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الرتبية  وزي��ر  و�شقيق  زوج  اتهام  مو�شوع  اث��ار 
�شيماء احليايل بانتمائهما لتنظيم داع�ش االرهابي 
وال�شعبية،  ال�شيا�شية  االو���ش��اط  يف  وا�شعا  ج��دال 
رئي�ش  حماية  �شمن  يعمل  زوجها  وان  خا�شة 
قبل  املن�شب  النجيفي  ا�شامة  ت�شنم  منذ  الربملان 
حماية  يف  عمله  يف  م�شتمرا  وم��ازال  �شنوات   8
عمليات  باجراء  احلكومة  ب��داأت  حيث  احللبو�شي، 
ومن  امل�شوؤولني  حمايات  عنا�رص  بجميع  تدقيق 

�شمنها الرئا�شات الثالث.
ون�رص مكتب رئي�ش الربملان حممد احللبو�شي بيانا 
االلكرتونية  املواقع  بع�ش  تدوالته  ما  فيه  نفى 
ب�شاأن تعيني زوج وزيرة الرتبية )امل�شتقيلة( �شيماء 

احليايل �شمن حماية احللبو�شي.
االجهزة  تكليف  مت  انه  �شيا�شية،  م�شادر  وتقول 
الرئا�شات  بتدقيق جميع عنا�رص حمايات  االمنية 

الثالث.
يجري  برملانية  مذكرة  اأن   ، امل�شادر  وبح�شب 
رئا�شة  من  تطلب  احل��ايل،  الوقت  يف  لها  االإع��داد 
جميع  بتدقيق  االأمنية  االأجهزة  تكليف  الربملان 
ورئا�شات  الوزراء  مع  العاملني  احلمايات  عنا�رص 
على  الطريق  لقطع  والربملان  والوزراء  اجلمهورية 
مقار  الخ��رتاق  “داع�ش”  اليها  ي�شعى  حماولة  اأي 
الرتبية  وزي��رة  مع  بالتحقيق  مطالبة  القيادة”، 

امل�شتقيلة و�شقيقها وزوجها.
ان  ن��ي��وز«،  »اجل��ورن��ال  ل�  اخ��رى  م�شادر  وقالت 
بتدقيق  وجه  املهدي  عبد  عادل  ال��وزراء  "رئي�ش 
الرئا�شات  من  ب��دءا  امل�شوؤولني  جميع  حمايات 
و�شوال  والربملان(،  واجلمهورية  )ال��وزراء  الثالث 

اىل الوزراء واع�شاء جمل�ش النواب".
هناك  بان  معلومات  احلكومة  "لدى  ان  وا�شافت 
�شمن  تعمل  زال��ت  وال  باالرهاب  متهمة  عنا�رص 

حمايات بع�ش امل�شوؤولني".
�شيماء  الرتبية  "وزير  ان  اىل  امل�شادر  ولفتت 
احليايل مهددة باالقالة ب�شبب ما اثري حول �شقيقها 
داع�ش  لتنظيم  باالنتماء  واتهامهما  وزوج��ه��ا 

االرهابي".
اأن  التميمي،  علي  القانوين  اخلبري  اأكد  جهته،  من 
احلق  املهدي  عبد  ع��ادل  ال���وزراء  جمل�ش  لرئي�ش 
ذلك  يوجب  م��ا  هناك  ك��ان  اإذا  ال��وزي��ر،  ب��اإق��ال��ة 
النواب كما ن�شت املادة ٧٨ من  ومبوافقة جمل�ش 

الد�شتور.
واأ�شاف اأن "عبد املهدي اذا وجد ما ي�شكل جرمية 
اأو االدعاء  النزاهة  اإىل حمكمة  ان يحيل املو�شوع 

العام الأخذ االإجراء القانوين".
 29( ال�شبت  احليايل،  �شيماء  الرتبية  وزيرة  واأقرت 
تنظيم  باأمر  اأخيها  بعمل   ،)2018 االول  كانون 
نينوى،  حمافظة  على  التنظيم  �شيطرة  ابان  داع�ش 
فيما و�شعت ا�شتقالتها حتت ت�رصف رئي�ش جمل�ش 

