
اليوم  العراقية،  اجلوية  اخلطوط  ا�صدرت   
ا�صعار تذاكرها،  ال�صبت، بيانا نفت فيه رفع 
عن  اي��ام  قبل  اعلنت  ال�رشكة  ان  م��وؤك��دة 
تخفي�ض يف ا�صعار بع�ض القطاعات كعمان 
وب����روت وغ���ره���ا. وق��ال��ت اخل��ط��وط يف 
التوا�صل  مواقع  �صفحات  "بع�ض  اإن  بيان، 
اإىل  ت�صر  مزيفة  اخبارا  تداولت  االجتماعي 
ا�صعار  العراقية  اجلوية  اخلطوط  �رشكة  رفع 
بغداد  تاك�صي  �رشكة  لتعوي�ض  تذاكرها 
ال�رشكة  تذاكر  حلاملي  املجاين  النقل  بادرة 
من امل�صافرين". وا�صافت "من اأجل اي�صاح 
احلقائق تود �رشكة اخلطوط اجلوية العراقية 
ان تبني للمواطنني جميعا انه ال زيادة على 
عن  اعلنت  انها  بل  اإطالقا  تذاكرها  ا�صعار 
تخفي�ض يف ا�صعار بع�ض القطاعات كعمان 
تخفي�ض  ب�صدد  وال�رشكة  وغرها،  وبروت 
ا�صعار قطاعات اأخرى ب�صمنها وجهاتنا اإىل 
تركيا، ا�صافة اإىل الفارق الوا�صح يف ا�صعار 
التذاكر احلالية مقارنة مبوا�صم اأخرى، ف�صال 
عن اطالقنا زيادة يف اعداد الرحالت اي�صا 
الوجهات  بع�ض  يف  احلا�صل  الطلب  ب�صبب 
وتابعت  املجيد".  امليالد  اعياد  مع  تزامنا 
"يف الوقت الذي ي�صكل  اأنه  اخلطوط اجلوية، 
كاهل  العبء عن  لتخفيف  عامال  التخفي�ض 
جانب  ال��وق��ت  ذات  يف  ف��اإن��ه  امل��واط��ن��ني، 
 - العراقية  اجلوية  اخلطوط  لدعم  ت�صويقي 
الوطني- �صمن خطة متكاملة ت�صر  الناقل 
منت  على  النقل  لت�صجيع  ثابتة  بخطوات 
اخلطوط اجلوية العراقية حيث اأعقبها خطوة 
عدد  وزي��ادة  كبر  ب�صكل  االأ�صعار  تخفي�ض 
بخطوات  ونعدكم  عديدة  لوجهات  الرحالت 
اأخرى تعزز من مكانة الطائر االأخ�رش ليدخل 
واالأ�صعار  اخلدمة  كمناف�ض حقيقي مب�صتوى 
من  وغرها  التوقيتات  على  واملحافظة 
هذه  تع�صيد  اإىل  ال�رشكة  وتدعوكم  امليزات، 
بخدمتكم  اأمينًا  ناقال  باعتمادها  اخلطوات 
على منت اأ�صطولها احلديث وبطاقمها املميز 

وطياريها امل�صهود لهم بالكفاءة العالية".
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بغداد – الجورنال نيوز

البرلمان يصوت على قضاة محكمة التمييز االتحادية ويناقش تقرير لجنة التربية
كهرباء ميسان تكشف سبب انقطاع الكهرباء في 

أغلب مناطق المحافظة

التربية تعلن "فشل مؤامرة خارجية" للنيل من 
التعليم

االتصاالت تكشف عن سبب تراجع خدمة 
االنترنت في البالد

ك�صف فرع توزيع كهرباء مي�صان اأحد فروع ال�رشكة العامة لتوزيع كهرباء 
مناطق  معظم  يف  الكهربائي  التيار  انقطاع  اأ�صباب  عن  ال�صبت،  اجلنوب، 

املحافظة يوم اأم�ض اجلمعة واليوم ال�صبت، عازيا ذلك اىل اعمال �صيانة.
ارادتنا"،  عن  خارج  الكهربائي  التيار  "انقطاع  اأن  بيان،  يف  الفرع  وذكر 
مي�صان  يف  الكهرباء  طاقة  نقل  مديرية  قيام  االنقطاع  "�صبب  ان  مبينا 
باأعمال ال�صيانة اال�صطرارية على خطوط ) ٤٠٠ / ١٣٢ ك.ف ( يوم اجلمعة 

وال�صبت" .
وا�صار الفرع اىل ان "االإطفاء مت يف متام ال�صاعة الثامنة �صباحا"، منوها 
اىل ان "مناطق �صمال العمارة التي تتغذى من حمطات البال�صتك، الكرامة، 
العر�صات ، الثانوية ) ٣٣ / ١١ ك.ف ( م�صتمر جتهيزها بالتيار الكهربائي".

