
غري  م�ستويات  �إىل  �حل��ر�رة  درج��ات  �رتفاع  مع 
�مل�ست�سفيات  يف  �مل����ر�وح  تنطفئ  م�سبوقة، 
وي�سرتيح العبو كرة �لقدم كل ربع �ساعة ويف�سد 
مما  �لكهرباء،  �نقطاع  مع  �لثالجات  يف  �لطعام 

ينذر ب�سيف �ساخن يهدد �سالمة �لعر�قيني.
ويف و�حد من �أكرث �لبلد�ن حر�ً يف �لعامل، بلغت 
�حلر�رة يف مطلع حزير�ن 48 درجة مئوية، وهي 

درجات ت�سجل عادة يف متوز �أو �آب.
��ستهالك  �رتفع  �ل�سديد،  �حلر  موجة  ومبو�جهة 
�لبنية  على  �ل�سغط  ز�د  ما  �لكهربائية  �لطاقة 
�لتحتية �ملتدهورة �أ�سا�سًا مع ت�رسب ي�سبب هدر�ً 
�إنتاج �لكهرباء يف  �أربعون يف �ملائة من  ن�سبته 

�لبالد، وفق وكالة �لطاقة �لدولية.
�ل�سحة يف ذي  وقال عبد �حل�سن �جلابري مدير 

�لكهربائي  �لتيار  "�نقطاع  �ن  بغد�د  جنوب  قار 
ي�سل �إىل 17 مرة يف �ليوم.

�مل�ست�سفيات  �إىل  �ملر�سى  م��ن  كثري  ويلجاأ 
�لعالية،  �لتكاليف  رغم  �لعالج  لتلقي  �خلا�سة 

الأنها تعتمد على نف�سها يف تاأمني �لكهرباء.
�أبو حيدر �رس�ء مولدته �خلا�سة يف  وقرر �لبقال 
ويف  ق��ار.  ذي  حمافظة  م��دن  ك��رى  �لنا�رسية 
هذه �ملحافظة �لتي ت�سم �أكرث من مليوين ن�سمة، 
يح�سل �ل�سكان على كهرباء من �لدولة من ع�رس 

�ساعات �إىل 12 �ساعة يوميًا.
قبل  بالفعل  حيدر  �أب��و  ب�سائع  بع�ض  وف�سدت 
�ل�سحافة  لوكالة  ويقول  بيعها.  من  يتمكن  �أن 
�لفرن�سية "تاأثر عملنا كثري�ً ب�سبب �رتفاع درجات 
�لغذ�ئية تتلف قبل  �ملو�د  من  �حلر�رة الأن كثري�ً 
م�سري�ً  �لكهرباء"،  م�ساكل  مع  خ�سو�سًا  بيعها، 
م�سرتياتهم  خف�سو�  �لنا�ض  من  "�لكثري  �أن  �إىل 

من  عدد  تطوع  بغد�د  ويف  �لغذ�ئية".  �ملو�د  من 
�لهو�ء  �أ�سحاب �ملحال بو�سع مر�سات مياه يف 
�لطلق، هناك من ي�سع ر�أ�سه حتتها للتخفيف من 
�سدة �حلر�رة بينما يلجاأ �آخرون لال�ستعانة بقطع 

قما�ض باردة لالإم�ساك باآالت ومعد�ت �حلديد.
ويف ظل هذه �الأجو�ء �لالهبة حتت �أ�سعة �ل�سم�ض، 
�أك��رث  ب��ل  �إره��اق��ًا  �أك��رث  �ملهن  بع�ض  �أ�سبحت 
ي�سطرون  �لذين  �لكثري من  وتهدد حياة  خطورة 

للعمل حتت �أ�سعة �ل�سم�ض.
بالنفط  �لغنية  �جلنوبية  �لب�رسة  مدينة  ففي 
�لتي تقع على �خلليج وتت�سم بدرجات عالية من 
�لعاملة  �لنفط  و�حلر�رة، رفعت �رسكات  �لرطوبة 
�أجل  �لعاملني من  لتنبيه  �لبنف�سجي  �لعلم  هناك 

تفادي �لتعر�ض لالأ�سعة فوق �لبنف�سجية.
�أما عنا�رس �رسطة �ملرور �لذين يجوبون �ل�سو�رع 
و�لطرق �ملكتظة و�سط دخان �ملركبات �ملمزوج 