الوزراء، عادل عبد املهدي.
وكان النائب ال�شابق م�شعان اجلبوري، ك�شف االأحد 
)30 كانون االأول 2018(، ان زوج وزيرة الرتبية 

�شيماء احليايل قيادي بتنظيم داع�ش.
وقال اجلبوري بتغريدة له، ان "زوجها كان �شابطا 
العمل عنده  ان يرتك  قبل  النجيفي  ا�شامة  بحماية 
"عندما ف�شحت  ويلتحق بعنا�رص داع�ش"، م�شيفا 

امر زوجها بعد �شقيقها اعلنت ا�شتقالتها".
قدمت  قد  احليايل  �شيماء  الرتبية  وزي��ر  ان  يذكر 
ن�رص  الذي  الفيديو  ب�شبب  من�شبها  من  ا�شتقالتها 

ب�شاأن انتماء �شقيقها لتنظيم داع�ش االرهابي.
ومواقع  االع��الم  و�شائل  من  ع��ددا  ان  اىل  ي�شار 
التوا�شل االجتماعي تناقلوا خربا ت�شمن ان �شقيق 
عنا�رص  اح��د  هو  احليايل  �شيماء  الرتبية  وزي��رة 
ذلك،  يثبت  فيديو  مقطع  وهناك  "داع�ش"  تنظيم 

بح�شب تلك املواقع.

املهمة  القوانني  ت�رصيع جملة من  النيابية،اأنها عاكفة على  اخلدمات  اجلورنال; اأكدت جلنة  بغداد - 
خالل اجلل�شات القادمة، م�شرية اإىل اأن اأبرز القوانني التي �شيتم ت�رصيعها داخل جمل�ش النواب هو قانون 
توزيع االأرا�شي على الفقراء واملحتاجني. وقالت ع�شو اللجنة �شناء املو�شوي يف ت�رصيح �شحفي، اإن 
القوانني من بينها قانون توزيع االأرا�شي  النواب �شتناق�ش طرح عدد من  “جلنة اخلدمات يف جمل�ش 
وقانون متليك االأرا�شي الزراعية. واأ�شافت املو�شوي، اأن “اللجنة �شتق�شم اإىل ثالث جلان فرعية وكل 
جلنة �شتاأخذ على عاتقها متابعة القوانني املعطلة منذ الدورات ال�شابقة. وعزت املو�شوي �شبب تاأخر 
القادمة �شتكون  “اجلل�شات  اأن  اإىل  الوزارية”، م�شرية  الكابينة  تاأخر ح�شم  اإىل  اجتماع جلنة اخلدمات 

للجنة ب�شمة وا�شحة يف ت�رصيع ومراقبة احلكومة.

دعوى  املحامني  من  عدد  رفع  اجلورنال;   - بغداد 
وحدة  العراقية  الربملان  يف  النائبة  على  ق�شائية 
على  ن�رص  فيديو  مقطع  يف  ظهرت  ان  بعد  اجلميلي، 
يف  النار  تطلق  وه��ي  االجتماعي  التوا�شل  مواقع 
الهواء خالل االحتفال بليلة راأ�ش ال�شنة. واأثار احلادث 
وزارة  اإعالن  مع  بالتزامن  وا�شعة  وانتقادات  غ�شبا 
نتيجة  اآخ��ري��ن   ٧٧ واإ�شابة  �شخ�ش  وف��اة  ال�شحة 
رافقت  التي  الع�شوائية  النارية  والعيارات  االألعاب 

وطالب  العراق.  يف  امليالدية  ال�شنة  براأ�ش  االحتفال 
االجتماعي  التوا�شل  مواقع  على  ونا�شطون  مغردون 
النائبة  على  القب�ش  ب��اإل��ق��اء  العراقية  ال�شلطات 
باملقابل  القانون.  ملخالفتها  وحما�شبتها  العراقية 
اإن  فيه  قالت  بيانا  اجلميلي  وحدة  النائبة  اأ�شدرت 
زفاف  حفل  خالل  هو  انت�رص  الذي  الفيديو  "مقطع 
الأحد االأ�شخا�ش االأعزاء يف مدينة الرمادي ومبنطقة 
ريفية.  ونقلت و�شائل اإعالم حملية عن اجلميلي قولها 
هي  النار  اإط��الق  خالل  ا�شتخدمت  التي  الطلقات  اإن 

"�شوتية فقط.

