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ماكوكيا  حراكا  العراقي  الربملان  يف  نواب  يقود 
املدجمة  ال�����وزارات  بع�ض  ف��ك  على  للت�صويت 
على  حت�صل  مل  التي  ال�صيا�صية  الكتل  لتعوي�ض 

منا�صب يف احلكومة احلالية.
ظل  يف  تاتي  امل�صاعي  ه��ذه  ان  مراقبون  وي��رى 
الكتل  بع�ض  متار�صه  ال���ذي  ال�صيا�صي  ال�صغط 
منا�صب  على  باحل�صول  حتظى  مل  التي  ال�صيا�صية 
وفقا ال�صتحقاقها  اجلديدة   احلكومية  الكابينة  يف 
فك  امل��رج��ح  ال����وزارات  ان  موؤكدين  االنتخابي، 
واالعمار  واال�صكان  والبيئة  ال�صحة  اندماجها هي 

والبلديات لثقافة وال�صياحة.
وا�صعا  برملانيا  ان حراكا  �صيا�صية  وتقول م�صادر 
النواب  داخل جمل�ض  نواب من كتل خمتلفة  يقوده 
للت�صويت  الربملان  اع�صاء  اقناع  مبهمة  يقومون 
زمن  يف  دجمها  مت  التي  ال���وزارات  بع�ض  الع��ادة 
وزارة  العبادي  حكومة  ودجمت  ال�صابقة.  احلكومة 
البيئة ووزارة حقوق االن�صان ووزارة املراة ووزارة 

ال�صياحة مع بع�ض الوزارات االخرى.
وت�صيف امل�صادر يف حديثها ل� »اجلورنال نيوز«، 
بان  العام  للراي  تظهر  ال�صيا�صية  الكتل  "بع�ض  ان 
امل�صكلة  الوزارية  الكابينة  يف  اطماع  لديها  لي�ض 
امل�صتقلة  ال�صخ�صيات  ا�صتيزار  تدعم  انها  وتوؤكد 
والتكنوقراط اال ان يف اخلفاء متار�ض �صغطا كبريا 
يف  مكا�صب  على  للح�صول  ال���وزراء  رئي�ض  على 
احلكومة اجلديدة �صواًء كان يف الوزارات او الهيئات 
"يف  ان  اىل  ذاتها  امل�صادر  وا�صارت  امل�صتقلة".  
حال اقناع اع�صاء الربملان بالت�صويت على اعادة 
ر�صمي  طلب  تقدمي  ف�صيتم  املندجمة  ال��وزارات  فك 
اىل  الفقرة  هذه  الدراج  الربملان  رئا�صة  هيئة  اىل 
جدول اعمال املجل�ض يف اجلل�صات املقبلة لغر�ض 

الت�صويت".
وكان رئي�ض الوزراء ال�صابق حيدر العبادي قد قرر 
يف 16 اب 2015 الغاء اربع وزارات ودمج وزارات 
اخرى لي�صبح عدد اع�صاء جمل�ض الوزراء 22 وزيرا.
من جهته اأعلن رئي�ض جلنة ال�صحة النيابية قتيبة 
البيئة  وزارة  بف�صل  التو�صية  ادراج  عن  اجلبوري 
النواب  جمل�ض  اأع��م��ال  ج��دول  �صمن  ال�صحة  عن 

للت�صويت عليهما قريبا.
ان   ، بيان  يف  للجبوري  االعالمي  املكتب  وق��ال 
من  عدد  مناق�صة  فيه  متت  اجتماعا  عقدت  اللجنة 
���رورة  على  التاأكيد  اهمها  املهمة  املوا�صيع 
ال�صحة  عن  البيئة  وزارة  ف�صل  مو�صوع  اكمال 
والذي اتخذ مبوجبه قرار جلنة ال�صحة والبيئة يف 
االأ�صبوع املا�صي على فك االرتباط، ومت رفعه اىل 
هيئة الرئا�صة لغر�ض درجه يف جدول اأعمال احدى 
جمل�ض  قبل  من  عليه  للت�صويت  القادمة  اجلل�صات 
القانون  دولة  ائتالف  عن  النائب  وكان   . النواب 
�صابق عن  وقت  ك�صف يف  قد  املالكي،  ال�صالم  عبد 
"�صغوط" متار�صها جهات �صيا�صية، مل ي�صمها، على 
الإعادة  املهدي  عبد  عادل  املكلف  ال��وزراء  رئي�ض 

