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تظاهرات الجنوب تتحول الى اعتصامات للمطالبة بالحقوق المشروعة
العدل تحيل الى النزاهة ثالثة عشر موظفًا 

بينهم مدير عام سابق

مجلس البصرة : الحكومة االتحادية لم تسلمنا 
التخصيصات التي وافقت عليها

التقاعد تعلن ايقاف استالم معامالت اعضاء 
مجلس النواب

تحقيقات يجريها القضاء مع مسؤولين 
بمفوضية االنتخابات

بغداد – اجلورنال نيوز: علنت وزارة العدل، االثنني، عن احالة ثالثة ع�رش موظفًا 
"اإنها  بيان �صحايف  الوزارة يف  النزاهة. وقالت  اىل هيئة  �صابق  بينهم مدير عام 
م�صتمرة يف منهجها ملكافحة الف�صاد وبالتعاون مع جميع اجلهات الرقابية داخل 
الوزارة وخارجها وكذلك ا�صتالم ال�صكاوى من املواطنني للعمل على فر�ض تطبيق 
املنهج  هذا  على  ما�صية  "انها  موؤكدة  املواطن"،  مب�صلحة  ي�صب  فيما  القانون 
"اكتمال  ال��وزارة  واكدت  العمل".  هذا  تواجه  التي  ال�صعوبات  جميع  من  بالرغم 
بينهم مدير عام  القانون من قبل عدة موظفني ومن  التحقيقات اخلا�صة بتجاوز 
�صابق ولعدة حاالت جتاوز، وبعد م�صادقة التو�صيات مت احالتها اىل هيئة النزاهة 
الكمال التحقيقات اخلا�صة بذلك من قبل الهيئة".   يذكر ان العديد من امللفات التي 
مرتكبي  على  احلكم  مت  قد  النزاهة  وهيئة  املخت�صة  املحاكم  اىل  الوزارة  احالتها 
التجاوزات باحكام ق�صائية خمتلفة ترتاوح بني احلب�ض والغرامة وكذلك ت�صمني 

اال�رشار التي حلقت باملال العام.

احل�صاين،  جميب  الب�رشة،  حمافظة  جمل�ض  ع�صو  اكد  اجلورنال:   - بغداد 
االثنني، ان املحافظة لغاية االن مل ت�صتلم اية مبالغ من احلكومة االحتادية، 
وتخ�صي�ض  م�صادقة  جمرد  ورق  على  حربا  االن  لغاية  االم��ور  ان  مبينا 

واالموال مل ت�صل.
مل  االن  لغاية  الب�رشة  "حمافظة  ان  �صحايف،  ت�رشيح  يف  احل�صاين  وقال 
وكل  املركزية  احلكومة  عليها  التي �صادقت  واالموال  التخ�صي�صات  ت�صتلم 

الكالم االن هو جمرد ت�رشيحات اعالمية من قبل احلكومة".
الت�صغيلية  املركزية، �صادقت فقط على مبالغ اخلطة  "احلكومة  ان   ، وتابع 
109 مليار دينار ملختلف القطاعات ومبلغ 22 مليار �صمن م�صاريع املبالغ 
ايل اتفقنا عليها مع اللجنة الوزارية خالل زيارتها اىل املحافظة" مبينا ان 

"كل القرارات االن هي حرب على ورق ومل ي�صل �صيء منها للمحافظة".

بغداد – اجلورنال: اأكدت هيئة التقاعد العامة، اليوم االثنني، انها اأوقفت العمل بقانون 
جمل�ض النواب وامتيازاتة ل�صنة ٢٠١٨.

ال�صاعدي يف ت�رشيح �صحايف  اجلليل  احمد عبد  الوطنية  التقاعد  رئي�ض هيئة  وقال 
ان “الهيئة اوقفت العمل بقانون جمل�ض النواب وامتيازاته لعام 2018، تنفيذا لقرار 

املحكمة االحتادية”.
واأ�صاف ال�صاعدي اأن “الهيئة امتنعت عن ا�صتالم معامالت التقاعدية الأع�صاء جمل�ض 

النواب” موؤكدا “�رشيان القرار على رواتب اأع�صاء جمل�ض النواب جميعا”.
بعدم  املطعون  املواد  احكام  تنفيذ  االثنني، وقف  العليا،  االحتادية  املحكمة  وقررت 
الع�صاء  جديدة  امتيازات  �صم  الذي  اجلديد  النواب  جمل�ض  قانون  من  د�صتوريتها 

