
يوم  اجلبوري  انت�صار  نينوى  حمافظة  عن  النائب  راأت 
من  اقليم  اىل  املحافظة  بتحويل  املطالبة  ان  االثنني 

ال�صابق الأوانه حاليا.
وقالت اجلبوري يف بيان اليوم، انها "مل تطرح ملف اقليم 
الوقت  يف  االقل  على  اليه  يدعون  ممن  ولي�صت  نينوى، 

احلا�رض لكونه �صابقا الأوانه".
الدعم  بتوفري  والربملان  االحتادية  "احلكومة  وطالبت 
اخلدمي  الواقع  تطوير  اج��ل  من  االزم��ة   خللية  ال��ازم 
واملعي�صي الأهايل حمافظة نينوى واعادة بناها التحتية 

بعد اخلراب الكبري الذي حل بها جراء احلرب".
رفعت  نينوى  الإقليم  التح�صريية  اللجنة  ان  اىل  ي�صار 
�صد  االحت��ادي��ة  املحكمة  ل��دى  ق�صائية  دع��وى  موؤخرا 
من  االخ��رية  تهرب  ب�صبب  نينوى،  انتخابات  مفو�صية 

تقدمي طلب حتويل املحافظة اىل اقليم.
بالنفط  الغنية  العراقية  الب�رضة  حمافظة  جمل�س  وكان 
اق�صى جنوب العراق، قد �صوت موؤخرا باالأغلبية املطلقة 
اإىل  الراغبة  املحافظات  داعيًا  اإقليمًا،  حتويلها  على 
االلتحاق باالإقليم املزمع. وانطلقت دعاوى اإقليم الب�رضة 
2003، لكنها مل  يف وقت مبكر بعد الغزو االأمريكي يف 
تتكلل بالنجاح الأ�صباب عدة، منها عدم موافقة احلكومة 
القانونية  باالإجراءات  ال�صري  على  بغداد  يف  االحتادية 

الإعان االإقليم.
وين�س الد�صتور العراقي الدائم على حق "كل حمافظة اأو 
اإقليم بناء على طلب باال�صتفتاء عليه".  اأكرث، يف تكوين 
االأع�صاء  ثلث  "طلب من  باإحدى طريقتني:  العملية  وتتم 
يف كل جمل�س من جمال�س املحافظات التي تروم تكوين 
الناخبني يف كل حمافظة من  ُع�رض  اأو طلب من  االإقليم، 

املحافظات التي تروم تكوين االإقليم".

بعد حراك البصرة .. تراجع عن المطالبة بإقليم نينوى

محليات2

يـومية سيــاسيــة اقتصادية منوعة

التحرير
07827824131

للتواصل مع سلسلة »ممنوع من النشر« يرجى مراسلتنا 
topsecret@journaliraq.com   عبر البريد االلكتروني

info@journaliraq.com
journaliraq@gmail.com

العالقات
07827824135

بغداد - الجورنال

المحكمة االتحادية: حق التأديب ال يبيح العنف ضد الزوجة أو االبناء أو الطلبة محافظ ذي قار يصادق على استحداث قضاء 
البطحاء

وزير الخارجية: العراق مركز ثقل سياسي جديد في 
المنطقة

المجلس الوطني لالسكان يقرر تخفيض أقيام الوحدات 
السكنية لفئة االرامل بنسبة 75%

بغداد – اجلورنال نيوز: اأعلن حمافظ ذي قار يحيى النا�رضي، عن امل�صادقة النهائية على 
االدارية من ناحية  الوحدات  اكرب  لتكون  النا�رضية  البطحاء �صمال غربي  ا�صتحداث ناحية 
ان  وناأمل  االداري��ة  املراجعات  الق�صاء  مواطني  على  �صيخفف  القرار  ان  موؤكدا  امل�صاحة، 
ينه�س باخلدمات املقدمة لهم. وقال النا�رضي يف بيان اإن "احلكومة املحلية �صادقت على 
قرار وزارة التخطيط التي اقرت ب�صكل ر�صمي رفع امل�صتوى االداري ملدينة البطحاء اىل ق�صاء 
م�صتقل، بعد ان كانت ناحية تابعة لق�صاء النا�رضية بناًء على قرار �صابق ملجل�س املحافظة 
اىل  النواحي  بع�س  النواحي وحتويل  ا�صتحداث  "قرارات  اأن  النا�رضي،  واكد  بذلك".  يق�صي 
اأق�صية يوؤدي اىل تخفيف الزخم ال�صكاين عن مركز املحافظة"، م�صيفا اأن "حتويل البطحاء 
يوؤدي  كما  واخلدمية،  االقت�صادية  اأو�صاعها  على  ايجابي  ب�صكل  ينعك�س  �صوف  ق�صاء  اىل 
التي  البطحاء  ناحية  اأن  اىل  ي�صار  اجلديد".  بالق�صاء  خا�صة  موازنة  تخ�صي�س  اىل  القرار 
اأ�صبحت ق�صاء كانت تابعة اىل مركز املحافظة النا�رضية اداريا، ويقطن بها بح�صب املجل�س 
البلدي لها ما اليقل عن 70 األف ن�صمة، وت�صم 52 مقاطعة وتعترب اكرب الوحدات االدارية يف 

