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  تعيين األمين التنفيذي وزيًرا للخارجية في العراق
 ةنجوم مصري( من هو محمد علي الحكيم وزير الخارجية العراقي الجديد والسيرة الذاتية له( 
  المنار( وزيرا من حكومة عادل عبد المهدي 14البرلمان العراقي يصادق على تعيين( 
 النهار( البرلمان العراقي يصادق على جزء من الحكومة ومناصب أساسية بقيت موضع خالف( 
 قناة العالم( وزيرا يؤدون اليمين الدستوري14رئيس وزراء العراق و( 
 روسيا اليوم( وزيرا يؤدون اليمين الدستورية 14رئيس الوزراء العراقي الجديد و( 
 وزيرا بدون الدفاع والداخلية 14اليمين الدستورية و رئيس الحكومة العراقية الجديد يؤدي 

 )بي.بي.سي(
 رووداو تعلن اسماء وزراء الحزب الديمقراطي الكوردستاني في الكابينة الحكومية العراقية الجديدة 

 )رووداو(
  الحياة( وزيراً  21عبد المهدي يطلب ثقة البرلمان لـ( 
 الجزيرة( عبد المهدي يعرض تشكيلة حكومته اليوم، وهذه أبرز األسماء( 
 بغداد بوست( كم وزيًرا اختارت إيران؟.. العراق يترقب إعالن حكومة عبد المهدي مساء اليوم( 
 العين اإلخبارية( مصادر عراقية تكشف لـ"العين اإلخبارية" مالمح تشكيل الحكومة الجديدة( 
  وزيراً من حكومته 14عبد المهدي يؤدي اليمين الدستوري بعد أن نال ثقة البرلمان العراقي مع 

 )الميادين(
  عيون الخليج(يًرا في حكومة عادل عبد المهدي وز 14البرلمان العراقي: اعتماد( 
 العربية( العراق.. عادل عبد المهدي رئيساً لحكومة غير مكتملة( 
  أخبار العراق( وزيرا من مجموعة كابينة رئيس الوزراء المكلف ١٤البرلمان يصوت على( 
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 وزيرا من مجموعة كابينة رئيس الوزراء المكلف ١٤ى البرلمان يصوت عل )SNG( 
  أخبار العراق( وزراء بحكومة عبد المهدي باالستثنائيين 4امريكا تصف( 
 اإلمارات اليوم( كيل الحكومة العراقيةتكتل برلماني ينسحب من محادثات تش( 
 ستقلةوكالة الصحافة الم( التشكيلة الوزارية التي صوت عليها مجلس النواب( 
  نجوم مصرية( حكومة عادل عبد المهدي 2018أسماء الوزراء الجدد في العراق( 
 أين نيوز(وزيراً  14مجلس النواب يمنح الثقة لرئيس الوزراء و( 
 الشرق األوسط( والدة عسيرة لنصف كابينة عادل عبد المهدي( 
 العرب( عادل عبدالمهدي يفشل في تجاوز المحاصصة( 
 الوحدة( اخبار اليوم : مصادر عراقية تكشف لـ"العين اإلخبارية" مالمح تشكيل الحكومة الجديدة(   
  بوابة األهرام( الحكومة الجديدةالبرلمان العراقي يعلن مساء غد تشكيل( 
 البوابة نيوز( العراق: البرلمان يعلن اليوم تشكيل الحكومة الجديدة( 
 24( لجديدةالعراق: البرلمان يُعلن اليوم األربعاء الحكومة ا.ae( 
 العربي الجديد( العراق: عبدالمهدي يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للحكومة( 
 24مصر ( العراق اليوم عاجل...[أين] تنشر مرشحي وزارات الخارجية والداخلية والدفاع والنفط( 
  بلد نيوز( وزيًرا 14البرلمان العراقي يصادق على تعيين(  
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  ESCWAاإلسكوا/

 

New Iraqi PM, two-thirds of proposed ministers sworn in (Press TV) 
Thu Oct 25, 2018 
 
New Iraqi Prime Minister Adel Abdul-Mahdi and almost two-thirds of his 
ministerial picks were sworn in on Wednesday, but lawmakers failed to reach a 
consensus on the rest of the cabinet, postponing the votes to November 6. 
 
Out of the 22-member cabinet proposed by the 76-year-old prime minister, 14 
picks won a vote of confidence, but the parliament did not make any decision 
about the rest, including the ministers of interior and defense. 
 
Thamer Ghadhban became oil minister and veteran Kurdish politician Fuad 
Hussein was sworn in as the finance minister. Mohammed Ali al-Hakeem was 
elected as minister of foreign affairs, Naim al-Rubaye as communication minster, 
Alaa al-Alwani as minister of health, and Abdullah Luaibi as transport minister. 
 
Ahmed Riyadh (minister of youth and sports), Bassem al-Rubaye (minister of 
labor and social affairs), 
Luay al-Khatteeb (minister of electricity), Mohammed Hashim (minister of trade), 
Jamal al-Adili (minister of water resources), Salih Abdullah Jabouri (minister of 
industry), Saleh al-Hassani (minister of agriculture), and Bangin Rekani (minister 
of housing and reconstruction) were the other ministers approved by the 
parliament. 
 
 
Iraqi Parliament Speaker Mohammed al-Halbousi (C) is seen at special session 
dedicated to discussing the proposed government of PM-designate Adel Abdul-
Mahdi on Oct. 24, 2018. 
Before voting on the remaining eight posts could take place, lawmakers from 
Muqtada al-Sadr's bloc Sairoon, Haider al-Abadi's Nasr Alliance, Vice-President 
Ayad Allawi's Wataniya, and Sunni Muslim blocs left the room, arguing that they 
were not satisfied with the rest of the candidates. 
 
"It's enough to approve 14 ministers,” Nasr lawmaker Ali Sined said. 
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During the Wednesday session, some MPs reportedly accused proposed ministers 
of corruption. 
 
 
PressTV-Iraq factions announce alliances to form new govt. 
Iraqi political factions, which did best in the country’s May parliamentary 
elections, announce separate alliances within the legislature, which they claim 
enables them to form the country’s new government. 
While the Iraqi Constitution gives the new prime minister until November 2 to 
form his government, the Iraqi parliament is to reconvene on November 6 to vote 
on the remaining members of the cabinet, Speaker Mohammed al-Halbousi said. 
 
PM Abdul-Mahdi faces the daunting task of rebuilding much of the country after a 
devastating war against Daesh, as well as solving acute economic problems and 
power and water shortages. 
 
The premier on Wednesday detailed his agenda for the next four years in a 122-
page document, which lists plans for developing the war-torn country, settling 
differences with the Kurdistan Regional Government, boosting the economy and 
reducing poverty. 
 
In terms of security, he said all arms must be in the hands of the state, rejecting 
“semi-states” within the country. He also vowed his government would resolve 
electricity problems by the summer of 2019. 
 
Millions of Iraqis voted on May 12 in their first parliamentary election since the 
defeat of the Daesh Takfiri terrorist group, but a contentious recount process 
delayed the announcement of final results until August. 
 
Sadr's Sairoon bloc came first in the polls, while the Fatah Alliance led by Hadi al-
Amiri, and Abadi's Nasr finished second and third respectively. 
 
The Iraqi politics has long been vulnerable to the differences lying along the 
country’s major ethnic and sectarian fault lines. 
 
Under a de facto power-sharing agreement, the presidency of Iraq is traditionally 
held by a Kurdish politician, the PM is a Shia, while the parliament speaker is a 
Sunni. 
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Iraq parliament okays 14 ministers for new cabinet (France24) 
25 October 2018 
 
The Iraqi parliament approved 14 new cabinet ministers Thursday proposed by 
prime minister-designate Adel Abdel Mahdi, even as key portfolios such as 
defence and interior affairs remained unassigned, an official said. 
 
A total of 220 lawmakers out of 329 elected in May to a deeply divided parliament, 
approved Abdel Mahdi's 14 picks, including for the ministries of foreign affairs, 
finances, and oil. 
 
After elections in May, new President Barham Saleh handed Abdel Mahdi the task 
of forming a new government, with several coalitions jockeying for preeminence. 
 
A veteran of Iraqi politics and an economist by training, Abdel Mahdi, 76, is 
regarded as sufficiently independent to be able to assemble a government despite 
fractures in the ruling elites. 
 
The former oil minister has support from both Tehran and Washington, a necessary 
consensus in a country caught between two major allies, each the enemy of the 
other. 
 
Iraq has a proportional voting system designed to prevent a slide back into 
dictatorship following the 2003 ouster of late dictator Saddam Hussein. 
 
The largely ceremonial role of president, now held by the 58-year-old Saleh, has 
been reserved for the Kurds since Iraq's first multi-party elections in 2005. 
 
Under the power-sharing deal, the post of prime minister is held by a Shiite, while 
the speaker of parliament is Sunni Arab -- a post filled last month by Mohammed 
al-Halbusi. 
 
The new government faces an immense task in rebuilding a country ravaged by 
three years of Islamic State occupation and fierce fighting. 
 
It will also have to deal with the scourges of corruption, power shortages, and 
decaying public services. 
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Among those given the green light on Thursday are Thamer Abbas Ghadbane in 
the crucial ministry of oil -- Iraq's only source of income. He previously held the 
portfolio in 2004 and 2005. 
 
In the finance seat is Fouad Hussein, who has close ties to the autonomous region 
of Kurdistan. 
 
Parliament will reconvene on November 6 to decide on the remaining ministries. 
 
For foreign affairs, Abdel Mahdi has proposed Mohammed Ali al-Hakim, a former 
ambassador to the UN, and for electricity, Louai al-Khatib, a respected researcher 
in the energy field. 
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Prime Minister Abdul-Mahdi sworn in with 14 ministers, so far (Rudaw) 
Thu Oct 25, 2018 
 
Prime Minister Abdul Mahdi sworn in with 14 ministers, so far 
 
Parliament resumed with a vote on cabinet ministers, approving an initial fourteen 
posts. With more than half the posts filled, Abdul-Mahdi has been constitutionally 
sworn in as prime minister.  
 
Thamir Ghadhban was elected Minister of Oil. 
 
Fuad Hussein was approved as Minister of Finance. 
 
Naim al-Rubaye was approved as Communication Minster. 
 
Mohammed Ali al-Hakeem was elected Minister of Foreign Affairs 
 
Saleh al-Hassani was approved as Minister of Agriculture.  
 
Bangin Rekani was elected Minister of Housing and Reconstruction.  
 
Alaa al-Alwani was elected Minister of Health.  
 
Abdullah Luaibi was approved as Transport Minister. 
 
Ahmed Riyadh was elected Minister of Youth and Sports. 
 
Bassem al-Rubaye was elected Minister of Labour and Social Affairs. 
 
Luay al-Khatteeb was elected Minister of Electricity.  
 
Mohammed Hashim was approved for the Ministry of Trade.  
 
Jamal al-Adili was elected Minister of Water Resources. 
 
Salih Abdullah Jabouri was elected as Minister of Industry. 
 
----- 
 
11:58 pm, October 24, 2018 
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Details of Abdul-Mahdi’s proposed agenda for Iraq 
 
Abdul-Mahdi detailed his agenda for the next four years in a 122-page document. 
It includes ambitious policies to develop the country, resolve strained ties between 
Erbil and Baghdad, boost the economy, reduce poverty, and restore peace and 
stability.  
 
His main areas of focus for the coming four years are security, the economy, 
government services and infrastructure, and administrative reforms.  
 
In terms of security, he said that all arms must be in the hands of the state, rejecting 
“semi-states” within the country. Armed forces will not be allowed to enter city 
centres and the police forces will be strengthened, under his plan. 
 
Preventing a re-emergence of terror in Iraq is a priority for his government, as is 
avoiding external meddling in Iraq’s affairs.  
 
Abdul-Mahdi said his government would support in developing and increasing 
advanced technology and the resumption of a military industry. 
 
He vowed his government would resolve electricity problems by the summer of 
2019, boost the agriculture sector, and build a pipeline network to bring kerosene 
into homes.  
 
 
PM-designate Adil Abdul-Mahdi and Parliament Speaker Mohammed al-Halbousi 
arrive at the parliament earlier Wednesday evening. Photo: Ahmad al-Rubaye/AFP 
 
----- 
 
11:13 pm 
 
Basra MPs say they won’t approve the cabinet 
 
Representatives from Basra – the southern province that was rocked by deadly 
protests this summer – announced in a press conference during the parliamentary 
recess that they will not vote for the new cabinet because the province didn’t get its 
fair share, according to an AFP reporter. 
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Some of Abdul-Mahdi’s cabinet nominees drew condemnation for reported ties to 
the former regime and alleged involvement in corrupt activities.  
 
Individual lawmakers from several factions threatened to walk out and some 
engaged in a shouting match with Speaker Halbousi, before he allowed the break. 
At least one faction asked for a postponement of the vote to another day to allow 
thorough study of the nominees.  
 
----- 
 
22:50 pm 
 
Abdul-Mahdi presents proposed cabinet, government plan 
 
Just 220 MPs attended the session in the 329-seat legislature. The session is taking 
place behind closed doors. Iraqi state TV broadcast a delayed stream of the session. 
 
 
PM-designate Adil Abdul-Mahdi addresses the parliament. Photo: Rudaw TV 
 
"The political process and democracy is resting on a strong, organized force as we 
are currently engaged in destroying terror and fighting off external threats,” he told 
lawmakers, underlining the importance of a peaceful political transition.  
 
He thanked parties for giving him “the full authority to appoint ministers in 
accordance with the parties’ election shares,” without interference.  
 
He also thanked the Kurdistani parties and other minorities for presenting ministers 
for his cabinet. 
 
He urged his potential cabinet ministers to concentrate on serving the people, 
making necessary changes in their individual ministries.  
 
"We would like to make it clear that we will be tough against any illegal things 
before and after the government formation and stand against those wanting to 
achieve personal gains or party interests,” he said. 
 
Abdul-Mahdi vowed that transparency and reduced bureaucracy would be 
priorities for his government. 
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"The priority of our work goes to the underprivileged people, the youth, young, 
elderly, the patients, and our nation,” he told lawmakers, saying they work for 
peace and harmony.  
 
“The authority must be to serve the people, not for violence against them as this 
authority does not belong to any person, tribe, or certain group." 
 
His proposal for the government includes doing away with the three deputy prime 
minister positions, streamlining their duties into the ministries.  
 
The parliament took a recess before voting to allow MPs time to discuss the 
cabinet nominees after controversy arose over some of the names. 
 
----- 
 
9.17 pm 
 
Speaker Halbousi opens parliament session 
 
 
----- 
 
7:35 pm 
 
Sadr issues stern warning to lawmakers 
 
Influential Shiite cleric warned lawmakers they are “on the line today.” 
 
“Today you have a responsibility in front of Allah almighty, the people, and Iraq,” 
he said in a message released ahead of parliament convening for its first session on 
Prime Minister-designate Adil Abdul-Mahdi’s proposed cabinet and plan for the 
government.  
 
Noting that the people have placed their trust in the parliamentarians, Sadr told 
them, “give your voice to the specialized, honest, independent and competent.” 
 
He also harshly warned them against making selfish decisions or being influenced 
by external players.  
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“Don't you dare prioritize your or your party's special interests over Iraq's interests. 
Avoid sectarian and ethnic allotment. Make your decision Iraqi. Don't you dare 
surrender Iraq to beyond its borders,” he stated.  
 
“Our new government is an Iraqi government, neither eastern nor western. Its 
voice reigns, with no other voice reigning over it.” 
 
Out of the 23 ministries in the cabinet, Sadr singled out the security portfolios that 
must not be subject to external influence.  
 
