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الثالثاء، جل�سته  العراقي، غدا  النواب  يعقد جمل�س 
االعتيادية و�سط ترجيحات بتخ�سي�سها ال�ستكمال 
الكابينة الوزارية التي ما زالت ت�سكل جدال وا�سعا 
على  االعرتا�س  ب�سبب  ال�سيا�سية،  االو�ساط  داخل 

بع�س مر�سحي احلقائب ال�ساغرة.
مترير  الثالثاء  جل�سة  ت�سهد  بان  املراقبون  وياأمل 
دون  ومن  �سل�س  ب�سكل  الوزارية  الكابينة  كامل 
بني  تفاهمات  وج��ود  عن  حديث  و�سط  تعقيدات 
الوزراء عادل عبد  ال�سيا�سية ورئي�س جمل�س  الكتل 
املهدي على ا�ستبدال مر�سح حقيبة الداخلية فالح 
او  احلكومة  ا�ستكمال  ملف  ح�سم  الجل   ، الفيا�س 

تقدمي مر�سحي 6 وزارات وتاجيل االمنيتني.
يف  كبريا  �سيا�سيا  حتديا  املهدي  عبد  وي��واج��ه 
بع�س  ت�سعى  حيث  ال��وزاري��ة  كابينته  ا�ستكمال 
مر�سحي  مت��ري��ر  يف  ارادت��ه��ا  ف��ر���س  اىل  الكتل 
احلقائب ال�ساغرة ، اال ان م�سادر مقربة من عملية 
عن  ك�سفت  العراقية  احلكومة  ت�سكيل  بناء  اإكمال 
قرب االنتهاء من اأزمة ا�ستكمال الت�سكيلة الوزارية 

لرئي�س احلكومة عادل عبد املهدي.
واأو���س��ح��ت امل�����س��ادر ل���»اجل��ورن��ال ن��ي��وز«، اأن 
مباحثات اأجريت منذ اخلمي�س املا�سي بني روؤ�ساء 
انفراج و�سيك حلل  اإىل  ال�سيا�سية، قد تف�سي  الكتل 
اإعادة  خالل  من  الوزارية  الكابينة  ا�ستكمال  اأزمة 
ال�سعبي  احل�سد  رئا�سة  من�سب  اإىل  الفيا�س  فالح 

وم�ست�سار االأمن الوطني.
واأ�سارت امل�سادر اإىل اأن قرار جمل�س الوزراء باإلغاء 
كان  االنتقالية،  للفرتة  ال�سابقة  احلكومة  قرارات 
ملنا�سبه  الفيا�س  اإعادة  اإىل  رئي�س  ب�سكل  يهدف 
واالإ���س��الح  البناء  كتلتي  ت��واف��ق  بعد  ال�سابقة، 

واالإعمار على ذلك، كمخرج حلفظ التوازن.
املقال،  الوطني  االأم��ن  جهاز  رئي�س  اأكد  ذلك  اىل 

الفيا�س،  الداخلية،فالح  لوزارة  احلايل  واملر�سح 
الداخلية، م�ستدركًا  ل�سغل حقيبة  مت�سكه برت�سيحه 
عبد  عادل  ال��وزراء  لرئي�س  مرتوكًا  يبقى  االأمر  اأن 

املهدي.
وامنا  الداخلية  مر�سح  حول  اخل��الف  يقت�رص  ومل 
مر�سحة  على  اعرت�س  االخر  هو  امل�سيحي  املكون 
عن  النائب  قال  حيث  واملهجرين،  الهجرة  حقيبة 
املكون امل�سيحي برهان الدين ا�سحاق ان مر�سحة 
املكون  متثل  ال  عمانوؤيل  هناء  الهجرة  حقيبة 
برهم  اجلمهورية  رئي�س  فر�سها  وامنا  امل�سيحي 

�سالح على رئي�س الوزراء عادل عبد املهدي.
بينما ي�سهد البيت الكردي �رصاعا كبريا حول حقيبة 
العدل اذ يرى حزب االحتاد الوطني الكرد�ستاين ان 
وزارة العدل من ا�ستحقاقه االنتخابي اال ان احلزب 
نور  دارا  مر�سحه  تقدمي  على  ي�رص  الدميقراطي 

الدين.
الوزراء  الكرد�ستاين، رئي�س  الوطني  واتهم االحتاد 
عادل عبداملهدي بعدم التعامل ب�سكل حيادي مع 
بق�سية  يتعلق  فيما  خ�سو�سا  ال�سيا�سية،  القوى 

