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رقم االيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد  2128لسنة 2015

بغداد – اجلورنال  :اعلنت هيئة التقاعد الوطنية عن �رصف مكاف�أة نهاية اخلدمة ملنت�سبياجلي�ش العراقي ال�سابق
 ،الدفعة الرابعة  ،وح�سب �سلم رواتب الرتبة الع�سكريةللمتقاعدين الذين قدموا اعرتا�ضات وقبلت اعرتا�ضاتهم .
وذك��رت الهيئ��ة ان " ب�إم��كان املتقاعدي��ن حامل��ي بطاق��ات الدف��ع االلك�تروين مراجع��ة مراكزالدفع ال�س��تالم
م�ستحقاتهم اما متقاعدو ال�رصف اليدوي ف�سيتم ال�رصف لهم مع دفعة راتب�شهر ماي�س ." 2019
وقال��ت الهيئة اال�س��بوع املا�ض��ي ان��ه "مت��ت املبا�رشة بدف��ع مكاف�أة نهاي��ة اخلدمة ملنت�س��بي اجلي���ش العراقي
ال�س��ابق الدفعة الثانية والبالغ عددهم (  ) ٩٣٧٦٨متقاعدا وح�س��ب ُ�س��لم رواتب الرتب الع�س��كرية و�س��يتم �رصف
بقية الدفعات الحقاً" .و�أ�ض��افت �أنه "ب�إم��كان املتقاعدين حاملي بطاقات الدفع الإلكرتوين مراجعة مراكز الدفع
ال�س��تالم م�س��تحقاتهم" ،م�ش�يرة اىل �أن "متقاع��دي ال�رصف اليدوي �س��يتم ال�رصف لهم على وجب��ة راتب التقاعد
الع�سكري املقبلة ل�شهر �أيار ."٢٠١٩
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مع حراك اميركي إلثارة الفوضى في العراق ..صيف ساخن ينتظر حكومة عبدالمهدي
بغداد -المحرر السياسي

فيما يوقع رئي�س الوزراء عادل عبداملهدي جمموعة
اتفاقات مع اجلانب االمل��اين وحتديدا يف برلني
مع �رشكة �سيمنز لتح�سني الطاقة الكهربائية يف
العراق خ�صو�صا مع حلول ف�صل ال�صيف الذي �شهد
على مرار ال�سنوات ال�سابقة تظاهرات واعت�صامات
هددت عر�ش احلكومة ،ك�شفت م�صادر نيابية عن
خمطط لإ�سقاط حكومة عبد املهدي و�إثارة الفو�ضى
داخ���ل ال��ع��راق م��ن خ�لال دع��م ال��ت��ظ��اه��رات التي
�ستنطلق للمطالبة بتح�سني التيار الكهربائي وتوفري
اخلدمات يف الب�رصة وباقي املحافظات.
جلنة الأم��ن وال��دف��اع النيابية حتدثت عن “دور
خبيث” تقوم به �رشكة “ بالك ووتر” الأمريكية
وامل��وج��ودة يف العراق با�سماء م�ستعارة بحجة
حماية ال�رشكات االجنبية العاملة يف جمال النفط
ومب�ساعدة عنا�رص من الـ”�سي �آي �أي ” وخمابرات
الكيان ال�صهيوين.
وق��ال ع�ضو اللجنة كرمي املحمداوي يف ت�رصيح
�صحفي �إن “�رشكة بالك ووتر الأمريكية التي حظر
دخولها للعراق لقيامها بقتل الع�رشات من املدنيني
العراقيني يف �ساحة الن�سورببغداد عام 2007
 ،قد عادت من جديد ملحافظة الب�رصة حتت ا�سم
م�ستعار بذريعة حماية ال�رشكات النفطية” ،الفتا
�إىل �إن “هذه ال�رشكة تخطط وبدعم امريكي لإ�سقاط
حكومة رئي�س ال��وزراء عادل عبد املهدي لرف�ضه
تطبيق العقوبات االقت�صادية الأمريكية �ضد �إيران”.
وي�ضيف �أن “هذه ال�رشكة ت�ضم ع��ددا كبريا من
�ضباط امل��خ��اب��رات الأم��ري��ك��ي��ة “�سي �آي �أي ”
وخمابرات الكيان ال�صهيوين” ،مبينا �أن “وا�شنطن
تخطط لإ�سقاط حكومة عبد املهدي و�إثارة الفو�ضى
داخ���ل ال��ع��راق م��ن خ�لال دع��م ال��ت��ظ��اه��رات التي

