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الوزارات  ب�شان  ا�شدها  على  ال�شيا�شية  اخلالفات  التزال 
االن رغم مرور  لغاية  االفق  تلوح يف  ال�شاغرة والحلول 
الوقت  يف  ياتي  احلكومة،  ت�شكيل  على  �شهرين  من  اكرث 
وجود  عن  م�شوؤولة  �شيا�شية  م�شادر  فيها  حتدثت  الذي 
م�شاعي لعقد اجتماع مو�شع بني حتالفي البناء واال�شالح 
الداخلية،فيما  لو�شع حلول نهائية الزمة مر�شح  وزارة 

ت�شعى االمم املتحدة حلل االزمة عرب احلوار.
رئي�س  نيوز"،ان  لـ"اجلورنال  ذاتها  امل�شادر  وت�شيف 
حتالف الفتح هادي العامري يجري االن حراكا لتامني 
اع�شاء  جميع  بل  فقط  القادة  الي�شمل  مو�شع  اجتماع 
على  اخلالفية  النقاط  لطرح  واال�شالح  البناء  حتالفي 
البديلة  احللول  تكون  ان  �رشط  على  املر�شيحن  بع�س 

التعار�س ا�شتحقاق الكتل ال�شيا�شية انتخابيا.
ويقول ع�شو النائب عن ائتالف �شائرون طلعت كرمي يف 
ت�رشيح �شحفي، ، انه �شيتم عقد اجتماع بني قادة كتلة 
املقبل  اال�شبوع  بداية   ، البناء  وكتلة  واالعمار  اال�شالح 
مر�شحي  على  الت�شويت  مل�شكلة  حل  ايجاد  لغر�س   ،
ايجاد  م�شتبعدا   ، الداخلية  وابرزها   ، ال�شاغرة  الــوزارات 
حل قريب ، لتم�شك كل طرف مبوقفه ، م�شريا اىل ان احلل 
الوحيد هو ان يعلن الفيا�س ان�شحابه من الرت�شح ملن�شب 

وزير الداخلية".
ولفت كرمي اىل انه توجد حلحلة مبر�شحي باقي الوزارات 
 ، النواب  جمل�س  رئي�س  ار�شال  بعد   ، الدفاع  وخا�شة 
قائد   ، اال�شدي  الغني  عبد  الركن  اول  الفريق  اىل  ر�شالة 
قوات جهاز مكافحة االرهاب ، املحال اىل التقاعد موؤخرا 
، يطلب فيها القبول برت�شيحه ملن�شب وزير الدفاع ، وهذا 
الفئوي  والتخندق  املحا�ش�شة  عن  لالبتعاد  جيد  االمر 

والكتلوي.
للوزارات  مر�شحيه  الوزراء  رئي�س  يقدم  ان  ورجح كرمي  
الداخلية  ، عدا مر�شح  الثالثاء املقبل  ال�شاغرة يف جل�شة 
بني  االتفاق  حني  اىل  بالوكالة  بتوليها  �شيقوم  التي   ،

كتلتي اال�شالح واالعمار والبناء على ا�شم املر�شح.
وتقول م�شادر �شيا�شية ان هناك جهودا الإقناع خمتلف 
الــوزارات  ازمــة  لتحريك  مببادرة  ال�شيا�شية  االأطـــراف 
االأزمــة  طريف  قيام  من  منطلقة  احلل  باجتاه  ال�شاغرة 
الــوزارات  ل�شغل  مر�شحيهم  ب�شحب  االإ�شالح(،  ــ  )البناء 
وزيرا  يريده  من  يختار  اأن  الوزراء  لرئي�س  احلرية  وترك 

يف حكومته.
مرة  املفاو�شات  لتحريك  م�شاعي  هناك  ان  وتابعت 
اأخرى، وبدعم من بعثة االأمم املتحدة يف بغداد"، م�شريا 
اىل ان "بع�س ال�شيا�شيني لوحوا بحراك ال�شارع العراقي 
ت�شكيل  تعطيل  ا�شتمرار  حال  يف  بتظاهرات،  واخلــروج 

