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الكتل  بني  ال�سيا�سي  ال�رصاع  حت��ول 
واالحزاب من املنا�سب على احلقائب 
اىل  ال��وزاري��ة  الكابينة  يف  ال�ساغرة 
م��ن��ا���س��ب احل��ك��وم��ات امل��ح��ل��ي��ة يف 
�سيا�سيا  حراكا  بداأ  حيث  املحافظات، 

وا�سعا لتغيري بع�ض املحافظني.
ومتكن ائتالف دولة القانون من بقاء 
بعد  ح�سته  من  بغداد  حمافظ  من�سب 
اع�ساء  باغلبية  اجلزائري  فالح  فوز 
بالت�سويت  ان نحج  بعد  بغداد  جمل�ض 
على الغاء قرار انتخاب فا�سل ال�سويلي 

عن ائتالف �سائرون.
كتال  فان  �سيا�سية  م�سادر  وبح�سب 
مبحافظني  لالطاحة  ت�سعى  �سيا�سية 
والب�رصة  وك��رب��الء  ودي���اىل  ق��ار  ذي 
الكتل  بع�ض  خ�سارة  بعد  خا�سة   ،
امل��ن��ا���س��ب يف ال��ك��اب��ي��ن��ة ال��وزاري��ة 

اجلديدة حلكومة عادل عبد املهدي.
حتركات  "هناك  ان  امل�سادر  وقالت 
خفية تقوم بها بع�ض الكتل ال�سيا�سية 
يف  منا�سب  م��ن  احل�سول  اج��ل  م��ن 
دياىل  يف  ال�سيما  املحلية،  احلكومات 
ان  اال   ، والب�رصة  قار  وذي  وكربالء 
م�ساكل  تخلق  ق��د  ال��ت��ح��رك��ات  ه��ذه 

وازمات جديدة يف املحافظات".
ال�سيا�سي  امل��ح��ل��ل  اك���د  ج��ه��ت��ه،  م��ن 
ال�سيا�سي  ال�����رصاع  ان  جا�سم،  رع��د 
من  انتقل  والكيانات  االأح���زاب  بني 
املحافظني،  منا�سب  اإىل  ال���وزارات 
منا�سب  على  اخلالفات  ان  اإىل  م�سريا 
االأنواع  اأبواب  فتح  املحافظني  بع�ض 

جا�سم،  وقال  ال�رصاعات.  من  اجلديدة 
من  حت���ول  ال�����س��ي��ا���س��ي  اخل����الف  ان 
املحافظات"،  جمال�ض  اىل  ال���وزارات 
مبينا ان "املحافظني لديهم امتيازات 
عليها  احل�سول  ميكن  ال  وخم�س�سات 
من  ال��ع��دي��د  دف��ع  مم��ا  نيابي  مبقعد 
املحافظني الفائزين بع�سوية الربملان 
مغادرته،  وع��دم  باملن�سب  التم�سك 
يف  ال�سيا�سية  املكا�سب  ان  اإىل  الفتا 
املحافظ  من�سب  نيل  على  ال�����رصاع 
االنتخابات  موعد  اقرتاب  مع  �ستزداد 
حمافظ  من  كل  ان  اإىل  ي�سار  املحلية. 
تاأدية  رف�ض  العيداين  ا�سعد  الب�رصة 
مبن�سب  للبقاء  ال��د���س��ت��وري  اليمني 
حمافظة  عن  النائب  واكدت  املحافظ. 
مر�سح  ان  احل��ام��دي  ميثاق  الب�رصة 
الب�رصة  حمافظ  ملن�سب  احلكمة  تيار 

علي �سداد مرفو�ض �سيا�سيا و�سعبيا 
على  ال�رصاع  اأن  او�سحت  احلامدي 
يوما  ي�ستد  الب�رصة،  حمافظ  من�سب 
احلكمة  مر�سح  وان  �سيما  ال  اآخر،  بعد 
جميع  قبل  من  مرفو�ض  �سداد  علي 

االطراف.
جماهري  ان  اىل  ا����س���ارت  ح��ني  يف 
للمطالبة  جتمعا  �ستنظم  ال��ب�����رصة 
ملفات  وج��ود  ب�سبب  �سداد  با�ستبدال 

ف�ساد �سده.
فان  رفيعة  �سيا�سية  م�سادر  وبح�سب 
معر�سان  قار  وذي  كربالء  حمافظي 
املقبلة ال�سيما وان  االيام  لالقالة يف 
ائتالف  ح�سة  من  املن�سبني  هذين 
دولة القانون الذي يخو�ض �رصاعا مع 

حتالف ال�سدر واحلكيم.

