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رقم االيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد  2128لسنة 2015

ق��ال الباب��ا فرن�سي�س� ،إنه يرغب يف ال�سف��ر للعراق العام املقبل ،فيما �سيعد �أول زي��ارة باباوية للبالد على
الإطالق .و�أدىل فرن�سي�س بالت�رصيحات خالل كلمة �أمام �أع�ضاء جمموعة من اجلمعيات اخلريية التي ت�ساعد
امل�سيحيني يف ال�رشق الأو�سط وغريه.
وقال البابا يف ت�رصيحات معدة �سلفاً" :تالزمني فكرة دائمة عندما �أفكر يف العراق" ثم �أ�ضاف "لدي ا�ستعداد
للذه��اب �إىل هن��اك العام املقب��ل".و�أدت احلروب وال�رصاعات �إىل ن��زوح م�سيحيني يف الع��راق ،ودول �أخرى
بال�رشق الأو�سط.
وعان��ى م�سيحيو العراق الذين ي�صل عدده��م �إىل ب�ضع مئات من �صعوبات خا�صة عندما �سيطر تنظيم داع�ش
عل��ى �أجزاء كبرية من الب�لاد ،لكنهم ا�ستعادوا حرياتهم بعد هزمية املت�شددي��ن .ويوجد يف العراق العديد من
الكنائ�س ال�رشقية ،كاثوليكية ،و�أرثوذك�سية.
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مع تسارع حراك االطاحة بحكومة عبدالمهدي ..تحذيرات من ادخال البالد في دوامة الفوضى
بغداد – المحرر السياسي

ال ت��زال حكومة رئي�س ال���وزراء ع��ادل عبداملهدي غري
مكتملة العدد وت��دار ارب��ع وزارت منها وهي(الدفاع،
الداخلية ،الرتبية والعدل) بالوكالة ومل يتحرك الربملان
جديا للت�صويت على اال�سماء التي تلقاها من عبداملهدي
منذ ني�سان املا�ضي ،وا�صبحت الوزارت ال�شاغرة حديث
الكتل املعرت�ضة على احلكومة لالطاحة برئي�س الوزراء.
وك�شفت م�صادر �سيا�سية رفيعة ان " �إ�سقاط حكومة عادل
عبداملهدي مل يعد �أمرا م�ستبعدا بل �أ�صبح خيارا ممكنا
ُيتداول احلديث ب�ش�أنه داخل الأروق��ة ال�سيا�سية" ،مبينة
حم�صنة وهناك ا�شارات �إىل �إمكانية
"� ّإن احلكومة غري
ّ
�إ�سقاطها" .وت�ضيف امل�صادر �إن"حتالف اال�صالح بقيادة
عمار احلكيم يت�شاور مع بع�ض الكتل ال�سيا�سية التي
تعد نف�سها مهم�شة �سيا�سيا من قبل الأطراف التي �شكلت
حكومة عبداملهدي".
وترى امل�صادر نف�سها �أن "ال�صدر والعامري �شكّال احلكومة
ووزعا �أبرز حقائبها على �شخ�صيات موالية لهما ،وجتنبا
بع�ض الكتل التي اعتربت خ�صوم ومنها (الن�رص واحلكمة)
اللذان يعتزمان امل�ضي باالطاحة بحكومة عبداملهدي".
وا�شارت امل�صادر ان وفدا من حتالف اال�صالح بزعامة
عمار احلكيم ناق�ش يف اربيل خطوات �سحب الثقة عن
عبداملهدي مع قادة اكراد.
وبينت �إن "ه�ؤالء القادة و�صلوا لأربيل للم�شاركة يف
جل�سة برملان كرد�ستان املخ�ص�صة لتن�صيب نيجريفان
البارزاين رئي�سا للإقليم ،وحث االكراد للوقوف اىل جانب
فريق االطاحة باحلكومة".
ورجح نائب رئي�س احلكومة الأ�سبق بهاء الأعرجي �صحة
ما فادت به امل�صادر اعاله التي ا�شارت لقرب االطاحة
او ا�ستقالة رئي�س الوزراء عادل عبد املهدي من من�صبه.
وقال االعرجي �أن "الأنباء املتداولة يف الأي��ام القليلة

