
لرئي�س  االول  النائب  الكعبي  كرمي  ح�سن  دعا 
االلتفات  اىل  االمنية  االجهزة   ، النواب  جمل�س 
لكافة  والع�سكري  والفكري  النف�سي  البناء  اىل 

املقاتلني ، بهدف تعزيز الروح املعنوية .
رئا�سة  مقر  اىل  زيارته  خللال  الكعبي  وقللال 
االول  الفريق  ولقائه  االرهللاب  مكافحة  جهاز 
بح�سور   ، الكناين  �سغاتي  طالب  د.  الللركللن 
اننا   "  ، ال�ساعدي  الوهاب  عبد  الركن  الفريق 
قوي  عراق  تخ�سى وجود  دول  بان هناك  نعلم 
عدم  بللاجتللاه  قوتها  بكامل  وتللدفللع  ع�سكريا 
حتقق هذا االمر ، ولهذا جتد موؤ�س�سات اعامية 
املوؤ�س�سة  لت�سويه �سورة  ن�ساطها  كامل  تكر�س 
خمتلفة  باطر  واظهارها  العراقية  الع�سكرية 
رد  لكن   ، عرقي  واخر  وقومي  طائفي  بع�سها 
االجهزة االمنية عليهم كان بتحقيق االنت�سار 
على تنظيم داع�س االرهابي ، وهذا لوحده جعل 
من موؤ�س�ساتنا االمنية حمط فخر للعامل اجمع ".
" ال�سعب العراقي ونتيجة اخلربات  وا�ساف ان 
املرتاكمة بات قادرا على فرز االعام ال�سادق 
يريد  الللذي  الوهمي  االعللام  من  واملو�سوعي 
وجود  لها  يعد  مل  التي  التفرقة  على  االبقاء 
العراقي  ا�سبح  بللل   ، االرهلللاب  انللدحللار  بعد 
 ، الطائفية  تكر�س  �سورة  اي  ويرف�س  يحارب 
النواب  جمل�س  �سخ�سه  اجناز  يعد  اي�سا  وهذا 
مرة  من  اكرث  يف  اكدت  التي  احلكومة  واي�سا 
هو   2018 العام  يكون  ان  على  �ستعمل  انها 
بداية  عللام  هللو   2019 وعلللام  التغيري  عللام 
العراق اجلديد ، ونحن ك�سلطة ت�رشيعية �سنقف 
دولللة  لبناء  االمنية  واالجللهللزة  احلكومة  مللع 
على  باخلري  يعود  دميقراطي  ونظام  موؤ�س�سات 
العراقي ويعزز مكانة بلدنا امام  ال�سعب  عموم 

العامل ".
من  احلذر  توخي  اىل  �سغاتي   " دعا  جهته  من 
جدا  بعيدة  ا�ساعات  يبث  معادي  اعام  وجود 
وحيدة  �سورة  لنقل  حماولة  يف  احلقيقة  عن 
مفادها ا�ستمرار حالة عدم اال�ستقرار االمني يف 
هناك  يعد  مل  لهم  اقول  لكني   ، املناطق  بع�س 
�ساخنة  مناطق  عليه  يطلق  ما  �سمن  منطقة 

�سيطرة  حتت  االن  هي  العراق  ار�س  وجميع   ،
اجهزتنا االمنية ".

بني  التن�سيق  اهمية  بحث  اللقاء  خال  وجرى 
جلنة االمن والدفاع وكافة املوؤ�س�سات االمنية 

املوؤ�س�سات  هذه  دعم  هو  الدفاع  جلنة  فعمل   ،
مللن خللال الللقللوانللني والللتلل�للرشيللعللات الللازمللة 
ومتابعة عملها ، كما بحث اهمية تعزيز الواقع 
اال�ستخباري وتقوية م�سادر املعلومات كونها 

تعود كل  بان  والتقيد   ، االخطاء  لتقليل  ركيزة 
من  ان�سات  الذي  للتخ�س�س  ع�سكرية  موؤ�س�سة 
اجله خال الفرتة القليلة املقبلة فالعمل �سمن 

التخ�س�س اي�سا يعزز للو�سع االمني ".

