
الكامريات  ثلث  "توقف"  عن  الثالثاء،  النزاهة،  هيئة  ك�شفت 
م��رور  موقع  يف  املواطنني  معامالت  لإجن���از  املخ�ش�شة 
الكاظمية  مرور  موقعي  اإدارتي  اأن  اإىل  اأ�شارت  فيما  التاجي، 
املوقعني  يف  يتجولون  معقبني  بوجود  "اعرتفتا"  والتاجي 
الهيئة  وقالت  املعامالت.  باإجناز  ويقومون  علني"  "ب�شكل 
"دائرة الوقاية يف هيئة النزاهة طالبت بتدقيق  اإن  يف بيان، 
التي تقوم بتجهيز  الداخلية  ال�رشكة املتعاقدة مع وزارة  عقد 
اأ�شباب  على  والوقوف  لل�شيارات،  ال�شنوية  ببطاقات  ال��وزارة 
تخ�شي�ص  عن  ف�شال  البطاقة،  ���رشف  يف  احلا�شل  التلكوؤ 
الحتياجات  ذوي  من  املراجعني  معامالت  لإجن��از  نافذة 
اخلا�شة وكبار ال�شن واملراجعني الذين ي�شكنون يف حمافظات 
اأعدته  تقرير  يف  اأكدت  "الدائرة  اأن  البيان،  واأ�شاف  اأخرى". 
مرور  موقعي  اإىل  عملها  فريق  بها  قام  التي  الزيارة  حول 
اإىل  اإ�شافة  فيهما،  بامل�شوؤولني  واللقاء  والتاجي  الكاظمية 
عدد من املراجعني؛ للتحقق من مدى �شحة املعلومات، التي 
املركز  ور�شده  الف�شائية  القنوات  اإح��دى  تقرير  يف  وردت 
املوقعني  يف  معقبني  وج��ود  حول  النزاهة  لهيئة  الإعالمي 
تفعيل  �رشورة  اأكدت  مالية،  مبالغ  لقاء  املعامالت  ينجزون 
احلالت  لر�شد  الداخلية  وزارة  يف  العام  املفت�ص  مكتب  دور 
واتخاذ  امل��رور،  دوائر  يف  املعقبني  انت�شار  ومنع  املخالفة، 
اأن  اإىل  اأ�شار  "التقرير  اأن  وتابع،  لذلك".   الالزمة  التدابري 
اإدارتي املوقعني اعرتفتا بوجود املعقبني الذين يتجولون يف 
يوجد  اإذ  املعامالت،  باإجناز  ويقومون  علني  ب�شكل  املوقعني 
العديد من الكرفانات والأك�شاك بالقرب من املوقعني، تتوىل 
م�شددا  املعامالت،  بتعقيب  والقيام  الت�شجيل  ا�شتمارات  بيع 
احلملة  مقت�شيات  كافة  امل��رور  مواقع  تطبيق  ���رشورة  على 
"التقرير  اأن  اإىل  البيان  واأ�شار  الر�شوة".  ملكافحة  الوطنية 
22 من الكامريات اخلا�شة بت�شوير  اأ�شل  7 من  ر�شد توقف 
اأدى اإىل ح�شول زخم كبري  املراجعني يف موقع التاجي؛ مما 
اأف�شى اإىل تاأخري اجناز املعامالت، لفتا اإىل اأنه مل يكن هناك 
�شبب مقنع لتوقف الكامريات، اإذ يعمل املوقع بنظام امل�رشوع 

الوطني با�شتخدام نظام اإلكرتوين".

توقف الكاميرات المخصصة النجاز معامالت المواطنين في مرور التاجي
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بغداد – الجورنال 

رئاسة البرلمان: االختناقات المرورية باتت تؤثر على المواطنين
فتح باب الترشيح لمنصبي محافظ بغداد 