املا�ضية حول ا�ستقالة رئي�س الوزراء عادل عبد املهدي،
�إن مل تكن حقيقية ،فلي�ست بالبعيدة".
وتابع �أن "عبد املهدي ي�ؤمن ببناء دولة امل�ؤ�س�سات �إال
�أن ال�رشكاء ال�سيا�سيني مل مينحوه احلرية الكاملة للبدء
بعملية البناء وت�صحيح �أخطاء املراحل ال�سابقة وذلك
ب�سبب املحا�ص�صة واال�ستحواذ".
و�أ�شار الأعرجي �إىل �أن "عبد املهدي �سيبادر �إىل تقدمي
مر�شحني من قبله للدرجات اخلا�صة والهيئات امل�ستقلة
الوزارية
يف حال مل تتعاون الكتل معه يف �إكمال الت�شكيلة
ّ
وتقدمي مر�شحني مهنيني �أكفاء".
واعترب �أن "ا�ستقالة عبد املهدي �ستكون جاهزة عند وجود
�أي عرقلة من �أي كتلة ،كونه ال يريد �أن يتحمل �أخطاء
الآخرين ،فهو لي�س من املت�شبثني باملن�صب".
من جهته النائب ال�سابق حممد �سعدون ال�صيهود فقد
ا�صدر حتذيرات من ا�ستقالة او �سحب الثقة من رئي�س
ال���وزراء ع��ادل عبد امل��ه��دي ،ع��ادا اال�ستقالة بال�رضر
مب�صلحة العراق كون العملية ال�سيا�سية و املنطقة متران
بظروف حرجة.
وذكر ال�صيهود يف بيان انه "لي�س من م�صلحة العراق ان
ي�ستقيل او ت�سحب الثقة من رئي�س الوزراء عادل عبداملهدي
على اعتبار ان املنطقة متر بظروف حرجة خ�صو�صا بعد
الت�صعيد االمريكي على اجلمهورية اال�سالمية االيرانية
كذلك احلال ينطبق على التحديات التي تواجهها العملية
ال�سيا�سية " .وا�ضاف ان "اال�ستقالة قد تدخل البلد يف
دوام��ة النهاية لها  ،وان على رئي�س ال��وزراء ان يح�سم
الكابينة احلكومية و�إ�شغال الوزارات ال�شاغرة ،خ�صو�صا
الدفاع والداخلية وبالإمكان ح�سم هذا امللف بالعودة
اىل وزيري الداخلية قا�سم االعرجي ووزير الدفاع عرفان
احليايل وتقدميهم اىل الربملان العراقي ورمي الكرة يف
�ساحة الكتل ال�سيا�سية التي �سبق واعلنت بانها لن تتدخل
يف فر�ض �شخ�صيات وزارية على رئي�س الوزراء.

في الذكرى الخامسة  ..فعاليات داخل الموصل وخارجها لعرض بشاعة تنظيم "داعش" وزيف شعاراته
بغداد – الجورنال

يتزامن موعد ال��ذك��رى اخلام�سة ل�سيطرة تنظيم
داع�����ش على مدينة املو�صل ب��دء فريق تطوعي
بعمليات انت�شال جثث �أو م��ا تبقى م��ن جثث
املدنيني املوجودين يف ���ش��وارع الأغ���وات وباب
حلب والأفندي ،حيث الدمار هناك ما زال �شاخ�ص ًا
للعيان منذ عامني ،ويعتقد � ّأن عوائل كاملة ما زالت
جثثها حتت �أ�سقف منازلها يف تلك املناطق.
من جهته ،ك�شف م�س�ؤول رفيع � ّأن احلكومة �سمحت

