
حراكًا  العراقي  النواب  جمل�س  اأروق��ة  ت�شهد 
النظر مبلف  الربملانيني لإعادة  يقوده بع�س 
بالتوازي  العراقية،  املعتقالت  يف  ال�شجناء 
مع دعوات اأخرى لتبيي�س ال�شجون )با�شتثناء 

الإرهابيني(.
 وهو ما ترف�شه بع�س القوى التي تتخوف من 
اخلطرين  املجرمني  بع�س  اإخراج  يت�شّبب  اأن 

بفو�شى وانهيارات اأمنية.
واأكد م�شدر نيابي اأن بع�س اجلهات ال�شيا�شية 
والغربية،  ال�شمالية  للمحافظات  املمّثلة 
حتاول منذ اأ�شابيع اإقناع اأكرب عدد من النواب 
لتاأييد مطالبها بتبيي�س ال�شجون العراقية من 
ت�شتثني  املطالبة  هذه  اأن  مو�شحًا  نزلئها، 

"داع�س"  تنظيم  مع  املتورطني  الإرهابيني 
واجلماعات املتطرفة الأخرى. 

واأ�شار اإىل اأن هوؤلء النواب قالوا اإن املطالبة 
الأبرياء  �شيما  ول  ال�شجناء،  عن  ب��الإف��راج 
اأطلقوها  التي  الوعود  اأب��رز  من  كان  منهم، 
�شبقت  ال��ت��ي  احل��م��ل��ة  خ���الل  جل��م��اه��ره��م 
التي جرت يف مايو/ الت�رشيعية  النتخابات 

اأيار املا�شي.
من  قبوًل  يالقي  املطلب  هذا  اأن  اإىل  لفتًا   
ي��وؤك��دون وج��ود  اأخ���رى،  ن��واب م��ن مناطق 
اآلف الأبرياء يف ال�شجون مت اعتقالهم خالل 
خالل  ال�شلطات  بها  قامت  اأمنية  حمالت 

ال�شنوات ال�شابقة.
 ويرى نواب اأن دعوات تبيي�س ال�شجون ميكن 
دون  للحيلولة  جزئي  ب�شكل  لكن  ُتطبق  اأن 

حدوث فو�شى، ومن بينهم ع�شو الربملان عن 
حتالف "البناء" حممد البلداوي، الذي اأكد يف 
حديث �شحفي اأن اإخراج الأبرياء واملظلومني 

من ال�شجون اأمر �رشوري.
 ول بد من تاأييده، م�شتدركًا "اإل اأننا ل�شنا مع 
الذين  والأ�شخا�س  واملجرمني  القتلة  اإخراج 

�رشقوا مقدرات ال�شعب العراقي".
املجرمني"،  بع�س  اإخ��راج  نوؤيد  "ل  وتابع 
على  احل��ف��اظ  م��ع  كتلته  اأن  ع��ل��ى  م�����ش��دداً 

ا�شتقاللية الق�شاء، واإبعاده عن الت�شيي�س.
وعرّب البلداوي عن خ�شيته من احتمال تدهور 
الإرهابية،  الأمني، وعودة اجلماعات  الو�شع 

واإطالق يد الع�شابات الإجرامية.
قائاًل  ال�شجناء،  جميع  �رشاح  اأطلق  حال  يف   
لأنه  اأكرث  �شيتمادى  يخرج  الذي  "املجرم  اإن 

يعتقد اأنه �شيخرج برت�شية �شيا�شية حتى يف 
حال اعُتقل من جديد". 

من  نوعني  مع  التعامل  ���رشورة  على  و�شدد 
اإطالق  يتم  اأن  يجب  الذين  الأبرياء  ال�شجناء، 
الثاين  وال�شنف  وقت ممكن،  باأقرب  �رشاحهم 
ي�شمل الإرهابيني واملجرمني اخلطرين الذين 

يجب التحّفظ عليهم.
عن  الربملان  ع�شو  اأك��د  نف�شه،  ال�شياق  ويف 
كتلته  اأن  اأدي��ب،  حممود  "�شائرون"  حتالف 
مل ُتقر اأي موقف حتى الآن من م�شاألة اإخراج 

ال�شجناء.
لها موقف  �شيكون  �شائرون  "كتلة  اأن  معلنًا   
ر�شمي  ب�شكل  املو�شوع  ُطرح  موّحد يف حال 

حتت قبة جمل�س النواب".
اإعادة  اإىل  ال�شلطات  ت�شعى  ذلك،  غ�شون  يف 

تاأهيل نزلء �شجن النا�رشية يف حمافظة ذي 
العراقية،  ال�شجون  اأكرب  من  ُيعّد  والذي  قار، 
اإطالق  ي�شكلوا عبئًا على املجتمع عند  كي ل 
يف  الأمنية  اللجنة  ع�شو  وق��ال  �رشاحهم. 

