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رقم االيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد  2128لسنة 2015

بغ��داد  -اجلورن��ال  :طال��ب النائب ع��ن كتلة النه��ج الوطني حازم اخلال��دي ،جمل�س الوزراء باتخ��اذ قرار عاجل
ب�إيق��اف ه��دم الدور الع�شوائية ،وفيما �أ�شار �إىل ان جميع احلكوم��ات املتعاقبة مل تراع احلاجة امللحة للمواطنني
بتوفري ال�سكن� ،أكد �أن قرار جمل�س الوزراء م�ؤخراً �ضمن خطوات حل �أزمة ال�سكن مل يكن عملياً.
وق��ال اخلال��دي يف م�ؤمتر �صحفي �إنه "اثار ا�ستغرابنا ماتقوم به احلكومات املحلية من ازالة دور الع�شوائيات ،اذ
ت�سابقت املحافظات ب�إزالة هذه الدور عرب �صفقات النعرف مدياتها ,فتارة ب�أ�ستخدام ذلك ذلك البتزاز املواطنني
خ�صو�صا مع قرب االنتخابات و تارة ب�أحالتها اىل م�شاريع وهمية .و�أ�شار النائب عن كتلة النهج الوطني� ،إىل ان
"ما ت�ضمنه الد�ستور يف باب احلقوق واحلريات هو توفري احلق يف العي�ش الكرمي والذي ي�ستتبع عدة امور مهمة
ابرزه��ا توفري ال�سك��ن للمواطن والبنى التحتية املتعلقة به ،ومن امل�ؤ�س��ف �إن جميع احلكومات املتعاقبة مل تراع
تلك احلاجة امللحة التي مت�س حياة املواطنني مما ولد ازمة كبرية تبعتها �أزمات وم�شاكل �أخرى.
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الدرجات الخاصة تبعثر اوراق التحالفات السياسية
بغداد -المحرر السياسي

�ستة ا�شهر او اكرث بقليل من عمر ت�شكيل احلكومة
ب��رئ��ا���س��ة ع��ب��د امل���ه���دي وال��ت��ي ���ش��ه��دت توافقا
�سيا�سية ورغ��م تخلي البع�ض ع��ن اال�ستحقاق
االنتخابي،عادت االج���واء امل�شحونة بذكريات
ماقبل ايار املا�ضي من جديد لكن هذه املرة تخطت
التقا�سم الوزاري لت�شمل الدرجات اخلا�صة التي قد
تكون نهاية التوافق بني التحالفات.
ويقول م�صدر �سيا�سي  ،ان "�أكرب التحالفات (البناء)
و (اال�صالح واالعمار) ،ي�شهدان خالفات داخلية
كبرية وعميقة ،ب�سبب �رصاع الأحزاب والكتل ،على
الدرجات اخلا�صة يف الدولة.
وبح�سب امل�صدر ،فان "حتالف اال�صالح ،الذي ي�ضم
ال�صدر واحلكيم والعبادي ،و النجيفي و عالوي،
ي�شهد خ�لاف داخلي خمفي ،ب�سبب تفرد حتالف
�سائرون املدعوم من ال�صدر ،بقرارات التحالف،
وتفاو�ضه ب�شكل منفرد مع الكتل حل�صوله على
امتيازات ،دفع العبادي واحلكيم والنجيفي ،اىل
التفكري باالن�سحاب من التحالف.
وي�شري امل�صدر اىل ،ان الكتل ال�سيا�سية ،التي تنوي
اخلروج من حتالف اال�صالح وكذلك البناء ،تفكر يف
ت�شكيل جبهة معار�ضة موحدة ،للت�صدي اىل التفرد
بالقرارات من قبل حتالفي �سائرون ،بزعامة مقتدى
ال�صدر والفتح بزعامة هادي العامري.
فيما ي�ؤكد مراقبون ،ان "التحالفات التي �شكلت،
كانت ه�شة ،فهي �شكلت على �أ�سا�س امل�صالح
ال�سيا�سية ،وال��ي��وم اختلفت ه��ذه ال��ق��وى على
م�صاحلها ،فبكل ت�أكيد هذه التحالفات لن تدوم
طويالً.
ويرى حمللون ان "حتالفات جديدة� ،سوف تظهر
على ال�ساحة ال�سيا�سية العراقية ،و�أي�ضا ت�شكيلها

