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ال تزال حكومة عادل عبداملهدي غري مكتملة بوجود 
والداخلية،  ال��دف��اع،  وه��م  �شاغرين  وزراء  خم�شة 
والعدل، والرتبية، والهجرة واملهجرين،  بعد ت�شويت 
مر�شحي  على  الثالثاء  االم�س  جل�شة  يف  الربملان 

التخطيط والثقافة والتعليم.
الثالثاء  عقدها  جل�شة  يف  النواب  جمل�س  ومتكن 
بالت�شويت على ثالثة وزراء من الثمانية ال�شاغرين 
برئا�شة  احلالية  االحتادية  احلكومة  من  املتبقني 

عادل عبد املهدي.
التعليم  وزير  من�شب  مترير  على  الربملان  و�شّوت 
وزير  و  ال�شهيل،  لق�شي  العلمي  والبحث  العايل 
و  احلمداين،  االمري  عبد  واالث��ار  وال�شياحة  الثقافة 
الدليمي. نوري  االمنائي  والتعاون  التخطيط  وزير 
مل  ال��ربمل��ان  اع�شاء  ب��اأن  نابية  م�شادر   وقالت 
الطائي  الدين  خري  ل�شبا  الثقة   منح  على  يوافقوا 
وزيراً للرتبية، و على هناء عنانوئيل وزيراً للهجرة 

واملهجرين.
وا�شافت ان احللبو�شي قد طلب من الوزراء امل�شوت 
اليمن  لتاأدية  اخلمي�س  غد  جل�شة  ح�شور  اىل  عليهم 

الد�شتوري وقرر رفع اجلل�شة لليوم املذكور.
من  �شل�شلة  ج��رت  ال��ربمل��ان  جل�شة  انعاقد  وقبيل 
على  بالت�شويت  اف�شت  واالتفاقات  امل�شاورات 
اجلل�شة  �شهدت  وبعدها  املذكورين،  الثالثة  الوزراء 
الت�شويت  قبيل  ال�شيا�شية  الكتل  من  عدد  ان�شحاب 
على املر�شحني حلقيبتى الداخلية والدفاع، ما دفع 
الربملان  جل�شة  لرفع  العراقى  النواب  جمل�س  رئي�س 

ليوم اخلمي�س املقبل.
واأعرب نواب عن حمافظة نينوى عن امتعا�شهم يف 
وزارة  ملر�شحة  الت�شويت  على  الربملان  رف�س  من 

الرتبية.
يف  عقدوه  م�شرتك  �شحفي  موؤمتر  يف  النواب  ولوح 

اجلهات  متهمني  اجلل�شة،  يف  الطعن  اىل  الربملان 
واالطراف ال�شيا�شية ببيع و�رشاء املنا�شب الوزارية 

باالموال.
�شحفي  موؤمتر  يف  اجل��ب��وري  احمد  النائب  وق��ال 
حمافظة  عن  ال��ربمل��ان  اع�شاء  مع  عقده  م�شرتك 
الت�شويت  مت  الذين  بالوزراء  "�شنطعن  انه  نينوى  
ا�شماء  عر�س  هو  ح�شل  ال��ذي  ك��ون  اليوم  عليهم 

ب�شيغة انتقائية".
وا�شاف انه "�شنطالب املحكمة االحتادية مبراجعة 
الن�شاب مل يكتمل  للجل�شة الن  الت�شجيل احل�شوري 
دون  عليها  الت�شويت  مت  ال����وزارات  م��ن  والكثري 
ن�شاب". وتابع اجلبوري انه "متت عرقلة الت�شويت 
على وزيرة الرتبية رغم ان الن�شاب كان مكتمال وهي 
املحافظة  وا�شبحت  نينوى  عن  الوحيدة  املر�شحة 
دون متثيل وزاري"، مردفا بالقول ان "عبد املهدي 
وللنظام  للقانون  اخر  خرق  وهو  اجلل�شة  يح�رش  مل 
الداخلي". وبهذا فان احلكومة االحتادية ال تزال غري 
وزراء  خم�شة  منا�شب  على  الت�شويت  بعدم  مكتملة 
�شاغرين وهم: الدفاع، والداخلية، والعدل، والرتبية، 