ونائبـه الفني

التربية تسمح لخريجي الدور الثالث بالتقديم 
للدراسة المهنية 

الجمارك واالنبار يناقشان تسهيل حركة 
الشاحنات العراقية واألردنية

بغداد - اجلورنال: اعلن جمل�ص حمافظة بغداد عن فتح باب الرت�شيح ملن�شبي حمافظ 
 ، الع�شا�ص  ريا�ص  املحافظة  جمل�ص  رئي�ص  وذكر  للمحافظ.  الفني  والنائب  بغداد 
الفني  والنائب  بغداد  الرت�شيح ملن�شبي حمافظ  باب  " فتح  ان   ، يف ت�رشيح �شحفي 
املوافق  اخلمي�ص  يوم  حتى  وي�شتمر  املقبل  الحد  يوم  من  اعتبارا  �شيكون  للمحافظ، 
مكتب  اىل  يكون  الرت�شيح  طلبات  "تقدمي  ان  اىل  م�شريا   ،" احل��ايل  ال�شهر  من  ال�22 
املحافظ مرفقا بامل�شتم�شكات الر�شمية املطلوبة، وكذلك بالتقدمي عرب املوقع الر�شمي 
اي�شا. وك�شفت م�شادر �شيا�شي، بان ائتالف دولة القانون ر�شح القيادي وع�شو جمل�ص 
بغداد �شعد املطلبي ملن�شب حمافظ بغداد خلفا لعطوان العطواين الفائز بع�شوية جمل�ص 

النواب.
وقالت امل�شادر ل�»اجلورنال نيوز« ان “لئتالف دولة القانون احقية اختيار املحافظ 
املجل�ص،  داخل  الكرب  القانون هي  دولة  ائتالف  “كتلة  ان  اىل  ال�شبب  عازية  اجلديد، 

م�شتبعدة ان يكون املحافظ اجلديد من كتلة اخرى”.
وا�شافت ان “حمافظ بغداد احلايل عطوان العطواين �شيوؤدي اليمني الد�شتوري كنائب 
حم�شوم  ان” املن�شب  مبينا  املحافظ”،  ملن�شب  الرت�شيح  باب  فتح  بعد  الربملان  يف 

للمطلبي”.

بغداد -  اجلورنال: اعلنت وزارة الرتبية، الثالثاء، عن ال�شماح خلريجي الدور الثالث 
بالتقدمي للدرا�شة املهنية، فيما ا�شارت اىل متديد فرتة ال�شت�شافة فيها.

وقالت الوزارة يف بيان انه "تقرر ال�شماح خلريجي الدور الثالث بالتقدمي للدرا�شة 
للدور  فقط  مقررة  كانت  ان  بعد  املهنية،  للمدار�ص  املتو�شطة  املرحلة  املهنية من 
الول والثاين من خريجي طلبة الثالث متو�شط"، مبينة ان "مديرية التعليم املهني 

مددت فرتة ال�شت�شافة من املدار�ص امل�شائية اىل نظريتها يف امل�شائية".
ان  اىل  م�شريا  عليها"،  الوزير  موافقة  على  ح�شولها  بعد  جاء  "ذلك  ان  وا�شاف 
"الفرتة امل�شموح بها ل�شت�شافة طلبة املدرا�ص املهنية امل�شائية اىل ال�شباحية اىل 
نهاية الدوام الر�شمي من يوم اخلمي�ص املوافق 15 من �شهر ت�رشين الثاين احلايل".

من  الثالث  ال��دور  خريجي  بقبول  قام  املديرية  يف  الطلبة  �شوؤون  ق�شم  اأن  يذكر 
الدرا�شة املتو�شطة للمدار�ص املهنية بعد ان كانت مقررة فقط للدور الول والثاين 

من خريجي طلبة الثالث متو�شط.

النبار  حمافظ  مع  ا�شد  منذر  اجلمارك  عام  مدير  اتفق  اجلورنال:    - بغداد 
واحلكومة  الهيئة  بني  التن�شيق  م�شتوى  رفع  على  الثالثاء،  الدليمي،  فرحان 
املحلية والأجهزة الأمنية لدعم مركز جمرك طريبيل احلدودي وت�شهيل حركة 

ال�شاحنات العراقية والأردنية.
وقال مكتب املدير العام يف بيان تلقت، اإن "مدير عام الهيئة العامة للجمارك 
التقى اليوم حمافظ الأنبار علي فرحان الدليمي وقائد �رشطة املحافظة هادي 
القائم  مركز  لإفتتاح  ال�شا�شية  الحتياجات  وبحثوا  الدليمي  ك�شار  رزيج 

اجلمركي". 
بغداد  يف  للجمارك  العامة  الهيئة  مقر  يف  جرى  "اللقاء  اأن  املكتب،  وا�شاف 
اأتفق  كما   ،٣٥ منطقة  يف  الغربية  املنطقة  خمازن  اإن�شاء  اجلانبان  وناق�ص 
املحلية  واحلكومة  الهيئة  بني  التن�شيق  م�شتوى  رفع  على  اي�شا  اجلانبان 
والأجهزة الأمنية لدعم مركز جمرك طريبيل احلدودي وت�شهيل الأجراءات من 

اجل ت�شيري ال�شاحنات العراقية والأردنية ذهاباأ و اأياباأ".