من  معاناة  �الأكرث  يكونون  فقد  �ل�سم�ض،  باأ�سعة 
�الأو�ساع �لقا�سية �ل�سائدة يف عموم �لبالد ب�سبب 

موجات �حلر �ل�سديد.
بطولة  باتت  �لقا�سية،  �الأج���و�ء  ه��ذه  وب�سبب 
�لدوري �لعر�قي لكرة �لقدم �لتي تعد �الأطول يف 
فعادة،  �لالعبني.  �سالمة  يهدد  خطر�ً  �ملنطقة، 
�أغ�سط�ض  منت�سف  يف  �ل��دوري  م�سابقة  تنتهي 
)�آب( يف ذروة �رتفاع درجات �حلر�رة يف �لعر�ق. 
ويتعذر على العبي كرة �لقدم خو�ض �ملباريات 
يف  �لكا�سفة  �الأن��و�ر  منظومة  وجود  لعدم  م�ساء 
�أغلب �ملالعب �لتي ت�سمح باإقامة �ملباريات يف 

�مل�ساء.
�أبرزها  متقدمة  ملعايري  مالعبها  �فتقار  وب�سبب 
خو�ض  �إىل  �ل��ف��رق  ت�سطر  �لكا�سفة،  �الأن����و�ر 
درج��ات  تتخطى  وق��ت  يف  ع�����رس�ً  �مل��ب��اري��ات 

�حلر�رة حاجز �ل�46 درجة.

ما �ن �أبلغ رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء عادل عبد �ملهدي 
جمل�ض �لنو�ب و�لكتل �ل�سيا�سية �أنه �سري�سل �أ�سماء 
حكومته  يف  �ل�ساغرة  �الأرب��ع  �ل���وز�ر�ت  مر�سحي 
�ل�سبت  جل�سة  يف  عليهم  للت�سويت  �لرملان  �ىل 
�لقوى  بد�أت  حتى  �ملقبل،  �الأ�سبوع  من  �الثنني  �أو 
�ل�سيا�سية حر�كا ماكوكيا لتقدمي مر�سيحها تعزيز� 
�لدولة  عليه  �سارت  �لتي  �ملحا�س�سة  ملبد�أ  منها 

�لعر�قية ما بعد 2003.

مطلعة،  م�سادر  بح�سب  �ملر�ّسحني  قائمة  وت�سم 
�سالح  من  كاّلً  �إر�سالها،  �ملهدي  عبد  ينوي  �لتي 
وعبد  �ل��دف��اع،  ل��وز�رة  �ل�سمري  وجن��اح  �حلريري 
�لطائي  و�سفانة  �لد�خلية،  حلقيبة  �الأ�سدي  �لغني 
ل��وز�رة  حممد  ورزك���ار  �لرتيبة،  ل���وز�رة  مر�سحة 

�لعدل. 
�الأخري،  �جتماعها  يف  �لثالث  �لرئا�سات  و�تفقت 
�لذي عقد م�ساء �الإثنني �لفائت، على وجوب �إكمال 
�أ�سبوعان،  �أق�ساها  زمنية  �لوز�رية، مبدة  �لكابينة 
جتاوز  على  �لرملان  قوى  بقدرة  �لثقة  يعزز  مبا 

هذه  مثل  يف  �الختناقات  هذه  وتفادي  �خلالفات 
�لظروف.

�لفايز  عن  �لفتح عامر  �لنائب عن حتالف  ويقول 
�تفاق بني رئي�ض �لوزر�ء عادل عبد �ملهدي وروؤ�ساء 
�ل�ساغره يف  �لوز�ر�ت  �ل�سيا�سية بح�سم ملف  �لكتل 
�لدرجات  ملف  �ن  موؤكد�   ، �ملقبل  �ل�سبت  جل�سة 
�خلا�سة �سياأخذ وقتا لي�ض بالطويل و�سيم�سي على 

مر�حل 
�لعليا  �لدينية  �ملرجعية  “خطبة  �ن  �لفايز،  وقال 
ب�سان  حرجت  يف  و�حلكومة  �ل��رمل��ان  و�سعت 

��ستكمال �لكابينة �لوز�رية وخلقت حر�كا �سيا�سيا 
مبدئيا  “�تفاقا  �أن  مبينا  �مللف”،  �نهاء  لغر�ض 
�لوزر�ء  ورئي�ض  �ل�سيا�سية  �لكتل  روؤ�ساء  بني  جرى 
�ل�سبت  �مللف  ح�سم  على  �تفقا  �ملهدي  عبد  عادل 