ب�إقامة فعاليات داخل املو�صل وخارجها لعر�ض
ب�شاعة تنظيم "داع�ش" وزيف �شعاراته ،وما خلّفه
من م� ٍآ�س ،لك ّنها ح�ذّرت من حتويل املنا�سبة �إىل
فر�صة لال�ستغالل ال�سيا�سي ،يف ظ ّل الو�ضع غري
امل�ستقر داخل املدينة ،خ�صو�ص ًا مبا يتعلّق مبلف
التعر�ض مللفات
املتورطني مبا �آلت �إليه الأمور� ،أو ّ
حالية من قبيل انتخاب املحافظ اجلديد من�صور
املرعيد .و�أكّ ��د امل�س�ؤول � ّأن "كلفة �سقوط املو�صل
كانت باهظة ج��داً ،حيث تك ّبد العراقيون بعدها
فاتورة كبرية ،متثّلت مبقتل و�إ�صابة �أكرث من 300

�ألف عراقي ،بينهم ما ال يقل عن � 200ألف مدين،
وفقدان نحو � 30ألف �آخرين ،عدا عن تهجري قرابة
 6ماليني مواطن ،وتدمري �أكرث من  48مدينة� ،إىل
جانب خ�سائر تقارب املائة مليار دوالر وتغيريات
�سلبية يف اخلارطة االجتماعية والأمنية وال�سيا�سية
واالقت�صادية يف عموم العراق".
يف غ�ضون ذلك ،ت��زداد حالة اال�ستياء بني �أهايل
حمافظة نينوى التي يكاد ال ينجو بيت واحد فيها
من فقدان �أحد �أفراد عائلته جراء اجتياح "داع�ش"،
وذل��ك ب�سبب عدم حما�سبة املتورطني يف امللف،

على الرغم من مرور خم�سة �أعوام على هذا احلدث
الذي وقع يف  10يونيو/حزيران  .2014حتى � ّأن
اجلهات ال�سيا�سية التي لطاملا دفعت من �أجل فتح
امللف وحما�سبة "املتخاذلني واخلونة".
من جانبه ،قال ع�ضو جمل�س حمافظة نينوى ح�سام
الع ّبار � ّإن "خم�س �سنوات م�ضت على �سقوط املدينة
بيد تنظيم داع�ش ،وما تزال هناك �أ��ضرار كبرية،
وحجم الدمار الهائل �شاهد عيان على املجازر
التي ارتكبها التنظيم يف املو�صل بحق املدنيني
واملعامل احل�ضارية واجلوامع واجل�سور واملجمعات

ال�صحية" .و�أ�ضاف "ال ميكن �إنكار عودة احلياة �إىل
املدينة ،لكن هناك قلّة بالتخ�صي�صات املالية لها
من قبل احلكومة االحتادية" ،مو�ضح ًا � ّأن "هناك
�آالف امل�ساكن املهدمة �إىل جانب �آالف ال�ضحايا
واملفقودين ،عدا عن النازحني الذين مل يرجعوا
�إىل ديارهم يف مناطق متفرقة ،مثل �سنجار وقرى
غرب املو�صل وق�ضاء احل�رض واملنطقة القدمية
وامليدان" .وتابع � ّأن هناك "جثث ًا ما ت��زال على
الطرقات يف املدينة القدمية ،وتظهر كلما رفعت
جهود الدفاع املدين الأنقا�ض".

نيوزيلندا تنسحب من العراق
في العام المقبل

الكشف عن آلية توزيع الدرجات الخاصة على الكتل السياسية
بغداد – الجورنال نيوز

ك�شف النائب عن حتالف الفتح ح�سن الكعبي ،عن �إج��راء
قيادات �سيا�سية حوارات وتفاهمات للتو�صل �إىل اتفاق نهائي
ب�ش�أن توزيع منا�صب الدرجات اخلا�صة والوكالء والهئيات
ال�سيا�سية ،فيما �أك��د �أن التوزيع �سيتم وفق "اال�ستحقاق"
االنتخابي.
وقال الكعبي ،يف حديث �صحفي �إن "ال�سا�سيني �أجروا ،خالل
الفرتة احلالية ،عدة لقاءات وح��وارات من �أجل التو�صل �إىل