احلكومة.
واأفاد م�شدر �شيا�شي مطلع اخر،  ان زعيم التيار ال�شدري 
للتنازل عن موقفه  ال�شدر، رف�س عدة و�شاطات  مقتدى 
الداخلية،  حلقيبة  الفيا�س  فالح  تر�شيح  على  املتحفظ 
واالعمار"  "اال�شالح  كتلة  جــانــب  اىل  نــوابــه  ودعـــا 

بالتم�شك يف موقفهم.
وقال امل�شدر ، اإن حوارات مكثفة جتري خلف الكوالي�س 
لعقد ت�شوية بني كتلتي" �شائرون" بزعامة مقتدى ال�شدر 
الطرفني  مت�شك  و�شط  العامري  هادي  بزعامة  و"الفتح" 

مبواقفهما.
ان  اعترب  العامري،  هادي  "الفتح"  حتالف  زعيم  وكان 
فالح الفيا�س، هو مر�شح رئي�س الوزراء عادل عبد املهدي 
ل وزارة الداخلية، حيث قال  يف ت�رشيحات �شحافية ان 
حرية  الــوزراء  رئي�س  اعطاء  اأكــدت  الدينية  "املرجعية 
اختيار كابينته الوزارية"، موؤكدا ان "الفيا�س مر�شح عبد 

املهدي لوزارة الداخلية ولي�س مر�شح حتالف البناء.
مترير  يف  جمددا  اأخفق  النواب  جمل�س  ان  بالذكر  جدير 
احتدام  و�شط  احلكومة  يف  ال�شاغرة  الوزارية  احلقائب 
اخلالف بني كتلتي "اال�شالح واالعمار" و"الفتح" حول 
مر�شح حقيبة الداخلية فالح الفيا�س، حيث ف�شل الربملان 
ا�شتكمال  على  الت�شويت  بـــاإدراج  ــرية  االأخ جل�شته  يف 

الكابينة الوزارية على جدول.

بغداد - اجلورنال: �شدد النائب االول لرئي�س الربملان ح�شن كرمي الكعبي ان رئا�شات اللجان 
الداخلي  النظام  تعديل  جلنة  ان  اىل  م�شريا   ، املقبل  اال�شبوع  جل�شات  خالل  �شتح�شم  النيابية 
 ، حممد  ال�شيخ  ارام  مبكتبه  ا�شتقباله  خالل  الكعبي  وبني  ايام.  خالل  اي�شا  عليها  �شي�شادق 
نائب رئي�س جمل�س النواب ال�شابق ، ان اجلميع متفق على ان عمل هيئة رئا�شة جمل�س النواب 
�شيكون مكمل لرئا�شة الدورة ال�شابقة ، وبخا�شة امللفات الت�رشيعية التي تتطلب متابعة هيئة 

الرئا�شة".
وتابع الكعبي ان "مو�شوع رئا�شات اللجان النيابية �شيح�شم خالل جل�شات اال�شبوع املقبل ، 
كما مت ت�شمية اللجنة املكلفة بتعديل النظام الداخلي ، حيث �شيتم الت�شويت عليها اي�شا خالل 

اجلل�شات القادمة ، بهدف منحها �شالحيات التعديل واالخذ باالآراء املتعلقة بهذا النظام".

توقعت االنواء اجلوية ا�شتداد الربد يف جميع انحاء 
العراق واقرتاب احلرارة من ال�شفر يف بع�س مدن 
ال�شقيع  ت�شكل  واحتمال  االنبار  وغــرب  ال�شمال 
االقدم  اجلوي  املتنبىء  وذكر  االماكن.  بع�س  يف 
التوا�شل  �شادق العطية يف تدوينة له على موقع 
اال�شبوع  بداية  “من  انه   ، “في�شبوك”  االجتماعي 
ال�شفر يف  الربد واحلرارة تقرتب من  املقبل ت�شتد 
االنبار،  مدينة  وغــرب  البالد  �شمال  مدن  بع�س 

االماكن  بع�س  يف  اي�شا  ال�شقيع  ت�شكل  وحمتمل 
اجلمعة  ــوم  ي مــن  اعــتــبــارا   ” ــه  ان وتــابــع،  فيها. 
ال�شمال  مــدن  يف  ـــرارة  احل درجـــات  �شتنخف�س 
“اعتبارا من م�شاء اجلمعة  انه  والغربية. واو�شح، 
�شتنخف�س درجات احلرارة يف مدن الو�شط ومنها 

العا�شمة ولكن ب�شورة اقل. 
وا�شتدرك بالقول، اما “مدن اجلنوب ومنها مدينة 
اجلمعة  يوم  �شدة  اقل  يكون  فاالنخفا�س  الب�رشة 
وال�شبت، ولكن �شيكون حم�شو�شا  منت�شف اال�شبوع 

املقبل.