بغداد – اجلورنال :حدد جمل�ض الق�ساء االأعلى، بداية العام املقبل موعدا الإنطالق م�رصوع عقد الزواج 
االلكرتوين.

وقال املجل�ض، يف بيان اإن "رئي�ض جمل�ض الق�ساء االعلى القا�سي فائق زيدان زار، العر�ض الهند�سي 
الفني الذي قدمه ق�سم تكنلوجيا والنظم يف جمل�ض الق�ساء وبح�سور ق�ساة حماكم االحوال ال�سخ�سية 

يف بغداد.
واأ�ساف البيان، اأن "القا�سي فائق زيدان ناق�ض مع الق�ساة وامل�سوؤولني عن امل�رصوع مراحل تطبيق 

اإجراءات عقد الزواج االلكرتوين وو�سعة مو�سع التطبيق بداية �سنة 2019".

ال�����وزارات  ج��م��ي��ع   ، امل��ال��ي��ة  وزارة  وج��ه��ت 
اج��راءات  با�ستكمال  وجمال�سها،  واملحافظات 
التعيينات على حركة املالك للعام 2016 ،على 
 .2019 موازنة  اق��رار  بعد  املبا�رصة  تكون  ان 
ال��وزارات  اىل  موجه  كتاب  يف  ال���وزارة  واأم��رت 
الناجتة  التعيينات  اإج��راءات  "ا�ستكمال  ب�  كافة، 
يف  ،واملن�سورة   2016 لعام  امل��الك  حركة  عن 

اإج���راءات  ت�ستكمل  ان  على  الر�سمية،  اجل��ري��دة 
عام  م��الك  حركة  على  البحث  م��دار  التعيينات 
2016 او 2018 ،للوزارات التي �سدرت ب�ساأنها 
قرارات جمل�ض الوزراء، وعلى ان ال يتم ا�سدار امر 
املبا�رصة اال بعد ت�رصيع قانون املوازنة االحتادية 

لعام 2019 ،ون�رصه باجلريدة الر�سمية.
ووجهت كذلك ب� "عدم الت�رصف باأي حركة مالك 
الت�سكيالت  مبالك  ال��وارد  و2019   2018 لعام 

التابعة لكم والتي مل ي�سدر قرار 

بحث رئي�ض احلكومة عادل عبد املهدي، يف ات�سال 
هاتفي مع وزير اخلارجية االأمريكي، مايك بومبيو، 
من  املرتقب  االأمريكي  االن�سحاب  قرار  تداعيات 
تنظيم  ع��ودة  ملنع  ب�سمانات  مطالبا  �سورية، 

اإىل داخل االأرا�سي العراقية. "داع�ض" من جديد 
وقال املكتب االإعالمي، لرئي�ض احلكومة، يف بيان 
هاتفيا  ات�ساال  تلقى  املهدي  "عبد  اإّن  �سحايف، 
من وزير اخلارجية االأمريكي، �رصح خالله االأخري 
اأّن  واأكد  �سورية،  من  املرتقب  االن�سحاب  حيثيات 
ملحاربة  بالتزاماتها  م�ستمرة  املتحدة  الواليات 

املناطق".   وبقية  ال��ع��راق  يف  واالإره���اب  داع�ض 
وحدة  على  اأثنى  "بومبيو  اأّن  البيان  واأ���س��اف 
جهود  وعلى  مكوناته،  مبختلف  العراقي  ال�سعب 
التدخل  ومنع  العراق،  يف  االأمن  بحماية  احلكومة 
واأ�سار  الوزارية".  الت�سكيلة  واإكمال  �سوؤونه،  يف 
التطورات  طبيعة  ا�ستعر�ض  "عبداملهدي  اأّن  اإىل 
ال�ستكمال  وال�سعي  البالد  يف  اجلارية  االإيجابية 
حتقق  اأن  املتوقع  من  التي  احلكومية،  الت�سكيلة 
املزيد من التقدم خالل االأ�سبوع املقبل". واأكد عبد 
املهدي، اأّن "تطور االأمن يف �سورية والو�سول اإىل 
ت�سوية �سيا�سية له عالقة مبا�رصة باالأمن العراقي 
هم  "العراقيني  اأّن  اإىل  م�سريا  املنطقة"،  وا�ستقرار 

