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اسود الرافدين يقتنصون فوزاً
ثمين ًا امام فيتنام
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االربعاء

العراقيون احتفلوا بعيد
الجيش بال وزير..

عقارات الدولة  :احزاب سياسية تستحوذ على الجوامع والحسينيات
بغداد  -اجلورنال:ك�شفت دائ��رة عقارات الدولة عن وجود جت��اوزات كبرية على االرا�ضي التابعة ل��وزارة املالية
واملحيطة مبواقع اجلوامع واحل�سينيات .وقــــــــال مــــديــــر الـــــــدائـــــــرة الـــتـــابـــعـــة لــــــــــوزارة املــــالــــيــــة
احــمــد الـــربـــيـــعـــي فــــي حـــديـــث �صحفي ،الثالثاء.ان التجاوز على االرا�ضي الـتـابـعـة لـــوزارة املـالـيـة
واملـحـيـطـة بـمـواقـع الــجــوامــع واملــ�ســاجــد والــحــ�ســيــنــيــات .ا�ضــحــى كـبـيـرا ال�سـيـمـا ان مـعـظـم هـذه
االرا�ضـــي يـقـع فـي امـاكـن تـجـاريـة وتـدر مل�ستغليها مـن دواويــن االوقــاف وبع�ض االحــــــزاب واملــتــنــفــذيــن،
مــبــالــغ كـبـيـرة للغاية .وتــابــع ان هـيـئـة االوقـــاف وعـنـد حتديد الــجــوامــع والـحـ�سـيـنـيـات يــ�صــار الــى
ان تـ�سـتـغـل مــ�ســاحــات االرا�ضــــي املـحـيـطـة بـهـا �ســواء مـن قبلها او مـن قـبـل بع�ض االحـــزاب واملـتـنـفـذيـن
الغـــرا�ض تـجـاريـة ولــيــ�س لــالغــرا�ض الــديــنــيــة ،مـعـربـا عـن امـلـه بـ�أن يتم ت�شكيل جلنة فنية حل�سم هـذا
املـو�ضـوع تعنى بـاجـراء ك�شف على الـجـوامـع والـحـ�سـيـنـيـات الـتـي خ�ص�صت لـــالوقـــاف بــالــرغــم مـــن وجـــــود
لـجـنـة تـعـرف بـالـفـك والـعـزل منحت ق�سما من الـجـوامـع لـلـوقـف الـ�سـنـي والـقـ�سـم االخـر للوقف ال�شيعي.

رئيس التحـــــــــــــــــرير

يـومية سيــاسيــة اقتصادية مستقلة
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وسط استمرار الخالفات  ..حوارات الكتل السياسية تصل الى طريق مسدود حول الوزارات الشاغرة
بغداد – سعد المندالوي

�أف����ادت م�����ص��ادر �سيا�سية مطلعة ،ان الكتل
ال�سيا�سية ما زالت «مت�شائمة» ب�شان ا�ستكمال
الكابينة الوزارية و�سط ا�ستمرار اخلالفات حول
املر�شحني املتبقني للوزارات الثالثة.
وذك���رت تلك امل�����ص��ادر �،إن ال��ت��وق��ع��ات حول
ا�ستكمال الكابينة الوزارية املنقو�صة من حقائب
الداخلية والدفاع والعدل ما زالت بعيدة ،ب�سبب
ت�شا�ؤم الكتل ال�سيا�سية من امكانية حتقيق ذلك
يف ظل مت�سك الأط���راف مبواقفها ،فيما تدور
احاديث عن اق��االت جماعية لعدد من ال��وزراء
احلاليني ال�سباب قانونية واخ���رى متعلقة
بادائهم ،وفق ما نقلته �صحيفة «احلياة.
و�أ�ضافت انها تتوقع �أن يقوم «رئي�س جمل�س
ال����وزراء بتقدمي قائمة مبر�شحني للحقائب
ال�شاغرة الدفاع والداخلية والعدل اىل الربملان
يف جل�سة اخلمي�س» ،فيما �أ�شارت اىل ان «قائمة
املر�شحني ال حتظى بالتوافق بني اكرب كتلتني
مت�صارعتني اال�صالح والبناء.
واو�ضحت امل�صادر ان اخل�لاف ما زال قائما
حول مر�شح حقيبة الداخلية فالح الفيا�ض اذ
يرف�ض حتالف «اال�صالح» الت�صويت مل�صلحته،
فيما يطلق اع�ضاء يف حتالف البناء ت�رصيحات
مت�ضاربة ح��ول بقاء تر�شيحه �أو تنازله عن
الرت�شح لك�سب الوقت وحماولة متريره بالغالبية
وف��ق ت�رصيحات ل��ن��واب حت��ال��ف «���س��ائ��رون»
بزعامة مقتدى ال�صدر الراف�ض اي�ضا لرت�شح
الفيا�ض.
وبينت �أن «اخل�ل�اف ح��ول ال��داخ��ل��ي��ة مرتبط
باخلالف حول الدفاع ،اذ يرف�ض البناء جميع
مر�شحي اال���ص�لاح للمن�صب ،فيما ينح�رص
اخل��ل�اف ع��ل��ى حقيبة ال��ع��دل ب�ين احل��زب�ين