والهجرة واملهجرين.
�شباح  �شائرون  كتلة  عن  النائب  اعلن  برملانيا، 
العكيلي، عن جمع تواقيع ال�شتبدال  النواب الذين مل 

يرددوا اليمني الد�شتورية . 
نواب  مع  م�شرتك  �شحفي  موؤمتر  يف  العكيلي  وقال 
:" جمعنا تواقيع ٩٧ نائبا  ومت ار�شال طلب  اخرين 
الفائزين  عن  ب��دالء  بار�شال  املفو�شية  ملخاطبة 

الذين مل يرددوا اليمني  الد�شتورية". 
ف�شله  نهاية  م��ن  اق��رتب  "املجل�س  ان  وا���ش��اف 
الت�رشيعي االول ، واملادة ١١ يف  بنديها ١١ و١٢، 
تن�س على ان للمجل�س حق اقالة النائب بحال غيابه 
اليمني  ي��ردد  مل  ال��ذي  النائب  ،  وان  جل�شات  ثالث 
التواقيع  بجمع  قمنا  لذا  متغيبا  يعترب  الد�شتورية 

 ال�شتبدال املتغيبني ".

وقال  العراقية".  لل�شيادة  تركيا  "انتهاك  الثالثاء  اليوم  العربية  اجلامعة  دانت   : اجلورنال   – بغداد 
الرتكية  ال�رشبات  اإن  عفيفي،  حممود  العربية،  الدول  جلامعة  العام  االأمني  با�شم  الر�شمي  املتحدث 
املتتالية خالل االأيام املا�شية على مواقع ب�شمال العراق، تعد انتهاكا ل�شيادة الدولة العراقية. واأ�شاف 
القانون الدويل ويناق�س  الباعث وراءه، كونه يخالف قواعد  اأيا كان  اأن ذلك انتهاك مدان ومرفو�س 
انتهاك  تدين  عدة  قرارات  العربية  القمة  اأ�شدرت  واأن  �شبق  اأنه  عفيفي  واأو�شح  اجلوار.  ح�شن  مبادئ 
ال�شيادة العراقية على هذا النحو، م�شريا اإىل اأن جتاهل تركيا املتكرر للموقف العربي يعك�س نوعا من 
وعدم  ال�شيادة  احرتام  على  يقوم  �شليم  اأ�شا�س  على  العربية  الدول  مع  بعالقاتها  منها  االكرتاث  عدم 

التدخل يف ال�شوؤون الداخلية للدول.

عودة  على  احلكيم،  علي  حممد  اخلارجية،  وزير  حث 
اإىل  "طوعي"  ب�شكل  اأملانيا  يف  العراقيني  الالجئني 
االأملاين،  نظريه  ا�شتقباله  خالل  احلكيم  وقال  البالد. 
بالعالقات  مهتم  "العراق  اإن  بغداد  يف  ما�س،  هايكو 
مع اأملانيا و�رشورة تطويرها والدور املهم واحليوي 
مواجهة  يف  للعراق  بدعمها  اأمل��ان��ي��ا  لعبته  ال��ذي 
التحالف  خالل  من  املا�شية  الفرتة  خالل  االإره��اب 

املحافل  يف  قبلها  من  املتميز  الدعم  وكذلك  الدويل، 
العراقي  الوزير  الدولية يف جمال الرت�شيحات". وعرب 
امل�شاركة  ال��دول  من  اأملانيا  "تكون  اأن  يف  اأمله  عن 
املحررة  املناطق  اإعمار  اإع��ادة  يف  عالية  بفاعلية 
يف  العراقيني  الالجئني  داعيا  داع�س"،  ع�شابات  من 
اأملانيا اإىل "العودة الطوعية اإىل البالد، الأن الو�شع يف 
العراق اأ�شبح م�شتقرا". من جهته اأعرب وزير اخلارجية 
االأملاين، هايكو ما�س، عن اأمله يف اأن "يتطور العراق 
يف كافة املجاالت االقت�شادية واالأمنية والع�شكرية، 

