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املناطق  اأبرز  "املنطقة اخل�رضاء" واحدة من  تعد 
عام  بعد  العراقية  احلكومة  عليها  �سيطرت  التي 
اأن  بعد  ع�سكرية  ثكنة  اإىل  ُحّولت  وقد   ،2003
اأمام  اإليها  املوؤدية  واجل�سور  الطرق  جميع  قطعت 
 3 اإىل  ارتفاعها  ي�سل  كونكريتية  بحواجز  املارة 
اأمتار، ما جعلها �سببًا يف زيادة معاناة العراقيني.
من  واحدة  بغداد  العا�سمة  و�سط  املنطقة  وُتعترب 
ت�سم  لكونها  البالد،  يف  حت�سينًا  املناطق  اأكرث 
الأمريكية،  ال�سفارة  ومقر  العراقية  احلكومة  مقر 
بالإ�سافة اإىل عدد من املقار احلكومية واملنظمات 

الدولية. 
عن  ل���»اجل��ورن��ال«   ك�سفت  �سيا�سية  م�����س��ادر 
الدولة"  "دور  ملف  بفتح  اف�ست  نيابية  حتركات 
امل�سادر  وقالت  اخل�رضاء.  املنطقة  يف  ال�سكنية 
مبلف  حتقيقا  فتح  “الربملان  ان  »اجل��ورن��ال«  ل� 
دور الدولة ال�سكنية داخل املنطقة اخل�رضاء و�سط 

العا�سمة بغداد ملعرفه عائديتها وتخ�سي�سها".
مواطنني  ي�سغلها  ال���دور  "هذه  وا���س��اف��ت،ان 
يف  انها  ال   ، واق��ل  ع��ام  مدير  بدرجة  وموظفني 
جمل�س  واع�ساء  للم�سوؤولني  خم�س�سة  احلقيقة 

النواب”.
ف�سل  اخل�رضاء،  املنطقة  داخل  من  م�سدر  وقال 
اخل�رضاء  "املنطقة  اإن  هويته،  عن  الإف�ساح  عدم 
اإبان �سيطرة الأمريكيني كانت م�ساحتها ل تتجاوز 
4 5- كم لكن احلكومات العراقية املتعاقبة عملت 

على تو�سعتها على ح�ساب �سكانها الأ�سليني".
واأ�ساف اأنها "كانت يف ال�سابق ت�سم فقط الق�رض 
الرئا�سية  الق�سور  م��ن  وجمموعة  اجل��م��ه��وري 
واملقر  العراقيني،  بامل�سوؤولني  اخلا�سة  واملنازل 
املنحل،  البعث  حلزب  القطرية  للقيادة  الرئي�سي 
املجهول  اجلندي  اأهمها  الن�سب؛  من  وجمموعة 

التي  امل�ساحة  اأن  اإل  الكربى.  و�ساحة الحتفالت 
من  اأكرث  اإىل  ت�سل  اخل�رضاء  املنطقة  اإىل  مت  �سُ
النظام  عليها  ي�سيطر  كان  التي  امل�ساحة  ن�سف 
دوائر  يف  يعملون  موظفون  فيها  و�سكن  ال�سابق، 
ارتباطاتهم  معرفه  دون  لكن  باحلكومة،  ب�سيطة 

اخلارجية او مب�سوؤولني باحلكومة".
نا�سطون على مواقع التوا�سل الجتماعي تداولوا 
توؤكد  العراقي،  الربملان  من  �سادرتني  وثيقتني 
اإحداهما على اأن رئي�س الربملان حممد احللبو�سي، 
كبدل  نائب  لكل  دينار  ماليني   3 بتخ�سي�س  اأمر 
اإيجار �سكن، فيما ت�سمنت الثانية اإلغاء احللبو�سي 
اليجار  طلبات  ترويج  من  ال�ستثناء  "اإلغاء 
ال�ساكنني  يخ�س  فيما  النواب،  جمل�س  لأع�ساء 
الأع�ساء  اأمانة بغداد، و�سمول جميع  �سمن مركز 

برتويج معامالت ال�ستئجار".
نائبا   329 اأن  يظهر  ب�سيطة  ح�ساب  وب��ج��ردة 
987 مليون دينار �سهريا،  �سيكلفون الدولة مبلغ 
و 11 مليار و844 مليون دينار )نحو 10 ماليني 
دورا خم�س�سة  الدولة  فيما متتلك  �سنويا(،  دولر 
ان  ك�سفت  امل�سادر  لكن  والربملانيني،  للوزراء 
يف  يعملون  موظفني  حاليا  ي�سغلها  الدور  "هذه 