�ستنطلق للمطالبة بتح�سني التيار الكهربائي وتوفري
اخلدمات يف الب�رصة وباقي حمافظات العراق “.
و���ش��ه��دت حم��اف��ظ��ة ال��ب����صرة ال�صيف املا�ضي
احتجاجات �شعبية ،ب�سبب �سوء اخلدمات الأ�سا�سية
من املاء والكهرباء ،ف�ض ًال عن الف�ساد امل�ست�رشي
يف املحافظة ،تخللتها طلقات نارية ا�ستهدفت عدداً
من امل�شاركني.
االحتجاجات ال�شعبية يف مناطق جنوب العراق
ن�شطت يف ت�رشين االول  2018و�أ�صبحت �أكرث
تنظيم ًا من االحتجاجات ال�سابقة ،نتيجة للمعاناة
التي يعي�شها �سكان تلك املناطق ،ب�سبب �سيا�سة
الالمباالة التي تنتهجها احلكومة العراقية مع
�سكان تلك املناطق ،وح��ذرت جهات �سيا�سية من
�أن ت�ؤدي االحتجاجات ال�شعبية دوراً يف الإطاحة
برئي�س الوزراء.
م�صادر مطلعة بينت ان وا�شنطن لن ت�ضغط مزيدا
على عبداملهدير ب�شكل علني ب�ش�أن العقوبات
االم�يرك��ي��ة املفرو�ضة على ط��ه��ران ،و�ست�ستغل
الطرق اخلفية التي تلعيها يف العراق لل�ضغط على
عبداملهدي ب�شكل غري مبا�رش،ومن هذه الطرق هي
ال�رشكات االمنية.
ون�رش موقع “باز فيد” الأمريكي وثائق لرتخي�ص
�رشكة �أجنبية بالعراق ،حتت ا�سم “فرونتري �سريف�س
جروب” ،قال �إنها تعود ملالك �رشكة “ بالك ووتر”،
التي كانت تعمل يف العراق �إبان الغزو الأمريكي.
يذكر ان �رشكة ب�لاك ووت��ر �سيئة ال�صيت قامت
بعمليات اجرامية عديدة يف ال��ع��راق كـ(حادثة
�ساحة الن�سور عام  ) 2007ودول اخ��رى هدفها
تازمي االو�ضاع االمنية يف تلك الدول وخلق نوع
من الفو�ضى اخلالقة التي ت�سعى لر�سمها وا�شنطن
يف مناطق ال�رصاع التي حتددها لل�سيطرة عليها
وفر�ض نفوذها لغر�ض االبتزاز وال�سيطرة والنفوذ.

رئي�س الوزراء يزور متحف بريغامون يف برلني

النصر والحكمة يدرسان خيار المعارضة داخل قبة البرلمان
بغداد – الجورنال

�أعلن النائب عن ائتالف الن�رص النيابي
فالح الزيادي ،اليوم الأربعاء� ،أن احلكومة
حت��ول��ت م��ن حما�ص�صة �سيا�سية اىل
حما�ص�صة خمتزلة لبع�ض الكتل ال�سيا�سية،
م�ؤكدا ان ائتالفه يدر�س خيار املعار�ضة
ال�سيا�سية يف حال خرجت احلكومة عن
منهجيتها.
وق��ال ال��زي��ادي يف ت�رصيح �صحفي ان

“ائتالف الن�رص ينفي ال�ضغط على رئي�س
الوزراء للح�صول على مكا�سب يف الدرجات
اخلا�صة” ،مبينا ان “الن�رص من الداعمني
للحكومة ،ون�سعى اىل متكني كافة وزراء
الدولة والتعاون معها اذا �سارت مبنهجية
وا�ضحة”.
و�أ�شار اىل �أن “هناك عدة مالحظات يف
عمل احلكومة احلالية ،وه��و ع��دم تقدمي
اخلدمات الأ�سا�سية للمواطن طيلة ال�ستة
ا�شهر املا�ضية ،وعدم وجود معيار وا�ضح

يف اختيار اخلط الأول يف �إدارة مفا�صل
ال��دول��ة مثل ال���وزراء وال��وك�لاء وامل���دراء
العامني”.
و�أو�����ض����ح ان “احلكومة حت��ول��ت من
املحا�ص�صة ال�سيا�سية اىل املحا�ص�صة
املختزلة ،التي اختزلت املنا�صب جلهات
وكتل حمددة وهذا يعني خروج احلكومة
عن منهجيتها وعدم تعاونها بفتح امللفات
املهمة  ،وهذا خطر �أ�سا�سي يهدد هيكلية
الدولة”.

