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ايران  �سعي  عن  �سيا�سية  م�سادر  ك�سفت  فيما 
لتقريب وجهات النظر بني حزبي االحتاد الوطني 
عن  احلديث  يجري  الكرد�ستانيني،  والدميقراطي 
وجود اتفاق على تبديل مر�سحي وزارة الداخلية 
الثمان  ال��وزارات  مترير  عملية  لت�سهيل  والدفاع 

ال�ساغرة.
“ايران  ان  نيوز«  »اجلورنال  ل�  امل�سادر  وقالت 
ت�سعى الذابة جليد اخلالفات بني االحتاد الوطني 
اندلعت  التي  الكرد�ستانيني  الدميقراطي  واحلزب 
مرحلة  يف  وحت��دي��دا  االنتخابات  بعد  بينهما 
واختيار  املنا�سب  وت��وزي��ع  احلكومة  ت�سكيل 

رئي�س اجلمهورية.
اجل  من  ياتي  ذل��ك  من  “الهدف  ان  وا�سافت 
تقريب وجهات النظر وطي �سفحة اخلالفات بني 
احلقائب  تبقى من  ما  لتمرير  الكرديني  احلزبني 
املهدي”، مبينة  الوزارية يف حكومة عادل عبد 
احلزبني  اقناع  اىل  ي�سعى  البناء  “حتالف  ان 
احلقائب  مر�سحي  مترير  على  لالتفاق  الكردين 

ال�ساغرة.
واأجرى قادة الكتل ال�سيا�سية والرئا�سات الثالث 
حمادثات اال�سبوع املا�سي ركزت على مناق�سة 
برت�سيح  �سيا�سية  قوى  ومت�سك  احلكومية  االزمة 
حتفظ  و�سط  الداخلية  حقيبة  الفيا�س  فالح 
وكذلك  ال�سدر  مقتدى  "�سائرون"  حتالف  زعيم 

التحالف النيابي "اال�سالح واالعمار.
ونقلت م�سادر مطلعة ان تفاهمات اولية حتققت 
بني الكتل حول ا�ستبدال املر�سح حلقيبة الداخلية 
يف  ا�سمه  و�سيقدم  اآخ��ر،  مبر�سح  الفيا�س  فالح 
االأنباء بعد  جل�سة الربملان املقبلة. وجاءت تلك 
ت�رصيح النائب فائق ال�سيخ علي عرب "تويرت" اأن 
يكون وزيراً يف حكومة عبداملهدي  لن  الفيا�س 

الكابني  اك��م��ال  جل�سة  ان  اىل  الفتا  املقبلة، 
تبديل  مت  حال  كامل  بن�ساب  �ستعقد  الوزارية 

الفيا�س.
عن  اخباراً  كردية  �سحفية  م�سادر  �رصبت  كما 
للعدل  تر�سيحه  نورالدين  دارا  القا�سي  ان�سحاب 
رزكار  الكردي  القا�سي  اختيار  نحو  والتوجه 
حمة امني الذي اأدار اأول حماكمة ل�سدام ح�سني، 

بدال عنه كمر�سح ت�سوية.
يذكر اأن اخلالفات ال�سيا�سية بني الكتل الربملانية 
ا�ستكمال  دون  حالت  ال��وزاري��ة  احلقائب  ح��ول 
حكومة عادل عبداملهدي حتى االآن وبقاء ثمان 
بت�سكيل  االأخ���ر  تكليف  رغ��م  �ساغرة  وزارات 

احلكومة يف ال�2 من اكتوبر 2018.
غدا  جل�سته  النواب  جمل�س  يعقد  ان  املقرر  ومن 
الوزارية  الكابينة  من  تبقى  ما  لتمرير  الثالثاء 

بعدما اخفق يف مترير يف اجلل�سات ال�سابقة
واأكد النائب عن حتالف االإ�سالح عبا�س عليوي،  
القانوين  الن�ساب  ك�رص  على  �سيعمل  حتالفه  اأن 
جلل�سة يوم الثالثاء، يف حال عدم تغير االأ�سماء 
رئي�س  قبل  م��ن  االأمنية  ل��ل��وزارات  املطروحة 