االمتحانات  اج��راء  موعد  عن  الرتبية  وزارة  اعلنت 
اىل  باالإ�شافة   ، ال�شنة  من  االول  بالن�شف  اخلا�شة 
الكور�س  بنهاية  اخلا�شة  االمتحانات  بدء  حتديدها 
للمراحل  املنتهية  وغ��ري  املنتهية  لل�شفوف  االأول 
الدرا�شية كافة للعام الدرا�شي احلايل 2018 – 2019 

.
للتقومي  ال��ع��ام��ة  امل��دي��ري��ة  اأن  ال�����وزارة  وذك����رت 
العامة  املديريات  اىل  اعماما  ا�شدرت  واالمتحانات 
 ، كرد�شتان  اأقليم  عدا   / كافة  املحافظات  للرتبية يف 
من  ا�شبوع  قبل  ال�شفهية  االمتحانات  بدء  على  ين�س 

عملية بداأ االمتحانات التحريرية واأثناء الدوام الر�شمي 
االبتدائية  باملرحل  اخلا�شة  االمتحانات  تكون  اأذ   ،
24 من �شهر كانون  اعتباراً من يوم اخلمي�س املوافق 
الثاين للعام القادم وتنتهي يوم 31 من نف�س ال�شهر ، 
على اأن يكون يوم ال�شبت من �شمن ايام االمتحانات ، 
اأما بالن�شبة للدرا�شة الثانوية ف�شتبداأ امتحانات نهاية 
من  اعتباراً  التحريرية  ال�شنة  ون�شف  االول  الكور�س 
القادم  الثاين  كانون  �شهر  من   20 املوافق  االأحد  يوم 
ال�شهر  ذات  من   2018/1/31 اخلمي�س  يوم  وُتغلق   ،
اأيام  �شمن  كذلك  ال�شبت  يوم  ُيح�شب  اأن  على   ، اأي�شًا 
العطلة  انطالق  مبوعد  انه  واأ�شافت"  االمتحانات". 
لعام  �شباط  �شهر  االول من  احلايل يف  للعام  الربيعية 

، وبعدها �شيبا�رش جميع  16 منُه  2019 وتنتهي يف 
يليه  الذي  اليوم  الر�شمي يف  والطلبة دوامهم  التالميذ 
، واأ�شاف البيان باأن موعد امتحان املوؤجلني بالن�شبة 
عودة  بعد  الثاين  االأ�شبوع  يف  �شيبداأ  كافة  للمراحل 
وتكون  هذا   ، فقط  واحد  اأ�شبوع  وملدة  الر�شمي  الدوام 
لل�شف  التحميل  مواد  يف  املحملني  الطلبة  امتحانات 
ال��دوام  بدء  من  الثاين  اال�شبوع  يف  االإع���دادي  الرابع 
الر�شمي لكن مع الطلبة املوؤجلني المتحاناتهم للن�شف 
الكور�شات  نظام  طلبة  �شمول  بعدم  واأكد"  ال�شنة". 
بتاأجيل امتحانات نهاية الكور�س االأول كونهم يوؤدون 
نف�شة  الدرا�شي  العام  الثاين من  الدور  االمتحانات يف 

)نظام االإعادة( ".