اتفاقات نهائية ب�ش�أن �آليات توزيع الدرجات اخلا�صة والوكالء
والهيئات امل�ستقلة ،قبل نهاية �شهر حزيران اجلاري".
و�أ�ضاف الكعبي� ،أن "توزيع هذه املنا�صب �سيكون على �أ�سا�س
اال�ستحقاق االنتخابي ،وهو القا�سم امل�شرتك بني الكتل بهذا
ال�ش�أن".
وكان حتالف اال�صالح واالعمار قد دعا ،احلكومة لاللتزام
بالتوقيتات الزمنية النهاء ملف الدرجات اخلا�صة والعمل
بالوكالة .وكانت كتلة النهج الوطني الربملانية ،قد ك�شفت
عن وجود "ثالثة �أ�صناف" ملنا�صب الدرجات اخلا�صة يف

الدولة العراقية" ،الأول منا�صب فنية خا�ضعة لل�سلم الوظيفي،
والبقية من اخت�صا�ص جمل�س الوزراء وبع�ضها من اخت�صا�ص
الربملان".وكان النائب عن �إئتالف دولة القانون حممد �شياع
ال�سوداين قد ك�شف� ،أن "عدد الدرجات اخلا�صة غري وا�ضح
للربملان ،ما �إذا كان ، 1000-600 6000-4000-فيما
�أكد �أن "انهاء ملف الدرجات اخلا�صة لن يخلو من املحا�ص�صة
بكل ت�أكيد ،و�سيتقا�سمها الكبار الذين �أ�رشفوا على ت�شكيل هذه
احلكومة ،دون تفا�ؤل بح�سمها وفق معايري الكفاء واملواطنة
واملهنية".

� ّأم��ا مبا يتعلّق مبحا�سبة امل�س�ؤولني عن �سقوط
املو�صل ،فقال الع ّبار � ّإن "اجلانب ال�سيا�سي هو
حتول من ق�ضائي
الذي ي�سيطر على هذا امللف� ،إذ ّ
�إىل �سيا�سي ،لذلك �أخذ باال�ضمحالل وانتهى ب�شكل
تدريجي ،ومل تتم حما�سبة كبار املتورطني ،فيما
املحا�سبة ا�ستهدفت �ضباط ًا ع�سكريني".
وك�شفت دائ��رة الأمم املتحدة للأعمال املتعلقة
بالألغام يف العراق� ،أن  70باملئة من العبوات
النا�سفة واملخلفات احلربية غري املنفلقة ما تزال
حتت الأنقا�ض.

بغداد  -الجورنال

�أعلنت رئي�سة وزراء نيوزيلندا جا�سيندا �أردرن� ،أن بالدها
�ست�سحب جنودها من العراق يف يونيو(حزيران) ،2020
ولكن مهمتها يف �أفغان�ستان �ست�ستمر على الأق��ل حتى
دي�سمرب(كانون الأول) .2020
وتن�رش نيوزيالندا ما ي�صل �إىل  95فرداً من قواتها� ،ضمن

مهمة بناء قدرات ال�رشكاء غري القتالية يف بلدة التاجي،و
ت��درب نيوزيلندا و�أ�سرتاليا ب�شكل م�شرتك ،ق��وات الأم��ن
العراقية منذ .2015
وقالت �أردرن يف بيان" :قبل �أربع �سنوات �أعربت نيوزلندا
عن التزامها للحكومة العراقية ولقوات التحالف بتدريب
قوات الأم��ن العراقية يف التاجي ،ورفع قدراتها لهزمية
ومنع عودة تنظيم داع�ش".

خط بغداد  -أرمينيا ينعش آمال العراقيين بالهرب من الحرّ
بغداد  -متابعة

بري جتريبي
�أنع�ش �إعالن العراق تد�شني خط ّ
نحو �أرمينيا� ،آم��ال املواطنني بالهرب من
حدتها �أخ�يراً،
موجة احل� ّ�ر ،التي ت�صاعدت ّ
و�سط مطالبات بخف�ض كلفة تذاكر ال�سفر.
وب���د�أ ال��ع��راق �أخ�ي�راً بالتوجه نحو تفعيل
اخلطوط الربية نحو عدة دول منها الأردن
وتركيا ،خا�صة بعد اال�ستقرار الأمني الن�سبي
يف املناطق التي متر طرق النقل من خاللها.
و�سيرّ ت وزارة النقل ال�سبت املا�ضي� ،أول
رحلة برية نحو �أرمينيا .وقالت يف بيان:
"وفق ًا خلطة الوزارة بتفعيل اخلطوط الربية
مع دول اجلوار والدول الإقليمية ،واالنفتاح
على املحيط ال���دويل يف جم��ال النقل ،مت
افتتاح اخلط الربي مع �أرمينيا".

