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املختلف  مر�شحه  تقدمي  على  البناء  حتالف  ي�رص 
من  يجعل  الفيا�ض  فالح  الداخلية  ل���وزارة  عليه 
فر�ض انعقاد جل�شة اخلمي�ض �شئيلة جدا ال�شتكمال 
اطلق  الذي  املهدي  عبد  برئا�شة  احلكومية  الكابينة 
حتذيرا للفا�شدين يف موؤمتره اال�شبوعي بعد مغادرته 

جل�شة الثالثاء من دون تقدمي املر�شحني الثمان. 
ويرى مراقبون ان ا�رصار حتالفي البناء واال�شالح 
قد  ال�شاغرة  احلقائب  مر�شحي  على موقفيهما جتاه 
يخلق ازمة مل يحمد عقباها ، كا�شفني عن ان هناك 
اخلمي�ض  جل�شة  يف  حت��دث  قد  �شيناريوهات  ع��دة 
التحالفني  ب��ني  امل��وق��ف  �شيد  �شيكون  وال��ت��ح��دي 

)اال�شالح – البناء(.
وتقول م�شادر �شيا�شية ل�»اجلورنال نيوز« ان "ف�شل 
الثالثاء  جل�شة  يف  الداخلية  حلقيبة  الفيا�ض  مترير 
اثار غ�شب قائد فيلق القد�ض اجلرنال قا�شم �شليماين، 
العامري  هادي  الفتح  حتالف  زعيم  اىل  باال�شافة 
ورئي�ض ائتالف دولة القانون نوري املالكي، رغم ان 

الفيا�ض اأعرب عن رغبته يف �شحب تر�شيحه".
حللحلة  قدم  مقرتح  "هناك  ان  امل�شادر  وت�شيف 
وهو  واال�شالح  البناء  حتالفي  بني  الدائرة  االزمة 
اال�شدي  احمد  الفتح  يف  القيادي  من  كل  تر�شيح 
اخلمي�ض  جل�شة  يف  الداخلية  ل��وزارة  واالن�شاري 
كبديلني عن الفيا�ض، مبينة اأن "�شليماين واملالكي 

رف�شا ذلك بقوة واعتربه ن�رصا لل�شدر عليهم.
انه  اأك��د  �شليماين   " ان  اىل  اخ��رى  م�شادر  وت�شري 
يجب اأن يتم الت�شويت اخلمي�ض على الفيا�ض رغما 
ال�شدر،  عن  احلكيم  اإبعاد  وينبغي  االإ���ش��الح،  عن 
للتفاهم مع  بالعودة  اعرت�ض وطالب  العامري  لكن 
ال�شدر وكتلة االإ�شالح وجتنيب البالد اأزمة ال تخدم 

اأحدا
جل�شة  ان  يف  يكمن  االخر  "ال�شيناريو  ان  وتابعت 

اخلمي�ض قد ال تعقد ويتم تاأجيلها اىل ا�شعار اخر يف 
ا�شماء  طرح  وعدم  موقفها  على  الكتل  ا�رصار  حال 
ينح�رص  ال  اخل��الف  الن  ال�شاغرة،  للحقائب  بديلة 
ال�شيعي فقط وامنا هناك خالفات بني  البيت  داخل 
الدفاع  حقيبة  مر�شح  على  ال�شنية  ال�شيا�شية  القوى 

في�شل اجلربا".
الدميقراطي  احل��زب  يف  القيادي  ح��ّذر  جهته،  من   
قد  عوامل  ثالثة  من  زيباري،  هو�شيار  الكرد�شتاين 
التي  احلالية  االحتادية  احلكومة  باإف�شال  تت�شبب 
يف  حدث  ما  ان  موؤكدا  املهدي،  عبد  عادل  يراأ�شها 