�سيكون وفق امل�صالح احلزبية وال�سيا�سية ،والهدف
منها ك�سب املنا�صب والدرجات اخلا�صة ،والتي
تزيد عن �أكرث من  400من�صب رفيع.
من جانبه �أكد تيار احلكمة الوطني ،احلكيم ،وجود
�رصاعات وخالفات داخل التحالفات ،ب�سبب تقا�سم
املنا�صب ،وقال النائب عن التيار علي البديري ،ان
"هناك خالفات داخل التحالفات الواحدة ،وذلك
للخالف على تقا�سم املنا�صب والدرجات اخلا�صة،
وهذه اخلالفات رمبا �سوف تدمر كل التحالفات،
ورمبا �سوف تت�شكل حتالفات جديدة ،على �ضوء
امل�صالح اجلديدة ،وتقا�سم املغامن.
و�أو�ضح القيادي يف تيار احلكمة الوطني فادي
ال�شمري طبيعة احلراك الدائر ب�ش�أن ت�شكيل كتلة
�سيا�سية معار�ضة ،تت�ألف من عدة قوى ،م�شرياً �إىل
�أنها ال ت�سعى �إىل �إ�سقاط احلكومة.
وقال ال�شمري �أن ” االتفاق ال�سيا�سي على حكومة
عبد املهدي مل يلتزم به حتالفا الفتح و�سائرون،
اللذين يقودان عملية ت�شكيل احلكومة منذ ذلك
الوقت.
و�أ�ضاف ال�شمري �أن “احلراك ال�سيا�سي الذي جتريه
قوى �سيا�سية متعددة ي�أتي لإعادة تر�سيم طبيعة
التحالفات ال�سيا�سية ،ولي�س لإ�سقاط حكومة
عبداملهدي ،كما �أ�شيع يف و�سائل االعالم� ،إذ ُيعترب
تيار احلكمة ه��و م��ن ب��ادر بتلك اخل��ط��وة مبعية
بقية ال�رشكاء ،واحلراك بعيد عن م�س�ألة املنا�صب
والدرجات اخلا�صة والهيئات امل�ستقلة.
ولفت ال�شمري �إىل �أن “التكتل ذاهب باجتاه تر�صني
املباين العامة لبناء عملية �سيا�سية فاعلة وم�ؤثرة،
ومنع �أي حماولة تقودها كتلة معينة لال�ستحواذ
على القرار ال�سيا�سي ،ف�ض ًال عن منع العودة �إىل
املحا�ص�صة ال�سي�سا�سية بعد �أن كان الأ�سا�س يف
ت�شكيل احلكومة هو االبتعاد عن املحا�ص�صة.

في العراق ..صراع خلف الكواليس على “فرق التسعيرة“
بغداد – الجورنال

مل تكن امل�شاريع الوهمية واملتلكئية واخرى يفوق
مبلغ اجناز مثيلتها م�شاريع خمتلفة ،جديدة على
امل�سامع يف العراق ،ويف الوقت الذي �شكل جمل�س
الوزراء جمل�س مكافحة الف�ساد ،تك�شف معلومات عن
ملف ف�ساد كبري ينتظر التدقيق يف م�رشوع اكمال
طريق “ال�سايد الثاين” بني مركز مدينة النا�رصية
وق�ضاء اجلباي�ش وال��ذي قد ي�صل �إىل  7مليارات
دينار ،وفق ما ت�ؤكده م�صادر يف جمل�س حمافظة ذي