تق�سيم الوزارات وفق اال�ستحقاق االنتخابي.
�ساوي�س  بختيار  النائب  احلزب  يف  القيادي  وقال 
الوزراء عادل  "دعمنا رئي�س  يف ت�رصيح �سحفي  
وو�سوح،  �رصاحة  بكل  ذلك  واعلنا  عبداملهدي، 
لكن عبداملهدي مل يتعامل ب�سكل حيادي مع بع�س 
الوطني  "االحتاد  ان  مبينا  ال�سيا�سية"،  القوى 
ثاين  ويعد  برملانيا،  17 مقعدا  لديه  الكورد�ستاين 
االنتخابي  اال�ستحقاق  كوردية، وح�سب  كتلة  اكرب 

وزارة العدل من ح�ستنا، كاأقل حق يعطى لنا.
يف  ال�سابقة  جل�ساته  خالل  النواب  جمل�س  وف�سل 
اإدراج فقرة الت�سويت على اإكمال الكابينة الوزارية 
بعدما حدث يف جل�سة الثالثاء الرابع من دي�سمرب/
كانون االأول اجلاري، من ان�سحاب النواب اعرتا�سًا 

على طرح ا�سم الفيا�س للت�سويت.

بغداد – اجلورنال نيوز:ك�سف م�سدر �سيا�سي، عن ما �سيت�سمنه قانون اإخراج القوات االأجنبية 
من العراق، فيما او�سح ان من بينها الغاء االتفاقيات ال�سابقة مع هذه الدول وخا�سة الواليات 
م�رصوع  اإعداد  على  اأ�سبوعني  منذ  تعكف  �سيا�سية  قوى  ان"ثالث  امل�سدر  وا�ساف  املتحدة. 
قانون الوجود الع�سكري االأجنبي يف البالد، والذي ين�س، بح�سب ت�رصيبات على مغادرة كل 
القوات االأجنبية مبا فيها االأمريكية، من البالد بحلول نهاية العام 2019، يف مهلة غري قابلة 
للتمديد"، مبينا ان "م�رصوع القانون ين�س اي�سا على اإخالء كل القواعد واملع�سكرات، مبا فيها 
اإقليم كرد�ستان الذي ي�سم اأربع قواعد ع�سكرية، ت�سم فيها قوات قتالية اأمريكية وبريطانية، 

عدا فرق ا�ست�سارية واأخرى للتدريب اأملانية وفرن�سية.

و�سوؤون  احلكومي  التن�سيق  دائ��رة  وجهت 
املواطنني يف االأمانة العامة ملجل�س الوزراء 
كافة  وجمال�سها  املحافظات  اىل  كتابًا 
ب�رصورة اخذ ما يقت�سي ب�ساأن تنفيذ توجيه 
اخلريجني  تعيني  بخ�سو�س  الوزراء  جمل�س 

االأوائل وحلد الثالث يف الرتتيب.
ال��ع��ام��ة ملجل�س  ب��ي��ان االم��ان��ة  واو���س��ح 
الكتاب  �سمن  ار�سلت  "الدائرة  ان  ال��وزراء  
قوائم  وجمال�سها  املحافظات  اىل  املوجه 
والثالث(  )الثاين  االأوائل  اخلريجني  باأ�سماء 

الدرا�سيني  للعامني  واخت�سا�ساتهم  فقط، 
بح�سب  )2016-2015و2016-2017( 
العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  كتاب 
التعليم  وزارة  كتاب  وب��ني  ال�سدد".  بهذا 
ان تعيني اخلريجني  العلمي  العايل والبحث 
االأوائل للكليات واملعاهد �سيكون من ح�سة 
على  توزيعهم  يتم  والثالث  والثاين  الوزارة 
بح�سب  االأخ��رى  واجلهات  ال���وزارات  باقي 

االخت�سا�س واملوقع اجلغرايف.
العراقية  التوجيه دعمًا من احلكومة  وياأتي 
وامل��ع��اه��د  ال��ك��ل��ي��ات  يف  االأوائ�����ل  للطلبة 

العراقية.

