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الت�شكيلة  ا�شتكمال  يف  الربملان  ف�شل  �شلط 
بني  الأزم����ة  عمق  على  ال�����ش��وء  احلكومية 
حتالفي البناء والإ�شالح املت�شبثني مبوقفها 
رغم مرور نحو �شهرين على اأول تكليف لعبد 
املهدي بت�شكيل كابينة وزارية من املقرر اأن 

تعلن برناجما خالل 100 يوم.
 وبعد ت�شويت الربملان على وزيرين للرتبية 
الدفاع،  ملر�شح  الثقة  منح  ورف�شه  والهجرة 
اإعالمية من  برزت انتقادات �شيا�شية واأخرى 
بطء ا�شتكمال الكابينة على طريقة "التق�شيط" 

والف�شل يف حل مع�شلة الداخلية والعدل.
الثنني،  جل�شة  �شهود  النتقادات  واأعقبت 
وزارات  حول  م�شتع�شية  وخالفات  م�شادات 
ت�شتطع  مل  وال���ع���دل،  وال��داخ��ل��ي��ة  ال���دف���اع 
احللبو�شي،  حممد  املجل�س  رئي�س  اجتماعات 
ارغم  ما  حلها،  يف  ال�شيا�شية  الكتل  وق��ادة 
من  مر�شحني  اأربعة  عر�س  على  احللبو�شي 
اأ�شل خم�شة منا�شب وزارية �شاغرة نال اثنني 

منهما قبول الربملان.
كرمي  ال�شعبي،  احل�شد  يف  ال��ق��ي��ادي  وع��ل��ق 
التوا�شل  مواقع  يف  له  مقال  خالل  النوري، 
من  الداخلية  حقيبة  ب�شاأن  يح�شل  ما  على 
حقيقة  "اأظهرت  باأنها  وتقاطعات  خالفات 

ال�شيا�شيني ال�شاعني للفو�شى".
بل  يتغريوا  "مل  ال�شا�شة  اأن  النوري،  وذك��ر   
لالأذهان  يعيد  ما  وه��و  طبائعهم  انك�شفت 
�شببه  وما  ال�شقوط  بعد  ما  ال�شيا�شي  ال�شلوك 
م��ن وي���الت وك���وارث ك��ا���ش��ت��دراج الره���اب 

لإحداث الإبادة".
 وتقول م�شادر �شيا�شية اأن الفيا�س ميكن اأن 
ين�شحب من الرت�شيح لكن مقابل تنازلت من 

ال�شدر يف ملفات اأخرى من املمكن اأن يكون 
دفع املالكي ملن�شب نائب رئي�س اجلمهورية 
دون  من  لكن  امللفات،  تلك  اأحد  به  والقبول 
عن  نيابة  املراوغة  يف  هو  �شي�شتمر  مقابل 
املنا�شب  اإىل  عودته  بعد  حتى  البناء  كتلة 

الأمنية التي كان يتولها �شابقا.
حتالف  مر�شح  على  الت�شويت  جرى  وحني   
رئي�س  على  العامري  ه��ادي  بزعامة  البناء 
ل��وزارة  الفيا�س  فالح  ال�شعبي  احل�شد  هيئة 
�شائرون  حتالف  ن��واب  ان�شحب  الداخلية، 
مكونات  ومعهم  ال�شدر،  مقتدى  بزعامة 
ال�����ش��در وحيدر  ب��ق��ي��ادة  حت��ال��ف ال���ش��الح 
التي  اجلل�شة  بن�شاب  اخ��ل  م��ا  ال��ع��ب��ادي، 
الت�شويت  ترحيل  فتم  قانونية،  غري  ا�شبحت 

اىل جل�شة اأخرى.
وب�شاأن مر�شح الدفاع، مل مينح الربملان الثقة 
عالوي،  اي��اد  بزعامة  الوطنية  كتلة  ملر�شح 
ما  اجلربا،  في�شل  الطيار  الركن  الفريق  وهو 
عبد  عادل  احلكومة  رئي�س  تقدمي  �شي�شتدعي 
و�شط  عنه لحقا  بديال  اآخرا  مر�شحا  املهدي، 
�شعي حثيث من رئي�س الربملان ال�شابق �شليم 