ذي قار من ناحية امل�صاحة.

العراق مركز ثقل �صيا�صي  اأكد وزير اخلارجية حممد علي احلكيم، ان    بغداد - اجلورنال:  
االإيرانية   - العراقية  العاقات  ان  اليوم"  �صحفي  ت�رضيح  يف  وق��ال  املنطقة.  يف  جديد 
والثقايف،  التجاري،  والتداول  ال�رضاكة،  منها:  اأ�صا�صية،  مقومات  على  مبنية  �صرتاتيجية، 
العراق  لدول جوار  القمة  لقاءات  ان  اىل  البلدين، م�صرياً  لكا  امل�صرتكة  وامل�صالح  واالأمني، 
هي نتيجة لعودة احلياة الطبيعية يف العراق بعد هزمية داع�س". واأ�صاف " ان العراق اليوم 
نقطة التقاء للجريان، واالأ�صقاء، واالإخوة، ومركز ثقل �صيا�صي جديد يف املنطقة". واو�صح" 
نعمل جاهدين لعودة �صوريا اإىل مقعدها يف اجلامعة العربية. والوقت قد حان لذلك، مبينًا ان 

اجلوالن اأر�س �صورية، و�صتبقى �صورية، ونحرتم قرارات االأمم املتحدة بالقد�س، واجلوالن".
وتابع" ان لقاءات القمة لدول جوار العراق هي نتيجة لعودة احلياة الطبيعية يف العراق بعد 

هزمية داع�س".

بغداد – اجلورنال:  قرر املجل�س الوطني لا�صكان تخفي�س اأقيام الوحدات ال�صكنية لفئة االرامل 
بن�صبة %75 وقت توقيع العقد وبعده. وذكر بيان لوزارة اال�صكان " ان الوزير بنَكني ريكاين 
تراأ�س اجتماع اجلل�صة اخلام�صة ع�رض للمجل�س الوطني لا�صكان بح�صور رئي�س الهيئة الوطنية 
لا�صتثمار وحمافظ بغداد وممثلي الوزارات واجلهات املعنية، ووكاء الوزارة واملدراء العامني 
للت�صكيات كافة. وذكر الوزير انه مت اثناء االجتماع مناق�صة عدد من املوا�صيع املطروحة على 
ا�صرتاتيجية اعادة اعمار امل�صاكن والتنمية  جدول االعمال ومنها تقدمي �رضح مف�صل لوثيقة 
يف  الب�رضية(  للم�صتوطنات  الوطنية  )اللجنة  الهبيتات  منظمة  من  املقرتحة  اال�صكان  لقطاع 
دائرة  قبل  من  تنفيذها  واقرارمتابعة  م�صتفي�صة  ب�صورة  ومناق�صتها  املحررة  املحافظات 
اال�صكان التابعة للوزارة واعادة هيكلة الدائرة مبا ين�صجم مع متطلبات تنفيذ اخلطة . واو�صح 
الوزير انه مت اقرار تخفي�س اأقيام الوحدات ال�صكنية لفئة االرامل مبقدار %75 من قيمة الوحدة 
. وجرى  التوقيع  وبعد  العقد  توقيع  ازواجهن وقت  توفوا  الاتي  االرامل من  و�صمول  ال�صكنية 
موافقة  وتفعيل  مناق�صة  بهدف  العامة  املدين  الدفاع  مديرية  ممثلي  ا�صت�صافة  اجلل�صة  خال 
جمل�س الوزراء بخ�صو�س تعديل بيان )رقم1( ل�صنة 1992 ال�صادر عن مديرية الدفاع املدين 
تلك  يف  املاجئ  ان�صاء  من  ال�صكنية  املجمعات  ببناء  تقوم  التي  اجلهات  اليلزم  مبا  العامة 
املجمعات �صواء كانت املنفذة �صمن اخلطة اال�صتثمارية للدولة او من خال عقود اال�صتثمار".