دوائر حكومية ب�سيطة".
العليا  املفو�سية  يف  املفو�سني  ودعاجمل�س 
حلقوق الن�سان، يف وقت �سابق اىل ت�سهيل حركة 
تنقل املواطنني بني منطقة واأخرى وعدم تقيدهها 

بحجج وم�سميات خمتلفة.
 ، له  بيان  يف  البياتي  ع�سو  املجل�س  ع�سو  وقال 
من  �سا�سعة  وم�ساحات  ال�سوارع  من  "الكثري  ان 
املنطقة  م�سمى  حتت  قطعها  مت  بغداد  مناطق 
اأرا�سي  ت�سغل م�ساحات كبرية من  التي  اخل�رضاء 
مقار  ت�سم  انها  اعتبار  على  العا�سمة  ومناطق 
م�سوؤويل  كبار  لالقامة  وحمل  ر�سمية  حكومية 

الدولة و�سفارات بع�س الدول".

بغداد – اجلورنال: توقعت هيئة النواء اجلوية، الثالثاء، موجة اأمطار رعدية متو�سطة وغزيرة ال�سدة بعموم 
حمافظات البالد ت�ستمر ل� 3 ايام قبل وبعد نهاية ال�سبوع اجلاري. ون�رضت الهيئة اآخر حتديثاتها، ك�سفت 
خاللها عن توقعاتها لالأيام الثالثة املقبلة، ورجحت �سقوط اأمطار غزيرة قبل نهاية الأ�سبوع ببع�س مناطق 
"املناطق الو�سطى وال�سمالية �ست�سهد يوم غد الأربعاء، طق�سا غائما مع ت�ساقط زخات  اأن  البالد. واأ�سافت 
مطر، فيما ت�سهد املناطق اجلنوبية طق�سا غائما م�سحوبا بت�ساقط لالأمطار". واأ�سارت اإىل ان الأمطار �ستكون 
على �سكل زخات متو�سطة ال�سدة يوم اخلمي�س املقبل يف معظم حمافظات البالد، فيما يكون الطق�س غائما 

جزئيا ويتحول اإىل �سحو يوم اجلمعة املقبل.

لتدقيق  خا�س�ة  جلنة  تكليف  النواب  جمل�س  قرر 
الدائمة  النيابية  اللجان  اع�ساء  توزيع  واع��ادة 
 " فاأن   ، نواب  التي �سوت عليها موؤخرا. وبح�سب 
اللجنة املوؤقت�ة �ستكون برئا�سة احد نائبي الرئي�س 
وع�سوية مقرري الربملان وممثلني عن قادة الكتل 
توزيع  واع��ادة  الع�ساء  ا�سماء  تدقيق  وتتوىل   ،
النواب �سمن اللجان وفق اخت�سا�ساتهم". وكان 

قدموا  الكتل  خمتلف  عن  نائبا  خم�سني  من  اكرث 
الرئا�س�ة لتغيري ع�سويتهم يف  طلباتهم اىل هيئة 
توزيعهم  على  النواب  جمل�س  �سوت  التي  اللجان 
فيها. و�سوت جمل�س النواب مطلع ال�سبوع احلايل 
تقلي�سها  الدائمة بعد  النيابية  ت�سكيل جلانه  على 
ودمج بع�سها لت�سبح 22 جلنة بدل من 27، كما 
خول هيئة الرئا�س�ة مناقلة الع�ساء داخل اللجان 
اللجان  ع�سوية  يف  امل��ك��ررة  ال�سماء  وح��ذف 

الدائمة.