�ملقبل خالل جل�سة �لرملان.
بتقدمي  �ملهدي  عبد  خول  �التفاق  �أن   ، و�أ�ساف 
يف  �لرت�سح  ل�رسوط  م�ستوفيني  مر�سحني  ��سماء 
حال عدم �ر�سال مر�سحني من قبل �لكتل �ل�سيا�سية.
حممود  �سائرون  حتالف  عن  �لنائب  ي�سيف  فيما 
�ديب �لكعبي، �ن �لكابينة �لوز�رية حم�سومة بن�سبة 

خالل  عليها  �لت�سويت  و�سيتم   80% �ل�  جتاوزت 
�ال�سبوع �ملقبل، الفتًا �ىل �ن �سحب �لثقة عن عبد 

�ملهدي مرتوك للكتل �ل�سيا�سية.
وقال �لكعبي �ن  �ل�سيد مقتدى �ل�سدر �و�سح خالل 
بيانه �نه �سي�سحب تاأييده لرئي�ض �لوزر�ء عادل عبد 
�غلبية  لديها  �ل�سيعية  “�لكتل  �ن  مبينا  �ملهدي”، 
د�خل �لرملان ويهمها ر�أي �ملرجعية �لدينية �لعليا 
�لكتل لديها والء  �لنجف �ال�رسف، ومعظم تلك  يف 
�سائرون  �ن  �ىل  ��سافة  �ل�سي�ستاين،  لل�سيد  وطاعة 
حترتم قر�ر�ت �ملرجعية، لذ� فاأن قر�ر�ت �ملرجعية 

�ستطبق على �ر�ض �لو�قع.
حم�سوم  �لوزر�ية  �لكابينة  “مو�سوع  �ن  و��ساف، 
�لكتل  �غلب  �ن  خا�سة  �ملقبل،  �ال�سبوع  خ��الل 
يبق  ومل  �مللف،  هذ�  �نهاء  على  عازمة  �ل�سيا�سية 
�لكتل ح�سمت  فاأن  ب�سيطة، وبالتايل  تو�فقات  غري 

�مر �لكابينة �لوزر�ية بن�سبة جتاوزت �ل� 80%”.
و�و�سح �لكعبي، �ن “�سحب �لثقة عن �حلكومة من 
بع�ض  �ن  خا�سة  �ل�سيا�سية،  للكتل  مرتوك  عدمها 
�لقوى �علنت عن ذهابها �ىل �ملعار�سة �لتقوميية 

من �جل تعديل م�سار �لعملية �ل�سيا�سية.
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�سد  ر�دعة  �إج��ر�ء�ت  باتخاذ  �لعر�قية  �حلكومة  تتوعد 
�جلهات، �لتي تقف ور�ء �إطالق �سو�ريخ �لكاتيو�سا يف 
حماية  باهمية  �ملطالبات  فيه  �رتفعت  وقت  �لبالد،يف 

�ملر�قد �لدينية من �ال�ستهد�ف.
ويقول �ل�سيا�سي �لعر�قي مثال �اللو�سي �ن �لعر�ق لديه 
�ملهمة  و�ملو�قع  �لدينية  �ملر�قد  با�ستهد�ف  جت��ارب 
�ن  �لقاعدة ود�ع�ض، مبينا  �الرهابيني يف  فيه من قبل 

�الرهاب �سبق و��ستهدف تلك �ملو�قع �ملهمة.
�ملا�سية  �لقليلة  �الي��ام  خالل  �نه  �اللو�سي  وي�سيف 
�ل�رسكات  �ىل  ��سافة  �خل�رس�ء  �ملنطقة  ��ستهد�ف  مت 
�لنفطية ومهمة يف �لتاجي و�ملو�سل، م�سري� �ىل �نه ال 
ميكن �ن ن�سحي �و جنازف يف حرب يحاول �لبع�ض جر 

�لعر�ق.
ودعا �اللو�سي �ىل ن�سب م�ساد�ت لل�سو�ريخ و�لقذ�ئف 
منظومة  من  �خ��رى  دول  يف  موجود  ما  �ساكلة  على 
باتريوت حتى نحمي �ملقر�ت و�ملر�قد �ملقد�سة ونحمي 

