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رقم االيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد  2128لسنة 2015

بغداد  -اجلورنال � :أكدت النائبة عن حتالف البناء ميثاق �إبراهيم� ،أن الكتل ال�سيا�سية اتفقت فيما بينها
على مترير الوزارات املتبقية خالل الأيام املقبلة بعد االنتهاء من ح�سم ملف اللجان النيابية الدائمة.
وقال��ت �إبراهي��م يف ت�رصيح �صحف��ي� ،إن “جميع اخلالف��ات ال�سيا�سية ب�ش���أن وزارة الداخلية بني حتالفي
الإ�صالح والبناء قد مت جتاوزها واخلروج بنتيجة تر�ضي جميع الأطراف” ،الفتة �إىل �إن “الرتبية والدفاع
ح�صل��ت عل��ى اتفاق مبدئ��ي بني الكتل ال�سني��ة ،ف�ضال عن اتف��اق التحالف الكرد�ستاين عل��ى مر�شح وزارة
العدل .و�أ�ضافت �أن “الكتل ال�سيا�سية اتفقت ب�شكل كامل على مترير الوزارات املتبقية لرئي�س الوزراء عادل
عبد املهدي خالل الأيام املقبلة بعد �إكمال جميع رئا�سات اللجان النيابية الدائمة.
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في مسعى للملمة االوراق ..حراك تصفير االزمات يصطدم بجدار الثأر
بغداد – المحرر السياسي

فيما حتدثت م�صادر رفيعة عن ح��راك لالطاحة
برئي�س ال���وزراء ع��ادل عبد املهدي  ،يقود رئي�س
ال���وزراء ال�سابق حيدر العبادي ،حراك ًا �سيا�سي ًا
ال�ستعادة عافية حتالف “الن�رص”� ،إثر الهزات التي
�رضبته بعيد االنتخابات الربملانية التي �أجريت
العام املا�ضي.
ور�أت �أو�ساط �سيا�سية �أن ،حراك العبادي ياتي يف
�سياق ت�صفري الأزم��ات واالنطالقة من جديد ،وهو
ما يتطلب الو�صول �إىل عمق الأزم��ة داخل حتالف
“الن�رص” ،الفتي الذي ت�ألف على نحو م�ستعجل
خلو�ض غمار التناف�س االنتخابي.
وت��ق��ول م�صادر مقربة م��ن العبادي ف ��أن كتلته
“الن�رص” التي ان��ه��ارت وق��ت ت�شكيل احلكومة
وان�سحب غالبية نوابها ع��ادت ومتا�سكت بعودة
نحو  20نائب ًا اليها ،بينهم �أع�ضاء يف كتلة “عطاء”
بزعامة فالح الفيا�ض ونواب �آخ��رون مقربون من
زعيم امل�ؤمتر الوطني �آرا���س حبيب وبع�ض النواب
ال�سنة.
وبح�سب امل�صادر ف ��إن “كتلة العبادي بلغ عدد
نوابها لغاية الآن  29نائباً.
ب��دوره يرى ر�شيد العزاوي ،وهو قيادي �سابق يف
حتالف “الن�رص” ويرت�أ�س كتلة العقد الوطني حالي ًا
يف الربملان� ،إن “هذا احل��راك موجود بالفعل من
قبل ائتالف الن�رص ،ونحن م�ستعدون لالندماج يف
التحالف والعودة �إليه ،فهو من التحالفات الوطنية
�ضمت كل مكونات ال�شعب العراقي ،لكن على
التي ّ
ال�سيد العبادي املبادرة والدعوة �إىل عقد اجتماع
ملناق�شة الر�ؤى امل�شرتكة بني الطرفني.
و�أ�ضاف العزاوي �أن “اخلالف مع العبادي مل يكن
كبرياً ،ومتحور ح��ول ق�ضايا اعتربناها ال ت�صب