املجل�ض.
العليا جل�صتها  لقد عقدت املحكمة االحتادية  بيان �صدر عنها:  وذكرت املحكمة يف 
اليوم االثنني ونظرت يف الطلب الوارد يف الدعوى املقامة من رئي�ض جمل�ض الوزراء/ 
قانون  مبواد  للطعن  لوظيفته،  ا�صافة  النواب/  جمل�ض  رئي�ض  على  لوظيفته،  ا�صافة 
تنفيذ  وقف  املدعي  طلب  حيث   ،2018 ل�صنة   )13( رقم  وت�صكيالته  النواب  جمل�ض 
احكام تلك املواد املطعون بعدم د�صتوريتها من القانون املذكور حلني ح�صم الدعوى.

ال�صكلية  ا�صتوفى اجلوانب  الطلب  اأن  العليا  “وجدت املحكمة االحتادية  لقد  وا�صافت 
املطلوبة يف القانون وا�صتند اإىل ا�صباب قانونية”.

بغداد - اجلورنال: الق�صاء العراقي يحيل خم�صة من مدراء املكاتب اإىل املحاكم بعد 
تو�صيات وزارية اأثبتت وقوع خمالفات وف�صاد مايل يف االنتخابات الربملانية.

اإىل  املقالة  االنتخابات  مفو�صية  م�صوؤويل  من  خم�صة  اإحالة  العراقي  الق�صاء  قرر 
االنتخابات  يف  مايل  وف�صاد  خمالفات  وقوع  اأثبتت  وزارية  تو�صيات  بعد  املحاكم 

الربملانية التي جرت يف 12 اأيار/مايو و�صابتها �صبهات بالتزوير.
وكان جمل�ض الق�صاء االأعلى قرر يف اأوائل حزيران/يونيو تعيني ق�صاة لالإ�رشاف على 

عمليات العد والفرز اليدوي بدل اأع�صاء جمل�ض املفو�صني الذين اأوقفوا عن العمل.
جمل�ض  قرر  �صفحة،   28 يف  جاء  مف�صل  تقرير  يف  احلكومية  التو�صيات  تلقي  وبعد 
الق�صاة املنتدبني عزل واإحالة خم�صة من مدراء املكاتب اإىل الق�صاء، "بتهمة التزوير".
واأعلن املتحدث الر�صمي ملجل�ض الق�صاة املنتدبني القا�صي ليث جرب حمزة يف بيان 
اأن املجل�ض قرر تنفيذ تو�صيات اللجنة الوزارية "املت�صمنة اتخاذ االإجراءات القانونية 
مديري  اإىل  اإ�صافة  وكركوك،  واالأنبار  الدين  �صالح  مكاتب  مدراء  عزل  بخ�صو�ض 

مكتبي االأردن وتركيا، واإحالتهم اإىل الق�صاء".
ولفت جرب اإىل اأن "جمل�ض املفو�صني اتخذ قراره بعد اإن اأو�صت اللجنة التحقيقية بذلك 
الوزراء  رئي�ض جمل�ض  بعد م�صادقة  وف�صاد مايل  ارتكابهم خمالفات وتالعب  ب�صبب 

على تو�صياتها واإحالة عدد منهم للق�صاء".
امل�صتقلة  العليا  املفو�صية  "اطلعت على كتاب  اأنها  اإىل  تقريرها  اللجنة يف  واأ�صارت 
لالنتخابات ب�صان �رشاء اأ�صوات ناخبني من�صوبة اإىل املدعو �صلمان علي �صحاب وزير 

التجارة احلايل و�صقيقه املدعو ع�صام، ومرفق الت�صجيل ال�صوتي بهذا ال�صاأن".
كما واطلعت على "ن�صخة كتاب جهاز املخابرات العراقي املت�صمن حدوث خروقات 
عديدة يف املراكز واملحطات التابعة اإىل مفو�صية االأردن وبع�صها مت بعلم اأو باإيعاز 

مبا�رش من قبل مدير املكتب حممد جا�صم العي�صاوي".
وبح�صب التو�صيات انه "تبني بان املفو�صية قد األغت ما يقارب 22 حمطة انتخابية 
اإىل  املفو�صية حلق  اأن  تركيا مما يعني  االأردن و16 حمطة يف  48 يف  من جمموع 

عملها مدى التالعب الذي ت�صبب به مدراء املفو�صية يف االأردن وتركيا".
العملية  اإدارة  مهمة  ق�صاة  تويل  ي�صمن  جديد  قانون  "بت�رشيع  اللجنة  واأو�صت  كما 
تر�صيح  االنتخابات  مفو�صية  تاأ�صي�ض  ومنذ  املفو�صية  جمل�ض  كان  االنتخابية". 