----- 
  
 
5:47 pm 
 
Abdul-Mahdi faces uphill battle 
 
 Prime Minister-designate Adil Abdul-Mahdi is facing an uphill challenge to form 
a government. He is submitting nominees for his cabinet to the parliament 
Wednesday evening, but a Sunni bloc has already announced their withdrawal 
from the process in protest and Kurds are still deciding what course they will take.  
 
 
The Sunni Qarar Alliance will not join the government and “will work on forming 
a positive opposition inside the parliament,” tweeted leader Osama al-Nujaifi.  
 
The Iraqi government post-Saddam Hussein has been a delicate balance of power 
sharing among the country’s groups – Shiites, Sunnis, and Kurds, with quota 
representation for minorities.  
 
The Qarar alliance, however, said that the spirit of cooperation has been absent 
from the government formation process.  
 
The alliance pointed to “lack of consultations, lack of a joint vision” with partners, 
in a statement on Wednesday.  
 
"We say it frankly. The slogan of removing the corrupt remained a slogan with no 
roots. Even worse, the political blocs that were the subject of corruption allegations 
have been awarded,” the alliance stated, adding that this adds up to “buying the 
will of Iraqis.” 
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Abdul-Mahdi’s 122-page proposed agenda for the next four years was released late 
on Tuesday, ahead of Wednesday’s parliamentary session.  
 
This document “does not meet the needs and aspirations” of the country, said 
Qarar. 
 
“The absence of a central vision for issues and acute crises, such as rebuilding 
ravaged cities, returning IDPs within clear timelines and compensating them, 
countering the political intentions that still work on preventing the IDPs from 
returning… and the absence of a clear vision to achieve a successful national 
reconciliation, all point clearly to the weakness of consultations with the main 
leaders that have the vision and ideas for resolutions,” the Sunni alliance stated.  
 
Qarar complained that the proposed representation for Sunnis in the government is 
low and confined to one bloc – that of parliament speaker Mohammed al-Halbousi.  
 
Kurds on the fence  
 
Kurdish parties are generally biding their time before making a decision on which 
way they will go in Baghdad.  
 
“What is being done in the Iraqi parliament… is playing with the fate of a nation,” 
Muthana Amin, head of the Kurdistan Islamic Union (KIU) bloc in the parliament, 
told Rudaw on Wednesday.  
 
He complained that they have not had adequate time to review Abdul-Mahdi’s 
proposal. 
 
“It takes two days to read it, so how can we vote for this cabinet?” Amin said.  
 
The newly-founded New Generation has decided it will not take part in Abdul-
Mahdi’s cabinet. The party secured four seats on May 12 Iraqi parliamentary 
election. 
 
“New Generation will not vote for cabinet nominees belonging to PUK, KDP, 
anyone who is accused of corruption, promote[s] racism, sectarianism. Our votes 
are national responsibility, not for tradeoff,” tweeted one of their MPs, Sarkawt 
Shams, on Wednesday, expressing skepticism about Abdul-Mahdi’s plan.  
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The Kurdistan Democratic Party (KDP), the Patriotic Union of Kurdistan (PUK), 
and Gorran have not yet revealed whether they intend to support Abdul-Mahdi’s 
plan or not.  
 
The head of Gorran’s bloc, Hoshyar Abdullah, said their decision will be based on 
how Kurdish issues and the demands of the Iraqi public are addressed in the 
proposed government’s agenda.  
 
There are 23 ministries in the Iraqi Council of Ministers – typically 12 are reserved 
for Shiites, six for Sunnis, four for Kurds, and one for Christians.  
 
The mainly Shiite alliances of Sayirun, Hikma, and Fatih are said to be main 
supporters of the new cabinet. 
 
Abdul-Mahdi must gain parliament’s approval for his cabinet by November 1 or 
someone else will be handed the task. 
 
After calls for votes on cabinet ministers to be done in secret, Muqtada Sadr, 
influential leader and head of Sayirun, said on early Wednesday that the vote shall 
not be in secret and reiterated his previous remarks that no “old faces” or “corrupt” 
people should be included in the new cabinet. 
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El Parlamento de Irak refrenda su nuevo Gobierno y nombra a catorce ministros 
(RTVE) 
24.10.2018 
 
El Parlamento de Irak ha aprobado este miércoles el nombramiento de catorce 
nuevos ministros y ha refrendado el programa de Gobierno del nuevo primer 
ministro, Adel Abdelmahdi, designado para el cargo a comienzos de octubre. 
 
Abdelmahdi, elegido como una figura tecnócrata y de consenso, ha nombrado a los 
nuevos ministros de Exteriores, Finanzas y Petróleo, pero ha dejado vacantes de 
momento otras importantes carteras como la de Defensa o Interior, según ha 
informado la televisión pública. 
 
La cartera de Petróleo ha recaído en Thamir Ghadhban, quien ya ocupó ese cargo 
de forma interina en dos periodos, en 2003 y entre mediados de 2004 y 2005. 
 
Mientras, el veterano político kurdo Fuad Husein, aspirante a la Presidencia de Irak 
derrotado en una votación en el Parlamento celebrada a comienzos de mes, fue 
designado ministro de Finanzas. Husein trabajó desde 2005 como jefe de Gabinete 
del presidente de la región autónoma del Kurdistán Masud Barzani. 
 
Para la cartera de Exteriores fue nombrado Mohamed Ali al Hakim, 
exrepresentante de Irak ante la ONU y exministro de Finanzas y Comunicaciones. 
 
Vacantes Interior o Defensa 
De los 22 nuevos ministerios previstos para el nuevo Gobierno, han quedado 
vacantes algunas carteras importantes como Interior, Defensa y Planificación, que 
deberán ser votadas en los próximos días. 
 
La sesión del Parlamento se prolongó hasta pasada la media noche debido a las 
tensiones entre varios partidos y diputados de algunas regiones, descontentos con 
el reparto de carteras. 
 
Las elecciones del pasado mayo han generado un Parlamento muy dividido en el 
que ninguna coalición ha logrado conformar una mayoría absoluta. 
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El Parlamento de Irak aprueba catorce ministros del nuevo Gobierno (La 
Vanguardia) 
25/10/2018 
 
Bagdad, 25 oct (EFE).- El Parlamento iraquí aprobó hoy el nombramiento de 
catorce nuevos ministros y refrendó el programa de Gobierno del nuevo primer 
ministro, Adel Abdelmahdi, designado para el cargo a comienzos de octubre. 
 
Abdelmahdi, elegido como una figura tecnócrata y de consenso, nombró a los 
nuevos ministros de Exteriores, Finanzas y Petróleo, pero dejó vacantes de 
momento otras importantes carteras como la de Defensa o Interior, según informó 
la televisión pública. 
 
La cartera de Petróleo recayó en Thamir Ghadhban, quien ya ocupó ese cargo de 
forma interina en dos periodos, en 2003 y entre mediados de 2004 y 2005. 
 
 
El veterano político kurdo Fuad Husein, aspirante a la Presidencia de Irak 
derrotado en una votación en el Parlamento celebrada a comienzos de mes, fue 
designado ministro de Finanzas. 
 
Husein trabajó desde 2005 como jefe de Gabinete del presidente de la región 
autónoma del Kurdistán Masud Barzani. 
 
Para la cartera de Exteriores fue nombrado Mohamed Ali al Hakim, ex 
representante permanente de Irak ante la ONU y ex ministro de Finanzas y 
Comunicaciones. 
 
De los 22 nuevos ministerios previstos para el nuevo Gobierno, han quedado 
vacantes algunas carteras importantes como Interior, Defensa y Planificación, que 
deberán ser votadas en los próximos días. 
 
La sesión del Parlamento se prolongó hasta pasada la media noche debido a las 
tensiones entre varios partidos y diputados de algunas regiones, descontentos con 
el reparto de carteras. 
 
Las elecciones del pasado mayo han generado un Parlamento muy dividido en el 
que ninguna coalición ha logrado conformar una mayoría absoluta. EFE 
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Parlamento iraquiano dá sua confiança a 14 ministros (Em.com.br) 
24/10/2018 
 
O Parlamento iraquiano anunciou, nesta quarta-feira (24) à noite, que deu a sua 
confiança a 14 ministros do governo do independente Adel Abdel Mahdi, mas os 
cargos-chave de Defesa e Interior seguem vazios. 
 
Os 220 deputados presentes - dos 329 eleitos em maio, em uma Câmara muito 
fragmentada - votaram a favor do programa de governo de Abdel Mahdi. 
 
Aos 76 anos, este ex-ministro de Petróleo conseguiu encarnar um incomum 
consenso em um país cercado por duas potências inimigas, Irã e Estados Unidos. 
 
Os deputados deram a sua confiança a 14 ministros, incluindo aos de Relações 
Exteriores, Finanças e Petróleo. 
 
Depois disso, o Parlamento suspendeu a sessão e anunciou que esta será retomada 
em 6 de novembro para completar o Executivo. 
 
O novo governo enfrenta o grande desafio de reconstrução, em um país arrasado 
por três años de ocupação dos extremistas do grupo Estado Islâmico (EI) e de 
duros combates. 
 
E terá que fazer frente a várias chagas que provocaram manifestações que 
derivaram em atos violentos: a prevaricação no 12º país mais corrupto do mundo, a 
escassez de eletricidade e um serviço público falido. No verão, 100.000 pessoas 
foram hospitalizadas por intoxicação com água na província de Basra (sul). 
 
Abdel Mahdi decidiu, pela primeira vez desde as eleições multipartidaristas 2005, 
prescindir de adjuntos - o seu antecessor tinha três. 
 
Entre os ministros que obtiveram a confiança do Parlamento estão Thamer Al-
Ghadban para Petróleo (ocupou o cargo de 2004 a 2005), o curdo Fuad Hussein 
para Finanças, e Mohamed Ali Al-Hakim (ex-embaixador do Iraque na ONU) para 
Relações Exteriores, e Luai Al-Jatib, pesquisador no setor da energia, para a pasta 
de Eletricidade. 
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  )ةنجوم مصري( ر الخارجية العراقي الجديد والسيرة الذاتية لهمن هو محمد علي الحكيم وزي
24/10/2018  

  
من هو محمد علي الحكيم وزير الخارجية العراقي الجديد هو سؤال الجميع اآلن في كل العراق وخارجها بعد 

اإلعالن عن التشكيل الوزاري الجديد في حكومة عادل عبد المهدي رئيس الوزراء، حيث سنقدم لكم اآلن 
وإنجازاته والوظائف القيادية التي توالها حتى السيرة الذاتية لمحمد علي الحكيم من ويكيبيديا وتاريخه 

وصوله للترشيح في هذا المنصب الهام، هذا وستعرض التشكيلة الوزارية الجديدة على مجلس النواب العراقي 
  .أكتوبر لمنح الثقة لها من النواب بالبرلمان 24بعد قليل مساء اليوم األربعاء 

  
  

  راقي الجديد والسيرة الذاتية لهمن هو محمد علي الحكيم وزير الخارجية الع
عام،  65أي إنه يبلغ من العمر اآلن  1952هو محمد علي الحكيم من مواليد مدينة النجف جنوب العراق عام 
، عمل سفيرا في وزارة 2005-2004شغل منصب وزير االتصاالت في الحكومة العراقية المؤقتة عام 

 2013لدائم في األمم المتحدة بنيويورك خالل الفترة من الخارجية العراقية، وشغل منصب مندوب العراق ا
، له خبرات طويلة في العمل 2013حتى  2010، ومندوب العراق الدائم بجنيف من قبلها من 2017حتى 

  .عام 37الحكومي والدبلوماسي تصل إلى 
  

المعلومات من محمد علي الحكيم وزير الخارجية العراقي الجديد حاصل على الدكتوراة في مجال إدارة 
جامعة جنوب كاليفورنيا، وحاصل على الماجستير من جامعة برمنجهام اإلنجليزية في مجال الكومبيوتر، 

 .وحصل على البكالوريوس في اإلحصاء من بغداد
  



ة  د ح لو ا ص ت ال م ا ال ع إل ا ي و ا ف و ك س إل   18 | ص    ا
 

  )المنار( وزيرا من حكومة عادل عبد المهدي 14البرلمان العراقي يصادق على تعيين 
25 October ،2018  

  
منح البرلمان العراقي الثقة الخميس لجزء من الحكومة التي اقترحها رئيس الوزراء المكلف عادل عبد 

  .المهدي
  

تم انتخابه في يشكلون أعضاء البرلمان الجديد الذي  329نائبا حضروا الجلسة من أصل  220ووافق غالبية 
  .وزيرا بينهم وزراء الشؤون الخارجية والمالية والنفط 14ايار/مايو الماضي، على أسماء 

  
ومن بين الذين تم اعطاء الضوء االخضر لهم الخميس في البرلمان وزير النفط ثامر الغضبان، الذي شغل هذا 

  .2005و 2004المنصب سابقا بين عامي 
  

حسين الذي كان مرشح الحزب الديموقراطي الكردستاني لمنصب رئيس وسيتولى وزارة المالية فؤاد 
  .الجمهورية، وهو مقرب من زعيم حزبه مسعود بارزاني

  
ونال ثقة البرلمان ايضا وزير الخارجية محمد علي الحكيم، السفير السابق للعراق لدى األمم المتحدة. ووزير 

لم يتمكن أحد من أسالفه في هذه الوزارة من مواصلة الكهرباء لؤي الخطيب الباحث في مجال الطاقة والذي 
  .العمل فيها حتى النهاية

  
  .وألغى عبد المهدي منصب نواب رئيس الوزراء الذي كان متبعا في الحكومات السابقة

  
  تشرين الثاني/نوفمبر لتقرير الوزارات الباقية. 6وسيجتمع البرلمان في 
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  )النهار( كومة ومناصب أساسية بقيت موضع خالفالبرلمان العراقي يصادق على جزء من الح
  2018تشرين األول  25

  
وزيرا في الحكومة التي عرضها رئيس الوزراء المستقل عادل عبد المهدي  14لـمنح البرلمان العراقي الثقة 

  .فيما ال تزال هناك خالفات حول مناصب مهمة بينها وزارتي الداخلية والدفاع
  

وبعد خمسة أشهر على االنتخابات التشريعية التي انبثق عنها برلمان مشتت، كان على عبد المهدي تشكيل 
  .تشرين الثانيحكومة قبل بداية 

  
عاما) الذي  76وفي نظام يهدف إلى تجنب أي عودة للحزب الوحيد، ما زال التحدي الرئيسي لعبد المهدي (

كان في الماضي وزيرا للنفط، تأمين مكان في حكومته للقوى البرلمانية العديدة التي تطالب كلها تقريبا بمقاعد 
  .فيها

  
التوافقية النادرة في البالد ويتعرض لضغوط الواليات المتحدة  وتمكن عبد المهدي الذي يعد من الشخصيات

نائبا حضروا الجلسة  220وإيران، البلدين المتعاديين، من أداء القسم ليل األربعاء الخميس بعد موافقة 
  .وزيرا بينهم وزراء الخارجية والمالية والنفط 14المسائية على أسماء 

  
تشكيلة حكومته ألنه واجه معارضة عدد من أعضاء البرلمان لبعض  لم يقدم عادل عبد المهدي سوى جزء من

مرشحيه، وخصوصا لحقيبتي الداخلية والدفاع األساسيتين في بلد يخرج من حرب استمرت ثالث سنوات ضد 
  .الجهاديين

  
  .لكنه تمكن من الحصول على الموافقة على برنامجه الحكومي في تصويت برفع األيدي

  
ويت على منح الثقة للحقائب الوزارية األخرى في البرلمان في السادس من تشرين ويفترض أن يتم التص

  .الثاني/نوفمبر
  

وتواجه الحكومة التحدي الهائل الذي تمثله إعادة إعمار بلد دمرته معارك استمرت ثالث سنوات، لطرد تنظيم 
  .الدولة اإلسالمية من مناطق في شمال وغرب البالد