تفيد م�شادر مطلعة بان قادة يف اجلي�ش العراقي ي�شغطون 
 2019 خالل  اجلي�ش  تطوير  خطط  لت�شمني  احلكومة  على 
واأجهزة  وردرات  حديثة  جوي  دف��اع  منظومات  و2020 
التهديدات  ل�"مواجهة  م��ت��ط��ورة  و���ش��واري��خ  اإ�شت�شعار 
ال�شعبي  احل�شد  يف  ف�شائل  باإ�شتهداف  اجلدية  اال�رصائيلية 

على االرا�شي العراقية.
بني  متقدمة  مراتب  ال�شبعينيات  مطلع  منذ  العراق  واحتل 
و�شالح  اجلوي  الدفاع  منظومات  يف  االأو�شط  ال�رصق  دول 
حمليا  ت�شنيعه  يتم  منها  جزء  وك��ان  الذكية،  ال�شواريخ 
واأخرى يتم االعتماد على ا�شتريادها من االحتاد ال�شوفييتي 

ودول اأخرى مثل يوغ�شالفيا وفرن�شا.
عام  اخلليج  حرب  عقب  تراجع  العراق  اأن  "اإال  واإ�شتدركت 
لقوات  مركزة  �رصبات  بفعل  متاأخرة،  مراتب  اإىل   1991
ال�شابق  العراقي  للجي�ش  التحتية  البنى  على  التحالف 
اىل  م�شرية  فيه"،  اجلوي  الدفاع  منظومات  اأغلب  ا�شتهدفت 
 2003 عام  للعراق  الربيطاين  االأمريكي  الغزو  "عقب  انه 
كباقي  اجل��وي  الدفاع  ومنظومة  ال�شواريخ  �شالح  حل  مت 
منظومة  منها  بدال  وا�شتحدثت  العراقي،  اجلي�ش  ت�شكيالت 
�شواريخ  باأنظمة  تزويدها  مت  القدمية،  اأنقا�ش  على  اأخرى 
ورادارات  وافينجر  هوك  مثل  باملحدودة  تو�شف  اأمريكية 
االأم��ور  من  ب��ات  امللف  "هذا  ان  اىل  ولفت،  امل��دى.  قريبة 
احلرجة التي يجب على العراق التعامل معها يف ظل �شباق 

ت�شليح عال من قبل جريان العراق كرتكيا واإيران وال�شعودية 
حول  اإعالم  و�شائل  تتناقلها  متكررة  �شهيونية  وتهديدات 
�رصبهم مناطق داخل العراق"، م�شريا اىل ان "العراق ي�شعى 
اأي�شا، وهو من �شمن  اأي�شا المتالك �شواريخ بعيدة املدى 
عليه.  م�شتقبلي  اعتداء  اأي  ومنع  �شيادته  حماية  مكمالت 
اأع��داء  وال  ال�شابق  عن  يختلف  اليوم  "العراق  اأن  واأو�شح 
ان  اىل  م�شادر  ولفتت  االإ�رصائيلي"   االحتالل  �شوى  لديه 
العراق  تزويد  على  مبدئية  موافقة  اأبدى  الرو�شي  "اجلانب 
اأن  ،كما   400 اأ���ش  لديه  االأح��دث  اجل��وي  الدفاع  مبنظومة 
�شالح  تطوير  على  العراق  م�شاعدة  يف  اإيرانيا  دعما  هناك 
اأو�شاط  يف  متداولة  معلومات  بح�شب  لديه،  اجلوي  الدفاع 
بلجنة  ع�شو  عن  ونقلت  اأي�شا  عراقية  وحكومية  ع�شكرية 

الدفاع يف الربملان العراقي طلب عدم ذكر ا�شمه تعليقا على 
لرفع  �شيكونان  "العامني املقبلني  اإن  تلك املعلومات، قوله 
قدرة اجلي�ش العراقي وتطوير تر�شانته الع�شكرية، مبا يف ذلك 
�شالح اجلو ومنظومة ال�شواريخ والدفاع اجلوي، ولن نعتمد 