جل�شة الثالثاء ر�شالة غري مطمئنة والقادم اعظم.
التوا�شل  م��واق��ع  على  من�شور  يف  زي��ب��اري  وق��ال 
“اخفق يف  املهدي  عبد  ان  “في�شبوك”،  االجتماعي 
الكابينة  الإكمال  الباقني  الثمانية  ال��وزراء  مترير 
حتقيق  وعدم  التخطيط  �شوء  هو  ال�شبب  و  الوزارية، 
جمل�ض  جل�شة  عقد  قبل  املطلوب  ال�شيا�شي  التوافق 
ال�شيا�شي  اال�شتقطاب  “حدة  ان  وا�شاف  النواب”. 
ال�شيا�شي من  الدعم  ال�شيعي وعمق االزمة وه�شا�شة 
اف�شال  اجتاه  يف  هي  ال��وزراء  جمل�ض  لرئي�ض  الكتل 
ال�شعب  م�شلحة  من  بال�شد  و  الراهنة  احلكومة 
هو  الربملان  يف  حدث  “ما  ان  اىل  منوها  والبلد”، 

ر�شالة غري مطمئنة و طلقة حتذير و القادم اعظم”.
ونتطلع  ا�شافية،  وزراء  قوائم  نقدم  “لن  وتابع 
التفاق نيابي للت�شويت على قائمة اال�شماء احلالية 
او اية قائمة اخرى”، مو�شحا ان “الوزراء بالوكالة 
باحلكومات  تكرر  واالم��ر  اداري��ا  فراغا  يحدث  لن 
اخفق  قد  العراقي  النواب  جمل�ض  وكان  ال�شابقة”. 
الثالثاء يف الت�شويت على منا�شب الوزراء ال�شاغرة 

يف احلكومة االحتادية احلالية.
ورافقت جل�شة جمل�ض النواب التي كانت من املقرر 
الت�شويت على ما تبقى من وزراء فو�شى  ان ت�شهد 
املت�شارعة  االطراف  بني  كالمية  وم�شادات  عارمة 

على تلك الوزارات.

االأربعاء، عن وجود ما يقارب ١١١ م�رصوع   ، النواب ب�شري احلداد  بغداد - اجلورنال: ك�شف نائب رئي�ض جمل�ض 
قانون من الدورات الربملانية ال�شابقة، م�شريا اإىل اأن جمل�ض النواب حري�ض على مترير اكرب عدد من القوانني خالل 

الدورة احلالية
وقال احلداد يف ت�رصيح �شحفي ،اإن م�شاريع القوانني التي بقيت يف جمل�ض النواب ومل تنجز يف الدورات النيابية 

ال�شابقة بلغ عددها ١١١ م�رصوع قانون.
واأ�شاف اأن “جمل�ض النواب احلايل ي�شعى اإىل مترير اكرب عدد من تلك القوانني املعطلة بالتن�شيق مع اللجان والكتل 

النيابية”، موؤكدا اأن “االأولوية �شتكون للم�شاريع والقوانني التي تخدم املواطن".
والتزال عدد من القوانني املهمة التي تعترب قوى �شيا�شية بانها حمل خالف عميق يتم ترحيلها مع انتهاء كل دورة 

برملانية ،ابرزها قانون النفط والغاز واخلدمة االحتادية والن�شيد الوطني ا�شافة اىل قوانني اخرى.

وال�شوؤون االجتماعية تقدمي  العمل  تعتزم جلنة 
�شبكة  روات��ب  لزيادة  كمقرتح  تت�شمن  درا�شة 
العمل  جلنة  ع�شو  وقال  االجتماعية.  احلماية 
وال�شوؤون االجتماعية يف جمل�ض النواب فا�شل 
�شتقدم  اللجنة  ،ان  �شحفي  ت�رصيح  يف  جابر، 
درا�شة لزيادة رواتب �شبكة احلماية االجتماعية 

جلميع ال�رصائح. وا�شاف ان" الدرا�شة تاأتي بعد 
ان راأى غالبية اع�شاء اللجنة باأن تلك الرواتب 
منها.  للم�شتفيدين  املعي�شي  والواقع  التتنا�شب 
ال��وزارات  من  تعد  العمل  وزارة  ا:  جابر  وبني 
العامة  املوازنة  يف  العالية  التخ�شي�شات  ذات 
يف  االم��وال  هذه  ن�شتثمر  يجعلنا  مما  للدولة، 
من  والتقليل  بال�شبكة  امل�شمولة  ال�رصائح  دعم 

ن�شب الفقر يف البلد.