الغاء  ب�رشورة  ونخبوية  �شيا�شية  او�شاط  طالبت 
ــدة  زائ حلقة  بــاتــت  الــتــي  املــحــافــظــات  جمال�س 
لتنفيذ  ومعرقلة  واملايل  االداري  للف�شاد  ومكر�شة 

امل�شاريع.
يف  ــعــرداوي  ال عبا�س  ال�شيا�شي  املحلل  ويقول 
اجلورنال"،اإلغاء  به"�شحفية  خ�س  ت�رشيح 
جماهرييا  مطليا  ا�شبح  املحافظات  جمال�س 
هذه  من  التخل�س  يف  ي�شهم  تعديل  اَي  واإجـــراء 
احللقة الزائدة يف هيكل الدولة العراقية التي ت�شكل 
عبء مايل على الهيكل االإداري ومعطل للكثري من 
بينها  فيما  ومتقاطعة  اال�شرتاتيجية  امل�شاريع 

وبني املحافظات".
�شلطة  ت�شكل  املحافظة  داخل  ويف   " انه  وا�شاف 
على الدوائر احلكومية رغم الالمركزية والتفوي�س 
ت�شهد  مل  لكنها  للمحافظات  الــوزارت  اعطته  الذي 
واجلباية  وارداتــهــا  ا�شتنفذت  بل  ملمو�س  تغري 
تنهار  جندها  لهذا  خدمات  تقدمي  دون  احلا�شلة 
اللوؤم  اللقاء  فقط  وتبقى  طارئ  اَي  امام  ب�شهولة 
لي�شت  هي  اعذار  على  والتعكز  بغداد  حكومة  على 

من �شميم االأحداث".
ويف ذات ال�شياق ت�شري م�شادر �شيا�شية ان حراكا 
اللغاء  تواقيع  جمع  خالل  من  االن  يجري  نيايبا 
جمال�س املحافظات واالبقاء على من�شب املحافظ 
ب�رشط ان يخ�شع لرقابة م�شددة من قبل الربملان.

رغبة  وجود  عن  الن�رش  ائتالف  زعيم  حتدث  فيما 
احلرب  ابــان  داع�س  على  الق�شاء  بعدم  امريكية 
ك�شف  امل�شرتكة،  العراقية  الــقــوات  تقودها  التي 
م�شوؤول �شوري عن حاوالت وا�شنطن العادة التنظيم 
ال�شعب  جمل�س  ع�شو  حــذر  الــعــراق.  اىل  االرهــابــي 
اأمريكية  حمــاوالت  من   ، ال�شطوف،  علي  ال�شوري 
الإعادة تنظيم “داع�س” االإجرامي اإىل العراق جمددا، 
مالذات  اأ�شبحت  االأمريكية  القواعد  اأن  اإىل  م�شريا 

للتنظيم االإجرامي.
بقيادة  الـــدويل  التحالف  اإن   ، ال�شطوف  وقـــال 

اإ�رشائيل  ومعها  االأمــريــكــيــة  املتحدة  ــات  ــوالي ال
تنظيم  عــودة  الطرق  ب�شتى  يحاولون  وال�شعودية 
اأمريكا  اأن  واأ�شاف  البلدين.  اإىل  االإجرامي  داع�س 
وهذا  احلدودي  ال�رشيط  على  جتري حاليا حتركات 
ممرات  فتح  ب�شاأن  املخاوف  من  الكثري  لدينا  يثري 
�شوريا  من  الهاربة  االإرهــابــيــة  للجماعات  امنة 
اأن  اأو بالعك�س.  ولفت ال�شطوف اإىل  باجتاه العراق 
�شوريا  يف  االأمريكية  الع�شكرية  القواعد  من  الكثري 
وبينها  االإرهابية  للجماعات  اآمنا  مالذا  ا�شبحت 
داع�س. وحتذر م�شادر مطلعة من حدوث ا�شتباكات 
بني القوات االمريكية واحل�شد ال�شعبي املرابط على 
القوات  عدد  فــاإن  امنية  م�شادر  وبح�شب  احلــدود. 