الوزراء عادل عبد املهدي.
“حتالفي  اإن  �سحفي  ت�رصيح  يف  عليوي  وقال 
االإ�سالح والبناء مل يتو�سال اإىل اإي اتفاق ب�ساأن 
اإن يتم  املوؤمل  االآن ومن  االأمنية حتى  الوزارات 
اإن  اإىل  الفتا  املقبلة”،  ال�ساعات  خالل  االتفاق 
القانوين  الن�ساب  ك�رص  على  �سيعمل  “االإ�سالح 
جلل�سة يوم غد الثالثاء، يف حال قدم عبد املهدي 

نف�س املر�سحني دون تغيرهم.
اليوم �ستت�سمن يف جدولها  “جل�سة  اأن  واأ�ساف 
عادل  ال��وزراء  لرئي�س  الوزارية  الكابينة  اإكمال 
حتالف  ن��واب  “جميع  اإن  مبينا  املهدي”،  عبد 
االإ�سالح اتفقوا على ك�رص الن�ساب يف حال اإ�رص 

عبد املهدي على نف�س املر�سحني.

اعلن املكتب االعالمي لرئي�س جمل�س الوزراء عادل عبداملهدي، عن تقدمي مبادرة لل�رصاكة 
والتعاون االقت�سادي والعمراين بني احلكومتني العراقية واليابانية تت�سمن الدعوة الإن�ساء 
�سندوق م�سرتك لتمويل م�ساريع االإعمار عن طريق كميات النفط العراقي امل�سدر لليابان.  
وقال املكتب يف بيان تلقته »اجلورنال نيوز«ان ” رئي�س جمل�س الوزراء عادل عبداملهدي 
اعرب عن اعتزاز العراق بامل�ستوى الذي بلغته العالقات مع اليابان و�سكره وتقديره للدعم 
الذي تقدمه احلكومة اليابانية يف جماالت االمن واال�ستقرار وم�ساريع االإعمار والتعاون 

االقت�سادي والثقايف”.
تفا�سيل او�سع �س4

�سدور  االن�سان،  حلقوق  العليا  املفو�سية  اعلنت 
املتحدة  االمم  اعرتاف  تت�سمن  دولية  وثيقة  اأول 
التمثيل  يخ�س  فيما  العراق  يف  ال�سود  بحقوق 

ال�سيا�سي والتعيينات وامور اخرى.
الدولية  اللجنة  اإن  املتحدة  للمم  بيان  وق��ال 
حول  ال��دول  التزامات  مبتابعة  قامت  املخت�سة 
جل�سات  بعد  العن�رصي  التمييز  مناه�سة  اتفاقية 
عدة عقدتها يف مقر جمل�س  حقوق االن�سان التابع  
لالمم  املتحدة يف جنيف، حيث تكلل عنها ا�سدار 
اول  وثيقة دولية يف تو�سياتها للحكومة العراقية 
العراق  ال�سود يف  �سد  بوجود متييز عن�رصي  تقر 
ابناء بلدهم يف  وتعرتف بحقهم يف امل�ساواة مع 
يف  حظوظهم  لهم  يكون  وان  �سيا�سيا  ميثلوا  ان 

التعيينات ا�سوة بباقي �رصائح املجتمع.
الوثيقة،  تت�سمنها  ال��ت��ي  ال��ق��رارات  ب��ني  وم��ن 
على  العراقية  احلكومة  بحث  دولية  تو�سيات 
�سد  العن�رصي  التمييز  ا���س��ك��ال  ك��ل  حم��ارب��ة 
ال�سود  اي  االفريقية  اال�سول  ذوي  من  مواطنيها 

العراقيني. 
ال�سمراء  الب�رصة  جتمع  رئي�س  اثنى  جانبه،  من 
بك�سب  املفو�سية  دور  ال��رزاق  عبد  احل�سني  عبد 
ال�سحاب  املهدورة  احلقوق  يف  الدويل  االعرتاف 
اأن ابناء الب�رصة  الب�رصة ال�سمراء واأكد عبد الرزاق، 
ال�سمراء قد ا�سبح لهم �سندا دوليا �سيكون �سببا يف 

الق�ساء على التمييز العن�رصي �سدهم.