يف  التعليم  من  للنيل  خارجية"  موؤامرة  "ف�صل  عن  الرتبية،  وزارة  اأعلنت 
البالد بعد ا�صتمرار الدوام الر�صمي يف "اأغلب" مدار�ض العراق خالل اليومني 

املا�صيني، مبدية رف�صها ل�"حتري�ض" الطلبة على عدم الدوام.
من  اأحيكت  التي  "املوؤامرة  اأن   ، للوزارة  االإعالمي  للمكتب  بيان  يف  وجاء 
اأجل النيل من التعليم باءت بالف�صل، واالح�صائية التي و�صلت اإىل الوزارة 
اأغلب مدار�ض العراق يف اليومني االأخرين  اأن  اأكدت  من املديريات العامة 
ا�صتمر الدوام بها دون انقطاع من قبل الكوادر والطلبة". واأ�صار البيان، اإىل 
اإىل املوؤامرة اخلارجية  التدري�صية مل ي�صتجيبوا  الطلبة والكوادر  "اأهايل  اأن 

التي روجت اليها بع�ض و�صائل االإعالم لغر�ض �صيا�صتها التي تعمل بها".
واأ�صاف، اأن "وزارة الرتبية ترف�ض رف�صًا قاطعًا حتري�ض الطلبة على عدم 

الدوام، كما على اأهايل الطلبة منع اأبنائهم من القيام بهذه اخلطوة".

ك�صفت وزارة االت�صاالت، ال�صبت، عن �صبب تراجع خدمة االنرتنت يف البالد، فيما 
واملخت�صني  اخلرباء  من  وهند�ص�ية  وقانونية  ف�ن��ي��ة  جلان  ت��ص����ك�يل  اىل  ا�صارت 

بال�صاأن املعلوماتي يف الوزارة العادة النظر بالعقود املربمة مع ال�رشكات.
وقال الوكيل االقدم لل��ص��وؤون الفنية بالوزارة امي��ر ال�بياتي ان "اال�صباب احلقيقية 
القليلة  االيام  خالل  و�صعفها  االنرتنت  خدمة  ج����ودة  ت��راج��ع  ال����ى  ادت  التي 
ت���ع���م���ل  ال����ت����ي  ال�����خ�����ا�ض  ال����ق����ط����اع  �رشكات  ان  اىل  تعود  املا�صية، 
بامليغا  م�صرتكا   50 رب��ط  على  تعمل  للم�صرتكني،  االنرتنت  خدمة  ت�صويق  ع��ل��ى 
تتمتع  كانت  التي  املتاحة  اخلدمة  يف  ال��وا�ص��ح  ال�صعف  ال��ى  ادى  م��ا  ال��واح��د 

ب�رشعة عالية قبل هذه الفرتة".
وا�صاف ان "الوزارة تتابع من خالل ال�رشكة العامة ل��الت���ص��االت واملعلوماتية، 
اآلية ت��ط��ب��ي��ق ال����ص���رك���ات امل�صوقة ل��ل��ع��ق��ود املربمة مع الوزارة بهذا ال�صدد، 
لتاليف ح��االت االخفاق لبع�ض ال�رشكات من اج��ل حت�صن خدمة االنرتنت"، م�صرا 
ال��خ��ب��راء  م���ن  ف��ن��ي��ة وق��ان��ون��ي��ة وه��ن��د�ص��ي��ة  ل���ج���ان  ت�صكيل  "مت  انه  اىل 
املربمة  بالعقود  النظر  العادة  الوزارة  يف  املعلوماتي  بال�صاأن  واملخت�صني 
اخلدمة  ت�صويق  ل�صيا�صة  املخالفة  ال�رشكات  وحما�صبة  والوزارة،  ال�رشكات  بني 
ن ي��ك��ون ل��ك��ل م��ي��غ��ا واح���د م���ص��ت��رك واح����د ب��م��ا  للم�صرتكني ال���ه���ادف���ة الأ

