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بغداد – اجلورنال :اقرت وزارة املالية ب�صعوية ا�ستمرار الدولة بالتعاقد وتعيني املوظفني بدوائرها دون اكتفاء،
فيما ا�شارت اىل ان احتمالية �أن تكون هناك ن�صو�ص �ضمن موازنة العام املقبل تق�ضي مبنح بع�ض العاملني
بالقطاع اخلا�ص رواتب تقاعدية .وقال  وكيل وزارة املالية ماهر حماد جوهان،يف حديث �صحفي،اليوم
ال�سبت ،ان "بع�ض الوزارات رفعت �أ�سماء الأجراء والعقود الذين يعملون �ضمن مالكها بناء على توجيه رئي�س
الوزراء عادل عبد املهدي .ونوه جوهان �إىل احتمالية �أن تكون هناك ن�صو�ص �ضمن موازنة العام املقبل تق�ضي
مبنح بع�ض العاملني بالقطاع اخلا�ص رواتب تقاعدية �أ�سوة مبوظفي الدولة م�ستدركا �إن ذلك الن�ص لن يكون
�شام ًال يف البداية لكافة العاملني بذلك القطاع لكنها �ستكون مبثابة حل �أويل لتلك امل�سالة .هذا ووجه رئي�س
جمل�س الوزراء عادل عبد املهدي يف  19من ال�شهر احلايل كافة الوزارات بتقدمي جداول تف�صيلية اليه ب�أعداد
املعينني بعقود او ب�أجور يومية م�صنفة بح�سب ال�شهادة واالخت�صا�ص وعدد �سنوات العقد او الأجر.
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البرلمان يلغي  55الف درجة وظيفية وتخصيصات مالية لمئات المشاريع في اربع محافظات
بغداد – سعد المندالوي

�صوت جمل�س النواب اجلديد م�ؤخرا على ايقاف العمل
بالقرارات ال�صادرة منذ الأول من متوز  2018ولغاية
 24ت�رشين الأول  ،2018الفرتة التي �شهدت اطالق
االف الدرجات الوظيفية باال�ضافة اىل اطالق مبالغ
مالية �ضخمة العادة العمل بامل�شاريع املتلكئة .ففي
مت��وز املا�ضي اعلنت حمافظة ذي ق��ار ،عن موافقة
رئا�سة ال���وزراء على اط�لاق  7االف درج��ة وظيفية
للمحافظة ،مبينة ان ذل��ك ج��اء �ضمن املطالب التي
رفعتها اىل رئي�س ال��وزراء ،وكذلك حمافظات الب�رصة
ومي�سان واملثنى التي �شهدت موجة غ�ضب كبرية فقد
اعلن رئي�س الوزراء ال�سابق حيدر العبادي اطالق 10
االف درجة وظيفية للب�رصة باال�ضافة اىل تخ�صي�ص
 3.5ترليون دينار ،واعلن عن درجات وظيفية ملي�سان
واملثنى.
وبح�سب مراقبني ف��ان ق��رار جمل�س ال��ن��واب االخ�ير،
�سيعنك�س �سلبا ال�سيما على طبقة اخلريجني الذين
يتاملون فر�ص التعيني لتقدمي ما ميكن تقدميه ،م�ؤكدين
على ��ض�رورة ان ي��راع��ي ال�برمل��ان احل��ايل ال��ق��رارات
التي ت�صب ل�صالح املواطن ومتييزها عن القرارات
احلكومية ال�سابقة التي قد ت�ضع يف خانة التناف�س
ال�سيا�سي .ويرى النائب الثاين لرئي�س الربملان ،ب�شري
احل��داد� ،أن التعيينات التي اطلقتها حكومة العبادي
خمالفة للد�ستور والقانون ،كون حكومة الأخري منتهية
ال�صالحيات وال يجوز لها �إ�صدار �أي تعيني للدرجات
اخلا�صة من مدير عام و�أعلى من هذا املن�صب ،وعملها
يقت�رص فقط على ت�رصيف الأعمال .اما القيادية يف
احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين ا�شواق اجلاف فاكدت
ان "اطالق الدرجات الوظيفية واملبالغ املالية جاءت
بالتزامن مع الفرتة التي �شهدت تظاهرات غا�ضبة يف
املحافظات اجلنوبية ،اطلقت لغر�ض امت�صا�ص غ�ضب
ال�شارع فقط" .وا�ضافت اجلاف يف حديث لـ«اجلورنال»

