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العمل  ايقاف  على  م�ؤخرا  اجلديد  الن�اب  جمل�س  �ص�ت 
بالقرارات ال�صادرة منذ الأول من مت�ز 2018 ولغاية 
اطالق  �صهدت  التي  الفرتة   ،2018 الأول  ت�رشين   24
مبالغ  اطالق  اىل  بال�صافة  ال�ظيفية  الدرجات  الف 
ففي  املتلكئة.  بامل�صاريع  العمل  لعادة  �صخمة  مالية 
م�افقة  عن  ق��ار،  ذي  حمافظة  اعلنت  املا�صي  مت���ز 
وظيفية  درج��ة  الف   7 اط��الق  على  ال����زراء  رئا�صة 
التي  املطالب  �صمن  ج��اء  ذل��ك  ان  مبينة  للمحافظة، 
الب�رشة  حمافظات  وكذلك  ال���زراء،  رئي�س  اىل  رفعتها 
فقد  كبرية  غ�صب  م�جة  �صهدت  التي  واملثنى  ومي�صان 
 10 اطالق  العبادي  حيدر  ال�صابق  ال�زراء  رئي�س  اعلن 
تخ�صي�س  اىل  بال�صافة  للب�رشة  وظيفية  درجة  الف 
3.5 ترلي�ن دينار، واعلن عن درجات وظيفية ملي�صان 

واملثنى.
الخ��ري،  ال��ن���اب  جمل�س  ق��رار  ف��ان  مراقبني  وبح�صب 
الذين  اخلريجني  طبقة  على  ل�صيما  �صلبا  �صيعنك�س 
يتامل�ن فر�س التعيني لتقدمي ما ميكن تقدميه، م�ؤكدين 
ال��ق��رارات  ال��رمل��ان احل��ايل  على ����رشورة ان ي��راع��ي 
القرارات   عن  ومتييزها  امل�اطن  ل�صالح  ت�صب  التي 
التناف�س  خانة  يف  ت�صع  قد  التي  ال�صابقة  احلك�مية 
ب�صري  الرملان،  لرئي�س  الثاين  النائب  ويرى  ال�صيا�صي. 
العبادي  حك�مة  اطلقتها  التي  التعيينات  اأن  احل��داد، 
خمالفة للد�صت�ر والقان�ن، ك�ن حك�مة الأخري منتهية 
للدرجات  تعيني  اأي  اإ�صدار  لها  يج�ز  ول  ال�صالحيات 
اخلا�صة من مدير عام واأعلى من هذا املن�صب، وعملها 
يف  القيادية  اما  الأعمال.  ت�رشيف  على  فقط  يقت�رش 
فاكدت  اجلاف  ا�ص�اق  الكرد�صتاين  الدميقراطي  احلزب 
جاءت  املالية  واملبالغ  ال�ظيفية  الدرجات  "اطالق  ان 
غا�صبة يف  تظاهرات  �صهدت  التي  الفرتة  مع  بالتزامن 
امت�صا�س غ�صب  لغر�س  اطلقت  املحافظات اجلن�بية، 
ال�صارع فقط". وا�صافت اجلاف يف حديث ل�»اجل�رنال« 

ان "الفرتة التي حددها جمل�س الن�اب حلك�مة ت�رشيف 
يعتر  الفرتة  بتلك  �صدر  ق��رار  واي  وا�صحة  العمال، 
ملغي، والدرجات ال�ظيفية والم�ال التي اطلقت مل تنفذ 

ما يلبي طم�ح املتظاهرين".
مطالب  بتثبيت  اجل��دي��دة  احلك�مة  اجل��اف  وطالبت 
على  وتنفيذها  املقبل  العام  م�ازنة  يف  املتظاهرين 
فقط،لتحقيق  ال�ع�د  على  ابقاء  ولي�س  ال�اقع  ار���س 
العدالة بني مك�نات ال�صعب العراقي، مع الخذ بالنقاط 
مبطالب  والخ���ذ  الكرد�صتانية  الكتل  اهدتها  التي 

املحافظات واعطاء كل ذي حقا حقه".
ان  ح��رب   ط��ارق  القان�ين  اخلبري  ي�صيف  جانبه  من 
الرملان ي�ص�ت على قرار يطرح يف جل�صاته، لكن هذا 

