
مرورية  فو�ضى  ب��غ��داد  العا�ضمة  ���ض��وارع  ت�ضهد 
معطلة  �ضوئية  واإ����ض���ارات  ك��ب��رة،  واخ��ت��ن��اق��ات 
على  م��دم��ّرة،  ومظالت  للعيان،  ظاهرة  واأ���ض��الك 
العامة  امل��رور  مديرية  وتتبادل  متك�رسة.  اأر�ضفة 
عن  امل�ضوؤولية  ب�ضاأن  االتهامات  بغداد،  واأم��ان��ة 
وتاأهيل  العا�ضمة،  يف  ال�ضوئية  االإ�ضارات  ت�ضغيل 

م�ضتلزمات االإ�ضارات وغرها.
بالزخم  ب��غ��داد  يف  الرئي�ضية  التقاطعات  وتعج 
املروري يف ظل توقف معظم االإ�ضارات ال�ضوئية عن 
اإىل  العمل، فيما ي�ضطر رجال املرور يف عدد منها 

ت�ضير العجالت ب�ضكل يدوي.
وقال النقيب يف مرور العا�ضمة فادي عماد، اإن “ما 
ت�ضهده بع�ض تقاطعات العا�ضمة بغداد من فو�ضى 
وجلو�ض رجال املرور على جنب، هو ب�ضبب ال�ضغط 

امل��رور  “رجل  اإن  واأ���ض��اف   ل��ه.  يتعر�ضون  ال��ذي 
املكّيفة  الغرف  اإحد  يجل�ض يف  مكتبًيا  لي�ض موظفًا 
بذلك  وهو  ال�ضتاء،  وبرد  ال�ضيف  حر  من  واملحمية 
اأرهاق  اإىل  اإثرها  على  يتعر�ض  كبرة  جهوداً  يبذل 
تنظيم  اإىل  امل��رور  رج��ال  جلوء  عماد  وع��زا  �ضديد. 
تلك  عمل  “تلكوؤ  اإىل  املرورية  االإ�ضارات  بدل  ال�ضر 
عدم  اإىل  واأحيانًا  التقاطعات،  بع�ض  يف  اال�ضارات 
ال�ضيارات  اأعداد  مع  اخل�رساء  االإ�ضارة  وقت  تنا�ضق 
فتح  اإىل  حتتاج  الطرق  فبع�ض  الواحد،  الطريق  يف 
ما يحدث عك�ض  اأقل وهو  وبع�ضها  لدقيقتني  ال�ضر 
واإعمار  هيكلة  “م�ضوؤولية  اأن  اإىل  واأ���ض��ار  ذلك”. 
اأمانة  عاتق  على  يقع  املرورية  االإ�ضارات  و�ضيانة 
  – الطرق  هند�ضة  ق�ضم  امل�ضاريع  دائ��رة   – بغداد 
فهي من ي�ضتورد االإ�ضارات املرورية، وحتى اأجهزة 
وتوثيق حركة  املخالفات  بت�ضجيل  اخلا�ضة  الرادار 
اأن  واأك��د،  الكرتونيًا”.  املخالفني  ومعاقبة  ال�ضر 

املرور،  رجال  عمل  ملراقبة  منت�رسة  مفارز  “هناك 
وهي مفارز �ضوؤون الداخلية واالأمن واأمراء القواطع 
ال��ذي  التلكوؤ  ور���ض��د  العمل،  �ضر  على  ل��الإ���رساف 
اأحيانًا  تتوقف  املرور  “اإ�ضارات  اأن  يح�ضل” مبينًا 

ب�ضبب انقطاع التيار اأو لعطل ما.
االأمانة  مع  التعاون  يف  امل��رور  م�ضاهمة  وب�ضاأن 
 4 منذ  املقرتحات  تقدم  املرور  “مديرية  باأن  اأفاد، 
قدمنا  اإذ  االأمانة،  من  ا�ضتجابة  جند  مل  لكن  اأعوام، 
مقرتحني؛ االأول نظام ال�ضيطرة واجلو�ضتيك، واالآخر 