ي���ص��ه��م بت�صويق خ���دم���ة ذات ج�����ودة ع��ال��ي��ة ب��ع��ي��دة عن ال�صعف والقطع".
ب��ت���ص��وي��ة  م��ع��ال��ج��ت��ه  �ص��ت��ت��م  ال���ح���ال���ي���ة  اخلدمة  "�صعف  ان  واو�صح 
اخلدمة"، معربا عن  بت�صويق  اخلا�صة  ال���ص��رك��ات  م���ع  ال��ق��ان��ون��ي��ة  امل�صكالت 
ام��ل��ه ان "ت�صهد ال��خ��دم��ة حت�صنا يف ال��ج��ودة وال���ص��رع��ة ق��ري��ب��ا، ال�ص��ي��م��ا ان 
ال��ب��الد متتلك ك��واب��ل ب��ح��ري��ة تربطها بجميع دول ال��ج��وار وه��ن��اك حمطات 

ار�صية تدير عمل تلك الكوابل".

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

هذه املكاتب فر�صت ر�صومًا واأموااًل على اأ�صحاب 
النقل  و�صيارات  وال�رشكات  واملطاعم  املتاجر 

العام، ح�صب احلكومة املحلية باملحافظة.
اإن  ق��ال  لنينوى  املحلية  احلكومة  يف  م�صوؤول 
ه��ذه امل��ك��ات��ب ت��اأخ��ذ اإت����اوات م��ن جت��ار امل��واد 
املطاعم  واأ�صحاب  الكهربائية  واالأجهزة  الغذائية 
م�صمى  حت��ت  واق��ع��ي��ة  غ��ر  بحجج  وال�����رشك��ات 
االإرهابية.   واملجاميع  »داع�����ض«  من  حمايتهم 
واأ�صاف امل�صوؤول، الذي رف�ض ذكر ا�صمه، اأن »اأخذ 
�رشقة  هو  الطريقة  بهذه  املواطنني  من  اإت���اوات 
بو�صح النهار، وعلى القائد العام للقوات امل�صلحة 
حلماية  الفوري  ب�صكل  التدخل  عبداملهدي،  عادل 
املواطنني واإغالق هكذا مكاتب وح�رش ال�صالح بيد 
واأ�صار  باملحافظة.   االأمني  االنفالت  ملنع  الدولة 
اإىل اأن الو�صع االأمني يف املو�صل مهدد باالنفالت 
داع�ض  عنا�رش  دخ��ول  قبل  م��ا  لفرتة  وال��ع��ودة 
ال�صيا�صي  �رشاع  نتيجة  املدينة،  على  وال�صيطرة 
املدينة  االأحزاب على بع�ض مناطق  وامل�صلح بني 

واالأرا�صي واملحال التجارية. 
يف  حتقيقًا  نينوى  حمافظة  جمل�ض  فتح  وب�صان 
من  اأم��وال  بجباية  ال�صعبي  احل�صد  ف�صائل  قيام 
وال�رشكات،  املطاعم  واأ�صحاب  التجارية  املحال 
عن  نينوى،  جمل�ض  ع�صو  ال�صبعاوي،  ح�صن  دافع 
حترير  يف  �صاهم  احل�صد  اإن  قائاًل  احل�صد  ف�صائل 
مركز  يف  منت�رشة  له  مكاتب  وتوجد  املو�صل، 
هناك  ان  واأ�صاف  باطل   اتهامه  اأن  اإال  املدينة، 

بني  واآخ��ر  حني  بني  يقع  اأمني  وتوتر  اإ�صكاالت 
ف�صائل احل�صد وعنا�رش ال�رشطة، ولكن هذا ال يوؤثر 

على الو�صع االأمني باملحافظة. 
بدوره و�صف النائب عن املو�صل حنني قدو، تلك 
ف�صائل  اإخراج  حتاول  وباأنها  بالكاذبة،  االأق��وال 
واملجاميع  البي�صمركة  الإدخال  املدينة  احل�صد من 

امل�صلحة لل�صيطرة على املو�صل، ح�صب تعبره.
احل�صد يرد: اتهامه حماولة لدخول الب�صمركة وذكر 

من  الكثر  اهتمام  حمط  املو�صل  "مدينة  اأن  قدو 
احل�صد  اإن  اإذ  االقليمية،  وال��دول  ال�صيا�صية  القوى 
املحافظة  لتق�صيم  دوليًا  خمططًا  اأف�صل  ال�صعبي 
وحداتها  بع�ض  و�صم  �صني،  اإقليم  اإىل  وحتويلها 