ان  �شعيد،  ح�شني  البناء  حتالف  عن  النائب  اك��د 
امل�شوؤولني يف الدولة �شببوا دماراً يف ال�شارع، بعد 
بالعار�شات  منازلهم  اىل  املوؤدية  الطرق  تاأمني 
امل�شوؤولني  بع�ض  ان  مبينًا  الكونكريتية،  واحلواجز 
لهم  م��الذاً  واالمنة  الهادئة  املناطق  من  يتخذون 
بحجة  منازلهم  اىل  امل���وؤدي  ال�����ش��ارع  ويغلقون 
ان  �شحفي،  ت�رصيح  يف  �شعيد  وق���ال  االم����ان. 
موقف  لها  �شيكون  البناء  كتلة  وخا�شة  “الربملان 
و�شع  لظاهرة  ح��د  لو�شع  ال��ن��واب  جمل�ض  داخ��ل 
املوؤدية  ال�شوارع  واغ��الق  الكونكريتية  احلواجز 

اأن  اإىل  م�شريا  الدولة”،  يف  امل�شوؤولني  منازل  اىل 
االمنة  املناطق  من  يتخذون  امل�شوؤولني  “بع�ض 
ال�شارع  اغالق  على  ويعملون  لهم،  مالذاً  والهادئة 
اخلطر  ودرء  االم���ان  بحجة  فيه،  ي�شكنون  ال��ذي 
تقدمي  تعمل  النيابية  اخلدمات  “جلنة  ان  واو�شح 
وازال��ة  ال��ط��رق  جميع  لفتح  للحكومة  مقرتحات 
احلواجز والعوار�ض من امام منازل امل�شوؤولني، من 
اجل الق�شاء على الزحام املروري يف جميع املدن. 
للربملان  �شتقدم  مقرتحات  “هناك  اأن  �شعيد،  واكد 
من اجل رفع ال�شيطرات غري ال�رصورية التي تتعامل 
الترتقي  تافهة  بريوقراطية  بطريقة  املواطنني  مع 

اىل �شابط او م�شوؤول امني”.

الدوبرداين  نينوى �شريوان  النائب عن حمافظة  اعلن 
مهدي  ال����وزراء  ملجل�ض  ال��ع��ام  االم���ني  تعهد  ع��ن 
نينوى  بني  الكمركية  النقاط  جميع  باإلغاء  العالق، 
املقبلني.  ال��ي��وم��ني  خ��الل  االخ���رى  وامل��ح��اف��ظ��ات 

العام  باالمني  "التقينا  �شحفي  يف  الدوبرداين  وقال 
موؤمتر  ح�شوره  خالل  العالق  مهدي  الوزراء  ملجل�ض 
اأهمية  واأكدنا  بغداد،  العا�شمة  يف  االإعمار  اإع��ادة 
واملحافظات  نينوى  بني  الكمركية  النقاط  اإغ��الق 
نينوى  حمافظة  الأه���ايل  ت�شببها  التي  واالأ�����رصار 
الب�شائع  اأ�شعار  ورفع  الكمركية  التعرفة  خالل  من 

ان"العالق  وا�شاف  املحافظة".  اىل  الداخلة  وال�شلع 
نهائي  ب�شكل  الكمركية  النقاط  جميع  باإغالق  تعهد 
على  "لالأ�شف  وتابع  املقبلة".  �شاعة  ال�48  خالل 
الرغم من امل�شاعي التي بذلناها يف �شبيل الغاء هذه 
النقاط الكمركية وخماطباتنا للجهات املعنية، اإال اأن 
مل�شالح  النقاط  هذه  على  االإبقاء  يحاول  من  هناك 

نينوى  اأهايل  معاناة  مراعاة  دون  و�شخ�شية  فئوية 
"لن  بالقول  الدوبرداين  وختم  املعا�شية.  وظروفهم 
نرتاجع عن قرار اإلغاء هذه النقاط، كونها ت�شببت يف 
باقي  مع  و�شنعمل  نينوى،  يف  الأهلنا  كثرية  م�شاكل 
اأهايل  الأي جتاوز على حقوق  للت�شدي  نينوى  نواب 

نينوى ولكل من يحاول االإ�رصار بهم.