واكد ان “ائتالف الن�رص حتى اللحظة مل
يتخذ ق��رارا بالذهاب اىل املعار�ضة ،بل
ندر�س املعار�ضة يف حال اخلروج احلكومة
عن منهجيتها وتن�صلها عن االحداث”،
م�شددا على “�رضورة ان يبتعد رئي�س
الوزراء العودة اىل ت�أ�سي�س الدولة العميقة
اجلديدة والرجوع اىل املهنية والكفاءة يف
اختيار املنا�صب احلكومية”.
اما تيار احلكمة اكد دعمه حلكومة عادل
عبد امل��ه��دي ،و�أن ال��ذه��اب للمعار�ضة

تأسيس تكتل سياسي جديد في النجف يضم شيوخ عشائر ورجال اعمال
بغداد  -الجورنال

اعلنت نخبة م��ن ال�سيا�سيني و�شيوخ الع�شائر ورج���ال االعمال
واالعالميني يف النجف  ،عن ت�أ�سي�س تكتل جديد حتت م�سمى "املنرب
العراقي"  .وقال رجل االعمال عارف البها�ش يف م�ؤمتر �صحفي ،ان"
املرحلة املف�صلية التي مير بها العراق فر�ضت االعالن عن ت�شكيل
التكتل احلر النقي من الت�سلط والتحزب واملحا�ص�صة واملح�سوبيات
والعمى الطائفي �أو الت�رشذم املناطقي " .وا�ضاف البها�ش" ان التكتل
وطني م�ؤمن باالنفتاح على القوى الوطنية التي تقوم على امل�ؤ�س�سات
الكفوءة والناجزة ،و �سيكون انطالقة للأفكار والطموحات ال�شبابية

العراقية  ،والنجفية على وجه اخل�صو�ص " .وا�شار اىل  ":ان اختيار
النجف النطالق امل�ؤمتر الت�أ�سي�سي للمنرب العراقي لأنها متثل �صوت
االعتدال والوطنية والت�سامح ".
واو�ضح  ":ان الهدف الأ�سا�س لت�أ�سي�س املنرب الوطني هو خلق وت�أ�سي�س
جيل �شبابي وطني  ،بعيدا عن التحزب واملحا�ص�صات واملح�سوبيات
او الت�رشذم املناطقي  ،لأننا نريده عراقيا �رصفا� ،صياغة وا�سلوبا "،
م�ؤكدا  ":ان ابواب املنرب مفتوحة جلميع العراقيني با�ستثناء �أولئك
الذين تلطخت ايديهم بدماء �شعبنا او تلوثوا بالف�ساد و�رسقة املال
العام  ،واعتا�شوا على قوت ال�شعب وا�س�سوا دولة ف�ساد  ،وان نهجنا هو
احلوار الوطني ".

�سيكون بعد تقييم ما حتقق من الربنامج
احلكومي.
وق��ال النائب عن التيار خالد اجل�شعمي،
�إن “تيار احلكمة من الداعمني حلكومة
عادل عبد املهدي ،لكن بنف�س الوقت كتلة
احلكمة النيابية ،تدر�س الربنامج احلكومي
ال��ذي قدمه عبد امل��ه��دي ،وتقييم م��ا مت
اجنازه منه ،ال�سيما وان الربنامج يت�ضمن
توقيتات زمنية حمددة”.
و�أ�ضاف �أن “الدرا�سة هي خلط ال�رشوع

لتنفيذ الربنامج ،هل هناك امكانية للتنفيذ
من خالل الوزارات يف احلكومة ،هل توجد
امكانية للتنفيذ من عدمها ،ومن ثم يتخذ
احلكمة القرار املنا�سب يف ابقاء الدعم او
ال”.
وتابع “حاليا نحن م�ساندون للحكومة
وندر�س ما ميكن حتقيقه ،ونتمنى اجناز
الربنامج احلكومي ،مع امياننا بان هذا
الربنامج لو نفذ  20باملائة منه حلدثت
قفزات يف العراق على خمتلف اال�صعدة”.

العراق محطة لتقريب وجهات النظر
بين األطراف المتنازعة في المنطقة
بغداد  -الجورنال

�أكد وزير اخلارجية ،حممد علي احلكيم ،ا�ستعداد العراق
تقريب يف وجهات النظر بني الأط��راف املتنازعة يف
املنطقة .وذكر اخلارجية ،يف بيان �أن " ًاحلكيم �أجرى
هاتفيا مع �أمني عام اجلامعة العرب َية� ،أحمد �أبو
ات�صاال
ًّ
الغيط".

و�أ���ض��اف البيان� ،أن " ِ الطرفني بحثا �أهمية تعزيز
العمل العربي امل�شرتك ،وتكاتف اجلهود لإيجادحلول
�رسيعة ،وناجحة للأزمات التي تعاين منها بع�ض الدول
العرب َّية".
و�أكد احلكيم " ،ا�ستعداد العراق لبذل جهود التقريب يف
وجهات النظر بني الأطراف املتنا ِزعة ،وتقدمي م�شاريع
احللول برعاية اجلامعة العرب َية".