يف �صالح االئتالف واملواطن ،لذلك نحن ندعو �إىل
ت�صحيح امل�سار.
وبح�سب امل�صدر ف�إن “النواب العائدين �إىل حتالف
العبادي اتخذوا هذا القرار بعد �أن تال�شت طموحاتهم
باحل�صول على منا�صب �أو مكا�سب �سيا�سية خالل
مفاو�ضات ت�شكيل احلكومة.
و�ضمن حراك العبادي لهيكلة “الن�رص” ف�إن م�ساعي
خروجه من حتالف الن�رص واال�صالح ما زالت ن�شطة،
�إذ تقول م�صادر مطلعة �إن االجتماع الأخري لكتلة
الن�رص �صوت فيه �أكرث من  15نائب ًا على االن�سحاب
من كتلة اال�صالح واالعمار.
وتبلغ م�صادر اخرى "اجلورنال" ،ان م�ساعي مللمة
اوراق حتالف الن�رص ت�صطدم بجدار الثار ال�سيما
من طرف العبادي والفيا�ض حيث ان االول يرى ان
�ضياع فر�صة الوالية الثانية كان ال�سبب االول يقف
ورائها ان�سحاب زعيم كتلة عطاء.
وبينت امل�صادر ان العبادي ي�سعى لتجريد الفيا�ض
من النواب الذين ان�سحبوا من حتالف الن�رص والعمل
على ا�ضعاف كتلة عطاء ،االمر الذي يقو�ض فر�ص
اعادة ترميم ائتالف الن�رص.
وت�شري م�صادر اخرى �إىل �أن “العبادي مازال يرف�ض
االن�سحاب حتى الآن” من حتالف اال�صالح ،الفتة
�إىل �أن” العبادي خالل زيارته الأخرية �إىل النجف
التقى املراجع الثالثة ،احلكيم والنجفي والفيا�ض،
اذ �سمع من الأخري حتديداً �إىل ا�ستياء املرجعية من
عدم ح�صول تقدم وا�ضح يف عمل احلكومة.
من جانبه ك�شف القيادي يف ائتالف دولة القانون
�سامي الع�سكري عن �سيناريو القالة رئي�س الوزراء
عادل عبد املهدي وتكليف رئي�س ال��وزراء ال�سابق
حيدر العبادي برئا�سة احلكومة ،م�شريا �إىل ان
حتالف الإ���ص�لاح يراهن على ذل��ك ،فيما ا�ستبعد
اندماج ائتاليف دولة القانون والن�رص.

مكاتب المفتشين العموميين تشعل خالفا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
بغداد – الجورنال

يعود ملف مكاتب املفت�شني العموميني �إىل الواجهة،
بوابة فتح باب الرت�شح �إىل منا�صب املفت�شني،
من ّ
بعد �أيام على ت�صويت الربملان من حيث املبد�أ على
�إلغاء مكاتبهم ،يف �رصاع هو الأول من نوعه بني
حكومة عبد املهدي والربملان ،بعد وفاق دام �أ�شهر.
و�أعلنت النائبة يف الربملان عالية ن�صيف عن فتح
حكومة عبد املهدي باب الرت�شح ملنا�صب املفت�شني
العموميني ،واعتربت ذلك حماولة لك�رس �إرادة جمل�س

النواب .وقالت ن�صيف يف بيان �،أن جمل�س النواب
�صوت من حيث املبد�أ على �إلغاء مكاتب املفت�شني
ّ
العامني ،وقد با�رش املجل�س ب�إعداد قانون مكاتب
املفت�ش العام ويت�ضمن تعيني مفت�ش ع��ام واحد
خا�ضع لرقابة ال�سلطة الت�رشيعية ولديه مكاتب يف
الوزارات� ،إال �أن ال�سلطة التنفيذية وللأ�سف فتحت باب
التقدمي على منا�صب املفت�شني وتق ّدم للرت�شيح �أكرث
من � 116شخ�ص ًا وب��د�أت ب�إجراء املقابالت معهم،
وكل هذا ح�صل مب�شورة من قبل بع�ض الرقابيني
املنتفعني .و�أ�ضافت ن�صيف�“ :إن هذا التوجه لك�رس

�إرادة جمل�س ال��ن��واب ل��ن يعود بالنفع على �أح��د،
فالأجدر بها �أن يكون عملها متناغم ًا ومن�سجم ًا
مع عمل ال�سلطة الت�رشيعية ب��د ًال من هذا التخبط.
هذا التوجه من جمل�س النواب مل َي ُرق لعبد املهدي
و�أع�ضاء حكومته� ،إذ �أكد الأخ�ير يف �أحد البيانات
ال�صادرة م�ؤخراً �أن “تلك املكاتب م�ؤ�س�سة مبوجب
االم��ر  ٥٧ل�سنه  ٢٠٠٤بو�صفها �إح��دى الأجهزة
الرقابية ،ورمبا �سجلت جناح ًا يف بع�ض املخرجات
و�أخ��ف��ق��ت يف خم��رج��ات �أخ���رى ورمب���ا التحديات
القانونية لعملها وعمليات الرقابة وع��دم و�ضوح