القرار يجب ان يك�ن �صمن قان�ن وت�رشيع د�صت�ري.
التي  "الفرتة  ان  ل�»اجل�رنال«  حديث  يف  حرب  وقال 
للحك�مة  اع��م��ال  كت�رشيف  ال��ن���اب  جمل�س  ح��دده��ا 
ال�صابقة )1 مت�ز – 24 ت�رشين الول/2018(، ل ت�صتند 
اىل قان�ن لنه اعتمد على املادة 138 من الد�صت�ر غري 

نافذه".
الخري  الن�اب  جمل�س  "ت�ص�يت  ان  اىل  حرب  وا�صار  
فرتة  خالل  ال�صابق  احلك�مة  بقرارات  العمل  بايقاف 
قان�ن"،  به  ي�صدر  م��ال  ملزم  غري  العمال  ت�رشيف 
اخت�صا�س احلك�مة وهي  القرارات من  "هذه  ان  مبينا 

من تعده نافذ او ملغي".
واعلنت احلك�مة ال�صابقة يف مت�ز املا�صي انها ا�صبحت 
“حك�مة خدمات” بعد تبني 200 قرار لت�فري اخلدمات 
وحت�صينها من خالل تنفيذ امل�صاريع العاجلة، ف�صال عن 

اطالق 55 الف درجة وظيفية يف خمتلف امل�ؤ�ص�صات".
واعلن املتحدث ال�صابق با�صم احلك�مة عن �صدور اكرث 
واحتياجات  م�صاريع   تلك  قرار بخ�ص��س    200 من  
تخ�صي�س  بعد  تظاهرات  �صهدت  التي  املحافظات 
والقاليم   املحافظات  تنمية  م�ازنة  من  لها  الم���ال  
ومن تخ�صي�صات البرتودولر وح�صة  املحافظات التي 

لها منافذ حدودية”.

بغداد – اجل�رنال: اقرت وزارة املالية ب�صع�ية ا�صتمرار الدولة بالتعاقد وتعيني امل�ظفني بدوائرها دون اكتفاء، 
فيما ا�صارت اىل ان احتمالية اأن تك�ن هناك ن�ص��س �صمن م�ازنة العام املقبل تق�صي مبنح بع�س العاملني 
�صحفي،الي�م  حديث  ج�هان،يف  حماد  ماهر  املالية  وزارة  وقال  وكيل  تقاعدية.  رواتب  اخلا�س  بالقطاع  
ال�صبت، ان "بع�س ال�زارات رفعت اأ�صماء الأجراء والعق�د الذين يعمل�ن �صمن مالكها بناء على  ت�جيه رئي�س 
ال�زراء عادل عبد املهدي. ون�ه ج�هان  اإىل احتمالية اأن تك�ن هناك ن�ص��س �صمن م�ازنة العام املقبل تق�صي 
مبنح بع�س العاملني بالقطاع  اخلا�س رواتب تقاعدية اأ�ص�ة مب�ظفي الدولة م�صتدركا اإن ذلك الن�س لن يك�ن 
اأويل لتلك امل�صالة. هذا ووجه رئي�س  �صاماًل يف البداية لكافة العاملني بذلك القطاع لكنها �صتك�ن مبثابة حل 
جمل�س ال�زراء عادل عبد املهدي يف  19 من ال�صهر احلايل  كافة ال�زارات بتقدمي جداول تف�صيلية اليه باأعداد 

املعينني بعق�د او باأج�ر ي�مية م�صنفة بح�صب ال�صهادة والخت�صا�س وعدد �صن�ات العقد او الأجر.

الن�اب تخ�صي�س جل�صة  رئا�صة جمل�س  قررت 
ال���زاري��ة.  الكابينة  ل�صتكمال  الثنني  ي���م 
احللب��صي،  حممد  الن�اب  جمل�س  رئي�س  وقال 
ان اجلل�صة املقبلة التي �صتعقد الثنني �صتك�ن 
النائب  وق���دم  ال����زاري���ة.  الكابينة  لك��م��ال 
الغامني،  علي  ال��ق��ان���ن  دول��ة  اإئ��ت��الف  ع��ن 
حلل  �صعبي  بدعم  يح�صى  ان��ه  ق��ال  مقرتحا 
الغامني  وق��ال  ال��دف��اع  وزي��ر  من�صب  ازم��ة 
"اإننا  القان�ن  دول��ة  ائتالف  عن  نائب  وه� 
املكافحة  قادة جهاز  احد  ت�صنم  ندعم مقرتح 