قار ،وتنفيه م�صادر �أخرى يف ديوان املحافظة وهي
اجلهة املتهمة ب�إحالة امل�رشوع �إىل “�رشكة ماليزية
جمهولة .ويقول م�صدر يف جمل�س املحافظة ،ان
“�رصاعا كبرياً بني الكتل ال�سيا�سية وقع يف حمافظة
ذي قار �إثر �أنباء �إحالة طريق (ال�سايد الثاين) بني
مدينة النا�رصية مركز املحافظة وق�ضاء اجلباي�ش
مب�سافة  74كم” الف��ت� ًا اىل ان ” الطريق بلغت
كلفة ان�شائه  89مليار دينار .وا�ضاف امل�صدر،ان
“الطريق احيل على �إحد ال�رشكات املاليزية والتي
مل يعرف ا�سمها حتى االن” ،مبينا ان “املخططات

والت�صاميم املعدة من قبل مديرية الطرق واجل�سور
يف املحافظة ق ّدرت كلفة ان�شاء الطريق بـ  82مليار
دينار عراقي ،بينما ق ّدرت املخططات والت�صمامي
التي اعدتها جامعة ذي قار كلفة الطريق بـ 89
مليار دينار بزيادة –غري مفهومة -بلغت  7مليارات
دينار” وتابع امل�صدر ،ان ” ديوان املحافظ ،اعتمد
خمططات وت�صاميم جامعة ذي قار والتي تزيد بـ 7
مليارات دينار عن خمططات ت�صاميم اجلهة الرئي�سة
امل�رشفة على الطريق وهي مديرية الطرق واجل�سور
العامة” ،مبينا ان “ال�رصاع بني الكتل و�صل حد

التهديد باللجوء لهيئة النزاهة” م�ضيف ًا “بع�ض
املعرت�ضني يحومون حول املليارات ال�سبعة ،فيما
ي�سجل �آخ��رون اعرتا�ضات مهن ّية من جهته ،قال
ع�ضو جمل�س حمافظة ذي قار� ،ضياء احلجيمي� ،إنه
وقّع على قرار ت�شكيل جلنة لإيقاف العمل بامل�رشوع
و�إع��ادة اعالنه من جديد” مبين ًا �أن” قرار ت�شكيل
اللجنة ي�أتي يف �إطار ابعاد ال�شبهات عن امل�رشوع،
كون احلديث عن وجود �صفقات ف�ساد م�شبوهة فيه
اقتحم ا�سوار املجل�س و�أ�صبح حديث ًا علنياً .و�أكد
احلجيمي �أن “املخاطبات التي �أر�سلها املجل�س �إىل

عبد المهدي يكشف عدد القوات االميركية في العراق
بغداد  -الجورنال

ك�شف النائب فالح اخلزعلي عن م�ضمون اجابة رئي�س
الوزراء عادل عبد املهدي على �س�ؤاله ب�ش�أن عدد القوات
االمريكية يف العراق ،فيما �شدد على �رضورة و�ضع حد
لال�ستهتار الأمريكي يف العراق.
وقال اخلزعلي يف بيان  ،ان "مقاتل من ال�رشطة االحتادية
ا�ست�شهد على يد االمريكان م�شابه ملا قام به االمريكان
عام  ٢٠١٥من ا�ستهداف الفوج الأول لواء  ٥٣فرقة ١٤
والذي �أدى �إىل ا�ست�شهاد  ٣٠جندي و�ضابط عراقي.

وا�ضاف "وجهت �س�ؤاال برملانيا لرئي�س ال���وزراء عن
القوات الأمريكية وعددهم وقواعدهم والإجابة عددهم
قرابة  ١٠٠٠٠ع�رشة �آالف مقاتل وم�ست�شار واحلقيقة
خ�لاف ذال��ك بكثري" ،م�شددا على ��ضرورة "و�ضع حد
لال�ستهتار الأمريكي يف العراق وخروج القوات الرتكية
وكل القوات الأجنبية من العراق.
وتابع ان "ما ح�صل من ا�ستهداف مق�صود للمرجعية
الدينية من قبل ال�سفارة االمريكية ميثل ا�ستخفاف
مبعتقداتنا" ،مو�ضحا "اننا عازمون على و�ضع حل لهذه
احلماقة االمريكية.