الكعبي: هناك دول تخشى وجود عراق قوي عسكريا 
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بغداد – الجورنال

المحكمة االتحادية ترد دعوى الطعن بعدم دستورية قرارات محكمة التمييز مجلس البصرة يكشف عن مشروع 
سكني للمعلمين

تشكيل لجنة لتعويض المتضررين من 
“إنفلونزا الطيور”

مجلس ديالى: إحالة 200 ملف فساد 
للنزاهة

ا�ستح�سال  الب�رشة، عن  بغداد - اجلورنال: ك�سف جمل�س حمافظة 
يف  للمعلمني  �سكني  جممع  بللنللاء  لغر�س  دومن   250 م�ساحة 
قيد  الزالللت  �سكنية  م�ساريع  جمموعة  هناك  ان  مبينًا  املحافظة، 
وقال  ال�سكن.  ازمة  على  الق�ساء  بامكانها  املحافظة  يف  االن�ساء 
ع�سو جمل�س املحافظة ناظم منر يف ت�رشيح �سحفي، ان “حمافظة 
الب�رشة ا�ستح�سلت جميع املوافقات اال�سوالية لبناء جممع �سكني 
خا�س ب�رشيحة املعلمني يف الب�رشة”. وا�ساف منر، اأن “املحافظة 
كوحدات  بنائها  لغر�س  دومن   250 مب�ساحة  ار�س  على  ح�سلت 
�سكنية للمعلمني يف املناطق الريفية التابعة لناحية الن�سوة وبواقع 

1500 وحدة �سكنية”. 

ا�ستجابة  احل�سني،  �سالح  الزراعة  وزيللر  اكد  اجلورنال:   - بغداد 
من  املت�رشرين  تعوي�س  ب�رشورة  الللوزارة  لطلب  الللوزراء  جمل�س 
“بناًء  انه    ، بيان  يف  احل�سني  وقال  الطيور.  باإنفلونزا  االإ�سابات 
املنعقدة  الللوزراء  جمل�س  جل�سة  يف  قبلنا  من  عر�سه  مت  ما  على 
بتاريخ 2019/1/29 فقد قرر املجل�س ت�سكيل جلنة برئا�سة ممثل 
عن ديوان الرقابة املالية االحتادي و ع�سوية ممثلني عن وزارتي 
الك�سوفات املقدمة  الزراعة وال�سحة وحمافظة بغداد تتوىل تدقيق 
من وزارة الزراعة واالإجراءات املتبعة يف تعوي�س االأ�رشار الناجتة 
با�رشت  “اللجنة  ان  وا�ساف  الطيور”.  باإنفلونزا  االإ�سابات  عن 
مدة  خال  به  كلفت  ما  تنجز  ان  على  ت�سكيلها  تاريخ  من  اأعمالها 
�سيتم  وبعدها  العمل  مبا�رشتها  تاريخ  من  يوما  ثاثون  اق�ساها 

تعوي�س امل�ستحقني وفق نتائج عمل اللجنة”.

بغداد - اجلورنال: ك�سف جمل�س حمافظة دياىل، عن اإحالة اأكرث من 200 
دينار،  مليار   500 من  باأكرث  اأموالها  تقدر  النزاهة  هيئة  اإىل  ف�ساد  ملف 

مبينا ان ما اأجنز منها ال يتجاوز الل30 %.
وقالت ع�سو املجل�س اميان عبد الوهاب يف ت�رشيح �سحفي، اإن “جمل�س 
حمافظة دياىل فتح العديد من ملفات ف�ساد تخ�س امل�ساريع التي اأطلقها 

املجل�س وم�ساريع �سابقة واأخرى خا�سة بالدوائر احلكومية يف دياىل”.
واأ�سافت اأن “عدد امللفات التي فتحها جمل�س املحافظة واأحالها اإىل هيئة 
“اأموال تلك  ان  200 ملف ف�ساد”، م�سرية اىل  اأكرث من  النزاهة ت�سل اىل 

امللفات تقدر باأكرث من 500 مليار دينار”.