اجلبوري لأن يكوم هو ذلك املر�شح
يدعمون  الإيرانيني  اأن  امل�شادر  وت�شيف   
اإىل الدفاع، فيما يعار�شه  اجلبوري للو�شول 
نواب كثريون ب�شبب كونه اأحد الوجوه القدمية 
الفرتة  خ��الل  �شيادية  منا�شب  تولت  التي 

ال�شابقة ولعدم امتالكه اأي خربة ع�شكرية.
وكان الربملان قد �شوت الثالثاء املا�شي على 
مر�شحتان  حت�شل  مل  فيما  مر�شحني،  اختيار 
على الثقة بينما مل يتم الت�شويت على وزارات 
الداخلية والدفاع والعدل ل�شتمرار اخلالفات 
احلكومة  ان  يعني  ما  وهو  حولها  ال�شيا�شية 

تبقى ناق�شة ثالث وزارات.

الرئي�س  رفع �شورة  النبار ف�شل ثالثة من طالبها على خلفية  رئا�شة جامعة  قررت  اجلورنال:  بغداد - 
اإحدى الكليات. وقال رئي�س اجلامعة خالد بتال النجم  ال�شابق �شدام ح�شني داخل مبناها خالل حفل يف 
يف ت�رصيح �شحفي، انه "مت اتخاذ الإجراءات القانونية بف�شل ثالثة من الطلبة يف اجلامعة ب�شكل نهائي 
لعام درا�شي واحد على خلفية رفع �شورة �شدام ح�شني داخل مبنى اجلامعة".  اخرين بف�شلهم  ومعاقبة 
واأ�شاف اأن "التحقيق مايزال م�شتمر مع الطلبة ومع اللجنة امل�رصفة بتوجيه من وزير التعليم العايل والبحث 
العلمي"، لفتا اىل انه "�شيتم اإحالة املق�رصين اىل اجلهات املخت�شة لينالوا جزائهم العادل. يذكر ان جامعة 
النبار، اأ�شدرت ،الثنني، بيانا ب�شاأن حادثة رفع �شورة �شدام ح�شني خالل حفل باحدى كلياتها، موؤكدة 

اتخاذ الجراءات القانونية الالزمة بحق الطلبة واملالك امل�رصف على اإقامة احلفل.

عبا�س  حامد  البناء  حتالف  عن  النائب  توقع 
خالل  امل��وازن��ة  قانون  م�رصوع  اق��رار  يا�شني 
على  كبرية  خالفات  وج��ود  رغم  املقبل  ال�شهر 
 12 البالغة  بنودها، م�شريا اىل ان ن�شبة القليم 
% �شوف لن يطراأ عليها اي تغري وكما وردت من 

احلكومة.
وقال يا�شني يف ت�رصيح �شحفي اإن “الت�شويت 
يتعدى  ل  �شوف  املوازنة  قانون  م�رصوع  على 

قبل  من  امللحة  ال�شغوطات  ب�شبب  الول  ال�شهر 
املحافظات املحررة واملنتفظة رغم انها لتلبي 

ن�شبة مر�شية لها.
واأ�شاف، اأن “حر�س جمل�س النواب على اقرارها 
اىل  وللتح�شري  الت�رصيعية  بالعطلة  لتمتعه 
ت�رصيع  يتطلب  ال��ذي  الثاين  الت�رصيعي  الف�شل 
قوانني مهمة. واو�شح يا�شني، اأن “ح�شة القليم 
�شوف تبقى على ما وردت من احلكومة والبالغة 
ال�شغوطات  رغم  البي�شمركة  رواتب  عدا   12%

من قبل الكتل الكرد�شتانية. 

�شبطها  تفا�شيل  عن  النزاهة،  هيئة  ك�شفت   
يف  الإن��رتن��ت  �شعات  لتهريب  ك��ربى  عملية 

كركوك.
وقالت الهيئة يف بيان لها، اإن مالكات مكتب 
حتقيق الهيئة يف كركوك، ا�شتح�شلوا على قرار 
باجلرمية،  م�شا�س  له  ما  كل  ب�شبط  ق�شائي 
اأحد  برئا�شة  عمل  فريق  بت�شكيل  قامت  حيث 
عن  �شادر  وزاري  اأم��ر  ومبوجب  حمققيها، 
ومهند�شا  حمققا  ع�شويته  يف  �شم  رئا�شتها، 
املحافظة،  يف  الهيئة  حتقيق  مكتب  م��ن 
لالت�شالت  العامة  ال�رصكة  من  وموظفني 