  
ة أثار االحتجاجات التي تصاعدت وشهدت أعمال عنف في بعض األحيان ، في بلد كما سيكون عليها معالج

األكثر فسادا في العالم، للمطالبة بالخدمات العامة بينها معالجة البطالة و الكهرباء والتي أدت  12يعد الدول الـ
  .بالدلتعرض ما اليقل عن مئة الف شخص لحاالت تسمم في محافظة البصرة النفطية ، في جنوب ال

  
  

ADVERTISING 
  

inRead invented by Teads 
وفي ظل أرتفاع ميزانية مع تصاعد أسعار النفط الذي يعد المورد الرئيسي للبالد، سيكون على الحكومة 
مواصلة المفاوضات الجارية مع شركة "جنرال اليكتريك" االميركية، بدعم اإلدارة األاميركية، وشركة 

  .شبكة الكهرباء التي تعاني نقصاً حاداً في الطاقة"سيمنز" األلمانية إلعادة 
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واختار عبد المهدي لحقيبة الكهرباء لؤي الخطيب الباحث المعروف في مجال الطاقة بينما سيتولى ثامر 

  .2005و 2004الغضبان وزارة النفط، المنصب الذي شغله بين 
  

السابق للعراق في األمم المتحدة ويعمل في  كما اختار عبد المهدي لوزارة الخارجية محمد علي الحكيم السفير
  .وكالة األمم المتحدة للتنمية

  
سيواجه عبد المهدي المهمة الشاقة المتمثلة بتهدئة العالقات مع اقليم كردستان العراق الذي صوت قبل عام 

االنتقامية التي على االنفصال. ودانت بغداد واألسرة الدولية هذا االستفتاء الذي أدى إلى سلسلة من التدابير 
  .ترتدي طابعا اقتصاديا خصوصا من قبل بغداد

  
وعهد بحقيبة المالية إلى فؤاد حسن الذي كان مرشحا الحزب الديموقراطي الكردستاني لمنصب رئيس 

الجمهورية والمقرب من زعيم حزبه مسعود بارزاني مهندس االستفتاء على استقالل اقليم كردستان عن باقي 
  .مناطق العراق

  
ويمثل تولي حسن المنصب، مؤشرا إيجابيا إلقليم كردستان الذي يعيش أزمة أقتصادية حادة بسبب التوتر بين 

  .1990بغداد إربيل وخالفات حول الميزانية المخصصة لإلقليم الذي يعيش حكم ذاتي منذ عام 
  

مناطق التي استعادتها وتواجه الحكومة ايضا مهمة مواصلة الجهود لتأمين استقرار االوضاع األمنية في ال
  .القوات العراقية من الجهاديين الذين ال يزالون يشنون هجمات متكررة

  
مليون عراقي ما زالوا يعيشون في مخيمات النازحين  1,9وتمثل عودة االستقرار األمني امراً أساسياً لنحو 

 .الدمار الذي اصاب منازلهم ولم يتمكنوا من العودة الى مناطقهم، سواء خوفا من هجمات الجهاديين ام بسبب
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  )قناة العالم( وزيرا يؤدون اليمين الدستوري14رئيس وزراء العراق و
  ٢٠١٨أكتوبر  ٢٤األربعاء 

  
اليمين وزيرا، وافق مجلس النواب على تعيينهم،  14أدى رئيس الوزراء العراقي الجديد عادل عبد المهدي و

  .الدستورية في وقت متأخر من مساء اليوم األربعاء
   العراق -العالم 

  
ومن بين الوزراء التي وافق عليهم مجلس النواب ثامر الغضبان الذي تم تعيينه وزيرا للنفط وفؤاد حسين 

  .وزيرا للمالية ومحمد علي الحكيم وزيرا للخارجية وعالء عبد الصاحب وزيرا للصحة
  

  :الذين تمت الموافقة عليهم 14ئمة الوزراء الـ وفيما يلي قا
  
  وزير النفط ثامر الغصبان▪
   وزير اللمالية على فؤاد حسين▪
   وزير االتصاالت نعيم الربيعي▪
  وزير الخارجية محمد علي الحكيم▪
  وزير الزراعة صالح الحسني▪
  وزير االعمار و االسكان بنكين ريكاني▪
  وزير الصحة عالء العلوان▪
  وزير النقل عبدهللا اللعيبي▪
  وزير الشباب احمد رياض▪
  وزير العمل باسم الربيعي▪
  وزير التجارة محمد هاشم▪
  وزير الكهرباء لؤي الخطيب▪
  وزير الموارد المائية جمال العادلي▪
  وزير اللصناعة صالح الجبوري▪
  

  .نوفمبر المقبل 6 ورفع مجلس النواب جلسته للموافقة على باقي أعضاء الحكومة إلى
  

وكان رئيس الوزراء العراقي المكلف عبد المهدي أكد أنه لن يسمح باستخدام أراضي العراق لالعتداء على 
  ."أي دولة، وأضاف "لن نسمح بأي تدخل خارجي في شؤون العراق

  
لمان عن نائبا. وأعلن عادل عبد المهدي في كلمة له أمام البر 220وقد عقد مجلس النواب جلسته بحضور 

 3قرار إلغاء منصب نواب رئيس الوزراء. وأكد "سنعمل على إقرار قوانين خاصة بالوزارات خالل الـ 
  ."أشهر األولى من عمر الحكومة

  
وأضاف "سنمضي بحصر السالح بيد الدولة فقط وسندعم كل القوات األمنية والحشد الشعبي والبيشمركة في 

فوضى األمنية وانتشار السالح من أجل حماية النظام واألمن وحقوق محاربة اإلرهاب. وسنعمل على إنهاء ال
  ."المواطنين
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من جهته، سلم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لرئيس الوزراء المكلف مالحظات اللجنة البرلمانية 
 المشكلة من البرلمان حول المنهاج الحكومي. وتحفظ الحلبوسي على عبارة "فوضى تشريعية" في المنهاج

  الحكومي وطالب بتعديلها.
   



ة  د ح لو ا ص ت ال م ا ال ع إل ا ي و ا ف و ك س إل   23 | ص    ا
 

  )روسيا اليوم( وزيرا يؤدون اليمين الدستورية 14رئيس الوزراء العراقي الجديد و
24.10.2018  

  
، وافق مجلس النواب على تعيينهم، اليمين 14أدى رئيس الوزراء العراقي الجديد عادل عبد المهدي و

  .الدستورية في وقت متأخر من مساء اليوم األربعاء
  

ومن بين الوزراء التي وافق عليهم مجلس النواب ثامر الغضبان الذي تم تعيينه وزيرا للنفط وفؤاد حسين 
  .ةوزيرا للمالية ومحمد علي الحكيم وزيرا للخارجية وعالء عبد الصاحب وزيرا للصح

  
  :الذين تمت الموافقة عليهم 14باألسماء.. قائمة الوزراء الـ 

  
  ثامر الغضبان -وزارة النفط 

  فؤاد حسين -وزارة المالية 
  نعيم الربيعي -وزارة االتصاالت 

  بنكين ريكاني -وزارة اإلعمار واإلسكان 
  محمد هاشم -وزارة التجارة 

  محمد الحكيم -وزارة الخارجية 
  صالح حسني -وزارة الزراعة 
  احمد رياض العبيدي -وزارة الشباب 
  عالء عبد الصاحب العلواني -وزارة الصحة 

  عبدهللا الجبوري -وزارة الصناعة 
  باسم الربيعي -وزارة العمل 

  لؤي الخطيب -وزارة الكهرباء 
  جمال العادلي -وزارة الموارد المائية 

  عبدهللا اللعيبي -وزارة النقل 
  .نوفمبر المقبل 6ته للموافقة على باقي أعضاء الحكومة إلى ورفع مجلس النواب جلس

  
نائبا. وأعلن عادل عبد المهدي في كلمة له أمام البرلمان عن  220وقد عقد مجلس النواب جلسته بحضور 

 3قرار إلغاء منصب نواب رئيس الوزراء. وأكد "سنعمل على إقرار قوانين خاصة بالوزارات خالل الـ 
  ."مر الحكومةأشهر األولى من ع

  
وأضاف "سنمضي بحصر السالح بيد الدولة فقط وسندعم كل القوات األمنية والحشد الشعبي والبيشمركة في 
محاربة اإلرهاب. وسنعمل على إنهاء الفوضى األمنية وانتشار السالح من أجل حماية النظام واألمن وحقوق 

  ."المواطنين
  

وسي لرئيس الوزراء المكلف مالحظات اللجنة البرلمانية من جهته، سلم رئيس مجلس النواب محمد الحلب
المشكلة من البرلمان حول المنهاج الحكومي. وتحفظ الحلبوسي على عبارة "فوضى تشريعية" في المنهاج 

  الحكومي وطالب بتعديلها.
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  )بي.بي.سي( وزيرا بدون الدفاع والداخلية 14رئيس الحكومة العراقية الجديد يؤدي اليمين الدستورية و
25.10.2018  

  
وزيرا في الحكومة الجديدة برئاسة عادل عبد المهدي في جلسة شهدت  14وافق البرلمان العراقي على تعيين 

  .حقائب وزارية مهمة من بينه الدفاع والداخلية والعدل 8خالفا على 
  

 220راء العراقي والوزراء الجدد اليمين الدستورية، في جلسة مجلس النواب بحضور وأدى رئيس الوز
  .نائبا، في وقت متأخر من األربعاء

  
واستمرت الجلسة حتى ساعة متأخرة، ولم يتم اإلعالن عن اختيار وزراء الدفاع والداخلية والعدل باإلضافة 

  .جرةإلى التربية والتعليم العالي والثقافة والتخطيط واله
  

نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، الستكمال بقية الوزارات مما سيتطلب الدخول في  6وأمام رئيس الوزراء حتى 
  .مفاوضات جديدة مع األحزاب والكتل السياسية في البالد

  
  بداية صعبة" لتشكيل الحكومة العراقية وسط تحديات داخلية وخارجية"
  

  مواضيع قد تهمك
  تدير تركيا اللعبة مع السعودية؟ مقتل جمال خاشقجي: كيف

  هندية تستخدم السائل المنوي البنها المتوفي لتصبح جدة
  سعود القحطاني و"دوره" في مقتل جمال خاشقجي

  ماي: تفسير السعودية لجريمة قتل خاشقجي بال مصداقية
  عادل عبد المهدي: االقتصادي المكلف برئاسة الحكومة العراقية

  
  العراقية وسط األزمات معركة" تشكيل الحكومة"
  

وتولى محمد الحكيم، وزارة الخارجية، وأدى اليمين الدستورية رسميا، بينما تولى ثامر الغضبان وزارة 
  :النفط، وجاءت بقية الوزارات على النحو التالي

  
اني، بنكين ريك -نعيم الربيعي، وزارة اإلعمار واإلسكان  -فؤاد حسين، وزارة االتصاالت  -وزارة المالية 

احمد رياض العبيدي،  -صالح حسني، وزارة الشباب  -محمد هاشم، ، وزارة الزراعة  -وزارة التجارة 
  .عالء عبد الصاحب العلواني -وزارة الصحة 

  
لؤي  -باسم الربيعي، وزارة الكهرباء  -أما وزارة الصناعة فكانت من نصيب عبدهللا الجبوري، ووزارة العمل

  .جمال العادلي، واخيرا وزارة النقل توالها عبدهللا اللعيبي -المائية الخطيب، وزارة الموارد 
  

وبحسب النظام السياسي في العراق فإن رئيس الحكومة يكون من المكون الشيعي بينما يكون رئيس البرلمان 
من السنة، ويشغله حاليا محمد الحلبوسي، ويكون منصب رئيس البالد محدود الصالحيات من األكراد، 

  .ويشغله برهم صالح
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وأعلن عادل عبد المهدي في كلمة له أمام البرلمان عن قرار إلغاء منصب نائب رئيس الوزراء. وأكد 
  ."أشهر األولى للحكومة 3"سنعمل على إقرار قوانين خاصة بالوزارات خالل الـ 

  
شعبي والبيشمركة في وأضاف "سنمضي بحصر السالح بيد الدولة فقط وسندعم كل القوات األمنية والحشد ال

محاربة اإلرهاب. وسنعمل على إنهاء الفوضى األمنية وانتشار السالح من أجل حماية النظام واألمن وحقوق 
  المواطنين".
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  رووداو تعلن اسماء وزراء الحزب الديمقراطي الكوردستاني في الكابينة الحكومية العراقية الجديدة
  )رووداو(

24.10.2018  
  

 
أفادت مصادر لشبكة رووداو اإلعالمية، اليوم األربعاء، عن اسماء وزراء الحزب الديمقراطي الكوردستاني 

  .المرشحين ضمن الكابينة الحكومية العراقية الجديدة
  

"د. فؤاد حوسين تم ترشيحه لحقيبة المالية، وبنكين ريكاني لحقيبة االعمار واالسكان، وافادت المصادر بأن، 
  ."ونوزاد هادي لحقيبة البلديات

  
وتابع المصدر، "كما تم ترشيح محمد علي الحكيم لحقيبة الخارجية، وثامر الغضبان لوازرة النفط، وفالح 

  ."الفياض لوزارة الداخلية
  

ب وزارية للكورد في الكابينة الوزارية العراقية الجديدة، على ان تكون احدى حقائ 4من المؤمل أن تخصص 
  .تلك الحقائب الوزارية من حصة االتحاد الوطني الكوردستاني

  
وقال النائب عن االتحاد الوطني الكوردستاني في البرلمان العراقي، ريبوار طه، في تصريح لشبكة رووداو 

قيبة وزارة العدل، ألن هذه الوازرة معنية بالمناطق الكوردستانية التي اإلعالمية، "نحن مصرين على نيل ح
  ."تقع خارج إقليم كوردستان، ولها عالقة بالكثير من القرارات المهمة

  
  ."وأضاف طه، "ان خالد شواني هو مرشحنا لحقيبة وزارة العدل

  
م األربعاء، عن اسماء الوزراء من جهته، كشف النائب عن تحالف المحور الوطني هيبت حمد الحلبوسي، اليو

  .المرشحين ضمن الكابينة الحكومية الجديدة
  

وقال الحلبوسي، لشبكة رووداو اإلعالمية، إن "الكابينة الحكومية الجديدة سيتم تمريرها ضمن الجلسة 
 البرلمانية التي ستعقد مساء اليوم األربعاء". مرجحاً أن تحظى حكومة عادل عبدالمهدي بثقة البرلمان

  .العراقي
  

وزارات ستكون من نصيب تحالف المحور الوطني ممثلة بالدفاع والتربية والتخطيط  6وأضاف أن 
  .والصناعة والتجارة ووزارة الرياضة والشباب

  
وكشف بأنه تم تقديم االسماء المرشحة للمناصب الوزارية عبر التقديم االلكتروني وقد حظيت بموافقة مبدئية 

المكلف عادل عبدالمهدي. مؤكداً بأن وزارة الدفاع سيتولى مهامها (حسام الدراجي)،  من قبل رئيس الوزراء
ووزارة التربية لـ (صبا الطائي)، والتخطيط لـ (اياد السامرائي)، والصناعة لـ (صالح الجبوري)، والتجارة لـ 

  .(محمد العاني) فيما لم تحسم لغاية اآلن المرشح لمنصب وزير الرياضة والشباب
  

ن المؤمل أن يعقد البرلمان العراقي جلسته مساء اليوم االربعاء للتصويت على الكابينة الحكومية لرئيس وم
  الوزراء المكلف عادل عبدالمهدي.
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  )الحياة( وزيراً  21عبد المهدي يطلب ثقة البرلمان لـ 
  2018أكتوبر  25

  
وزيراً للتصويت في  21يس الوزراء العراقي المكلف، عادل عبد المهدي أن األخير سيقدم كشف مكتب رئ