الر�ؤية لبع�ض �سيا�سات عمل املكاتب �ساهمت يف
كبوة بع�ض املكاتب .و�أ�ضاف �أنه من “املفيد �إعطاء
الوقت والفر�صة لهذه املكاتب للعمل لي�صل الحقًا
�إىل تقييم عملها ليكون القول بجدوى عمل املكاتب
من عدمه �ضمن م�رشوع مكافحة الف�ساد م�ؤ�س�س ًا
على معايري وتقارير فنية من جهات متخ�ص�صة.
ىوي��رى مراقبون لل�ش�أن العراقي �أن عبد املهدي
ي�سعى �إىل ا�ستح�صال دور يف �أي عملية مكافحة
للف�ساد �أو �إجراءات بهذا ال�صدد يتخذها الربملان �أو
جمل�س الق�ضاء الأعلى ،والهيئات امل�ستقلة املعنية

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

�أعلن جمل�س حمافظة مي�سان ،ان عدد املنازل التي
�أغرقتها املياه ونزحت عوائلها بلغ اكرث من 1500
منزل يف حو�ض النهر وق�ضاء امليمونة وامل�رشح.
وق���ال ع�ضو املجل�س ��سرح��ان ال��غ��ال��ب��ي يف
ت�رصيح �صحفي �إن" اغلب املنازل التي �أغرقتها
املياه تقع يف مناطق حو�ض النهر وامليمونة
وق�ضاء امل�رشح ف�ضال عن ال�رشيط احلدودي”.
و�أو�ضح �أن “عدد املنازل التي غرقت بالكامل

ون���زح �ساكنوها ت�صل اىل �أك�ث�ر م��ن 1500
منزل” ،م�����ش�يرا اىل ان “بع�ض ال��ع��وائ��ل مت
�إي��وائ��ه��ا يف خم��ي��م��ات ن�صبت ل��ه��م و�آخ��ري��ن
نزحوا اىل اق��ارب لهم يف املناطق الأخرى”.
وك�����ان جم��ل�����س حم��اف��ظ��ة م��ي�����س��ان اع��ل��ن،
اخل��م��ي�����س امل��ا���ض��ي ،ع��ن غ��م��ر ال�����س��ي��ول �أك�ثر
م��ن  800ال���ف دومن زراع����ي ج���راء ال�سيول
و�إت��ل��اف امل��ح��ا���ص��ي��ل ال���زراع���ي���ة ب��ال��ك��ام��ل.
وط��ال��ب حمافظ دي��اىل مثنى التميمي رئي�س
ال����وزراء ع���ادل عبد امل��ه��دي االي��ع��از ب�أن�شاء

ج����سر ح���ي���وي ي���رب���ط ق�������ض���اءي امل���ق���دادي���ة
وخ���ان���ق�ي�ن وب��ك��ل��ف��ة  50م��ل��ي��ار دي���ن���ار .
وق��ال م�صدر حكومي يف دي��اىل ان التميمي
وجه كتابا ر�سميا اىل مكتب عادل عبد املهدي
جاء فيه  ..ان بع�ض مناطق دياىل تعر�ضت اىل
ا��ضرار كبرية ج��راء ال�سيول القادمة من ايران
ومنها الطريق ال�سرتاتيجي الذي يربط ق�ضاءي
املقدادية وخانقني والذي يعد ال�رشيان اال�سا�سي
ب�ين امل��ن��اط��ق ال�شمالية وم��رك��ز املحافظة .
ودع���ا التميمي رئ��ي�����س ال�����وزراء اىل االي��ع��از

للجهات احلكومية املخت�صة الن�شاء ج�رس بطول
" 2700مرت وبكلفة اجمالية  50مليار دينار .
ووجه نائب رئي�س هيئة احل�شد ال�شعبي ابو مهدي
املهند�س ،بفتح قناة اروائية لت�رصيف املياه من
هور احلويزة ب�أجتاه �شط العرب جنوب الب�رصة.
وذكر موقع احل�شد ان املهند�س وخالل جولته
يف مناطق الب�رصة التي تعر�ضت ملوجة ال�سيول
وجه بفتح قناة اروائية لت�رصيف املياه الفائ�ضة
عن هور احلويزة ب�أجتاه �شط العرب من خالل نهر
دجلة.