هو الكرتوين ملراقبة التقاطع بوا�ضطة خدمة النت.
وا�ضط  حمافظة  يف  املحلية  “االإدارة  اأن  اإىل  ولفت 
اتخذت خطوة جيدة عندما ا�ضتوردت اأجهزة مراقبة 
نحن  بينما  وتتنظيمها  املخالفات  وت�ضجيل  الطرق 
دائ��رة  ع��ام  مدير  ق��ال  جهته  من  االأم��ان��ة.  ننتظر 
اإن  الكرعاوي  حم�ضن  بغداد  اأمانة  يف  امل�ضاريع 
م�ضكلة  وال  بغداد،  يف  تعمل  املرورية  “االإ�ضارات 

الطاقة  بتجهيز  احلا�ضلة  االأزم��ة  �ضوى  فيها  لدينا 
من  تتمكن  مل  االأمانة   ” اأن  واأ�ضاف  الكهربائية. 
ب�ضبب  الكهرباء  وزارة  من  ا�ضتثناء  على  احل�ضول 
” “كوادر دائرة  اأن  اإىل  م�رسوع اخل�ضخ�ضة، م�ضًرا 
االإ�ضارة،  توقيت  م�ضاألة  يف  جهداً  تبذل  امل�ضاريع 
بذلك  اخلا�ضة  التوقيتات  منحنا  املرور  على  ولكن 

يف حال وجود اأخطاء.
انقطاع  حال  يف  يتوقف  االإ�ضارات  “عمل  اأن  واأكد 
التيار الكهربائي، ف�ضاًل عن اأن بع�ض رجال املرور 
وغلق  فتح  ويكون  امل���روري،  للنظام  يكرتثون  ال 
الرادار  اأجهزة  م�رسوع  وب�ضاأن  مزاجهم.  وفق  ال�ضر 
املرورية، نوه الكرعاوي، اإىل  اأن “االأمانة قّدمت هذا 
امل�رسوع منذ عام 2014 ولكنه توقف ب�ضبب االأزمة 
املالية، وقّدمنا امل�رسوع مرة اأخرى هذا العام، لكنه 
10 مليار  ما زال يف وزارة التخطيط، وكلفته تبلغ 

دينار مبدة تنفيذ ت�ضل اإىل �ضنتني.

يعود ملف مكاتب املفت�ضني العموميني اإىل الواجهة، 
املفت�ضني،  منا�ضب  اإىل  الرت�ضح  باب  فتح  بّوابة  من 
بعد اأيام على ت�ضويت الربملان من حيث املبداأ على 
بني  نوعه  من  االأول  هو  �رساع  يف  مكاتبهم،  اإلغاء 

حكومة عبد املهدي والربملان، بعد وفاق دام اأ�ضهر.
واأعلنت النائبة يف الربملان عالية ن�ضيف  عن فتح 
حكومة عبد املهدي باب الرت�ضح ملنا�ضب املفت�ضني 
العموميني، واعتربت ذلك حماولة لك�رس اإرادة جمل�ض 

النواب  جمل�ض  ،اأن  بيان  يف  ن�ضيف  وقالت  النواب. 
املفت�ضني  مكاتب  اإلغاء  على  املبداأ  حيث  من  �ضّوت 
مكاتب  قانون  باإعداد  املجل�ض  با�رس  وقد  العامني، 
واحد  ع��ام  مفت�ض  تعيني  ويت�ضمن  العام  املفت�ض 
يف  مكاتب  ولديه  الت�رسيعية  ال�ضلطة  لرقابة  خا�ضع 
الوزارات، اإال اأن ال�ضلطة التنفيذية ولالأ�ضف فتحت باب 
اأكرث  التقدمي على منا�ضب املفت�ضني وتقّدم للرت�ضيح 
معهم،  املقابالت  باإجراء  وب��داأت  �ضخ�ضًا   116 من 
الرقابيني  بع�ض  قبل  من  مب�ضورة  ح�ضل  هذا  وكل 
لك�رس  التوجه  هذا  “اإن  ن�ضيف:  واأ�ضافت  املنتفعني. 