اعلنت الدائرة الربملانية يف جمل�س النواب عن ا�سماء ثمانية من 
لغاية  الد�ستورية  اليمني  ي��وؤدوا  مل  ممن  الفائزين  النواب  ال�سادة 
من  كل  اال�سماء  و�سمت    6/12/2018 بتاريخ   16 اجلل�سة 

ال�سادة.  1. ا�سعد عبد االمر عبد الغفار طعمة.
3. حيدر جواد كاظم العبادي. 2. ح�سني جا�سم نا�رص ح�سني. 

باقر  الر�سا  عبد  احل�سني  عبد   .5 ر�سوان.  علي  �سعيد  4.راكان 
ح�سني.               جالل  حممد  قا�سم   .7 ثامر  ح�سن  �سيد  عطوان   .6 حممد. 
النواب  جمل�س  يعقد  ان  املقرر  ومن  ح�سن.  حممد  كامل  .نوري   8
جل�سته الثالثاء لتمرير ما تبقى من الكابينة الوزارية بعدما اخفق 

يف مترير يف اجلل�سات ال�سابقة.

 ا�سدرت حمكمة الق�ساء االداري  حكمًا ق�سائيًا 
حيدر  ال�سابق  ال����وزراء  رئي�س  ق��رار  ببطالن 
 ، منا�سبه  من  الفيا�س  فالح  باعفاء  العبادي 
من  متكينه  وال��زام  منا�سبه  اىل  اإعادته  وتقرر 
ممار�سه اأعماله م�ست�ساراً لالمن الوطني ورئي�سًا 
االأم��ن  جلهاز  ورئي�سًا  ال�سعبي  احل�سد  لهيئة 

الوطني.
�سيا�سية،  م�سادر  ك�سفت  ال�سياق  ذات  ويف 
العامري  هادي  الفتح  حتالف  رئي�س  تلقي  عن 
احلقائب  ب�ساأن  اال���س��الح  حتالف  من  عر�سا 

ال�ساغرة وقالت امل�سادر ل� »اجلورنال نيوز«، ان 
“حتالف اال�سالح قدم مقرتحا للعامري ب�ساأن 
ال�ساغرة  احلقائب  من  وزراء   6 بتمرير  امل�سي 
الداخلية  وزارت����ي  على  الت�سويت  وت��اأج��ي��ل 
ح�سم  حل��ني  بالوكالة  وادارت��ه��م��ا  وال��دف��اع، 
تفاهمات  وجود  بعد  مر�سحيها  على  الت�سويت 
كبديال  اال�سدي  الغني  عبد  ت�رصيح  على  اولية 

للفيا�س.
كان  “العامري  ان  ذاتها  امل�سادر  وا�سافت 
االخ��ر  ال��ث��الث  الرئا�سات  الجتماع  ح��ا���رصا 
وابلغ  ال���وزاري���ة  الكابينة  ا�ستكمال  لبحث 
املجتمعني بانه ال بد من العودة اىل التفاهمات 

يف  بقوة  اندلعت  التي  االحتجاج  حركة  تتجدد 
الب�رصة و�سط ا�ستئناف التن�سيقيات ن�ساطها من 
اأجل العودة اىل ال�ساحة يف ظل �سدامات يومية بني 
املحتجني والعنا�رص االأمنية. وبح�سب النا�سطني 
اإم�ساء  على  ال�سيا�سية  االأح���زاب  اإ����رصار  ف��ان 
يحفز  املنا�سب،  توزيع  يف  التحا�س�س  �سيغة 
اأهايل الب�رصة على جتديد حركة االحتجاج. وبعد 
فوز حمافظ الب�رصة اأ�سعد العيداين مبقعد برملاين 
يف انتخابات العراق العامة خالل ايار املا�سي، 

العملية  لكن  ملحا،  اأمرا  له  خليفة  انتخاب  بات 
املن�سب.  هذا  على  �سيا�سي  نزاع  ب�سبب  تعقدت 
اال�ستحواذ على  ال�سدر واحلكيم،  وحاول حتالف 
ما حدث يف  غرار  الب�رصة، على  من�سب حمافظ 
عن  ت�سفر  مل  جهوده  لكن  �سابقا،  ووا�سط  بغداد 
الب�رصة  اإن من�سب حمافظ  �سيء. ويقول احلكيم 
هو من ح�سة تيار احلكمة الذي يراأ�سه. وبح�سب 
عبطان  احل�سني  عبد  ر�سح  احلكيم  فاأن  امل�سادر 
ملن�سب املحافظ"، فيما اعترب امل�سدر ال�سيا�سي 
املحا�س�سة  على  ال�سيا�سية  االأح���زاب  اإ����رصار 
املطالبة  ال�سعبي  االحتجاج  حلركة  حت��ّد  ه��و 