اعترب �شيا�شيون حديث رئي�ض الوزراء عادل عبداملهدي 
عن حتقيق هيئة النزاهة يف 13 الف ملف ف�شاد، جمرد 
تهديد للكتل ال�شيا�شية وو�شيلة �شغط الكمال الكابينة 
التي  احلكومة  اىل  التوازن  العادة  وحماولة  الوزارية 

تال�شت الثالثاء، امام انت�شار االرادات ال�شخ�شية.
الكرد�شتاين  الدميقراطي  احل��زب  يف  القيادية  وت��رى 
والنائبة ال�شابقة ا�شواق اجلاف ان  حديث عبداملهدي 
عن ملفات الف�شاد ال جديد فيه كون ان الف�شاد موجود 
يف موؤ�ش�شات الدولة، واعلنت احلكومة ال�شابقة برئا�شة 
حيدر العبادي عن حملة ملحاربته لكن مل يطبق على 
ار�ض الواقع". وت�شيف اجلاف يف حديث ل�»اجلورنال 
نيوز« ان "الدورة الربملانية ال�شابقة حققت يف الكثري 
مل  لكن  املخت�شة،  اجلهات  اىل  وار�شلتها  امللفات  من 
ن�شاهد اي عقوبة �شدرت بحق �شخ�شية فا�شدة، مما ولد 
حالة من االحباط لدى اللجان النيابية ب�شبب االهمال 
وعدم معرفة م�شري ملفات الف�شاد"، مبينة ان "ملفات 

وتابعت  احلكومة".  ج�شم  يف  بالفعل  موجودة  الف�شاد 
ان "مبقارنة ب�شطية فان حجم اموال املوازنات يفوق 
وهذا  العراقي  ال�شارع  يف  املقدمة  اخل��دم��ات  حجم 
اجلاف  وطالبت  الف�شاد"،  وجود  على  يدل  فهو  دل  ان 
بحل جذري وحتقيق جدي مبلفات الف�شاد للق�شاء على 
ال�شيا�شي  واملحلل  اخلبري  جهته  من  الظاهرة".  هذه 
ا�شلوب  ا�شتخدم   عبداملهدي  ان  يبني  الركابي  وائل 
ال�شغط بعد مهزلة جل�شة الربملان ليلة ام�ض وف�شله يف 
الركابي  ويقول  الوزارية.  كابينته  من  ماتبقى  مترير 
ال��وزراء  "رئي�ض  ان  نيوز«   ل���»اجل��ورن��ال  حديثه  يف 
يحاول ان يعيد التوازن بتهديده )وجود 13 الف ملف 
الثالثاء  جل�شة  يف  تال�شت  التي  احلكومة  اىل  ف�شاد( 
ماتريده  فر�ض  يف  ال�شخ�شية  االرادات  انت�شار  امام 
ال�شائدة  ال�شفة  هي  كانت  التي  الفو�شى  خالل  من 
امامه  طريق  ال  املهدي  "عبد  ان  وي�شيف  للربملان". 
يعلم  ال��ذي  الف�شاد  ملفات  با�شتخدام  التلويح  �شوى 
لعدم وجود  التهديد  تنفيذ هذا  ا�شتحالة  هو قبل غريه 
الربملان"،.....  داخل  عنه  وتدافع  حتميه  كبرية  كتله 