 -على نسخة منها: صبا الطائي» الحياة«البرلمان قبل ساعة من انعقاد الجلسة. وضمت القائمة التي حصلت 
خلية (تعرض لفيتو الدا -المال، فالح فهد الفياض -الخارجية، فؤاد حسين -وزارة التربية، محمد علي الحكيم

النقل، فيصل  -، عبدهللا المالكي»)الحياة«كما أكد مصدر لـ » تحالف سائرون«من السيد مقتدى الصدر زعيم 
التعليم العالي والبحث  -الصناعة، قصي السهيل -الزراعة، صالح الجبوري -الدفاع، صالح الحسني -الجربا

الشباب والرياضة، باسم عبد  -التخطيط، أحمد العبيدي -يالنفط، أياد صالح السامرائ -العلمي، ثامر الغضبان
 -الثقافة، جمال العادلي -العدل، حسن الربيعي -العمل والشؤون االجتماعية، اسماء سالم صادق -الربيعي

االتصاالت، محمد  -الصحة والبيئة، نعيم الربيعي -الكهرباء، عالء العلواني -الموارد المائية، لؤي الخطيب
  .«اإلعمار واإلسكان -التجارة، بنكين رايكاني -حميدهاشم عبدال

  
  

وكان عبد المهدي قدم في رسالة إلى البرلمان العراقي، السيَر الذاتية لبعض المرشحين في تشكيلته الحكومية، 
فيما سجلت أطراف اعتراضها على تقديم تلك السيَر قبل ساعات من جلسة التصويت، وعدم إعطاء فرصة 

  .ي شكل جيدللنواب لدرسها ف
  

وقبيل انعقاد البرلمان للتصويت على التشكيلة الوزارية شكلت لجنة تضم ممثلين عن الكتل برئاسة النائب 
 ً   .األول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، لمتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي شهريا

  
د أذان المغرب الحضور إلى البرلمان بع«شددت على » سائرون«وأصدر الصدر تعليمات إلى جميع نواب 

مباشرة، التصويت لجميع الوزراء المستقلين التكنوقراط حصراً ويمنع التصويت ألي سياسي حزبي أو 
تشجيع النواب اآلخرين على دعم مرشحي التكنوقراط، عدم مغادرة القاعة إلى حين  -مرشح عن كتلة 

لمسؤولية لألحزاب والكتل التي االنتهاء من كل إجراءات التصويت، وفي حال فشل تمرير الحكومة تحميل ا
  .«تصر على المحاصصة والوجوه الفاسدة

  
» الحكمة«و » النصر«و » الفتح«و » سائرون«وكان عبد المهدي في رسالته إلى البرلمان شكر قوى 

ذلك ساعد في اختيار العديد من العناصر الكفؤة المستقلة من خالل «إلعطائه حرية اختيار الوزراء، وأكد أن 
» اإلصالح«كما شكر بقية القوى المنضوية تحت لواء كتلتي ». يح المباشر بعيداً من المحاصصة المقيتةالترش

والكتل الكردستانية وكتل األقليات، لتقديم عدد من المرشحين إلى مواقع استحقاقاتهم االنتخابية ليتم » البناء«و 
  .«اختيار من رأيناه األنسب

  
أعلن انسحابه من جهود تشكيل الحكومة، ألن الحقائب » القرار«تحالف  أن» رويترز«ومساء، أفادت وكالة 

  .يمثل السنّة» أعطيت لتكتل واحد«الوزارية 
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ممثلي التركمان لن يصوتوا على «في مؤتمر صحافي عقد في البرلمان، أن » الجبهة التركمانية«وأعلنت 
بزعامة أسامة النجيفي عدم » القراركتلة «كذلك أعلنت ». الوزراء في حال عدم مشاركتهم في وزارة

  مشاركتها في الحكومة وعدم التصويت على التشكيلة الوزارية.
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  )الجزيرة( عبد المهدي يعرض تشكيلة حكومته اليوم، وهذه أبرز األسماء
  2018أكتوبر  25

  
يعرض رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبد المهدي الئحة تشكيلته الوزارية وبرنامجه الحكومي على 

  .بارز وجدل بشأن التصويت السريالبرلمان مساء اليوم، وسط اعتراضات من تحالف سني 
  

للتصويت عليها من  قبل  22وزارة من أصل  18وحسب مصادر عراقية فإن عبد المهدي سيقدم تشكيلة تضم 
البرلمان، على أن يرجئ أربع وزارات، بينها الدفاع والداخلية، للتصويت عليها في وقت الحق، وذلك بسبب 

  .عدم االتفاق على األسماء المرشحة لها
   

وأظهرت تسريبات أن محمد علي الحكيم سيشغل حقيبة الخارجية، وثامر الغضبان حقيبة النفط، وقصي 
السهيل حقيبة التعليم العالي، وعالء الدين الخطيب حقيبة الصحة، وفيان دخيل حقيبة الهجرة، ولؤي القيس 

  .حقيبة الصناعة
   

برلمانية السنية إلى التحفظ على التشكيلة الحكومية وسارع تحالف القرار العراقي الذي يضم عددا من الكتل ال
  .وعلى المنهاج الحكومي الذي قدمه عبد المهدي للبرلمان

   
وقال التحالف في بيان إنه يعد نفسه "غير مشارك في تشكيل الحكومة، وإنه سيشكل جبهة معارضة إيجابية 

  ."األمور واألحداث تعتمد على مراقبة األداء الحكومي، وتقييم هذا األداء حسب تطور
   

وأضاف التحالف المنضوي ضمن كتلة اإلصالح واإلعمار بقيادة رئيس الوزراء المنتهية واليته حيدر 
العبادي أن البرنامج الحكومي لعبد المهدي لم يتضمن شيئا بخصوص إعادة إعمار المدن التي دمرتها الحرب 

لنازحين إلى مناطقهم، خاصة المناطق التي لم يسمح ضد تنظيم الدولة اإلسالمية أو أي جدول زمني إلعادة ا
  .ألهلها حتى اآلن بالعودة إليها مثل منطقة جرف الصخر ومدينة بيجي

   
  ."وأشار التحالف إلى أن التمثيل السني في التشكيلة الحكومية هو "تمثيل ناقص وأحادي الجانب

  
  تصريحات الصدر

الذي يتزعم تحالف "سائرون" رفضه للتصويت السري  في سياق متصل أكد الزعيم الشيعي مقتدى الصدر
في مجلس النواب على حكومة عبد المهدي، كما أكد رفضه لتقاسم المغانم وللمحاصصة الطائفية والعرقية 

  .وعودة الوجوه القديمة
  

وشدد الصدر في تغريدة على حسابه بموقع التواصل االجتماعي "تويتر"، على أن "الشعب يريد إصالح 
م من خالل حكومة نزيهة بأفراد من التكنوقراط المستقلين يشرف عليها رئيس الوزراء المكلف، ومن النظا

  ."دون ضغوط من األحزاب والكتل
  

  وخاطب الصدر الكتل السياسية بالقول "ارفعوا أيديكم، فالشعب يتطلع  للحرية والكرامة ولن يسكت".
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  )بغداد بوست( إعالن حكومة عبد المهدي مساء اليومكم وزيًرا اختارت إيران؟.. العراق يترقب 
  2018تشرين األول  24

  
   .الوزارية التي اختارها عادل عبد المهدي رئيس الوزراء المكلفساعات قليلة وتظهر الكابينة 

  
  

وما بين تسريبات قوية، بأن الحكومة الجديدة نسخة طبق األصل من الحكومات السابقة تخضع لضغوط 
  .األحزاب والكتل وتوزيع المناصب الوزارية بنظام المحاصصة

الى حد كبير من الضغوط عليه رغم كل ما  وتسريبات اخرى مضادةن بأن عبد المهدي استطاع االفالت 
  .جرى وسيقدم حكومة تكنوقراط وطنية

 
  
يترقب الشارع العراقي إعالن أسماء الحكومة الجديدة التي ستعلق بها أمور تسيير البالد خالل السنوات  

  ..األربع القادمة
  
  
  فهل من حكومة ترفع شعار إصالح النظام؟ أم سير على طريق مرسوم من قبل؟ 

ياتى هذا فيما سيعقد البرلمان جلسة مسائية اليوم األربعاء إلعالن تشكيل الحكومة الجديدة وبرنامجها 
  .الحكومي برئاسة عادل عبدالمهدي

  
  

للتصويت عليها من قبل  22وزارة من أصل  18ووفق مصادر عديدة، يتوقع أن يقدم عبدالمهدي في المساء 
ينها الدفاع والداخلية، للتصويت عليها في وقت الحق، وذلك بسبب البرلمان، على أن يرجئ أربع وزارات، ب

  .عدم االتفاق على األسماء المرشحة لها
  

وأظهرت تسريبات أن كل من محمد علي الحكيم سيشغل حقيبة الخارجية، وثامر الغضبان حقيبة النفط، 
وفيان دخيل حقيبة الهجرة، ولؤي وقصي السهيل حقيبة التعليم العالي، وعالء الدين الخطيب حقيبة الصحة، 

  .القيس وزيرا للصناعة
  
  

  المحاصصة مستمرة
  
  

وتشكل الحقائب الوزارية، وفقا لنظام المحاصصة، إحدى أبرز نقاط الخالفات. وتمارس الكتل السياسية 
  .ضغوطا في الخفاء على عبدالمهدي، الختيار مرشحين يمثلونها في التشكيلة الوزارية

  
  

مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري أن الشعب العراقي يريد حكومة نزيهة بوزراء تكنوقراط دون وأكد السيد 
  .ضغوط من األحزاب والكتل
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وكتب الصدر، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل االجتماعي "تويتر"، "الشعب يريد إصالح النظام من 

عليها رئيس الوزراء المكلف، ومن دون  خالل حكومة نزيهة بأفراد من التكنوقراط المستقلين يشرف
  ."ضغوطات من األحزاب والكتل

  
  

   تصويت سري
  
  

وشدد على رفضه لكل من "التصويت السري ولتقاسم المغانم وللمحاصصة الطائفية والعرقية والوجوه 
لن القديمة". وخاطب الصدر الكتل السياسية بالقول "ارفعوا أيديكم، فالشعب يتطلع للحرية والكرامة و

  ."يسكت
  
  

“. لن يقدم مرشحين إلتاحة الفرصة أمام عبدالمهدي الختيار تشكيلته“وقبل أسبوعين، قال إن تحالف سائرون 
نائب من كتل سياسية مختلفة باعتماد التصويت السري على التشكيلة الحكومية  100جاء ذلك بعد أن طالب 

سري على التشكيلة الوزارية حتى ال يتم تمرير الجديدة. وقال مصدر إن "الكتل السياسية تريد التصويت ال
  ."حكومة أعضائها من خارج الكتل السياسية

  
  

نائبا) لتمرير تشكيلته الوزارية داخل  329) من نواب البرلمان (1+50ويحتاج عبدالمهدي ألصوات (
  .البرلمان، وفي حال فشل في ذلك يقدم تشكيلة أخرى

  
  

هي شهر من تاريخ التكليف، يقوم رئيس الجمهورية بتكيف مرشح آخر وفي حال انقضاء المهلة الدستورية، و
  .من الكتلة األكبر لتشكيل الحكومة

وتم تكليف عبدالمهدي بمهمة تشكيل الحكومة، في الثاني من الشهر الجاري، وأمامه مهلة شهر من تاريخ 
نونية المحددة لتشكيل حكومته، تنقضي في التكليف لتقديم التشكيلة للبرلمان لمنحها الثقة، ما يعني أن الفترة القا

  .األول من نوفمبر المقبل
  

مقعدا (من  54وكان تحالف سائرون المدعوم من زعيم التيار الصدري والذي تصدر االنتخابات برصيد 
)، قد أعلن قبل نحو أسبوعين بأنه "لن يقدم مرشحين إلتاحة الفرصة أمام عبدالمهدي الختيار 329أصل 

  ."تشكيلته
  
  

مقعدا، والنصر الذي احتل المركز الثالث في  48واتخذ تحالفا الفتح الذي جاء في المركز الثاني برصيد 
  .مقعدا، قرارين مماثلين لقرار الصدر 42االنتخابات بحصوله على 

  
  

  توافق على عبد المهدي
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  .ية الفائزة في االنتخاباتوجاء اختيار عبدالمهدي لتشكيل الحكومة المقبلة، بناء على توافق بين الكتل الشيع
  
  
ويرى خبراء ومراقبون، أنه لو تم إفشال عادل عبد المهدي في مهمتهن فإن ذلك قد يكون نذير شؤوم على  

العراق. ألنه سيكون من الصعب االتفاق على رئيس وزراء جديد من قبل كل التيارات السياسية الفائزة في 
  .االنتخابات

  
  
ات بعينها على عبد المهدي وخصوصا في الوزارات السيادية وكان السؤال كما طالبوا بعدم فرض شخصي 

  األثير للجميع هو كم وزيًرا اختارت إيران؟؟
  وهو ما ستظهره الكابينة الوزارية في شكلها النهائي. 
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  )العين اإلخبارية( مصادر عراقية تكشف لـ"العين اإلخبارية" مالمح تشكيل الحكومة الجديدة
  2018.10.24األربعاء 

  
قال برلماني كردي في مجلس النواب العراقي: إن رئيس الوزراء المكلف عادل عبدالمهدي سيقدم تشكيلته 

   .وزارتا الدفاع والداخليةالوزارية إلى مجلس النواب، األربعاء، وستنقصها 
  

وأوضح النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، شيروان الدوبرداني، في تصريحات لـ"العين اإلخبارية" 
أنه ال يتوقع كابينة وزارية كاملة، قائال: "ستكون هناك وزارتان أو ثالث غائبة لضيق الوقت، وليكون هناك 

هذه الوزارات مهمة وسيادية خصوصا الدفاع واألمن"، مشيرا إلى أن توافق ما بين الكتل السياسية كافة، و
   .شغل حقيبتي الدفاع والداخلية سيتأجل بعض الوقت

  
وتابع الدوبرداني أن جلسة مجلس النواب التاسعة للمصادقة على كابينة عبدالمهدي الوزارية، ستعقد في 

في الساعة العاشرة صباحا بين النائب األول لرئيس الساعة الثامنة من مساء األربعاء، لكن سيسبقها اجتماع 
مجلس النواب وممثلي الكتل السياسية؛ لبحث البرنامج الحكومي والسير الذاتية للوزراء الذين سيقدمهم 

  .عبدالمهدي لشغل الحقائب الوزارية
  

ء، الفتا إلى أن وأضاف الدوبرداني أن كابينة عبدالمهدي الوزارية ستنال الثقة في مجلس النواب، األربعا
"عددا من النواب طالبوا بأن تكون عملية التصويت لرئيس الوزراء والوزراء فردا فردا وبشكل سري، لكن 

   ."رئيس مجلس النواب هو الذي سيقرر طريقة التصويت خالل الجلسة
  

بتشكيل  وكلف الرئيس العراقي برهم صالح في الثاني من أكتوبر/تشرين األول الحالي، عادل عبد المهدي
يوما لرئيس الوزراء المكلف لتشكيل  30الحكومة الجديدة، وينص الدستور العراقي على إعطاء مهلة 

  .حكومته
  
أكتوبر/تشرين األول الحالي، موقعا  9ورغم إطالق رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبدالمهدي في  

شيح لمنصب وزير في الحكومة المقبلة، إال أن إلكترونيا أتاح للعراقيين لمدة يومين فرصة تقديم طلبات التر
مالمح تشكيلته الوزارية تشير إلى تشغيل الوزارات من قبل شخصيات سياسية رشحتها الكتل السياسية 