االراء المنشورة تعبر عن كتابها والتي 
تندرج تحت مظلة الحرية الصحفية وال تعبر 

بالضرورة عن رأي الصحيفة

مبا يف ذلك العقوبات االأمريكية على طهران وا�ستثناء 
العراق منها، موؤكدين اأن عبد املهدي يرغب باحل�سول 
تلك  لبحث  املغادرة  قبل  بغداد  من  �سيا�سي  دعم  على 
امللفات. وبح�سب ت�رشيبات فاإّن رئي�س الوزراء العراقي 
�سيا�سية  كتل  مع  تفاهمات  اإىل  ل  للتو�سّ حاليًا  ي�سعى 
للح�سد  ال�سيا�سي  اجلناح  "الفتح"،  حتالف  اأبللرزهللا 
مقتدى  بزعامة  "�سائرون"  حتالف  وكذلك  ال�سعبي، 
بالوجود  تتعّلق  التي  امللفات  من  جملة  حول  ال�سدر، 
وا�سنطن على  اإىل  قبيل مغادرته  العراق،  االأمريكي يف 
راأ�س وفد حكومي كبري. مع العلم اأّن حتالف "�سائرون" 
فاخلط  العراق،  االأمريكي يف  الوجود  اإزاء  ينق�سم  نف�سه 
من  تخوفًا  االأمريكيني  بقاء  مع  ال�سيوعي  اأو  املللدين 

اإيران، على عك�س اخلط ال�سدري فيه.
اإىل ذلك، قال وزير عراقي ينتمي لتحالف "االإ�ساح"، 
الللذي  )املع�سكر  اجلديد"  "العربي  �سحيفة  بح�سب 
وزعيم  العبادي،  حيدر  ال�سابق  الللوزراء  رئي�س  ي�سّم 
ومن  ال�سدر(،  ومقتدى  احلكيم،  عمار  "احلكمة"  تيار 
املرجح اأن يرافق رئي�س الوزراء يف زيارته املرتقبة اإىل 
اجلمهورية  ورئي�س  املهدي  عبد  من  "كًا  اإن  وا�سنطن، 
املهمة  امللفات  من  جملة  على  متوافقان  �سالح  برهم 
التي �سيتم طرحها، واأولها �رشورة حتييد العراق ب�سكل 
حالة  واعتباره  االإيللراين،  االأمريكي  ال�رشاع  عن  كامل 
اله�ّس،  االأمني  و�سعه  ب�سبب  املنطقة  يف  ا�ستثنائية 

وحاجته حاليًا لعاقات دافئة مع كل االأطراف".
قابل  غري  املطلب  كللون  "رغم  اأنلله  اإىل  الللوزيللر،  ولفت 
للطرفني  املتاحة  االأدوات  وجود  مع  حاليًا  للتحقيق 
وبقوة،  �سيطرح  امللف  هذا  فاإّن  العراقية،  ال�ساحة  على 
اأّن  م�سيفًا  حوله"،  نقا�س  هناك  يكون  اأن  ونتوّقع 

العراقيني  على  يعر�سونه  ما  لديهم  "االأمريكيني 
به  تلتزم  اأن  يجب  الطرح  هذا  اأّن  ذلك  ومن  بالتاأكيد، 

اإيران قبل الواليات املتحدة". 
ا�ستثناءه  اأي�سًا  �سيطلب  "العراق  اأّن  نف�سه  الوزير  واأكد 
اأخللرى،  مللدة  طللهللران  على  االأمللريكلليللة  العقوبات  مللن 
االأمريكي  الوجود  اإىل تفاهمات حيال  ل  التو�سّ و�سيتم 
اال�سرتاتيجية  االأمنية  االتفاقية  �سوء  على  العراق  يف 

املوقعة بني البلدين عام 2008". 