بهذا ال�ش�أن ،لذلك رف�ض الغاء مكاتب املفت�شني
العموميني ودعا �إىل تقييم �أعمالها و�إج��راء حتقيق
ب�ش�أن للوقوف على مكامن اخللل ب�شكل وا�ضح .ويف
حال مت اللجوء �إىل هذا اخليار ف�إن الكرة �ستكون يف
ملعب عبد املهدي الذي �سي�صدر تقريره ب�ش�أن جدوى
تلك املكاتب وعلى اجلانب الآخ��ر يرى �آخ��رون �أن
الغاء مكاتب املفت�شني العموميني ينبغي �أن يكون
بطريقة �أف�ضل من تلك املعلنة .بدورها �أكدت النائبة
ندى �شاكر �أن ” كل احللقات يف دوائ��ر الدولة لها
�سلبيات و�إيجابيات ،وعملية االلغاء مبثل هذا الإجراء

غري �صحيحة ،خا�صة و�أن��ه لغاية الآن لي�س هناك
بدائل عن مكاتب املفت�شني ،فيجب االبقاء عليها مع
و�ضع رقابة �صارمة على عملها و�إجراء تقومي لذلك،
وعندئذ ميكن اتخاذ �إج��راء �سليم ب�ش�أن ذلك.ولفتت
�إىل �أنه منذ ت�أ�سي�س تلك املكاتب بعد عام  2003مل
يجري �أي تقييم لأدائها ،وال نعرف حقيقة االخفاقات
التي دعت جمل�س النواب �إىل هذا الت�صويت ،كما ال
نعرف الإجنازات التي يتحدث عنها عبد املهدي من
قبل مكاتب املفت�شني ،وبالتايل لزام ًا علينا �إجراء
تقوم وا�ضح عرب جلان ت�شكل لهذا الغر�ض.

بغداد تجمع الجيران في قمة
تاريخية
بغداد  -الجورنال

ت�ستعد العا�صمة بغداد ،اىل ا�ستقبال جريان العراق يف
قمة برملانات دول اجلوار يوم  20ني�سان اجلاري.
وقال م�صدر مطلع لـ"اجلورنال" ،ان"قمة برملانات دول
اجلوار � 6+1ستعقد يف العا�صمة بغداد بتاريخ  20من
ني�سان احلايل حتت �شعار العراق ا�ستقرار وتنمية".

وا�ضاف ،ان "رئي�س جمل�س النواب حممد احللبو�سي
قدم دعوة اىل هذه الدول ال�ستة ووعد ر�ؤ�ساء برملاناتها
باحل�ضور".
وا�شار اىل ،ان"هذه القمة تعترب تاريخية ،حيث �ست�شرتك
كل من ال�سعودية واي���ران و�سوريا وتركيا واالردن
والكويت ،رغم بع�ض اخلالفات ال�سيا�سية بني دول اجلوار
كعالقة ال�سعودية وايران وعالقة تركيا ب�سوريا".

فوضى التقاطعات المرورية :إشارات مطفأة ومظالت مدمرة
بغداد  -محمد الحكمت

ت�شهد ���ش��وارع العا�صمة ب��غ��داد فو�ضى مرورية
واخ��ت��ن��اق��ات ك��ب�يرة ،و�إ����ش���ارات �ضوئية معطلة
و�أ���س�لاك ظاهرة للعيان ،ومظالت م��دم� ّ�رة ،على
�أر�صفة متك�رسة .وتتبادل مديرية امل��رور العامة
و�أم��ان��ة بغداد ،االتهامات ب�ش�أن امل�س�ؤولية عن
ت�شغيل الإ�شارات ال�ضوئية يف العا�صمة ،وت�أهيل
م�ستلزمات الإ�شارات وغريها.
وتعج التقاطعات الرئي�سية يف ب��غ��داد بالزخم
املروري يف ظل توقف معظم الإ�شارات ال�ضوئية عن
العمل ،فيما ي�ضطر رجال املرور يف عدد منها �إىل
ت�سيري العجالت ب�شكل يدوي.
وقال النقيب يف مرور العا�صمة فادي عماد� ،إن “ما
ت�شهده بع�ض تقاطعات العا�صمة بغداد من فو�ضى
وجلو�س رجال املرور على جنب ،هو ب�سبب ال�ضغط