  .العراقية
  

ونص المنهاج الوزاري للحكومة العراقية الجديدة، الذي اطلعت عليه "العين اإلخبارية"، على أن الحكومة 
  .منها وزارات سيادية هي: (الدفاع والداخلية والخارجية والنفط والمالية) 5ة؛ وزار 22ستتكون من 

  
وبحسب معلومات حصلت عليها "العين اإلخبارية" من مصادر سياسية عراقية، سيتولى محمد على الحكيم 

منصب وزير الخارجية، وثامر الغضبان منصب وزير النفط، وعالء العلواني منصب وزير الصحة، وصبا 
ائي منصب وزير التربية، وإياد السامرائي منصب وزير التخطيط، وماجد الساعدي منصب وزير النقل، الط

  .وقصي السهيل منصب وزير التعليم العالي، وأنس العزاوي منصب وزير الرياضة والشباب
  

  إجراءات تشكيل الحكومة العراقية
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على الحكومة الجديدة، نفى مكتب رئيس  وتزامنا مع تحديد مجلس النواب العراقي لموعد جلسة المصادقة
الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، ما تردد في وسائل إعالم كردية عن تحديد الحزب أسماء 

مرشحيه لتسلم مناصب وزارية في بغداد، وأكد مكتب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني أن القرار 
  .بعد النهائي بشأن األسماء المرشحة لم يُتخذ

  
 12يوليو/تموز ووصلت إلى بغداد في الـ 6وتصاعدت حدة االحتجاجات العراقية التي انطلقت من البصرة في 

من الشهر ذاته، وال تزال تطالب بتحسين الخدمات الحكومية خصوصا الكهرباء ومياه الشرب، إلى جانب 
ر خاضعة لطهران وإنهاء الوجود مطالب سياسية بتغيير نظام الحكم في العراق، وتأسيس حكومة وطنية غي

  .اإليراني في البالد
  

ويأمل العراقيون في تشكيل حكومة جديدة مستقلة بعيدا عن الطائفية والحزبية، يكون والؤها الوحيد للمواطن 
العراقي والمصلحة العامة، وتركز على محاربة الفساد وإقامة مشاريع وطنية توفر فرص عمل للشباب، بدال 

  وى خارجية وداخلية تتبنى أهدافا وأجندات غير وطنية.من الخضوع لق
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  )الميادين( وزيراً من حكومته 14عبد المهدي يؤدي اليمين الدستوري بعد أن نال ثقة البرلمان العراقي مع 
2018.10.24  

  
 14أدى رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي اليمين الدستوري بعد أن نال ثقة البرلمان مع 

  .وزيراً من حكومته
  

  .ونال وزراء النفط والمالية والخارجية والزراعة والصحة والنقل والصناعة ينالون ثقة البرلمان العراقي
  

وكان مراسل الميادين في العراق حصل على التشكيلة الوزارية التي سيقدمها عبد المهدي للبرلمان، وكشف 
لتولي وزارة الداخلية، وثامر الغضبان لوزارة أنه سيقترح اسم فالح الفياض، مستشار األمن الوطني السابق، 

  .النفط ومحمد علي الحكيم لوزارة الخارجية، وفيصل الجربا لوزارة الدفاع، وفؤاد حسين بكي لوزارة المالية
  

ولم يتم اإلعالن عن اختيار وزراء الدفاع والداخلية والعدل باإلضافة إلى التربية والتعليم العالي والثقافة 
  .لهجرةوالتخطيط وا

  
تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، الستكمال بقية الوزارات مما سيتطلب الدخول في  6وأمام رئيس الوزراء حتى 

  .مفاوضات جديدة مع األحزاب والكتل السياسية في البالد
  

  .وخالل جلسة الثقة،أعلن عبد المهدي عن قراره بإلغاء نواب رئيس الوزراء
  

  :ا ثقة البرلمانوفي التالي الوزراء الذين نالو
  

  د. ثامر عباس الغضبان -وزارة النفط 
  

   فؤاد حسين -وزير المالية 
  

    نعيم الربيعي -وزارة االتصاالت 
  

  بنكين ريكاني  -وزارة اإلعمار واإلسكان 
  

  محمد هاشم -وزارة التجارة 
  

   محمد الحكيم -وزارة الخارجية 
  

  صالح الحسني -وزارة الزراعة 
  

   احمد رياض العبيدي -وزارة الشباب 
  

  عالء عبدالصاحب العلواني -وزارة الصحة 
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  عبدهللا الجبوري -وزارة الصناعة 
  

  باسم الربيعي -وزارة العمل 
  

  لؤي الخطيب -وزارة الكهرباء 
  

  جمال العادلي -وزارة الموارد المائية 
  

  عبدهللا العيبي -وزارة النقل 
  

الوزاري التي وضعها رئيس الحكومة العراقي المكلف عادل عبد  وحصلت الميادين سابقاً على وثيقة المنهاج
المهدي بنفسه، ويعقد البرلمان العراقي مساء اليوم جلسة للنظر في التشكيلة الحكومية التي سيتقدم بها عبد 

 .المهدي
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  )عيون الخليج( ي حكومة عادل عبد المهدي وزيًرا ف 14البرلمان العراقي: اعتماد 
  2018-10-25الخميس 

  
وزارة مرشحة من قبل رئيس  22وزارة من أصل  14صّوت مجلس النواب العراقي مساء األربعاء، على 

  .الوزراء عادل عبد المهدي
  

الوزارية، أدى عادل عبد المهدي اليمين الدستوري وبعد تصويت البرلمان على أكثر من نصف الكابينة 
  .كرئيساً لمجلس الوزراء

  
وبحسب الدائرة اإلعالمية لمجلس النواب، فقد أصبح د. محمد علي الحكيم وزيراً للخارجية، فيما أصبح ثامر 

فؤاد الغضبان وزيراً للنفط، كما وحصل رئيس ديوان إقليم كردستان والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية 
  .حسين على حقيبة المالية، أما وزارة التجارة فأصبحت من نصيب الدكتور محمد هاشم عبد المجيد

  
وأضافت الدائرة االعالمية، بأن نعيم الربيعي فقد حصل على وزارة االتصاالت، بينما بنكين رايكاني فقد 

وزيراً لها، فيما أصبح أحمد العبيدي أصبح وزيراً لإلعمار واإلسكان، أما الزراعة فقد أصبح صالح الحسني 
وزيراً للشباب والرياضة، والدكتور عالء العلوان فحصل على وزارة الصحة، أما الصناعة فكانت من 

  .نصيب صالح الجبوري
  

وتابعت الدائرة، بأن باسم الربيعي أصبح وزيراً للعمل والدكتور لؤي الخطيب فأصبح وزيراً للكهرباء، 
  .اً للموارد المائية وعبد هللا اللعيبي وزيراً للنقلوجمال العادلي وزير

  
  .من نوفمبر المقبل ٦هذا ورفع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الجلسة المقبلة إلى يوم 

  
يشار إلى أن هناك خالفات حدثت أثناء جلسة البرلمان اليوم، بعد طرح إسم فالح الفياض رئيس جهاز األمن 

  .ارة الداخليةالوطني المقال، كمرشح لوز
  

يذكر أنه تم تأجيل حسم تسمية مرشحي مناصب وزارات الداخلية والدفاع والعدل والتربية والتعليم العالي 
  .والهجرة والثقافة والتخطيط، لعدم الحصول التوافقات على األسماء المقترحة من قبل عبد المهدي

  
  التهديد بالمقاطعة

قاطعة جلسات البرلمان المقبلة بسبب عدم حسول المحافظة على من جهة أخرى هدد نواب محافظة البصرة بم
 ً   .أي منصب وزاري، وهددوا بعودة اإلحتجاجات الشعبية قريبا

  
ويشار إلى أن تحالف القرار برئاسة أسامة النجيفي، أعلن عدم مشاركته في حكومة عبد المهدي، وسيكون في 

  .صفوف المعارضة البرلمانية بحسب نواب عن التحالف
  

إلى ذلك، قال المحلل السياسي هشام الهاشمي، بأن التشكيلة الوزارية التي أعلن عنها محبطة للشارع العراقي، 
  .ولو كان عبد المهدي انسحب من التكليف ألصبح أحد كارزمات العراق الحديث بحسب تعبيره
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وزراء إما أصدقاء رئيس وأضاف الهاشمي ، فإن حكومة عبد المهدي تشمل على ثالث مشتركات، مبيناً بأن ال
الوزراء أو أقارب لقيادات سياسية، وقسم اآلخر فقد تشملهم الشفاعات الخارجية، وبذلك أن تلك المشتركات ال 

  .تفصح عن إصالح أو تغيير قادم
  

ويشار إلى أن مرشحين الوزارات المؤجل حسم تسمية مرشحيها، فكان أغلبهم قد رشحوا من قبل تحالف الفتح 
  .يليشيات الحشد الشعبيالتابع لم

  
  نائب 220حضور 

وصّوت مجلس النواب العراقي مساء األربعاء، على المنهاج الوزاري لرئيس مجلس الوزراء المكلف عادل 
نائب  220عبد المهدي خالل جلسة منح الثقة لحكومة عادل عبد المهدي، مساء اليوم األربعاء بحضور نحو 

  .في مجلس النواب العراقي
  

وزارة أغلبهم تم ترشيحهم من  22جلسة تم طرح أسماء مرشحين التشكيلة الحكومية، والمكونة من وخالل ال
  .قبل الكتل السياسية

  
  إلغاء منصب نائب رئيس الوزراء

وقال رئيس الوزراء المكلف خالل جلسة منح الثقة، بأنه قد ألغى منصب نائب رئيس الوزراء وسيتم تقليص 
أمانة مجلس الوزراء، فيما بيّن بأنه سينهي ملف إدارة الهيئات والمناصب الهيئات االستشارية ومكتب 

  .بالوكالة
  

وأضاف عبد المهدي، بأنه سيقوم بإرسال قانون الوزارات خالل ثالثة أشهر األولى من عمر الحكومة 
لم  الجديدة، وستحاسب جميع الوزارات بصورة دورية في كل ستة أشهر، مشيراً بأن هنالك كفاءات كثيرة

  .تحصل على استحقاقها بسبب زخم التقديم
  

  الحكومة اإللكترونية
وأشار عبد المهدي، بأنه سيتم االعتماد على الحكومة اإللكترونية لالنتهاء من البيروقراطية، كما وسيتم إنهاء 

ونشر الفوضى األمنية وانتشار السالح، وفتح منطقة الخضراء وتقليل السيطرات األمنية داخل المحافظات 
  .الكاميرات داخل المدن

وبحسب المراقبين فإن عدد من الوزارات قد تم منحها لمرشحين لديهم صالت عائلية مع رؤساء كتل أو 
  .مقربين منهم، ولم يمتلكون سيرة مهنية قد تتمكن من النهوض بالواقع السياسي والخدمي

  
وزراء للعربية نت، بأن مرشحة وزارة وقال المحلل السياسي محمد الربيعي في إطار الحديث عن سيَر ال

العدل هي شقيقة رئيس ميليشا بابليون التابعة للحشد الشعبي، مضيفاً بأن وزير الشباب والرياضة هو إبن أخ 
رئيس كتلة الحل جمال الكربولي، ووزيرة التربية هي مقربة من رئيس تحالف القرار خميس الخنجر ووزير 

  .أهل الحق الثقافة هو تابع لميليشيا عصائب
  

وأوضح الربيعي، بأنه ومن خالل الترشيحات، يبدو أن عادل عبد المهدي بصدد تمرير الحكومة وأنه قد 
رضخ لضغوط الكتل السياسية بتسمية مرشحيها، إذ أن السيَر المهنية للمرشحين لم تكن بمستوى حل 

  .التراكمات السياسية واالقتصادية من الحكومات السابقة
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رلمان العراقي، األربعاء، جلسة التصويت على البرنامج الحكومي الذي تقدم به رئيس الحكومة هذا وبدأ الب
  .المكلف عادل عبد المهدي

  
  .وشرع رئيس الحكومة عبد المهدي بتقديم برنامج الحكومة أمام البرلمان

  
ت سراً على عدم وكانت أنباء قد أشارت إلى أن بعض النواب قرروا تشكيل ما يشبه اللوبي من أجل التصوي

  منح الحكومة الثقة، احتجاجاً على عدم توزير نواب من البرلمان الحالي.
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  )العربية( العراق.. عادل عبد المهدي رئيساً لحكومة غير مكتملة
  2018 أكتوبر 25

  
وزارة مرشحة من قبل رئيس  22وزارة من أصل  14صّوت مجلس النواب العراقي، مساء األربعاء، على 

  .الوزراء عادل عبد المهدي
  

وبعد تصويت البرلمان على أكثر من نصف الكابينة الوزارية، أدى عادل عبد المهدي اليمين الدستورية 
  .كرئيس لمجلس الوزراء

  
اإلعالمية لمجلس النواب، فقد أصبح د. محمد علي الحكيم وزيراً للخارجية، فيما أصبح ثامر وبحسب الدائرة 

الغضبان وزيراً للنفط، كما حصل رئيس ديوان إقليم كردستان والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية فؤاد 
  .لمجيدحسين على حقيبة المالية، أما وزارة التجارة فأصبحت من نصيب الدكتور محمد هاشم عبد ا

  
وأضافت الدائرة اإلعالمية أن نعيم الربيعي حصل على وزارة االتصاالت، بينما بنكين رايكاني أصبح وزيراً 
لإلعمار واإلسكان، أما الزراعة فقد أصبح صالح الحسني وزيراً لها، فيما أصبح أحمد العبيدي وزيراً للشباب 

ة، أما الصناعة فكانت من نصيب صالح والرياضة، والدكتور عالء العلوان حصل على وزارة الصح
  .الجبوري

  
وتابعت الدائرة أن باسم الربيعي أصبح وزيراً للعمل، والدكتور لؤي الخطيب وزيراً للكهرباء، وجمال العادلي 

  .وزيراً للموارد المائية، وعبد هللا اللعيبي وزيراً للنقل
  
  

  البرلمان العراقي
  .نوفمبر المقبل 6وسي الجلسة المقبلة إلى يوم هذا ورفع رئيس مجلس النواب محمد الحلب

  
يشار إلى أن خالفات حدثت أثناء جلسة البرلمان بعد طرح اسم #فالح_الفياض رئيس جهاز األمن الوطني 

  .المقال كمرشح لوزارة الداخلية
  

العالي  يذكر أنه تم تأجيل حسم تسمية مرشحي مناصب وزارات الداخلية والدفاع والعدل والتربية والتعليم
  .والهجرة والثقافة والتخطيط، لعدم حصول التوافقات على األسماء المقترحة من قبل عبد المهدي

  
  نواب البصرة والتهديد بالمقاطعة

من جهة أخرى، هدد نواب محافظة #البصرة بمقاطعة جلسات البرلمان المقبلة بسبب عدم حصول المحافظة 
ً على أي منصب وزاري، وهددوا بعودة االحتج   .اجات الشعبية قريبا

  
يشار إلى أن تحالف القرار برئاسة أسامة النجيفي، أعلن عدم مشاركته في حكومة عبد المهدي، وسيكون في 

  .صفوف المعارضة البرلمانية، بحسب نواب عن التحالف
  

العراقي،  إلى ذلك، قال المحلل السياسي هشام الهاشمي "إن التشكيلة الوزارية التي أعلن عنها محبطة للشارع
  .ولو كان عبد المهدي انسحب من التكليف ألصبح أحد كارزمات العراق الحديث"، بحسب تعبيره
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وأضاف الهاشمي أن حكومة عبد المهدي تشتمل على ثالثة مشتركات، مبيناً أن الوزراء إما أصدقاء رئيس 

ارجية، وبذلك فإن تلك المشتركات الوزراء أو أقارب لقيادات سياسية، والقسم اآلخر فقد تشملهم الشفاعات الخ
  .ال تفصح عن إصالح أو تغيير قادم