اأ�سهل بكثري  اأّن "التفاهم مع االأمريكيني  واعترب الوزير 
هذا  يف  خ�سو�سًا  االإيرانيني،  مع  عليه  احلال  هو  مما 
حيال  عللدة،  اأطللراف  عرب  طهران  ت�سغط  حيث  امللف، 
الوجود االأمريكي بالعراق، حماولًة اإنهائه باأي �سكل من 
ل التفاق بني عبد  االأ�سكال". واأ�سار الوزير اإىل اأّن التو�سّ
و"دولة  "الفتح"  طهران،  من  القريب  واجلناح  املهدي 
ال�سدر،  وكذلك  املالكي(،  نللوري  )بزعامة  القانون" 
اأن  بعد  وا�سنطن"،  اإىل  الزيارة  باإجراءات  البدء  "يعني 

اإذ  بغداد،  يف  عمله  تولر،  ماثيو  اجلديد،  ال�سفري  يبا�رش 
انتهت ر�سميًا مهمة ال�سفري احلايل دوغا�س �سيليمان. 
كما اأّن "مهلة املائة يوم التي األزم رئي�س الوزراء نف�سه 
بها، يف برناجمه، جلهة عدم مغادرة الباد قد انق�ست 
فعليًا"، بح�سب الوزير. وال�سهر املا�سي، اأعلن مكتب عبد 
االأمريكي  الرئي�س  من  دعوة  االأخري  تلقي  عن  املهدي، 
دونالد ترامب، لزيارة وا�سنطن، وذلك بعد �ساعات من 
مبحافظة  اأمريكية  ع�سكرية  قاعدة  اإىل  االأخللري  زيللارة 

يف  وا�سعة  جدل  موجة  اأثللارت  العراق،  غربي  االأنبار 
العراقية  لل�سيادة  انتهاكًا  واعتربت  العراقي،  ال�سارع 
املهدي  عبد  مكتب  بللّرره  ما  وهو  للحكومة.  واإحراجًا 
النظر حول كيفية  "تباين يف وجهات  باأّن  يف حينها، 
لقاء كان مفرت�سًا بني  اإلغاء  ت�سّبب يف  الزيارة،  اإجراء 
عني  قاعدة  يف  جلنوده  ترامب  زيللارة  خال  اجلانبني 
عبطان،  الكرمي  عبد  قللال  ذلللك،  اإىل  باالأنبار".  االأ�سد 
القيادي يف ائتاف "الوطنية" بزعامة اإياد عاوي، يف 
حديث مع "العربي اجلديد"، اإّن "الزيارة املرتقبة �ستحّدد 
نوع العاقة مع وا�سنطن خال ال�سنوات االأربع املقبلة 
على االأقل"، م�سيفًا اأّن "على راأ�س امللفات املطروحة، 
واملطالبة  اإيللران  على  والعقوبات  االأمريكي  الوجود 
باإبعاد العراق عن ال�رشاع االإيراين االأمريكي".  واأو�سح 
بني  الللعللاقللة  درجلللة  "�سيحددان  امللفني  هللذيللن  اأن 
اتفاقات  اأنه توجد  �سيما  والعراق، ال  الواليات املتحدة 
العراق  اأّن  "اأرى  م�سيفًا  الدولتني"،  بني  ا�سرتاتيجية 
�سيكون �ساحة للعمليات بني الواليات املتحدة واإيران، 
بالتاأكيد  وا�سنطن  تريده  وال  طهران  تريده  ما  هذا  الأن 
اأن  تريد  اأنها  طهران  عن  ومعروف  االأقل،  على  حاليًا، 
اأرا�سيها،  خارج  كان،  طرف  اأي  مع  �رشاع  اأي  يكون 
وباأدوات غري اإيرانية، وهو ما تعودنا عليه منذ عقود". 
من جانبه، قال النائب عن التحالف الكرد�ستاين جمال 
اإّن "الزيارة لن تكون جمّرد زيارة بروتوكولية،  كوجر، 
بل مهمة للغاية بالن�سبة للعراقيني"، معترباً، اأّن "العراق 
مّر بحروب دامية، وال�سعب و�سل اإىل حالة ال ميكنه فيها 
فاإّن  اأخرى. وبالتايل،  اأي حروب  اأو  اأي عقوبات  حتّمل 
اأن تخّطط  االأْوىل باملوؤ�س�سات وهيئات الرئا�سة الثاث 
لعدم حتّول العراق اإىل كب�س فداء الأي �رشاع، �سواء كان 
اأو  االإ�رشائيلي،  واالحتال  اإيران  اأم  واإيران  اأمريكا  بني 

اأي طرف اآخر".