على الواليات املتحدة فقط بل �شتكون من عدة دول.
متطورة  منظومة  العراق  امتالك  حال  "يف  اأن��ه  واأ���ش��اف، 

�شتتوقف التهديدات ال�شهيونية التي تخرج بني حني واآخر
ومن جانبه، اأكد اخلبري الع�شكري وع�شو جمعية املحاربني 
اأن  اخلفاجي،  ح�شني  اأحمد  الركن  العميد  القدامى  العراقيني 
بقتال  خربة  اجليو�ش  اأكرث  من  يعد  جي�شه  اأن  ورغم  العراق 
املدن واملناطقىاملفتوحة، اال اأن تطوير �شالح اجلو والدفاع 

اجلوي َ"�رصوري" ليحظى ب�"مهابة اجلريان.

حنني  الفتح  حت��ال��ف  ع��ن  النائب  اك��د 
جمل�ش  يف  ال�شيا�شية  الكتل  اأن  القدو، 
باعادة  متنامي  �شعور  لديها  ال��ن��واب 
اال�شرتاتيجي  االط��ار  باتفاقية  النظر 
املربمة مع الواليات املتحدة االمريكية 
العراقيني  لدى  �شديد  قلق  وجود  ب�شبب 
بتزايد اعداد القوات يف القواعد الع�شكرية 

العراقية

اإن   ، �شحفي  ت�رصيح  يف  القدو  وق��ال 
النظر  اعادة  على  عازم  النواب  “جمل�ش 
املوقعة  اال�شرتاتيجية  االطار  باتفاقية 
مع اجلانب االمريكي وذلك لوجود �شعور 
ال�شيا�شية  الكتل  جميع  ل��دى  متنامي 

ب�شان تعديلها اوالغائها.
وا�شاف القد ان  مو�شوع الغاء االتفاقية 
راأي  ع��ل��ى  يعتمد  احل��ا���رص  ب��ال��وق��ت 
“يف حال  انه  مبينا  االمنية”،  القيادات 
�شديدة  �رصوطا  ن�شع  ان  يجب  التعديل 

وا�شنافها  القوات  عدد  حتديد  حيث  من 
القيادة  موافقة  وفق  حتركها  يكون  وان 

الع�شكرية العراقية.
عن  ك�شف  ال�شهالين  وليد  النائب  وكان 
ببنود  النظر  ب��اع��ادة  ب��رمل��اين  ت��وج��ه 
اتفاقية االإطار اال�شرتاتيجي مع اجلانب 
االمريكي خا�شة بعد االنت�شار املتحقق 
النواب  جمل�ش  ان  مبينًا  االره��اب،  �شد 
عامًا   2019 ع��ام  جلعل  ت��وج��ه  ل��دي��ه 

لل�شيادة العراقية.

رامي  النيابية  اخلارجية  العالقات  جلنة  ع�شو  ك�شف 
ال�شقاط  للجنته  توجه  وج��ود  عن  االأرب��ع��اء،  ال�شكيني، 
ي�شغلون  ممن  امل�شوؤولني  جميع  عن  املكت�شبة  اجلن�شية 

منا�شب عليا يف الدولة.
توجها  هناك  اإن  �شحفي،  ت�رصيح  يف  ال�شكيني  وق��ال 
داخل جلنة العالقات اخلارجية النيابية ال�شقاط اجلن�شية 
يف  عليا  منا�شب  ي�شغلون  الذين  امل�شوؤولني  جميع  عن 
باجلن�شيات  امل�شوؤولني  “مت�شك  م�شتهجنا  الدولة”، 

االأخرى وعدم احرتام اجلن�شية العراقية والتم�شك بها.
واأ�شاف اأن جلنته، �شتعمل على ا�شقاط اجلن�شية املكت�شبة 
للواجهات ال�شيا�شية العراقية واأ�شحاب الدرجات اخلا�شة 
وان اجلميع �شوا�شية يف هذا البلد”، موؤكدا اأن “املو�شوع 
اجلل�شات  خ��الل  اللجنة  اجتماع  عقب  قريبا  �شيطرح 

القادمة.
املا�شي،  ال�شهر  خالل  ك�شفت  النيابية  القانونية  وكانت 
عن عزمها مترير م�شودة قانون مزدوجي اجلن�شية خالل 
الف�شل الت�رصيعي االأول، مبينة ان اأ�شباب �شيا�شية حالت 

دون متريره خالل الدورات ال�شابقة.