الكرديني االحتاد الوطني واحلزب الدميوقراطي
الكرد�ستاين».
من جهته �أفاد النائب عن حتالف «الفتح» ميثاق
احلامدي ،ان رئي�س ال��وزراء عادل عبد املهدي
ما زال م�رصا على طرح فالح الفيا�ض كمر�شح
لوزارة الداخلية ،مبينا ان الفتح ي�ؤيد خيار عبد
املهدي ويقبل بالنتائج الدميقراطية داخل قبة
الربملان �سواء كان بالرف�ض او القبول للفيا�ض.
وكان رئي�س اجلمهورية برهم �صالح ،بحث �أم�س
مع رئي�س حتالف «اال�صالح واالعمار» عمار
احلكيم� ،أزمة �إكمال الت�شكيلة الوزارية ،حيث دعا
احلكيم اىل �رضورة دعم احلكومة من �أجل تنفيذ
برناجمها التنموي واخلدمي والعمل على تلبية
احتياجات ومطالب املواطنني.
و�أفاد م�صدر يف مكتب رئي�س الوزراء ،الثالثاء،
ب�أنه مل ي�صدر كتابا ر�سميا يت�ضمن تقدمي ا�سماء
مر�شحني للوزارات املتبقية.
وقال امل�صدر �إن "ماذكره احد اع�ضاء جمل�س
النواب ب�ش�أن �صدور كتابا ر�سمي يت�ضمن تر�شيح
ثالثة ا�سماء للوزارات املتبقية عار عن ال�صحة
وغ�ير دقيق" ،نافيا "�صدور اي كتاب ر�سمي
وموقع من رئي�س الوزراء بهذا ال�ش�أن".
وك��ان النائب عن ائتالف دول��ة القانون عبد
ال�سالم املالكي قال ان رئي�س الوزراء عادل عبد
املهدي ا�صدر كتابا ر�سميا يت�ضمن تر�شيح فالح
الفيا�ض لوزارة الداخلية و�سليم اجلبوري لوزارة
الدفاع ورزكار حممد امني لوزارة العدل ،ورجح
عر�ض هذه اال�سماء بجل�سة اخلمي�س املقبل
جدير بالذكر ان رئا�سة الربملان قامت بت�أجيل
�أوىل جل�ساتها يف العام اجلديد ،والتي كانت
مقررة الثالثاء ،حيث كان على جدول اعماله
ملفات ت�رشيعية مهمة �أبرزها قانون املوازنة
العامة االحتادية للعام 2019

مشجعة ترفع العلم العراقي بعد فوز المنتخب الوطني على فيتنام

الداخلية تنشر معلومات جديدة عن الضربة الجوية في سوريا
بغداد  -الجورنال

.اكـد مـديـر عـام ا�سـتـخـبـارات ومكافحة االرهــاب ورئي�س خلية
ال�صقور اال�ستخبارية يف وزارة الداخلية ابـو علي الب�رصي ،ان
ال�رضبة اجلوية الـتـي ا�سـتـهـدفـت قـيـادات التنظيم االرهــابــي يف
مـنـطـقـة �سـو�سـة غــرب �ســوريــا احــدثــت اربـاكـا وفو�ضى كبرية
يف �صفوف داع�ش االرهابي .وقال الب�رصي يف ت�رصيح �صحفي ،ان
 30ارهابيا من املخططني واالنتحاريني هلكوا خــالل الـعـمـلـيـة
املـ�شـتـركـة الـتـي جــرى تنفيذها بالتن�سيق مع قيادة العمليات
امل�شرتكة بوا�سطة طائرات قواتنا اجلوية (اف (»، 16م�شريا اىل

