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حتالفي  من  ال�سيا�سية  الزعامات  من  عدد  يتحرك 
اخلالفية  للق�سايا  حل  اليجاد  واال�للسللالح  البناء 
املعقدة بني الكتل ال�سيما فيما يتعلق مبلف الوزارات 
احلكومات  يف  املحافظني  منا�سب  وازمة  ال�ساغرة 

املحلية باملحافظات.
احلكمة  تيار  رئي�س  فان  �سيا�سية  م�سادر  وبح�سب 
العامري  هادي  الفتح  حتالف  وزعيم  احلكيم  عمار 
ي�ستعدون  �سالح  برهم  اجلمهورية  رئي�س  عن  ف�سال 
الطالق مبادرة �سلح بني زعيم ائتالف دولة القانون 
وزعيم التيار ال�سدري مقتدى ال�سدر اللذان يعتربان 

العن�رصان الفاعالن يف العملية ال�سيا�سية.
امل�سادر ذاتها اكدت لل »اجلورنال« ان هذه املبادرات 
تهدف اىل تقريب وجهات النظر بني املالكي وال�سدر 
حلل امل�ساكل ال�سيا�سية التي ما زالت عالقة بني الكتل 
ال �سيما ملف الوزارات ال�ساغرة ومنا�سب املحافظني 
الطرفني  بقبول  مرجحة  املحلية،  احلكومات  يف 
م�ستديرة  طاولة  على  اجللو�س  وال�سدر(  )املالكي 

ملناق�سة اهم الق�سايا يف البلد وو�سع حلول لها.
ال�ساغرة  الوزارات  النواب قد اجل ملف  وكان جمل�س 
اىل ما بعد عطلته الت�رصيعية، بعدما منح الثقة لل 19 

وزيرا من ا�سل 22 وزيرا.
"امل�سكلة  ان  الفيلي،  ع�سام  ال�سيا�سي  املحلل  ويرى 
بني املالكي وال�سدر تعد م�سكلة عميقة متتد جذورها 
�سابق  وقت  يف  ح�سلت  حيث   ، �سنوات   7 من  الكرث 
ان  اال  الطرفني  بللني  �سلح  لعقد  ورغللبللة  حتللركللات 
الوزارات  ان اخلالف على  جميعها ف�سلت"، الفتا اىل 
املالكي  بللني  اخلللالفللات  طبيعة  تعك�س  ال�ساغرة 

وال�سدر".
حقيقية  رغبة  هناك  ان  »اجلورنال«  لل  الفيلي  وقال 
للقيام  �سالح  وبرهم  واحلكيم  العامري  قبل  من 
بو�ساطة بني املالكي وال�سدر اال ان امل�سكلة اعمق من 
ان يقوموا بالو�ساطة لكون هناك اكرث من طرف يف 
امل�سكلة وكل واحد لديه تقاطعات حادة جتاه الطرف 

االخر ".
بدوره ك�سف تيار احلكمة ، ان رئي�س حتالف اال�سالح 
حتالفي  يجمع  لللقللاء  بعقد  �سيقوم  احلكيم  عللمللار 
الكابينة  اكللمللال  تداعيات  حلللل  والبناء  اال�للسللالح 
املبادرة  ان  موؤكدا  اخلا�سة،  والللدرجللات  الللوزاريللة 
�ستنطلق خالل االيام املقبلة وان هناك ردود ايجابية 

من قبل حتالف البناء.
ت�رصيح  يف  البخاتي  جا�سم  التيار  عن  النائب  وقال 
احلكومة  اليها  و�سلت  التي  “التدعيات  اإن  �سحفي، 
حتالف  رئي�س  دعت  الوزارية  الكابينة  اكمال  بعدم 
مببادرة  قيامه  اىل  احلكيم  عمار  ال�سيد  اال�للسللالح 
اال�سا�سيني  التحالفني  بني  النظر  وجهات  لتقريب 

)اال�سالح والبناء( وجمعهما على طاولة واحدة”.
اىل  للو�سول  تهدف  “املبادرة  اأن  البخاتي،  وا�ساف 
توزيع  وكذلك  املتبقية  الوزارات  اكمال  ب�ساأن  حلول 
“هناك ردود ايجابية  الدرجات اخلا�سة”، موؤكدا ان 

من قبل حتالف البناء”.
وكانت �سحيفة "العربي اجلديد" قد ك�سفت يف تقرير 
لها عن تبني رئي�س تيار احلكمة ال�سيد عمار احلكيم 
ت�سكيل  اكمال  اجل  من  م�ستديرة”  “طاولة  مبادرة 
بني  التقارب  فر�س  اأن  اإىل  ا�سارت  فيما  احلكومة، 
ورئي�س  ال�سدر  مقتدى  ال�سيد  ال�سدري  تيار  رئي�س 

ائتالف دولة القانون نوري املالكي “�سعيفة جدا”.

