
اللجنة االمنية يف جمل�س حمافظة  ك�شف رئي�س 
 33 ا�شتهداف  عن  ال�شاعدي،  جبار  الب�رصة، 
 3 خللال  يللدويللة  وقنبلة  نا�شفة  بعبوة  هجمة 
وقللال  املحافظة.  يف  مواطنني  مللنللازل  اأ�شهر، 
هجمة   33" اإن  �شحفي   حديث  يف  ال�شاعدي 
 3 خال  ا�شتهدفت  يدوية،  وقنبلة  نا�شفة  بعبوة 
اأن  دون  الب�رصة"،  يف  مواطنني  منازل  اأ�شهر، 
يف�شح عن اأ�شباب الهجمات. ودعا رئي�س اللجنة 

االمنية  "االأجهزة  الب�رصة،  مبجل�س  االأمنية 
الهجمات  لتلك  املنفذين  بواجبها وك�شف  للقيام 
يف  ت�شاعدت  ان  بعد  املحافظة  يف  املتكررة 
النا�شطة  راأت  جانبها،  ومن  االأخرية".  االآونللة 
الهجمات  "تلك  اأن  املحمداوي،  مها  املدنية، 
بناء حاجز خوف ملنع  بها جهات هدفها  تقوم 
بالعمائم  املتمثلة  الدكتاتوريات اجلديدة  انتقاد 
حد  على  الفا�شدة"،  االحللزاب  وقللادة  ال�شيا�شية 
الهجمات  تلك  "هدف  اأن  واأ�شافت،  تعبريها. 
وال�شحفيني  الللتللظللاهللرات  قلللادة  تخويف  هللو 

مبا  يتحدثوا  ال  حتى  اأفواههم،  واإجلام  الوطنني 
جميع  على  ماأ�شاوي  واقع  من  الب�رصة  تعي�شه 
بل  العبوات  تلك  املحمداوي،  االأ�شعدة". وو�شفت 
امل�شلحة  اجلهات  ترفعه  الذي  اال�شفر  "الكارت 
والذي ي�شبق الكارت االحمر الذي يعني الت�شفية 
اجل�شدية". وت�شهد الب�رصة، منذ ال�شيف املا�شي، 
وتهبط  وتريتها  ترتفع  واحتجاجات  تظاهرات 
بني مدة واأخرى، اأثرت ب�شكل كبري، وفق مراقبني، 
على عملية ت�شكيل احلكومة احلالية. بدوره ك�شف 
قوائم  "وجود  عن  ما�شي،  ح�شن  زهللاء  النا�شط 

ب�رصيني  و�شحفيني  لنا�شطني  م�شبقة  معدة 
الب�رصة".  احتجاجات  بعد  عدت  ا ِ ومتظاهرين 
40 �شخ�شا قد  "ا�شمه وا�شماء نحو  اأن  واأ�شاف، 
التوا�شل  مواقع  يف  وا�شماءهم  �شورهم  ن�رصت 
االجتماعي". ولفت اىل "تعر�س اأغلب الذين �شمت 
القوائم ا�شماءهم للهجوم بالعبوات النا�شفة على 
الب�رصة".  تظاهرات  يف  م�شاركتهم  منازلهمبعد 
داود  ال�شيخ  الب�رصة،  اأعيان  جمل�س  ع�شو  وقال 
ومع  ال�شلمية،  التظاهرات  مع  "نحن  املّياحي 
االأمنية  القوات  وعلى  الوقت،  بذات  االأمن  حفظ 

اأن متيز بني املتظاهر واملخّرب، واأن ال تتعامل 
اأو  خمّربون  اأنهم  اأ�شا�س  على  املتظاهرين  مع 
"يجب  اأنلله  واأكللد  باالأمن".  االإخلللال  يحاولون 
جتنب وقوع �شدامات وا�شتباكات بني اجلانبني، 
ويجب اأن تكون اخلطة االأمنية هي خطة حلماية 
املتظاهرين ال لقمعهم". ويف 24 كانون الثاين، 
 15 �رصاح  الهوير  حمكمة  قا�شي  اأطلق   2019
متظاهرا يف ناحية الهوير بالب�رصة، فيما اأطلق 
متظاهرين   6 �للرصاح  الب�رصة،  حمكمة  قا�شي 
كانون   22 الثاثاء،  واعتقل،  �شامنة.  بكفالة 

من  الب�رصة  يف  متظاهرين  �شتة   2019 الثاين، 
طلبهم  ب�شبب  النفط،  ل�رصطة  تابعة  مفرزة  قبل 
املوافقة على اإقامة تظاهرة وفقا ملا قالوه هم، 
على  جاء  االعتقال  اإن  اأمني  م�شدر  قال  فيما 