مع�شكرين  تنت�رش يف  احلدود  القريبة من  االمريكية 
جنوب  يف  الفو�شفات"  "قطارات  منطقة  يف  االأول 
والثاين  املقاتلني،  من  اآالف  ب�شعة  وت�شم  القائم، 
املقاتلني  مــن  املــئــات  وي�شم  اجلــديــد،  املقر  هــو 
مع�شكر  اىل  االمريكية  القوات  وو�شلت  االمريكان. 
"القطارات" قبل يومني فقط من حترير القائم، التي 
حررت يف ت�رشين الثاين من العام املا�شي. وتنت�رش 
االأنبار،  خارج  اأخرى  قواعد  يف  االأمريكية  القوات 
وهي قاعدة "فيكتوري" يف مطار بغداد و"التاجي" 
�شالح  يف  اجلوية  بلد  وقاعدة  العا�شمة،  �شمال 
وقاعدة  املو�شل(،  )جنوب  القيارة  وقاعدة  الدين، 
بغداد  اإعالن  على  عام  مرور  من  الرغم  على  اأربيل. 

ال�رشاع  ان  اإال  �شوريا،  مع  احلــدود  على  ال�شيطرة 
االأحداث  وعمقت  م�شتمراً.  مازال  احلدود  م�شك  على 
ال�شيطرة  اإىل  "داع�س"  وعــودة  �شوريا  يف  االخــرية 
4 كيلومرتات  العراق بنحو  على مناطق تقرتب من 
من االأزمة. و�شدد رئي�س الوزراء عادل عبد املهدي، 
مب�شك  الكفيلة  االإجـــــراءات  "جميع  اتــخــاذ  على 
االإرهابية  الع�شابات  ت�شلل  احلدود وتاأمينها ومنع 
ومتابعة  التدقيق  "اهمية  اأكــد  كما  واالإجرامية"، 
املعلومات للحفاظ على الن�رش واال�شتمرار مبالحقة 
اخلاليا االإرهابية للق�شاء عليها. وقال عبد املهدي 
ال�شهر املا�شي، اإن املئات من اأع�شاء تنظيم داع�س 
العراق  �شوريا يحاولون دخول  الزور �رشق  دير  يف 

بغداد  يف  �شحفي  موؤمتر  يف  واأ�شاف  احلدود.  عرب 
على  ال�شيطرة  ال�شتعادة  ي�شعى  داع�س  تنظيم  اأن 
االأرا�شي التي كان يحكم قب�شته عليها من اجلانب 
العراقي بني عامي 2014 و2017. وعززت القوات 
العراقية مواقعها على احلدود مع �شوريا بعد يومني 
موؤقتًا  وقفًا  الدميقراطية  �شوريا  قوات  اإعالن  على 
املقابلة  اجلهة  يف  داع�س  تنظيم  �شد  لعملياتها 
األوية"   7" اإن  االمنية  امل�شادر  وقالت  احلدود.  من 
الع�شائرية  واحل�شود  احلدود  وحر�س  للجي�س  تابعة 
مع  احلدودي  ال�رشيط  على  االآن  متواجدة  وال�شعبية 
�شوريا. وقدرت امل�شادر عدد القوات بنحو 11 الف 
حديثة،  ع�شكرية  واآليات  مبعدات  معززين  مقاتل، 

كامريات  ون�شبت  ال�شائكة  اال�ــشــالك  مــدت  فيما 
القائم،  قائممقام  املحالوي  اأحمد  وقال  حرارية. 
"هناك  ان  لـ)املدى(  �شوريا  مع  للحدود  املحاذية 
الدويل"  والتحالف  العراق  طرياين  من  جوية  مظلة 
ال�شوري �شد مواقع  العمق  يومية يف  بغارات  تقوم 

امل�شلحني.
بدوره قال قطري العبيدي، قيادي يف ح�شد الع�شائر 
اإن  ات�شال هاتفي مع )املدى(  االنبار يف  يف غرب 
قبل  عليه  كان  عما  االآن  تراجع  قد  داع�س"  "خطر 
"معلوماتنا تفيد باأن  العبيدي ان  اأ�شابيع. وا�شاف 
القريبة  ال�شورية  املناطق  يف  التنظيم  م�شلحي  عدد 

من العراق اليتجاوز الـ300 م�شلح.