جمل�س حمافظة ذي قار.
 جبار املو�شوي، اإنه يقوم بزيارات متكررة اإىل 
�شجن النا�رشية، م�شراً يف ت�رشيح �شحايف 
تعمل  ال�شجن  داخل  تثقيفية  جلان  وجود  اإىل 
اعتنقوا  الذين  ال�شجناء  معتقدات  تغير  على 

الفكر املتطرف.
وجود  واأك��د  ج��ذري.  ب�شكل  تاأهيلهم  بهدف   
املعتقدات  من  ال�شجناء  بع�س  لإنقاذ  فر�شة 

التي كانوا يتبنونها.
من  ُخ��دع��وا  ال�شجناء  "بع�س  اأن  مو�شحًا   
بد من منحهم  الإرهابية، ول  قبل اجلماعات 

نتائج  اإىل  للتو�شل  والتوجيه  الإ���ش��الح 
اإيجابية".

يف  النا�رشية  �شجن  نزلء  اإدخ��ال  اإىل  ولفت 
ور�س تدريبية لتمكينهم من العمل بعد اإطالق 

�رشاحهم.
يف  انحرفوا  ال�شجناء  بع�س  اأن  مو�شحًا   
�شاأن هذه  للمال، ومن  ب�شبب احلاجة  ال�شابق 

الور�س اأن تبعدهم عن اجلرمية.
ي�شار اإىل اأن الدعوة لتبيي�س ال�شجون العراقية 
لنواب  �شبق  اإذ  نوعها،  م��ن  الأوىل  لي�شت 
اإىل  2016 و2017  اأن دعوا عامي  عراقيني 
زعيم  ال�شجون،كما طالب  الأبرياء من  اإخراج 
 2016 عام  ال�شدر  مقتدى  ال�شدري  التيار 
تثبت  مل  الذين  "املقاومني"  عن  ب��الإف��راج 

بحقهم تهم.
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الفتح  حتالف  رغبة  عن  �شيا�شية،  م�شادر  ك�شفت 
الوطني  احلكمة  وتيار  العامري  ه��ادي  بزعامة 
التحالف  احياء  لع��ادة  احلكيم  عمار  برئا�شة 
ويف  الربملان،  يف  ال�شيعية  الغلبية  ذات  الوطني 
املقابل ت�شعى الكتل ال�شنية اىل التحالف من جديد 

وتوحيد الروؤى ال�شنية داخل الربملان العراقي .
رغبة  هناك  ان   » »اجلورنال  ل�  امل�شادر  وقالت 
قيادات  م��ن  ع��دد  ب��ه  يقوم  فعلي  وحت��رك  جدية 
حتالف الفتح وتيار احلكمة لعادة احياء التحالف 
الوطني، لي�شبح الكتلة الكرب داخل جمل�س النواب، 
اقناع ائتالف  القيادات يحاولون  مبينا ان هوؤلء 
�شائرون املدعوم من زعيم التيار ال�شدري مقتدى 
نوري  بزعامة  القانون  دول��ة  وائ��ت��الف  ال�شدر 

املالكي من اجل اعالن احتادهم من جديد.
لي�س  القانون  "دولة  ان  ذاتها  امل�شادر  وا�شافت 
ال  الوطني،  التحالف  اىل  العودة  من  مانع  لديها 
�شائرون رف�س جميع هذه املحاولت  ائتالف  ان 