مخزون المياه يفيض في العراق وغياب التخطيط يفاقم األزمة
بغداد  -الجورنال

يقدر خمزون املياه يف البالد العام احلايل بنحو
 42مليار مرت مكعب مع بداية ال�صيف� ،أي �ضعف
م�ستويات العام املا�ضي ال��ذي ات�سم باجلفاف،
مع امتالء اخلزانات والأه��وار بفعل مو�سم �أمطار
وفرية ،تبدو ال�سلطات العراقية متفائلة مع قدوم
ف�صل ال�صيف ،لكن خماطر انقطاع املياه وخروج
تظاهرات ال تزال قائمة ،وفق ما ي�شري مراقبون.
لكن ذلك ال يبدد التحديات املزمنة يف العراق ،جلهة
�ضعف البنى التحتية ،حمدودية الأموال ،اخلالفات
مع ال��دول املجاورة� ،إ�ضافة �إىل التغري املناخي
والطفرة ال�سكانية.
فمحطة �ضخ "امل�شاهدة" القابعة و�سط �أ�شجار
النخيل ونبتات الق�صب العالية �شمال بغداد ،ال تزال
حتمل �آثار الر�صا�ص ،فيما يك�سو ال�صد�أ �أنابيبها

املعدنية وخزاناتها ،وعلى الطريق الرتابية امل�ؤدية
�إليها تتناثر الأنابيب البال�ستيكية املحطمة.
ويف حمطة �ضخ �أخرى على بعد كيلومرتات ،يتوا�صل
الت�رسب من اخلزان الرئي�سي لي ًال نهاراً.
تر ّدي البنية التحتية لي�س وليد اليوم يف العراق ،بل
يعود �إىل عقود حتت وط�أة احلروب املتتالية التي
�شهدتها البالد ،بدءاً باحل�صار وفر�ض العقوبات التي
حالت دون ا�سترياد قطع الغيار ،ثم الغزو الأمريكي
يف العام  ،2003و�صو ًال �إىل �سنوات احلرب الدامية
�ضد تنظيم الدولة الإ�سالمية "داع�ش".
ويقول اخلبري البيئي العراقي ،ع��زام علو�ش� ،إن
"�أجزا ًء من �شبكة املياه �أن�شئت قبل  60عام ًا يف
تربة م�سببة للت�آكل بفعل الرطوبة".
وي�ضيف علو�ش�" :إذاً ،لدينا �شبكة بها موا�سري
مت�آكلة مليئة بالثقوب" ،وقد يت�رسب � 60إىل 70
يف املئة من املياه التي يتم �ضخها قبل �أن ت�صل

�إىل املنازل �أو الأرا�ضي الزراعية.
وعند و�صولها ،بالكاد يتم ا�ستخدامها ب�شكل
م�س�ؤول ،حيث يعمد املزارعون �إىل �إهدار كميات من
مياه الري املتدنية الثمن ،وترتك الأ�رس ال�صنابري
داع.
مفتوحة بال �أي ٍ
وتقدر الأمم املتحدة �أن ن�صيب الفرد من ا�ستهالك
املياه يومي ًا يف العراق يعادل �ضعف امل�ستوى
العاملي البالغ  200لرت.
ميزانية تقارب ال�صفر
يف العام � ،2014أعد العراق خطة مدتها  20عام ًا
بقيمة  180مليار دوالر لإدارة �أزمة املياه .لكن
امل�رشوع ولد ميتاً� ،إذ اجتاح تنظيم "داع�ش" البالد
يف العام نف�سه ،وبالتايل تدفقت الأم��وال لتمويل
احلرب �ضده.
من جهته ،يقول �أحمد حممود ،الذي ير�أ�س موارد
املياه يف منطقة "امل�شاهدة"" :لقد احتجنا ل�سنوات

�إىل حمطة جديدة ،لكن التمويل جتمد بالكامل يف
العام  2014للأغرا�ض الع�سكرية".
و�أو�ضح �أن��ه "رغم هزمية تنظيم داع�ش يف العام
 ،2017مل ت�أتِ الأم��وال املوعودة مطلقاً ،وتقوم
منظمة الأمم املتحدة للطفولة (اليوني�سف) الآن
ببناء املحطة اجلديدة" ،ويتابع بالقول" :مل �أمتكن
من �رشاء الأنابيب من دونهم".
�أما رئي�س م�شاريع ال�سدود يف العراق ،مهدي ر�شيد،
في�شري �إىل �أن "ميزانية ال��وزارة كانت (ما يقارب
ال�صفر) حني كان العراق يقاتل التنظيم االرهابي".
�أدت االحتجاجات الوا�سعة على نق�ص املياه ال�صيف
املا�ضي �إىل ت�سليط ال�ضوء على م�س�ألة اخلدمات،
وبدا �أن احلكومة تنبهت �إىل ذلك ،وعليه ،خ�ص�صت
ال�سلطات ميزانية تقارب  760مليون دوالر لوزارة
امل��وارد املائية يف العام  ،2019بزيادة  60يف
املئة عن .2018