بتعيني  الب�رصة  حمتجو  ويطالب  باالإ�سالح.  
حمافظ م�ستقل، تعود اأ�سوله اإىل مدينتهم نف�سها، 
املر�سح  غ��رار  على  اأخ��رى  حمافظة  اإىل  ولي�س 
"تن�سيقيات  اإن  احلايل. ويقول مراقبون حمليون 
بداأت يف  ال�سيف،  احتجاج  قادت  التي  الب�رصة، 
التظاهرات.  لعودة  ميهد  ما  لقاءاتها،  ا�ستئناف 
من  ب�رصيون،  ومثقفون  وكتاب  ن�سطاء  ويحذر 
جم��ددا،  االح��ت��ج��اج  حلركة  وا�سعة  "عودة  اأن 
وحاول  املرة".  هذه  وا�سعة  �سدامات  �ستعني 
االأ�سبوع،  هذا  مطلع  العدد،  حمدودو  متظاهرون 
الب�رصة  يف  احلكيم  ممثل  منزل  اإىل  ي�سلوا  اأن 

اإنه اإ�رصار على جتاهل  الإحراقه، ب�سبب ما قالوا 
الب�رصة  قيمة  من  وبالرغم  املحتجني.   مطالب 
يقول  واالقت�سادي،  ال�سيا�سي  امل�ستويني  على 
تقدم  ال  املركزية  احلكومة  اإن  �سكانها  من  كثر 
لهذه املحافظة ما ت�ستحق من اخلدمات. ويتبنى 
املحليون،  و�سا�ستها  الب�رصة  ن�سطاء  من  العديد 
م�رصوع ت�سكيل اإقليم، على غرار اقليم كرد�ستان، 
للتمتع با�ستقاللية كافية عن �سلطات املركز يف 
بغداد.  وي�سغط �سكان الب�رصة لتمييز حمافظتهم 
عن باقي املحافظات، على اعتبار اأنها تنتج نحو 
و�سكل  حاليا.  اليوم  يف  نفط  برميل  ماليني   4

احتجاج  حلركة  رئي�سيا  حمركا  الكهرباء  ملف 
 ،2015 العام  �سيف  البالد  مناطق  خمتلف  يف 
احلرارة،  درجات  ارتفاع  احلكومة  قابلت  حينما 
بخف�س  مئوية،  درج��ة  خم�سينن  ناهزت  التي 
اإىل  الوطني  الكهربائي  بالتيار  التجهيز  �ساعات 

�ساعات مدودة يف اليوم الواحد.
لل�سكان  البائ�س  الواقع  هذا  اإن  مراقبون  ويقول   
ح�س�سها  حيازة  على  االأح��زاب  اإ���رصار  يعززه 
قد  �سعبي  بانفجار  ينذر  املنا�سب،  من  كاملة 
اإىل  اأث��ره  ميتد  ورمبا  املحلية،  باحلكومة  يطيح 

حمافظات اأخرى.

وساطة ايرانية النهاء الخالف الكردي ..جلسة استكمال الوزارات ستعقد بنصاب كامل
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A L J O U R N A L  N E W S P A P E R

قال موقع نقا�س االملاين االخباري ان املهلة 
للعراق  االم��رك��ي��ة  االدارة  و�سعتها  التي 
�ستنتهي  اي���ران  �سد  بالعقوبات  ل��الل��ت��زام 
موقف  اأي  بغداد  اب��داء  دون  املقبل  اخلمي�س 
وا�سح. وقال املوقع انه وبينما ت�سغط اإيران 
جانبها،  اىل  بالوقوف  بغداد  حكومة  على 
اأي�سا  ت�سغط الواليات املتحدة على احلكومة 
لاللتزام بالعقوبات، واحلكومة نف�سها تواجه 
من  املنقو�س  فريقها  اإكمال  عميقة يف  اأزمة 

