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بغداد – اجلورنال نيوز :توقع املتنبئ جوي� ،صادق عطية هطول �أمطار على العراق ت�ستمر لثالثة
�أيام.
وقال عطية يف �صفحته على الفي�سبوك ،الأربعاء ،ان “املنخف�ض اجلوي اجلبهوي موجود حالي ًا
على ال�سواحل ال�شمالية للبحر املتو�سط ويتقدم نحو منطقتنا بخطى ثابتة و�ست�صل بوادر �أمطاره
للبالد �إعتباراً من يوم غد اخلمي�س يف مناطق ال�شمال والغربية” .و�أ�ضاف “�ستعم الأمطار كافة
املدن للأيام (اجلمعة وال�سبت والأحد) املقبلة ”،متوقعا “انتهاء احلالة املمطرة خالل نهار االثنني
املقبل وت�صحو الأجواء وتربد عدا �شمال البالد التي ت�ستمر فيها فر�ص االمطار يوم االثنني يف
بع�ض مناطقها مع برودة ملحوظة” .ولفت عطية اىل ان “غزارة الأمطار متوقعة �أحيان ًا مع الربق
والرعد واحل�صة الأكرب هي ملدن اجلنوب”.
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حراك نيابي لعدم التصويت للمتورطين بـ"الصفقات" مقابل شغل حقائب وزارية في الحكومة
بغداد – سعد المندالوي

يح�شد ن��واب يف الربملان اجلديد ،اىل ع��دم الت�صويت الي
مر�شـح حتوم حوله �شبهات دفع اموال مقابل مترير تر�شيحـه
ل�شغل حقيبة وزاريـة يف الكابينة احلكوميـة اجلديدة ،التي
�صوت جمل�س النواب على  14وزيرا منها يف ت�رشين االول
املا�ضي .وك�شفت جهات رقابية و�سيا�سية عن تورط وزراء
باالرهاب وم�شمولني بقانون امل�ساءلة والعادلة ،فيما بعد
برزت ارقام خيالية للدوالرت يف بيع و�رشاء للمنا�صب يف
احلكومة اجلديدة .ويقول نواب عن كتل خمتلفة انهم اخذوا
على عاتقهم تبني عدم الت�صويت الي مر�شـح حتوم حوله
�شبهات بدفع ام��وال مقابل مترير تر�شيحـه ل�شغل حقيبة
وزاريـة يف الكابينة احلكوميـة اجلديدة ،التي مايزال جمل�س
النواب يرتقب ا�ستكمال الت�صويت على حقائبها ال�شاغرة حال
اتفاق الكتل ال�سيا�سية مع رئي�س الوزراء عادل عبد املهدي
على تقدميهم امام الربملان .وك�شف زعيم التيار ال�صدري
مقتدى ال�صدر عن �صفقات �ضخمة حتاك بني بع�ض اع�ضاء
الفتح وبع�ض افراد البناء من �سيا�سيي ال�سنة ل�رشاء الوزارات
باموال �ضخمة وبدعم خارجي ال مثيل له.
وق��ال ال�صدر يف تغريدة له على تويرت "ر�سالتي اىل الأخ
املجاهد هادي العامري ،هناك �صفقات �ضخمة حتاك بني
بع�ض اع�ضاء الفتح وبع�ض افراد البناء من �سيا�سيي ال�سنة
ل�رشاء ال��وزارات باموال �ضخمة وبدعم خارجي ال مثيل له،
اخي العزيز اتفقنا �سويا �أن يدار العراق بطريقة �صحيحة
وبا�سلوب جديد يحفظ ا�ستقالليته و�سيادته ،وتعاهدنا
ان ن�ستمر �سوية حبا بالعراق و�شبعه" .وبح�سب ن��واب يف
الربملان � ،أنهم "ب�صدد جمع تواقيع لعدم الت�صويت الي
مر�شح حتوم حوله �شبهات مالية او جنائيـة او �سيا�سية،
والن�أي ب�أنف�سهم عن �سل�سلة االنتقادات ال�شعبية وال�سيا�سيـة
مللف ت�شكيل احلكومة اجلديدة  ،الن العديد من املر�شحيـن
املتدوالـة ا�سما�ؤهم ل�شغل حقائب وزاريـة ي�شتبه بدفعهم
اموال مقابل احل�صول على املن�صب  ،ال�سيما مر�شحي حقيبة
وزارة الدفاع " .وك�شفت م�صادر مطلعة ،الأربعاء ،عن لقاء