  
يشار إلى أن مرشحي الوزارات المؤجل حسم تسمية مرشحيها، فكان أغلبهم قد رشحوا من قبل تحالف الفتح 

  .التابع لميليشيات الحشد الشعبي
  

ً  220حضور    نائبا
اج الوزاري لرئيس مجلس الوزراء المكلف عادل وصّوت مجلس النواب العراقي، مساء األربعاء، على المنه

نائباً  220عبد المهدي خالل جلسة منح الثقة لحكومة عادل عبد المهدي، مساء اليوم األربعاء، بحضور نحو 
  .في مجلس النواب العراقي

  
من وزارة، أغلبهم تم ترشيحهم  22وخالل الجلسة تم طرح أسماء مرشحي التشكيلة الحكومية، والمكونة من 

  .قبل الكتل السياسية
  

  إلغاء منصب نائب رئيس الوزراء
وقال رئيس الوزراء المكلف خالل جلسة منح الثقة، إنه ألغى منصب نائب رئيس الوزراء، وسيتم تقليص 

الهيئات االستشارية ومكتب أمانة مجلس الوزراء، فيما بيّن أنه سينهي ملف إدارة الهيئات والمناصب 
  .بالوكالة

  
المهدي أنه سيقوم بإرسال قانون الوزارات خالل األشهر الثالثة األولى من عمر الحكومة  وأضاف عبد

الجديدة، وستحاسب جميع الوزارات بصورة دورية في كل ستة أشهر، مشيراً إلى أن هنالك كفاءات كثيرة لم 
  .تحصل على استحقاقها بسبب زخم التقديم

  
  الحكومة اإللكترونية

أنه سيتم االعتماد على الحكومة اإللكترونية لالنتهاء من البيروقراطية، كما سيتم إنهاء وأشار عبد المهدي إلى 
الفوضى األمنية وانتشار السالح، وفتح المنطقة الخضراء وتقليل السيطرات األمنية داخل المحافظات ونشر 

  .الكاميرات داخل المدن
  

ين لديهم صالت عائلية مع رؤساء كتل أو وبحسب المراقبين فإن عددا من الوزارات قد تم منحها لمرشح
  .مقربين منهم، ولم يمتلكوا سيرة مهنية قد تتمكن من النهوض بالواقع السياسي والخدمي

  
وقال المحلل السياسي محمد الربيعي في إطار الحديث عن سيَر الوزراء لـ"العربية.نت"، إن مرشحة وزارة 

للحشد الشعبي، مضيفاً أن وزير الشباب والرياضة هو ابن  العدل هي شقيقة رئيس ميليشات بابليون التابعة
أخي رئيس كتلة الحل جمال الكربولي، ووزيرة التربية هي مقربة من رئيس تحالف القرار خميس الخنجر، 

  .ووزير الثقافة هو تابع لميليشيات عصائب أهل الحق
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بصدد تمرير الحكومة، وأنه قد رضخ وأوضح الربيعي أنه ومن خالل الترشيحات، يبدو أن عادل عبد المهدي 
لضغوط الكتل السياسية بتسمية مرشحيها، إذ إن السيَر المهنية للمرشحين لم تكن بمستوى حل التراكمات 

  .السياسية واالقتصادية من الحكومات السابقة
  

س الحكومة هذا وبدأ البرلمان العراقي، األربعاء، جلسة التصويت على البرنامج الحكومي الذي تقدم به رئي
  .المكلف عادل عبد المهدي

  
  .وشرع رئيس الحكومة عبد المهدي بتقديم برنامج الحكومة أمام البرلمان

  
وكانت أنباء قد أشارت إلى أن بعض النواب قرروا تشكيل ما يشبه اللوبي من أجل التصويت سراً على عدم 

  لحالي.منح الحكومة الثقة، احتجاجاً على عدم توزير نواب من البرلمان ا
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  )أخبار العراق( وزيرا من مجموعة كابينة رئيس الوزراء المكلف ١٤البرلمان يصوت على 
  2018أكتوبر  25

  
  -: وزيرا من مجموعة كابينة رئيس الوزراء المكلف وهم ١٤صوت مجلس النراب على  -SNG/بغداد

  || صالح الحسنيوزارة الزراعة  -١
  
  وزارة الشباب والرياضة || احمد رياض العبيدي -٢
  
  وزارة العمل والشؤون االجتماعية || باسم عبد الزمان الربيعي -٣
  
  وزارة الخارجية || محمد علي الحكيم -٤
  
  وزارة الصحة || عالء عبد الصاحب العلواني -٥
  
  وزارة الصناعة || عبد هللا الجبوري -٦
  
  النقل || عبد هللا لعيبيوزارة  -٧
  
  وزارة النفط || ثامر عباس الغضبان -٨
  
  وزارة المالية || فؤاد حسين -٩
  

  وزارة االتصاالت || نعيم ثجيل الربيعي -١٠
  

  وزارة التجارة || محمد هاشم -١١
  

  الموارد المائية || جمال العادلي -١٢
  

  وزارة الكهرباء || لؤي الخطيب -١٣
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 )SNG( وزيرا من مجموعة كابينة رئيس الوزراء المكلف ١٤ البرلمان يصوت على
 2018أكتوبر,  24

 
  -: وزيرا من مجموعة كابينة رئيس الوزراء المكلف وهم ١٤صوت مجلس النراب على  -SNG/بغداد

  وزارة الزراعة || صالح الحسني -١
  
  والرياضة || احمد رياض العبيديوزارة الشباب  -٢
  
  وزارة العمل والشؤون االجتماعية || باسم عبد الزمان الربيعي -٣
  
  وزارة الخارجية || محمد علي الحكيم -٤
  
  وزارة الصحة || عالء عبد الصاحب العلواني -٥
  
  وزارة الصناعة || عبد هللا الجبوري -٦
  
  وزارة النقل || عبد هللا لعيبي -٧
  
  النفط || ثامر عباس الغضبانوزارة  -٨
  
  وزارة المالية || فؤاد حسين -٩
  

  وزارة االتصاالت || نعيم ثجيل الربيعي -١٠
  

  وزارة التجارة || محمد هاشم -١١
  

  الموارد المائية || جمال العادلي -١٢
  

  وزارة الكهرباء || لؤي الخطيب -١٣
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  )أخبار العراق( باالستثنائيينوزراء بحكومة عبد المهدي  4امريكا تصف 
  2018أكتوبر  25

 
وزيراً جديداً فيما  14هنأت الواليات المتحدة االميركية بمنح الثقة لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي و 

  .منهم باالستثنائيين 4وصفت 
  

تهانينا “العراق بريت ماكغورك في تغريدتين على تويتر تابعهما المربد وقال مبعوث الرئيس االميركي الى 
وزيراً جديداً بما في  14لرئيس الوزراء العراقي الجديد عادل عبد المهدي ، الذي أدى اليمين الدستورية مع 

علي ذلك وزراء النفط ثامر الغضبان ، والكهرباء لؤي الخطيب ، والمالية فؤاد حسين ، والخارجية محمد 
  .”الحكيم ، هؤالء مرشحون استثنائيون لمساعدة العراق على التعافي السريع

  
تطلع الواليات المتحدة الى عقد شراكات مع رؤساء الجمهورية برهم صالح والوزراء عادل عبد “وأكد 

المهدي والبرلمان محمد الحلبوسي والوزراء العراقيين الجدد الذي يهدفون للعمل على تحسين الخدمات 
  .”واالمن لجميع افراد الشعب العراقي

  
وزيًرا من تشكيلته الحكومية، امس األربعاء اليمين  14وأدى رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، و

  .الدستورية داخل قبة البرلمان
  

وكان مجلس النواب قد صوت خالل جلسته التي عقدها لتمرير حكومة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد 
  وزيراً من التشكيلة الوزارية التي قدمها األخير خالل الجلسة. 14اختيار الهدي، على 
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  )اإلمارات اليوم( تكتل برلماني ينسحب من محادثات تشكيل الحكومة العراقية
  2018أكتوبر  25

  
  .تشكيل الحكومة العراقية الجديدة سني انسحاب كتلته من محادثاتأعلن تكتل برلماني 

  
مقعداً برلمانياً، في االنتخابات  14، أسامة النجيفي، إن التكتل، الذي حصل على »القرار«وقال زعيم تحالف 

  .التي جرت مايو الماضي، انسحب من المحادثات، ألن الوزارات أعطيت لتكتل واحد يمثل الطائفة السنية
  

وكان من المقرر أن يعرض عبدالمهدي قائمة بأسماء الوزراء على البرلمان، للموافقة عليها في وقت الحق 
مساء أمس، لكّن نواباً بالبرلمان، قالوا إنه يجاهد إلرضاء جميع األطراف، وإن العملية قد تواجه مزيداً من 

  .التأخير، ولم تتواتر أنباء عن التصويت حتى مثول الجريدة للطبع
  

وكان البرلمان العراقي أعلن أنه سيعقد جلسة، مساء أمس، إلعالن تشكيل الحكومة العراقية وبرنامجها 
  .الحكومي، برئاسة عادل عبدالمهدي

  
حقيبة، وأظهرت تسريبات أن حقيبة  18وبحسب مصادر عراقية، فإن وزارة عبدالمهدي ستتشكل من 

ر الغضبان، والتعليم العالي قصي السهيل، والصحة عالء الخارجية سيشغلها محمد علي الحكيم، والنفط ثام
  الدين الخطيب، والهجرة فيان دخيل، والصناعة لؤي القيس.
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  )ستقلةوكالة الصحافة الم( التشكيلة الوزارية التي صوت عليها مجلس النواب
25/10/2018  

  
  
   التشكيلة الوزارية التي صوت عليها مجلس النواب 
  
  .ثامر عباس الغضبان نائبا لرئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة ووزير النفط 
  
  .فؤاد محمد حسين نائبا لرئيس الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير المالية 
  
  .نعيم ثجيل الربيعي وزير االتصاالت 
  
  .ريكاني وزيرة االعمار واالسكانبنكين  
  
  محمد هاشم عبد المجيد وزير التجارة 
  
  محمد علي الحكيم وزير الخارجية 
  
  صالح حسين جبر الحسني وزير الزراعة 
  
  احمد رياض العبيدي وزير الشباب والرياضة 
  
  عالء العلوان وزير الصحة والبيئة 
  
  صالح عبد هللا الجبوري وزير الصناعة والمعادن 
  
  باسم عبد الزمان الربيعي وزير العمل والشؤون االجتماعية 
  
  لؤي الخطيب وزير الكهرباء 
  
  جمال عباس العادلي وزير الموارد المائية 
  
  عبد هللا العيبي باهض وزير النقل 
  

  : فيما تم تأجيل التصويت على
  
  وزارة الداخلية .1
  وزارة الدفاع .2
  وزارة التخطيط .3
  العاليوزارة التعليم  .4
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  وزارة الهجرة .5
  وزارة الثقافة .6
  وزارة العدل .7
  وزارة التربية .8
  

  و ادى  عادل عبد المهدي اليمين الدستورية رئيسا لمجلس الوزراء.
   



ة  د ح لو ا ص ت ال م ا ال ع إل ا ي و ا ف و ك س إل   49 | ص    ا
 

  )نجوم مصرية( حكومة عادل عبد المهدي 2018أسماء الوزراء الجدد في العراق 
24/10/2018  

  
أكتوبر  24ما هي أسماء الوزراء الجدد في العراق في حكومة عادل عبد المهدي المعلن عنها اليوم األربعاء 

هو سؤال ماليين العراقيين في الداخل والخارج اآلن لمعرفة التشكيل الجديد، ويأتي هذا التساؤل بعد  2018
عادل عبد المهدي للتشكيل النهائي، حيث ستعرض تلك  تناقل أنباء عن وصول رئيس الوزراء العراقي الجديد

القائمة واألسماء على مجلس النواب العراقي للتصويت بالموافقة أو الرفض على تلك القائمة والكابينة 
الوزارية الجديدة، هذا وتنتظر الحكومة الجديدة ملفات هامة وكثيرة جدا ومطالب شعبية كثيرة باإلصالح في 

  .ةكافة جوانب الدول
  
  
   

هذا وقد شهد الشارع السياسي العراقي جدل كبير حول قائمة أسماء الوزراء الجدد في العراق بعد توارد أنباء 
أن رئيس الوزراء لن يضم فيها نواب بالبرلمان، أو قيادات حزبية كبيرة، هذا وتعقد جلسة مجلس النواب بعد 

المهدي، هذا وسيحضر تلك الجلسة الهامة والمرتقبة  قليل مساء اليوم األربعاء لمنح الثقة لحكومة عادل عبد
  .رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح

  
  وحكومة عادل عبد المهدي 2018أسماء الوزراء الجدد بالعراق 

  :نقدم لكم اآلن أسماء الوزراء الجدد كما تم اإلعالن عنها منذ قليل، واألسماء هي كالتالي
  م. فالح الفياض وزيرا للداخلية

  فريق طيار فيصل فنر الجربا وزيرا للدفاعال
  دكتور لؤي حميد جواد الخطيب وزيرا للكهرباء

  دكتور محمد علي الحكيم وزير الخارجية العراقي
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  )أين نيوز(وزيراً  14مجلس النواب يمنح الثقة لرئيس الوزراء و
2018/10/25  

  
منح مجلس النواب في جلسته التاسعة من فصله األول للسنة التشريعية االولى للدورة االنتخابية الرابعة 

نائبا، الثقة لعادل عبد المهدي رئيسا  220برئاسة محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب االربعاء، وبحضور 
  .على المنهاج الحكوميوزيرا فضال عن التصويت  14لمجلس الوزراء و

وفي مستهل الجلسة وجه الرئيس الحلبوسي الشكر ألبناء الشعب العراقي، معتبرا التصويت على الحكومة 
الجديدة بانها خطوة جوهرية في التداول السلمي للسلطة ، مشيرا الى ان القوى السياسية ومجلس النواب 

ش االرهابي بفضل قوات الجيش والشرطة سنوات في تشكيل حكومة واجهت تنظيم داع 4ساهموا قبل 
والحشد الشعبي والعشائر وقوات البيشمركة بعد فتوى المرجعية الدينية، مقدما في الوقت ذاته شكره لرئيس 

مجلس النواب السابق سليم الجبوري ونائبيه الشيخ همام حمودي وئارام شيخ محمد الذين تصدوا للملفات 
حيدر العبادي رئيس الوزراء ووزراءه فضال عن دور رئاسة الجمهورية التشريعية السابقة باالضافة الى 

والسلطة القضائية في دعمهم للقوات االمنية ومسار التحرير من داعش، داعيا الى تشكيل حكومة قادرة على 
توفير الخدمات واالعمار، مؤكدا على حرص مجلس النواب لدعم الحكومة الجديدة في مهامها على مختلف 

  .اتالمستوي
بعدها دعا رئيس مجلس النواب عادل عبد المهدي المكلف بتشكيل الحكومة بتقديم اسماء الوزراء والمنهاج 

  .الوزاري
من خالل وضع برنامج  2022لغاية  2018وفي كلمته خالل الجلسة، اكد عبد المهدي تقديم رؤية تمتد من 

ا الوطن والمواطن، مشيرا الى ان البرنامج وزاري يلبي اهم المتطلبات االنية واإلستراتيجية التي يطلبه
الحكومي يتضمن خططا لكل وزارة وفقا الطار زمني محدد، منوها الى وضع برنامج تفصيلي لكل الوزارات 
بشكل ممنهج، مثنيا على دور كتل سائرون والفتح والنصر والحكمة العطاءه حرية اختيار الوزراء مما ساهم 