اأح��د،  على  بالنفع  يعود  ل��ن  ال��ن��واب  جمل�ض  اإرادة 
ومن�ضجمًا  متناغمًا  عملها  يكون  اأن  بها  فاالأجدر 
التخبط.  هذا  من  ب��داًل  الت�رسيعية  ال�ضلطة  عمل  مع 
املهدي  لعبد  َيُرق  مل  النواب  جمل�ض  من  التوجه  هذا 
البيانات  اأحد  يف  االأخ��ر  اأكد  اإذ  حكومته،  واأع�ضاء 
مبوجب  موؤ�ض�ضة  املكاتب  “تلك  اأن  موؤخراً  ال�ضادرة 
االأجهزة  اإح��دى  بو�ضفها   ٢٠٠٤ ل�ضنه   ٥٧ االم��ر 
الرقابية، ورمبا �ضجلت جناحًا يف بع�ض املخرجات 
التحديات  ورمب���ا  اأخ���رى  خم��رج��ات  يف  واأخ��ف��ق��ت 
و�ضوح  وع��دم  الرقابة  وعمليات  لعملها  القانونية 

يف  �ضاهمت  املكاتب  عمل  �ضيا�ضات  لبع�ض  الروؤية 
كبوة بع�ض املكاتب. واأ�ضاف اأنه من “املفيد اإعطاء 
الحًقا  لي�ضل  للعمل  املكاتب  لهذه  والفر�ضة  الوقت 
اإىل تقييم عملها ليكون القول بجدوى عمل املكاتب 
موؤ�ض�ضًا  الف�ضاد  مكافحة  م�رسوع  �ضمن  عدمه  من 
متخ�ض�ضة. جهات  من  فنية  وتقارير  معاير  على 
املهدي  عبد  اأن  العراقي  لل�ضاأن  مراقبون  ىوي��رى 
مكافحة  عملية  اأي  يف  دور  ا�ضتح�ضال  اإىل  ي�ضعى 
اأو  الربملان  يتخذها  ال�ضدد  بهذا  اإجراءات  اأو  للف�ضاد 
املعنية  امل�ضتقلة  والهيئات  االأعلى،  الق�ضاء  جمل�ض 

املفت�ضني  مكاتب  الغاء  رف�ض  لذلك  ال�ضاأن،  بهذا 
حتقيق  واإج��راء  اأعمالها  تقييم  اإىل  ودعا  العموميني 
ب�ضاأن للوقوف على مكامن اخللل ب�ضكل وا�ضح. ويف 
حال مت اللجوء اإىل هذا اخليار فاإن الكرة �ضتكون يف 
ملعب عبد املهدي الذي �ضي�ضدر تقريره ب�ضاأن جدوى 
اأن  اآخ��رون  يرى  االآخ��ر  اجلانب  وعلى  املكاتب  تلك 
يكون  اأن  ينبغي  العموميني  املفت�ضني  مكاتب  الغاء 
بطريقة اأف�ضل من تلك املعلنة. بدورها اأكدت النائبة 
لها  الدولة  دوائ��ر  يف  احللقات  كل   ” اأن  �ضاكر  ندى 
�ضلبيات واإيجابيات، وعملية االلغاء مبثل هذا االإجراء 

هناك  لي�ض  االآن  لغاية  واأن��ه  خا�ضة  �ضحيحة،  غر 
بدائل عن مكاتب املفت�ضني، فيجب االبقاء عليها مع 
و�ضع رقابة �ضارمة على عملها واإجراء تقومي لذلك، 
ذلك.ولفتت  ب�ضاأن  �ضليم  اإج��راء  اتخاذ  ميكن  وعندئذ 
اإىل اأنه منذ تاأ�ضي�ض تلك املكاتب بعد عام 2003 مل 
يجري اأي تقييم الأدائها، وال نعرف حقيقة االخفاقات 
ال  كما  الت�ضويت،  هذا  اإىل  النواب  جمل�ض  دعت  التي 
نعرف االإجنازات التي يتحدث عنها عبد املهدي من 
اإجراء  علينا  لزامًا  وبالتايل  املفت�ضني،  مكاتب  قبل 

تقوم وا�ضح عرب جلان ت�ضكل لهذا الغر�ض.
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لالطاحة  ح��راك  عن  رفيعة  م�ضادر  حتدثت  فيما 
رئي�ض  يقود   ، املهدي  عبد  ع��ادل  ال���وزراء  برئي�ض 
�ضيا�ضيًا  حراكًا  العبادي،  حيدر  ال�ضابق  ال���وزراء 
التي  اإثر الهزات  “الن�رس”،  ال�ضتعادة عافية حتالف 
اأجريت  التي  الربملانية  االنتخابات  بعيد  �رسبته 