، ب�شبب خالفاته مع دولة القانون".
امل�شادر ا�شارت اىل ان الكتل ال�شنية هي الخرى 
ال�شابق  املوحد  تكتلهم  اىل  بالعودة  ترغب  اي�شا 
ل�شيما  القرارات  بع�س  يف  اراءه��م  ت�شظي  ب�شبب 
�شنة  ان  موؤكدة  ال��وزاري��ة،  الكابينة  تخ�س  التي 
اىل  ال�شالح  يف  زمالئهم  لقناع  ي�شعون  البناء 
العودة من جديد اىل حتالف احتاد القوى العراقية، 
با�شتثناء  مانع  لديهم  لي�س  اجلميع  ان  مبينا 
ائتالف الوطنية بزعامة اياد عالوي الذي ا�شرتط 

العودة مقابل تزعم الخر التحالف.
ورجحت امل�شادر بان تكون حتركات جدية لدى 
حتالف  ال�شابق  حتالفها  لع��ادة  الكردية  الكتل 
اعادة  حال  يف  الربملان،  يف  الكرد�شتانية  الكتل 
واحتاد  ال�شيعية  الغلبية  ذات  الوطني  حتالفي 

القوى ذات الغلبية ال�شنية.
وكان النائب عن حركة احلل املن�شوية يف حتالف 
له على  الكربويل قد ذكر يف تغريدة  البناء حممد 
تويرت "�رشكاء الوطن قالوا: تعالوا نن�شى الطائفية، 
على  ال��وط��ن  م�شلحة  لنقدم  ق��ال��وا:  نعم،  قلنا: 
، قالوا: تعالوا ن�شكل احلكومة  الحزاب، قلنا: نعم 
على اأ�ش�س وطنية، قلنا: نعم، قالوا: هذا وهذه وذاك 
وتلك، لنا.، قلنا: ونحن ماذا لنا ؟، قالوا: ل تكونوا 

طائفيني!".
تغريدة  ب��ان  العراقي  لل�شان  امل��راق��ب��ون  وراى 
اجتمعات  مع  بالتزامن  ج��اءت  والتي  الكربويل 
العمل بتحالفي  انتهاء  الفتح و�شائرون تدلل على 
ال�شطفافات  اىل  وال��ع��ودة  وال���ش��الح  البناء 

ال�شابقة.
ام�س  اجتماعا  و�شائرون  الفتح  حتالفي  وعقد 
ا�شبوع  الثاين من نوعه خالل اقل من  الثنني هو 
ملتابعة  م�شرتكة  جل��ان  ت�شكيل  على  واتفقا   ،
ال��وزارات  ملف  وح�شم  املحافظات  جمال�س  عمل 

ال�شاغرة.
يف  العامري  ه��ادي  الفتح  حتالف  زعيم  وق��ال 
ال�شعب  ان  الجتماع  بعد  م�شرتك  �شحفي  موؤمتر 
يتطلب  وه��ذا  الكثر  و�شائرون  الفتح  من  ينتظر 
التعاون والتن�شيق يف جميع المور، موؤكدا قطعت 
على نف�شي ان نكون يدا بيد مع �شائرون لعبور هذه 

املرحلة.
اعالمية  ماكنة  هنالك  ان  ال��ع��ام��ري  وا���ش��اف 
ال�شعب، لفتا  بنفو�س  اليا�س  ت�شعى خللق  معادية 
اىل ان القوات الجنبية خرجت من الباب وحتاول 
العودة من ال�شباك ، داعيا اىل ايجاد خطة وموقف 

وا�شح من التواجد المريكي.
من جهته اعلن رئي�س وفد �شائرون ن�شار الربيعي 
�شائرون  ت�شكيل جلنة م�شرتكة بني  املوؤمتر  خالل 

والفتح حل�شم جميع الق�شايا العالقة يف البلد.

