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اىل  العراقي  النواب  جمل�س  داخ��ل  االنظار  تتجه 
االحت��ادي��ة  امل��وازن��ة  ق��ان��ون  بت�رشيع  اال����رشاع 
للمواطن  بالغة  اهمية  من  لها  ملا   2019 لعام 
املتوقفة  احلكومية  امل�شاريع  ولتنفيذ  العراقي، 
على الت�شويت، بينما امللفات االخرى ومنها ملف 
قد  والعدل(  والداخلية  )الدفاع  ال�شاغرة  الوزارات 
يتم تاأجيلها اىل ما بعد العطلة الت�رشيعية للربملان 
على  الوزارت  تلك  اهمية  من  الرغم  على  العراقي، 

الو�شع االمني يف البلد.
ق��راءة  املا�شي  اخلمي�س  ال��ن��واب  جمل�س  وانهى 
ومناق�شة م�رشوع قانون املوازنة االحتادية لعام 

.2019
الكابينة  من  تبقى  ما  ا�شتكمال  ملف  زال  وم��ا 
على  العرتا�شها  ال�شيا�شية  الكتل  جدل  الوزارية  

بع�س ال�شخ�شيات املر�شحة للوزارات الثالث.
�شيا�شي  ات��ف��اق  ع��ن  �شيا�شية  م�شادر  وك�شفت 
بعد  ما  اىل  ال�شاغرة  الوزارات  ح�شم  ملف  لتاأجيل 

العطلة الت�رشيعية للربملان.
وقالت امل�شادر ل� »اجلورنال نيوز« ان اخلالفات 
ما زالت م�شيطرة على امل�شهد ال�شيا�شي وخ�شو�شا 
على مر�شحي احلقائب الوزارية ال�شاغرة ، وهذا ما 
دفع الكتل ال�شيا�شية الكبرية لالتفاق على تاأجيل 
العطلة  بعد  ما  اىل  الثالث  ال���وزارات  ملف  ح�شم 

الت�رشيعية.
ي�شب  ال��ربمل��ان  ان  ذات��ه��ا  امل�����ش��ادر  وت�شيف 
االحتادية  املوازنة  قانون  ت�رشيع  على  اهتمامه 
لدميومة حركة عجلة التنمية يف البلد ال�شيما وان 

هناك م�شاريع متوقفة تنتظر اقرار املوازنة.
اأولويات الربملان  "لي�س من  ويقول حتالف الفتح 
اليوم احلديث عن الكابينة الوزارية، وامنا م�رشوع 

باملواطن،  املبا�رش  لتما�شه  االه��م  هو  املوازنة 
�شحيح  ب�شكل  تدار  االأمنية  "الوزارات  ان  موؤكدا 

وهناك اإرادة الإنهاء ادارة املوؤ�ش�شات بالوكالة.
خالل  حت�شم  قد  ال��وزاري��ة  الكابينة  ان  وا�شاف 
الوزراء  تر�شيح  م�شاألة  ان  موؤكدا  القادمة،  االيام 
بيد رئي�س الوزراء والربملان هو الفي�شل بالقبول 

من عدمه.
ان   اك��د  فقد  امل�شعودي  ري��ا���س  النائب  بينما 
م�ا  ال�ى  احلكومية  الت�شكيلة  ا�شتكمال  “تاأجيل 
احتمال  ال�ن�واب  ملجل�س  الت�رشيعية  العطلة  بعد 
احلالية  اال�شماء  وفق  ال�ت�شكيلة  امتام  الأن  وارد، 
كبي�را  حتديا  و�شي�شكل  ممك�ن  غ�ي�ر  امل��وج��ودة 

للحكومة.
ح�شم  املياحي،  االمري  عبد  النائب  ا�شتبعد  وكذلك 
االيام  خالل  احلكومية  الت�شكيلة  ا�شتكمال  ملف 
التي ت�شبق الت�شويت على امل�وازن�ة العامة للدولة 
لعام 2019. واأ�شاف ، ان “هذا املو�شوع �شيرتك 
ف�ر�ش��ة  الإع��ط��اء  الت�رشيعية،  العطلة  بعد  ملا 
ل�ت�ق�دي�م مر�شحني مقبولني ل�دى  الوزراء  لرئ�ي��س 
النواب  جمل�س  اع�شاء  قبل  من  لتمريرهم  اجلميع 

دون حتفظ على مر�شح واآخر”.
الربملان ب�شري احلداد  لرئي�س  الثاين  النائب  وكان 
االمنية  ال��وزارات  ادارة  �شابق  وقت  يف  رجح  قد 
بالوكالة حتى نهاية عمر احلكومة احلالية ب�شبب 