الرهاب حلقيبة وزارة الدفاع، خ�ص��صا وهذا 
ال�صعبية  الط��راف  قبل  من  مدع�م  املقرتح 
وزارة  "مر�صح  اأن  الغامني،  ب�صكل كبري، وبني 
الع�صكرية  اخلرة  ذوي  يك�ن  ان  يجب  الدفاع 
الدفاع  "وزير  ان  مبينا   ، والكفاءة  واملهارة 
ال�صابق عرفان احليايل، كان احد قادة جهاز 
الق�صرية،  امل��دة  ورغ��م  الره����اب،  مكافحة 
ادارته  وكانت  وتغيريات  جناحات  حقق  لكنه 
ناجح لل�زارة، وكان رئي�س ال�زراء عادل عبد 
املهدي قد اكد يف م�ؤمتره ال�صحفي ال�صب�عي 
ا�صتكمال  دون  اكرث  النتظار  ميكن  "ل  اإنه   ،

الكابينة ال�زارية".

تغيري  عن  العامة،  امل��رور  مديرية  اعلنت 
ايام الدوام يف كليتني ببغداد لتقليل الزخم 

املروري.
باملديرية  واملخابرة  ال�صيطرة  مدير  وقال 
ان  بيان،  يف  الق�صاب  ر�صيد  حيدر  العميد 
مرور  مديري  وج��ه  العام  امل��رور  "مدير 
بتحقيق  والمرين  والكرخ  الر�صافة  بغداد 
لقاءات مع الك�ادر التدري�صية يف اجلامعات 

التغيري،  تنفيذ  مناق�صة  لغر�س  والكليات 
امل���روري  ال��زخ��م  تقليل  يف  للم�صاهمة 

احلا�صل ي�ميًا.
"امر قاطع مرور الدورة العقيد  وا�صاف ان 
بغداد  م��رور  مدير  وبت�جيه  ح�صن  ف��الح 
اىل  النتقال  مت  احمد  جمال  احمد  العميد 
كلية دجلة اجلامعة وكلية الفارابي اجلامعة 
والتفاق ان يك�ن الدوام من ي�م ال�صبت اىل 
ي�م الربعاء وتغيري يف �صاعات بدء ونهاية 

الدوام الر�صمي.

حذرت كتلة حتالف �صائرون، من ثغرات قد ي�ؤدي 
عدم تالفيها اىل تده�ر ال��صع المني يف حمافظة 

نين�ى.
احليدري  ر�صا  حممد  الكتلة  ع��ن  النائب  وق��ال 
حتالف  من  نيابيا  "وفدا  ان  �صحفي،  م�ؤمتر  يف 
عمليات  وقيادة  امل��صل  بزيارة  ق��ام  �صائرون 
ا�صتجابة  الم��ن��ي،  ال���اق��ع  على  لل�ق�ف  نين�ى 
ال�صدر"،  مقتدى  ال�صدري  التيار  زعيم  لتغريدة 
مبينا ان "ال��صع المني يف امل��صل حاليا وكما 
لل�هلة  مطمئنا  يعد  المنيني  القادة  مع  �صاهدناه 
امنية  و���رشورات  احتياجات  هناك  لكن  الوىل، 

بخط�رة  تنذر  القطعات  يف  ونق�س  ول�ج�صتية 
اليام املقبلة مامل يتم تالفيها.

عبد  ع��ادل  امل�صلحة  للق�ات  العام  القائد  ودع��ا 
املهدي اىل "الت�جه مع القادة المنيني املخت�صني 
اىل حمافظة نين�ى لل�ق�ف على واقع احلال المني 
واخلدمي لتاليف الثغرات وت�فري امل�صتلزمات التي 

ت�صهم يف تدعيم ا�صتقرار املحافظة.
ق�ات  عنا�رش  ع��دد  زي��ادة  "�رشورة  على  و�صدد 
حاليا  تعمل  التي  احلدود  وق�ات  املحلية  ال�رشطة 
يف م�صاحة �صا�صعة ل تتنا�صب مع امن املحافظة"، 
"البتعاد  اىل  وممثليها  ال�صيا�صية  الكتل  داعيا 
القادة  مع  ال�صيا�صية  وال�رشاعات  املناكفات  عن 

المنيني.