بع�ض الوزارات املدجمة.
وقال املالكي يف ت�ريح �صحفي، اإن " عبد املهدي 
عليه عدم الر�صوخ لل�صغوط واالمالءات من بع�ض 
ال��وزاري��ة  احلقائب  لتو�صعة  ال�صيا�صية  االط���راف 
ملنع  احلايل  ب�صكلها  احلكومة  ابقاء  على  والعمل 
اأن "تو�صعة  زيادة الرتهل الوزاري". واكد املالكي، 
رقم  املحافظات  قانون  مع  يتعار�ض  ال���وزارات 
اأنه  كما  املحافظات  اىل  ال�صالحيات  ونقل   21
بالوزارات  املتعلقة  النافذة  القوانني  مع  يتعار�ض 
التي �رعت لها قوانني وهذا مبجمله �صيكون �ربا 
ال�صكوت  والميكن  مقبول  غري  وجت��اوزا  للقانون 

عليه. 

بغداد - اجلورنال: توعدت جلنة العالقات اخلارجية، بفتح ملف تعيني ابناء امل�صوؤولني يف �صفارات وقن�صليات 
البالد يف اخلارج. 

وقال ع�صو اللجنة جمال الفاخر، يف ت�ريح �صحفي، اإن "هناك م�صاع جادة وحقيقية للق�صاء على ظاهرة 
تعيني ابناء امل�صوؤولني يف �صفارات وقن�صليات البالد يف اخلارج". 

وا�صاف اأن "العالقات اخلارجية �صت�صكل جلنة فرعية للتحقيق يف هذا امللف، والق�صاء على نظام املحا�ص�صة 
واملح�صوبية واملن�صوبية املعتمد يف تعينات تلك املواقع". 

واكد ان "املئات من ا�صحاب ال�صهادات العليا واالكفاء حمرومني من تلك الدرجات ب�صبب احتكارها من قبل 
ابناء امل�صوؤولني".  وكان ع�صو جلنة العالقات اخلارجية نعيم العبودي، قد دعا يف وقت �صابق، اىل فتح ملف 

تعيني اأبناء امل�صوؤولني يف ال�صفارات العراقية.
 

اإطالق  عن  االأعلى  الق�صاء  جمل�ض  اأعلن   
بغداد  يف  االلكرتوين  ال��زواج  عقد  م�روع 
والر�صافة  ال��ك��رخ  ا�صتئناف  مبحكمتي 

االحتادية واأطلق العمل الفعلي به.
االأعلى،  الق�صاء  ملجل�ض  بيان  واأو���ص��ح 
احلكومة  بتفعيل  وج���ه  "املجل�ض  اأن 
االلكرتونية وان�صاأ نظاما الكرتونيا للتقدمي 
يف  به  العمل  واإط��الق  ال��زواج  عقود  على 
حماكم االأحوال ال�صخ�صية التابعة للق�صاء 

اأن  وتابع   .2019 احلايل  العام  بداية  من 
والر�صافة  الكرخ  اأجنز بجانبي  "امل�روع 
من حماكم بغداد و�صيتم العمل فيه تباعا 
العراق  حمافظات  يف  اال�صتئنافات  لبقية 

كافة".
كيفية  تو�صح  بخطوات  البيان  واأرف���ق   
ال��ت��ق��دمي ع��ل��ى ع��ق��د ال����زواج االل��ك��رتوين 
اال�صتمارة  مل��لء  املتتابعة  واخل��ط��وات 
حتديد  ث��م  وم��ن  الطبي  الفح�ض  واإمت���ام 
واإج��راء  القا�صي  اإم��ام  للح�صور  املوعد 

العقد.

كرمي  ح�صن  النواب  جمل�ض  رئي�ض  نائب  اأك��د 
الكعبي على �رورة ا�راك اجلمهور الذي ميثل 
والباحثني  واملخت�صني  واملفكرين  الكفاءات 
العلمية  واملراكز  امل��دين  املجتمع  ومنظمات 
املراد  القوانني  ان�صاج  عملية  يف  والبحثية 
االق��رب  كونهم   ، بها  وامل�صاهمة  ت�ريعها 
الح��ت��ي��اج��ات ال��دول��ة وامل��ج��ت��م��ع واجل��ه��ات 