طلب  تت�سمن  العليا،دعوى  الحتادية  املحكمة  ردت 
"كوتا  الثالثة  اخلطوة  والغاء  د�ستورية  بعدم  احلكم 
النواب، حيث  الن�ساء" يف نظام توزيع مقاعد جمل�س 

اأكدت د�ستورية هذا الجراء.
اإيا�س ال�ساموك، يف  وقال املتحدث الر�سمي للمحكمة 
"املحكمة  اإن   ،2018 الثاين  13 ت�رضين  اليوم،  بيان 
برئا�سة  جل�ستها  خ��الل  ن��ظ��رت  العليا  الحت��ادي��ة 
الع�ساء  الق�ساة  وح�سور  املحمود  مدحت  القا�سي 
كافة، طعنا يخ�س نظام توزيع مقاعد جمل�س النواب، 

د�ستورية  بعدم  احلكم  دع��واه  يف  املدعي  طلب  حيث 
والغاء اخلطوة الثالثة اخلا�سة بح�ساب )كوتا الن�ساء( 
من نظام توزيع مقاعد جمل�س النواب رقم )12( ل�سنة 
2018. واأ�ساف ان "املحكمة ذكرت ان ورود احكام 
اخلطوة الثالثة )ح�ساب كوتا الن�ساء( يف النظام كان 
تطبيقا �سليما لأحكام املادة 49 / رابعا من الد�ستور، 
ن�سبة  حتقيق  النتخابات  قانون  )ي�ستهدف  ون�سها 
ان  اىل  وا���س��ار   .")25% عن  تقل  ل  للن�ساء  متثيل 
"املحكمة اكدت انها ا�ستقرت يف العديد من احكامها 
 /116 الدعوى  يف  ال�سادر  احلكم  ومنها  ذلك،  على 

.2015  / 14 2015 وموحداتها وبالدعوى 

الجتماعية  وال�سوؤون  العمل  وزي��ر  اعلن 
ا�سماء  اإعالن  قرب  الزمان،عن  عبد  با�سم 
براتب  امل�سمولني  م��ن  اجل��دي��دة  الوجبة 
ا�ستكمال  ب��ع��د  الج��ت��م��اع��ي��ة  الع���ان���ة 
ا�سماء  وورود  واملالية  الفنية  الج��راءات 
اكرث من 85 الف ا�رضة من وزارة التخطيط 
130 الف مت  ال�سمول من ا�سل  ي�ستحقون 

ار�سالها.
“الوجبة  اإن  بيان  يف  الزمان  عبد  وق��ال 
اجلديدة راعت فئات )املطلقات ، والرامل ، 
وذوي الحتياجات اخلا�سة، وكبار ال�سن، 

افراد كبري( لنهم اكرث  والعوائل ذات عدد 
حاجة لل�سمول ، منوها ان ال�سماء �ستعلن 
للوزارة  الر�سمي  اللكرتوين  املوقع  عرب 
الجتماعي  التوا�سل  �سفحات  وك��ذل��ك 

املعتمدة".
املعلومات  تكنلوجيا  “دائرة  اأن  واأ�ساف 
بالتن�سيق  الجراءات  باقي  اكمال  �ستتوىل 
الذكية”،  للبطاقة  العاملية  ال�رضكة  مع 
م�سريا اىل ان “الوزارة جادة بح�سم جميع 
النافذة  عرب  لل�سمول  املتقدمة  ال�سماء 
خالل   2016 ع��ام  خ��الل  الل��ك��رتون��ي��ة 
من  ال��ت��زام  وه��و  املقبلة  القليلة  ال��ف��رتة 

الوزارة جتاه اأولئك".

حذر خمت�سون من قتل م�رضوع ميناء الفاو الكبرييف 
حمافظة الب�رضة، وحرمان العراق من اإيرادات مالية 
وفقدان ع�رضات الآلف من فر�س العمل، يف حال مت 

اإن�ساء �سكك حديدية تربط العراق بدولة الكويت. 
من  حذر  الف�سل،  مظفر  �سائرون  حتالف  عن  النائب 
بدولة  العراق  تربط  حديدية  �سكك  باإن�ساء  امل�سي 
الكويت، موؤكداً اأن ذلك امل�رضوع من �ساأنه اأن “يقتل” 
ميناء الفاو الكبري وينهي جدواه الإقت�سادية.  وبح�سب 
موؤمتر �سحفي للنائب مظفر الف�سل قال "رغم وقوفنا 
مع دولة الكويت ال�سقيقة وتعاطفنا معها �سيما فيما 
متر به من �سيول المطار، ال اننا نرف�س ب�سكل تام 
ربط اجلارة الكويتية بالعراق عرب م�رضوع �سكة احلديد 

