
امليدان و�سط بغداد-  البا�سا يف منطقة  يعاين حمام 
ب�سقوط  ت�سبب  ال��ذي  ال�سديد  االهمال  من  الر�سافة 
ن�سف قبته قبل عدة �سنوات ا�سافة اىل حماولة احدى 
طالب  فيما  ار�سه،  على  اال�ستيالء  املتنفذة  اجلهات 
اليد  بو�سع  الثقافة  وزارة  ال��راث  يف  متخ�س�سون 
تاريخي يحاكي  ترميمة وجعله كمركز  واعادة  عليه 

ملحات من تاريخ بغداد يف العهد العثماين.
1704-( با�سا  ح�سن  ال��وايل  فرة  يف  احلمام  �سيد 
1723( ورمبا يتجاوزعمره عن 300 �سنة ويقع  يف 
الدفاع  وزارة  قبالة  امليدان  يف  ال�سابوجنية  منطقة 
 38 العقار  رق��م  الوطنية  املكتبة  وخلف  ال�سابقة 

الزقاق 23 حملة 114 .
املعماريني  جمعية  ع�سو  فتحي  د.اإح�����س��ان  يقول 
�سفحته  ع��ل��ى  م��ن�����س��ورات��ه  اح���دى  يف  ال��ع��راق��ي��ني 

 ، حاليا  البا�سا  حمام  من  "ماتبقى  اإن  ال�سخ�سية 
وهي القبة االجرية الكربى للحمام مع بع�ض املرافق 
الفن  عظمة  على  الوحيد  وال�ساهد  هواملثال  االخرى، 
املعماري حلمامات بغداد التي كانت عا�سمة العامل 

خلم�سة قرون.
هدم  اىل  العظيم  احلمام  هذا  تعر�ض  "لقد  وا�ساف 
اجزاء هامة منه ب�سبب ت�سييد بناية امل�رصف العقاري 
لنزاعات �رص�سة  ، وا�سبح موؤخرا مثارا    1962 عام 
حول ملكيته". ونا�سد فتحي يف نهاية من�سوره "جميع 
اجلهات املعنية براث بغداد، وامانة العا�سمة، وهيئة 
االثار، وكل بغدادي ا�سيل ان يطالب، بو�سع اليد فورا 

على هذا االثر العظيم وحمايته من الزوال االبدي".
ال�سيدة ذكرى �رص�سم ع�سو جلنة انقاذ االبنية الراثية 
قالت ،اإن "مبنى احلمام الميكن الدخول اليه الندثار 
التجارية الخفاء  اليه وجتاوز املحال  الباب املوؤدية 
معامله كي ميحى من الذاكرة متهيدا لال�ستيالء عليه".

وا�سافت ،اأن "بع�ض اخلريين من املواطنني ار�سدونا 
اىل املكان الذي ميكننا من روؤية اثار اخلراب يف هذا 
يف  دوره��ا  باخذ  املعنية  "اجلهات  املبنى"،مطالبة 
حماية هذا االثر الذي جتاوز عمره عن 300 عام".    

اما الكاتب وال�سحفي حميد املختار فقال ،اأن "الدول 
التي حترم تاريخها حتتفي باثارها وتبادر العادة 
وال�سياح  للزوار  قبلة  لتتباهى بها وجتعلها  ترميمها 
،اال اننا ن�سهد لال�سف تهدمي اثارنا وتراثنا لتحويلها 

اىل ا�سواق جتارية ".
االمر  لهذا  بالت�سدي  واالثار  الثقافة  ،وزارة  وطالب 
البا�سا كونه من املباين املهمة  واعادة ترميم حمام 
 300 قبل  البغداديني  حياة  عن  باملعلومات  الغنية 
تتميز  العبا�سي  الع�رص  منذ  بغداد  وكانت  عام".    
بحماماتها املبنية من االجر والتي تزود باملاء احلار 
والبارد اذ كان لكل حملة فيها حمامها اخلا�ض ففي 
بنجه  و)حمام  و)ال�سورجة(  )حمام حيدر(  الر�سافة  