 بعد فضيحة وزيرة التربية .. حمايات المسؤولين على طاولة الحكومة

العراق يضغط لتطوير سالح الجو تحسبا لمواجهة مع إسرائيل

حراك السقاط الجنسية المكتسبة عن جميع المسؤولينتوافق نيابي العادة النظر باتفاقية االطار االستراتيجي

البرلمان يعتزم اقرار قانون »توزيع االراضي على الفقراء«

دعوى قضائية ضد نائبة في البرلمان 
اثارت جدال واسعا

بغداد - الجورنال

بغداد – الجورنالبغداد – الجورنال

بغداد – حسين فالح

بغداد - الجورنال

بغداد – الجورنال

رئيس التحـــــــــــــــــرير

ALJOURNAL

 رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين »1591«               

النزاهة: 143 مشروعًا متلكئًا في
 النجف بينها عاصمة الثقافة 

مطالبات بتفعيل التأمين االلزامي لتقليص ظاهرة الفصل العشائري

اسود الرافدين يختتمون معسكر الدوحة 
ويشدون الرحال نحو »كأس آسيا«

صفحات منوعةيـومية سيــاسيــة اقتصادية مستقلة journaliraq.com8
Thu.3 Jan. 2018 issue no 541 الخميس 3 كانون الثاني 2018 العدد

  رقم االيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 2128 لسنة 2015

A L J O U R N A L  N E W S P A P E R

باملجتمع ظاهرة  املا�شية  الفرتة  �شادت يف 
بدل  الع�شائرية  واالأع����راف  ال�ُشنن  ف��ر���ش 
فيما  االأف���راد  عالقات  حتكم  التي  القوانني 
اىل  خمت�شون  دف��ع  مم��ا  ج��ان��ب،  م��ن  بينهم 
ال�شيارات  على  التاأمني  بتفعيل  املطالبة 
الف�شل  ظ��اه��رة  لتقلي�ش   ، واال���ش��خ��ا���ش 

الع�شائري.
العراقية  ال��ت��اأم��ني  جمعية  رئي�ش  وط��ال��ب 
التاأمني  الزيادي، بتفعيل  ال�شابق عبد احل�شن 
على ال�شيارات واال�شخا�ش ، لتقلي�ش ظاهرة 

الف�شل الع�شائري.
انه  �شحفية،  ت�رصيحات  يف  الزيادي  وقال 
مالكي  حماية  التاأمني  قانون  �شدر  "حينما 
املدنية  امل�شوؤولية  من  االلزامي  ال�شيارات 
رق��م  ال���ش��ي��ارات  ح����وادث  ع��ن  النا�شئة 
ال�ه�دف  ،ك��������ان   1964 ل��ش�ن�ة   )  205(
ل�م�ال�ك�ي  االل�زام�ي�ة  ال�ح�م�اي�ة  توفري  م�ن�ه 
م�شوؤولية  من  له  يتعر�شون  عما  ال��ش�ي�ارات 
دون  م�ن  �شياراتهم  ا�ش�ت�خ�دام  ب�شبب  مدنية 
ال��ذي  ال�ح�د  ال��ى  ال�ح�م�اي�ة  ت�ل�ك  و�ش��ول 