اإ�شقاط  يف  مرتني  ط��الل  ك��رمي  املتظاهر  �شاعد 
اخل�رشاء  باملنطقة  املحيطة  اخلر�شانية  اجلدران 
بني  من   2016 عام  يف  طالل  وكان  بغداد.  يف 
املنطقة  اقتحموا  الغا�شبني  املتظاهرين  اآالف 
احلكومية  املوؤ�ش�شات  ت�شم  ال��ت��ي  املح�شنة 

وال�شفارات االأجنبية.
 21 العمر  من  البالغ   ، طالل  اإىل  بالن�شبة  ولكن 
اإذ قال  التغيريات مل تكن كافية.  فاإن هذة   ، �شنة 
ال�رشيعة  للوجبات  مطعم  خ��ارج  جال�س  وه��و 

احلارثية"  "حي  يف  اال�شدقاء  من  جمموعة  مع 
املجاور: "يجب ان اكون قادرا على العي�س بجوار 
مثل  اخل�رشاء  املنطقة  تكون  اأن  يجب  كما  وزير، 
مفتوحة  ال�شوارع  تكون  اأن  يجب  اآخ��ر،  حي  اأي 

للجميع".
وقد اأ�شبحت "كرادة مرمي" -اأ�شم املنطقة �شابقا 
االأمريكي  للتاأثري  رمزاً  االأمريكي-  الدخول  قبل 
العراق  ق��ادة  بني  املتزايد  والتفاوت  امل�شتمر 

وناخبيهم.
عبد  ع��ادل  العراقي  ال���وزراء  رئي�س  ق��رار  وج��اء 
االأمن  امل�شددة  املنطقة  من  اأق�شام  بفتح  املهدي 

الذكرى  مع  التنفيذ  حيز  فى  فعليًا  دخل  وال��ذي 
اإ�شارة  االأوىل الإنت�شار العراق على "داع�س" ، يف 

اإىل اأن البالد اتت تتمتع بفرتة ا�شتقرار ن�شبي.
وُحددت لهذا القرار فرتة جتريبية مدتها اأ�شبوعان، 
ُي�شمح فيها لل�شيارات بعبور املنطقة اخل�رشاء من 
ال�شاعة اخلام�شة م�شاًء اإىل اخلام�شة �شباًحا على 
الرئي�شي  الطريق  14 متوز" ، وهو  "طريق  امتداد 
 14 "ج�رش  عرب  بغداد  و���رشق  غ��رب  يربط  ال��ذي 
متوز" - املعروف با�شم "اجل�رش املعلق"، فيما ال 
فيها  التوقف  ومينع  مغلقة  اجلانبية  الطرق  تزال 
املنطقة  افتتاح  اإع��ادة  و�شهدت  االإط���الق.  على 

الذين  العراقيني  م��ن  للعديد  االإح��ت��ف��االت  ع��دة 
التي  ملنطقتهم  اجلزئية  العودة  مبثابة  اعتربوها 
الذي  طالل  كرمي  العراقي  وقال  انتظارها.   طال 
يعي�س هو ورفاقه على بعد ب�شعة اأميال، والذي مل 
"ال�شيا�شيون  اخل�رشاء.  املنطقة  اأبداً  بع�شهم  يطاأ 
النقود  على  ينامون  اإنهم  الداخل.  يف  مرتاحون 
االأحياء  اإىل  "انظر  فتحي.  عبا�س  ق��ال  بينما   ،
التناق�س  ويظهر  �شيء".  لديهم  لي�س   ، االأخ��رى 
على  واحلمراء  اخل�رشاء  املنطقتني  بني  ال�شارخ 
 14 "�شارع  يف  املدخل  حاجز  اجتياز  عند  الفور 
متوز"، حيث تبدو ال�شوارع نظيفة. وحركة املرور 

على  والنوافري  اخل�رشاء  املروج  وتنت�رش  منظمة. 
اإىل ن�شب اجلندي  ال�شارع متجه  جانب واحد من 
الإحياء  الثمانينيات  يف  ُبني  ال��ذي  املجهول، 
النائب  وق��ال  العراقية.  االإيرانية  احل��رب  ذك��رى 
اخل�رشاء  املنطقة  اإىل  انتقل  ال��ذي  القدو،  حنني 
اإن   .2011 عام  يف  الثالثة  واأطفاله  زوجته  مع 
بعد  اأ�رشتي  حلماية  ���رشورة  كان  االنتقال  هذا 
اأ�شبه  "االأمر  اإن  واأ�شاف:  تهديدات".  تلقيت  اأن 
بالعي�س داخل ال�شجن". اننا نحتاج اإىل تاأ�شريات 
حالة  يف  خا�شة  اأذونات  مع   ، واخلروج  للدخول 
واالإلكرتونيات  االأث��اث  ولتحريك  لياًل،  املغادرة 