االإدارية اإىل اإقليم كرد�صتان العراق. 
االتهامات  ن�صتغرب من مثل هذه  اننا ال  واأ�صاف 
حماولة  متثل  الأنها  احل�صد؛  لف�صائل  واالإ���ص��اءة 
الإخراج احل�صد من املدينة الإعطاء جمال املجاميع 

مناطق  اإىل  للدخول  البي�صمركة  وق��وات  امل�صلحة 
�صهل نينوى و�صنجار ومناطق اأخرى كانت ت�صيطر 
�صنة  املدينة  داع�ض  قبل دخول  القوات  تلك  عليها 

.2014
واتهم  قدو حزب الدميقراطي الكرد�صتاين برئا�صة 
هذه  م��ن  اال�صتفادة  مبحاولة  ب���ارزاين  م�صعود 
�ُصمعة  لت�صويه  اإعالميًا  لها  والرتويج  االتهامات 
اإىل  الب�صمركة  قوات  اإدخال  يتم  كي  وذلك  احل�صد، 

نينوى  حمافظة  "نواب  اأن  قدو  وب��نينّ  املو�صل.  
طالبوا رئي�ض الوزراء عادل عبداملهدي يف اجتماع 
االقت�صادية  املكاتب  الإغ��الق  بالتدخل  �صابق، 
واإبعادها عن مركز املدينة"، مبينًا اننا "ال نعرف 
مركز  يف  ووج��وده��ا  املكاتب،  ه��ذه  عمل  طبيعة 

املدينة اأ�صبح غر �رشوري".
"القوات الع�صكرية املوجودة حاليًا  اأن    واأكد قدو 
يف  الع�صائري  احل�صد  من  هم  نينوى  حمافظة  يف 
ملحافظ  التابعة  نينوى  وحر�ض  الغربية،  املناطق 
مركز  حماية  عن  امل�صوؤول  النجيفي  اأثيل  ال�صابق 
امل�صيحي  واحل�صد  نينوى،  �صهل  وقوات  املو�صل، 
وال�رشطة  امل�صيحية،  القرى  حماية  عن  امل�صوؤول 

واجلي�ض العراقيني". 
واأو�صح انه »ال توجد قوات اأخرى يف املحافظة، ال 

من جنوب العراق وال اإقليمية
مدينة  عن  النواب  جمل�ض  ع�صو  ل  حمنّ جانبه  من 
العراقي  ال��وزراء  رئي�َض  املرعيد  من�صور  املو�صل 
عادل عبد املهدي م�صوؤولية ما يجري يف املو�صل، 

ب�صفته القائد العام للقوات امل�صلحة العراقية. 
املرعيد قال اإن "عبد املهدي اأ�صبح يعلم مبا يجري 
اجلهات  بع�ض  وقيام  املو�صل،  مدينة  اأزق��ة  يف 
ال�صيا�صية بفتح مكاتب اقت�صادية لال�صتفادة ماديًا 
عرب االإتاوات من دون رادع قانوين يحا�صبهم على 

اأفعالهم الب�صعة". 
بحل  وعدنا  ال���وزراء  "رئي�ض  اأن  املرعيد  وتابع 
من  املطالب  ورق��ة  ا�صتالم  بعد  املو�صل  م�صاكل 

نواب وممثلي املو�صل".

بحجة حمايتهم من داعش.. مكاتب اقتصادية تغرق احياء الموصل
بغداد -عدوية الهاللي

والع�رشين  احلادية  جل�صته  يف  النواب  جمل�ض  �صوت 
وبح�صور248  احللبو�صي  حممد  برئا�صة  عقدت  التي 
االحتادية،  التمييز  ملحكمة  ق�صاة  خم�صة  على  نائبا، 
والدرجات  النجف  مطار  ق�صيتي  مناق�صة  عن  ف�صال 
الوظيفية للرتبية. و�صوت املجل�ض يف م�صتهل اجلل�صة 
من  املر�صحني  االحتادية  التمييز  حمكمة  ق�صاة  على 
قبل جمل�ض الق�صاء االعلى وهم كل من الق�صاة، نعمان 
اخلفاجي  حبيب  عبا�ض  وكاظم  البياتي  احمد  كرمي 
وحممد قا�صم حممد اجلنابي وحممد عبد علي �صدهان 