خلفية م�شادة مع القوات االمنية.
وحذرت �رصطة الب�رصة، من نوايا ال�شعال الفتنة 
القانون،  عن  اخلارجني  توعدت  فيما  باملدينة، 
حرق  على  غا�شبون،  متظاهرون  اأقللدم  اأن  بعد 
املحلية  احلكومة  بناية  قرب  لل�رصطة  كرفانات 

و�شط حمافظة الب�رصة.
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يبدو ان عجلة ا�شتبدال املحافظني لن تتوقف وت�شتمر 
من  الرغم  على  االخللر  تلو  الواحد  املحافظني  بخلع 
مفو�شية  اقرتحته  الذي  االنتخابات  اجراء  موعد  قرب 
ال�شيما  املقبل،  االول  ت�رصين  من   16 يف  االنتخابات 
وكرباء  ووا�شط  وبابل  بغداد  حمافظي  ا�شتبدال  بعد 
جمل�س  داخل  خفية  حتركات  هناك  ان  حيث  واملثنى، 
وت�شكلت  النا�رصي.  يحيى  املحافظ  القالة  قار  ذي 
كتلة جديدة يف جمل�س حمافظة ذي قار حتت ا�شم "ذي 
قارنا"، حيث يرى املراقبون ان هذه الكتلة �شتلعب دورا 
يف  قارنا(  )ذي  كتلة  واعلنت  املحافظ.  باقالة  كبريا 
جمل�س حمافظة ذي قار، عن ت�شكيلها اجلديد املتكون 
�شيا�شية  وتوجهات  كتا  ميثلون  اع�شاء  ثمانية  من 

خمتلفة .
�شحفي  موؤمتر  يف  الوائلي  ح�شن  الكتلة  رئي�س  وقال 
لاع�شاء  امل�شرتك  االتفاق  ان   » »اجلللورنللال  تابعته 
مطالب  يحقق  وخدميا  اداريللا  برناجما  و�شع  اجلللدد 
يف  ال�شعبية  الللنللداءات  ويلبي  املحافظة  وطموحات 
حت�شني واقع اخلدمات ومعاجلة الرتدي احلا�شل �شمن 
جدول زمني حمدد. وا�شاف ان الكتلة اجلديدة م�شتقلة 
يف جميع التزاماتها وغري خا�شعة الي توجه �شيا�شي 
وتدار من قبل اع�شائها داخل املجل�س والت�شتهدف اأي 
كتلة اخرى بل تعمل جاهدة للعمل امل�شرتك مع احلفاظ 
منفتحة  وانها  القرارات  اتخاذ  يف  ا�شتقاليتها  على 
اأي  االخرى وعدم تهمي�س  ال�شيا�شية  الكتل  على جميع 
تنفيذ  يف  القوة  يعطيها  مما  لها  االن�شمام  من  طرف 

برناجمها املقبل.
من جهته، ك�شف ع�شو جمل�س حمافظة ذي قار ح�شن 
الوائلي، عن حراك لدى اع�شاء املجل�س القالة املحافظ 

يحيى النا�رصي، من من�شبه.
وقال الوائلي، يف ت�رصيح �شحفي ، ان هذا احلراك لن 
والتوجد  املحافظة،  يف  الر�شمي  امل�شتوى  اىل  يرتقي 