ان "الفرتة التي حددها جمل�س النواب حلكومة ت�رصيف
االعمال ،وا�ضحة واي ق��رار �صدر بتلك الفرتة يعترب
ملغي ،والدرجات الوظيفية واالموال التي اطلقت مل تنفذ
ما يلبي طموح املتظاهرين".
وطالبت اجل��اف احلكومة اجل��دي��دة بتثبيت مطالب
املتظاهرين يف موازنة العام املقبل وتنفيذها على
ار���ض الواقع ولي�س ابقاء على الوعود فقط،لتحقيق
العدالة بني مكونات ال�شعب العراقي ،مع االخذ بالنقاط
التي اهدتها الكتل الكرد�ستانية واالخ���ذ مبطالب
املحافظات واعطاء كل ذي حقا حقه".
من جانبه ي�ضيف اخلبري القانوين ط��ارق ح��رب ان
الربملان ي�صوت على قرار يطرح يف جل�ساته ،لكن هذا
القرار يجب ان يكون �ضمن قانون وت�رشيع د�ستوري.
وقال حرب يف حديث لـ«اجلورنال» ان "الفرتة التي
ح��دده��ا جمل�س ال��ن��واب كت�رصيف اع��م��ال للحكومة
ال�سابقة ( 1متوز –  24ت�رشين االول ،)2018/ال ت�ستند
اىل قانون النه اعتمد على املادة  138من الد�ستور غري
نافذه".
وا�شار حرب اىل ان "ت�صويت جمل�س النواب االخري
بايقاف العمل بقرارات احلكومة ال�سابق خالل فرتة
ت�رصيف االعمال غري ملزم م��ال ي�صدر به قانون"،
مبينا ان "هذه القرارات من اخت�صا�ص احلكومة وهي
من تعده نافذ او ملغي".
واعلنت احلكومة ال�سابقة يف متوز املا�ضي انها ا�صبحت
“حكومة خدمات” بعد تبني  200قرار لتوفري اخلدمات
وحت�سينها من خالل تنفيذ امل�شاريع العاجلة ،ف�ضال عن
اطالق  55الف درجة وظيفية يف خمتلف امل�ؤ�س�سات".
واعلن املتحدث ال�سابق با�سم احلكومة عن �صدور اكرث
من  200قرار بخ�صو�ص تلك م�شاريع واحتياجات
املحافظات التي �شهدت تظاهرات بعد تخ�صي�ص
االم��وال لها من موازنة تنمية املحافظات واالقاليم
ومن تخ�صي�صات البرتودوالر وح�صة املحافظات التي
لها منافذ حدودية”.

الحكومة تفتح المنطقة الخضراء أمام المواطنين
افتتاح املنطقة اخل�رضاء التي ت�ضم مقري الربملان
واحلكومة امام املواطنني وا�شارت م�صادر مطلعة،
اىل ان العمل جاري لإعادة افتتاح نفق فندق الر�شيد
الرابط بني املنطقة اخل�رضاء والكرادة واجل�رس املعلق.
وقال م�صدر حكومي لـ"اجلورنال نيوز"،ان رئي�س
احلكومة ع��ادل عبد املهدي ،وج��ه بفتح نفق يربط
املنطقة اخل�رضاء بالكرادة و�سط العا�صمة بغداد
و�أ�ضاف امل�صدر �،أن القرار احلكومي �شمل فتح عدد
من الطرق الأخ��رى �أم��ام حركة املواطنني لتخفيف
الزخم احلا�صل ،وت�سهيل حركة املواطنني ب�شكل
طبيعي .وارجع امل�صدر �،أ�سباب هذا القرار اىل حت�سن
الو�ضع الأمني وتوجه احلكومة لفك االختناقات

بغداد – حسين فالح

قررت احلكومة العراقية ال�سبت �إجراء فتح جزئي لعدد
من الطرق واالنفاق باملنطقة اخل�رضاء املح�صنة
و�سط ب��غ��داد .وتقع املنطقة اخل����ضراء يف منطقة
كرادة مرمي و�سط العا�صمة  ،وعرفت بهذا اال�سم بعد
االحتالل الأمريكي للعراق عام  ،2003الذي ا�ستقر
فيها وحولها �إىل منطقة معزولة �أمني ًا عن بقية �أنحاء
مقار للحكومة
بغداد ،قبل �أن تتحول تدريجي ًا �إىل ّ
العراقية وال�برمل��ان ،و�سكن امل�س�ؤولني ،وع��دد من
البعثات الأجنبية ،من بينها ال�سفارة الأمريكية يف
العراق .وجتري اال�ستعدادات على قدم و�ساق من اجل