حتديد  يتم  مل  م�شبوق  غري  بتوافق  ج��اء  عبداملهدي 
وت�شمية الكتلة االكرث عددا ح�شب الد�شتور العراقي ، لذا 
فهو يق�شد بتهديده هذا اىل عك�ض �شورة احلزم والقوة 
التي دعت لها املرجعية و�رصورة وجودهما ب�شخ�ض 
اخلبري  وا�شار  ملف".  اي  يفتح  ول��ن  ال���وزراء،  رئي�ض 
"رئي�ض الوزراء هدد كتلة البناء اكرث من  ال�شيا�شي ان 
اي كتلة اخرى من اجل تبديل وزيري الداخلية والتعليم 
العايل نزوال لرغبة مقتدى ال�شدر الذي له �شطوة على 
يف  ال��ربمل��ان  اخفق  ج��دي��دة،  وم��رًة  الوزراء".  رئي�ض 
مع  ال�شاغرة،  الوزارية  احلقائب  ملر�ّشحي  الثقة  منح 
اأُدرج  التي  اجلل�شة  يف  القانوين  الن�شاب  حتّقق  عدم 
ال�شاغرة على جدول  الت�شويت على مر�ّشحي احلقائب 
احللبو�شي،  حممد  الربملان،  رئي�ض  ا�شطر  اأعمالها، 
التالية،  اجلل�شة  يف  �شاعة.  ن�شف  اجلل�شة  تاأجيل  اإىل 
واالحتاد  االإ�شالح  )حتالف  املقاِطعة  الكتل  ح�رصت 
الوطني الكرد�شتاين(، بعدما دعا احللبو�شي النواب اإىل 
اأجل احت�شاب عددهم. ولكن مل يكد ممثلو  الدخول من 
واملرج،  الهرج  �شاد  حتى  القاعة،  يدخلون  الكتل  هذه 

املر�ّشحني  على  للت�شويت  املعار�شة  الهتافات  وعلت 
وفي�شل  الفيا�ض  فالح  مقدمهم  ويف  املقرتحني، 
اجلربا. ومع علّو موجة اال�شتباك الكالمي واالتهامات 
املهدي،  عبد  عادل  احلكومة  رئي�ض  غادر  املتبادلة، 
ومعه مر�ّشحوه الثمانية، قاعة الربملان، ِلُتلغى اجلل�شة 

ل اإىل يوم غد اخلمي�ض. وتوؤجَّ
جمل�ض  اىل  توجه  للربملان  عبداملهدي  مغادرة  وبعد 
موؤمتره  وعقد  ال���وزراء  جمل�ض  جل�شة  وعقد  ال���وزراء 
هيئة  جتريها  حتقيقات  عن  فيه  اعلن  الذي  االبوعي 
القيادية  اعتربته  ما  ف�شاد،  الف ملف   13 النزاهة يف 
على  �شغط  "جمرد  بانه  دلري  ال�شيخ  ري��زان  الكردية 

الكتل ال�شيا�شية".
ان  نيوز«  ل�»اجلورنال  حديث  يف  دلري  �شيخ  وقالت 
تزال  ال  ال�شاغرة  الوزارت  على  ال�شيا�شية  “اخلالفات 
بوجود  عبداملهدي  وتهديد  ال�شاعة،  هذه  اىل  قائمة 

ملفات ف�شاد ورقو �شغط ال غري"،
وا�شافت "اذا ميلك كل هذه امللفات وهو �شلطة العليا 

مبا�رصة �شوف يدين الفا�شدين يف املحاكم".

جلسة اليوم تخلو من الوزارات الشاغرة.. غياب التوافق والتحدي سيد الموقف

إلغاء النقاط الكمركية بين نينوى والمحافظات

مراقبون: حديث عبد المهدي بشأن "ملفات الفساد" محاولة العادة التوازن لحكومته "المتالشية"

111 مشروع قانون ينتظر التشريع

مقترح لزيادة رواتب شبكة الحماية 
االجتماعية

توجه حكومي الزالة الحواجز والعوارض 
امام منازل المسؤولين
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A L J O U R N A L  N E W S P A P E R

داع�ض،  تنظيم  بجرائم  التحقيق  فريق  اعلن 
العراق  يف  املقبل  العام  مطلع  اأعماله  مبا�رصة 
التنظيم  ارتكبها  التي  االنتهاكات  لتوثيق 

االرهابي.
فريق  رئي�ض  عن  غربية  اع��الم  و�شائل  ونقلت 
ان  قوله  اأ�شعد،  املحامي كرمي  االممي  التحقيق 
حتقيقات  انطالق  �شي�شهد  املقبل  العام  مطلع 
ارتكبها  التي  االنتهاكات  ب�شاأن  املّتحدة  االأمم 