التنفيذية.
رئي�ض  ل��ق��ائ��ه  خ���الل  خ���الل  الكعبي  وق���ال 

والوفد  الطالقاين  زيد  للحوار  الرافدين  مركز 
البحثية  املراكز  من  العديد  هناك  املرافق" ان 
النا�صطني  وحتى  امل��دين  املجتمع  ومنظمات 
قادرون   ، بلدنا  ابناء  من  املجاالت  مبختلف 
على ت�صخي�ض االخطاء واخلروقات التي حتدث 
وهو   ، املجتمع  وداخل  واملوؤ�ص�صة  ال�صارع  يف 
االرادة  ميلك  لكنه  اال�صالح  �صالحية  ميلك  ال 
فيها  ي�صغل  التي  القنوات  عرب  للتغيري  والقوة 

هذا النا�صط حيزا جيدا.
واتفق اجلانبان، خالل اللقاء، على الية ا�راك 
خالل  البحثية  املراكز  هذه  �صمن  الباحثني 

جل�صات ا�صتماع م�صاريع القوانني التي تعقدها 
براأيه  االدالء  ح��ق  ومنحه   ، املجل�ض  جل��ان 
يف  الن�صو�ض  وا�صافة  تعديل  يف  وامل�صاهمة 

حال رجاحها.
اهم  ب��ني  م��ن  للحوار  ال��راف��دي��ن  م��رك��ز  وي��ع��د 
جمال  يف  املتخ�ص�صة  الفكرية  التجمعات 
ال�صيا�صية  احل��وارات  وت�صجيع  العلمي  البحث 
بهدف  النخب  بني  واالقت�صادية  والثقافية 
ال�صلم  وحتقيق  الدميقراطية  التجربة  تعزيز 
يف  ال��دول��ة  موؤ�ص�صات  وم�صاعدة  املجتمعي 

تطوير ذاتها.

تنتظر حكومة عادل عبد املهدي االآالف من ملفات 
امللف  هذا  حتول  ال��ذي  واالإداري،  امل��ايل  الف�صاد 
اإىل  فيه  املتورطني  مع  �صفافة  حتقيقات  وفتح 
العراق،  جنوب  تظاهرات  يف  رئي�صي  �صعبي  مطلب 
تقارير  �صدور  مع  ذلك  وتزامن  الب�رة،  خ�صو�صًا 
املايل،  الف�صاد  نتيجة  العراق،  خ�صارة  عن  تتحدث 
 10 من  اأقل  يف  دوالر  مليار   450 عن  يقل  ال  ما 
كبرية،  خماطر  على  ينطوي  امللف  اأن  اإال  �صنوات. 
مت�صدرون  هم  الف�صاد  ملفات  يف  املتورطني  كون 

للم�صهد ال�صيا�صي واالأمني ، ما يجعل امللف مبثابة 
حقل األغام يتجنب اجلميع اخلو�ض فيه، حتى بات 
ن�صف  يعني  م�راعيه  على  امللف  فتح  اإن  القول 
وحتى  كامل،  ب�صكل  بالعراق  ال�صيا�صية  العملية 
الوزراء  اأطلقها رئي�ض  "االإ�صالحات" التي  م�روع 
تاأت  مل   ، حماربة  ب�صاأن  العبادي،  حيدر  ال�صابق، 
برغم  نتيجة،  اأي  دون  من  انتهت  فقد  ثمارها، 
التظاهرات ال�صعبية التي دعمت العبادي، باالإ�صافة 

اإىل تاأييد زعيم التيار ال�صدري، مقتدى ال�صدر.
االأ�صابيع  يف  �صّكل  ال��ذي  العبادي،  خطى  وعلى 
مكافحة  "جمل�ض  ال�صابقة  حكومته  م��ن  االأوىل 

ملحا�صبة  امل��ه��دي  عبد  خطط  تعتمد  الف�صاد"، 
وخ��رباء،  جل��ان  ابتكار  على  بالف�صاد  املتورطني 
والذي  الرابع،  العراقي  للربملان  جل�صة  اأول  خالل 
معلنًا  حكومته،  لت�صكيل  الثقة  املهدي  عبد  منح 
مفتوح  ف�صاد  ملف  األ��ف   13 وج��ود  ع��ن  بعدها 
وقتذاك  املهدي  عبد  وتعهد  النزاهة،  هيئة  اأم��ام 
خطراً  يقلون  ال  بو�صفهم  الفا�صدين  مع  بالتعامل 
عن "داع�ض"، وهي نف�ض اجلملة التي قالها العبادي 
قبل نحو خم�ض �صنوات، االأمر الذي دفع ب�صيا�صيني 
للت�صكيك بكالم عبد املهدي، وال �صيما  وبرملانيني 
الف�صاد  التي متار�ض  االأح��زاب  على  له  �صلطة  ال  اأّن 