ان «تـلـك العملية انطلقت الـثـالثـاء املـا�ضـي ملعاجلة الهدف
وتدمريه بالكامل يف مدينة «�سو�سة غرب �سوريا بعد موافقة القائد
العام للقوات امل�سلحة عادل عبد املهدي .وا�ضـاف ان «وحـدات
املراقبة والتحليل يف خلية ال�صقور اال�ستخبارية كانت قد ك�شفت
عن ان التنظيم الإرهابي لديه اجتماع يف منطقة �سو�سة للتح�ضري
لتوجيه ��ضرب��ات انتحارية بعجالت مـفـخـخـة تـ�سـتـهـدف
قــواتــنــا املـ�سـلـحـة املـكـلـفـة بحماية حـدودنـا الـدولـيـة مـع
�سـوريـا» ،مو�ضحا ان «تلك العملية النوعية فر�ضت حالة من
االرباك والفو�ضى الكبرية مع ال�شك بني �صفوف داع�ش ،ال �سيما
ان االجتماع كان �رسيا للغاية وعلى اثر ذلك نفذ التنظيم االرهابي

مجلس كربالء يقيل المحافظ
عقيل الطريحي
بغداد  -الجورنال

اعلن ع�ضو جمل�س ك��رب�لاء حممد الطالقاين ،ان
املجل�س �صوت على اقالة املحافظ عقيل الطريحي
من من�صبه .وقال الطالقاين لـ"اجلورنال نيوز" ،ان
"جمل�س حمافظة كربالء �صوت خالل جل�سته التي
عقدت ام�س ،على اقالة املحافظ عقيل الطريحي من
من�صبه".
وا���ض��اف ال��ط��ال��ق��اين ان "اقالة ال��ط��ري��ح��ي متت
باالغلبية املطلقة".

 وتابع الطلقاين ان "�سبب االقالة يعود اىل جمموعة
من املخالفات ومنها �أدارية وقانونية ومالية التي
�سببت بالهدر املال العام".
فيما رد حمافظ كربالء عقيل الطريحي ،الثالثاء،
على قرار اقالته بالت�صويت ال�رسي من قبل جمل�س
املحافظة.وقال الطريحي يف ت�رصيح �صحفي ،ان
"خدمة كربالء والعراق ال تقت�رص على املنا�صب.واكد
الطريحي" ،انا احرتم الآليات الد�ستورية والقانونية،
لكن القرار �سيا�سي وينطوي على خمالفات قانونية
وي�ستند اىل معطيات غري ناه�ضة وغري واقعية.

حملة اعتقاالت �ضد جمموعة من افراده  .وكـ�شـف الـبـ�صـري عـن
«نـ�شـوب خـالفـات دامـيـة بني جماعة االرهابي امل�س�ؤول يف فرقة
الكوا�رس مو�سى عبداهلل بيك جان الأوزبكي ،وبني االرهابي ابو زكريا
ال�شامي» ،الفتا اىل ان التنظيم خمرتق من قبل التحالف .يف ال�سياق
نف�سه ،ن�رشت ال�صحيفة الر�سمية ا�سماء ابرز االرهابيني الذين قتلوا
يف اجتماع الثالثاء
 - 1االرهابي حممود عويد واير الكربويل وايل وهم :الـفـرات
مـن �سكنة ق�ضاء القائم ناحية الكرابلة وكــان �أمـيـرا فـي تنظيم
الـقـاعـدة ومـ�سـ�ؤوال عن اعتقال وقتل منت�سبني من ال�رشطة واجلي�ش
يف القائم.