ي�شمن للمواطنني احلماية ال�شاملة عند.
ال�ق�ان�ون  م�شمون  "ج�اء  الزيادي  وي�شيف 

ال�شيارات،  ح��وادث  ب�شبب  ت�رصرهم  القدمي 
ال�ت�ي  ال�م�رح�ل�ة  ظ���روف  م��ع  م�ن��ش�ج�م�ا 
ا�ش�ت�خ�دام  �ش�ي�وع  وب�ع�د  ف�ي�ه�ا،  �ش��در 
فقد  ال�الح�ق�ة  ال��ش�ن�وات  ف�ي  ال��ش�ي�ارات 
ا�شتيعاب ً  ع�ن  ال�م�ذك�ور  ال�ق�ان�ون  �ش�اق 
لزاما  وا�شبح  التطورات  ه��ذه  النظر  اع��ادة 
ا�ش�شه  يف  للمواطنني  ال�شمانات  توفري  مع 
وثائق  ح��زم��ة  من�شجما  ليجيء  وحم��ت��واه 
ال�ع�راق�ي�ة  "ال��ش�وق  ان  وب��ني   ." تاأمينية 
بحاجة اىل تفعيل ح�زم�ة م�ن وث�ائ�ق التاأمني 
حتديثها  اأو  ال�ق�وان�ي�ن  و�ش��ن  ت��ش�ري�ع  بعد 
ال�ى  االنتقال  ينا�شب  مبا  ال�شوق،  اقت�شاد 

"هناك  الزيادي اىل ان  العمل بنظام". واأ�شار 
دول عربية اقتبا�ش التجربة العراقية اقتب�شت 
ق��ط��اع  ف��ي  والقدمية  الرائدة  العراق  جتربة 
ال�ت�اأم�ي�ن وب��ا�ش��رت ال�ع�م�ل ب�شياغة وثائق 
 ، وغريها  والبحرين  مبا  وطورتها  تاأمينية 
ك��االردن  م�واط�ن�ي�ه�ا  اح�ت�ي�اج�ات  ي�ل�ب�ي 
االل�زام�ي  التاأمني  تفعيل  ان"  واأ�ش��اف   ."
ال�ف��ش�ل  ظ��اه��رة  ي�ق�ل��ش  ان  �ش�اأن�ه  م��ن 
 " ال�ى ً  م�ب�ا�ش�رة  ي�دف�ع  ل�ك�ون�ه  ال�ع��ش�ائ�ري 
ب���ه���ذا  ال��ع��م��ل  م��وؤك��دا  ال��م��ت���ش��رري��ن"، 
ح���ش��اري��ة  ظ��اه��رة  ي��ع��د  ال��ن��ظ��ام 
ال���ش��وء عليها خ��ش�و�ش�ا  ي�ن�ب�غ�ي ت��ش�ل�ي�ط 

ال�ع��ش�ائ�ري�ة(  )ال�دك�ة  عقوبة  تفعيل  ب�ع�د 
". و�شهد العراق  ف�ي ال�ف�ت�رة القليلة املا�شية 
خ���الل ال��ع��ام امل��ا���ش��ي، ارت��ف��اع احل���وادث 
املتوفني  من  كبرية  اعداد  وت�شجيل  املرورية 
وامل�شابني بالعجز التام لذلك اقت�شى درا�شة 

القانون وتفعيله.
 ،1980 ع��ام  منذ  التامني  ق��ان��ون  و����رصع 
م�شمولة  ال�شيارات  جميع  حينها  واع��ت��رب 
بالتامني تلقائيا دون احلاجة ال�شدار وثيقة 
املرورية  ال�شالمة  حتقيق  جمال  يف  للتامني 

واحلد من حوادث ال�شري.
لرتميم  اداة  يعد  "القانون  ان  مراقبون  ويرى 

اال�رصار الناجمة من احلوادث اىل جانب حث 
ال�شائقني على احلر�ش اثناء قيادة املركبات"، 
نتيجة  جاء  بالقانون  "املطالبة  اإن  الفتني 
تزايد اعداد �شحايا املرور ومبختلف االعمار 
واملهن اىل جانب اال�شابات التي و�شلت حلد 
العوق والعجز التام". يذكر ان قانون التامني 
ويف كافة املجاالت معمول به يف اغلب دول 
العامل وب�شكل فاعل، والعراق يتمثل 3 �رصكات 
التاأمني  �رصكة  من  كل  ،هي  حكومية  تاأمني 
،و�ش�رك�ة  العراقية  التاأمني  ،و�رصكة  الوطنية 
اع��ادة التاأمني ، اىل جانب 29 �رصكة تامني 

اهلية وفرعني ل�رصكات تامني اجنبية.
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