العام املا�ضي.
يف  ياتي  العبادي  حراك  اأن،  �ضيا�ضية  اأو�ضاط  وراأت 
وهو  جديد،  من  واالنطالقة  االأزم��ات  ت�ضفر  �ضياق 
حتالف  داخل  االأزم��ة  عمق  اإىل  الو�ضول  يتطلب  ما 
م�ضتعجل  نحو  على  تاألف  الذي  الفتي  “الن�رس”، 

خلو�ض غمار التناف�ض االنتخابي.
كتلته  ف��اأن  العبادي  م��ن  مقربة  م�ضادر  وت��ق��ول 
احلكومة  ت�ضكيل  وق��ت  ان��ه��ارت  التي  “الن�رس” 
بعودة  ومتا�ضكت  ع��ادت  نوابها  غالبية  وان�ضحب 
نحو 20 نائبًا اليها، بينهم اأع�ضاء يف كتلة “عطاء” 
من  مقربون  اآخ��رون  ونواب  الفيا�ض  فالح  بزعامة 
النواب  وبع�ض  حبيب  اآرا���ض  الوطني  املوؤمتر  زعيم 

ال�ضنة.
عدد  بلغ  العبادي  “كتلة  ف��اإن  امل�ضادر  وبح�ضب 

نوابها لغاية االآن 29 نائبًا.
يف  �ضابق  قيادي  وهو  العزاوي،  ر�ضيد  يرى  ب��دوره 
حتالف “الن�رس” ويرتاأ�ض كتلة العقد الوطني حاليًا 
من  بالفعل  موجود  احل��راك  “هذا  اإن  الربملان،  يف 
لالندماج يف  م�ضتعدون  ونحن  الن�رس،  ائتالف  قبل 
الوطنية  التحالفات  اإليه، فهو من  التحالف والعودة 
على  لكن  العراقي،  ال�ضعب  مكونات  كل  �ضّمت  التي 
اجتماع  عقد  اإىل  والدعوة  املبادرة  العبادي  ال�ضيد 

ملناق�ضة الروؤى امل�ضرتكة بني الطرفني.
يكن  مل  العبادي  مع  “اخلالف  اأن  العزاوي  واأ�ضاف 
ت�ضب  ال  اعتربناها  ق�ضايا  ح��ول  ومتحور  كبراً، 

اإىل  يف �ضالح االئتالف واملواطن، لذلك نحن ندعو 
ت�ضحيح امل�ضار.

اإىل حتالف  العائدين  “النواب  وبح�ضب امل�ضدر فاإن 
العبادي اتخذوا هذا القرار بعد اأن تال�ضت طموحاتهم 
خالل  �ضيا�ضية  مكا�ضب  اأو  منا�ضب  على  باحل�ضول 

مفاو�ضات ت�ضكيل احلكومة.
و�ضمن حراك العبادي لهيكلة “الن�رس” فاإن م�ضاعي 
خروجه من حتالف الن�رس واال�ضالح ما زالت ن�ضطة، 
لكتلة  االأخر  االجتماع  اإن  مطلعة  م�ضادر  تقول  اإذ 
الن�رس �ضوت فيه اأكرث من 15 نائبًا على االن�ضحاب 

من كتلة اال�ضالح واالعمار.
وتبلغ م�ضادر اخرى "اجلورنال"، ان م�ضاعي مللمة 
ال�ضيما  الثار  بجدار  ت�ضطدم  الن�رس  حتالف  اوراق 
من طرف العبادي والفيا�ض حيث ان االول يرى ان 
�ضياع فر�ضة الوالية الثانية كان ال�ضبب االول يقف 

ورائها ان�ضحاب زعيم كتلة عطاء.
وبينت امل�ضادر ان العبادي ي�ضعى لتجريد الفيا�ض 
من النواب الذين ان�ضحبوا من حتالف الن�رس والعمل 
الذي يقو�ض فر�ض  على ا�ضعاف كتلة عطاء، االمر 