باب  ال�سفافري و)حمام كجو( يف  �سوق  علي( مقابل 
و)حمام  الهرج  �سوق  ق��رب  البا�سا(  و)حمام  االغ��ا 
يف  احلمامات  ا�سهر  من  امليدان  حملة  يف  يون�ض( 
من  الزبائن  بع�ض  جتذب  كانت  انها  الر�سافةحتى 
التقل  اخ��رى  حمامات  اىل  ا�سافة  ال��ك��رخ،  جانب 
�سميت  ال��ذي  املالح  كحمام  �سابقاتها  عن  �سهرة 
املحلة با�سمه وحمام الكهية وحمام عيفان، وحمام 
القا�سي بجانب املحكمة ال�رصعية الذي كان يرتاده 
كما  املهمة،  و�سخ�سياتها  واغنياوؤها  بغداد  جتار 
كانت بع�ض احلمامات جتذب ا�سحاب املهن واحلرف 
حملة  يف  و)الراعي(  ال�سيخ  باب  يف  )ال�سيد(  كحمام 
�سوق الغزل يف �سوق العطارين وحمام )كيجه جيلر( 
مهمة  حمامات  الكرخ   ويف  خان(،  )بكتا�ض  وحمام 
ال�سيخ  ع��الوي  يف  يقع  ال��ذي  �سامي(  )حمام  منها  
ع�رص  ال�ساد�ض  القرن  اىل  ان�سائه  تاريخ  يعود  �سندل 

امليالدي و)حمام ايوب( و)اجل�رص(.

اأعلن تيار احلكمة الوطني الذي يتزعمه عمار احلكيم 
التي  للحكومة  ال�سيا�سية  املعار�سة  خيار  تبنيه 
يقودها عادل عبد املهدي، لين�سم بذلك اإىل حتالف 
الن�رص بزعامة رئي�ض الوزراء ال�سابق حيدر العبادي 

الذي اأعلن املعار�سة قبل يومني.
االإ�سالح  حتالف  �سمن  احلكمة  تيار  وين�سوي 
واالإعمار، مع عدد من الكتل ال�سيا�سية، مثل �سائرون 
بزعامة  الوطنية  وائتالف  ال�سدر،  مقتدى  بزعامة 

اإياد عالوي، والن�رص بزعامة حيدر العبادي.
من  العراقي  الربملان  يف  مقعدا   19 التيار  وميتلك 

اأ�سل 329 مقعدا.
عقد  ال�سيا�سي  مكتبه  اإن  بيان  يف  التيار  وق��ال 
االأو���س��اع  فيه  وت��دار���ض   ، ا�ستثنائيا  اجتماعا 
ال�سيا�سية ب�سكل عام وامل�ستوى اخلدمي، وبناء عليه 
انتهى اإىل اأن يعلن تبني خيار املعار�سة ال�سيا�سية 

الد�ستورية.
اأن لي�ض لدى  وياأتي حراك العبادي واحلكيم بداعي 
املهدي،  عبد  عادل  حكومة  يف  منا�سب  كتلتيهما 

يرى  اإذ  االأخ���رى،  الكتل  مع  اخل��الف  عقدة  وه��ذه 
العبادي واحلكيم اأنهما تعر�سا اإىل ما ي�سبه اخلدعة، 
اأمل  احلكومة، على  تنازال عن ح�س�سهما يف  حيث 
اأن تتنازل بقية الكتل، دعما مل�ساعي االإ�سالح؛ لكن 

ذلك مل يحدث.
وت���زام���ن م��وق��ف احل��ك��ي��م ال�����س��ي��ا���س��ي م��ع ت��زاي��د 
االحتجاجات ال�سعبية يف حمافظات اجلنوب ب�سبب 
تردي اخلدمات، واأبرزها االنقطاعات امل�ستمرة يف 
احلرارة  درجات  ارتفاع  ظل  يف  الكهربائي  التيار 
 50 اأحيانا  جت��اوزت  عالية  م�ستويات  وو�سولها 

ع�سائب  حلركة  العام  االأمني  واعترب  مئوية.  درجة 
اأن  االث��ن��ني،  اخل��زع��ل��ي،  قي�ض  ال�سيخ  احل��ق  اه��ل 
املوجة  ركوب  او  امل�سوؤولية  من  الهروب  حماوالت 
قرار  على  مبا�رص  غري  رد  يف  وذلك  احدا،  ُتربئ  لن 

تيار احلكمة بالذهاب اإىل املعار�سة.
اإن  “توير”   على  له  تغريدة  يف  اخلزعلي  وق��ال 
“حماوالت الهروب من امل�سوؤولية او ركوب املوجة 
لي�ست  “امل�ساكل احلالية  اأن  احدا”، مبينا  لن ُتربئ 
االأع��وام  تراكمات  نتيجة  هي  اإمن��ا  اللحظة  وليدة 

ال�سابقة منذ 2003 اىل االن.