املرورية بالعا�صمة بغداد.
وتعهد عادل عبد املهدي بافتتاح املنطقة اخل�رضاء
احلكومية ،مو�ضح ًا خالل كلمته �أمام الربملان يف
يوم نيله الثقة� ،أنه �سيعمل �أي�ض ًا على تقليل احلواجز
الأمنية يف بغداد.
�إال �أن هذا الأمر مل يرق عدداً من القيادات ال�سيا�سية
التي تقطن هذه املنطقة ،وفق ًا ملا �أفاد به م�س�ؤول
رفيع يف �أم��ن املنطقة اخل����ضراء ق��ال �إن احلديث
عن فتح املنطقة "لي�س بالأمر ال�سهل ،ب�سبب وجود
�سيا�سيني بارزين فيها ،ف�ض ًال عن احتوائها على
دوائر �سيا�سية و�أمنية ح�سا�سة عراقية و�أجنبية.
وبح�سب م�صادر �سيا�سية ،اخ��رى ف��ان ال�سفارة

االمريكية يف بغداد تعار�ض فتح املنطقة اخل�رضاء
امام حركة املواطنني.
وقالت امل�صادر ان "ال�سفارة االمريكية ت�ضغط على
احلكومة العراقية ملنع فتح املنطقة اخل�رضاء.
ووفق حديث رئي�س ال��وزراء عادل عبد املهدي ،يف
م�ؤمتره اال�سبوعي ف��ان هناك جهد متوا�صل ليال
ونهارا العادة افتتاح املنطقة اخل�رضاء.
وي�ضيف عبد املهدي بح�سب مقربني منه ان احلكومة
اجلديدة �ستتوجه لو�ضع جدول زمني لعمل كل وزارة
حث امل�ؤ�س�سات داخل ال��وزارات على
فيها ،من �أجل ّ
الإجناز" ،الفت ًا �إىل " اتخاذ �إج��راءات �رسيعة ب�ش�أن
افتتاح املنطقة اخل�رضاء.

ثغرات أمنية في الموصل بانتظار المعالجة
بغداد  -الجورنال

حذرت كتلة حتالف �سائرون ،من ثغرات قد ي�ؤدي
عدم تالفيها اىل تدهور الو�ضع االمني يف حمافظة
نينوى.
وق��ال النائب ع��ن الكتلة حممد ر�ضا احليدري
يف م�ؤمتر �صحفي ،ان "وفدا نيابيا من حتالف
�سائرون ق��ام بزيارة املو�صل وقيادة عمليات
نينوى للوقوف على ال��واق��ع االم��ن��ي ،ا�ستجابة
لتغريدة زعيم التيار ال�صدري مقتدى ال�صدر"،
مبينا ان "الو�ضع االمني يف املو�صل حاليا وكما
�شاهدناه مع القادة االمنيني يعد مطمئنا للوهلة
االوىل ،لكن هناك احتياجات و��ضرورات امنية

ولوج�ستية ونق�ص يف القطعات تنذر بخطورة
االيام املقبلة مامل يتم تالفيها.
ودع��ا القائد العام للقوات امل�سلحة ع��ادل عبد
املهدي اىل "التوجه مع القادة االمنيني املخت�صني
اىل حمافظة نينوى للوقوف على واقع احلال االمني
واخلدمي لتاليف الثغرات وتوفري امل�ستلزمات التي
ت�سهم يف تدعيم ا�ستقرار املحافظة.
و�شدد على "�رضورة زي��ادة ع��دد عنا�رص قوات
ال�رشطة املحلية وقوات احلدود التي تعمل حاليا
يف م�ساحة �شا�سعة ال تتنا�سب مع امن املحافظة"،
داعيا الكتل ال�سيا�سية وممثليها اىل "االبتعاد
عن املناكفات وال�رصاعات ال�سيا�سية مع القادة
االمنيني.