ديوان املحافظة كان الهدف منها اال�ستي�ضاح عن
�أمر ال�رشكة املاليزية التي �أحيل �إليها امل�رشوع و�أن
�أع�ضاء جمل�س املحافظة ال يعلمون حتى الآن من
جاء بال�رشكة وكيف دخلت �إىل ذي قار ،وكيف فازت
بامل�رشوع ،وهل دخلت مبناف�سة ام ال مع ال�رشكات
الأخرى� .إىل ذلك نفى م�صدر مطلع بديوان حمافظة
ذي ق��ار ،الأن��ب��اء التي حت��دث عن وج��ود �صفقات
مالية م�شبوهة مب�رشوع طريق النا�رصية اجلباي�ش
(ال�سايد الثاين) .وذكر امل�صدر � ،أن “امل�رشوع جرت
عملية �إحالته وفق ال�سياقات القانونية املعمول

بها يف كافة م�شاريع املحافظة الكبرية” ،مبينا
�صوت عليه جمل�س املحافظة عام
�أن ” امل�رشوع ّ
 2018وح�صل على موافقة اللجنة االقت�صادية يف
الأمانة العامة ملجل�س الوزراء .و�أ�ضاف� ،أن “مرحلة
امل�صادقة تعقبها مرحلة �إعداد الت�صاميم والتي فاز
بها املكتب اال�ست�شاري جلامعة ذي قار والذي حدد
املبلغ الكلي لإن�شاء امل�رشوع ب  89مليار دينار
وي�ضاف �إليه  10مليارات دينار ك�أعمال مراقبة
واحتياط اي ان املبلغ الكلي �سيكون  99مليار دينار
عراقي،

اسماء مرشحي الوزارات الشاغرة على
طاولة البرلمان
بغداد  -الجورنال

�أعلن النائب عن حتالف البناء حممد البلداوي ،عن و�صول
�أ�سماء مر�شحي ثالث وزارات �إىل جمل�س النواب ،مرجحا
عدم متريرها مامل حت�صل على توافق �سيا�سي.
وقال البلداوي يف ت�رصيح �صحفي� ،إن “ا�سماء مر�شحي
ثالث وزارات وهي الداخلية والدفاع والرتبية و�صلت �إىل

جمل�س النواب .و�أ�ضاف� ،أن “وزارة العدل التزال العقدة
االكرب ومل حت�سم لغاية هذه اللحظة من قبل كتل التحالف
الكرد�ستاين” ،م�شريا �إىل �أن “االحتاد الوطني الكرد�ستاين
واحلزب الدميقراطي مل يح�سما لغاية هذه اللحظة مر�شح
وزارة العدل.
ولفت البلداوي �إىل �أن “�سفانة احلمداين تعترب هي املر�شحة
الأوفر حظا ل�شغل من�صب وزارة الرتبية.

"األمية" ..ناقوس خطر يطرق ابواب الشباب
بغداد  -الجورنال

يف �سبعينيات القرن املا�ضي �أحرز العراق تقدما
كبريا بعد احلمالت الوطنية للق�ضاء على االمية،
و�أعلنت منظمة اليون�سكو خلو العراق من الأم ّية،
وقدمت له  5جوائز عام  ،1979بعد �أن ا�ستطاع
خف�ض ن�سبة الأمية دون  10%ليكون العراق اول
الدول العربية الذي يق�ضي على �آفة الأمية.
وال�شخ�ص ال ّأمي وفق تعريف منظمة الأمم املتحدة
للرتبية والعلم والثقافة "يون�سكو" هو ال��ذي ال
ي�ستطيع �أن يقر�أ �أو يكتب جملة ب�سيطة عن حياته
اليومية.
وعلى مايبدو ان الظروف واحللول التي �ساهمت
بالق�ضاء على الأم��ي��ة غ�ير متوفرة يف العقود
املتتالية فقد �شهد العراق تراجعا كبريا وارتفعت
ن�سبة االمية وا�ستفحلت هذه الظاهرة مع تردي