قررت احلك�مة العراقية ال�صبت اإجراء فتح جزئي لعدد 
املح�صنة  اخل�رشاء  باملنطقة  والنفاق  الطرق  من 
منطقة  يف  اخل�����رشاء  املنطقة  وتقع  ب��غ��داد.  و�صط 
، وعرفت بهذا ال�صم بعد  العا�صمة  كرادة مرمي و�صط 
ا�صتقر  الذي   ،2003 عام  للعراق  الأمريكي  الحتالل 
فيها وح�لها اإىل منطقة معزولة اأمنيًا عن بقية اأنحاء 
للحك�مة  مقاّر  اإىل  تدريجيًا  تتح�ل  اأن  قبل  بغداد، 
من  وع��دد  امل�ص�ؤولني،  و�صكن  وال��رمل��ان،  العراقية 
يف  الأمريكية  ال�صفارة  بينها  من  الأجنبية،  البعثات 
العراق. وجتري ال�صتعدادات على قدم و�صاق من اجل 

الرملان  مقري  ت�صم  التي  اخل�رشاء  املنطقة  افتتاح 
مطلعة،  م�صادر  وا�صارت  امل�اطنني  امام  واحلك�مة 
اىل ان العمل جاري لإعادة افتتاح نفق فندق الر�صيد 
الرابط بني املنطقة اخل�رشاء والكرادة واجل�رش املعلق.
رئي�س  ني�ز"،ان  ل�"اجل�رنال  حك�مي  م�صدر  وقال 
يربط  نفق  بفتح  ،وج��ه  املهدي  عبد  ع��ادل  احلك�مة 

املنطقة اخل�رشاء بالكرادة و�صط العا�صمة بغداد
عدد  فتح  �صمل  احلك�مي  القرار  ،اأن  امل�صدر  واأ�صاف 
لتخفيف  امل�اطنني  حركة  اأم��ام  الأخ��رى  الطرق  من 
ب�صكل  امل�اطنني  حركة  وت�صهيل  احلا�صل،  الزخم 
طبيعي. وارجع امل�صدر ،اأ�صباب هذا القرار اىل حت�صن 
الختناقات  لفك  احلك�مة  وت�جه  الأمني  ال��صع 

املرورية بالعا�صمة بغداد.
املنطقة اخل�رشاء  بافتتاح  املهدي  وتعهد عادل عبد 
يف  الرملان  اأمام  كلمته  خالل  م��صحًا  احلك�مية، 
ي�م نيله الثقة، اأنه �صيعمل اأي�صًا على تقليل احل�اجز 

الأمنية يف بغداد.
ال�صيا�صية  القيادات  الأمر مل يرق عدداً من  اأن هذا  اإل 
م�ص�ؤول  به  اأفاد  ملا  وفقًا  املنطقة،  هذه  تقطن  التي 
احلديث  اإن  ق��ال  اخل�����رشاء  املنطقة  اأم��ن  يف  رفيع 
وج�د  ب�صبب  ال�صهل،  بالأمر  "لي�س  املنطقة  فتح  عن 
على  احت�ائها  عن  ف�صاًل  فيها،  بارزين  �صيا�صيني 

دوائر �صيا�صية واأمنية ح�صا�صة عراقية واأجنبية.
ال�صفارة  ف��ان  اخ��رى  �صيا�صية،  م�صادر  وبح�صب 

اخل�رشاء  املنطقة  فتح  تعار�س  بغداد  يف  المريكية 
امام حركة امل�اطنني.

على  ت�صغط  المريكية  "ال�صفارة  ان  امل�صادر  وقالت 
احلك�مة العراقية ملنع فتح املنطقة اخل�رشاء.