ثماين وزارات بعد انهيار التحالف اله�س بني 
اأكرب كتلتني يف الربملان "االإ�سالح واالإعمار" 
املوالية اىل مقتدى ال�سدر، و"البناء" املوالية 
اإىل هادي العامري  وي�سيف انه ومن �سوء حظ 
العراق اأن يتزامن ال�رصاع االأمركي – االإيراين 
اأزم��ة  وال��ربمل��ان  احلكومة  ت��واج��ه  وق��ت  يف 
�سيا�سية كبرة، فاحلكومة جاءت بعد حتالف 
املهدي  عبد  عادل  برئا�سة  م�ستعجل  �سيا�سي 
ما  و�رصعان  امل�ستقلة،  ال�سيا�سية  ال�سخ�سية 
ت�سدع هذا التحالف عندما و�سلت حمادثات 

الكتل لت�سمية وزيري الداخلية والدفاع.

االأ�سا�سية  امل�سكلة  ان  ق��ائ��ال  وي��وا���س��ل ً 
ال�سيا�سية  العالقات  يف  تكمن  ال�سدد  بهذا 
واإي��ران،  العراق  بني  الوثيقة  واالقت�سادية 
فحجم التبادل التجاري بني البلدين و�سل اىل 
)12 )مليار دوالر ً �سنويا، كما اأن الإيران نفوذا 
ً اأمنيا ً و�سيا�سيا ً كبرا يف البالد عرب الف�سائل 
يف  لها  التابعة  الربملانية  والكتلة  ال�سيعية 
الربملان  اأقطاب  اأحد  اأ�سبحت  التي  الربملان 
املهمة. ويتابع ان امل�سكلة االأ�سا�سية املرتبطة 
هي  املتحدة  الواليات  ا�ستفزاز  وتثر  باإيران 
وزارة  اأعلنت  اإذ  العراق،  يف  الكهرباء  اأزم��ة 

الكهرباء اأن نحو ثلث من اإنتاج الطاقة يعتمد 
ب�سكل مبا�رص على اإيران، فيما ت�سغط الواليات 
العراقية الإيجاد بدائل  املتحدة على احلكومة 
�رصكة  وعر�ست  الطاقة  اأزمة  حلل  اإي��ران  عن 
"جنرال اإلكرتيك" م�ساريع عدة لتحقيق ذلك، 
ولكن االأمر لي�س بهذه ال�سهولة. وينتج العراق 
فيما  الطاقة،  من  ميغاواط  )األ��ف   16( نحو 
على  الكهرباء  لتوفر  الفعلية  احلاجة  تبلغ 
مدار اليوم وجلميع اأنحاء البالد نحو 26 األف 
يبقى  الفارق  وهذا  للموقع،  وفقا  ميغاواط ً 
قائما، اإذ كلما ازداد اإنتاج الطاقة، ازداد معها 

احلكومة  يف  م�سوؤول  يقول  كما  الطلب،  حجم 
الذي  امل�سوؤول  وي�سيف   ، لنقا�س  العراقية 
طلب عدم ذكر ا�سمه اأن "نحو 30 %من اإنتاج 
االإيراين،  الغاز  على  يعتمد  العراق  يف  الطاقة 
عن  التخلي  منا  املتحدة  ال��والي��ات  وتطلب 
الغاز االإيراين دون اإدراك حجم االأزمة التي قد 

يخلفها ذلك".
ويو�سح امل�سوؤول اأن "العراق يعتمد على الغاز 
نحو  الإنتاج  الطاقة  حمطات  لت�سغيل  االإيراين 
ا�ستراد  على  ويعتمد  ميغاواط،  اآالف  اأربعة 
نحو  لتوفر  اإي���ران  م��ن  املبا�رص  الكهرباء 

1500 ميغاواط، وهي متثل تقريبا ثلث اإنتاج 
الطاقة يف العراق

اأب��رز  م��ن  ال��ع��راق  يف  الكهرباء  اأزم���ة  وتعد 
امل�سكالت االقت�سادية التي تعاين منها البالد 

بعد العام 
يف  املتعاقبة  احلكومات  اأخفقت  ،اإذ   2003
العراقيون  يح�سل  اليوم  وحتى  امل�سكلة،  حل 
على معدل ثماين �ساعات ً يوميا من الطاقة، 
فيما يعتمدون على مولدات كهرباء مناطقية 
مملوكة اىل جتار �سغار على تعوي�س النق�س 

بعد دفع مبالغ مالية اإ�سافية.