لعمل  هنا  ا�شتخدامه  ميكن  �شيء  اأي  اأن  حيث  اأو 
احلمراء  املنطقه  بني  الف�شل  ويعد  متفجر.  جهاز 
واخل�رشاء اأمراً عن�رشيًا لقاطني املنطقة احلمراء 
حيث ت�شطر اأبنة القدو اآية والتي تلتحق برفاقها 
يف املنطقة احلمراء، اىل عدم االإف�شاح عن مكان 
تتعر�س  ال  حتى  زمالئها  اإىل  احلقيقي  �شكنها 
باالفتتاح  العائلة  ترحيب  ورغ��م  للم�شايقات.  
اأن  من  اآي��ة  تخ�شى  اخل�����رشاء،  للمنطقة  اجلزئي 
ل�شن  اخلطوة  ه��ذه  املتطرفة  اجلماعات  ت�شتغل 
من  املزيد  هناك  �شيكون  "رمبا  وقالت  هجمات. 

االنفجارات وال�شيارات املفخخة".

البرلمان يصوت على ثالثة وزراء ويؤجل خمسة في حكومة عبد المهدي

تحديد مواعيد امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس االول للعام2018

سكان "الخضراء" يحتكون بخوف مع "حمراء" بغداد

الجامعة العربية تدين انتهاك تركيا للسيادة العراقية

العراق يوجه دعوة الى  الجئيه في ألمانيا على 
العودة "الطوعية" للبالد بغداد -  الجورنال

بغداد - متابعة
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A L J O U R N A L  N E W S P A P E R

احلزمة  دخلت  ان  بعد  االيراين  االقت�شاد  منو  تراجع 
حيز  اي��ران  على  االمريكية  العقوبات  من  الثانية 
االمريكية  الو�شيلة  هي  العقوبات  وكانت  التنفيذ، 
للحد من ان�شطة ايران املزعزعة لالمن واال�شتقرار يف 

ال�رشق االو�شط.
والأن ايران من الدول اجلارة واالكرث ارتباطا بالعراق 
فمن  واقت�شادية،  و�شيا�شية  تاريخية  عالقات  عرب 
اأي  فاىل  العقوبات،  بهذه  العراق  يتاأثر  اأن  املتوقع 
احلكومة  �شتلتزم  وه��ل   ، التاأثر  ه��ذا  �شيكون  م��دى 

وااليفاء  العقوبات  بنود  بتنفيذ  اجلديدة  العراقية 
عالقة  طبيعة  من  الرغم  على  الدولية  بالتزاماتها 

العراق بايران ؟..
ال�شعب هو املت�رشر الوحيد من العقوبات االقت�شادية 
)مهند�س(  ال��ك��رمي  عبد  ف���وؤاد  ي��رى  كما  دول��ة  الأي��ة 
لكن  االي��راين  ال�شعب  �شت�رش  االمريكية  والعقوبات 
حكومته لن تتاأثر، فامل�شالح لدى الدولتني م�شرتكة 
املواطن  على  �شنوات  ومنذ  تنعك�س  واتفاقياتهم 
والزراعة  ال�شناعة  على  قدرته  فقد  ال��ذي  العراقي 