يف  املهدي،  عبد  عادل  ال���زراء  رئي�س  حديث  ووفق 
ليال  مت�ا�صل  جهد  هناك  ف��ان  ال�صب�عي  م�ؤمتره 

ونهارا لعادة افتتاح املنطقة اخل�رشاء.
وي�صيف عبد املهدي بح�صب مقربني منه ان احلك�مة 
اجلديدة �صتت�جه ل��صع جدول زمني لعمل كل وزارة 
على  ال���زارات  داخل  امل�ؤ�ص�صات  حّث  اأجل  من  فيها، 
ب�صاأن  �رشيعة  اإج��راءات  اتخاذ   " اإىل  لفتًا  الإجناز"، 

افتتاح املنطقة اخل�رشاء.

البرلمان يلغي 55 الف درجة وظيفية وتخصيصات مالية لمئات المشاريع في اربع محافظات 

ثغرات أمنية في الموصل بانتظار المعالجة

الحكومة تفتح المنطقة الخضراء أمام المواطنين

المالية تكشف عن خبر سار للعاملين في القطاع الخاص

البرلمان يخصص جلسة االثنين الستكمال 
الكابينة الوزارية

تغيير ايام الدوام في كليتين ببغداد

بغداد - الجورنال

بغداد – حسين فالح

بغداد – سعد المندالوي

بغداد - الجورنال

بغداد - الجورنال

بغداد – الجورنال

رئيس التحـــــــــــــــــرير

ALJOURNAL

 رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين »1591«               

العراق يرفض مقترحا اميركيا 
لالستغناء عن الغاز االيراني

مهلة الـ45 يوما..ضغط اميركي يصطدم بجدارعراقي صلب

شباك وقمصان ممزقة وإداريون 
يستنجدون بـ«الالصق« لحل األزمات 

صفحات منوعةيـومية سيــاسيــة اقتصادية مستقلة journaliraq.com8
Sun.25 Nov. 2018 issue no 522 االحد 25 تشرين الثاني 2018 العدد

  رقم االيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 2128 لسنة 2015

A L J O U R N A L  N E W S P A P E R

الدارة  به  تقدمت  مقرتحا  العراقية  احلك�مة  رف�صت 
المريكية لتع�ي�س الغاز اليراين. 

ج�رنال"  �صرتيت  وول  �صحيفة  ن�رشته  تقرير  وبح�صب 
ال�صبت"،  الي�م  ني�ز"،  "اجل�رنال  ترجمته  المريكية، 
لقطع  ال��ع��راق  على  ت�صغط  املتحدة  ال���لي��ات  ف��ان 
ارتباطات الطاقة مع اإيران ، جمندًة ال�رشكات الأمريكية 
وحلفائها مثل اململكة العربية ال�صع�دية لتط�ير البدائل. 
على الرغم من م�قع العراق كمنتج رئي�صي للنفط ، فاإن 
الذي  الطبيعي  للغاز  بالن�صبة  اإيران  على  يعتمد  العراق 

ي�لد ما ي�صل اإىل ٪45 من طاقته الكهربائية.
ب�صان  بغداد  على  �صغطها  ي�ؤدي  اأن  وا�صنطن  وتخ�صى 
العق�بات على طهران اإىل اإ�صعاف البالد ، التي خرجت 
داع�س  تنظيم  �صد  �صن�ات  ثالث  دامت  حرب  من  لت�ها 
الرهابي، ويق�ل م�ص�ؤول�ن وحملل�ن ان �صغ�طا كبرية 
قد ت�ؤدي اي�صًا اىل نتائج عك�صية من خالل دفع العراق 
ال�ليات  ومنحت  اي��ران.  اىل  اقرب  املطاف  نهاية  يف 
املتحدة بغداد اإعفاًء ل� 45 ي�مًا من العق�بات الإيرانية 
الطبيعي.  الغاز  ا�صترياد  على  باحلفاظ  لها  ي�صمح  ، مما 
لكن امل�ص�ؤولني الأمريكيني ُيقرون باأن العراق �صيحتاج 
اإمدادات الطاقة  اإىل مزيد من ال�قت لفطم احتياجه من 