وهيئة الإنرتنت
مع  بالتعاون  نفذ  الفريق  اأن  البيان  واأ�شاف 
العام  املفت�س  ومكتب  الوطني  الأم��ن  جهاز 
التجاوزات  اإزال��ة  وجلنة  الت�شالت  ل��وزارة 
اأن  وتابع  ال�شبط،  عملية  املحلية،  وال�رصطة 
واجلهات  الفريق  واأع�����ش��اء  الهيئة  حمققي 
هنجري"  "قره  منطقة  اإىل  توجهوا  املتعاونة 
ال�شليمانية،   - كركوك  طريق  على  الواقعة 
اأمنيا،  النائية والقلقة  والتي تعد من املناطق 
حيث مت �شبط ثالثة اأبراج مثبت عليها اأجهزة 
مبالغ  وتقدر  الإنرتنت،  �شعات  لنقل  متطورة 

ال�شعات املهربة مباليني الدولرات.
قا�شي  اأم��ر  "مبوجب  انه  اإىل  البيان  واأ�شار 

املتهمني،  اأح��د  �شبط  مت  املخت�س  التحقيق 
املوقع  يف  اآخرين  اأ�شخا�س  �شتة  اإىل  اإ�شافة 
بعد  فيما  مت  اإذ  �شيانته،  على  يعلمون  كانوا 
ك�شهود  امل�شبوطني  ال�شتة  الأ�شخا�س  تكييف 
اإىل  قادت  التي  باأقوالهم  واأدل��وا  الق�شية  يف 

ت�شخي�س مالك برجني من الأبراج الثالثة.
الذين  النزاهة تعر�س حمققيها  واأكدت هيئة   
وخماطر  م�شايقات  اإىل  ال�شبط  عملية  نفذوا 
من قبل اأ�شخا�س يدعون انتماءهم اإىل جهات 
الإع��الن  يف  تريثت  اأنها  بينت  فيما  ر�شمية، 
الإج��راءات  ا�شتكمال  بغية  ال�شبط  عملية  عن 
بالعملية،  اخلا�شة  والقانونية  التحقيقية 

وحفاظا على �شري التحقيق فيها.

حذرت �شحيفة ا�شيوية، يف تقرير لها من ا�شتغالل 
�شوريا،  من  الأمريكي  الن�شحاب  داع�س،  تنظيم  
لرتتيب اأوراقه مرة اأخرى، والقيام بعمليات مكثفة 
داخل الأرا�شي العراقية، وال�شورية، وعلى ال�رصيط 

احلدودي بني البلدين.
اأواخر  "يف  اإنه  تاميز"  "�شرتيت�س  �شحيفة  وقالت 
ال�شهر املا�شي انطلق رتل من م�شلحي داع�س وهم 
�شاقني  نارية  ودراجات  مدرعة  عجالت  ي�شتقلون 

طريقهم �رصقي �شوريا ل�شن هجوم عنيف
املتحدة  الوليات  تدعمها  قوات  على  متوقع  غري 

�شيطروا  املهاجمني  اأن  واأ�شافت،  ال��زور.  دير  يف 
من  الع�رصات  واأ���رصوا  وقتلوا  ع�شكرية  قواعد  على 
اجلنود قبل اأن يتم �شدهم من قبل طائرات حربية 

اأمريكية.
يف  وحت��دي��دا  ال��ت��ايل، ً  ال��ي��وم  "يف  اأن��ه  وتابعت، 
حمافظة نينوى، قتلت عبوة نا�شفة 4 اأطفال بينما 

كانوا متجهني ملدر�شتهم يف داخل با�س.
"م�شوؤولني عراقيني و�شفوا  اأن  وذكرت ال�شحيفة، 
مفاجئة  غري  ولكنها  ماأ�شاوية  اأنها  على  الحداث 
قد  كانت  نف�شها  نينوى  "حمافظة  اأن  مبينة   ،
اعتادت ان تعاي�س ما يقارب 17 ً هجوما ً مماثال 
خالل �شهر، وذلك منذ اإعالن العراق ر�شميا اإحلاق 