مبارك  مليناء  املبا�رضة  باملنفعة  �سي�سب  وال��ذي 
العراقية  املوانئ  وينهى  الخرى،  الكويتية  واملوانئ 
ل�سيما ميناء الفاو الكبري والذي من املقرر ان يربط 
عرب  ب��اأوروب��ا  احلديد  �سكة  خط  عرب  العراق  موانئ 
الدفع  يتم  ان  ال�رضوري  "من  بالقول  وتابع  تركيًا". 
باجتاه تفعيل ميناء الفاو الكبري ملا له من مردودات 
وجه  على  والب�رضة  العراق  على  كبرية  اقت�سادية 
اخل�سو�س �سيما يف ت�سغيل اليد العاملة وا�ستح�سال 
ايرادات مالية كبرية، بدًل من قتل امل�رضوع عرب الربط 
القت�سادي  اخلبري  جهته  من  الكويت".  مع  ال�سككي 
اأن  قال  املر�سومي،  نبيل جعفر  الب�رضة  يف حمافظة 
اىل  يوؤدي  �سوف  والكويت  العراق  ال�سككي بني  الربط 
من  العراق  ويحرم  الكبري،  الفاو  ميناء  م�رضوع  قتل 
فر�س  من  الآلف  ع�رضات  وفقدان  مالية  اإي���رادات 

العمل. وقال اأ�ستاذ علم القت�ساد يف جامعة الب�رضة 
نبيل جعفر املر�سومي يف حديث �سحفي اإن "م�رضوع 
الذي حتدث عنه  والكويت  العراق  ال�سككي بني  الربط 
ارتباطًا وثيقًا  رئي�س اجلمهورية برهم �سالح يرتبط 
خالل  به  العمل  بداأ  الذي  الكبري  الفاو  ميناء  باإن�ساء 
اأن  مبينًا  الأولية"،  مراحله  زال يف  وما   2010 عام 
"اأهمية ميناء الفاو الكبري تتعاظم عند تاأ�سي�س القناة 
ال�ساحنات  بوا�سطة  للب�سائع  ال��ربي  للنقل  اجلافة 
و�سكك احلديد من املوانئ العراقية اىل تركيا، ومنها 
الفاو  ميناء  بوجود  العراق  يتحول  حيث  اأورب��ا،  اىل 
اأما  الدولية،  للتجارة  ممر  اىل  اجلافة  والقناة  الكبري 
ممراً  العراق  فيجعل  الكويت  دولة  مع  ال�سككي  الربط 
لتجارة الكويت فقط". ولفت املر�سومي اىل اأن "ميناء 
من  للعراق  كبرية  مالية  اإي��رادات  يجلب  الكبري  الفاو 

واخلدمات  الب�سائع  م��رور  ور�سوم  الكمارك  ر�سوم 
يح�سل  الكويت  مع  ال�سككي  الربط  بينما  الأخ��رى، 
منه العراق فقط على ر�سوم مرور الب�سائع"، م�سيفًا 
الكبري،  الفاو  ميناء  قتل  يعني  ال�سككي  "الربط  اأن 
وفقدان  كبرية،  مالية  اإي���رادات  خ�سارة  وبالتايل 
ع�رضات الآلف من فر�س العمل، وهذا الربط لو حتقق 
فهو خطوة لي�ست يف الجتاه ال�سحيح". وكان رئي�س 
باأمري دولة  لقاءه  اجلمهورية برهم �سالح دعا عقب 
يومني،  قبل  ال�سباح،  الأحمد  �سباح  ال�سيخ  الكويت 
اىل "العمل على ان�ساء خطوط نقل جديدة و�سكك حديد 
البلدين  بني  والثقافية  القت�سادية  العالقات  توطد 
احلكومة  اأعربت  اأن  بعد  وذلك  ال�سقيقني"،  وال�سعبني 
رغبتها  عن  املا�سية  القليلة  الأعوام  خالل  الكويتية 

باإجراء ربط �سككي مع العراق.