او  لعقد جل�شة خا�شة  هناك مفاحتة من قبل املجل�س 
مناق�شة اقالة النا�رصي. وا�شاف، ان احلديث املتداول 
االجتماعي،  التوا�شل  ومللواقللع  االعللام  و�شائل  يف 
حمافظة  جمل�س  يف  ر�شمي  “�شيا�شي”  حراك  بوجود 
غري  وتكهنات  حديث  جمرد  هو  املحافظ  القالة  ذي 
او  القالة  التحركات  هذه  ان  مراقبون  ويللرى  دقيقة. 
ال�شيا�شية  اخلافات  نتاج  هي  املحافظني  ا�شتبدال 
الكابينة  على  �شيما  ال  بغداد،  يف  العراقية  القوى  بني 
جعلوا  ما  الدولة،  يف  ال�شيادية  واملنا�شب  الوزارية 
احلكومات  اىل  االحتادية  احلكومة  من  تنتقل  االزمللة 
املحلية يف املحافظات. بدوره اأو�شح اخلبري القانوين، 
طارق حرب، اأن قانون جمال�س املحافظات اعطى احلق 
بيد  جديد،  حمافظ  وانتخاب  املحافظ  القالة  للمجل�س 
اأنه الفت اىل ان جمال�س حمافظات العراق انتهت مدتها 
يف  حرب  وقللال   .2017 عام  حزيران  منذ  القانونية 
كيانات  "هنالك  اإن   » »اجلورنال  تابعته  متلفز  حديث 
االأخرية  النواب  جمل�س  انتخابات  يف  حققت  �شيا�شية 
املحافظات  جمال�س  يف  مللوجللودة  تكن  مل  اغلبية 
باملقارنة  �شعيف  ولكن  متثيل  لها  يوجد  او  احلالية 
يف  حظوظا  منحها  �شعبي  تاأييد  من  عليه  ح�شلت  ما 
لو  االأمر  هذه  "وفق  اأنه  واأ�شاف  الربملاين".    التمثيل 
هنالك  لكان  املحافظات  جمال�س  انتخابات  ح�شلت 
واالحلللزاب  للكتل  التمثيل  خللارطللة  يف   كبريا  تغريا 
جمال�س  من  عدد  اقدام  قانونية  وب�شاأن  ال�شيا�شية".   
اأو�شح  املحافظني،  اقالة  على  العراقية  املحافظات 
رقم  املجال�س  قانون  من  ال�شابعة  املللادة   " اأن  حرب 
املحافظات  ملجال�س  احلق  تعطي   2008 ل�شنة   21
اىل  وانتخاب حمافظ جديد"، الفتا  املحافظني  الإقالة 
اأن "جمال�س املحافظات وفق املدة القانونية وال�شعبية 
العام  مللن  ال�شاد�س  ال�شهر  منذ  اعمالها  انتهت  قللد 
املا�شي 2017"، فيما اأكد "قانونية اقالة املحافظني 
واختيار اخرين بداًل عنهم وفق ما يراه اع�شاء جمال�س 

املحافظات.

اأردوغان  طيب  رجب  الرتكي  الرئي�س  اأن  االأحد،  اأوغلو،  ت�شاوو�س  مولود  الرتكي  اخلارجية  وزير  اأعلن  اجلورنال:   - بغداد 
�شيجري زيارة ر�شمية اإىل العراق بعد االنتخابات املحلية التي �شت�شهدها تركيا يوم 31 مار�س املقبل. واأو�شح ت�شاوو�س 
اأوغلو يف اجتماع نظمته بلدية باي اأوغلو باإ�شطنبول، اأن تركيا تتابع عن كثب م�شتجدات االأو�شاع يف العراق. وتابع قائا: 
“اإعادة االإعمار وت�شكيل حكومة �شاملة من اأهم االأولويات يف العراق حاليا، والتهديدات االإرهابية ما زالت قائمة يف هذا 
اإىل  زيارة  اإجراء  يعتزم  اأنه  اأوغلو  ت�شاوو�س  �رصح  كما  التهديدات”.  تلك  اإزالة  اأجل  من  الدويل  املجتمع  مع  ونعمل  البلد، 
العا�شمة العراقية بغداد واإىل اأربيل خال الفرتة املقبلة، بهدف االإعداد للزيارة املرتقبة التي �شيجريها اأردوغان. وعن اإعادة 
اإعمار العراق، قال وزير اخلارجية الرتكي، اإن اأنقرة تعهدت بدفع قر�س لبغداد قيمته 5 مليارات دوالر اأمريكي الإعادة اإعمار 
الباد بعد التخل�س من تنظيم داع�س االإرهابي. واأ�شاف اأن رجال االأعمال االأتراك �شي�شتفيدون من القر�س املذكور، واأنه 

�شيتم ا�شتخدامه يف امل�شاريع التي �شينفذها رجال االأعمال االأتراك يف العراق والإنعا�س التجارة بني اجلانبني.

 
 ك�شف م�شادر �شيا�شية، االحد، عن �شغوط �شيا�شية 
متار�س النهاء املطالبات بالغاء امتيازات النواب، 
باإلغاء  تطالب  التي كانت  االأ�شوات  ان  اىل  م�شريا 

امتيازات النواب اختفت ب�شبب تلك ال�شغوط.
بني  اتفاقات  "هناك  ان  رفيعة  م�شادر  وقالت 
اإنهاء  اأجللل  من  النواب،  جمل�س  يف  متنفذة  قوى 
اأع�شاء الربملان التي  املطالبات باإلغاء امتيازات 
منحت لهم يف الدورة احلالية"، م�شريا اىل ان "كتًا 
الفرتة  خال  كبرية  جهوًدا  بذلوا  ونواًبا  �شيا�شية 