“حتمل  اىل  ال�سيا�سية  القوى  جميع  اخلزعلي  ودعا 
خطبة  باتخاذ  بواجباتها  والقيام  م�سوؤولياتها 
على  والعمل  ط��ري��ق  خ��ارط��ة  االخ���رية  املرجعية 

ا�سا�سها.
انتقادات ال�سدر

مقتدى  ال�سدري  التيار  زعيم  انتقد  جهته،  م��ن 
مقرحات  وقدم  العراق  يف  الكهرباء  و�سع  ال�سدر 
لتح�سينها، داعيا اإىل قطع الكهرباء عن امل�سوؤوليني 

احلكوميني حتى ي�سعروا مبعاناة ال�سعب.
واقرح ال�سدر -يف تغريدة على توير اأم�ض- قطع 

اأيادي اجلهات املتحكمة بوزارة الكهرباء وحمطات 
توليد الطاقة، وجعل الكهرباء وطنية باأياد عراقية، 
بت�سكيل جلنة  وحما�سبة جتار املولدات، كما طالب 
تق�ضٍّ وحتقيق عن الف�ساد املتف�سي يف قطاع وزارة 

الكهرباء.
وكان رئي�ض الوزراء العراقي عادل عبد املهدي وجه 
اأم�ض بت�سكيل خلية دائمة االنعقاد خا�سة بالطاقة 
املقرحات  وتقدمي  امل�ستمرة  للمتابعة  الكهربائية، 
احل��االت  ومعاجلة  ال�سعوبات  وتذليل  واحل��ل��ول 

الطارئة.

أبو الغيط: الحوار مع إيران وتركيا 
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فيما تعتزم املحكمة االحتادية ا�ستبدال 15 نائبا بعد 
ا�سوات  احت�ساب  طريقة  يف  خطاأ  وجود  عن  الك�سف 
خفي  ح��راك  وج��ود  عن  احلديث  يجري  االنتخابات، 
عملية  ت�سويف  اثرها  على  يتم  �سيا�سية  ل�سفقة  ميهد 

اال�ستبدال من قبل رئا�سة الربملان.
تعتزم  االحتادية  املحكمة  ان  مطلعة  م�سادر  وتقول 
ا�ستبدال نحو 15 نائبا باآخرين بعد الك�سف عن وجود 
خطاأ يف طريقة احت�ساب اأ�سوات االنتخابات االأخرية، 
اال�ستبدال  �سي�سملهم  الذين   النواب  بع�ض  وا�سفا 

ب�”النواب الف�سائيني”.
اإع��الن  م��ن  ال��رغ��م  "على  اإن��ه  امل�����س��ادر،  وت�سيف   
ال�سهر،  هذا  من  �سابق  وقت  يف   ، االحتادية  املحكمة 
اإنهم اأحّق مبقاعد  اأربعة نواب باآخرين قالت  ا�ستبدال 
النواب  جمل�ض  يف  م�سوؤولني  اأّن  اإال  احلايل،  الربملان 
ما  �سيكون  فعاًل  ا�ستبعادهم  �سيتم  من  عدد  اأّن  اأكدوا 
بني 10 و15 ع�سواً بينهم نواب بارزون، على اأن يتم 
"م�سطلح  اأن  العيد". واأ�سافت،  انتهاء عطلة  ذلك بعد 
النواب الف�سائيني اأو املت�سلقني بات بارزاً يف العراق، 
برزت  التي  اجلديدة  امل�سكلة  على  ال�سارع  يطلقه  اإذ 
اأخرياً داخل الربملان، وتتلّخ�ض يف الك�سف عن وجود 
خطاأ يف طريقة احت�ساب اأ�سوات االنتخابات االأخرية، 
والتي اأتت على حقوق عدد من نواب االأقليات والن�ساء 
ب�سكل خا�ض، ومنحها لنواب اآخرين”. ونقلت م�سادر 
مقربة من اللجنة الق�سائية امل�سكلة للتحقيق بامللف 
من  ب��االإخ��راج  امل��ه��ددي��ن  ال��ن��واب  "من  اإن  قولها، 
حممد  املحور  حتالف  يف  القيادي  العراقي:  الربملان 
الكربويل عن حمافظة االأنبار، النائبة الكردية البارزة 
حمد  النيابي  �سائرون  حتالف  وع�سو  الطالباين،  اآال 
مراجعة  "تتم  فاإنه  امل�سادر،  وبح�سب  الركابي".  اهلل 