االراء المنشورة تعبر عن كتابها والتي 
تندرج تحت مظلة الحرية الصحفية وال تعبر 

بالضرورة عن رأي الصحيفة

لزعماء  ال�شعودية  فيه  توددت  الذي  الوقت  ويف    
ال�شبوع  نهاية  مغلقة  اب���واب  وراء  ع��راق��ي��ني 
للتناف�ص يف  ا�شتعرا�ص  هو  التوقع  ،كان  املا�شي 
الع�رشات  م�شاركة  اىل  الأ�شارة  من  فالبد  املنطقة 
من ال�رشكات ال�شعودية العام املا�شيوالذي يعترب 
موؤ�رش على طريقة اللعب يف العراق ، فيتوجب ذكر 

عدم م�شاركة اي �رشكة �شعودية هذا العام.
 وي�شيف التقرير انه “بدًل من ذلك ركزت الريا�ص 
اوفدت  حيث   ، امل�شتوى  رفيعة  اجتماعات  على 
وزير نفطها خالد الفالح بزيارة اإىل رئي�ص الوزراء 
الدولتان  وتعهدت  بغداد.  يف  املهدي  عبد  ع��ادل 
، يف حني  والطاقة  النفط  التعاون يف جمال  على 
دول  �شالح  برهم  اجلديد  العراقي  الرئي�ص  اختار 
اخلليج العربي وجهته الأوىل يف اول رحلة ر�شمية 

له خارج العراق.
عربية  ودول  ال�شعودية  العربية  اململكة  وت�شعى   
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�شة  الإي���راين 
املجالت  يف  �شعبًا  اإيران  تاأثري  مواجهة  �شيكون 

من ال�شيا�شة اإىل التجارة.
ويو�شح التقرير ان التناف�ص بني الريا�ص وطهران 
على النفوذ يف ال�رشق الأو�شط يف ال�شنوات الأخرية 
دم�شق  يف  حللفائها  طهران  ودعم  تقوية  اإىل  ادى 

وبريوت وبغداد،
وا�شحة  ب�شورة  اإي��ران  بينت   ، نف�شه  الوقت  يف 
مكانها ك�رشيك جتاري يف معر�ص بغداد ال�شنوي 
الإي��راين  ال�شفري  بح�شور  ال�شبت  يوم  افتتح  الذي 
وقيام دبلوما�شيوها بجولة يف الأك�شاك الإيرانية.

وقال خالد الوايل ، وهو رجل اأعمال عراقي مقيمًا 

�رشكة اإيرانية ل�شناعة الكيماويات كمورد حمتمل 
له ، “اإن املواد الإيرانية مهمة جداً بالن�شبة للعراق 
انها  ، كما  اإيران رخي�شة  القادمة من  . املنتجات 

م�شدر كبري للمواد اخلام “.

وا�شاف اآرا�ص ، مندوب مبيعات ال�رشكة الكيميائية 
الذي طلب عدم ن�رش ا�شمه الخري ، اإن هذه هي املرة 
الأوىل التي ت�شل فيها �رشكته اإىل بغداد ، مبينا ان 
العراق �شوق جاذب بالن�شبة لنا اإنه الباب املجاور 

البالد  ، وبعد �شنوات من احلرب ، حتتاج  مبا�رشة 
اإىل اإمدادات رخي�شة لذلك قررنا احل�شور ملدة 10 

اأيام كاملة من املعر�ص”.
خارج القاعة الإيرانية ، كان الك�شك الوحيد التابع 

ل�رشكة من الإمارات العربية املتحدة يبيع غاليات.
اإن  العراقية  التجارة  وزارة  يف  م�شادر  وقالت 
ال�رشكات ال�شعودية التي بلغ عددها 60 �رشكة يف 
مع   ، الأخرية  اللحظة  يف  ان�شحبت  املا�شي  العام 