اكدت االمانة العامة ملجل�س الوزراء ح�سم 
ا�سهر.  �ستة  خالل  وكالة  املنا�سب  ملف 
،ان  ال���وزراء  جمل�س  الم��ان��ة  بيان  وذك��ر 
االأمني العام ملجل�س الوزراء مهدي العالق 
الوكالء  ملجل�س  طارئا  اجتماعا  ترا�س 
مقررات  على  بناء  الوكاالت  ملف  حل�سم 
ال��وزراء  رئي�س  عزم  واكد  ال��وزراء.  جمل�س 
�ستة  عادل عبد املهدي ح�سم امللف خالل 
العامني،  وامل��دراء  الوكالء  وتثبيت  ا�سهر، 
ان  مو�سحا  بالوكالة،  املنا�سب  وانهاء 

اىل  كتابا  اأر�سلت  كانت  العامة  االأم��ان��ة 
الوزارات بهذا ال�ساأن. واأ�ساف ان الوزارات 
غ�سون  يف  اال���س��ت��م��ارات  مب��لء  مطالبة 
القانونية  الدائرة  اىل  وتر�سل  اأيام،  خم�سة 
اأق�ساها  م���دة  يف  ال��ع��ام��ة  االأم���ان���ة  يف 
���رصورة  على  م�سددا  املقبل،  االأرب��ع��اء 
الجناز  املحدد،  مبوعدها  االأوراق  اإي�سال 
قاعدة البيانات. من جهته اكد رئي�س هيئة 
اعداد  ان  الفي�سل  الكرمي  عبد  امل�ست�سارين 
قاعدة البيانات �سيمكنهم من تقدمي الروؤية 
من  االح��د  يوم  ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  اىل 

االأ�سبوع املقبل.

تخ�سي�س  املهدي  عبد  عادل  الوزراء  رئي�س  اعلن  فيما 
احلديث  ب��داأ  جمانا،حتى  املواطنني  على  ارا�سي  قطر 
عن الية التوزيع واملحددات التي تخ�س�س من خاللها 
على  القرار  تطبيق  عدم  من  التحذيرات  اطالق  �سل  يف 
ار�س الواقع واالكتفاء فقط يف العر�س االعالمي والذي 
املهدي  عبد  حلكومة  امل�سوار  بداية  على  �سلبا  ينعك�س 

التي بدات ببع�س اخلطوات القريبة من هموم ال�سارع.
ت�سبب  ال��ذي  االأم��ر  ح��ادة،  �سكن  ازم��ة  العراقي  ويعاين 
التجمعات  وانت�سار  االرا���س��ي  قطع  ا�سعار  بارتفاع 

رئي�س  واعلن  والع�سوائيات.    القانونية  غري  ال�سكنية 
�سحفي  موؤمتر  يف  املهدي  عبد  ع��ادل  ال��وزراء  جمل�س 
عن اطالق م�رصوع �سكني كبري يف خمتلف املحافظات 
للدولة على املواطنني ومتليكها  ارا�س مملوكة  لتوزيع 
وال�رصائح  الع�سوائيات  �ساكني  وخ�سو�سا  جمانا  لهم 
خالل  من  امل�رصوع  و�سينفذ  له،  �سكن  ال  ومن  الفقرية 
تخ�سي�س م�ساحات كبرية قرب املدن ت�سل اىل مئات 
االآالف او ماليني االمتار املربعة ح�سب حجم املحافظة 
واحلاجة. وتتم اال�ستعانة باجلهد الع�سكري لت�سييد البنى 
التحتية ثم تخ�س�س االرا�سي مب�ساحة 200 مرت مربع 
�سمن  ال�سكن  يف  منها  اال�ستفادة  �رصيطة  عائلة  لكل 

�رصوط بناء �سليمة وا�ستغالل لالر�س خالل مدد زمنية 
حمددة، وال يجوز للمواطن املالك لالر�س املجانية بيع 
�سوابط  �سمن  ال�سنني  من  عدد  م�سي  بعد  اال  االر���س، 
لل�سكن  ا�ستغاللها  ومعايري و�رصوط حمددة ت�سجع على 
جلنة  ع�سو  وتو�سح  امل�ستحقني.  املواطنني  قبل  من 
اج��راءات  اجلنابي  مها  النائبة  الربملانية،  اخلدمات 
جمل�س النواب حول قرار احلكومة بتوزيع االرا�سي على 
وقالت  بالقرار.    امل�سمولة  الفئات  العراقيني، مو�سحة 
اجلنابي ان "جمل�س النواب �سوت على هكذا قرار يخ�س 
توزيع االرا�سي على املواطنني العراقيني والذي �سيقوم 
باإر�ساله بكتاب ر�سمي اىل وزارة اال�سكان التي بدورها 