طعون  ورود  بعد  جم��دداً،  اأ�سواتهم  احت�ساب  طريقة 
من مر�سحني خا�رصين يقولون اإنهم اأحّق منهم مبقعد 

الربملان".
يقوده  خفي  ح��راك  هناك  ان  اخ��رى  م�سادر  وت��رى 
بع�ض النواب املهددين باالبعاد بتقدمي ر�ساوى كبرية 
جلهات نافذة تتحكم بجل�سات جمل�ض النواب من اجل 

ت�سويف ملف ا�ستبدالهم. 
وتابعت ان رئا�سة الربملان توجه لها االتهامات بعدم 
النواب  ان  كون  امللف  هذا  مع  التعامل  يف  جديتها 
الذين �سيتم ا�ستبعادهم هم من نف�ض الكتل ال�سيا�سية 
الرئا�سة وع�سويها،حمذرين من  الذي تتبع لها هيئة 
املحكمة  قرارات  تنفيذ  عدم  حال  يف  خطرية  تبعات 
االحتادية ما يعطي ر�سالة اىل �سعف اعلى �سلطة يف 
الد�ستور  على  احلفاظ  يف  دورها  ممار�سة  يف  البالد 

واملكت�سبات االنتخابية و�سهولة تزويرها م�ستقبال.
وقدم رئي�ض جمل�ض النواب حممد احللبو�سي هدايا عيد 
احلالية،  ال��دورة  خالل  الربملان  يف  للنائبات  امل��راأة 
نائبة،  لكل  دينار  مليون  وع�رصين  خم�سة  وبواقع 

ومببلغ كلي جتاوز 2 مليار دينار.
وذكر م�سدر مقرب من احللبو�سي  اإن "ثالثا وثماننَي 
نائبة ح�سلن على املبلغ املهدى من رئي�ض الربملان 

مبنا�سبة عيد املراأة
والتي  الباه�سة  الهدية  توزيع  "تاأخري  ان  واأ�ساف، 
تتجاوز ملياري دينار ياأتي بالتزامن مع حراك واأزمة 

اتفاقات تتعلق برئا�سات اللجان".
ومل ي�ستبعد امل�سدر اأن تكون هدية احللبو�سي للتغطية 
على خمالفات ارتكبها بح�سب نواب، تتعلق بعدم ح�سم 
اللجان  انتخاب رئي�ض ونائب رئي�ض ومقرري  م�ساألة 
اأو الدفع باجتاه ت�سمية �سخ�سيات معينة  الربملانية، 
لرئا�سات اللجان، بالرغم من م�سي نحو ثمانية اأ�سهر 

على انعقاد اوىل جل�سات الربملان.

بغداد - اجلورنال : وجه االأمني العام ملجل�ض الوزراء حميد الغزي،  بت�سكيل فرق ميدانية ملتابعة تنفيذ امل�ساريع 
والقرارات املتلكئة، م�سددا على �رصورة اإجناز امللفات اخلا�سة بتعوي�ض املواطنني املت�رصرين جراء العمليات 
االأمانة  الوزراء وجه دوائر  العام ملجل�ض  "االأمني  اإن   ، الع�سكرية، وقالت االمانة يف بيان  االإرهابية واالأخطاء 
العامة، بت�سكيل فرق ميدانية، ملتابعة تنفيذ امل�ساريع املقرة من قبل الوزارات، وتقدير ن�سب اإجنازها، مقارنة مبا 
مت حتديده �سمن الربنامج احلكومي امل�سادق عليه، على اأن تت�سمن الفرق، الكفاءات الهند�سية والفنية والقانونية 
واالإدارية واملالية. واأ�ساف الغزي، خالل تروؤ�سه الجتماع جمل�ض االأمانة العامة االأ�سبوعي االعتيادي، اأن "الفرق 
�ستتوىل مقارنة ن�سب التنفيذ، بني التقارير الواردة اإىل االأمانة العامة ملجل�ض الوزراء، من قبل الوزارات واجلهات 
غري املرتبطة بوزارة واملحافظات، وما �سيتم االطالع عليه على اأر�ض الواقع، ومطابقة جميع البيانات املتعلقة 

بتلك امل�ساريع، بعامة، واالهتمام بامل�ساريع املتعلقة باملواطنني، بخا�سة.