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

ما دفع الكتل لطرح االأ�صماء املختلف عليها لعبد 
مر�صحني  اختيار  م�صوؤولية  وحتميله  امل��ه��دي، 

مقبولني لتلك الوزارات.
الثقة  منح  على  اأ�صهر  �صتة  من  اأكرث  مرور  ورغم 
حلكومة عبد املهدي، اإال اأن اأربع وزارات ما زالت 
�صاغرة ب�صبب خافات حاّدة بني القوى ال�صيا�صية 
هي  �صيادية  وزارات  ثاث  بينها  من  العراقية، 
الدفاع والداخلية والعدل اإ�صافة اإىل وزارة الرتبية.
فاإّن  احل��وارات،  �صري  على  مّطلع  �صيا�صي  وبح�صب 
ومل  اخل��اف،  مراحل  جتاوز  عن  عجزت  "الكتل 
ت�صتطع اختيار مر�صح اأو اثنني للوزارات ال�صاغرة"، 
مبينًا اأّن "احلوارات �صبه جامدة، واأّن الكتل ارتاأت 

تقدمي االأ�صماء املر�صحة للوزارات لعبد املهدي".
االأ�صماء  تلك  ب��اأّن  تكمن  "امل�صكلة  اأّن  واأو���ص��ح 
بحدود اأربعة مر�صحني لكل وزارة، واأّن كّل مر�صح 
توجد عليه ماحظات من بع�س الكتل ال�صيا�صية"، 
باختيار مر�صح  املهدي  "م�صوؤولية عبد  اأّن  موؤكداً 
واحد لكل حقيبة �صتكون �صعبة للغاية، وعليه اأن 

يتغّلب على خافات الكتل".
اجلاري  االأ�صبوع  "خال  اأّنه  اإىل  امل�صدر  واأ�صار 
الكتل  ح���وارات  اإّن  اإذ  االأ���ص��م��اء،  اإر���ص��ال  �صيتم 

�صتتوقف نهاية االأ�صبوع".
ب��وزارات  تعّلقت  الكتل  اأجرتها  التي  واحل��وارات 
الداخلية والدفاع والرتبية، بينما مل تناق�س الكتل 
الكرد،  ح�صة  من  لكونها  العدل،  حقيبة  مو�صوع 

واأّن الكتل االأخرى تتجنب اأن تزّج نف�صها فيه.
علي  "االإ�صاح"  حتالف  ع�صو  اأك��د  جهته،  من 
قريبة  زيارة  �صيجري  املهدي  "عبد  اأّن  العبيدي، 
الإربيل ملناق�صة عدد من امللفات العالقة مع الكرد، 
"الزيارة  اأّن  مبينًا  العدل"،  حقيبة  ملف  ومنها 

�صتكون لها اأهمية بح�صم الكثري من الق�صايا".
الكتل ال�صيا�صية املختلفة يف ما بينها حتّمل عبد 
املهدي م�صوؤولية تاأخر اإكمال احلكومة، معتربة اأّن 

اإكمال احلكومة". "زياراته خارج العراق عّطلت 
 وقال النائب عن حتالف "البناء" فا�صل الفتاوي، 
من  خالية  �صتكون  املقبلة  الربملان  "جل�صة  اإّن 

العامة  االأمانة  اإّن  اإذ  احلكومية،  الت�صكيلة  اإكمال 
اإ�صعار  اأي  الربملان  اإىل  تر�صل  مل  الوزراء  ملجل�س 
اأّن  �صحايف،  ت�رضيح  خال  موؤكداً  ذلك"،  ب�صاأن 
زي��ارات  الإج��راء  العراق  املهدي  عبد  "مغادرة 
الكتل  تو�صل  وع��دم  ال���دول،  م��ن  لعدد  ر�صمية 
ال�صيا�صية التفاقات نهائية، ت�صببا بتعطيل اإكمال 