عن المحاصصة، مقدما شكره لباقي الكتل النيابية لتقديم مرشحين حزبيين  باختيار مرشحين مستقلين بعيدا
  . وغير حزبيين ضمن التشكيلة

وأشار عبد المهدي الى وجود ثغرات في تمثيل أفضل للمراة وباقي شرائح الشعب حيث سيتم تالفيها 
فصال ينسجم مع وتعويضها في مواقع اخرى سيتم عرضها الحقا، موضحا بان الحكومة ستقدم برنامجا م

يوم االولى، مؤكدا على عدم التساهل مع اي عملية  100البرنامج المطروح وبالتعاون مع الوزارات خالل 
غير قانونية جرت اثناء تشكيل الحكومة وأتخاذ اجراءات صارمة بحق من قام او يقوم بذلك، متعهدا بعدم 

قع باإلضافة الى الحضور في ميادين العمل ، السفر الى الخارج لحين تلمس تطبيق البرنامج على ارض الوا
  .منوها عن الغاء مناصب نواب رئيس الوزراء وتكاليف الوزراء بمهامهم لتقليص النفقات

وبين عبد المهدي الى ان ابرز المحاور التي يتضمنها المنهاج الحكومي تتمثل باستكمال اسس الدولة االتحادية 
تشريع القوانين ووضع صندوق خاص لالستفتاء في اي استحقاق والعمل وفق الدستور من خالل استكمال 

انتخابي الجراء التعديالت الدستورية التي يقرها مجلس النواب من اجل الغاء بعض االمور التي تعرقل عمل 
الحكومة فضال عن منح االولوية للوطن والمواطن والمراة والرجل والشيخ والشاب والمريض واالمي كما ان 

خادم للشعب وليس متسلطا عليه والسلطة لن تكون فوق الشعب، متعهدا بالتعاون مع مجلس  المسؤول هو
القضاء االعلى الصالح القضاء وانصاف المواطنين واحترام حقوق االنسان ومنع التعذيب واالهانة والسجن 

  .خارج االصول القضائية وتطبيق اختصاص السلطات االتحادية والحكومات المحلية
المهدي الى نية الحكومة الطلب بتشريع قوانين تخص الوزارات وعملها وهيكلتها والعمل على  واشار عبد

اشهر واعتماد الحوكمة بدال من  3ترشيق مجلس الوزراء وعرض النظام الداخلي لمجلس الوزراء خالل 
انون االحزاب االدارات البيروقراطية وانهاء العمل بالوكالة في وظائف الدرجات الخاصة واعادة النظر بق
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المتعلقة باالشخاص والممتلكات  2003واالنتخابات وحسم الملفات العالقة من موروثات الماضي قبل 
  .واصدار قانون ينهي الفوضى والتجاوزات والتاكيد على توفير الحماية لكل وسائل التعبير عن الراي

واحدة وانهاء الفوضى االمنية وانتشار ونوه المكلف بتشكيل الحكومة الى العمل العتماد فلسفة تشريعية 
السالح من اجل حماية النظام واالمن وحقوق المواطنين ورفض القبول بالدولة العميقة والدويالت االخرى 

واالعتماد على الدولة لوحدها ، مشددا حرص الحكومة على بناء القوات المسلحة ورفع كفاءة االجهزة االمنية 
يا العالقة مع اقليم كردستان ، مؤكدا على ان العراق ليس جزءا من اي فضال عن العمل على حل القضا

منظومة تعادي اي دولة ويقف ضد االحتالل ومنها احتالل االراضي الفلسطينية او اي دولة اخرى كما 
يرفض اي اعتداء على اي بعثة او سفارة اجنبية، الفتا الى ان استقرار بعض الجماعات في بعض مناطق 

سبب بصورة غير شرعية واستخدام السالح ضد دولها سيكون مرفوضا وسيتم منعه ومحاربة  العراق الي
  .اي نشاط عسكري مع العمل على مكافحة االرهاب بالتعاون مع كل الدول

وشدد عبد المهدي على اهمية معالجة جذور الفساد والقضاء على منابعه من خالل تنشيط القوانين ومالحقة 
يل منظومة شفافة تعمل على تضييق مصادر الفساد مهما كانت اشكاله، والسعي لتشكيل الفاسدين واعادة تشك

  .مجلس االعمار وتحديث قانون االستثمار، والمساهمة الفعلية في بناء اقتصاد العراق وتقدمه االجتماعي
والمتوسط واستعرض استراتيجية الوزارات في مختلف المجاالت والخطط المعتمدة على المدى القريب 

  .والبعيد وطرق تطبيقها
من جانبه، ابدى الحلبوسي تحفظ المجلس على مصطلح "الفوضى التشريعية" التي وردت في برنامج المكلف 

  .بتشكيل الحكومة، مطالبا برفعها من البرنامج
بعدها وجه رئيس المجلس بتشكيل لجنة نيابية برئاسة حسن كريم الكعبي النائب االول لرئيس المجلس 

  .وعضوية عدد من النواب لمتابعة تنفيذ المنهاج الحكومي وإنضاجه بما يتالئم مع مالحظات المجلس
وصوت المجلس على المنهاج الوزاري المقدم من عادل عبد المهدي المكلف بتشكيل الحكومة مع االخذ بنظر 

  .االعتبار بمالحظات اعضاء مجلس النواب
   : وزيرا هم 14الوزارية والتي تضمنت منح الثقة لـ  كما انجز المجلس التصويت على التشكيلة

  .محمد علي الحكيم وزير الخارجية
  .ثامر عباس الغضبان نائبا لرئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة ووزير النفط

  .فؤاد محمد حسين نائبا لرئيس الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير المالية
  .نعيم ثجيل الربيعي وزير االتصاالت

  .ن ريكاني وزيرة االعمار واالسكانبنكي
  .محمد هاشم عبد المجيد وزير التجارة

  صالح حسين جبر الحسني وزير الزراعة
  احمد رياض العبيدي وزير الشباب والرياضة

  عالء العلوان وزير الصحة والبيئة
  صالح عبد هللا الجبوري وزير الصناعة والمعادن

  ؤون االجتماعيةباسم عبد الزمان الربيعي وزير العمل والش
   لؤي الخطيب وزير الكهرباء

  جمال عباس العادلي وزير الموارد المائية
  عبد هللا العيبي باهض وزير النقل

  .بعدها أدى عادل عبد المهدي اليمين الدستورية رئيسا لمجلس الوزراء
  .مجلس النوابكما أدى كل من محمد اقبال وفالح حسن زيدان وقاسم الفهداوي اليمين الدستورية لعضوية 

  2018/10/6بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الثالثاء 
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    )الشرق األوسط( والدة عسيرة لنصف كابينة عادل عبد المهدي

  2018أكتوبر  24
  

بعد جلسة عاصفة إمتدت الى مابعد منتصف الليل منح البرلمان العراقي اليوم الخميس الثقة لنحو نصف 
وزيرا. وبعد تهديدات باإلنسحاب من  24حكومة رئيس الوزراء الدكتور عادل عبد المهدي التي تتكون من 

ى بعض الوزراء ألسباب حزبية أو سياسية أضطر رئيس بعض الكتل وتهديد أخرى بعدم التصويت عل
البرلمان العراقي محمد الحلبوسي الى تأجيل الجلسة لمدة نصف ساعة للمداولة. ومن بين األربعة عشر 

وزيرا الذين تمت المصادقة عليهم محمد علي الحكيم وزيرا للخارجية وعالء عبد الصاحب العلوان وزيرا 
السابق لمنصب رئيس الجمهورية نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للمالية ولؤي للصحة وفؤاد حسين المرشح 

الخطيب وزيرا للكهرباء وفيصل الجربا وزير الدفاع, بينما يعد فالح الفياض مستشار األمن الوطني ورئيس 
هيئة الحشد الشعبي السابق أبرز الذين تم إستبعادهم من الترشيح لمنصب وزير الداخلية وقصي السهيل 

المرشح لوزارة التعليم العالي بعد إعتراض زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عليهما. وبعد إتمام منح الثقة 
والرابعة  2003أدى عادل عبد المهدي اليمين الدستورية بوصفه رئيس الحكومة السادسة في العراق بعد عام 

  العراق. وبدء الحياة البرلمانية في 2005بعد إقرار الدستور العراقي عام 
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  )العرب( عادل عبدالمهدي يفشل في تجاوز المحاصصة
  2018/10/25الخميس 

  
نالت األحزاب المرتبطة بإيران نصيب األسد في الكابينة الوزارية التي قدمها رئيس الوزراء العراقي  -بغداد 

المكلف عادل عبدالمهدي. كما خضعت هذه الكابينة إلى نظام المحاصصة الذي سعى عبدالمهدي لمقاومته 
  .ينجح فيه بالرغم من الدعم الذي يلقاه من الزعيم الشيعي مقتدى الصدرلكنه لم 

  
ونجحت أحزاب إيران في فرض قائد ميليشيا الحشد الشعبي فالح الفياض وزيرا للداخلية، وحاز محمد الحكيم 

حقيبة الخارجية، وكانت وزارة الثقافة من نصيب عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي. بينما ذهبت 
رة المالية لفؤاد حسين مرشح الحزب الوطني الكردستاني (حزب مسعود البارزاني)، والنفط لثامر وزا

  .الغضبان (تكنوقراط ووزير أسبق للنفط ورئيس هيئة الخبراء)
  

الوجوه “واعتبر مراقبون أن ترشيح زعيم الحزب اإلسالمي إياد السامرائي لحقيبة التخطيط يضرب نظرية 
  .ا الكتل السياسيةالتي تبنته” الجديدة

  
لحقيبة  1983وثار جدل بشأن ترشيح أسماء سالم صادق، وهي موظفة من الدرجة السابعة، ومن مواليد 

  .العدل
  

  .وخلت القائمة من المرشح لشغل حقيبة وزارة الهجرة والمهجرين التي يتوالها عادة األكراد
  

  أسماء الكابينة الوزارية التي وزعت على النواب
  ياد السامرائيالتخطيط: إ

  الموارد المائية: جمال العلوي
  الداخلية: فالح الفياض

  الدفاع: الفريق هشام الدراجي
  التربية: صبا الطائي

  الشباب والرياضة: محمد العاني
  الخارجية: محمد علي الحكيم

  الصحة: عالء العلواني
  الكهرباء: لؤي الخطيب

  النفط: ثامر الغضبان
  النقل: عبدهللا لعيبي

  الثقافة: حسن طعمة كزار
  المالية: فؤاد حسين

  اإلسكان: بنكين ريكاني
  العدل: أسماء سالم صادق (مسيحية)

  التجارة: لؤي القيسي
  التعليم العالي: قصي السهيل

  الصناعة: صالح الجبوري
  الزراعة: صالح الحسني
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  العمل والشؤون االجتماعية: باسم الربيعي
العراقي برهم صالح ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي وعدد من ممثلي البعثات وحضر وقائع الجلسة الرئيس 

  .الدبلوماسية العربية واألجنبية المعتمدين في العراق
  

وتحولت قاعات البرلمان العراقي إلى صاالت اجتماعات مغلقة تعقدها الكتل السياسية، لحسم أمرها من 
  .مرشحيها

  
موحدا في مفاوضات اللحظة األخيرة مع عبدالمهدي، إذ ربطت بين  واتبعت معظم الكتل السياسية تكتيكا

  .دعمها لحكومته خالل التصويت، وقبوله مرشحيها للكابينة الوزارية
  

  .ولم تكن الكتل السياسية تفاوض عبدالمهدي فقط، بل كانت تتفاوض مع بعضها البعض، الستبدال الحقائب
  

بوصفها مغانم، تستخدم مواردها المالية واللوجستية لتعزيز  وينظر معظم األحزاب العراقية إلى الوزارات
  .نفوذ الحزب وزعيمه

  
ويقول المراقبون في بغداد إن لدى جميع الكتل السياسية تصورات واضحة عن كيفية استثمارها للوزارات 

  .التي تحصل عليها، لذلك حرص كل منها على الحصول على حقيبة بعينها
  

عبدالمهدي الكثير من المناقشات لدى عرضه على زعماء الكتل النيابية في البرلمان ولم يستغرق برنامج 
مساء األربعاء، إذ حظي بالموافقة سريعا، ما يعني أن الساسة لم يكونوا معنيين بتفاصيل البرنامج، قدر 

  .اهتمامهم بأسماء المرشحين
  

لى وسائل اإلعالم، قبل نحو ساعة واحدة من أعضاء كابينته ع 17ووزع مكتب عبدالمهدي السير الذاتية لـ
  .فقط من عرضها على البرلمان

  
  .وقال نواب في البرلمان، إنهم لم يتمكنوا من مراجعة جميع السير الذاتية للمرشحين، بسبب ضيق الوقت

  
عبدالمهدي أعد أكثر من قائمة مرشحين “، إن ”العرب”وقبيل موعد جلسة منح الثقة، قالت مصادر سياسية لـ

، ما يؤكد أن الخالفات بقيت حاضرة حتى اللحظة األخيرة بشأن ”احدة، لعرض إحداها على البرلمانو
  .الوزراء الجدد

  
تحول إلى بورصة أسهم، فسرعان ما يجري “ووفقا لتعبير نائب عن ائتالف العبادي، فإن تشكيل الحكومة 

  .”استبعاد مرشح، كان قبل ساعات قد ضمن الحقيبة
  

أحد المغضوب عليهم “زراء المكلف بتشكيل الحكومة العراقية عادل عبدالمهدي، إلى وتحول رئيس الو
، على حد تعبير مراقبين في بغداد، بعدما رفض عددا من طلبات زعماء الكتل، التي تتعلق بمنح ”سياسيا

  .مرشحيهم حقائب وزارية
  

دعا فيه إلى تشكيل جبهة معارضة  ، أسامة النجيفي بيانا، األربعاء،”للعراق متحدون“وأصدر زعيم ائتالف 
  .”االستثناءات“واسعة ضد الحكومة الجديدة، التي تشكلت بطريقة 
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وبدا واضحا غضب النجيفي من استبعاد ائتالفه عن أي وزارة في كابينة عبدالمهدي، بعدما فشل هو شخصيا 

ة على هامش تشكيل في ضمان االستمرار بمنصبه، نائبا لرئيس الجمهورية، في ظل التفاهمات الجديد
  .الحكومة

  
” البناء“وتوزع النواب السنة بين كتلتين نيابيتين كبيرتين تمثالن القوى الشيعية، تضم األولى، وتدعى 

ويعرف عنها قربها من إيران، تحالف الفتح بزعامة هادي العامري وائتالف دولة القانون بزعامة نوري 
، تحالف سائرون الذي يرعاه مقتدى الصدر وائتالف النصر ”اإلصالح“المالكي، فيما تضم الثانية، وتدعى 

  .بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي، وينتمي النجيفي إلى تحالف اإلصالح
  

ويقول النجيفي إن االتفاق السياسي السابق نص على توزيع حصة المكون السني من الوزارات على القوى 
بالتساوي، لكن األول استأثر بجميع الوزارات المخصصة للسنة السنية الموزعة بين تحالفي البناء واإلصالح 

  .في حكومة عبدالمهدي
  

ويلمح النجيفي إلى وزارة التربية، التي حاول الحصول عليها ألحد مرشحيه، لكنها ذهبت إلى صبا الطائي، 
  .مدعومة من زعيم المشروع العربي خميس الخنجر، الذي اختار االلتحاق بتحالف البناء

  
المهدي على النجيفي، بل شمل أيضا النائب البارز أحمد  يقتصر الغضب السياسي السني من عبدولم 

، الذي منّى نفسه بالحصول على حقيبة الدفاع، لكن المفاوضات أخرجته من السباق. ”أبومازن“الجبوري 
  وذهبت الوزارة إلى فيصل الشمري.
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 )حدةالو( اإلخبارية" مالمح تشكيل الحكومة الجديدةاخبار اليوم : مصادر عراقية تكشف لـ"العين 
  2018/10/25الخميس 