عدم تو�شل الكتل التفاق ب�شاأنها.
 24 يف  منح  قد  العراقي  ال��ن��واب  جمل�س  وك��ان 
ت�رشين االول /اكتوبر املا�شي الثقة حلكومة عادل 
22 وزيرا.  عبد املهدي و14 وزيرا فقط من ا�شل 
ومتكن الربملان ال�شهر املا�شي من الت�شويت على 
والهجرة  والثقافة  والرتبية  التعليم  وهم  وزراء   5
على  الت�شويت  اجل  فيما  والتخطيط،  واملهجرين 

وزارات الدفاع والداخلية والعدل.

بغداد – اجلورنال: طالب النائب عن حتالف الفتح وليد ال�شهالين، رئي�س الوزراء وهيئة احل�شد 
باحت�شاب خدمة املقاتلني املتعاقدين مع احل�شد وعدم ت�رشيحهم.

دون  ال�شعبي  احل�شد  مع  للمتعاقدين  غبنا  هناك  ان  �شحفي،  ت�رشيح  ال�شهالين   يف  وقال 
احت�شاب خدمة لهم او حت�شب لهم �شمن التقاعد ، م�شريا اىل ان اغلب املتعاقدين مع احل�شد 
ال�شعبي ا�شت�شهدوا وجرحوا للدفاع عن ار�شهم ومقد�شاتهم والميكن التخلي عنهم ، م�شددا على 

�رشورة اعطاء كافة امل�شتحقات لهم.
وا�شاف ان" هناك االفا من املتعاقدين مع احل�شد ال�شعبي مل حت�شب لهم اخلدمة".

الكعبي،  عن  النواب ح�شن  النائب االول ملجل�س  اعلن 
موؤكداً  املحافظات،  جمال�س  النتخابات  جديد  موعد 
وقال  املقبل.  الثاين  16ت�رشين  يف  ،�شتجري  انها 
النائب   ” ان   ، بيان  يف  للكعبي  االع��الم��ي  املكتب 
تراأ�س  الكعبي   ح�شن  ال��ن��واب  جمل�س  لرئي�س  االول 
جمل�س  مبنى  يف  االنتخابات  مفو�شية  مع  اجتماعًا 

النواب لتحديد موعدا جديدا الإجراء انتخابات جمال�س 
حددت  “املفو�شية  ان  البيان،  وا�شاف  املحافظات. 
يوم 16/11/٢٠1٩ موعدا الإجراء انتخابات جمال�س 
االإجراءات  “تهيئة  اىل  احلكومة  داعية  املحافظات”، 
الالزمة لهذا املوعد. وبني ان  جمل�س النواب �شيم�شي 
جمال�س  انتخابات  بقانون  اخلا�شة  بالتعديالت 
املحافظات االخري رقم )1٢( ل�شنة ٢٠1٨ ومنها ف�شل 

انتخابات جمال�س االأق�شية عن جمال�س املحافظات.

كاطع  النيابية  وال��دف��اع  االم��ن  جلنة  ع�شو  اأك��د 
موازنة  ت�شمني  على  �شتعمل  جلنته  اأن  الركابي، 
املف�شوخة  الإع��ادة  مالية  تخ�شي�شات   2019
عقودهم من وزارتي الدفاع والداخلية، فيما اأ�شار 
اىل وجود حتركات حل�شم امللف. وقال الركابي يف 
والدفاع  االمن  جلنة  اأع�شاء  من  "عدد  اإن  بيان، 
عقدوا اإجتماعا مع م�شوؤويل التخ�شي�شات املالية 
يف وزارة الدفاع لغر�س مناق�شة وح�شم مو�شوع 
اىل  واعادتهم  عقودهم  واملف�شوخة  املف�شولني 

ت�شمني  على  �شتعمل  "اللجنة  اأن  موؤكدا  اخلدمة"، 
مالية  وتخ�شي�شات  درج���ات   2019 م��وازن��ة 
املف�شوخة  وال�شباط  اجل��ن��ود  ارج���اع  لغر�س 
والداخلية والذين مت ف�شلهم  عقودهم من اجلي�س 

ال�شباب معينة.
والداخلية  الدفاع  وزارة  "موازنة  اأن  واأ���ش��اف، 
من  املعنيني  مع  مناق�شتها  مت  الوطني  واالم��ن 
ال����وزارات امل��ذك��ورة م��ن اج��ل دع��م م��ا طرحوه 
�شيتم  "املو�شوع  ان  مبينا  املوازنة"،  اأق��رار  يف 
اجل  من  النيابية  املالية  اللجنة  مع  مناق�شته 

ح�شمه واعادة املف�شوخة عقودهم اىل اخلدمة.