قريب �سيجمع زعيم التيار ال�صدري مقتدى ال�صدر وزعيم
حتالف الفتح هادي العامري ،يهدف ملا ا�سماها بامل�صارحة
حول بيع ال��وزارات بني اجلانبني ،وهو امر ا�شار له ال�صدر
م�سبقا .وقال امل�صدر ان "خالل اليومني املقبلني �سيكون
هناك لقاء بني مقتدى ال�صدر وه��ادي العامري ،والهدف
منه امل�صارحة حول بيع الوزارات ،بعد ك�شف ال�صدر ذلك يف
تغريدته املذكورة انفا" .و�أ�ضاف امل�صدر� ،أن "ال�صدر ميتلك
ادلة دامغة على عمليات بيع املنا�صب الوزارية ،وخ�صو�صا
فيها يتعلق بحقيبة الدفاع ،و�سيقدم هذه االدلة ب�شكل مبا�رش
اىل العامري عند اجتماعه به" .من جهته النائب حممد
الكربويل ،اعترب الرتا�شق باتهامات بيع ال��وزارات �سيا�سة
جديدة لتمرير مر�شحني بعينهم .وقال الكربويل يف تغريدة
له على موقعه الر�سمي على تويرت ان "الرتا�شق باتهامات بيع
الوزارات واملنا�صب فرية �سيا�سية جديدة لتمرير مر�شحني
بعينهم" .وا���ض��اف "اننا �رشطنا لإخ��وان��ن��ا يف حتالفي
الإ�صالح والبناء هو �إعمار حمافظاتنا املدمرة" ،م�شريا
"�إذا كنتم بحجم هذا التحدي ،خذوا الوزارات وعمروا مدننا
�إن كنتم �صادقني" .اما النائب عن حتالف �سائرون ريا�ض
ال�ساعدي يف ت�رصيح �صحفي ،ان"عدد من الكتل ال�سيا�سية
ت�سعى حاليا �إىل بيع و�رشاء عدد من املنا�صب مقابل مليارات
الدوالرات ل�شخ�صيات غري كفوءة  ،ف�ضال عن توفري احلماية
الربملانية لتلك ال�شخ�صيات لعدم ك�شف ف�سادها" .و�أ�ضاف
ال�ساعدي �أن “ 600من�صب حكومي معر�ض للبيع وال�رشاء
بني الكتل ال�سيا�سية مقابل مليارات الدوالرات” ،مبينا �إن
“بيع املنا�صب مل يقت�رص على الوزارات فح�سب �إمنا و�صل
�إىل منا�صب قيادات الفرق الع�سكرية واملدير العام ورئي�س
املجل�س املحلي" .كما �أكد م�صدر نيابي� ،أن"معظم الكتل
النيابية �إىل الآن ترى يف الوزارات غنائم ت�سد مطامعها خالل
الأربع �سنوات القادمة ،وتتناف�س وتبيع وت�شرتي املنا�صب
وال���وزارات مببالغ خيالية" .اىل ذلك قال النائب ال�سابق
عبدالرحمن اللويزي ،ان"�صفقة بيع وزارة الدفاع و�صلت اىل
 30مليون دوالر" ،ملمحا اىل"وجود ف�ساد يف عقود الطعام
للجنود التي ت�صل اىل املليارات".

باالرقام ..مسؤولون يؤجرون عقارات المنطقة الخضراء باسعار زهيدة
بغداد  -الجورنال

ك�شفت تقارير �صحفية ،الأرب��ع��اء ،عن ملف �إيجار
دور ومنازل لنحو  240م�س�ؤو ًال وموظف ًا يف الدولة،
يك�شف بيعها �أو ت�أجريها ب�أ�سعار �ضئيلة جداً مقارنة
ب�أ�سعار ال�سوق.
ويعود تاريخ عر�ض امللف على جمل�س ال��وزراء �إىل
حزيران  ،2015وهو مقدم من مكتب رئي�س الوزراء
العتماد �آلية معينة يف �إيجار العقارات اململوكة
ال��دول��ة يف املنطقة اخل����ضراء وجممعي القاد�سية
واجلادرية ال�سكنيني القريبني منها.
وي��ؤك��د عاملون يف املنطقة اخل����ضراء �أن غالبية