اإىل  الداعية  االأ�شوات  اإ�شكات  اأجل  من  املا�شية 
توّليها  بعد  احلالية،  الربملان  لرئا�شة  قرار  رف�س 
والذي ق�شى مبنح  اأ�شهر،  اأربعة  نحو  قبل  واليتها 
�شهري مقداره ثاثة  اإيجار  بدل  كل ع�شو برملان 
دوالر   2500 يعادل  )مللا  عراقي  دينار  مايني 

اأمريكي( باالإ�شافة اإىل رواتبهم".
وا�شافت، ان "االأ�شوات التي كانت تطالب باإلغاء 
التي  ال�شغوط  ب�شبب  اختفت  النواب،  امتيازات 
بع�س  جهود  "عرقلة  اىل  الفتا  لها"،  تعر�شت 
من  تواقيع  جمع  ينوون  كانوا  الذين  الربملانيني، 

اأجل تقليل امتيازات اأع�شاء جمل�س النواب".

اأنهت احلكومة العراقية بن�شختها ال�شاد�شة، 
من  يوم  مائة  املهدي  عبد  عادل  برئا�شة 
يف  وا�شع  جدل  و�شط  الثقة،  منحها  تاريخ 

ال�شارع العراقي عما اأجنزته من وعود.
وبح�شب م�شادر �شحفية فاأن "عبد املهدي 
دعللوات  رغللم  االآن  حتى  الباد  يغادر  مل 
وعربية  غربية  دوللللة   24 للله  وجهتها 
الواليات املتحدة وفرن�شا  اأبرزها  خمتلفة، 
عبد  برنامج  وي�شم  ورو�شيا".  وبريطانيا 

املهدي احلكومي الذي وافق عليه الربملان، 
48 فقرة خمتلفة، وحددها بجداول زمنية 
تبداأ بثاثة اأ�شهر، ثم �شتة اأ�شهر، و�شواًل اإىل 

48 �شهراً مدة دورته احلكومية.
االآن،  حتى  احلكومة  اكتمال  عللدم  ورغللم 
ال�شيادية  الللوزارات  اأهم  من  ثاث  تزال  ال 
وهي  الكتل،  بني  اخلافات  ب�شبب  �شاغرة 
حاليًا  وتعمل  والعدل،  والداخلية  الدفاع 

بالوكالة.
وهو  وعودها،  اأول  اأجنزت  احلكومة  اأن  اإال 
 ،2003 عام  منذ  املغلقة  بغداد  فتح طرق 

ومنها املنطقة اخل�رصاء، اإ�شافة اإىل اإطاق 
ي�شاف  ت�شكيل  وهو  للف�شاد،  اأعلى  جمل�شًا 
وهيئات  وجللللان  ت�شكيات  �شل�شلة  اإىل 
هيئة  مثل  الغر�س،  لهذا  �شكلت  �شابقة 
وجلنة  املالية  الرقابة  وديلللوان  النزاهة 
ومكاتب  الللوزراء،  جمل�س  باأمانة  النزاهة 
وعددهم  الللوزارات،  يف  العاّمني  املفت�شني 

حتى االآن 41 مكتبًا ب�شاحيات وا�شعة.
تليني  املهدي يف  كما جنحت حكومة عبد 
العاقات مع اإربيل، والتو�شل التفاق نفطي 
االإقليم  اأنبوب  عرب  الت�شدير  باإعادة  �شمح 

نظام  واعتماد  الرتكي،  جيهان  ميناء  اإىل 
واإلغاء  الللوزراء،  ملجل�س  مرة  الأول  داخلي 
التبادل  بقطاع  الللزائللدة  احللقات  بع�س 
التي كانت  العراق وجريانه،  التجاري بني 
اأحد وجوه الف�شاد و�شببًا مبا�رصاً يف ارتفاع 

اأ�شعار املواّد امل�شتوردة على امل�شتهلك.
والبطالة  الفقر  موؤ�رص  يزال  ال  ذلك،  مقابل 
يف  االأ�شا�شية  اخلدمات  اأن  كما  مرتفعًا، 
دون  الباد  وغللرب  �شمال  املحررة  املللدن 
منح  على  مبا�رص  ب�شكل  وتعتمد  تقدم،  اأي 
وبرامج م�شاعدة تقوم بها منظمات دولية 