ت�شاعف عدد ال�رشكات الإيرانية تقريًبا.
ال�شعودية جناحًا خا�شًا يف عام  وكان لل�رشكات 
اأول  وهو   ، افتتاحه  حفل  الفالح  ح�رش   ،  2017
يف  علني  خطاب  باإلقاء  يقوم  �شعودي  م�شوؤول 

بغداد لعقود من الزمن.
طلٍب  على  رداً   ، ال�شعودية  التجارة  وزارة  وقالت 
ال�رشكات  م�شاركة  على  بالتعليق  لها  وج��ه 
نطاق  “خارج  ذلك  اإن   ، املعر�ص  يف  ال�شعودية 

اأعمالنا”، دون اخلو�ص يف تفا�شيل اأكرث.
وبداأ العراق وال�شعودية اتخاذ خطوات نحو النفراج 
العالقات  م��ن  ع��ام��ا   25 بعد   2015 ع��ام  يف 
عام  للكويت  العراقي  الغزو  من  ب��دءاً  امل�شطربة 
1990. واأدى الغزو الذي قادته الوليات املتحدة 
ح�شني  ب�شدام  اأط��اح  وال��ذي   2003 عام  للعراق 
الأغلبية  متثل  التي  ال�شيا�شية  الأحزاب  متكني  اإىل 
اإىل  قريبة  منها  بع�ص  التي   ، العراق  يف  ال�شيعية 
وهو   ، الزيدي  اهلل  عبد  روي��رتز عن  ونقلت  اإي��ران. 
ع�شو بارز يف حركة احلكمة العراقية ،ان الوجود 
 ، التجارة   – خمتلفة  مظاهر  يف  موجود  الي��راين 

ال�شيا�شة ، الدين”.
لكون  بكثري  اأ�شغر  ال�شعودي  الوجود  ان  “فيما 
)ما  العراقية  احلكومة  دعمت  اإيران  اأن  هو  الفرق 

بعد �شدام( من البداية”.
ايران  على  للعقوبات  وا�شنطن  فر�ص  اعادة  وبعد 
العراقيني  بع�ص  ي��رى  ق��د   ، املا�شي  الأ���ش��ب��وع 
اأن  يبدو  لكن   ، خطراأً  الإيرانية  املنتجات  ا�شترياد 
ذلك الأمر م�شتبعداً لإيقافهم ، خا�شة يف املناطق 

احلدودية.

تقرير دولي يسلط الضوء على الحضور االيراني بمعرض بغداد وخطط السعودية المستقبلية
بغداد – الجورنال

اكد النائب الول لرئي�ص الربملان ح�شن الكعبي، 
توؤثر  باتت  املرورية  الختناقات  ان  الثالثاء، 
على املواطنني، فيما ا�شارت امينة بغداد ذكرى 
تواجه م�رشوعي  التي  املعوقات  اهم  اىل  علو�ص 
القطار املعلق ومرتو بغداد. وقال مكتب الكعبي 
يف بيان ان "النائب الول لرئي�ص جمل�ص النواب 
ح�شن الكعبي ا�شتقبل مبكتبه امينة بغداد ذكرى 
علو�ص"، مبينا انه "مت بحث اهم م�شاكل املدينة 
النهو�ص  ب��ه��دف  احتياجاتها  ت��ام��ني  و�شبل 
بواقعها اخلدمي واظهارها ب�شكل يليق با�شمها".
واكد الكعبي خالل البيان ان "بغداد تعاين حاليا 
توؤخذ  ان  يجب  التي  امل�شاكل  من  العديد  من 
وبخا�شة  املقبلة  املرحلة  خالل  العتبار  بنظر 
تدعم  ال��ت��ي  املالية  التخ�شي�شات  مو�شوع 