االو�ضاع ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية
واالزمات واحلروب التي مر بها العراق ي�ضاف لها
الف�ساد واحللول الرتقيعية غري مكتملة ال�رشوط منذ
ثمانينيات القرن املا�ضي اىل هذا اليوم.
ويف � 2018أعلنت املنظمة "اليون�سكو" عن �أرتفاع
ن�سبة االمية لت�صل اىل  47%للأعمار بني � 6سنوات
و� 55سنة.
وق��د مت �إ���ص��دار ق��ان��ون حم��و الأم��ي��ة بقرر رئي�س
اجلمهورية بتاريخ  ،2011 / 10 / 4رقم ( 23
) ل�سنة  ،2011والأ�سـبــاب املوجـبـــة لت�رشيع هذا
القانون ،بح�سب جمل�س الوزراء بغية الق�ضاء على
الأمية الناجتة عن ظروف املرحلة ال�سابقة وانطالق ًا
مما يت�ضمنه الد�ستور من كون التعليم عام ًال �أ�سا�سيا
لتقدم املجتمع وحق تكفله الدولة للمواطنني وتنفيذاً
ملهماتها يف مكافحة الأم��ي��ة و�إي�صال الأميني
�إىل امل�ستوى احل�ضاري ال��ذي ميكّنهم من تطوير

حياتهم ثقافي ًا واجتماعي ًا واقت�صادي ًا ومتكينهم
من ممار�سة حقوق املواطنة ال�صاحلة والتزاماتها.
وقال م�س�ؤول التخطيط يف برنامج حمو الأمية يف
وزارة الرتبية والتعليم العراقية ،حفظي احللبو�سي"
يف عام  ،2012ا�ستطاع العراق �إن�شاء �أك�ثر من
� 3آالف مركز حمو � ّأمية يف البالد ،بالتعاون مع
اليون�سكو ،بعد �إقرار الربملان العراقي قانون حمو
الأم��ي��ة .ويف ذل��ك ال��ع��ام ،بلغت ن�سبة الأم� ّي��ة �إىل
ما معدله  20يف املئة باملدن و 50يف املئة يف
الأرياف ،وفق "اليون�سكو.
ولفت احللبو�سي �إىل �أن برنامج حمو الأم ّية انهار
يف  2014مع اجتياح تنظيم داع�ش الإره��اب��ي
حمافظات عدة يف العراق� ،إذ توقف امل�رشوع يف
تلك املحافظات ،وانعك�س الأمر �سلبيا على العا�صمة
بغداد .وكانت وزارة التخطيط قد �أعلنت يف 2014
�أن ن�سبة الأمية يف العراق بلغت  ،18%فيما �أ�شارت

�إىل �أن هذه الن�سبة قد ارتفعت بني الإناث.
و�أعلن اجلهاز املركزي لالح�صاء التابع ل��وزارة
التخطيط� ،إن "ن�سبة الأم��ي��ة بني ال�شباب للفئة
العمرية � 15إىل � 29سنة خالل عام  2017بلغت
.8.3%
و�أ�ضاف اجلهاز املركزي� ،أن "ن�سبة  32.5%من
ال�شباب من الفئة العمرية � 15إىل � 29سنة ملتحقون
بالتعليم حالياً ،و�شكلت ن�سبة االلتحاق من الذكور
 ،35.9%مقابل  28.8%لل�شابات االناث.
وك�شفت وزارة الرتبية عن افتتاحها لـ 744مركزاً
ملحو الأم��ي��ة يف ع��م��وم املحافظات خ�لال عام
 .2017و�أعلنت مفو�ضية حقوق الإن�سان العراقية،
كانون الأول � ،2018أن  8ماليني مواطن �أغلبهم
من ال�شباب ال يجيدون ال��ق��راءة والكتابة ،و�سط
حتذيرات من ات�ساع ظاهرة الأمية يف ظل الأزمات
ال�سيا�سية واالجتماعية التي تعي�شها البالد.