اإن�شانية  جمعيات  اإىل  اإ�شافة  واأمملليللة، 
ونقلت  وقطرية.  كويتية  اأبللرزهللا  عربية، 
امل�شادر عن م�شوؤول عراقي بارز قوله ان 
ا�شتكمال  اأزمة  اإنهاء  الوزراء ينوي  "رئي�س 
بجولة  اجللللاري،  ال�شهر  خللال  احلكومة 
ال�شيا�شية  الكتل  مللع  جللديللدة  مباحثات 
اجلديدة  "اخلطوة  ان  وا�شاف  املختلفة". 
�شتكون  اخلدمي  امل�شتوى  على  للحكومة 
الكويت  مانحي  مللوؤمتللر  مللقللررات  تفعيل 
واحللل�للشللول علللللى اأمللللوال الإعللمللار املللدن 
العراقية املدمرة، وعددها 48 مدينة وبلدة 

اإىل  اإ�شافة  الللعللراق،  وغللرب  �شمال  كبرية 
اأولوية يف حل م�شاكلها قبل  الب�رصة  منح 
ال�شيف، وخا�شة املاء والكهرباء"، بح�شب 
جل�شته  يف  الللنللواب  جمل�س  ومنح  قللوللله. 
التا�شعة من ف�شله االول لل�شنة الت�رصيعية 
برئا�شة  الرابعة  االنتخابية  للدورة  االوىل 
ت�رصين  مللن  الل24  يف  احللبو�شي  حممد 
االول 2018، وبح�شور 220 نائبا ، الثقة 
الوزراء  ملجل�س  رئي�شا  املهدي  عبد  لعادل 
على  الت�شويت  عللن  ف�شا  وزيلللرا  و14 

املنهاج احلكومي.

عجلة استبدال المحافظين تصل الى ذي قار وتهدد عرش الناصري  

حكومة عبد المهدي خالل 100 يوم.. ثالث وزارات شاغرة والخدمات دون تقدم

اردوغان يزور العراق في نيسان المقبل

اتفاقات سياسية داخل مجلس النواب إلنهاء 
مطالب إلغاء امتيازات النواب
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 رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين »1591«               

28 شركة اجنبية تقدم عروضها 
لالستثمار في قطاع »النفايات« 

منفذوها مجهولون.. عبوات ناسفة تهدد اصحاب الرأي وتنتهك الحريات في البصرة

كبار الدوري العراقي يحرصون 
على ترميم الصفوف
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يف  االنت�شار  اإعلللادة  اجلي�س،  مللن  وحلللدات  بلللداأت 
عادل  الللوزراء  رئي�س  الأمر  تنفيًذا  كركوك،  حمافظة 
املا�شي،  االأول/دي�شمرب  كانون  يف  املهدي،  عبد 
االإرهاب من  قوات مكافحة  باإن�شحاب  يق�شي  الذي 
وقال  جللدال.  واثللارت  الكرد  رف�شها  التي  املدينة، 
الفرقة  من  “وحدات  اإن  الدفاع  وزارة  يف  �شابط 
اإعادة االنت�شار يف حمافظة  الل14 يف اجلي�س بداأت 
ال�شاعات  خال  املدينة  اإىل  و�شولها  بعد  كركوك 
املا�شية”. واأو�شح اأن “وحدات من الفرقة اخلا�شة 
اأن  اإىل  الفًتا  كركوك”،  مدينة  اإىل  ا  اأي�شً و�شلت 
قوات  مكان  �شتحل  املدينة  دخلت  التي  “القوات 
االأخرية”.  الن�شحاب  متهيًدا  االإرهلللاب،  مكافحة 

وفر�شت قوات احلكومة االحتادية يف ت�رصين االأول/
اأكتوبر من 2017 �شيطرتها على مدينة كركوك بعد 
ومنذ  البي�شمركة،  قوات  ل�شيطرة  تخ�شع  كانت  اأن 
اإدارة  االإرهلللاب  مكافحة  قللوات  تتوىل  الوقت  ذلللك 
كرد�شتان.  ا�شتفتاء  عقب  املدينة،  يف  االأمني  امللف 
ومنذ �شنوات طويلة، توجد م�شاكل عالقة بني بغداد 
واأربيل، تاأتي يف مقدمتها املناطق املتنازع عليها 
ومتويل  النفطية،  اللللروة  واإدارة  اجلانبني،  بللني 
 140 املادة  وتن�س  “البي�شمركة”.   قوات  وت�شليح 
ومناطق  كركوك  اأو�شاع  تطبيع  على  الد�شتور،  من 
ثم  ومللن  وديللاىل  الدين  و�شاح  نينوى  يف  اأخللرى 
م�شري  حتديد  �شيقررون  الذين  ال�شكان  عدد  اإح�شاء 
اأو االن�شمام  مناطقهم باالإبقاء عليها تابعة لبغداد 

الإقليم كرد�شتان.

الجيش  يعيد انتشاره في كركوك بعد انسحاب "مكافحة اإلرهاب"