 - 2االرهــابــي ابــو يـعـقـوب املـحـمـدي ،املـ�سـ�ؤول الع�سكري عن
الهجوم بالعجالت املفخخة على قواتنا امل�سلحة.
 – 3االرهابي ابو عزام الكربويل ،امل�س�ؤول الأمني لقاطع ال�سو�سة
والباغوز من �سكنة ق�ضاء القائم.
 – 4االرهابي ابو عزام احلرداين ،وهو م�س�ؤول االنـتـحـاريـني فـي
�ضـفـاف الــفــرات وكــان الـوالـي ال�رشعي يف الأنبار.
 – 5االرهــابــي احـمـد حـمـزة عـبـدالـلـه نــوردو�ش الداغ�ستاين،
�أمري االنغما�سيني يف الفرات.
 – 6االرهابي خطاب حميي حممد املحمدي ،من �سكنة القائم
معتقل �سابق يف بوكا وم�س�ؤول التجهيز والنقل يف الفرات.

 – 7االرهــابــي ابــو جــابــر الــعــراقــي ،مـ�سـ�ؤول عــ�ســكــري
فــي الــ�ســو�ســة فــي فــرقــة الــكــوا�ســر وم�ساعد علي �سعد خليفة
ال�سلماين.
 – 8االره��اب��ي اب��و ا���س�لام ق��ي��ادي يف هيئة احل��رب بالتنظيم
االرهـابـي وقـائـد ع�سكري مـن �سكنة ق�ضاء القائم� ،أ�صيب مرتني
يف �رضباتنا اجلوية ال�سابقة.
 – 9االره��اب��ي م�ؤيد �ستار فرحان ال��ع��زاوي� ،أم�ير كتيبة 111
اخلا�ص باال�سناد.
 10ـ االرهابي حممد عبداهلل رو�س ال�شي�شاين ،كان يف املو�صل
�سابقا.

القانون :واشنطن تحاول اعادة شخصيات بعثية للواجهة السياسية
بغداد  -الجورنال

ك�شف ائتالف دولة القانون ،عن حماولة العادة
�شخ�صيات بعثية للواجهة ال�سيا�سية ،فيما
طالب وا�شنطن باحرتام العراق.
وقال املتحدث با�سم االئتالف بهاء الدين النوري
 ،ان "الآونة الأخ�يرة �شهدت عقد م�ؤمترات عدة
يف بع�ض الدول لتمجيد البعث املقبور واملطالبة
بعودته للواجهة ال�سيا�سية يف ال��ع��راق ،وقد
احت�ضنت ه��ذه امل���ؤمت��رات دوال ت��ن��ادي بدعم
الدميقراطية و�سالم ال�شعوب من �أمثال الواليات
املتحدة الأمريكية ،وهذا الأمر يجعلنا يف ائتالف
دولة القانون ن�ضع م�ؤ�رشات كثرية على الدور

الأمريكي يف دعم ع��ودة البعث ،وهو ما ي�ؤكد
نوايا وا�شنطن املريبة يف زعزعة ا�ستقرار العملية
ال�سيا�سية بالعراق.
وتابع "ن�ؤكد موقفنا الراف�ض لعقد هذه امل�ؤمترات،
رغ��م �أنها ال ميكن �أن ت�ؤثر على �سري العملية
ال�سيا�سية او تمُ كن البعث من العودة للواجهة
ال�سيا�سية العراقية من جديد ،لكن احت�ضان هذه
امل�ؤمترات من قبل وا�شنطن وغريها من الدول،
هو ما نرف�ضه جملة وتف�صيال" ،مبينا انه "على
وا�شنطن �أن حت�ترم �سيادة ال��ع��راق والعملية
ال�سيا�سية الدميقراطية فيه ،ال �أن حتت�ضن هكذا
م�ؤمترات.
وا�شار اىل ان "هناك ما هو اخطر من عقد هذه

امل�ؤمترات ،وهي حماولة �إعادة �شخ�صيات بعثية
للواجهة ال�سيا�سية من جديد ،كما ح�صل يف
وزارة اخلارجية العراقية ،وهو �أمر م�ؤ�سف ان
يطلب الوزير من هيئة امل�ساءلة والعدالة ا�ستثناء
�شخ�صيات بعثية لعودتهم للوزارة ،وهذا ف�ضال

عن ال�شخ�صيات البعثية املتواجدة يف ال�سفارات
والقن�صليات� ،إذ ك��ان الأج���در بالوزير تطهري
ال��وزارة من البعثية ال �أن يعيدهم للواجهة من
جديد.
و�شدد انه "على الدول التي تريد ال�سالم وتدعي
دعمها للدميقراطية �أن حترتم العراق وتاريخ
�شعبه ون�ضاله �ضد الديكتاتورية ،ال ان حتت�ضن
م�ؤمترات حتاول �إعادة العراق للمرحلة املظلمة
من تاريخه ،فكل الدماء الزكية التي �أريقت لإنهاء
حكم البعث ،يجب �أن تقابل باالحرتام والإجالل
واحلفاظ على ما حتقق من تغيري جذري بالعملية
ال�سيا�سية وتطويرها ،ولي�س �إعادة احلكم الدموي
من جديد.