االأكرث حر�سا على تر�سيخ الوحدة الوطنية والدفاع 
�سوؤونها  يف  التدخل  ومنع  ب��الده��م،  �سيادة  عن 
ال�سائب  االأمريكي  "القرار  على  واأثنى  الداخلية". 
االإيرانية ملدة  الكهرباء  العراق  �رصاء  مهلة  بتمديد 
هذه  يف  التعامل  كيفية  على  واالتفاق  يوما،   90
البلدين  العالقات بني  املوا�سيع من خالل تعميق 
على اأ�سا�ض امل�سالح امل�سرتكة"، موؤكدا اأّن "جميع 
االأمور، وغريها �ستكون مدار بحث معمق يف  هذه 
البيان.  بح�سب  الطرفني"،  بني  املرتقبة  اللقاءات 
واأثار قرار الرئي�ض االأمريكي، دونالد ترامب، ب�سحب 
العراقية،  احلكومة  قلق  �سورية،  من  ب��الده  ق��وات 
التي حتاول احل�سول على �سمانات اأمريكية، على 

اأال يكون لقرارها تداعيات �سلبية على اأمن العراق. 
اإّن  رئي�ض احلكومة  م�سوؤول قريب من مكتب  وقال 
قد  والذي  االأمريكي،  القرار  من  قلق  املهدي  "عبد 
ال�سيطرة  واأّن  خا�سة  العراق،  اأمن  على  �سلبا  يوؤثر 
غطاء  تتطلب  ال�سورية،   – العراقية  احل��دود  على 
جويا متطورا، يف وقت ال ميتلك العراق تكنولوجيا 
طالب،  املهدي  "عبد  اأّن  واأكد  للمراقبة".  متطورة 
اأمريكية،  ب�سمانات  الهاتفي،  االت�سال  خ��الل 
اأّن  القرار"، مبينا  ب�سبب  للعراق  داع�ض  ملنع عودة 
القرار  باأّن  وطماأنه  ذلك،  له  اأكد  اخلارجية  "وزير 
اأمن العراق من  متت درا�سته من كل اجلوانب، واأّن 

اأولويات وا�سنطن.

ف�سلت املفاو�سات بني كتلتي االإ�سالح والبناء 
اإىل تفاهم حول تر�سيح فالح الفيا�ض  للتو�سل 
ملن�سب وزارة الداخلية يف حكومة عبد املهدي.

ن�رصته  تقرير  بح�سب  ب���ارز  م�����س��وؤول  وق���ال 
االنكليزية  الطبعة  االو���س��ط  ال�����رصق  �سحيفة 
ترجمته »اجلورنال نيوز«،" اإنه لي�ض اأمام امام 
ل�سالح  الت�سويت  �سوى  اآخ��ر  خيار  الربملان 
املقبلة.  الربملان  جل�سة  خالل  الفيا�ض  تر�سيح 

مع  اتفاق  اأي  اإىل  التو�سل  يف  "ف�سلنا  وا�ساف 
كتلة االإ�سالح"، الفتا اىل اأن عبد املهدي اليزال 

ملتزمًا برت�سيح الفيا�ض.
وزراء  ثالثة  على  الربملان  وافق  الثالثاء  ويوم 
من خم�سة وزراء طرحهم عبد املهدي مما يقربه 

خطوة واحدة من ا�ستكمال حكومته.
البناء  حتالف  عن  النائب  اكد  ذلك   غ�سون  يف 
احمد اال�سدي ،انه " التوجد نية لرئي�ض الوزراء 
فالح  الداخلية  وزير  من�سب  مر�سح  با�ستبدال 
ان"  �سحفي  موؤمتر  يف  اال�سدي  وقال  الفيا�ض. 

على  ت�سويت  اي  اليت�سمن  االع��م��ال  ج��دول 
الكابينة الوزارية" م�سريا اىل ان " جدول االعمال 
وا�سح و�سبب عدم تقدميها هو �سقوط وزارتني 

باال�سبوع املا�سي هما الرتبية والهجرة.
ار�سال  بعد  ب��دالء  لتقدمي  ال��وزراء  رئي�ض  ودع��ا 
والقيود  وامل�ساءلة  النزاهة  اىل  معلوماتهم 
جل�سة  �ستكون  االحد  "غدا  ان  "مبينا  اجلنائية 
املهدي  وعبد  اخلم�ض  ال��وزارات  على  للت�سويت 

من حقه حلني عقد اجلل�سة ا�ستبدال اي وزير.
العطاء  مر�سح  الفيا�ض  فالح  ان  بالقول  وتابع 

ق��رار  او  نية  اي��ة  امل��ه��دي  لعبد  نية  توجد  وال 
ال�ستبداله.