واأخ��رياً،  االقت�صادية.  الدولة  مبقدرات  وتتالعب 
اأعاد عبد املهدي ت�صكيل "املجل�ض االأعلى ملكافحة 
الف�صاد"، معترباً اأنه خطوة متكنه من "توحيد جهود 
اجلهات الرقابية". وقال، على هام�ض االجتماع، اإن 
"الهدف من اإعادة ت�صكيل املجل�ض االأعلى ملكافحة 
الرادعة  االإج��راءات  اتخاذ  من  متكينه  هو  الف�صاد 
عمل  �صياق  يف  الرقابية  اجلهات  جهود  وتوحيد 
جديد قادر على الت�صدي الأية جهة اأو �صخ�ض، مهما 
كان موقعه، واأن نت�رف كدولة يف ك�صف الف�صاد 
على  العام  وامل��ال  واملواطنني  املجتمع  وحماية 
حد �صواء".  واأ�صار اإىل اأن "املجل�ض يجب اأن يتمتع 

بال�صالحيات االإدارية والقانونية الكافية لل�صيطرة 
اخللل  ومكامن  مواطنه  ومعرفة  الف�صاد  ملف  على 
يف املتابعة والتنفيذ".  وقال ع�صو �صابق يف هيئة 
جمل�ض  ت�صكيل  اإىل  يحتاج  ال  "العراق  اإن  النزاهة، 
املجل�ض  هذا  اأن  خ�صو�صًا  الف�صاد،  ملكافحة  اأعلى 
�صُيبنى على طريقة املحا�ص�صة احلزبية والطائفية، 
الأن  ال�صابقة،  واللجان  واملجال�ض  الهيئات  مثل 
ويتكفلون  املجل�ض،  يف  عنا�رها  �صتزج  االأحزاب 
باأحزابهم  ترتبط  التي  امللفات  باإخفاء  بطريقتهم 
"احلكومة  اأن   ، واأ�صاف  فيها".  قادة  تتهم  والتي 
العراقية متلك هيئة نزاهة م�صتقلة، وق�صاء ورقابة 

خاللها  من  ميكن  وو�صائل  برملانية  وجلانًا  مالية 
وحما�صبة  امللفات  فتح  على  وتعمل  تراقب  اأن 
املتورطني بطريقة قانونية اآمنة. اأما احلكومة فهي 
تن�صغل بقطاعات مرتبطة  اأن  تنفيذية عليها  �صلطة 
بحياة املواطن، مثل اخلدمات، و�صيا�صيًا مبا يتعلق 
اللجان  اإن  االقت�صاد  واأمور  اخلارجية  باخلطابات 
التحقيقية التي ت�صكلت منذ احلكومة العراقية االأوىل 
تتمكن من حما�صبة  مل  االآن  ولغاية  االحتالل،  بعد 
اأموال  اختال�ض  بق�صايا  متورط  �صيا�صي  زعيم  اأي 
اأو اإرهاب، الأن اللجان التي ت�صكلها احلكومة تتكفل 

االأحزاب باختيار اأع�صائها.
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A L J O U R N A L  N E W S P A P E R

يبلغ عدد دور امل�صنني يف العراق ع�ر دور ، وهي 
التي  الطلبات  من  املزيد  ال�صتيعاب  كافية  غري 
خريف  يف  اليها  ليلجوؤوا  اجلن�صني  كال  من  تقدم 
املتقدمة  ال��دول  يف  ال��دور  ه��ذه  تكون  اذ  العمر، 
املالذ االآمن لهم ،اما يف بلدنا فان امل�صن ي�صطر 
يف  �صبقه  من  موت  انتظار  وهو  وحيد  خيار  اىل 
هذه الدار، ليحل بدال منه وذلك بت�صجيل ا�صمه يف 
القائم  من  هاتفي  ات�صال  وانتظار  �صغري  �صجل 
على الدار . ويقول  مدير دائرة رعاية املحتاجني 
الكناين  غ�صان  بغداد  حمافظة  يف  امل�صنني  ودور 

بغداد  يف  ال��دور  "عدد  اإن  �صحفي،  ت�ريح  يف 
اثنتان لكال اجلن�صني هما دار امل�صنني يف ال�صليخ  
ودار  م�صنا،   )46( اال�صتيعابية   طاقتها  وتبلغ 
  )100( طاقتها  تبلغ  والتي  الر�صاد  يف  امل�صنني 
ترف�ض   " ب��اأن  ا�صفة  عن  معربا   ،  " فقط  �صخ�ض 
اىل  املحتاجني  الكبار  من  كثرية  طلبات  ال��دار 
وجود  لعدم  عليها  املوافقة  وتاأجيل  فيها  ال�صكن 
م�صاحات وغرف للمعي�صة واكتمال عدد املقيمني 