امل�س�ؤولني الذين �شملهم امللف ال يزالون ي�شغلون
العقارات امل�ؤجرة لهم ب�أ�سعار زهيدة ،علما ب�أن جميع
البيوت امل�ست�أجرة تعود ملكيتها للدولة وبت�رصف
وزارة املالية .وتقرتح �إحدى فقرات الآلية املذكورة
يف امللف ا�ستيفاء �إيجار الدار من املوظف ،على �أن
تكون الن�سبة املقتطعة من راتب املوظف الأ�صلي
وعدم ح�ساب املخ�ص�صات الإ�ضافية ،وبن�سب تبد�أ من
 5يف املائة من قيمة الراتب بالن�سبة �إىل م�ست�أجري
امل�ساحات التي تقل عن  100مرت مربع لت�صل �إىل 8
يف املائة مل�ست�أجري امل�ساحات التي تتجاوز 300
مرت مربع ،وهي ن�سب �إيجار ال متثل يف الغالب �إال
نحو  15يف املائة من قيمة الإيجارات املتداولة يف

املنطقة اخل�رضاء واملجمعات القريبة منها التي تقع
�ضمن نطاق "الأحياء الراقية" يف بغداد.
وورد يف امللف �أن م�س�ؤو ًال حالي ًا رفيع ًا للغاية
ي�ست�أجر منز ًال م�ساحته  600مرت مربع مببلغ 400
�أل��ف دينار فقط (نحو  330دوالراً) ،بينما ي�شغل
رئي�س �سابق للربملان منز ًال م�ساحته � 3آالف مرت
مربع ببدل �إيجار مليوين دينار ( 1680دوالراً).
وك�شف امل��ل��ف� ،أن بع�ض امل�س�ؤولني ي�شغل �أك�ثر
من منزلني تابعني للدولة ،فم�س�ؤول ع�سكري رفيع
ي�ست�أجر  3منازل ترتاوح �أ�سعار �إيجاراتها بني 320
�ألف دينار ومليوين دينار ،كما ي�شغل نائب �سابق
لرئي�س الوزراء العدد نف�سه من املنازل.

ويعد ملف ت�أجري وبيع ع��ق��ارات ال��دول��ة من �أكرث
امللفات تعقيداً و�أهمية يف ال��ع��راق ،ب�سبب ت�شعب
التجاوزات التي طالت جهات و�أحزاب ًا و�شخ�صيات
�سيا�سية متنفذة من خمتلف الأطياف تقريب ًا.
وتقدم حتالف "�سائرون" الذي يدعمه مقتدى ال�صدر
الأحد املا�ضي ،مبجموعة مقرتحات تتعلق بامتيازات
النواب وملف ت�أجري ومتليك عقارات الدولة .ومن بني
تلك املقرتحات �إلغاء االمتيازات اخلا�صة بالإيجار
لأع�ضاء جمل�س النواب والوزراء و�أ�صحاب الدرجات
اخلا�صة� ،إىل جانب فتح ملف عقارات الدولة ،و�إعادة
النظر يف قانون بيع و�إيجار �أموال الدولة رقم ""21
ل�سنة .2013

مقترح بتخصيص دوالرين من كل برميل نفط للعاطلين
بغداد  -الجورنال

اقرتحت جلنة العمل وال�ش�ؤون االجتماعية يف
جمل�س النواب تخ�صي�ص دوالرين من كل برميل
نفط خام يتم ت�صديره للعاطلني عن العمل.
وقالت ع�ضو اللجنة ان�سجام الغراوي يف مومنر
�صحفي عقدته يف جمل�س النواب  ،انه "يف خ�ضم
املناق�شات ح��ول امل��وازن��ة وم��ن اج��ل ان يكون
للعاطلني ع��ن العمل وج��ود فعلي يف امل��وازن��ة
نطالب بتخ�صي�ص مبلغ تريليون دينار لقطاع
العمل وال�����ض��م��ان االج��ت��م��اع��ي وال���ذي ي�ساوي
دوالرين لكل برميل نفط يوميا.
ودع��ت اىل "تخ�صي�ص تريليون من ه��ذا املبلغ