وتطوير اقت�شاده ب�شببهم.
اأما م�شطفى ال�شويلي نا�شط مدين فريى ان تاثر العراق 

التهريب  وجود  ظل  يف  كبريا  يكون  لن  بالعقوبات 
واحتمال تزايده وايجاد منافذ جديدة له اذ �شتنتع�س 
من  العراقية  احلكومة  تتمكن  ولن  التهريب  مافيات 
من  العقوبات  بتلك  االلتزام  ان  اىل  م�شريا  منعها،  
طاملا  حكمة  اىل  �شيحتاج  العراقية  احلكومة  جانب 
يتحول  وقد  العراق  يف  م�شلحة  ف�شائل  ايران  متتلك 
 – االمريكي  لل�رشاع  �شاحة  اىل  لذلك  تبعا  العراق 
االيراين ..لذا قد يتاثر العراق اأمنيا ولي�س اقت�شاديا. 
ان  اعمال(  )رج��ل  اهلل  عبد  �شباح  يرى   ، جهته  من 
املتحدة  الواليات  من  ا�شتثناء  على  العراق  ح�شول 
االمريكية يف ما يخ�س ا�شترياد الغاز والطاقة واملواد 

لن  االمريكي  بالدوالر  الدفع  يكون  اال  على  الغذائية 
يقلل من تاأثر ال�شوق العراقية بالعقوبات املفرو�شة 
يف  املوجودة  الب�شائع  اغلب  ان  ذلك   ، اي��ران  على 
اال�شعار  ارتفاع  اىل  �شيوؤدي  وغيابها  ايرانية  ال�شوق 
، كما ان جزءا كبريا من ال�شيا�شيني العراقيني يدينون 
الزراعة  تنمية  م�شلحتهم  من  ولي�س  اليران  بالوالء 
وال�شناعة والرثوة احليوانية يف البلد ، وقد مت ت�شقيط 
ا�شتعداده  ابدى  الأنه  اعالميا  العبادي  حيدر  الدكتور 
لاللتزام بتطبيق العقوبات وخ�رش العديد من ان�شاره 
كما خ�رش فر�شته للح�شول على والية جديدة ، واذن 
اأن  نت�شور والبد  اقوى بكثري مما  بايران  فاالرتباط 

نتاأثر بح�شارهم.
بني  التجاري  التبادل  حجم  بلغ   ،  2017 عام  يف 
مايعني   ، دوالر  مليار   13 من  اكرث  واي��ران  العراق 
�شتدفع  فهل   ، ايران  من  م�شتورد  اكرب  هو  العراق  ان 
اىل  العراقية  احلكومة  عليه  املفرو�شة  العقوبات 
وال��زراع��ة  بال�شناعة  االهتمام  عرب  بدائل  ايجاد 

واالنفتاح على الدول االخرى ؟...
لن  العراق  ان  الق�شاب  جنم  ال�شيا�شي  املحلل  يوؤكد 
املوؤيدة  االطراف  الأن  العقوبات  هذه  بتطبيق  يتلزم 
االط���راف  م��ن  بكثري  اق���وى  احل��ك��وم��ة  الي����ران يف 
اخلبري  فيه  يرى  الذي  الوقت  يف   ، المريكا  املوؤيدة 

على  �شتوؤثر  العقوبات  ان  الطعان  هالل  االقت�شادي 
االقت�شاد العراقي ب�شكل مبا�رش ب�شبب حجم التعاون 
العراق  ا�شبح  فقد  وبالتايل  اجلارتني  بني  التجاري 
، ويف حالة فر�س  �شوقا جتارية للب�شاعة االيرانية 
الب�شائع  تلك  جميع  ا�شعار  ارتفاع  �شيتم  العقوبات 
االقت�شاد  على  �شلبا  ماينعك�س  العراقية  ال�شوق  يف 
البخحث  اىل  العراق  يدفع  اأن  ، وهو مايجب  العراقي 
تركيا  مثل  اجل��وار  دول  �شمن  بديلة  م�شادر  عن 
وال�شعودية الأنها االقرب للعراق وب�شاعتها موجودة 

يف العراق وحتظى مبقبولية من امل�شتهلك العراقي.
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