ال��ذي يتعر�ضون ل��ه .و�أ���ض��اف �إن “رجل امل��رور
لي�س موظف ًا مكتب ًيا يجل�س يف �إحد الغرف املك ّيفة
واملحمية من حر ال�صيف وبرد ال�شتاء ،وهو بذلك
يبذل جهوداً كبرية يتعر�ض على �إثرها �إىل �أرهاق
�شديد .وع��زا عماد جلوء رج��ال امل��رور �إىل تنظيم
ال�سري بدل الإ�شارات املرورية �إىل “تلك�ؤ عمل تلك
اال�شارات يف بع�ض التقاطعات ،و�أحيان ًا �إىل عدم
تنا�سق وقت الإ�شارة اخل�رضاء مع �أعداد ال�سيارات
يف الطريق الواحد ،فبع�ض الطرق حتتاج �إىل فتح
ال�سري لدقيقتني وبع�ضها �أقل وهو ما يحدث عك�س
ذلك” .و�أ���ش��ار �إىل �أن “م�س�ؤولية هيكلة و�إعمار
و�صيانة الإ�شارات املرورية يقع على عاتق �أمانة
بغداد – دائ��رة امل�شاريع ق�سم هند�سة الطرق –
فهي من ي�ستورد الإ�شارات املرورية ،وحتى �أجهزة
الرادار اخلا�صة بت�سجيل املخالفات وتوثيق حركة
ال�سري ومعاقبة املخالفني الكرتونياً” .و�أك��د� ،أن

“هناك مفارز منت�رشة ملراقبة عمل رجال املرور،
وهي مفارز �ش�ؤون الداخلية والأمن و�أمراء القواطع
ل�ل�إ��شراف على �سري العمل ،ور���ص��د التلك�ؤ ال��ذي
يح�صل” مبين ًا �أن “�إ�شارات املرور تتوقف �أحيان ًا
ب�سبب انقطاع التيار �أو لعطل ما.
وب�ش�أن م�ساهمة امل��رور يف التعاون مع الأمانة
�أفاد ،ب�أن “مديرية املرور تقدم املقرتحات منذ 4
�أعوام ،لكن مل جند ا�ستجابة من الأمانة� ،إذ قدمنا
مقرتحني؛ الأول نظام ال�سيطرة واجلو�ستيك ،والآخر
هو الكرتوين ملراقبة التقاطع بوا�سطة خدمة النت.
ولفت �إىل �أن “الإدارة املحلية يف حمافظة وا�سط
اتخذت خطوة جيدة عندما ا�ستوردت �أجهزة مراقبة
الطرق وت�سجيل املخالفات وتتنظيمها بينما نحن
ننتظر الأم��ان��ة .من جهته ق��ال مدير ع��ام دائ��رة
امل�شاريع يف �أمانة بغداد حم�سن الكرعاوي �إن
“الإ�شارات املرورية تعمل يف بغداد ،وال م�شكلة

لدينا فيها �سوى الأزم��ة احلا�صلة بتجهيز الطاقة
الكهربائية .و�أ�ضاف �أن ” الأمانة مل تتمكن من
احل�صول على ا�ستثناء من وزارة الكهرباء ب�سبب
شريا �إىل �أن ” “كوادر دائرة
م�رشوع اخل�صخ�صة ،م� ً
امل�شاريع تبذل جهداً يف م�س�ألة توقيت الإ�شارة،
ولكن على املرور منحنا التوقيتات اخلا�صة بذلك
يف حال وجود �أخطاء.
و�أكد �أن “عمل الإ�شارات يتوقف يف حال انقطاع
التيار الكهربائي ،ف�ض ًال عن �أن بع�ض رجال املرور
ال يكرتثون للنظام امل���روري ،ويكون فتح وغلق
ال�سري وفق مزاجهم .وب�ش�أن م�رشوع �أجهزة الرادار
املرورية ،نوه الكرعاوي� ،إىل �أن “الأمانة ق ّدمت هذا
امل�رشوع منذ عام  2014ولكنه توقف ب�سبب الأزمة
املالية ،وق ّدمنا امل�رشوع مرة �أخرى هذا العام ،لكنه
ما زال يف وزارة التخطيط ،وكلفته تبلغ  10مليار
دينار مبدة تنفيذ ت�صل �إىل �سنتني.