تغيير ايام الدوام في كليتين ببغداد
بغداد  -الجورنال

اعلنت مديرية امل��رور العامة ،عن تغيري
ايام الدوام يف كليتني ببغداد لتقليل الزخم
املروري.
وقال مدير ال�سيطرة واملخابرة باملديرية
العميد حيدر ر�شيد الق�صاب يف بيان ،ان
"مدير امل��رور العام وج��ه مديري مرور
بغداد الر�صافة والكرخ واالمرين بتحقيق
لقاءات مع الكوادر التدري�سية يف اجلامعات

والكليات لغر�ض مناق�شة تنفيذ التغيري،
للم�ساهمة يف تقليل ال��زخ��م امل���روري
احلا�صل يومي ًا.
وا�ضاف ان "امر قاطع مرور الدورة العقيد
ف�لاح ح�سن وبتوجيه مدير م��رور بغداد
العميد احمد جمال احمد مت االنتقال اىل
كلية دجلة اجلامعة وكلية الفارابي اجلامعة
واالتفاق ان يكون الدوام من يوم ال�سبت اىل
يوم االربعاء وتغيري يف �ساعات بدء ونهاية
الدوام الر�سمي.

البرلمان يخصص جلسة االثنين الستكمال
الكابينة الوزارية
بغداد  -الجورنال

قررت رئا�سة جمل�س النواب تخ�صي�ص جل�سة
ي��وم االثنني ال�ستكمال الكابينة ال��وزاري��ة.
وقال رئي�س جمل�س النواب حممد احللبو�سي،
ان اجلل�سة املقبلة التي �ستعقد االثنني �ستكون
الك��م��ال الكابينة ال���وزاري���ة .وق���دم النائب
ع��ن �إئ��ت�لاف دول��ة ال��ق��ان��ون علي الغامني،
مقرتحا ق��ال ان��ه يح�ضى بدعم �شعبي حلل
ازم��ة من�صب وزي��ر ال��دف��اع وق��ال الغامني
وهو نائب عن ائتالف دول��ة القانون "�إننا
ندعم مقرتح ت�سنم احد قادة جهاز املكافحة

االرهاب حلقيبة وزارة الدفاع ،خ�صو�صا وهذا
املقرتح مدعوم من قبل االط��راف ال�شعبية
ب�شكل كبري ،وبني الغامني� ،أن "مر�شح وزارة
الدفاع يجب ان يكون ذوي اخلربة الع�سكرية
واملهارة والكفاءة  ،مبينا ان "وزير الدفاع
ال�سابق عرفان احليايل ،كان احد قادة جهاز
مكافحة االره����اب ،ورغ��م امل��دة الق�صرية،
لكنه حقق جناحات وتغيريات وكانت ادارته
ناجح للوزارة ،وكان رئي�س الوزراء عادل عبد
املهدي قد اكد يف م�ؤمتره ال�صحفي اال�سبوعي
� ،إنه "ال ميكن االنتظار اكرث دون ا�ستكمال
الكابينة الوزارية".

مهلة الـ 45يوما..ضغط اميركي يصطدم بجدارعراقي صلب
بغداد – الجورنال

رف�ضت احلكومة العراقية مقرتحا تقدمت به االدارة
االمريكية لتعوي�ض الغاز االيراين.
وبح�سب تقرير ن�رشته �صحيفة وول �سرتيت جورنال"
االمريكية ،ترجمته "اجلورنال نيوز" ،اليوم ال�سبت"،
ف��ان ال��والي��ات املتحدة ت�ضغط على ال��ع��راق لقطع
ارتباطات الطاقة مع �إيران  ،جمند ًة ال�رشكات الأمريكية
وحلفائها مثل اململكة العربية ال�سعودية لتطوير البدائل.
على الرغم من موقع العراق كمنتج رئي�سي للنفط  ،ف�إن
العراق يعتمد على �إيران بالن�سبة للغاز الطبيعي الذي

يولد ما ي�صل �إىل  45٪من طاقته الكهربائية.
وتخ�شى وا�شنطن �أن ي�ؤدي �ضغطها على بغداد ب�شان
العقوبات على طهران �إىل �إ�ضعاف البالد  ،التي خرجت
لتوها من حرب دامت ثالث �سنوات �ضد تنظيم داع�ش
االرهابي ،ويقول م�س�ؤولون وحمللون ان �ضغوطا كبرية
قد ت�ؤدي اي�ض ًا اىل نتائج عك�سية من خالل دفع العراق
يف نهاية املطاف اقرب اىل اي��ران .ومنحت الواليات
املتحدة بغداد �إعفا ًء لـ  45يوم ًا من العقوبات الإيرانية
 ،مما ي�سمح لها باحلفاظ على ا�سترياد الغاز الطبيعي.
لكن امل�س�ؤولني الأمريكيني ُيقرون ب�أن العراق �سيحتاج
�إىل مزيد من الوقت لفطم احتياجه من �إمدادات الطاقة