الدرا�شات  الطلبة املرقنة قيودهم يف  اإعادة  العلمي، عن  العايل والبحث  التعليم  اأعلنت وزارة  بغداد - اجلورنال: 
املدير  وقال  اجلامعات.  الدرا�شية يف  اإىل مقاعدهم  2010 �شعوداً  الدرا�شية -2009  ال�شنة  من  اعتباراً  الأولية 
العام لدائرة الدرا�شات والتخطيط واملتابعة الدكتور اإيهاب ناجي عبا�س يف بيان ان "الوزارة وافقت على اأعادة 
الطلبة املرقنة قيودهم ب�شبب الغياب او الر�شوب )مبواد املرحلة او مواد العبور( دوامًا وامتحانًا اعتباراً من ال�شنة 
القادمة  الدرا�شية  لل�شنة  مبا�رشتهم  تكون  ان  على  كافة  الدرا�شية  وللمراحل  �شعوداً   ،2009-2010 الدرا�شية 
او  التزوير  او  الغ�س  ب�شبب  قيودهم  املرقنة  الطلبة  القرار  من  ا�شتثنت  "الوزارة  اأن  وا�شاف   ."2019-2020
العقوبات الن�شباطية، ف�شال عن الطلبة املرقنة قيودهم بناءا على طلباتهم وامللتحقني بالدرا�شتني امل�شائية اأو 
الأهلية والتعليم احلكومي اخلا�س والوقفني ال�شني وال�شيعي والدرا�شيني خارج العراق، ف�شال عن الطلبة املرقنة 

قيودهم واملقبولني يف الكليات او املعاهد ذات احلدود األدنى".

ت�شدر  اأن  ال��ع��ب��ادي،  ا�شعد  �شائرون  حتالف  ع��ن  النائب  رج��ح 
موقًفا  ال�شي�شتاين،  علي  باملرجع  ممثلة  العليا  الدينية  املرجعية 
العبادي  الكفائي، ل�رشب املف�شدين. وقال  م�شابها بفتوى اجلهاد 
الف�شاد  الدينية يف مكافحة  "دور املرجعية  اإن  يف حديث �شحفي 
لي�س بالهني من خالل منرب اجلمعة، وماهي ال م�شاندة للحكومة، 
على  القادرة  هي  الرقابية  واأجهزتها  التنفيذية  احلكومة  ولكن 
للحكومة  املرجعية  "دعم  اأن  اإىل  ولفت  فعليا".  الف�شاد  مكافحة 
وا�شحة  الية  يجد  مل  العراقي  املواطن  لكن  باجلديد،  ولي�س  قدمي 

واأكد  م�شوؤول عن مكافحته".  اأي  يرى  الف�شاد، ومل  ب�شاأن مكافحة 
اأن "الكثر ممن اتهموا مبلفات ف�شاد مل يحاكموا، وال�شبب الرئي�شي 
يف ذلك يعود اىل التفاقات احلزبية املوجودة ذات التاأثر املبا�رش 
"اليات عدة �شتطرح عن املرجعية  اأن  اإىل  على حماربته".  م�شًرا 
م�شابهة لفتوى اجلهاد الكفائي التي جاءت بعد انهيار ثلث العراق". 
من  بالرغم  اكرث  تكون  ان  يجب  املرجعية  "تدخالت  اأن  واأ�شاف 
عدم تق�شرها، ويجب على احلكومة ان ت�شتثمر التدخالت ملحاربة 
مقتدى  ال�شدري  التيار  "زعيم  اإن  قائال  العبادي  وختم  الف�شاد". 
اأبرزها الجراء بحق  اأمثلة  ال�شدر تبنى م�رشوع الإ�شالح، ولدينا 

بهاء العرجي، وهذا دليل على اأنه جاد مبكافحة الف�شاد".

عن  الي�شاري،  ح�شني  الفتح  حتالف  عن  النائب  ك�شف 
للنظر  نائبا   77 الربملان موقع من  لرئا�شة  تقدمي طلب 
اأن  اىل  ا�شار  فيما  وا�شنطن،  ال�شرتاتيجية مع  بالتفاقية 
وواجباتهم،  الأمركان  اجلنود  بعدد  العراق  معرفة  عدم 

ف�شال عن الخرتاق المني الوا�شح امر غر مقبول.
م�شاع  "هناك  اإن  �شحفي،  حديث  يف  الي�شاري  وق��ال 
وخطوات جادة يتم العمل من خاللها بغية اعادة النظر 
املتحدة مبا ي�شب يف م�شلحة  الوليات  باملعاهدة مع 
البلد"، مبينا ان "هناك تواقيع 77 نائبا مت ارفاقها مع 
ال�شرتاتيجية مع وا�شنطن  النظر بالتفاقية  طلب لعادة 
داخل  يف  الجنبية  القوات  وواجبات  اع��داد  يحدد  مبا 