توفري  ناحية  من  بواجباتهم  بالقيام  املعنيني 
وفك  البلدية  واخلدمات  لل�رشب  ال�شاحلة  املياه 
احلا�شلة،  والتجاوزات  املرورية،  الختناقات 
اظهار  وحتى  املواطنني  على  توؤثر  باتت  التي 
العا�شمة باملظهر الذي يليق بتاريخها وا�شمها". 
خمتلفة  م��وازن��ة  تخ�شي�ص  امكانية  وب�شان 
للعا�شمة ا�شار الكعبي اىل ان "هناك توجه نحو 
زيادة هذه التخ�شي�شات لكل من العا�شمة بغداد 
النجف وكربالء، لأ�شباب تعود اىل ان  ومدينتي 
هذه املدن الثالثة ل تقدم فقط خدماتها ل�شكانها 
بني  م��ا  املجانية  اخل��دم��ات  ك��اف��ة  ت��وؤم��ن  ب��ل 
باعتبارها مدن  �شنويا،  ن�شمة  50 مليون   40-
او  العرب  او  العراقيني  �شواء  للزائرين  م�شتقبلة 
الجانب"، مو�شحا ان "هناك الية جرى التفاق 
الوزراء لعقد جلنة م�شرتكة مع  عليها مع رئي�ص 
جمل�ص النواب لغر�ص التفاق على بنود م�شودة 

وامل�شي   2019 لعام  املوازنة  قانون  م�رشوع 
وتعديلها،  اعادتها  اىل  اللجوء  دون  بت�رشيعها 
واملهم هو ت�رشيع هذا القانون املهم الذي مي�ص 
"اهمية  على  و�شدد  العراقي".  املواطن  حياة 
مع  املحلية  العاملة  لالأيدي  عمل  فر�ص  خلق 
ال�رشكات املتعاقدة مع المانة لتقدمي اخلدمات، 
تامني  ملوا�شيع  بالغة  اهمية  ايالء  عن  ف�شال 
املياه ال�شاحلة لل�رشب لكافة املناطق ومعاجلة 
اىل  داع��ي��ا  املزودة"،  ال�شبكة  داخ��ل  خلل  اي 
وزيادة  ال�شتثماري  للقطاع  النتباه  "اهمية 
وهيئة  لال�شتثمار  الوطنية  الهيئة  مع  التن�شيق 
املوارد  كافة  ا�شتغالل  لغر�ص  بغداد،  ا�شتثمار 
عاملة  وايدي  ارا�شي  من  املتاحة  والمكانات 
واي�شا  للمواطن  اخلدمة  تقدم  م�شاريع  لتنفيذ 
ا�شافية،  ب���واردات  ال��دول��ة  خزينة  على  تعود 
اىل  الكعبي  وا�شتمع  النفط".  ل��واردات  ت�شاف 

اهم امل�شاكل واملعوقات التي تعاين منها امانة 
���رشورة  على  الت��ف��اق  ج��رى  حيث  العا�شمة، 
تنظيم موؤمتر حت�رشه جميع اجلهات ذات العالقة 
بغداد  عمليات  مثل  ب��غ��داد،  العا�شمة  ب��واق��ع 
واملحافظة والدوائر اخلدمية وحتى ممثلني عن 
الوزارات واحلكومة، لغر�ص درا�شة موا�شيع عدة 
اخلدمية  امل�شاكل  وحل  العا�شمة  قانون  منها 
والتعداد  العا�شمة  جلغرافيا  ا�شتعرا�ص  واي�شا 
الزيادة  مع  اخلدمات  مواكبة  وم��دى  ال�شكاين 
بينت  جهتها  من  لل�شكان.  م�شتقبال  املتوقعة 
علو�ص "ا�شتخدام و�شائل احلديثة يف ادارة دوائر 
العاملية،  التجارب  باأف�شل  وال�شتعانة  المانة، 
حيث متكنا وخالل �شنوات قليلة من زيادة حجم 
والر�شوم  العقارات  من  املتاأتية  المانة  واردات 
والتي جتاوزت لغاية �شهر ت�رشين الول اكرث من 

151 مليار دينار".

بغداد -  الجورنال

سلطت وكالة “رويترز”االميركية في 

تقرير مفصل الضوء على الحضور 

االيراني الكبير في معرض بغداد 

الدولي بدورته الـ45 واالسباب 

التي دفعت الشركات السعودية 

الى االنسحاب على عكس العام 

الماضي.

وركز التقرير الذي ترجمته “الجورنال 

نيوز”،اليوم الثالثاء، على ان ايران 

تقدمت بأستعراض علني اكثر في 

ظهورها في معرض بغداد الدولي 

الذي يعتبر نافذة تسوق لرجال 

االعمال في العراق ،وُخصص جناح 

كامل ألستضافة جزء من الشركات 

االيرانية الستين المشاركة في 

المعرض.