مع استمرار الخالفات بين الفتح وسائرون.. وساطة اممية لحل ازمة الوزارات الشاغرة

ارتفاع سقف المطالب اللغاء مجالس المحافظات

االنتشار االميركي على الحدود العراقية مع سوريا ينذر بازمة جديدة

البرلمان يحسم رئاسات لجانه االسبوع المقبل
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األمية في العراق.. ناقوس خطر يطرق ابواب الشباب والطرق لمعالجتها
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الممتاز

صفحات منوعةيـومية سيــاسيــة اقتصادية مستقلة journaliraq.com8
Wed.12 Dec. 2018 issue no 527 االربعاء 12 كانون االول 2018 العدد

  رقم االيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 2128 لسنة 2015

A L J O U R N A L  N E W S P A P E R

 تراجعت اأعداد امل�شاركني يف مراكز حمو االأّمّية خالل 
ثلثي  من  اأكــرث  اإىل  الب�رشة  حمافظة  يف    2018 عام 
2013، بح�شب مدير ق�شم حمو  ما كانت عليه يف عام 
االأّمّية يف مديرّية تربية الب�رشة كرمي حنظل عبد الكرمي.
وقال عبد الكرمي يف ت�رشيحات �شحافّية يف 22 ت�رشين 
الثاين، اإّن "الب�رشة كانت ت�شّم 339 مركزاً يدر�س فيها 
اأكرث من 39 األف دار�س يف عام 2013، مّما ي�شّكل فرقًا 
 1200 ان�شمام  �شهد  الذي  احلايّل  العام  خالل  �شا�شعًا 

دار�س موّزعني على 21 مركزاً يف املحافظة".
ويعزو مدير ق�شم حمو االأّمّية يف مديرّية تربية الب�رشة 

عبد الكرمي اأ�شباب العزوف اإىل توّقف نظام االأجور التي 
كانت متنح لالأ�شخا�س الذين ينخرطون يف الدرا�شة يف 
جمل�س  ع�شو  مع  به  اّتفق  ما  وهذا  االأّمّية،  حمو  مراكز 
حقوق  مفّو�شّية  وع�شو  ال�شيخ  ريــزان  ال�شابق  النّواب 
النزوح  فرتة  وتعترب  العزاوي.  اأن�س  العراقّية  االإن�شان 
املا�شية  ــع  االأرب ال�شنوات  خالل  العراق  �شهدها  التي 
يف  االأّمــّيــة  ن�شبة  تفاقم  اإىل  اأّدت  التي  االأ�شباب  اأحــد 
املليون  ون�شف  ماليني   3 من  اأكرث  بقي  حيث  البالد، 
اأّي  اأو  مدار�س  فيها  لي�شت  خمّيمات  يف  النازحني  من 
ن�شاطات تعليمّية، وعندما عاد النازحون اإىل مناطقهم 
اأعــداداً  اأّن  وجــدوا  واالأنــبــار،  الدين  و�شالح  نينوى  يف 
"داع�س"  تنظيم  الأّن  هدمت  قد  املــدار�ــس  من  كبرية 

ر�شمّي  اإح�شاء  وبح�شب  لــه.  مقّرات  ي�شتخدمها  كــان 
االأّمّية  ن�شبة  اأّن  اإىل  ي�شري  العراقّية  التخطيط  وزارة  من 
%8،3، لكّن تقديرات  اإىل  العراقّي  ال�شباب  ارتفعت بني 
مفّو�شّية حقوق االإن�شان يف العراق ت�شري اإىل اأّن الن�شبة 
اأكرب من ذلك وت�شل اإىل %9. وي�شّكل ال�شباب العراقّي، 
جمموع  من   10،5% الر�شمّية  االإحــ�ــشــاءات  بح�شب 
. وبح�شب   38 ن�شمتهم  الذين و�شلت  العراقّيني  ال�شّكان 
ق�شي  العراقّي  النّواب  جمل�س  يف  الرتبية  جلنة  ع�شو 
 50% اإىل  و�شلت  رمّبــا  االأّمــّيــة  ن�شبة  فــاإّن  اليا�رشي، 
 14 يف  به  اأدىل  لت�رشيح  وفقًا  العراقّي،  املجتمع  يف 
ت�رشين الثاين/نوفمرب 2018. واأّكد اليا�رشي ت�رشيحه 
اإّن "االأّمّية يف  يف خ�شو�س ارتفاع ن�شبة االأّمّية، وقال 