اعادة ترميم ائتالف الن�رس.
وت�ضر م�ضادر اخرى اإىل اأن “العبادي مازال يرف�ض 
الفتة  اال�ضالح،  حتالف  من  االآن”  حتى  االن�ضحاب 
النجف  اإىل  االأخرة  زيارته  اأن” العبادي خالل  اإىل 
والفيا�ض،  والنجفي  احلكيم  الثالثة،  املراجع  التقى 
اإىل ا�ضتياء املرجعية من  اذ �ضمع من االأخر حتديداً 

عدم ح�ضول تقدم وا�ضح يف عمل احلكومة.
من جانبه ك�ضف القيادي يف ائتالف دولة القانون 
الوزراء  رئي�ض  �ضيناريو القالة  الع�ضكري عن  �ضامي 
ال�ضابق  ال��وزراء  رئي�ض  وتكليف  املهدي  عبد  عادل 
ان  اإىل  م�ضرا  احلكومة،  برئا�ضة  العبادي  حيدر 
ا�ضتبعد  فيما  ذل��ك،  على  يراهن  االإ���ض��الح  حتالف 

اندماج ائتاليف دولة القانون والن�رس.

بغداد - اجلورنال :  اأكدت النائبة عن حتالف البناء ميثاق اإبراهيم،  اأن الكتل ال�ضيا�ضية اتفقت فيما بينها 
على مترير الوزارات املتبقية خالل االأيام املقبلة بعد االنتهاء من ح�ضم ملف اللجان النيابية الدائمة.

وقال��ت اإبراهي��م يف ت�رسيح �ضحف��ي، اإن “جميع اخلالف��ات ال�ضيا�ضية ب�ض��اأن وزارة الداخلية بني حتالفي 
االإ�ضالح والبناء قد مت جتاوزها واخلروج بنتيجة تر�ضي جميع االأطراف”، الفتة اإىل اإن “الرتبية والدفاع 
ح�ضل��ت عل��ى اتفاق مبدئ��ي بني الكتل ال�ضني��ة، ف�ضال عن اتف��اق التحالف الكرد�ضتاين عل��ى مر�ضح وزارة 
العدل. واأ�ضافت اأن “الكتل ال�ضيا�ضية اتفقت ب�ضكل كامل على مترير الوزارات املتبقية لرئي�ض الوزراء عادل 

عبد املهدي خالل االأيام املقبلة بعد اإكمال جميع رئا�ضات اللجان النيابية الدائمة.

في مسعى للملمة االوراق.. حراك تصفير االزمات يصطدم بجدار الثأر

الكتل السياسية تتفق على اكمال 
الكابينة الوزارية

يف  العراق  جران  ا�ضتقبال  اىل  بغداد،  العا�ضمة  ت�ضتعد 
قمة برملانات دول اجلوار يوم 20 ني�ضان اجلاري.

وقال م�ضدر مطلع ل�"اجلورنال"، ان"قمة برملانات دول 
20 من  1+6 �ضتعقد يف العا�ضمة بغداد بتاريخ  اجلوار 

ني�ضان احلايل حتت �ضعار العراق ا�ضتقرار وتنمية".

احللبو�ضي  حممد  النواب  جمل�ض  "رئي�ض  ان  وا�ضاف، 
قدم دعوة اىل هذه الدول ال�ضتة ووعد روؤ�ضاء برملاناتها 

باحل�ضور".
وا�ضار اىل، ان"هذه القمة تعترب تاريخية، حيث �ضت�ضرتك 
واالردن  وتركيا  و�ضوريا  واي���ران  ال�ضعودية  من  كل 
والكويت، رغم بع�ض اخلالفات ال�ضيا�ضية بني دول اجلوار 

كعالقة ال�ضعودية وايران وعالقة تركيا ب�ضوريا".