الط�لاق القرو�ض املي�رسة وامل�شاريع ال�صغرية
التي ت�شغل �رشيحة كبرية من العاطلني ،ومبلغ
تريليون دي��ن��ار ل��زي��ادة روات���ب االرام���ل وذري
االحتياجات اخلا�صة وان يكون مبلغ القر�ض
او امل�رشوع ال�صغري قدرة  10ماليني دينار لكل
فرد متقدم يتم توزيعه مبعيار الكثافة ال�سكانية،
و تقوم وزارة العمل بتقدمي اخلطط التي مبوجبها
يتم �رصف املبلغ على ان يتم ت�سليمه بعيدا عن
الروتني .واقرتحت الغراوي ان يكون ت�سديد املبلغ
امل�رصوف للقر�ض ب�شكل �شهري ملدة خم�س �سنوات
تبدا بال�سنة الثانية من اجل ت�شغيل العاطلني
يوفر تريليون لتوفري  10000فر�صة عمل لوفد
القطاعات الت�شغيلية.

النقل تتخذ اجراءات للحد من تكرار
حوادث القطارات
بغداد  -الجورنال

اعلنت وزارة النقل،عن اتخاذها اج��راءات
الزمة للحد من تكرار حوادث القطارات.
وذكر بيان للوزارة  ،ان "وزير النقل عبداهلل
لعيبي ،اتخذ اجراءات الزمة للحد من تكرار
حوادث القطارات وذلك بالتن�سيق مع املرور
العامة.
وقال لعيبي ،وفقا للبيان ،ان "احلادث جاء
ب�سبب و�ضع �أطار كبري على خط ال�سكة يف
�ساحة عدن �أدى اىل توقف القطار وت�سبب

يف عطله" ،مو�ضحا انه "مت تاليف احلادث
وعلى الفور وخالل ( )45دقيقه ليوا�صل
امل�سري.
من جهته ا�شار مدير عام ال�سكك� ،سالم جرب
�سلوم ،اىل "القيام ب�إجراءات �رسيعة ت�شمل
ت�أهيل املعابر النظامية وازالة املعابر غري
النظامية وذلك بو�ضع ق�ضبان �سكة جديدة
و�صيانة ال��ع��وار���ض وال��ب��واب��ات وال�صب
املوقعي ون�صب كامريات مراقبة يف كل
معرب وعلى عدة اجتاهات يف غ�ضون االيام
املقبلة.

مطالب نيابية بالغاء هيئة النزاهة ومكاتب
المفتشين العامين
بغداد – الجورنال

طالب ع�ضو يف جمل�س النواب ،بتعديل
ال��د���س��ت��ور وال��غ��اء م��ك��ات��ب املفت�شني
العامني وهيئة النزاهة ،فيما ا�شار اىل
�أن االخ�ي�رة فيها الكثري م��ن �شبهات
الف�ساد .وقال كاظم ال�صيادي يف مومتر
�صحايف  ،يف مبنى الربملان" ،طالبنا
بت�شكيل جلنة لتعديل الد�ستور والغاء

هيئة النزاهة ومكاتب املفت�ش العام لكن
دون اذان �صاغية" ،جمددا املطالبة مرة
اخرى "ف�ضال عن ت�شكيل جلنة بتعديل
الد�ستور.
وطالب ال�صيادي "بالغاء هيئة النزاهة"،
معتربا �أن فيها "الكثري م��ن �شبهات
الف�ساد ،كما احل��ال للجنة النزاهة يف
الربملان ال�سابق التي كانت غري معطاء
ومعر�ضة النتهاكات" وفق قوله.

"أين قبري" دعوات تضامنية النهاء معاناة صابئة الديوانية عند دفن موتاهم
بغداد  -الجورنال

يعاين ال�صابئة املندائيون يف الديوانية الواقعة يف
مفرتق طرق بني حمافظات اجلنوب وحمافظات
الو�سط العراقي ،من التهمي�ش ال�سيا�سي واحلرمان
من �أر�ض يدفنون فيها ،بح�سب تقرير ن�رشه م�رشوع
"ت�صالح" املدعوم من منظمتي"  "CFIالفرن�سية
و " "MICTالأملانية االعالميتني .ونقل التقرير
عن خمت�صني ان احلرمان والتمييز ادى اىل هجرة
ال�صابئة املندائيني من املحافظة اىل مدن �أخرى
او خارج البالد ،لتنخف�ض اعدادهم اىل  32عائلة