�ل�سعب من حرب �هلية.
حديثه  يف  �لركابي  و�ئل  �ل�سيا�سي  �ملحلل  يحذر  فيما 
ل�"�جلورنال"،من �ن ��ستهد�ف مناطق ومقر�ت وق�سور 
�لعر�قية،  �ل�سيادة  رم��زي��ة  متثل  حكومة  دو�ئ���ر  يف 
و��ستهد�فها عر �ل�سو�ريخ بد�أت بفعل �طر�ف خارجية 
خللق �زمات �منية كما كانت �سابقا وهي م�سوؤولة عن 

�لتفجري�ت و�ملفخخات �سابقا.
يف  �مل��ت��ازم  �ل�سيا�سي  �لو�سع  �ن  �لركابي  وي�سيف 
�لد�خلي  �ل�سيا�سي  �ملنطقة بني �مريكا و�ير�ن و�لو�سع 
ب�سبب �فرت�ق �لكتل �ل�سيا�سية على �ملنا�سب و�لدرجات 
�خلا�سة على �حلكومة �النتباه وعدم مترير هذه �حلاالت 
مرور �لكر�م ويجب �حلذر و�حليطة وتكون متاآهبة لردع 

هذ� �حلاالت، مبينا �ن و��سنطن ال ترتك 
و�قت�ساديا  �منيا  ��ستقر�ره  وعدم  ب�سالم  يعي�ض  �لعر�ق 
من  حتريره  �بان   2018 قبل  ما  �ىل  �عادته  وحت��اول 
ذريعة  �حلكومة  تعطي  وال  �حل��ذر  يجب  لذلك  د�ع�ض، 
قو�ته  ببقاء  �المريكي  �ملر�د  وحتقيق  �المني  لالنهيار 

بالعر�ق  وتعزيزها بقو�ت د�خل �ملدن.
�لعر�قية  للقو�ت  �مل�سرتكة  �لعمليات  قيادة  وتوعدت 
ور�ء  تقف  �لتي  �جلهات،  �سد  ر�دعة  �إج��ر�ء�ت  باتخاذ 

�إطالق �سو�ريخ �لكاتيو�سا يف �لبالد.
بيان  يف  ج��اء  ملا  "تنفيذ�  بيان،  يف  �لقيادة  وقالت 
�لعمليات  قيادة  "كلفت  �مل�سلحة،  للقو�ت  �لعام  �لقائد 
�مل�سرتكة جميع �الأجهزة �ال�ستخبارية بجمع �ملعلومات 
�ل�سو�ريخ  �إطالق  خلف  تقف  �لتي  �جلهات،  وت�سخي�ض 
و�ملدنية يف  �لع�سكرية  �ملو�قع  من  عدد  على  و�لقذ�ئف 
�الإج��ر�ء�ت  �الأمنية  �لقو�ت  لتتخذ  و�ملحافظات،  بغد�د 

�لر�دعة �سدها �أمنيا وقانونيا.
�الآونة  يف  �لعر�قية  �ملحافظات  وبع�ض  بغد�د  و�سهدت 
ومو�قع  من�ساآت  ال�ستهد�ف  متكررة  حماوالت  �الأخرية 
�لعمليات  قيادة  �لكاتيو�سا.وكانت  ب�سو�ريخ  خمتلفة 
قيادة  قرب  كاتيو�سا  �ساروخ  �سقوط  �أعلنت  �مل�سرتكة 
عمليات نينوى دون وقوع �أ�رس�رباالإ�سافة �إىل �سقوط 
�لغنية  �لب�رسة  مبحافظة  �لرج�سية  منطقة  يف  �آخ��ر 

بالنفط، ما �أدى الإ�سابة 3 �أ�سخا�ض.
ويف �لعا�سمة بغد�د، �سقط �ساروخ كاتيو�سا على مع�سكر 
�لتاجي �لذي تتو�جد فيه قو�ت �أمريكية و�أخرى �أجنبية، 
فيما �أعلنت �لقيادة �مل�سرتكة �إحباط حماولة ال�ستهد�ف 
�ملا�سي.و��ستهدفت  مايو  مطلع  بال�سو�ريخ  �ملع�سكر 
هذه �ل�سو�ريخ كذلك �ملنطقة �خل�رس�ء و�سط بغد�د �لتي 
ت�سم مباين حكومية، وق�رس �لرئا�سة، ورئا�سة �لوزر�ء، 

و�ل�سفار�ت �الأجنبية وبينها �ل�سفارة �الأمريكية.