ماذا تحمل  2019للعراق ؟  ..انتهى وقت الرهانات
بغداد  -الجورنال

بينما يتعافى العراق من احتالل تنظيم داع�ش االرهابي
لعدد من املدن ويت�صارع مع اال�ضطرابات الداخلية  ،يلوح
عام �آخر من عدم اال�ستقرار وعدم الثقة وبح�سب التقرير
التحليلي للكاتب تانيا جود�سوزان ن�رش يف موقع ميدل
اي�ست وترجمته"اجلورنال نيوز" ،ف�إن النظر للم�ستقبل
فيما �ستجلبه  2019اىل العراق ي�شبه امل�شي خالل قاعة
من املرايا ،الواقع م�ش ّوه  ،والر�ؤية امل�ستقبلية �ضبابية
وال�سري يف الطريق اخلط�أ ميكن ان ي ��ؤدي اىل التحطم
يف الزجاج .بالن�سبة جلميع توقعات بداية العام منذ
عام  ، 2003القليل منها كان دقيق ًا  ،ومن املرجح �أن
تكون  2019م�شابهة ،الكثري من املتغريات  ،والكثري من
اجلهات اخلارجية والعابرة.
رحلة الرئي�س دونالد ترامب ال�رسية يف  26دي�سمرب /

كانون الأول  ،كانت �أول زيارة له على الإطالق للقوات
الأمريكية التي تخو�ض "حروب ًا يف ال�رشق الأو�سط" �ضد
داع�ش االرهابي لعقد اجتماع دام ثالث �ساعات  ،ركز
على �سوريا  ،ومل يفعل الكثري لتحي ب�لاده احلكومة
العراقية اجلديدة.
�أعمال �شغب عنيفة
بالن�سبة للعديد من املراقبني يف املنطقة � ،إذا كان موقف
ترامب م�ؤ�رشا على �أي �شيء  ،فانه يدل ب�صورة م�ؤكدة �أنه
يف عام  ، 2019ان العراق واملخاوف املرتبطة به باقية.
بعد مرور عام على االنت�صار على داع�ش يف اغلب مناطق
العراق  ،ال تزال البالد تعاين من تفجريات متقطعة من قبل
خاليا نائمة � ،سواء بالقرب من مطعم يف تكريت �أو �سوق
يف تلعفر .بالإ�ضافة �إىل التظاهرات امل�ستمرة يف اجلنوب
تطالب باخلدمات.
يف الواقع  ،بعد مرور  16عام ًا على �سقوط النظام البائد

 ،رمبا ح�صل العراقيون على قدر من الدميقراطية  ،لكنهم
ما زالوا يعانون من نق�ص اخلدمات الأ�سا�سية  ،مثل مياه
ال�رشب والكهرباء والرعاية ال�صحية املالئمة وفر�ص
العمل.
وكما كتب ال�صحفي الربيطاين باتريك كوكبرين يف
�سبتمرب  /ايلول املا�ضي  ،ف�إن هزمية داع�ش فقط وجهت
تركيز العراقيني �إىل "حالة البالد املتداعية"  ،نق�ض يف
وجود الطرق واجل�سور وامل�ست�شفيات واملدار�س  ،ف�ض ًال
عن نق�ص الكهرباء واملياه  ،يف مكان ت�صل فيه درجات
احلرارة يف ال�صيف �إىل  50درجة مئوية.
ومن بني النتائج املرتتبة على احلملة املناه�ضة لداع�ش ،
احلاجة �إىل املليارات لإعادة بناء البنية التحتية و�إعادة
توطني النازحني وم��داواة ال�ضحايا  ،على الرغم من �أن
بغداد واملجتمع ال��دويل مل يعاجلوا بعد هذه التحديات
الأ�سا�سية ،رمبا ُهزمت داع�ش  ،ولكن هذه الهزمية ال ت�ضع