اأع�صائه عرب التوافقات ال�صيا�صية بني الكتل الربملانية.
وتنتهج االأحزاب املهيمنة على ال�صلطة منذ �صقوط نظام �صدام ح�صني تر�صيح �صخ�صيات 

تنتمي لها ل�صغل منا�صب يف مفو�صية االنتخابات وفقا للمحا�ص�صة الطائفية.

االراء المنشورة تعبر عن كتابها والتي 
تندرج تحت مظلة الحرية الصحفية وال تعبر 

بالضرورة عن رأي الصحيفة

جدد اأهايل حمافظتي ذي قار واملثنى )جنوبًا(، 
اخلدمات  �صوء  على  االحتجاجية  تظاهراتهم   ،
حمافظة  �صهدت  فيما  العمل،  فر�ض  وان��ع��دام 
ج��دي��دة،  احتجاجات  م��وج��ة  اأي�����ص��ًا  ال��ب�����رشة 
�رشعان ما حتولت اإىل اعت�صام اأمام اأحد احلقول 

النفطية. 
م�صادر  من  عراقية  �صحفية  مواقع  وعلمت 
الع�رشات  اأن  متطابقة )�صحافية و�صهود عيان( 
اأم��ام  تظاهرات  يف  خ��رج��وا  املتظاهرين  م��ن 
بالتعيينات  للمطالبة  الب�رشة  حمافظة  ديوان 
واخلدمات، فيما اأقيم اعت�صام مفتوح اأمام حقل 
نفط غربي القرنة، وبالقرب من موقع الربج�صية 
املتظاهرون  ون�صب  الب�رشة،  غ��رب  النفطي 
عدداً  فاإن  للم�صادر،  وطبقًا  ال�رشادق.  من  عددا 
بت�صكيل  طالبوا  الب�رشة،  ع�صائر  �صيوخ  من 
التنظيمية  اللجان  من  مكّونة  م�صرتكة،  جلنة 
اإىل  اإ���ص��اف��ة  ال��ب�����رشة،  ووج��ه��اء  للتظاهرات، 
احلكومة املحلية واملنظمات الدولية ل�»متابعة 
احلكومة  خ�ص�صتها  ال��ت��ي  امل��ب��ال��غ  اإن��ف��اق 
االحتادية )نحو 3 مليارات دوالر( لتلبية مطالب 

املتظاهرين«. واأكدت اأن �صيوخ الع�صائر، اأبرزهم 
احلدودية  املنافذ  باإغالق  هددوا  �صّمر،  ع�صرية 
التي تربط الب�رشة بالكويت واإيران، يف حال مل 
ت�صتجب احلكومة االحتادية ملطالب املتظاهرين. 
ويف حمافظة ذي قار تظاهر الع�رشات من اأهايل 
اأمام  دخيل،  و�صيد  واالإ�صالح  الدواية  اأق�صية 
مبنى جمل�ض املحافظة للمطالبة بتوفري فر�ض 
عمل للعاطلني واخلدمات كاملاء ال�صالح لل�رشب 

وحت�صني واقع الكهرباء.
كما جتّمع نحو األفي متظاهر يف حمافظة املثنى، 
ال�صماوة  مدينة  و�صط  االحتفاالت  �صاحة  يف 
متهيدا لتنظيم اعت�صام مرتقب، ح�صب امل�صادر 
التي اأكدت ن�رش قيادة عمليات الرافدين 62 األف 
قار  ذي  هي  حمافظات  اأرب��ع  يف  اأمني  عن�رش 
املتظاهرين  حلماية  ووا�صط  ومي�صان  واملثنى 