الغامني وح�صن فوؤاد منعم اخلفاجي.
من جهة اخرى، ناق�ض املجل�ض مو�صوع ت�صكيل جلنة 

من  احالته  بعد  النجف  مطار  بخ�صو�ض  حتقيقية 
اآخر،  �صاأن  ويف  القانونية.  اللجنة  اىل  املجل�ض  رئا�صة 
التقرير املقدم من جلنة الرتبية ب�صاأن  ناق�ض املجل�ض 
الديوانية  تربية  مديرية  يف  ح�صلت  التي  اخلروقات 
الوظيفية  ال��درج��ات  بخ�صو�ض  املحافظات  وباقي 
اعتماد  اهمية  النيابية  االآراء  واأك��دت   .  2018 ل�صنة 
والرقعة  للخريجني  ال�صكانية  والن�صب  املهنية  اال�ص�ض 
للتعيينات،  التقدمي  يف  العدالة  ومراعاة  اجلغرافية 
الدرجات  يف  ح�صلت  التي  اخلروقات  يف  والتحقيق 
خدمة(  وموظف  وح��ريف  بعنوان)حار�ض  الوظيفية 
وحما�صبة املق�رشين، ا�صافة اىل التحقق من مو�صوع 
وجمال�ض  امل��دي��ري��ات  يف  الوظيفية  ال��درج��ات  بيع 
جمل�ض  ت�صكيل  يف  باالإ�رشاع  واملطالبة  املحافظات، 

الرت�صيح  لن�رشاليات  طريقة  وتبني  االحتادي  اخلدمة 
وا�صماء املقبولني للراأي العام ملمار�صة الدور الرقابي 
وملنع حدوث اخلروقات، ا�صافة اىل املطالبة بالك�صف 
عن االرقام احلقيقية للدرجات الوظيفية املعلنة وازالة 
ال�صبابية عنها، ا�صافة اىل املطالبة بالنظر اىل م�صاألة 
قبل  من  كثرة  �صكاوي  ورود  بعد  الرتبوية  املناهج 
حل�رش  تاأييدها  املعنية  اللجنة  اك��دت  و  املواطنني. 
ال�صالحيات بوزارة الرتبية ولي�ض للمحافظات ، جلعل 
التعليمات ب�صاأن التعيينات موحدة يف كل املحافظات، 
ال�صابقة واحلالية  و�رشورة تثبيت الدرجات الوظيفية 
يف قانون املوازنة املالية للعام 2019. وقدمت جلنة 
منها،  املطروح  املو�صوع  ب�صاأن  مقرتحات  الرتبية 
جمل�ض  رئي�ض  اىل  النواب  جمل�ض  من  كتاب  توجيه 

بني  للتن�صيق  العليا  الهيئة  رئي�ض  باعتباره  ال��وزراء 
جمل�ض  بقرار  املحافظني  التزام  ب�رشورة  املحافظات 
التعديل  قانون  بخ�صو�ض   79/2018 رقم  الدولة 
الثالث لقانون املحافظات غر املنتظمة يف اقليم رقم 
2018، ا�صافة اىل ت�صكيل جلنة حتقيقية  )10( ل�صنة 
يف  اخلروقات  ا�صباب  على  للوقوف  الرتبية  جلنة  من 
ومعاجلتها  املحافظات  وبقية  الديوانية  حمافظة 
ايام، ومعاجلة احلكومة مو�صوع تثبيت  خالل خم�صة 
درج��ات  توفر  خ��الل  م��ن  اج��ر  ب��دون  املحا�رشين 
يف  م��ادة  وا�صافة  اال�صتثنائية،  جلهودهم  وظيفية 
املحا�رشين  باعتبار   2019 لعام  املوازنة  قانون 
مدة  واحت�صاب  بعقد  موظف  ب�صفة  الرتبية  وزارة  يف 

خدمته الأغرا�ض العالوة والرتفيع والتقاعد.

بغداد- الجورنال

 يبدو أن مدينة الموصل 

العراقية لم تتعاَف من جراحها، 

رغم مرور عام كامل على إعالن 

تحريرها من سيطرة تنظيم 

داعش االرهابي. 

فبعد معارك استمرت 3 سنوات، 

انتقل المواطن الموصلي من 

ضحية القتل والتفجير إلى 

ضحية اإلتاوات، حيث ظهرت 

بعد شهور على تحريرها 

من سيطرة داعش، مكاتب 

اقتصادية تابعة ألحزاب 

وجهات سياسية. 