عبد المهدي يعتزم زيارة واشنطن والوجود األميركي على رأس الملفات
بغداد - الجورنال

د�ستورية  بعدم  الطعن  برد دعوى  العليا  االحتادية  املحكمة  ق�ست 
جمل�س  رئي�س  اأن  اإىل  م�سرية  االحتادية،  التمييز  حمكمة  قللرارات 
الق�ساء االأعلى ال يخا�سم اال يف حدود اخت�سا�سات جمل�س الق�ساء 

االأعلى املن�سو�س عليها يف املادتني )90( و)91( من الد�ستور.
اإن  بيان،  يف  ال�ساموك  اإيا�س  للمحكمة  الر�سمي  املتحدث  وقللال 
"املحكمة االحتادية العليا عقدت جل�ستها برئا�سة القا�سي مدحت 
خا�سم  دعوى  ونظرت  كافة،  االأع�ساء  الق�ساة  وح�سور  املحمود 
التمييز  االأعلى ورئي�س حمكمة  الق�ساء  فيها املدعي رئي�س جمل�س 

االحتادية العليا/ اإ�سافة لوظيفتهما".
الهيئة  بللاأن  عري�سته  يف  ذكللر  "املدعي  اأن  ال�ساموك،  واأ�للسللاف 
العراقيني  احلقوقيني  احتللاد  انتخابات  على  امل�رشفة  الق�سائية 
اجلهة  وا�سعار  لللاحتللاد،  رئي�سًا  وانتخابه  تر�سيحه  ابطلت  قد 
املدة  لاحتاد خال  رئي�سًا جديداً  بانتخاب  القرار  املعنية التخاذ 
املن�سو�س عليها يف قانون احتاد احلقوقيني العراقيني رقم )137( 

ل�سنة 1981 )املعدل(".
من  ال�سادر  النق�س  لقرار  اتباعًا  ذلك  اإن  قال  "املدعي  اأن  وتابع، 
يف  عامة/2017(  )3/هيئة  بالعدد  االحتادية  التمييز  حمكمة 
التمييز  حمكمة  قبل  من  اعاه  القرار  �سدق  وقد   ،  15/3/2017
و16/ و15  و14  و12   11( بالعدد  قراراتها  مبوجب  االحتادية 
الطعن  لللوقللوع   ،24/5/2017 بتاريخ  عامة/2017(  هيئة 
التمييزي عليه من قبل املدعي واع�ساء اخرون من املكتب التنفيذي 

واع�ساء الهيئة العامة يف احتاد احلقوقيني العراقيني".
بالقرارات  قناعته  ولعدم  "املدعي  اأن  الر�سمي،  املتحدث  وبني 
التمييزية كونها خمالفة الأحكام املادتني )16 و20( من الد�ستور، 
احلكم  طالبًا  العليا  االحتادية  املحكمة  اأمام  بها  الطعن  اىل  بادر 
احلقوقيني  احتاد  قانون  لن�سو�س  ملخالفتها  د�ستوريتها،  بعدم 
العراقيني رقم )137( ل�سنة 1981 )املعدل( وكتابي رئا�سة جمل�س 
النواب ورئا�سة اجلمهورية بهذا ال�سدد وامل�سار اليهما اعاه ولكون 
اعتمدته  والذي  للد�ستور،  2017 خمالف  ل�سنة   )48( القانون رقم 

اجلهات الق�سائية عند ا�سدار احكامها املطعون فيها".

بغداد – الجورنال 

كشف مسؤولون بارزون 
في بغداد، أحدهم وزير 
حالي، عن زيارة مرتقبة 
لرئيس الوزراء العراقي، 
عادل عبد المهدي، إلى 

واشنطن على رأس وفد 
حكومي كبير، ستحمل 

ملفات مهمة وحساسة 
للغاية، أبرزها الوجود 

األميركي في العراق، 
والصراع مع إيران،
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