بغداد - اجلورنال: ك�سفت جلنة العالقات اخلارجية النيابية، االثنني، عن حتديد �سوابط جديدة من قبل وزارة 
اخلارجية حول ا�ستبدال ال�سفراء والقنا�سل ممن اثبتو ف�سلهم.

“بع�س ال�سفراء والقنا�سل ال ميتلكون اي موؤهالت  اإن  وقال ع�سو اللجنة رامي ال�سكيني يف ت�رصيح �سحفي، 
ال�سفراء والقنا�سل جاء عن طريق  اأن تن�سيب بع�س  “اجلميع بات يعلم  اأن  اأ�سال”، موؤكدا  او �سهادات درا�سية 

االأحزاب".
“وزارة اخلارجية و�سعت �سوابط جديدة تخ�س ق�سية ا�ستبدال ال�سفراء والقن�سل العام  اأن  واأ�ساف ال�سكيني، 

ممن ام�سوا يف اخلدمة اكرث من اربع �سنوات واأكرث و�سيكون للجنة العالقات اخلارجية دور بق�سية اال�ستبدال".
وكان النائب عن كتلة �سادقون نعيم العبودي ك�سف يف وقت �سابق عن عزم كتلته فتح ملف ابناء امل�سوؤولني يف 

ال�سفارات العراقية وجعل الية اختيار املوظفني وفق الكفاءة واخلربة والقدرة على متثيل العراق.

قرب  عللن  الللعللامللة،  امللللرور  مللديللريللة  اعلنت 
املركبات  لت�سجيل  الوطني  امل�رصوع  افتتاح 
مدير  معاون  واو�سح  كافة.  املحافظات  يف 
اعالم مديرية املرور العامة الرائد فادي ،ان 
" امل�رصوع الوطني لت�سجيل املركبات يحتوي 
على رقم �رصي ) كود منرب ( لكل مواطن ميكنه 
حا�سوبه  عرب  للربنامج  خالله  من  الدخول 
مكان  اي  يف  او  منزله  داخل  من  ال�سخ�سي 

لينجز معامالته املتعلقة يف املرور كت�سجيل 
مركبة او منح اجازة �سوق او جتديد اجازة او 
�سنوية وغريها ب�سهولة و ي�رص كبري"، موؤكدة 
اأن "امل�رصوع يعد من اهم امل�ساريع يف البالد 
وفيه تطوير م�ستمر من قبل ال�رصكة االأملانية 
امل�سنعة".  وا�سارت املديرية اىل انه " وعلى 
الرغم من الزخم على مواقع ت�سجيل املركبات 
ان  اال  والطوبجي  والتاجيات  احل�سينية  يف 
بنف�س  تنجز  مراحلها  وبكافة  املعامالت 

اليوم".

انتقد النائب عن حتالف البناء وليد ال�سهالين �سعف 
االنرتنيت،  خدمات  و�سوء  النقال  الهاتف  �سبكات 
تلك  مع  املربمة  العقود  تعديل  اهمية  اإىل  داعيا 

ال�رصكات مبا يلزمها بتقدمي خدمة جيدة.
وقال ال�سهالين يف بيان ، اإن “على هيئة االت�ساالت 
يف  الكبري  الللرتدي  عن  كاملة  م�سوؤولياتها  حتمل 
 ، االنللرتنلليللت  وخللدمللات  النقال  الهاتف  خللدمللات 
�رصكات  متابعة  يف  الرقابي  بدورها  تقوم  وان 
التعاقد  ببنود  االلتزام  و�للرصورة  النقال  الهاتف 
 ، لهم  اخلللدمللات  اف�سل  وتللقللدمي  املللواطللنللني  مللع 