اإذا كانت عندها ارا�سي مهياأة لتقارنها مع عدد  تبدي 
جدية  ارا�سي  بفرز  تقوم  ذلك  يكن  مل  واإن  امل�سمولني 

وتوزيعها على املواطنني.
ووزارة  النواب  مازال بني جمل�س  "االأمر  اأن  وت�سيف    
االأم��ر  "ي�ستغرق  اأن  متوقعة  واالعمار"،  اال���س��ك��ان 
املواطنني  على  االرا�سي  توزيع  يتم  حتى  قليلة  ا�سهرا 

العراقيني.
 من جانبه ..اكدت جلنة التخطيط ال�سرتاتيجي النيابية، 
املواطنني  على  االرا�سي  توزيع  ملف  فتح  على  عزمها 
بعد ان وعد رئي�س الوزراء عادل عبد املهدي بذلك، مبينة 
ان املو�سوع يحتاج اىل وقت واموال وارا�سي منا�سبة 

يف  فهمي  رائد  اللجنة  ع�سو  وقال  امل��دن.  من  وقريبة 
املهدي  عبد  عادل  الوزراء  “رئي�س  ان  ت�رصيح �سحفي 
يحتاج  حيث  املواطنني،  على  االرا�سي  بتوزيع  وعد 
االمر اىل بيان من هي ال�رصائح امل�ستحقة اواًل وحتديد 
اعدادها”، م�سريا اإىل اأن “اللجنة �ستفتح ملف االرا�سي 
اجل  من  ال��وزاري��ة،  الكابينة  ت�سكيل  من  االنتهاء  بعد 

�سمان ح�سول امل�ستحقني على قطع ارا�سي �سكنية.
“ملف االرا�سي يحتاج اىل مفاحتة رئا�سة  ان  واو�سح 
الوزراء للجهات والوزارات املعنية واملحافظات لتوفري 
وتقطيعها  اليها  اخلدمات  واي�سال  املنا�سبة  االرا�سي 
وفق ت�ساميم مالئمة، ومن ثم حتديد ال�رصائح امل�ستحقة 

يف كل املحافظات. ا�سار فهمي اإىل اأن “توزيع االرا�سي 
وعلى الرغم من طرح املو�سوع من قبل رئي�س الوزراء، 
قبل  والدرا�سة  واالم��وال  الوقت  اىل  يحتاج  ذلك  ان  اال 

ال�رصوع بالتوزيع. 
اجلهات  ان  نيوز«،  »اجلورنال  مطلعة  م�سادر  وابلغت 
بالقطع  �ست�سمل  التي  العوائل  عدد  باح�ساء  املعنية 
لكثري  بيانات  قاعدة  وجود  بعدم  ا�ستطدمت  االرا�سي 
من املواطنني. وت�سيف امل�سادر ان هناك اعداد كبرية 
قاعدة  لديها  لي�س  الع�سوائيات  ت�سكن  التي  العوائل  من 
يف  �سمولها  ي�سعب  ما  ثبوتية  والم�ستم�سكات  بيانات 

الية توزيع قطع االرا�سي. 
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A L J O U R N A L  N E W S P A P E R

ت�ستقبل حمكمة العمل يوميًا ع�رصات الدعاوى 
يف  للعامني  حقوقا  غالبها  يف  تت�سمن  التي 
اأرب��اب  بع�س  يبخ�سها  املختلفة  القطاعات 
ال��دع��اوى  زخ��م  وم��ع  املحكمة  لكن  العمل، 
عن  يتنازل  زال  ما  العامل  اأن  ترى  ال��واردة 
وثقافته  بالقوانني  جهلة  ب�سبب  حقوقه 

املحدودة.
الدعاوى  ن�سب  عن  خمت�س  قا�س  وحت��دث 
مقرتحا  ببغداد،  العمل  حمكمة  يف  ال���واردة 
حجم  ت�ساعد  م��ع  اأخ���رى  حم��اك��م  ت�سكيل 

ممن  العمال  كاهل  عن  وللتخفيف  الدعاوى 
مراجعة  وي��ن��وون  بعيدة  مناطق  ي�سكنون 
ورور  �ستار  املحكمة  قا�سي  وقال  املحكمة.  
البهاديل اإن "املحكمة  تخت�س بنظر الدعاوى 
واجلزائية  املدنية  واملنازعات  والق�سايا 
العمل  قانون  احكام  يف  عليها  املن�سو�س 
2015 وقانون التقاعد  37 ل�سنة  النافذ رقم 