و�أ�شار البيان �إىل انطالق حافلة من بغداد
ال �إىل �أرمينيا لريبط
م��روراً ب�إيران ،و�صو ً
اخل��ط ب�ين ث�لاث دول �إقليمية بخط بري
واحد ،م�ضيف ًا �أن اخلط �سيفتح �آفاق ًا جديدة
يف جم��ال ال�سياحة واالقت�صاد والتبادل
التجاري.
ووف��ق ال���وزارة" :مت و�ضع خطط مدرو�سة
لإجناح هذا اخلط وت�سخريه خلدمة العراق،
يف خمتلف اجلوانب االقت�صادية والتجارية
وال�سياحية ،وال�ترك��ي��ز ب�شكل كبري على
ا�ستثمار جمال النقل والتنوع يف الإيرادات
لبناء اقت�صاد قوي من جهة وتقدمي خدمات
نقل مميزة للمواطنني" ،م�ضيفة �أنه "�سيتم
عقد اجتماع ثالثي م��ع �إي���ران و�أرمينيا
لتذليل العقبات التي قد تعرت�ض �سبل جناح
هذا اخلط".

و�أك��د ب�سام الغراوي ،امل�س�ؤول يف ال�رشكة
العامة لنقل امل�سافرين العراقية� ،أن "هناك
ال وا�ضح ًا من العراقيني على ال�سفر
�إق��ب��ا ً
الربي ،وخا�صة مع رخ�ص ثمن �أجور النقل
فيه" ،مو�ضح ًا �أن "ارتفاع درجات احلرارة
يف الأي��ام الأخ�يرة زاد الإقبال على ال�سفر
الربي نحو تركيا والأردن ،ما دفعنا لفتح
خط �أرمينيا".
و�أ�ضاف الغراوي" :هناك ع�رشات احلجوزات
بد�أت من الآن للح�صول على ت�أ�شريات الدخول
وال�سفر الربي لأرمينا" ،م�ؤكداً "نعمل على
تطوير النقل الربي ملا له من �أهمية كبرية،
و� ّأن خدمات ال�سفر مع طول امل�سافة �ستكون
متطورة وو�سائل راحة متوفرة".
اجلو وانقطاع
وي�شري مواطنون �إىل �أن حرارة ّ
التيار الكهربائي يف ال��ب�لاد� ،أنع�ش عمل

�رشكات النقل .وق��ال �أب��و غ��امن ،وه��و �أحد
�أه���ايل ب��غ��داد" :الأجواء يف ب��غ��داد و�أغلب
حارة جداً ،و�صلت �إىل
املحافظات �أ�صبحت ّ
حل لدينا �سوى ال�سفر.
 50درجة مئوية ،وال ّ
اخلط الربي �أنقذنا لأن كلفته �أقل بكثري من
النقل اجلوي".
و�أ����ض���اف غ���امن "حجزت يل ولعائلتي
و�سن�سافر مع �أول رحلة �إىل �أرمينيا ،ن�أمل
�أن نهرب م��ن �أج���واء احلر" ،داع��ي� ًا وزارة
النقل� ،إىل تقليل كلفة التذاكر ،وطرح �أ�سعار
خمف�ضة للنقل الربي.
ي�شار �إىل �أن الظروف الأمنية غري امل�ستقرة
التي �شهدها العراق يف ال�سنوات الأخ�يرة،
خالل فرتة احتالل تنظيم داع�ش لعدد من
حمافظاته ،ت�سببت بتعطيل اخلطوط الربية،
ما ت�سبب بخ�سارة كبرية لهذا القطاع.