م�شت�شار  عن  ال�شحيفة  ونلفت  بداع�س.  الهزمية 
ب��ارزاين،  م�رصور  كرد�شتان،  اإقليم  اأم��ن  جمل�س 
الرئي�س  اإدارة  اإع��الن  قبيل  مقابلة،  يف  قاله  ما 
الأمريكي دونالد ترامب املفاجئ، الربعاء �شحب 
قوات الوليات املتحدة من من  �شوريا ، مبينا اإنهم 
ن�شاطهم  وا�شرتجاع  اأنف�شهم  تنظيم  باإعادة  بداأوا 

نراهم يعودون ابتداًء من الأنبار ثم املو�شل
باقيا  ي��زال  ما  داع�س  فكر    ً" اأن  ب��ارزاين،  وبني 
كبري  ع��دد  با�شتقطاب  م�شتمر  والتنظيم  هناك، 
لكثري  "بالن�شبة  ال�شحيفة:  ،واأ�شافت  الأتباع  من 
ا�شتخدمه  الذي  التعبري  فاإن  الأمنيني،  من اخلرباء 
انتهى  قد  داع�س  تنظيم  ب��اأن  المريكي  الرئي�س 

وهزم، هو لي�س فقط غري �شحيح، بل م�شلل ب�شكل 
انتكا�شاته،  "رغم  قائلة:  واأو�شحت   ، اأي�شا  خطر 
يف  �شخم  بتواجد  يحتفظ  ي��زال  ما  التنظيم  ف��اإن 
تدريبٍ   ذوي  م�شلحني  من  بكادر  و�شوريا  العراق 
جلاأوا  كثري  ب�شمنهم  بالآلف،  عددهم  يقدر  عال، 
املزعومة.  اخلالفة  دول��ة  �شقوط  بعد  لالختباء 
واأ�شارت اإىل اأن "اخلاليا النائمة املنت�رصة يف عدة 
مناطق بالعراق، تقوم ب�شن حملة حرب ع�شابات 
حمافظات  ث��الث  يف  ون��ف��وذا  ق��وة  ت���زداد  حيث 
�شمالية. ويقول خرباء وم�شوؤولون اأمنيون، بح�شب 
لقوات  مفاجئة  مغادرة  "حدوث  اإن  ال�شحيفة، 
من  اأكرث  يعجل  اأن  �شاأنه  من  �شوريا  من  اأمريكية 

احلدود  جانبي  على  الإرهابية  التنظيم  عمليات 
العراقية ال�شورية.

ونبهت اإىل اأنه "بدون تواجد مهم للقوت المريكية 
بجمع  ي��ق��وم��ون  منت�شبني  على  ي�شتمل  ال���ذي 
معلومات ا�شتخبارية واإعطاء اإحداثيات للطائرات 
بتنفيذ �رصبات جوية منطلقة من قواعد عمليات 
اأمامية، فاإن التنظيم قد ي�شرتجع موطئ قدم له يف 
داخل  اإرهابية  عمليات  هناك  من  ويوجه  �شوريا 
العراق، ورمبا اأماكن اأخرى يف املنطقة واأبعد من 

ذلك.
وهو  نايت�س،  مايكل  عن  اي�شا  ال�شحيفة ً  ونقلت 
خبري بال�شاأن الع�شكري العراقي من معهد وا�شنطن 

ل�شيا�شة ال�رصق الأدنى، اأن "اأحد امل�شببات الرئي�شة 
وراء بروز داع�س هي حرية التنظيم باملناورة

داخل �شوريا.
بتنظيم  قيادي  ف��اإن  ال�شحيفة،  تقرير  وبح�شب 
يف  "�شيغلب  تنظيمه  اإن  ق��ال  الره��اب��ي  داع�س 
النهاية وزادت ال�شحيفة بالقول، اإن امل�شلح الذي 
"اإعالن  اإن  ق��ال  حمزة(،  )اأب��و  كنية  حتت  حت��دث 
اأع�شاء التنظيم  ترامب عن �شحب قوات ترك حتى 

يف حرية .
واأ�شاف قائال: "�شيكون هناك دائما بقاء لعدد من 
القوات ي�رصفون عليهم. ورمبا تكون اأي�شا كطريقة 

من ترامب حلفظ ماء وجهه يف النهاية.
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A L J O U R N A L  N E W S P A P E R