 
  عادل عبدالمهدي يخرج من البرلمان مع الرئيس العراقي برهم صالح

  
قال برلماني كردي في مجلس النواب العراقي: إن رئيس الوزراء المكلف عادل عبدالمهدي سيقدم تشكيلته 

   .الوزارية إلى مجلس النواب، األربعاء، وستنقصها وزارتا الدفاع والداخلية
  

النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، شيروان الدوبرداني، في تصريحات لـ"العين اإلخبارية" وأوضح 
أنه ال يتوقع كابينة وزارية كاملة، قائال: "ستكون هناك وزارتان أو ثالث غائبة لضيق الوقت، وليكون هناك 

لدفاع واألمن"، مشيرا إلى أن توافق ما بين الكتل السياسية كافة، وهذه الوزارات مهمة وسيادية خصوصا ا
   .شغل حقيبتي الدفاع والداخلية سيتأجل بعض الوقت

  
وتابع الدوبرداني أن جلسة مجلس النواب التاسعة للمصادقة على كابينة عبدالمهدي الوزارية، ستعقد في 

األول لرئيس  الساعة الثامنة من مساء األربعاء، لكن سيسبقها اجتماع في الساعة العاشرة صباحا بين النائب
مجلس النواب وممثلي الكتل السياسية؛ لبحث البرنامج الحكومي والسير الذاتية للوزراء الذين سيقدمهم 

  .عبدالمهدي لشغل الحقائب الوزارية
  
  
وأضاف الدوبرداني أن كابينة عبدالمهدي الوزارية ستنال الثقة في مجلس النواب، األربعاء، الفتا إلى أن  

طالبوا بأن تكون عملية التصويت لرئيس الوزراء والوزراء فردا فردا وبشكل سري، لكن "عددا من النواب 
   ."رئيس مجلس النواب هو الذي سيقرر طريقة التصويت خالل الجلسة

  
وكلف الرئيس العراقي برهم صالح في الثاني من أكتوبر/تشرين األول الحالي، عادل عبد المهدي بتشكيل 

يوما لرئيس الوزراء المكلف لتشكيل  30دستور العراقي على إعطاء مهلة الحكومة الجديدة، وينص ال
  .حكومته

  
أكتوبر/تشرين األول الحالي، موقعا  9ورغم إطالق رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبدالمهدي في  

ة، إال أن إلكترونيا أتاح للعراقيين لمدة يومين فرصة تقديم طلبات الترشيح لمنصب وزير في الحكومة المقبل
مالمح تشكيلته الوزارية تشير إلى تشغيل الوزارات من قبل شخصيات سياسية رشحتها الكتل السياسية 

  .العراقية
  

ونص المنهاج الوزاري للحكومة العراقية الجديدة، الذي اطلعت عليه "العين اإلخبارية"، على أن الحكومة 
  .فاع والداخلية والخارجية والنفط والمالية)منها وزارات سيادية هي: (الد 5وزارة؛  22ستتكون من 

  
  
وبحسب معلومات حصلت عليها "العين اإلخبارية" من مصادر سياسية عراقية، سيتولى محمد على الحكيم  

منصب وزير الخارجية، وثامر الغضبان منصب وزير النفط، وعالء العلواني منصب وزير الصحة، وصبا 
لسامرائي منصب وزير التخطيط، وماجد الساعدي منصب وزير النقل، الطائي منصب وزير التربية، وإياد ا

  .وقصي السهيل منصب وزير التعليم العالي، وأنس العزاوي منصب وزير الرياضة والشباب
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  إجراءات تشكيل الحكومة العراقية

  
رئيس  وتزامنا مع تحديد مجلس النواب العراقي لموعد جلسة المصادقة على الحكومة الجديدة، نفى مكتب

الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، ما تردد في وسائل إعالم كردية عن تحديد الحزب أسماء 
مرشحيه لتسلم مناصب وزارية في بغداد، وأكد مكتب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني أن القرار 

  .النهائي بشأن األسماء المرشحة لم يُتخذ بعد
  

 12يوليو/تموز ووصلت إلى بغداد في الـ 6العراقية التي انطلقت من البصرة في وتصاعدت حدة االحتجاجات 
من الشهر ذاته، وال تزال تطالب بتحسين الخدمات الحكومية خصوصا الكهرباء ومياه الشرب، إلى جانب 

مطالب سياسية بتغيير نظام الحكم في العراق، وتأسيس حكومة وطنية غير خاضعة لطهران وإنهاء الوجود 
  .إليراني في البالدا

  
ويأمل العراقيون في تشكيل حكومة جديدة مستقلة بعيدا عن الطائفية والحزبية، يكون والؤها الوحيد للمواطن 
العراقي والمصلحة العامة، وتركز على محاربة الفساد وإقامة مشاريع وطنية توفر فرص عمل للشباب، بدال 

  وأجندات غير وطنية. من الخضوع لقوى خارجية وداخلية تتبنى أهدافا
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  )بوابة األهرام( البرلمان العراقي يعلن مساء غد تشكيل الحكومة الجديدة
23-10-2018  

  
  

الحكومة أعلن البرلمان العراقي مساء اليوم الثالثاء أنه سيعقد جلسة، مسائية غدا األربعاء، إلعالن تشكيل 
  .العراقية الجديدة وبرنامجها الحكومي برئاسة عادل عبد المهدي

  
وذكر بيان للدائرة البرلمانية وزع مساء اليوم "سيتم عقد جلسة لمجلس النواب يوم غد األربعاء الساعة الثامنة 

  ."مساء
  

 22أصل وزارة من 18وبحسب مصادر عراقية فإن عبد المهدي سيقدم مساء غد تشكيلة وزارية تضم 
  .وزارة

  
واشارت تسريبات إلى أن كال من محمد علي الحكيم سوف يتولى حقيبة الخارجية وثامر الغضبان حقيبة النفط 
وقصي السهيل حقيبة التعليم العالي وعالء الدين الخطيب حقيبة الصحة وفيان دخيل حقيبة الهجرة والمهجرين 

 . ولؤي القيس حقيبة الصناعة
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  )البوابة نيوز( يعلن اليوم تشكيل الحكومة الجديدةالعراق: البرلمان 
  2018أكتوبر//24األربعاء 

  
يعقد البرلمان العراقي جلسةً خاصة مساء اليوم األربعاء، إلعالن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة 

  .وبرنامجها، برئاسة عادل عبدالمهدي
  .وزارة 22وزارة من أصل  18مصادر عراقية، فإن عبدالمهدي سيقدم تشكيلة وزارية تضم  وحسب

وأشارت إلى تولي محمد علي الحكيم حقيبة الخارجية، وثامر الغضبان النفط، وقصي السهيل التعليم العالي، 
  وعالء الدين الخطيب الصحة، وفيان دخيل الهجرة والمهجرين، ولؤي القيس الصناعة.
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  )ae.24( العراق: البرلمان يُعلن اليوم األربعاء الحكومة الجديدة
 2018أكتوبر  24األربعاء 

 
أعلن البرلمان العراقي، مساء الثالثاء، أنه سيعقد جلسةً، مساء ليوم األربعاء، إلعالن تشكيل الحكومة العراقية 

  .برئاسة عادل عبد المهدي الجديدة وبرنامجها،
  ."وذكر بيان للدائرة البرلمانية: "ستعقد جلسة لمجلس النواب األربعاء في الثامنة مساءً 

  .وزارة 22وزارة من أصل  18وحسب مصادر عراقية، فإن عبد المهدي سيقدم تشكيلة وزارية تضم 
غضبان النفط، وقصي السهيل التعليم وأشارت تسريبات إلى تولي محمد علي الحكيم حقيبة الخارجية، وثامر ال

  العالي، وعالء الدين الخطيب الصحة، وفيان دخيل الهجرة والمهجرين، ولؤي القيس الصناعة.
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  )العربي الجديد( العراق: عبدالمهدي يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للحكومة
  2018أكتوبر  24

  
وزيرا بحكومة عادل عبد المهدي، والذي أدى  14الخميس، الثقة لـ –منح البرلمان العراقي، ليلة األربعاء

مرشحين للتشكيلة الحكومية إلى نوفمبر/ تشرين الثاني  8بدوره اليمين الدستورية، فيما أرجأ منح الثقة لـ
  .المقبل

  
د"، أن مجلس النواب صّوت على وزراء النفط ثامر الغضبان، وأكد مصدر برلماني عراقي، لـ"العربي الجدي

واالتصاالت نعيم ثجيل، والمالية فؤاد حسين، والخارجية محمد علي الحكيم، والزراعة صالح الحسني، 
والصحة عالء عبد الصاحب العلوان، والنقل عبدهللا لعيبي المالكي، والعمل باسم الربيعي، والتجارة محمد 

المائية جمال العادلي، والكهرباء لؤي الخطيب، والصناعة صالح الجبوري، والشباب احمد  هاشم، والموارد
  .رياض العبيدي

  
وبين المصدر أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أدى اليمين الدستورية مع وزراء حكومته، موضحا أن 

  .رئيس الحكومة الجديد سيباشر مهامه بشكل طبيعي اعتبارا من صباح الخميس
  

وأوضح أن اعتراضات تحالف سائرون تسببت بتأجيل التصويت على الوزراء المتبقين، وعددهم ثمانية، 
  .مبينا أن رئاسة البرلمان قررت رفع الجلسة حتى السادس من الشهر المقبل

  
   

 14إلى ذلك، قال عضو البرلمان العراقي أسعد ياسين إن رئاسة البرلمان رفعت الجلسة بعد التصويت على 
يرا بحكومة عبد المهدي، مبينا، خالل مقابلة متلفزة، أن أمر الوزارات المتبقية ستتم مناقشته خالل األيام وز

  .المقبلة
  

وذكر رئيس الوزراء المكلف أنه يتعهد بانهاء العمل بالوكالة في المناصب التنفيذية خالل ستة أشهر، مؤكدا 
  .ر الحكومة ستشهدى إقرار قوانين خاصة بالوزاراتخالل كلمته أمام البرلمان أن األشهر األولى من عم

  
  ."وبين أنه قرر إلغاء مناصب نواب رئيس الوزراء، موضحا أنه لن يقبل بـ"عودة الدولة العميقة

  
وشدد على أنه "يجب إنهاء الفوضى، وانتشار السالح خارج إطار الدولة"، ولفت إلى أن "العراق لن يكون 

  ."على دول الجوار قاعدة لالنطالق نحو االعتداء
  

وبدأت في وقت سابق األربعاء جلسة برلمانية برئاسة محمد الحلبوسي للتصويت على الحكومة العراقية 
  .الجديدة، وشهدت توزيع السير الذاتية للمرشحين على أعضاء البرلمان لالطالع عليها قبل التصويت
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  )24مصر ( الخارجية والداخلية والدفاع والنفطالعراق اليوم عاجل...[أين] تنشر مرشحي وزارات 

  2018أكتوبر  24
  

مصادر مطلعة ترشيح كل من محمد علي الحكيم لولي مهام وزارة الخارجية، و وزارة الداخلية : فالح اكدت 
  الفياض، و وزارة الدفاع : فيصل الجربا، و وزارة النفط : ثامر الغضبان..يتبع

  
) هذا المحتوي ( العراق اليوم عاجل...[أين] تنشر مرشحي وزارات الخارجية والداخلية والدفاع والنفط 

وتم نقله كما هو من المصدر ( كل العراق )، وال يعبر عن وجة نظر  24منقول بواسطة محرك بحث مصر 
 .الموقع وال سياسة التحرير وانما تقع مسئولية الخبر وصحته علي الناشر االصلي وهو كل العراق

  



ة  د ح لو ا ص ت ال م ا ال ع إل ا ي و ا ف و ك س إل   63 | ص    ا
 

  )بلد نيوز( وزيًرا 14البرلمان العراقي يصادق على تعيين 
  2018أكتوبر  25

  
منح البرلمان العراقي الثقة األربعاء لجزء من الحكومة التي اقترحها رئيس الوزراء المكلف عادل عبد 

خالفات ومطالبات لكثير من المهدي ال تشمل حقائب رئيسة، مثل الداخلية والدفاع، وفق مسؤولين، وسط 
  .الكتل البرلمانية بتولي مناصب حكومية

  
يشكلون أعضاء البرلمان الجديد الذي تم  329نائبًا حضرت الجلسة من أصل  220إيالف: وافقت غالبية 

وزيًرا، بينهم وزراء الشؤون الخارجية  14انتخابه في مايو الماضي ويعاني من انقسام حاد، على أسماء 
  .والنفط والمالية

  
وبعد انتخابات مايو عهد الرئيس العراقي الجديد برهم صالح إلى عبد المهدي بتشكيل حكومة جديدة، وسط 

عاًما،  76تنافس الكتل البرلمانية على تولي مناصب وزارية. ويعد عبد المهدي السياسي المخضرم البالغ 
يحظى بدعم حليفي العراق الواليات  والذي شغل منصب وزير النفط في وقت سابق، شخصية توافقية، وهو

  .المتحدة وإيران، اللذين يكنّان العداء لبعضهما البعض
  

وتواجه الحكومة الجديدة تحديًا كبيًرا يتمثل في إعادة إعمار البلد الذي دمرته معارك استمرت ثالث سنوات 
  .لطرد تنظيم الدولة اإلسالمية من مناطق في شمال البالد وغربها

  
عليها معالجة آثار االحتجاجات للمطالبة بالخدمات العامة والكهرباء التي تصاعدت إلى عنف كما يتوجب 

دولة األكثر فسادا في العالم. وأمامها أيًضا مهمة مواصلة  12مميت في بعض األحيان، في بلد يعد من بين الـ
لعراقية من الجهاديين الذين ال الجهود لتأمين استقرار األوضاع األمنية في المناطق التي استعادتها القوات ا

  .يزالون يشنون هجمات متكررة
  
  
   

مليون عراقي ما زالوا يعيشون في مخيمات النازحين،  1.9تمثل عودة االستقرار األمني أمًرا أساسيًا لحوالى 
هم. ولم يتمكنوا من العودة إلى مناطقهم، سواء خوفًا من هجمات الجهاديين أم بسبب الدمار الذي أصاب منازل
ومن أجل التغلب على هذه المشكالت الماثلة، قرر عبد المهدي االعتماد في حكومته على شخصيات من 

  .التكنوقراط
  

من بين الذين تم إعطاء الضوء األخضر لهم الخميس في البرلمان وزير النفط ثامر الغضبان، الذي شغل هذا 
ية فؤاد حسين، الذي كان مرشح الحزب . وسيتولى وزارة المال2005و 2004المنصب سابقًا بين عامي 

  .الديموقراطي الكردستاني لمنصب رئيس الجمهورية، وهو مقرب من زعيم حزبه مسعود بارزاني
  
  
   

يمثل تولي حسين المنصب مؤشًرا إيجابيًا إلقليم كردستان، الذي يعيش أزمة أقتصادية حادة، بسبب التوتر بين 
  .1990لمخصصة لإلقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي منذ عام بغداد وأربيل وخالفات حول الميزانية ا
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نال ثقة البرلمان أيًضا وزير الخارجية محمد علي الحكيم، السفير السابق للعراق لدى األمم المتحدة، ووزير 
الكهرباء لؤي الخطيب الباحث في مجال الطاقة، والذي لم يتمكن أحد من أسالفه في هذه الوزارة من مواصلة 

ها حتى النهاية. وألغى عبد المهدي منصب نواب رئيس الوزراء الذي كان متبعًا في الحكومات العمل في
  نوفمبر لتقرير الوزارات الباقية. 6السابقة. وسيجتمع البرلمان في 

  
  
  