ارا�شينا". واأ�شاف الي�شاري، اأن "عدم معرفة العراق بعدد 
بها،  يقومون  التي  الفعلية  والواجبات  الأمريكان  جنود 
ا�شافة اىل الخرتاق المني الوا�شح هو امر غر مقبول 
الفو�شى، ناهيك عن  او �شحيح وينبغي و�شع حد لهذه 
خا�شة  القوات  لتلك  احلقيقية  بالواجبات  �شكوك  وجود 
ترامب  المريكي  الرئي�س  ادىل  التي  الت�رشيحات  بعد 
عن مراقبة دول اجلوار من داخل العراق"، م�شددا على ان 
"القوى الوطنية متوحدة من اجل اخلروج مع بدء الف�شل 
الت�رشيعي املقبل بقرار يليق بهيبة و�شيادة العراق ومينع 
اي جتاوز على قرارنا الوطني". وك�شف الرئي�س المركي 
ابقاء  نيته  عن   ،2019 �شباط   3 الحد  ترامب،  دونالد 
قوات بالده يف العراق، م�شرا اىل اأن الهدف من ذلك هو 

ملراقبة ايران.

�شائرون  حتالف  عن  النواب  جمل�س  ع�شو  قال 
�شالم ال�شمري " مت يف اجتماع اليوم بني �شائرون 
وقال   ." وملفات  مفا�شل  عدة  مناق�شة  والفتح 
الوىل  اجلل�شة  يف  انه  على  التفاق  "مت  ال�شمري 
للربملان بف�شله الت�رشيعي املقبل اكمال الكابينة 
الوزارية واختيار روؤو�شاء اللجان النيابية ونوابها 
خدمة  اللجان  عمل  تفعيل  اج��ل  من  ومقرريها 
يخ�س  "فيما  ال�شمري  وا�شاف  العام".  لل�شالح 

النتهاء  على  اي�شا  التفاق  مت  الجنبي  التواجد 
املقدمة  اخلدمات  وتفعيل  قريبا  امللف  هذا  من 
املحافظات  مبجال�س  النظر  واع��ادة  وال�شتثمار 
عن  واعلن  ال�شفافية".  من  عايل  م�شتوى  وعلى 
ملعاجلة  اجلانبني  م��ن  تن�شيقية  جلنة  ت�شكيل 
العالقة وبجميع املجالت". وكان  النقاط  جميع 
اجتماعا  املا�شي  الثالثاء  يوم  عقدا  اجلانبان 
اىل  النواب  جمل�س  لدعوة  موحد  مبوقف  للخروج 
تواجد  ب�ش�اأن  ق��رار  واتخاذ  خا�ش�ة  جل�شة  عقد 

القوات المريكي�ة والجنبي�ة يف العراق.

اأعلنت وزارة الكهرباء، عن جتديد عقد ا�شتراد الطاقة الكهربائية من 
اإيران ملدة عام، وذلك بعد اأيام من اإعالن احلكومة رف�شها اأن تكون 

جزءاً من منظومة العقوبات الأمركية املفرو�شة على اإيران.
واأ�شارت الوزارة يف بيان لها، اإىل اأن جتديد عقد ا�شتراد الكهرباء مع 
�رشكة توانر الإيرانية، جاء بناء على املباحثات التي اأجراها وزير 
الكهرباء العراقي لوؤي اخلطيب خالل زيارته لإيران يف وقت �شابق 

من فرباير/�شباط اجلاري.
واإيرانية  عراقية  حملية  اإعالم  و�شائل  اأوردت��ه  الذي  البيان،  ولفت 

التكنولوجية يف قطاع  للمنظومات  اإيران تعد دولة م�شنعة  اأن  اإىل 
الطاقة، وم�شدرة للب�شائع واملنتجات لعدد من دول العامل.