والبنى التحتية واملن�صاآت احليوية.
العراقي حيدر  الوزراء  رئي�ض  اأ�صدر  االأثناء،  يف 
قا�صم  الكهرباء  وزير  يد  ب�صحب  قراراً  العبادي، 
الفهداوي. وقال بيان مقت�صب ملكتب العبادي، 
اإن االأخري »اأ�صدر اأمراً ب�صحب يد وزير الكهرباء«. 
واأ�صاف اأن »هذا االأمر جاء ب�صبب تردي خدمات 
دون  من  التحقيقات«.  اإكمال  وحلني  الكهرباء، 

ذكر مزيد من التفا�صيل.
هدر 126 مليار دوالر

يف  اأخ��ف��ق��ت  ب��اأن��ه��ا  ال�صيا�صية  الطبقة  وت��ق��ّر 
واأه����درت   ،2003 ع���ام  م��ن��ذ  ال��دول��ة  اإدارة 
الربامج  وغياب  الف�صاد  ب�صبب  الدوالر  مليارات 
يف  املالية  اللجنة  ع�صو  ح�صب  اال�صرتاتيجية، 
قال  اذ  الدراجي،  رحيم  ال�صابق،  النواب  جمل�ض 
يف  العراق  حكمت  التي  ال�صيا�صية  »االأح���زاب 
فاعاًل،  برناجمًا  متتلك  تكن  مل  املا�صية  الفرتة 

بدليل ف�صلها«.
 126 من  اأكرث  اأهدرت  االأح��زاب  »هذه  اأن  وبني 
ن�صهد  ومل  العراقية،  االأم��وال  من  دوالر  مليار 
الرواتب  �صوى  الواقع،  اأر���ض  على  �صيئا  منها 
هدراً  �صهدنا  ال�صخ�صية.  واملنافع  واالمتيازات 

للمال العام ب�صكل غري طبيعي«.
واعترب الدراجي، وهو االأمني العام لتجمع »كفى 
�رشخة للتغيري«، ما ي�صهده احلراك االحتجاجي 
بع�ض  ان�صحاب  بل  ه��دوءا،  »لي�ض  االأي��ام  هذه 
الوقت  يف  مرّجحًا  ال�صاحة«،  من  املتظاهرين 
اأن���ه »ب��ع��د خ��ط��اب امل��رج��ع��ي��ة �صتخف  ذات���ه 
الطبقة  املواطنون  و�صيمنح  اأك��رث،  التظاهرات 

ال�صيا�صية فر�صة ملراقبة اأداءهم«.

»تظاهرات  �صت�صهد  املقبلة  االأيام  اأن  راأى  لكنه 
تاريخه«،  مدى  على  العراق  ي�صهدها  مل  عارمة 
الطبقة  ق��درة  »ع��دم  اإىل  ذلك  يف  ال�صبب  عازيًا 
املرجعية  ملطالب  اال�صتجابة  على  ال�صيا�صية 

واملتظاهرين«.
موؤقتة  حكومة  هي  احلالية  »احلكومة  وتابع: 
نحملها  اأن  مي��ك��ن  وال  اأع���م���ال،  وت�����رشي��ف 
م�صوؤوليات اأكرث من طاقتها، خ�صو�صًا وهي مل 
املا�صية،  االأربع  ال�صنوات  �صيئا على مدار  تقدم 
االأ�صهر  خالل  خ��رياً  منها  ناأمل  اأن  لنا  فكيف 

القليلة املقبلة«.
هذه  م�صوؤولية  وع��وا  »املتظاهرون  واأ���ص��اف: 
لكن  ال�صاحة،  من  وان�صحبوا  املوؤقتة،  احلكومة 
هذا ال يعني غ�ض النظر عن اجلرائم التي ح�صلت 
عينه  ال��وق��ت  يف  حم��ّم��اًل  املتظاهرين«،  بحق 
م�صوؤولية  املن�صبطة  غري  وال��ق��وات  »احلكومة 
ال�صعب  اأب��ن��اء  �صد  تع�صفية  اأع��م��ال  ممار�صة 
تلبية  يف  احلكومة  وع��ود  وو�صف  ال��ع��راق��ي«. 
يف  وعودها  »ت�صبه  باأنها  املتظاهرين  مطالب 
من  بيد  الفا�صدين  و���رشب  الف�صاد  مكافحة 
اأن »احلكومة تنوي ذلك لكن  اإىل  حديد«، م�صرياً 

ماذا فعلت كاإجراءات وخطوات عملية؟«.

بغداد - الجورنال