النايف،   حميد  الزراعة  وزارة  با�شم  املتحدث  ك�شف 
عن اإر�شال الوزارة قرارا ب�رشاء الب�شاتني التي يرغب 
اأ�شحابها بتجريفها لبيعها كقطع اأرا�شي اإىل جمل�س 
الوزراء ملناق�شته وامل�شادقة عليه. وقال النايف يف 
حديث �شحفي، اإن القرار جاء خالل اجتماع  لهياأة 
الراأي يف الوزارة كون ان الوزارة لي�س مبقدروها منع 
اأ�شحاب الب�شاتني من جتريفها وبيعها �شيما يف ظل 
ال�شاأن  بهذا  ال�شادرة   القوانني  ب�شعف  و�شفه  ما 
واأداة تطبيقها. وتابع النايف اأن الوزارة ت�شعى ل�رشاء 
وبيعها  بتجريفها  اأ�شحابها  يرغب  التي  االأرا�شي 
طبيعتها  واحلفاظ  ا�شت�شالحها  بغية  �شكنية  كقطع 

الزراعية. و دعت وزارة الزراعة، يف وقت اىل تفعيل 
قوانني احلد من جتريف الب�شاتني، مبينة انها اعدت 
النخيل.  تاأهيل  اع��ادة  اج��ل  من  طموحا  برناجما 
املحافظة  اجل  "من  ،ان��ه  بيان  يف  ال��وزارة  وقالت 
تاأهيله واحلد  العراق واعادة  النخيل يف  على قطاع 
بهذا  النافذه  القوانني  الب�شاتني وتفعيل  من جتريف 
ال�شاأن وا�شتنادا اىل القانون 6٣٤ ل�شنة 1٩٨1 وقرار 
على  وبناء  ل�شنة ٢016   )٥٠ ( رقم  الوزراء  جمل�س 
الزراعة  وزير  ال��وزارة، وجه  الراأي يف  موافقة هيئة 
جتريف  من  احل��د  قوانني  بتفعيل  احل�شني  �شالح 
نهائي  ان��ذار  مبثابة  "ذلك  ان  معتربة  الب�شاتني"، 
ارا�شي  اىل  وحتويلها  جتريفها  من  احل��د  لغر�س 

�شكنية وخارج ال�شوابط القانونية.

مقر  م�شاحة  اأن    ، ان�شايدر  رو�شيا  ملوقع  تقرير  ك�شف 
لكرة  ملعبا   80 تعادل  بغداد  يف  االأمريكية  ال�شفارة 
القدم وهي اكرب من مقر االأمم يف نيويورك واالأكرب يف 

العامل على االطالق.
بكني  يف  املتحدة  الواليات  �شفارة   ” اأن  التقرير  وذكر 
فدادين   10 م�شاحتها  تبلغ  االكرب  تعترب  كانت  والتي 
فقط اما م�شاحة ال�شفارة يف بغداد فتبلغ 104 فدادين  
اىل  ن�شبها  تبلغ  بكني  يف  امريكا  �شفارة  ان  يعني  مما 

�شفارة بغداد 10.4 باملائة فقط ”

” حجم ال�شفارة يف بغداد من حيث احلجم  اأن  وا�شاف 
امل�شالح  حلماية  فقط  خم�ش�شا  انه  اليبدو  وامل�شاحة 
العامل  الدارة  اي�شا  بل  وح�شب،  العراق  يف  االمريكية 
“ال�شفارة  اأن  تابع  بغداد.   العا�شمة  قلب  من  با�رشه 
اخل�����رشاء  املنطقة  يف  ت��وج��د  ال�شخمة  االم��ري��ك��ي��ة 
األواح  من  اآخر  حاجز  وهي   ، ج��دران  بثالثة  وحم�شنة 
اخلر�شانة ، تليها اأ�شوار من االأ�شالك ال�شائكة وجدار من 
اأكيا�س الرمل. وتغطي م�شاحة قدرها 104 اأفدنة ، اأكرب 
ب�شتة اأ�شعاف من مقر االأمم املتحدة يف نيويورك واأكرب 
بع�رش مرات من ال�شفارة اجلديدة التي تبنيها وا�شنطن يف 
بكني – وهي 10 فدادين فقط. ووا�شل اأن ” اأكرب مهمة 