زيارته  هام�س  على  ت�رشيحات  يف  قال  قد  الكهرباء،  وزي��ر  كان 
اأربعة  لإيران، التي بداأت يف ال�شاد�س من فرباير/�شباط وا�شتغرقت 
يف  الكهرباء  "�شناعة  اإن  ال��وزارة،  من  متخ�ش�س  وفد  برفقة  اأيام 
اإيران  على  احلظر  فر�شت  التي  "الدول  اأن  م�شيفا  متطورة"،  اإيران 
هي يف احلقيقة قد فر�شت احلظر على نف�شها وقد حرمت نف�شها من 

ا�شتثمار طاقات اإيران ال�شناعية".
والأ�شبوع املا�شي، قال رئي�س الوزراء عادل عبد املهدي لوفد اإيراين 
اإن  النا�رش ھمتي،  عبد  الإيراين  املركزي  البنك  راأ�شه حمافظ  رفيع 

"العراق لن يكون جزءاً من منظومة العقوبات �شد اإيران واأي �شعب 
اآخر".

بني  الجتماع  عقب  امل��ه��دي،  عبد  مكتب  اأ���ش��دره  بيان  وبح�شب 
اجلانبني، فاإن "�شعب العراق عانى من احل�شار، ويدرك ال�رشر الذي 
العقوبات  من منظومة  يكون جزءاً  ولن  بال�شعوب من جرائه  يلحق 

�شد اإيران واأي �شعب اآخر".
وكثفت اإيران يف الأ�شهر املا�شية من حتركاتها عرب تو�شيع ال�رشاكة 
جددتها  التي  الأمركية،  العقوبات  ملواجهة  الدول  من  العديد  مع 
الوليات املتحدة عقب ان�شحاب الرئي�س دونالد ترامب من التفاق 

النووي يف مايو/اأيار املا�شي.

"ارنا"،  وكالة  اأوردتها  ر�شمية،  بيانات  اأظهرت  ال�شياق،  هذا  ويف 
الإثنني، اأن �شادرات ال�شلع الإيرانية اإىل العراق وتركيا قفزت بن�شبة 
50 % خالل الأ�شهر الع�رشة الأوىل من العام املايل يف اإيران، الذي 
املايل  العام  من  الفرتة  بنف�س  مقارنة  م��ار���س/اآذار،   20 يف  يبداأ 

املا�شي.
اأوردت��ه��ا وكالة  التي  اإي���ران،  اإح�����ش��اءات اجل��م��ارك يف  واأ���ش��ارت 
اإجمايل  اأن  اإىل  الإث��ن��ني،  "ارنا"،  لالأنباء  الإ�شالمية  اجلمهورية 
األف طن،  94 مليونا و875  اإيران غر النفطية بلغ  حجم �شادرات 
بقيمة 36.4 مليار دولر، بزيادة بلغت ن�شبتها 2.21 % عن فرتة 
واأفغان�شتان  والإمارات  والعراق  ال�شني  من  كل  ويت�شدر  املقارنة. 

و�شلطنة  واإندوني�شيا  وباك�شتان  اجلنوبية  وكوريا  والهند  وتركيا 
عمان قائمة الدول امل�شتودة لل�شلع الإيرانية.

اآباد  واإ�شالم  طهران  اأن  اأخ��را،  ذك��رت  قد  اإيرانية،  مواقع  وكانت 
بني  احل��دودي��ة  مرجاوه  يف  جتارية  ح��رة  منطقة  لفتح  تتجهان 

البلدين، وهو ما من �شاأنه فتح ممر للعبور نحو الهند اأي�شا.
ت�شابهار  ميناء  من  البحري  الرتانزيت  خط  و�شل  مت  ح��ال  ويف 
�شاأنه  من  فهذا  مرجاوه،  مبنطقة  اإي��ران  �رشقي  جنوب  يف  الواقع 
تاأمني ب�شائع اإيران يف فرتة احلظر الأمركي، والتحرك بحرية اأكرب 
وباك�شتان  والهند  ال�شني  اأ�شواق  نحو  اأ�رشع  وب�شورة  اأقل  وبتكلفة 

واأفغان�شتان ومنها لدول اآ�شيوية اأبعد.

حراك سياسي الحياء ثالثة تحالفات تصدعت في البرلمان

العراق يجدد عقد استيراد الكهرباء من إيران لمدة عام

التعليم : عودة الطلبة المرقنة قيودهم اعتبارًا من 2009-2010 صعودًا
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جمع تواقيع »ربع« البرلمان اللزام القوات االجنبية على الخروج من العراق سائرون والفتح يتفقان على انهاء ملف 
الوزارات الشاغرة ورؤساء اللجان النيابية
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