يف الدور التابعة ملحافظة بغداد ".
تعاين  التي  امل�صاكل  اهم   " اأن   ، الكناين  واو�صح 
الدار  الأن  امل�رف،  الكادر  الدور هو  نق�ض  منها 
الكادر على  التواجد من  اىل  ايوائية وحتتاج  هي 

ت�صتوجب  ان هنالك حاالت  ال�صاعة، خا�صة  مدار 
الليل، رغم وجود الكادر  االهتمام بها يف اوقات 
ال��دور  احتياجات  اىل  ا�صافة  امل�رف،  الطبي 
الإع��ادة  املالية،  التخ�صي�صات  من  الكثري  اىل 
تاأهيلها وترميمها  لتكون �صاحلة للمعي�صة وتوفر 

امل�صتلزمات ال�صحية الكفيلة لراحة امل�صنني ".
وتابع ،اأن " انتقال ال�صالحيات من وزارة العمل 
وال�صوؤون االجتماعية اىل حمافظة بغداد  لرعايتها  
ادى اىل حدوث نوع من االرباك واعادة الكثري من 
احل�صابات واجراء تغيريات بو�صع جداول خا�صة 
وا�صتحداث وحدات ادارية ومالية و ق�صم للمتابعة 
جديد، ال�صيما ان اغلب املوظفني يرف�صون اخلدمة 

يف هذه الدور ب�صبب اجلهود اال�صتثنائية فيها ". 
فيما قالت مديرة دار امل�صنني يف ال�صليخ �روق 
رحيم ال�صاعدي اإن " الدار ت�صم حاليا )28( رجال 
م�صنا و)18( امراأًة تبلغ اعمارهم  مابني 55-60 
للرجال ح�صب قانون  �صنة فما فوق  للن�صاء و60 

رعاية امل�صنني ،".
وا�صافت ،اأن "الدار متكنت من ا�راكهم بحمالت 
يرف�ض  ال��ذي  املتربعني  بجهود  والعمرة  احل��ج 
اغلبهم ذكر ا�صمائهم واي�صا تنظيم جوالت للتنزه 
واالماكن  وامل��والت  املقد�صة   العتبات  وزي��ارة 

الرتفيهية ".  
املتربعني  لكل  مفتوح  "الباب  ،ان  وت��اب��ع��ت 

واملتطوعني للخدمة يف هذه الدور التي تعاين من 
نق�ض كبري يف الكادر"

واكدت ال�صاعدي ،اأن " اهم مايحتاج له امل�صنون 
يف هذه الدار ا�صافة اىل  احتياجاتهم اليومية هو 
باحثني  وتعيني  النف�صي  للعالج  خا�ض  برنامج 
معاناة  من  لتعر�صهم  نتيجه  فيها  اجتماعيني 

داخل ا�رهم ومن ذويهم ".
وح�صدت دار رعاية امل�صنني يف كربالء املقد�صة 
جميع  بني  من  متتالية  ل�صنوات  االأوىل  املرتبة 
خدمات  م��ن  تقدمه  مل��ا  العراقية  املحافظات 
للعتبتني  وك��ان  ال�صن،  لكبار  متميزة  ورع��اي��ة 
واحلكومة  والعبا�صية  احل�صينية  املقد�صتني 

تطويرها.   يف  مهم  دور  كربالء  واأه��ايل  املحلية 
كربالء  حمافظة  يف  امل�صنني  دار  مدير  وقالت 
ابت�صام جميد الهر، اإن هناك عدة اجتاهات لقبول 
امل�صن  اإح�صار  يتم  اأن  فاإما  ال��دار،  يف  امل�صتفيد 
على  الدولة  بها  تقوم  التي  احلمالت  خالل  من 
والتقاطعات،  ال�صوارع  يف  املنت�رين  املت�صولني 
احد  اأو  املحافظ  قبل  من  مبا�رة  حتويلهم  ويتم 
الدار  للعي�ض يف  باأنف�صهم  اأو يح�رون  معاونيه، 
اأو بوا�صطة احد ذويهم حيث يعر�صون على جلنة 
وباحث  الدار  )مديرة  الدار  يف  املوجودة  القبول 
�صحة  دائرة  قبل  من  اأو  اآخ��ر(،  وع�صو  اجتماعي 

كربالء.
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