احلكومة".
زالت  ما  ال�صيا�صية  الكتل  من  "عدداً  اأّن  واأ�صاف 
املطروحني  املر�صحني  بع�س  ب�صاأن  متفقة  غري 
مراقبون  يعّد  ذلك،  ظل  ويف  املتبقية".  للوزارات 
اأّن اإر�صال االأ�صماء غري املتفق عليها لعبد املهدي، 
هو تهرب من امل�صوؤولية من قبل الكتل ال�صيا�صية، 

وقال اخلبري ال�صيا�صي عبد اجلّبار العلي "يفرت�س 
اأن تتوافق الكتل على مر�صح واحد لكل وزارة، ومن 

ثم تر�صل االأ�صماء لرئي�س احلكومة".
اخلروج  ي�صتطيع  لن  املهدي  "عبد  اأّن  واأو���ص��ح، 
من هذه االأزمة التي مل حت�صمها الكتل، وال ميكنه 
االأزم��ة  "تراوح  اأن  مرجحًا  مر�صحني"،  اختيار 

مكانها من دون اأّي تقدم يف ظل هذه اخلطوات".
تر�صيح  تغيي�ر  عدم  تاأكيده  البناء  حتالف  وجدد 
التي   ، الداخلي�ة  وزارة  حلقيب�ة  الفيا�س  فالح 

ماتزال تعرقل ملف ا�صتكمال الكابينة الوزاري�ة .
 "  ، ال�رضيف�ي  ح�صني  التحالف  عن  النائب  وذكر 
ال�صاغرة  احلقائب  تغيري يف مر�صحي  اي  يوجد  ال 
اذا عر�صت اال�صماء على الربملان  اال   ، حتى االن 
جل�صة  خال  النواب  جمل�س  ثقة  على  حت�صل  ومل 
الوزراء  رئي�س  �صاحية  اىل  م�صريا   ،" الت�صويت 
يف ا�صتبعاد اي ا�صم يراه غري موؤهل ليعر�س امام 
الربملان، كما ميلك عبد املهدي حرية اختيار من 

يراه منا�صبا ل�صغل املن�صب .
وا�صاف ان " مترير مر�صح حقيبة وزارة الداخلية 
ماتزال  التي  اال�صاح  حتالف  كتلة  على  يعتمد 
ان  مبينا   ،" الفيا�س  فالح  تر�صيح  على  تعرت�س 
" هناك جمموعة حلول للخروج من عقدة حقيبة 
ال�رضي  االق��رتاع  اعتماد  منها   ، الداخلية  وزارة 
على  اال�صاح  حتالف  وافق  اذا  املر�صح  الختيار 
قبل  بالتوافق  املر�صحني  فلرتة  او   ، احل��ل  ذل��ك 
تقدميهم اىل جمل�س النواب ، وبخافه اما يح�صل 
او  بالت�صويت  االغلبية  ثقة  على  الفيا�س  فالح 

يتخلى عن تر�صيحه ".
يف   ، باالغلبي�ة  ���ص��وت  ال��ن��واب  جمل�س  وك���ان 
منح  على   ، املا�صي  العام  من  االخ��ري  اال�صبوع 
اقالتها  متت  التي  الرتبية  حقيبة  ملر�صحي  الثق�ة 
مطلع �صهر كانون الثاين ، وحقيبة املهجري�ن ، ومل 
وزارة  حلقيب�ة  اجلربا  في�صل  تر�صيح  على  يوافق 

الدفاع .
وزير  عبداملهدي،  ع��ادل  ال���وزراء  رئي�س  وكلف 
الرتبية  ال�صهيل مبهام وزير  العايل ق�صي  التعليم 

ب�الوكالًة .
وزارة  اع��ام  م��دي��رة  الربيعي  �صمياء  وذك���رت 
عبداملهدي  ان  العلمي  والبحث  العايل  التعليم 
للرتبية  وزي��راً  ال�صهيل  العايل  التعليم  وزير  كلف 
والعدل  الرتبية  وزارات  ان  اىل  ي�صار   ." بالوكالة 
حكومة  يف  �صاغرة  مازالت  والدفاع  والداخلية 
اأختيار اية  رئي�س الوزراء عادل عبداملهدي، دون 

�صخ�صية ب�صبب ال�صجاالت ال�صيا�صية.