والعمل على توفري بدائل حديثة لتح�سني م�ستويات 
اخلدمات فيما يتعلق مبجاالت االنرتنيت وخدمات 
“اهمية  اإىل  ال�سهالين  ودعا  الهاتفية".  االت�ساالت 
تعديل العقود املربمة مع تلك ال�رصكات مبا يلزمها 
حال  للعقوبات  وتعري�سها  جيدة  خدمة  بتقدمي 
خمالفة ذلك”، منتقدا “�سوء خدمات الهاتف النقال 
على م�ستوى البلد ال�سيما يف املحافظات اجلنوبية". 
وطالب ال�سهالين بل”اأهمية تفعيل دور جهاز حماية 
امل�ستهلك عرب اعداد تقرير ا�ستطالعي لقيا�س مدى 
امكانية  وبحث  اخلدمة  اداء  على  املواطنني  ر�سا 
عندما  ال�رصكات  تلك  على  قانونية  جزاءات  و�سع 

ت�سوء اخلدمة التي تقدمها هذه ال�رصكات".

جتري القوات االمنية امل�سرتكة حتركات ع�سكرية 
وتعزيزات قرب احلدود ال�سورية، وبينما زاد عدد 
مقاتل،  األللف   25 عللن  املللحللور  هللذا  يف  قواتها 
ع�سكرية  لعملية  ا�ستعدادات  عن  م�سادر  حتدثت 

و�سيكة داخل االأرا�سي ال�سورية.
منذ  ال�سعبي"  واحل�سد  االمنية  القوات  وتوا�سل 
ال�سورية،  احلدود  قرب  حت�سيداتها  �سهر  من  اأكرث 
وقال م�سدر امني اإّن "التعزيزات الع�سكرية التي 
األف   25 ت�سل اإىل احلدود مع �سورية، زادت عن 
ال�سعبي"،  احل�سد  وف�سائل  اجلي�س  من  مقاتل، 

مبينا اأّن "القوات جمهزة باأ�سلحة متطورة وعتاد 
ومدرعات.

واأو�سح اأّن "هذا احلراك الع�سكري متوا�سل، واأّن 
القوات االمنية جتري ا�ستعدادات على قدم و�ساق، 
وهي توؤ�رص اإىل اال�ستعداد خلو�س عملية ع�سكرية 
اأي�سا عن قرب  اأّن معلومات حتّدثت  قريبة، كما 
االأرا�سي  داخل  �ستكون  ع�سكرية  عملية  انطالق 
مناطق  �ست�رصب  العراقية  القوات  واأّن  ال�سورية، 
نفوذ "داع�س" االإرهابي، �رصبة �سديدة بالتن�سيق 

مع اجلي�س ال�سوري".
الطريان  اأّن  اأكللدت،  "املعلومات  اأّن  اإىل  واأ�سار 
العملية،  هذه  يف  كبري  دور  له  �سيكون  العراقي 

و�سيوفر غطاء جويا للقوات  التي �ستنفذ الهجوم، 
ومن ثم تن�سحب اإىل احلدود.

ويجري هذا احلراك، بالتزامن مع خو�س القوات 
"داع�س"  خللاليللا  للل�للرصب  عمليات  امل�سرتكة، 
يف  املقّدم  وقللال  للبالد،  الغربية  ال�سحراء  يف 
امللف  عن  )امل�سوؤولة  امل�سرتكة  العمليات  قيادة 
اإّن  املعموري،  الللرزاق  عبد  البالد(،  يف  االأمني 
"قيادة العمليات وّجهت بتكثيف عمليات �رصب 
ومتابعة خاليا داع�س يف املحور الغربي للبالد".
واأكد اأّن "الطلعات تنفذ بالتن�سيق مع �سالح اجلو 
العراقي، واأّنها اأ�سفرت عن تفكيك عدد من خاليا 
التنظيم"، مبينا اأّن "االأ�سبوع الفائت �سهد تفكيك 

17 من عنا�رصه. 5 خاليا للتنظيم، وقتل نحو 
م�سايقات  عن  امنية  م�سادر  ت�سري  جانبه  من 
تقوم بها القوات االمريكية املنت�رصة يف االنبار 
اىل  بالدخول  واحل�سد  العراقي  اجلي�س  مبنع 

االرا�سي ال�سورية ومطاردة ع�سابات داع�س.
تريد  االمريكية  القوات  ان  امل�سادر  وت�سيف 
املناطق  تلللللك  يف  داعلل�للس  ورقلللة  ت�ستغل  ان 
وتو�سيع  االنت�سار  حيث  من  مكا�سب  لتحقيق 
قواعد  وا�ستحداث  االنبار  على  �سيطرتها  رقعة 
التي  الع�سكرية  العملية  ان  مبينا  فيها"،  جديدة 
�سيق�سي على  �سوريا  العراقية يف  القوات  تعتزم 
التريده  ما  وهللذا  وهجماته  داع�س  حمللاوالت 