وال�سمان االجتماعي للعمال".
"الق�ساء"  اإىل  ت�رصيح  يف  البهاديل  واأ�ساف 
التي  ال��دع��اوى  يف  تنظر  العمل  "حمكمة  اأن 
القطاع  يف  العاملة  الطبقة  اف���راد  يقيمها 
اأ�سحاب  �سد  والتعاوين  واملختلط  اخلا�س 

كفلها  التي  با�ستحقاقاتهم  للمطالبة  العمل 
نهاية  مكافاأة  من  النافذ  العمل  قانون  لهم 
العطل  واإج��ازات  ال�سنوية  واالإج��ازات  اخلدمة 

الر�سمية واالأ�سبوعية وما اىل ذلك. 
تخت�س  العمل  "حمكمة  ان  البهاديل  وتابع 
اأي�سا بالنظر يف القرارات املوؤقتة الداخلة يف 
القوانني  تن�س  التي  والدعاوى  اخت�سا�سها 
وعن  بها.  العمل  حمكمة  اخت�سا�س  على 
البهاديل  اأورد  االأخرية  املدة  املنجزات خالل 
و�سلت  االآن  حتى  الدعاوى  ح�سم  "ن�سبة  ان 
واملتبقي   ،1205 اأ�سل  من  دعوى   722 اىل 
جميع  اك��م��ال  حل��ني  االجن���از  قيد  يف  منها 

طريف  قبل  م��ن  املقدمة  وال��ل��وائ��ح  ال��دف��وع 
امل�سددة  الغرامات  "مبلغ  ان  مبينا  الدعوى"، 
اىل  و�سل  اي��ل��ول  �سهر  نهاية  حتى  للدولة 
واأكد  عراقي.  دينار  مليون   679،148،971
كانت  ح�سمت  التي  الدعاوى  هذه  "اأغلب  ان 
العمل،  اأرب��اب  �سد  العمال  �رصيحة  ل�سالح 
لذلك فان الأحكام هذا القانون االأثر الكبري يف 
اإن�ساف �رصيحة العمال وح�سولهم على جميع 
اإىل ذلك  حقوقهم من خالل تطبيق احكامه". 
اقرتح قا�سي حمكمة العمل بتاأ�سي�س حمكمة 
العمل  زخم  لتخفيف  الكرخ  جانب  يف  اأخرى 
على هذه املحكمة كون االأخرية تنظر دعاوى 

اليها  يحال  ما  اىل  اإ�سافة  والر�سافة  الكرخ 
بكادر  "تعزيزها  اىل  داعيا  املحافظات"،  من 
يتنا�سب وحجم عملها اإذ تنظر ما بني 35 اىل 
55 دعوى يوميا"، م�سريا يف الوقت نف�سه اىل 
قراراتها  الأن  باملحكمة  االهتمام  "يجب  انه 
وقرارات حمكمة التمييز حمط اأنظار منظمات 
وعن  االإن�سان.  حقوق  ومنظمة  الدولية  العمل 
بني  العمل  حمكمة  ت�سدرها  التي  العقوبات 
وتعوي�س  ال��غ��رام��ة  تكون  م��ا  "غالبا  اأن��ه��ا 
املت�رصرين، وتاأتي ا�ستنادا اإىل اأحكام قانون 
وال�سمان  التقاعد  وق��ان��ون  النافذ  العمل 
"االحكام  اأن  اإىل  الفتا  للعمال"،  االجتماعي 

قابلة  تكون  العمل  حمكمة  ت�سدرها  التي 
خالل  االحتادية  التمييز  حمكمة  لدى  للطعن 
العمال  دخ��ول  وب�ساأن  ي��وم��ا.   ثالثني  ف��رتة 
يتحدث  العراق  اىل  اأخ��رى  وبلدان  دول  من 
عن  العمل  حمكمة  قا�سي  البهاديل  القا�سي 
ا�ستقدامهم مبوافقة وزارة  ان يكون  "�رصورة 
مان�ست  وح�سب  االجتماعية  وال�سوؤون  العمل 
عليه املواد 31-30 من قانون العمل النافذ، 
ويف حالة عدم ح�سولهم على املوافقة تطبق 
بحقهم اأحكام املادة 36 من القانون املذكور 

وهي الدخول غري امل�رصوع اىل العراق.
تفا�سيل او�سع �س6