النائب عن حتالف �سائرون بدر  اكد  من جانبه 
ال�سائغ، اأن اإكتمال ت�سكيل احلكومة يتوقف على 
موقف رئي�ض الوزراء وتقدميه ال�سماء بديلة عن 
حديث  يف  ال�سائغ  وق��ال  �سابقًا.  املطروحة 
عبداملهدي  عادل  ال��وزراء  "رئي�ض  اإن  �سحفي، 
مازال م�رصاً على تقدمي نف�ض اال�سماء املطروحة 
مت  التي  ال�سوابط  عليها  تتفق  ال  والتي  �سابقًا 
اإىل  الوزراء". م�سرياً  االتفاق عليها لتمرير بقية 

يتوقف  عبداملهدي  كابينة  ت�سكيل  "اإكتمال  اأن 
املتداولة حاليًا وخا�سة  اال�سماء  ا�ستبدال  على 

فيما يتعلق بحقيبة وزارة الداخلية.
لتمرير  االآن  احلاجة  باأم�ض  العراق  اأن  واأ�ساف 
عبداملهدي  اإ�رصار  لكن  ال�ساغرة  الوزارات  بقية 
كابينته  مت��ري��ر  مي��ن��ع  اال���س��م��اء  نف�ض  ع��ل��ى 
عدم  ال�سائغ  اأك��د  كما  بالكامل.   احلكومية 
حول  ال�سيا�سية  الكتل  بني  اتفاق  اي  وج��ود 
تر�سيح �سخ�سيات بديلة ل�سغل احلقائب الوزارية 
من  عدد  مع  �سائرون  حتالف  وي�رّص  املتبقية. 

الداخلية  وزارت��ي  مر�سحا  يكون  اأن  على  الكتل 
فيما  امل�ستقلني،  "التكنوقراط"  من  وال��دف��اع 
املالكي  نوري  بزعامة  “البناء”  حتالف  ر�ّسح 
ال�سابق  احل�سد  هيئة  رئي�ض  العامري،  وه��ادي 
الفيا�ض لتويل املن�سب، وهو ما عار�سه  فالح 
واأدى  ب�سدة.  له  امل��وؤي��دة  والتحالفات  ال�سدر 
املهدي،  عبد  ع��ادل  العراقية  احلكومة  رئي�ض 
اأكتوبر املا�سي، اليمني  25 ت�رصين االأول/  يف 
للحكومة  رئي�سا  ال��ربمل��ان  داخ��ل  الد�ستورية 

العراقية اجلديدة، بت�سكيلة وزارية "ناق�سة.

اطماع االحزاب ينقل الصراع السياسي من الوزارات الى المحافظات

الحكومة تبحث عن ضمانات لمنع عودة "داعش" بعد االنسحاب األميركي

مفاوضات تغيير مرشحي الوزارات االمنية تصل الى طريق مسدود 

تحديد موعد إنطالق مشروع عقد الزواج االلكتروني

المالية توجه باستكمال اجراء التعيين 
على المالك الدائم
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A L J O U R N A L  N E W S P A P E R

من  تتعاَف  مل  العراقية  املو�سل  مدينة  اأن  يبدو 
جراحها، رغم مرور عام كامل على اإعالن حتريرها 

من �سيطرة تنظيم داع�ض االرهابي. 
املواطن  انتقل  �سنوات،   3 ا�ستمرت  معارك  فبعد 
�سحية  اإىل  والتفجري  القتل  �سحية  من  املو�سلي 
االإتاوات، حيث ظهرت بعد �سهور على حتريرها من 
الأحزاب  تابعة  اقت�سادية  مكاتب  داع�ض،  �سيطرة 

وجهات �سيا�سية. 
هذه املكاتب فر�ست ر�سومًا واأموااًل على اأ�سحاب 

النقل  و�سيارات  وال�رصكات  واملطاعم  املتاجر 
العام، ح�سب احلكومة املحلية باملحافظة.