وا�سنطن.
ت�سلال  العراقية  القوات  اأحبطت  ذلك،  غ�سون  يف 
اآمر  وقللال  عنا�رصه،  مع  ا�ستباك  بعد  للتنظيم، 
يف  باجلي�س،  املرتبط  ع�سائري،  فللوج  الللفللوج، 
اإّن  حممود،  اإ�سماعيل  العقيد  االأنبار،  حمافظة 
"معلومات اأمنية ك�سفت حتركات لعنا�رص داع�س 
القريبة من احلدود  ال�سورية،  الباغور  يف منطقة 
يف  مو�سحا  القائم"،  بلدة  بللاجتللاه  العراقية 
حاولوا  التنظيم  "عنا�رص  اأّن  �سحايف،  ت�رصيح 
اال�ستباك  ومت  العراقية،  االأرا�للسللي  اىل  الت�سلل 

معهم وقتل ت�سعة منهم.
احلدود  حر�س  من  االأمنية  "القوات  اأّن  واأو�سح   

الع�سائري،  والف�سيل  االأنبار  عمليات  من  وقوة 
واإحباط  التنظيم  لعنا�رص  بالت�سدي  ا�سرتكوا 
ت�سللهم"، م�سريا اإىل اأّن "القوات العراقية منت�رصة 
حالة  يف  التنظيم  واأّن  �سورية،  مع  احلدود  على 

اإرباك داخل االأرا�سي ال�سورية.
حتركات  العراقية  االأمنية  الللقللوات  وتخو�س 
لقطع  واجلبهات،  الداخل  م�ستوى  على  وا�سعة 
الطريق اأمام حماوالت تنظيم "داع�س" االإرهابي، 
خطتها  ركزت  بينما  جديدة،  عنف  اأعمال  تنفيذ 
الع�سكرية االأخرية على �سبط احلدود مع �سورية 
مع  ن�ّسقت  بعدما  "داع�س"،  عنا�رص  ت�سلل  ومنع 

النظام ال�سوري.

ملف الوزارات الشاغرة ينتظر الطاولة المستديرة بين المالكي والصدر

مطالب برلمانية بتعديل العقود المبرمة مع شبكات االنترنت والهاتف النقال

ضغوط اميركية تدفع الجيش العراقي للتراجع عن عملياته العسكرية في سوريا

ضوابط جديدة الستبدال السفراء والقناصل
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لتسجيل المركبات
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A L J O U R N A L  N E W S P A P E R

 دخلللللت حمللافللظللة وا�للسللط يف ازملللة اداريلللة 
ا�سخا�س   /3/ وجللود  عنها  نتج  وقانونية 
الذي ت�سبب بايقاف  االمر   ، مبن�سب املحافظ 
التي  واملالية  االداريلللة  االعمال  من  الكثري 

تخ�س م�سالح املواطنني.
حمافظة  جمل�س  قللرر  عندما  االزمللة  وبلللداأت 
وا�سط اعادة جل�سة انتخاب املر�سحني ال�سغال 
�سهر  منت�سف  جرت  والتي  املحافظ  من�سب 
نتج  والتي   ،  2018 عام  من  الثاين  ت�رصين 
عنها انتخاب مر�سح تيار احلكمة حممد جميل 
املياحي حمافظا لوا�سط ، وبعد مرور مايقارب 

�سهرين ، عاد املجل�س من جديد ليلغي جل�سته 
ويطلب اعادتها النتخاب مر�سح جديد ملن�سب 
الزاملي  رئي�س املجل�س مازن  املحافظ. وقال 
جاء  املجل�س  قللرار  ان  �سحفي  ت�رصيح  يف 
على خلفية تقدمي عدد من املر�سحني ال�سغال 
اجلل�سة  الية  حللول  تظلما  املحافظ  من�سب 
وبعد   ، الت�سويت  ملجريات  ح�سورهم  وعدم 
 ، قبوله  املجل�س  قرر  للتظلم  القانوين  البحث 
االع�ساء  اغلبية  قبول  نال  قللرار  ا�سدار  ومت 
باعادة جل�سة انتخاب املحافظ بح�سور جميع 
توقيع  اعتماد  وعللدم   ، ال�سابقني  املر�سحني 
الدوائر  جميع  يف  املياحي  حممد  املحافظ 
االول  النائب  تكليف  اىل  ا�سافة   ، احلكومية 