دبلوما�شية الأمريكا يف العراق حماطة بجدران خر�شانية 
وهي  والرمادي  والبني  االأ�شود  باللون  مطلية   ، عالية 
معزولة متاًما عن بيئتها، فيما اأعلنت الواليات املتحدة 
 ، واملوظفني  الدبلوما�شيني  بني  من  اأنه  اأ�شهر  عدة  منذ 
القوات  ان�شحاب  بعد  �شخ�س  األف   16 �شفارتها  �شت�شم 
 ” اأن  اىل  ا�شارت  قد  �شابقة  تقارير  وكانت  االأمريكية. 
مقر ال�شفارة االمريكية يف بغداد قد ا�شبح مقرا لت�شدير 
يف  ال�شفارات  خمتلف  اىل  املواد  من  طن  الف  من  اكرث 
اىل  بغداد  من  الب�شائع  اآالالف  �شحن  مت  حيث   ، العامل 
كما  العامل  حول  املختلفة  املتحدة  الواليات  �شفارات 
ك�شفت وثائق ويكليك�س عن ذلك. وا�شار اىل اأنه ” وعلى 

بني  متوقًعا  يكون  قد  الع�شكري  ال�شحن  اأن  من  الرغم 
اأن  تظهر  ال�شجالت  اأن  اإال   ، والعراق  املتحدة  الواليات 
ال�شفارات يف جميع اأنحاء اأوروبا واآ�شيا وال�رشق االأو�شط 
واالأمريكتني واأفريقيا تتلقى جميع ال�شحنات من بغداد 
الذي تلعبه  الدور امل�شبوه  الت�شاوؤل عن  ا، مما يثري  اأي�شً
بغداد  من  ت�شدر  التي  الب�شائع  ونوعية  ال�شفارة  هذه 
القرطا�شية   مواد  مثل  خمتلفة  م�شميات  حتت  وت�شجل 
واالثاث وغريها من الب�شائع على الرغم من ان بع�س 
قريبة جغرافيا من  مناطق  متواجدة يف  ال�شفارات  تلك 
الواليات املتحدة ولي�شت هناك حاجة لنقلها اىل بغداد 

وتوزيعها من هناك.
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يكون  واال�شتقرار  لالأمن  ال�شكنية  منطقتك  تفتقر  ان 
اي�شا  ال�شكنية  منطقتك  تفتقر  وان  مرعب،  املو�شوع 
اىل اهم اخلدمات كم�شتو�شف او مركز دفاع مدين درءاً 
الريبة يف  او ظرف طارئ فهذا �شيء يبعث  الأي مكروه 

ا�شتمرارك باأن تكون �شمن �شكنة هذه املنطقة.
او  لال�شتجمام  خ�رشاء  ب�شاحات  يطالبوا  مل  فاأهلها 
الإغاثتهم  منا�شداتهم  كانت  بل  نقي؛  هواء  ال�شتن�شاق 
من  الغربي  اجلنوب  ف��اإىل  وخدماتيا،  و�شحيا  امنيا 
الدور  حمافظة كربالء يف اخر نقطة �شكنية يقع جممع 
واطئة الكلفة، الواقع بعد احلزام االخ�رش الذي بات هو 

االخر يعاين من تخريب �شتالته وف�شائل النخيل فيه.
الذين  دار(   1000( التقرير فان املجمع ي�شم  وبح�شب 
يعانون من م�شاكل االهايل وخماوفهم، التي اوجزوها 
تاأخذ  حانية  يداً  ترتقب  واأوج��اع  واحل�رشات  باالآهات 
بلهفتهم، وتكون بل�شما جلراح ما يعي�شونه من خماوف.

ال�شارع املوؤدي  ما ان تتوجه اىل هذا املجمع ت�شهد ان 
مدر�شة  املجمع  منت�شف  ويف  االن��ارة،  من  يخلو  اليه 
خدماته  يقدم  ب�شيط  )ك��رف��ان(  نهايته  ويف  ابتدائية 
لل�شاعة الثانية ظهرا كوحدة م�شتو�شفية )مفرزة طبية( 
بل  الطبية،  اخلدمات  من  لكثري  افتقاره  من  الرغم  على 