العفاء  متديد  العراقي�ن  امل�ص�ؤول�ن  ويت�قع  الإيرانية 
رمبا ل�صن�ات. وقال رائد فهمي ، نائب عن كتلة �صائرون 
�صغ�طًا  املتحدة  ال�ليات  مار�صت  اإذا  لنا  حتد  "هذا 
وبالتايل  ا�صتقرارنا  اإىل زعزعة  ذلك  ي�ؤدي  فقد   ، كبرية 
ا�صتقرار املنطقة. وهذا ما ل يريده الأمريكي�ن.  يزعزع 
عرو�صها  بتقدمي  الأمريكية  الطاقة  �رشكات  وتق�م 
الطاقة،  لتلبية احتياجاته من  الطرق املمكنة  للعراق و 
ويف الأ�صهر الأخرية ، قدمت وا�صنطن مقرتحات مل�صاعدة 
اخلارج من حق�ل  الغاز  ا�صتخدام  ذلك  ، مبا يف  العراق 
النفط يف البالد وتط�ير �صبكة الكهرباء الغري املطابقة 
ممثل�ن  �صافر   ، املا�صي  الأ�صب�ع  ويف  للم�ا�صفات. 

اإىل   ، تك�صا�س  يف  مقرها   ، اإنريجي"  "اإك�صلريت  ل�رشكة 
امل�صال  الطبيعي  للغاز  عائمة  من�صاأة  لق��رتاح  بغداد 
للعراق يف اجتماع �صاعد الدبل�ما�صي�ن الأمريكي�ن يف 
ترتيبه ، ح�صبما قال م�ص�ؤول�ن �صارك�ا يف املناق�صات، 
قب�ل  يف  مرتددين  كان�ا  العراقيني  امل�ص�ؤولني  لكن 
القرتاح لأنهم ي�صعرون انه مقاد بامل�صالح الأمريكية. 
املحطة  هذه  مثل  ان  اك�صلريت  با�صم  متحدثة  وقالت 
�صيا�صة  لكن  للعراق"  ف�ائد  ت�فر  ان  "ميكن  الطافية 

ال�رشكة هي عدم مناق�صة الفر�س التجارية.
من  طلبت  املتحدة  ال�ليات  اإن  اأمريكي  م�ص�ؤول  وذكر 
والبنية  الطاقة  يف  ال�صتثمار  ال�صع�دية  ايران  مناف�س 

التحتية الأخرى يف جن�ب العراق، وعلى اثر ذلك �صافر 
وزير الطاقة ال�صع�دي خالد الفالح اإىل بغداد هذا ال�صهر 
يف  التعاون  تعزيز  ملناق�صة  العراقي  بنظريه  والتقى 
ال�زراء  رئي�س  التقى  كما   ، والكهرباء  الطاقة  جمالت 
عادل  ال���زراء  رئي�س  وقال  املهدي  عبد  عادل  العراقي 
"اإن العراق ل يرغب يف  عبد املهدي يف م�ؤمتر �صحفي 
اأن ي�صبح جزءا من �رشاع ه� لي�س طرفًا فيه" م�صريا اإىل 
م�قف بالده من العق�بات على رو�صيا وال�صني واأوروبا. 
وطرح امل�ص�ؤول�ن العراقي�ن م�ؤخراً فكرة الدفع بالأغذية 
امل�صت�صار   ، احل�صني  كاظم  وقال  الإن�صانية.  والإمدادات 
الذي  املهدي  عبد  ع��ادل  ال���زراء  لرئي�س  القت�صادي  

ال�ليات  مع  العق�بات  لتخفيف  تفاو�صيًا  وفداً  تراأ�س 
املتحد ان ا�صتقاللية الطاقة عن اإيران كان يف م�صلحة 

العراق قبل اأن ي�صبح مطلبًا من اأي جانب اآخر.
يف  ا�صت�صارية  �رشكة  مديرة   ، ڤاخ�ص�ري  �صارة  وذكرت 
وا�صنطن  الدولية"ومقرها  بي  ڤي  الطاقة"اأ�س  جمال 
العراق  يتمكن  اأكرث من عام كي  ي�صتغرق  قد  الأمر  اإن   ،
من تط�ير طرق جديدة لت�ليد اأو ا�صترياد الغاز الطبيعي. 
لت�صغيل  ماتكفي  اإي��ران  من  الكهرباء  العراق  وي�صت�رد 
مرت  ملي�ن   28 وي�صرتي  �صن�يًا  منزل  ملي�ن  تقريبًا 
مكعب من الغاز الإيراين كل ي�م ، وه� ما ت�صتهلكه ولية 

ما�صات�ص��صت�س المريكية ي�ميا تقريبا.