املحافظ  مبهام  االحلللرار/  /تيار  للمحافظ 
وكالة.  من جانبه اعلن املحافظ حممد جميل 
االداري  الق�ساء  حمكمة  اىل  اللجوء  املياحي 
ان  وقال   املن�سب  باحقية  ادعائه  خالل  من 
قرار املجل�س خمالف للقانون الن فرتة تقدمي 
بتويل  مر�سوم جمهوري  و�سدر  انتهت  التظلم 
للمجل�س  واليللجللوز   ، وا�سط  حمافظ  من�سب 
املحافظ  واقالة  اجلمهوري  املر�سوم  الغاء 
قانون  ذكرت يف  التي  اال�سباب  اال من خالل 
 21 رقم  اقليم  يف  املنتظمة  غري  املحافظات 
من  لي�س  انه  وا�ساف  املعدل.   2008 ل�سنة 
التظلم  طلب  يف  النظر  املجل�س  �سالحيات 
املقدم من املر�سحني ال�سغال من�سب املحافظ 

املحكمة  اخت�سا�س  مللن  االملللر  هللذا  الن   ،
االداري  الق�ساء  حمكمة  ان  مبينا   ، االإداريللة 
ا�سدرت قرارا ن�س على ايقاف اجراءات اعادة 
املحافظة  جمل�س  قبل  من  االنتخاب  جل�سة 
اعمال  بعمله يف ت�رصيف  املحافظ  وا�ستمرار 
على  املقامة  بالدعوى  البت  حلني  املحافظة 
قال  جهته  من  املحافظ.  قبل  من  املجل�س 
عادل الزركاين النائب االول للمحافظ عمله يف 
ادارة �سوؤون املحافظة بناء على قرار املجل�س 
با�رصنا باعمال من�سب املحافظ وكالة ، ومت 
عقد لقاء مع النائب الثاين للمحافظ وعدد من 
اأهمية  على  موؤكدا  وامل�ست�سارين،  املعاونني 
اإدارية  �سواء كانت  االأعمال  امل�سي يف جميع 

اأو خدمية
�سوؤون  بللاإدارة  مكلف  انه  الزركاين  واأو�سح 
املللحللافللظللة بللالللوكللاللله وفللقللا لللقللرار جمل�س 
والق�سايا  االأمللللور  ح�سم  حلللني  املحافظة 

اخلالفية من قبل الق�ساء.
اما املحافظ الثالث غ�سنفر البطيخ /م�ستقل/ 
الذي انتخب من قبل جمل�س املحافظ فقد اعلن 
عن مبا�رصته مبهامه الر�سمية على �سوء قرار 
املتمثلة  الت�رصيعية  ال�سلطة  ان  وقال  املجل�س 
انتخاب  عن  امل�سوؤولة  هي  املحافظة  مبجل�س 
املحافظ ، وقد مت خالل جل�سة طارئة انتخابي 
 ، �سوتا  على/15/  ح�سويل  بعد  باالغلبية 
و�سنبا�رص مبهامنا املوكلة الينا الجل احلفاظ 

ظل  يف  واملحافظة  املواطنني  م�سالح  على 
بها  يوؤمن  ان  يجب  التي  الدميقراطية  العملية 

اجلميع ويلتزم بنتائجها.
مايجري  ان  مللواطللنللون  قللال  جانبهم  مللن 
على  ال�سلبية  بظالله  �سيلقي  املحافظة  يف 
هذه  وان   ، للمواطن  املقدمة  اخلدمات  واقللع 
ال�رصاعات هي نتيجة للمحا�س�سة ال�سيا�سية 
وال�رصاعات امل�ستمرة التي تريد ال�سيطرة على 
مقدرات املحافظة ، معربني عن املهم يف ان 
مايقرره  اىل  والللعللودة  امل�ساكل  هللذه  تنتهي 
املعا�سي  الللواقللع  اىل  وااللللتللفللات  الللقللانللون 
املواطن  منه  يعاين  الذي  وال�سحي  واخلدمي 

يف ظل التقلبات وال�رصاعات احلزبية.

بغداد .. قبلة الحمائم والمطر