بعد ان كانت تتجاوز املئة حتى العام .2014
وا�ست�شهد التقرير مبفارقة جمعت بني قطعتي ار�ض
متجاورتني تقعان على م�سافة  10كم اىل اجلنوب
ال�رشقي من مركز مدينة الديوانية التي تبعد 180
ك��م جنوب ب��غ��داد ،مت تخ�صي�ص االوىل كمقربة
لل�سيارات واحلديد املتهالك ،و�أحيطت ب�أ�سيجة
وحرا�س ي�رشفون على حمايتها ،فيما بقت االخرى
خاوية على الرغم من ا�ستح�صال جميع موافقات
الدوائر ذات العالقة لتكون مقربة لل�صابئة الذين
يتبعون احدى �أهم الديانات التوحيدية القدمية التي
انت�رشت يف بالد الرافدين يف ع�صور ما قبل امليالد.

وقال خالد ناجي ،مدير وقف ال�صابئة يف الديوانية
"نحن كبقية الب�رش حينما حتدث حالة وفاة الحدنا
ال جند مكانا لدفن موتانا يف هذه املدينة رغم كل
ال�سنوات التي يق�ضيها املواطن املندائي يف خدمة
املجتمع بهذه املنطقة" .فيما ي��روي املواطن
املندائي عمار �ساجد ،حدثا تعر�ض فيه موكب لدفن
�أحد اقاربهم يف مقربة ال�صابئة الواقعة يف ناحية
ابو غريب ببغداد ،لإط�لاق نار من قبل م�سلحني
منتمني داع�ش ،قتل خاللها �شخ�صني اخرين ،وعلى
اثرها قررت ا�رس ال�ضحايا مغادرة العراق ب�شكل
نهائي بحثا عن االمان واملواطنة وامل�ساواة .وا�شار

التقرير اىل ان رجال دين يف الديوانية يت�ضامنون
مع دع��وات الطائفة املوجهة للحكومات املحلية
واالحتادية من �أجل �ضمان حقوق املكونات يف
العراق والتعامل معها على ا�سا�س االنتماء الوطني
واالن�ساين ،وحفظ كرامتها وحريتها يف ممار�سة
عباداتها وتوفري البنية اال�سا�سية لذلك ،حيث ذكر
ال�شيخ حيدر ال��ع��رداوي انهم ال يعرت�ضون على
مطالب الطائفة املندائية "فهم �رشكاء معنا يف هذا
البلد ولديهم مقابر يف كل مدن ال��ع��راق .بدوره
حمل حمافظ الديوانية� ،سامي احل�سناوي وزارة
املالية م�س�ؤولية التلكوء يف تثمني القطعة اخلا�صة

مبقربة ال�صابئة املندائيني ،وذكر �أنه اوعز مبتابعة
املو�ضوع من اجل ح�سمه .ويف اخلتام ذكر التقرير
�أن �شواهد امل��وت يف املقربة املوعودة ،و�ضمان
حقوقهم املدنية وال�سيا�سية ،وا�ستكمال بناء
معبدهم يف الديوانية ميكن �أن يكون طريقا لعودة
�آالف املهاجرين من ال�صابئة من خارج العراق،
لينعم اجلميع بحقوقهم على ا�سا�س املواطنة يف
بلد عرف بالتنوع والتعدد منذ �آالف ال�سنني .يذكر
�أن ال�صابئة املنذائيون يعي�شون يف بغداد وجنوب
العراق وت�شكل حمافظة مي�سان عا�صمة تاريخية
لهم وي�شكلون ثقافة �ألفية عابرة للتحديات التي

توالت على بالد الرافدين خالل اكرث من ع�رشين
قرنا من الزمان بح�سب مو�سوعة حقوق االقليات
التي ن�رشها م�ؤ�س�سة م�سارات املعنية بالتنوع
واالقليات يف ال��ع��راق .ويتكلم املندائيون لغة
املندائية ،وهي لهجة من لهجات االرامية ال�رشقية
وتعد لغة العراقيني الأوائ��ل بعد ال�سومرية ،وقد
ادرج��ت عام  2006يف قامو�س اليون�سكو �ضمن
اللغات املعر�ضة لالنقرا�ض ،وقد ت�ضاءل ابناء
هذه الطائفة من � 50ألف مندائي قبل  2003اىل
نحو خم�سة �آالف يف الوقت احلايل بح�سب منظمات
خمت�صة ب�ش�ؤون االقليات يف العراق.