البرلمان يحقق بملف "دور الدولة" في المنطقة الخضراء

قرب إطالق وجبة جديدة من المشمولين براتب الحماية االجتماعية

تحذيرات من ربط العراق بالكويت سككيًا.. قتل ميناء الفاو الكبير وفقدان فرص العمل

العراق.. توقعات بموجة أمطار رعدية تستمر 3 أيام 
بعموم البالد

البرلمان يكلف لجنـة خاصـة العادة توزيع 
اعضاء اللجان وفق اختصاصاتهـم
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A L J O U R N A L  N E W S P A P E R

�سلطت وكالة “رويرتز”المريكية يف تقرير مف�سل 
معر�س  يف  الكبري  الي��راين  احل�سور  على  ال�سوء 
التي دفعت  ال�45 وال�سباب  الدويل بدورته  بغداد 
عك�س  على  الن�سحاب  اىل  ال�سعودية  ال�رضكات 

العام املا�سي.
وركز التقرير الذي ترجمته “اجلورنال نيوز”،اليوم 
علني  باأ�ستعرا�س  تقدمت  ايران  ان  على  الثالثاء، 

الذي  الدويل  بغداد  معر�س  يف  ظهورها  يف  اكرث 
العراق  يف  العمال  لرجال  ت�سوق  نافذة  يعترب 
من  ج��زء  لأ�ست�سافة  ك��ام��ل  ج��ن��اح  ،وُخ�س�س 
ال�رضكات اليرانية ال�ستني امل�ساركة يف املعر�س.

لزعماء  ال�سعودية  فيه  ت��وددت  ال��ذي  الوقت  ويف 
ال�سبوع  نهاية  مغلقة  اب���واب  وراء  ع��راق��ي��ني 
للتناف�س يف  ا�ستعرا�س  التوقع هو  ،كان  املا�سي 
الع�رضات  م�ساركة  اىل  الأ�سارة  من  فالبد  املنطقة 
من ال�رضكات ال�سعودية العام املا�سيوالذي يعترب 

موؤ�رض على طريقة اللعب يف العراق ، فيتوجب ذكر 
عدم م�ساركة اي �رضكة �سعودية هذا العام.

 وي�سيف التقرير انه “بدًل من ذلك ركزت الريا�س 
اوفدت  حيث   ، امل�ستوى  رفيعة  اجتماعات  على 
وزير نفطها خالد الفالح بزيارة اإىل رئي�س الوزراء 
الدولتان  وتعهدت  بغداد.  يف  املهدي  عبد  عادل 
، يف حني  والطاقة  النفط  التعاون يف جمال  على 
دول  �سالح  برهم  اجلديد  العراقي  الرئي�س  اختار 
اخلليج العربي وجهته الأوىل يف اول رحلة ر�سمية 

له خارج العراق.
عربية  ودول  ال�سعودية  العربية  اململكة  وت�سعى   
توفر  وق��د   ، ال��ع��راق  يف  نفوذها  ل��زي��ادة  اأخ���رى 
النفط  قطاع  على  اجلديدة  الأمريكية  العقوبات 
الخ��رى  الكفة  على  لكن  لذلك.  فر�سة  الإي���راين 
املجالت  يف  �سعبًا  اإيران  تاأثري  مواجهة  �سيكون 

من ال�سيا�سة اإىل التجارة.
ويو�سح التقرير ان التناف�س بني الريا�س وطهران 
على النفوذ يف ال�رضق الأو�سط يف ال�سنوات الأخرية 

دم�سق  يف  حللفائها  طهران  ودعم  تقوية  اإىل  ادى 
وبريوت وبغداد،

وا�سحة  ب�سورة  اإي��ران  بينت   ، نف�سه  الوقت  يف 
مكانها ك�رضيك جتاري يف معر�س بغداد ال�سنوي 
الإي��راين  ال�سفري  بح�سور  ال�سبت  يوم  افتتح  الذي 
وقيام دبلوما�سيوها بجولة يف الأك�ساك الإيرانية.

وقال خالد الوايل ، وهو رجل اأعمال عراقي مقيمًا 
�رضكة اإيرانية ل�سناعة الكيماويات كمورد حمتمل 
له ، “اإن املواد الإيرانية مهمة جداً بالن�سبة للعراق 

انها  ، كما  اإيران رخي�سة  القادمة من  . املنتجات 
م�سدر كبري للمواد اخلام “.

وا�ساف اآرا�س ، مندوب مبيعات ال�رضكة الكيميائية 
الذي طلب عدم ن�رض ا�سمه الخري ، اإن هذه هي املرة 
الأوىل التي ت�سل فيها �رضكته اإىل بغداد ، مبينا ان 
العراق �سوق جاذب بالن�سبة لنا اإنه الباب املجاور 
البالد  ، وبعد �سنوات من احلرب ، حتتاج  مبا�رضة 
اإىل اإمدادات رخي�سة لذلك قررنا احل�سور ملدة 10 

اأيام كاملة من املعر�س”.