بغداد تجمع الجيران في قمة 
تاريخية

بغداد - الجورنال

بغداد – المحرر السياسي

بغداد -  محمد الحكمت   

بغداد – الجورنال

رئيس التحـــــــــــــــــرير
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 رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين »1591«               

»الجورنال « تنشر ضوابط اعارة 
الموظف للعمل في القطاع الخاص

فوضى التقاطعات المرورية: إشارات مطفأة ومظالت مدمرة 

مكاتب المفتشين العموميين تشعل خالفا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

غدا.. انطالق الجولة الـ23 
لمسابقة الدوري الممتاز 
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A L J O U R N A L  N E W S P A P E R

اأعلن جمل�ض حمافظة مي�ضان، ان عدد املنازل التي 
اأغرقتها املياه ونزحت عوائلها بلغ اكرث من 1500 
 منزل يف حو�ض النهر وق�ضاء امليمونة وامل�رسح.
يف  ال��غ��ال��ب��ي  ���رسح��ان  املجل�ض  ع�ضو  وق���ال 
ت�رسيح �ضحفي اإن" اغلب املنازل التي اأغرقتها 
وامليمونة  النهر  حو�ض  مناطق  يف  تقع  املياه 
احلدودي”. ال�رسيط  عن  ف�ضال  امل�رسح   وق�ضاء 
بالكامل  غرقت  التي  املنازل  “عدد  اأن  واأو�ضح 

 1500 م��ن  اأك���رث  اىل  ت�ضل  �ضاكنوها  ون���زح 
مت  ال��ع��وائ��ل  “بع�ض  ان  اىل  م�����ض��را  منزل”، 
واآخ��ري��ن  ل��ه��م  ن�ضبت  خم��ي��م��ات  يف  اإي��وائ��ه��ا 
االأخرى”. املناطق  يف  لهم  اق��ارب  اىل   نزحوا 
وك�����ان جم��ل�����ض حم��اف��ظ��ة م��ي�����ض��ان اع��ل��ن، 
اخل��م��ي�����ض امل��ا���ض��ي، ع��ن غ��م��ر ال�����ض��ي��ول اأك��رث 
ال�ضيول  ج���راء  زراع����ي  دومن  ال���ف   800 م��ن 
 واإت�����الف امل��ح��ا���ض��ي��ل ال���زراع���ي���ة ب��ال��ك��ام��ل.
رئي�ض  التميمي  مثنى  دي��اىل  حمافظ  وط��ال��ب 
باأن�ضاء  االي��ع��از  امل��ه��دي  عبد  ع���ادل  ال����وزراء 

ج�����رس ح���ي���وي ي���رب���ط ق�������ض���اءي امل���ق���دادي���ة 
. دي���ن���ار  م��ل��ي��ار   50 وب��ك��ل��ف��ة   وخ���ان���ق���ني 
التميمي  ان  دي��اىل  يف  حكومي  م�ضدر  وق��ال 
املهدي  عبد  عادل  مكتب  اىل  ر�ضميا  كتابا  وجه 
اىل  ان بع�ض مناطق دياىل تعر�ضت   .. فيه  جاء 
ايران  من  القادمة  ال�ضيول  ج��راء  كبرة  ا���رسار 
ق�ضاءي  يربط  الذي  ال�ضرتاتيجي  الطريق  ومنها 
املقدادية وخانقني والذي يعد ال�رسيان اال�ضا�ضي 
. املحافظة  وم��رك��ز  ال�ضمالية  امل��ن��اط��ق   ب��ني 
االي��ع��از  اىل  ال�����وزراء  رئ��ي�����ض  التميمي  ودع���ا 

للجهات احلكومية املخت�ضة الن�ضاء ج�رس بطول 
. دينار  مليار   50 اجمالية  وبكلفة  مرت   2700"
ووجه نائب رئي�ض هيئة احل�ضد ال�ضعبي ابو مهدي 
املهند�ض، بفتح قناة اروائية لت�رسيف املياه من 
الب�رسة. العرب جنوب  �ضط  باأجتاه   هور احلويزة 
جولته  وخالل  املهند�ض  ان  احل�ضد  موقع  وذكر 
يف مناطق الب�رسة التي تعر�ضت ملوجة ال�ضيول 
وجه بفتح قناة اروائية لت�رسيف املياه الفائ�ضة 
عن هور احلويزة باأجتاه �ضط العرب من خالل نهر 

دجلة.

السيول تغرق أكثر من 1500 منزل في ميسان وديالى تطالب بجسر معلق
بغداد - الجورنال