اإن  ق��ال  لنينوى  املحلية  احلكومة  يف  م�سوؤول 
ه��ذه امل��ك��ات��ب ت��اأخ��ذ اإت����اوات م��ن جت��ار امل��واد 
املطاعم  واأ�سحاب  الكهربائية  واالأجهزة  الغذائية 
م�سمى  حت��ت  واق��ع��ي��ة  غ��ري  بحجج  وال�����رصك��ات 
االإرهابية.   واملجاميع  »داع�����ض«  من  حمايتهم 
واأ�ساف امل�سوؤول، الذي رف�ض ذكر ا�سمه، اأن »اأخذ 
�رصقة  هو  الطريقة  بهذه  املواطنني  من  اإت���اوات 
بو�سح النهار، وعلى القائد العام للقوات امل�سلحة 
حلماية  الفوري  ب�سكل  التدخل  عبداملهدي،  عادل 

املواطنني واإغالق هكذا مكاتب وح�رص ال�سالح بيد 
واأ�سار  باملحافظة.   االأمني  االنفالت  ملنع  الدولة 
اإىل اأن الو�سع االأمني يف املو�سل مهدد باالنفالت 
داع�ض  عنا�رص  دخ��ول  قبل  م��ا  لفرتة  وال��ع��ودة 
ال�سيا�سي  �رصاع  نتيجة  املدينة،  على  وال�سيطرة 
املدينة  االأحزاب على بع�ض مناطق  وامل�سلح بني 

واالأرا�سي واملحال التجارية. 
يف  حتقيقًا  نينوى  حمافظة  جمل�ض  فتح  وب�سان 
من  اأم��وال  بجباية  ال�سعبي  احل�سد  ف�سائل  قيام 
وال�رصكات،  املطاعم  واأ�سحاب  التجارية  املحال 
عن  نينوى،  جمل�ض  ع�سو  ال�سبعاوي،  ح�سن  دافع 

حترير  يف  �ساهم  احل�سد  اإن  قائاًل  احل�سد  ف�سائل 
مركز  يف  منت�رصة  له  مكاتب  وتوجد  املو�سل، 
هناك  ان  واأ�ساف  باطل   اتهامه  اأن  اإال  املدينة، 
بني  واآخ��ر  حني  بني  يقع  اأمني  وتوتر  اإ�سكاالت 
ف�سائل احل�سد وعنا�رص ال�رصطة، ولكن هذا ال يوؤثر 

على الو�سع االأمني باملحافظة. 
بدوره و�سف النائب عن املو�سل حنني قدو، تلك 
ف�سائل  اإخراج  حتاول  وباأنها  بالكاذبة،  االأق��وال 
البي�سمركة واملجاميع  الإدخال  املدينة  احل�سد من 

امل�سلحة لل�سيطرة على املو�سل، ح�سب تعبريه.
احل�سد يرد: اتهامه حماولة لدخول الب�سمركة وذكر 

من  الكثري  اهتمام  حمط  املو�سل  "مدينة  اأن  قدو 
احل�سد  اإن  اإذ  االقليمية،  وال��دول  ال�سيا�سية  القوى 
املحافظة  لتق�سيم  دوليًا  خمططًا  اأف�سل  ال�سعبي 
وحداتها  بع�ض  و�سم  �سني،  اإقليم  اإىل  وحتويلها 

االإدارية اإىل اإقليم كرد�ستان العراق. 
االتهامات  ن�ستغرب من مثل هذه  اننا ال  واأ�ساف 
حماولة  متثل  الأنها  احل�سد؛  لف�سائل  واالإ���س��اءة 
الإخراج احل�سد من املدينة الإعطاء جمال املجاميع 
مناطق  اإىل  للدخول  البي�سمركة  وق��وات  امل�سلحة 
�سهل نينوى و�سنجار ومناطق اأخرى كانت ت�سيطر 
�سنة  املدينة  داع�ض  قبل دخول  القوات  تلك  عليها 

2014. واتهم  قدو حزب الدميقراطي الكرد�ستاين 
من  اال�ستفادة  مبحاولة  ب��ارزاين  م�سعود  برئا�سة 
لت�سويه  اإعالميًا  لها  وال��رتوي��ج  االتهامات  ه��ذه 
�ُسمعة احل�سد، وذلك كي يتم اإدخال قوات الب�سمركة 
اإىل املو�سل.  وبنّي قدو اأن "نواب حمافظة نينوى 
طالبوا رئي�ض الوزراء عادل عبداملهدي يف اجتماع 
االقت�سادية  املكاتب  الإغ��الق  بالتدخل  �سابق، 
واإبعادها عن مركز املدينة"، مبينًا اننا "ال نعرف 
مركز  يف  ووج��وده��ا  املكاتب،  ه��ذه  عمل  طبيعة 

املدينة اأ�سبح غري �رصوري".
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