ق�شاء  داخ��ل  المنية  اخل��روق��ات  تكرار  مع 
خانقني، ل�شيما يف قراها اجلنوبية وال�رصقية 
برزت �شل�شلة طويلة من ال�شفحات على مواقع 
تهويل  اىل  ت�شعى  التي  الجتماعي  التوا�شل 
الحداث وخلق اخرى يف م�شعى وا�شح لإثارة 
نفو�س  يف  والهلع  الرعب  وزرع  العام  ال��راي 
اهايل  من  وه��و  ح�شن  احمد  وق��ال  الأه���ايل 
خانقني ، اإن "خانقني يعاين منذ اأ�شهر عدة من 

حرب الفي�س بوك من خالل وجود الكثري من 
التي تروج لإخبار م�شللة واخرى  ال�شفحات 
ال�شا�شي  والهدف  ب�شكل كبري  ت�شخيمها  يتم 
مما حدث هو اثارة خوف املواطن اخلانقيني.

واحدة  ر�شا�شة  اطالق   " اأن  ح�شن،  وا�شاف 
حرب  ب��وك  الفي�س  يف  جت��ده��ا  ال�شماء  يف 
ي�شتدعي  خطريا  موؤ�رصا  بات  وه��ذا  طاحنة، 
الداعمة  المنية ملعرفة اجلهات  القوى  تدخل 
من  وهو  اركان  جعفر  اما  ال�شفحات.    لهذه 
عن  ك�شف  فقد  خانقني،  اأط��راف  قرى  اه��ايل 

"تعر�س نقطة مرابطة امنية قرب قرية الخوة 
يف اأطراف الق�شاء اىل اأطالق نار حمدود، لكن 
التوا�شل  من�شات  اخلرب  تناقلت  ما  �رصعان 
الجتماعي على انها حرب �رص�شة وا�شتباكات 
"كل  اأن  مبينا  اجلي�س"، ً  طريان  فيها  تدخل 
ذلك يدل على حجم الكذب والفرتاء وحماولة 

اثارة خوف الهايل.
وا�شاف اركان، اأن "ما يحدث يدل على وجود 

اجندة حتاول جعل خانقني قندهار ثانية. 
اأمني،  الربيعي وهو مراقب  ا�شار ح�شن   فيما 

اىل اأن "احداث خانقني المنية وتكرار غزوات 
داع�س(  هجمات  اىل  منه  ا�شارة  )يف  الليل 
التي ت�شتهدف قرى ونقاط مرابطة امنية تثري 
الكثري من ال�شئلة حول من يقف وراءها، لأنه 
لي�س من املعقول ان تكون خاليا نائمة على 

عدد ا�شابع اليد تقف وراء كل ما يح�شل.
ارهابية  افعال  "هناك  ان  الربيعي،  وا�شاف 
�رصاعات  هناك  باملقابل  لكن  خانقني  يف 
�شيا�شية وقد ا�شبحت ً جزءا من امل�شهد المني 
النار  اط��الق  مثال  غريبة  ح��وادث  هناك  لن 

على القرى ومن ثم
الن�شحاب يرافقه تهويل اعالمي كبري وب�شكل 

خمطط.
وا�شار الربيعي اىل ان "ما يدعم قوله بوجود 
احلا�شل  اخلروقات  �شيا�شي يف جزء من  بعد 
تهول  التي  ال�شفحات  وجود  هو  خانقني  يف 
حماولة  يف  للفزع  اله��ايل  وتدفع  الح��داث 

وا�شحة لإعادة امل�شهد
البي�شمركة  ق��وات  بعودة  واملطالبة  للوراء 
وهذا هو جوهر ما يح�شل. فيما اقر املتحدث 

غالب  العقيد  دي��اىل  �رصطة  با�شم  العالمي 
ال�شفحات  م��ن  الكثري  "وجود  ب���  العطية، 
ال�شوداء التي تن�رص اخبار م�شللة عن الو�شاع 
المني  امل�شهد  اث��ارة  وحت��اول  خانقني  يف 

بافرتاءات غري �شحيحة.
ر�شدت  دي��اىل  "�رصطة  اأن  العطية،  وا�شاف 
خالل  ووهمية  م�شللة  اخ��ب��ار   10 م��وؤخ��را 
اجراءات  وجود  موؤكدا  خانقني  يف  ا�شبوعني 
عليها  القائمني  ملحا�شبة  ال�شفحات  لتعقب 

وفق القانون.