ن�شبة  وهي  و50%،   45 بني  تــرتاوح  �شارت  العراق 
خميفة وقد توؤّدي اإىل م�شاكل �شلبّية كبرية. واأ�شاف اأّن 
كانت  التي  التي  املناطق  يف  هي  االأكرب  االأّمّية  "ن�شبة 
4 �شنوات  اأّن  "داع�س"، حيث  اإىل �شيطرة تنظيم  تخ�شع 
خّط  ن�شبة  ارتفاع  تاأثري  وكذلك  والتهجري،  النزوح  من 
لة اإىل ارتفاع ن�شبة االأّمّية  الفقر عليهم، اأّدت يف املح�شّ
هناك ويف عموم العراق. وبح�شب تقرير لالأمم املّتحدة، 
فاإّن "معّدالت االلتحاق بالتعليم وارتياد املدار�س ت�شل 
املحافظات  ت�شمل  حمافظات   5 يف  م�شتوى  اأدنى  اإىل 
وهذا  ونينوى"،  واالأنبار  فقراً،  االأكرث  وهي  اجلنوبّية، 
النّواب  الطفل واملراأة يف جمل�س  ما تعتربه ع�شو جلنة 
العراقّي ال�شابق ريزان ال�شيخ بـ"اأحد اأ�شباب ارتفاع ن�شبة 

�شكل  تتف�ّشى يف  "االأّمّية  " اإّن  البالد. وقالت  االأّمّية يف 
كبري يف البالد، خ�شو�شًا لدى جيل ما بعد عام 2003، 
حيث اأّثرت موجات النزوح والتهجري التي �شهدتها البالد 
منذ احلرب الطائفّية يف عام 2006 وحّتى االآن يف �شكل 
من  باملدار�س  يلتحقوا  مل  االأطفال  من  فـ10%  خطري، 
وبح�شب  يرتكونها.  يلتحقون  الذين  وبع�س  االأ�شا�س، 
ي�شري  العراق،  يف  االإن�شان  حقوق  مفّو�شّية  من  اإح�شاء 
يف  املدار�س  من  مت�رّشب  تلميذ  األــف   132 وجــود  اإىل 
العراقّية. قال ع�شو مفّو�شّية حقوق  عموم املحافظات 
يف  "اأ�رشنا  العزاوي  اأن�س  وطنّية(  )موؤ�ّش�شة  االإن�شان 
املفّو�شّية اإىل ارتفاع ن�شبة االأّمّية يف البالد، خ�شو�شًا 
منها  للحّد  ا�شرتاتيجّية  بو�شع  بداأنا  لذا  ال�شباب،  بني 

"عوامل  اأّن  واأ�شاف  العراقّية.  احلكومة  اإىل  وتقدميها 
قّلة مراكز حمو  االأّمّية، منها  ن�شبة  تفاقم  اإىل  اأّدت  عّدة 
اإ�شافة  اإىل بنى حتتّية تعليمّية،  العراق  االأّمّية، وحاجة 
التي  واالجتماعّية  واالقت�شادّية  االأمنّية  االأزمــات  اإىل 
�رشبت البالد، ف�شاًل عن ذلك، مل يكن هناك دور حقيقّي 
للحكومات ال�شابقة يف هذا امللّف". اإّن العراق �رّشع يف 
هذا  �شاهم  وحينها  االأّمّية،  ملحو  قانونًا   1971 عام 
للرتبية  املّتحدة  االأمم  ت�شنيف ملنّظمة  بح�شب  القانون 
والعلم والثقافة "يون�شكو" يف تخفي�س ن�شبة االأّمّية اإىل 
%20 حّتى عام 1987، لكّنه اأ�شار اأي�شًا اإىل اأّن توّقف 
اإىل  اأّدى   )1987( احلني  ذلك  منذ  الكبار  تعليم  برامج 

العودة اإىل ارتفاع ن�شبة االأّمّية اإىل نحو 30%.
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