الإيرانية ويتوقع امل�س�ؤولون العراقيون متديد االعفاء
رمبا ل�سنوات .وقال رائد فهمي  ،نائب عن كتلة �سائرون
"هذا حتد لنا �إذا مار�ست الواليات املتحدة �ضغوط ًا
كبرية  ،فقد ي�ؤدي ذلك �إىل زعزعة ا�ستقرارنا وبالتايل
يزعزع ا�ستقرار املنطقة .وهذا ما ال يريده الأمريكيون.
وتقوم �رشكات الطاقة الأمريكية بتقدمي عرو�ضها
للعراق و الطرق املمكنة لتلبية احتياجاته من الطاقة،
ويف الأ�شهر الأخرية  ،قدمت وا�شنطن مقرتحات مل�ساعدة
العراق  ،مبا يف ذلك ا�ستخدام الغاز اخلارج من حقول
النفط يف البالد وتطوير �شبكة الكهرباء الغري املطابقة
للموا�صفات .ويف الأ�سبوع املا�ضي � ،سافر ممثلون

ل�رشكة "�إك�سلريت �إنريجي"  ،مقرها يف تك�سا�س � ،إىل
بغداد الق�تراح من�ش�أة عائمة للغاز الطبيعي امل�سال
للعراق يف اجتماع �ساعد الدبلوما�سيون الأمريكيون يف
ترتيبه  ،ح�سبما قال م�س�ؤولون �شاركوا يف املناق�شات،
لكن امل�س�ؤولني العراقيني كانوا مرتددين يف قبول
االقرتاح لأنهم ي�شعرون انه مقاد بامل�صالح الأمريكية.
وقالت متحدثة با�سم اك�سلريت ان مثل هذه املحطة
الطافية "ميكن ان توفر فوائد للعراق" لكن �سيا�سة
ال�رشكة هي عدم مناق�شة الفر�ص التجارية.
وذكر م�س�ؤول �أمريكي �إن الواليات املتحدة طلبت من
مناف�س ايران ال�سعودية اال�ستثمار يف الطاقة والبنية

التحتية الأخرى يف جنوب العراق ،وعلى اثر ذلك �سافر
وزير الطاقة ال�سعودي خالد الفالح �إىل بغداد هذا ال�شهر
والتقى بنظريه العراقي ملناق�شة تعزيز التعاون يف
جماالت الطاقة والكهرباء  ،كما التقى رئي�س الوزراء
العراقي عادل عبد املهدي وقال رئي�س ال��وزراء عادل
عبد املهدي يف م�ؤمتر �صحفي "�إن العراق ال يرغب يف
�أن ي�صبح جزءا من �رصاع هو لي�س طرف ًا فيه" م�شريا �إىل
موقف بالده من العقوبات على رو�سيا وال�صني و�أوروبا.
وطرح امل�س�ؤولون العراقيون م�ؤخراً فكرة الدفع بالأغذية
والإمدادات الإن�سانية .وقال كاظم احل�سني  ،امل�ست�شار
االقت�صادي لرئي�س ال��وزراء ع��ادل عبد املهدي الذي

تر�أ�س وفداً تفاو�ضي ًا لتخفيف العقوبات مع الواليات
املتحد ان ا�ستقاللية الطاقة عن �إيران كان يف م�صلحة
العراق قبل �أن ي�صبح مطلب ًا من �أي جانب �آخر.
وذكرت �سارة ڤاخ�شوري  ،مديرة �رشكة ا�ست�شارية يف
جمال الطاقة"�أ�س ڤي بي الدولية"ومقرها وا�شنطن
� ،إن الأمر قد ي�ستغرق �أكرث من عام كي يتمكن العراق
من تطوير طرق جديدة لتوليد �أو ا�سترياد الغاز الطبيعي.
وي�ستورد العراق الكهرباء من �إي��ران ماتكفي لت�شغيل
تقريب ًا مليون منزل �سنوي ًا وي�شرتي  28مليون مرت
مكعب من الغاز الإيراين كل يوم  ،وهو ما ت�ستهلكه والية
ما�سات�شو�ست�س االمريكية يوميا تقريبا.