الطعام على املائدة �أو املاء النظيف يف الآبار �أو �سقف
�آمن فوق ر�ؤو�س املواطنني.
التغيري ال�سيا�سي
وبالفعل  ،ف�إن فوز �سائرون بزعامة مقتدى ال�صدر يف
االنتخابات الربملانية التي جرت يف �أيار املا�ضي  ،قد
�أبرزت كيف �أن املواطنني العراقيني  -بغ�ض النظر عن
انتمائهم العرقي �أو الديني  -كانوا �أقل اهتمام ًا بتهديدات
خفية  ،و�أكرث تف�ضي ًال حلياة كرمية و�صحة وفر�ص عمل..
يقال �إن قاعدة ال�صدريني ال ت�شمل فقط ال�شيعة العراقيني
 ،ولكن �أي�ض ًا ال�سنة وامل�سيحيني الذين ي�شعرون الآن
بخيبة الأمل من الو�ضع الراهن والذين يعتربون انف�سهم
عراقيني عو�ض ًا عن كونهم طائفة .فهم يريدون ر�ؤية
حت�سن يف ظروف املعي�شة والفر�ص ال�شخ�صية� .إىل جانب
االحتجاجت يف اجلنوب  ،تزايدت الدعوات �إىل حتويل
حكومة العراق من نظام برملاين �إىل نظام رئا�سي .ويعتقد

�أن�صار هذا التغيري �أن النظام الربملاين احل��ايل ي�شوبه
الف�ساد وامل�شاحنات الداخلية حول ال�سلطة  ،و�أنه ي�سمح
للقوى اخلارجية بالتدخل وا�ستغالل هذه االنق�سامات ،
مما يزيد من �إ�ضعاف احلكم .النظام الرئا�سي  ،كما ي�رص
امل�ؤيدون � ،سيحل هذه التحديات� ،إن "الرجل القوي"
احلكيم واملعتدل م��ن �ش�أنه �أن يحل م�شاكل الف�ساد
والركود البريوقراطي واخلدمات الأ�سا�سية وانعدام الأمن
و "طغيان الأغلبية .وكما قال �أحد امل�صادر املقربة من
احلكومة مليدل اي�ست �آي فان اجلميع يتحدثون كالم ًا
كبرياً :الدميقراطية  ،واالبتكار  ،وال�صحافة احلرة  ،الخ ...
لكن ال �أحد يحاول حتى معاجلة الإقطاع ال�سبب الكامن
وراء عدم عي�شهم يف جمتمع مدين حقيقي.
�أ�سباب للأمل
وي�ضيف التقرير انه "مع دخ��ول العراق عام ، 2019
�سيتعني على حكومة رئي�س ال��وزراء عادل عبد املهدي

�إعطاء الأولوية للتنمية واخلدمات االجتماعية واحلياة
كرمية �إذا ما اراد تفادي �أزمة �أخرى .ولكن اي�ض ًا يبقى
الكثري لت�أمل حدوثة  ،فبعد مرور  16عام ًا على الغزو الذي
قادته الواليات املتحدة و�أطاح بدكتاتور غري منتخب ،
دخل جيل جديد �أك�شاك الت�صويت  ،وهو جيل مل ي�شهد  ،يف
معظم الأحيان � ،سوى احلرب وانعدام الأمن والفقر  ،ولكنه
مرتبط بالعامل من خالل و�سائل التوا�صل االجتماعي
مدركني حقوقهم كمواطنني وكيف يجب �أن يبدو عمل
الدميقراطية  .ولهذا ال�سبب  ،قد ُينظر �إىل �أعمال ال�شغب على
�أنها خما�ض والدة جمتمع مدين  ،الأمر الذي قد يحافظ
على الرقابة على احلكومة .من بني اللحظات احلا�سمة يف
العام املا�ضي كان ظهور العبني جدد ي�أخذون مقاليد
احلكم من ال�سيا�سني القدماء الذين �سيطروا على امل�شهد
يف العراق على مدى عقود منهم ال�صدر البالغ من العمر
 44عام ًا فقط.

تتمة ص2