بداأ منذ ف�شل  اأن  العراق، بعد  تنظيم داع�ض يف 
ال�شيف املا�شي بجمع اأدّلة على ح�شول جمازر 
�ض  املتخ�شّ املحامي  اأ�شعد،  وا�شاف  التنظيم 
اّن  ال��دويل،  االأم��ن  ملجل�ض  االإن�شان  حقوق  يف 
العراق  يف  حت�شرياته  ُيوا�شل  التحقيق  "فريق 

بهدف بدء اأن�شطة التحقيق مطلع 2019.
و�شّدد على اأّن "تنفيذ ن�شاطات التحقيق �شيعتمد 
على تعاون ودعم وثقة جميع عنا�رص املجتمع 
العراقي. ومنذ اآب املا�شي جمع حمّققو الفريق 
االممي اأدّلًة على جمازر وفظائع اأخرى ارتكبها 

املتحدة  ال��والي��ات  وت��ع��ّه��دت  داع�����ض.  تنظيم 
بتقدمي مليوين دوالر دعًما جلهود حمّققي االأمم 

املتحدة.
يف  جماعّية  مقربة   200 من  اأكرث  واكُت�شفت   

العراق، ت�شم اأكرث من 12 األف جّثة.
االأمن  جمل�ض  تبّنى  العراق،  طلب  على  وبناًء 
2017 قراًرا باالإجماع ميّهد الطريق  يف العام 
تنظيم  عنا�رص  حماكمة  بهدف  حتقيق  الإج��راء 
وعقدت  ارتكبوها.  التي  اجل��رائ��م  عن  داع�ض 
الدويل  واالثار  الرتاث  موؤمتر  احل�شينية   العتبة 

من  وعربية  اجنبية  دولة   ٢٢ مب�شاركة  االول 
الذي حل  التخريب والتهدمي  الوقوف امام  اجل 
ب�شكل  واملو�شل  عام  ب�شكل  العراق  اث��ار  على 
"املوؤمتر  ان  احل�شينية  العتبة  وا�شافت  خا�ض. 
هو الإر�شال ر�شالة للدول امل�شاركة ان داع�ض ال 
ميت لالإ�شالم ب�شلة بل هو تنظيم متطرف �شد 

الثقافة واالن�شانية والرحمة
وزير  م�شت�شارة  قالت  اخ��ر  ذات��ه،  ال�شياق  يف 
"العراق  ان  روب�شون  الينور  الربيطاين  الثقافة 
يحمل تاريخ كبري وارث ح�شاري قدمي وهو ما 

دفعني للح�شور هنا للم�شاركة باحلفاظ واعادة 
االثار. وا�شافت روب�شون، وهي ا�شتاذة التاريخ 
ي�شتغلوا  ان  العراقيني  "على  لندن،  جامعة  يف 
واع��ادة  امل�شتقبل  لبناء  وتاريخهم  اث��اره��م 
العراق اىل الواجهة القدمية وهم جنحوا يف جزء 
وهو االنت�شار على . وبعد �شيطرة التنظيم على 
اأقليات  وبلدات  قرى  هاجم  نينوى،  حمافظة 
وكانت  والرتكمان،  وامل�شيحيني  االإيزيديني 
اأب�شعها يف 3 اأغ�شط�ض/اآب 2014، حيث اجتاح 
الع�رصات  واأعدم  �شنجار  يف  االإيزيديني  مناطق 

منهم واأ�رص و�شبى األوفا من ن�شاء واأطفال.
حيدر  ال��ع��راق��ي  ال����وزراء  رئي�ض  اإع���الن  وم��ع 
العبادي الن�رص على تنظيم "داع�ض" وا�شتعادة 
انطوت  �شيطرته،  حتت  من  البالد  اأرا�شي  كافة 
�شفحة دموية يف تاريخ العراق ا�شتمرت ثالث 
�شنوات. ورغم اإعالن الن�رص، ال يزال العراقيون، 
العمليات  من  خوفا  يتوج�شون  مراقبني،  وفق 
التنظيم  عنا�رص  ينفذها  قد  التي  االنتقامية 
مدن  يف  املدنيني  "ذابوا" بني  والذي  الفارين، 

البالد.