صفقات سياسية مشبوهة تجمد ملف استبدال النواب

فرق ميدانية لمتابعة تنفيذ المشاريع المتلكئة

االتفاق  االثنني،  االنتخابات،  مفو�سية  اأعلن 
املقبل  ني�سان  �سهر  من  ال�20  حتديد  على 
موعداً الإجراء انتخابات جمال�ض املحافظات.
وقال ع�سو جمل�ض املفو�سني حازم الرديني 
مت  اإن���ه  ال��ر���س��م��ي،  للتلفزيون  ت�رصيح  يف 

ني�سان  من  الع�رصين  حتديد  على  "االتفاق 
جمال�ض  انتخابات  الإج���راء  م��وع��داً  املقبل 

املحافظات.
وكان جمل�ض الوزراء �سوت، الثالثاء )21 ايار 
انتخابات  اإجراء  موعد  حتديد  على   ،)2019
جمال�ض املحافظات بعد اإجناز عمل مفو�سية 

االنتخابات وجمل�ض النواب.

تحديد الـ20 من نيسان المقبل موعدا 
النتخابات مجالس المحافظات

بغداد - الجورنال

بغداد – المحرر السياسي

بغداد - منة الله ظاهر

بغداد – الجورنال
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A L J O U R N A L  N E W S P A P E R

ظاهرة  يف  املتورطني  عدد  بغداد  يف  عراقيون  م�سوؤولون  قّدر 
م��واط��ن،  اآالف  خم�سة  م��ن  ب��اأك��ر  ال�سهري  ال��رات��ب  ازدواج 
ووزراء  املا�سية  الثالث  ال��دورات  عن  برملان  نواب  غالبيتهم 
و�سيا�سيني،  وع�سكرية  اأمنية  قيادات  عن  ف�سال  وزراء،  ووكالء 
اآالف   8( دينار  ماليني   10 اإىل  احلاالت  بع�ض  جمموع  ي�سل 
. وتبلغ  اآخر من الف�ساد، ح�سب مراقبني  دوالر( للفرد، يف وجه 
املرتبات التي تدفعها الدولة للموظفني واملتقاعدين وال�سمان 

االجتماعي نحو ن�سف حجم املوازنة العامة ال�سنوية، اإذ بلغت 
العام اجلاري نحو 52 مليار دوالر من اأ�سل 112 مليار دوالر. 
وي�سل املجموع الكلي ملن يتقا�سون مرتبات �سهرية اإىل نحو 
9 ماليني �سخ�ض، بينهم 5 ماليني موظف، والعدد املتبقي هم 
ح�سب  االجتماعية،  احلماية  بنظام  وامل�سمولون  املتقاعدون 

تقارير ر�سمية.
ووفق م�سوؤول عراقي  فاإن املجل�ض االأعلى ملكافحة الف�ساد يف 
ب�سدد  املهدي،  عبد  عادل  الوزراء  رئي�ض  يراأ�سه  والذي  العراق، 
مراجعة مرتبات عدد كبري من امل�سوؤولني وال�سيا�سيني واأع�ساء 

الربملان العراقي ال�سابق واآخرين. ولفت امل�سوؤول، الذي رف�ض 
املالكي  نوري  حكومة  منذ  مطروح  امللف  اأن  اإىل  ا�سمه،  ذكر 
2012، لكنه مل يتخذ اأي قرار ب�ساأنه، كما عجزت  الثانية عام 
ب�سبب �سغوطات  ال�سابقة عن معاجلته  العبادي  حكومة حيدر 

�سيا�سية.
وك�سف عن اأن وزارة املالية �ستتكلف مبطابقة االأ�سماء والعمل 
وتقدميها،  املزدوجة  املرتبات  باأ�سحاب  قائمة  اإع��داد  على 
اأ�سحابها قيمة املرتبات التي  وقد يتم تطبيق القانون بتغرمي 

ت�سّلموها منذ البداية وحتى االآن.

آالف العراقيين يتقاضون أكثر من راتب في الشهر
بغداد - الجورنال