الكتل السياسية ترمي مسؤولية إكمال الحكومة العراقية على عبد المهدي
بغداد - متابعة

يف  احلق  اأن  العليا،  االحتادية  املحكمة  اأكدت 
واالبناء  الزوجة  �صد  العنف  يبيح  ال  التاأديب 
عملية  اأن  اإىل  الفتة  القا�رضين،  والطلبة 
اال�صاح والتقومي يجب ان تتفق مع املبادئ 

الد�صتورية كونها تهدف اإىل حماية اال�رضة.
ايا�س  للمحكمة  الر�صمي  املتحدث  وق��ال��ت 
االحتادية  "املحكمة  اإن  بيان  يف  ال�صاموك 
 /8/4 االثنني  اليوم  جل�صتها  عقدت  العليا 
املحمود  مدحت  القا�صي  برئا�صة   2019
يف  ونظرت  كافة،  االع�صاء  الق�صاة  وح�صور 
جمل�س  رئي�س  املدعي  فيها  خا�صم  دع��وى 

النواب ا�صافة لوظيفته، وطعن بعدم د�صتورية 
رقم  العقوبات  قانون  من   )1  /41( امل��ادة 
اأن  ال�صاموك  واأ�صاف   ."1969 ل�صنة   )111(
"املدعي بني يف عري�صه دعواه اإن املادة حمل 
الطعن تنطوي على مفهوم اباحة يف ا�صتعمال 
)العنف اال�رضي( من الزوج �صد زوجته م�صوغا 
اأن  مبينا  التاأديب"،  عنوان  حتت  ل�رضبها 
"املدعي بني يف عري�صة دعواه ان هذه املادة 
و)30  رابعا(   /29 و)   )14( امل��واد  تخالف 
امل�صاواة  تت�صمن  والتي  الد�صتور  من  اوال(   /
واأن  اجلن�س،  ب�صبب  دون متييز  العراقيني  بني 
ا�صا�س  تعد  املدعي  ذهب  ما  بح�صب  اال���رضة 
املجتمع واأن هذه املواد توؤمن احلياة الكرمية 

ومتنع كل ا�صكال العنف والتع�صف يف اال�رضة 
املحكمة  "اأن  وتابع،  واملجتمع".  واملدر�صة 
بعدم  امل��ط��ع��ون  امل���ادة  حتليل  م��ن  وج���دت 
لكل  التاأديب  اأنها ن�صت على حق  د�صتوريتها 
اوالدهم  على  واالب��اء  زوجته  على  الزوج  من 
ويف  ال��ق��ا���رضي��ن  طلبتهم  على  واملعلمني 
عرفًا"،  او  قانونًا  او  �رضعًا  املقررة  احل��دود 
الفتا اىل اأن "املحكمة اكدت اأن عملية التاأديب 
املق�صودة يف هذه املادة كما هو متفق عليه 
ومكانًا  زمانًا  واملفهوم  اال�صلوب  يف  متغرية 
وب�صكل وا�صح وال تعني باي �صكل من اال�صكال 
هي  وامنا  املق�صود،  اال�رضي  العنف  مو�صوع 
مبوجب  مقيدة  وه��ي  وتقومي  ا�صاح  عملية 

يقرره  م��ا  ب��ح��دود  الطعن  م��و���ص��وع  الن�س 
القانون وال�رضع والعرف".

حق  جت��اوز  حال  "يف  اأن  ال�صاموك،  واو�صح 
على  تنطوي  فانها  احل���دود  ه��ذه  ال��ت��اأدي��ب 
قانون  ومنها  العقابية  القوانني  جترمه  فعل 
ان  وج��دت  "املحكمة  اأن  مبينا  العقوبات"، 
عملية  اليه  تهدف  التي  والتقومي  اال���ص��اح 
التي  الد�صتورية  املبادئ  مع  ين�صجم  التاأديب 
حماية  وهدفها  دعواها  يف  املدعي  ذكرها 
وتهدف  القومي  الطريق  على  وو�صعها  اال�رضة 
كذلك اىل حماية الطلبة القا�رضين وبناًء على 
ما تقدم قررت رد الدعوى لعدم ا�صتنادها اإىل 

�صند من الد�صتور". 

بغداد - الجورنال

تسعى الكتل السياسية 
إللقاء مسؤولية إكمال 

تشكيل الحكومة العراقية 
بساحة رئيسها عادل عبد 
المهدي، بعدما عجزت عن 

تحقيق تقّدم في حواراتها 
أو التوصل لمرشحين لتلك 

الوزارات.ولم تفض الحوارات 
المتواصلة منذ أكثر من 

شهرين، إلى أي توافق بين 
الكتل باختيار مرشحين 
للوزارات األربع الشاغرة، 
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