وحتى لعجلة ا�شعاف. 
ونقل االهايل حجم معاناتهم ففي ال�شيف يعانون من 

انقطاع املاء، وهنا يبادر خمتار احلي مبنا�شداته لتوفري 
حو�شيات ناقلة للماء، لكن باقي اخلدمات مل يو�شع لها 
احللول بعد فال زالت اأكوام النفايات يف تزايد وخدمات 
هم  يقطنه  من  اكرث  احلي  ان  علما  �شحيحة،  التنظيف 
دون  ودمائهم  باأنف�شهم  �شحوا  ممن  ال�شهداء  ذوي  من 

االأر�س والعر�س واملقد�شات.
حممد  املختار  اجلولة  ه��ذه  يف  التقرير  كاتب  وراف��ق 
واطئة  البيوت  "هذه  قائال:  لنا  وحتدث  مو�شى،  بعيوي 
واملتعففني  للفقراء  املحافظة  قبل  من  ان�شاأت  الكلفة 
من  بنائها  مت  حيث  واالرام���ل،  واملطلقات  وال�شهداء 
ولكن هناك نق�س يف بع�س اخلدمات،  املحافظة؛  قبل 
التدري�شي،  الكادر  قلة  من  تعاين  للمدر�شة  فبالن�شبة 

�شكره  خ��الل  من  م�شريا  وم�شائي،  �شباحي  دوام��ه��ا 
وامتنانه اىل مدير املدر�شة الذي يوؤثر على نف�شه بالعمل 
مديرا للمدر�شتني منوها عن حاجة املنطقة اىل متو�شطة 

وثانوية للبنات".
"يوجد  فقال:  جديدة،  معاناة  املنطقة  خمتار  وا�شاف 
يكون  امل�شكلة  ولكن  الطبية،  اخلدمات  يقدم  كرفان 
فان  الوقت  ذلك  بعد  اما  ظهراً،  الثانية  لغاية  ال��دوام 
اىل  ب�شعوبة  نقلها  اىل  ن�شطر  مر�شية  حاالت  ح�شلت 
حت�شن  يوجد  "اليوم  مو�شى  حت��دث  واأمنيا  امل�شفى". 
تتابع  املحافظة  م��ن  جل��ان  فهناك  االم��ن��ي،  للو�شع 
وبالن�شبة  ال��دور،  على  املتجاوزين  وتتابع  املنطقة 
حمافظة  م��ن  ه��م  االك��رثي��ة  دار  االل��ف  يف  لل�شاكنني 

املختار:  وتابع  اخرى".  حمافظات  من  والبقية  كربالء 
"هناك اكرث من بوابة دخول للمجّمع، فهو حماذي للخط 
اال�شرتاتيجي، ونحن ننا�شد املحافظة واع�شاء جمل�شها 
بان يكون هناك اهتمام امني للمجمع، فعلى الرغم من 
متابعة جلان من املحافظة وزياراتها ملجمع االلف دار 
يف الفرتة االخرية اال ان بع�َس الدور مل يتم ا�شغالها بعد، 
وبع�شها ي�شكنها متجاوزون". وبعد ان ا�شت�شعر الراحة 
احتياجات  عن  املختار  حتدث  ملرا�شلنا،  احلديث  يف 
اخرى بني توفري حاويات جلمع النفايات وعمل حدائق 
املجمع.  يف  ال�شاكنة  للعوائل  متنف�شا  تكون  عامة 
واأ�شاف املمر�س �شعيد داخل جابر، عن اخلدمات الطبية 
املتوفرة للمراجعني فقال: "نحن نقدم اخلدمات الطبية 

امل�شتلزمات  بع�س  يف  نق�س  هناك  ولكن  للمراجعني؛ 
الطبية مثاًل املحاقن الطبية، كما نحتاج اىل كادر طبي 
ن�شائي.. جممال نوع اخلدمات الطبية يف قيا�س ال�شغط 
العامة  بالعالجات  اخلا�شة  العقاقري  وبع�س  والتبخري 
الرئي�شية  والعالجات  االط��ف��ال  �شعال  ع��الج  ك�رشاب 
االخرى". ال زلنا يف الوحدة ال�شحية ملجمع االلف دار، 
املنطقة  �شكنة  من  كرار  ام  ال�شيدة  باملواطنة  لنلتقي 
ل�شنتني، اثناء مراجعتها للم�شتو�شف فقالت ل� "االحرار": 
"اخلدمات املقدمة يف امل�شتو�شف غري مر�شية وكافية 
وهي ال تكفي الحتياجات الف دار وناأمل من احلكومة 
املحلية توفري خدمات اف�شل وم�شتو�شف او�شع وا�شمل، 

يليق بنا كمواطنني عراقيني.

وزير الخارجية االيراني في زيارة رسمية الى العراق