بغد�د - �جلورنال : �كد �ئتالف �لن�رس، �أن م�سري حتالف �ال�سالح و�الإعمار كعنو�ن �سيا�سي �سيح�سم ب�سكل و��سح خالل 
ع�رسة �يام، م�سري� �ىل �أن هذه �ملدة �لتي حددها زعيم �لتيار �ل�سدري مقتدى �ل�سدر للحكومة لت�سحيح �و�ساعها.

وقال��ت �ملتحدث��ة با�سم �الئتالف "�يات مظفر �لن��وري، �إن "�ئتالف �لن�رس حني �علن �لذه��اب �ىل �ملعار�سة �لتقوميية 
ف��كان ه��ذ� �لقر�ر �سمن �سعورنا باهمي��ة �ل�سغط ب�سكل �يجابي النه��اء �ملحا�س�سة ومكافح �لف�س��اد بال�سكل �ل�سحيح 
وتنفيذ �لرنامج �حلكومي �لذي تعرث وجتاوز �ملدد �لتي �لزمت �حلكومة نف�سها لتنفيذ بنوده خاللها"، مبينة �ن "�ئتالف 

�لن�رس ما ز�ل متم�سكا مبوقعه كجزء من حتالف �ال�سالح و�العمار مع �رسكاءه يف �لتحالف. 
و��سافت �لنوري، �ن "زعيم �لتيار �ل�سدري مقتدى �ل�سدر �عطى مهلة للحكومة ع�رسة �يام لت�سحيح �و�ساعها، مايعني 
�ن �لو�س��ع �لع��ام ل�سكل كتلة �ال�سالح و�العمار ما ز�ل مل ي�سحم بانتظار �نتهاء �ملهلة وحينها �سيكون موقف �رسكاءنا 

باال�سالح و��سحا ويتم حينها حتديد �لروؤية حول م�سمى �ال�سالح و�العمار".

بغداد توعدت بردعها

 "صواريخ الكاتيوشا"رسائل خارجية الطالة بقاء القوات االجنبية 

مصير تحالف االصالح سيحسم خالل عشرة ايام

�علن ع�سو جمل�ض �لنو�ب عن كتلة �سائرون �سادق �ل�سليطي، 
عن جمع �أكرث من ٥٠ توقيعًا اللز�م �لفائزين باالنتخابات 
�لنيابية من �أد�ء �ليمني �لد�ستوري. وقال �ل�سليطي يف بيان ، 
�إنه “اليز�ل هنالك �لكثري من �لفائزين ورغم مرور 10 �أ�سهر 
�لق�سم  وترديد  �حلايل  �لنو�ب  ملجل�ض  جل�سة  �ول  عقد  على 

�لد�ستوري �ال �نهم مل يبا�رسو� بعملهم كاع�ساء جمل�ض نو�ب 
حلد �الن،منهم زعامات لكتل �سيا�سية وم�سوؤولني تنفيذيني.
�لقانونية  �لفقرة  تلك  ت�سمني  يتطلب  “ذلك  �أن  و�أ�ساف، 
بتعديل قانون �نتخابات جمل�ض �لنو�ب �و تعديل قانون ١٣ 
ملجل�ض �لنو�ب وت�سكيالته بالز�م �لفائزين �ملبا�رسة بعملهم 
مبدة ال تتجاوز �ل�سهرين من تاريخ �نعقاد �ول جل�سة ملجل�ض 

�لنو�ب،وبخالفه ي�ستبدل بالع�سو �الحتياط.

50 توقيعا اللزام الفائزين باالنتخابات 
النيابية أداء اليمين الدستوري

بغداد - الجورنال

بغداد – المحرر السياسي

بغداد – الجورنال

بغداد - خاص
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شركات اميركية  تخطط إلجالء 
موظفيها من البصرة 

صيف العراق الحار.. مواد غذائية تتلف ومهن أصبحت خطرة

5 مرشحين ألربع وزارات شاغرة وتوقعات باستيزارهم خالل أسبوع

مشكلة جوازات الالعبين.. 
االستعانة برئيس البرلمان 
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A L J O U R N A L  N E W S P A P E R

�أم��و�ل  يف  �مل�سبوق  غري  �لتالعب  حجم  جديدة  وثائق  �أظهرت 
و�لتي  �ملقد�سة،  كربالء  مبحافظة  �الإلكرتونية  �جلباية  م�رسوع 
قبل  من  �لعام  �مل��ال  يف  �ملتعمد  و�لهدر  للف�ساد  �سببها  يرِجُع 

حمافظ كربالء �ملقال عقيل �لطريحي.
وتبنُي �لوثائق ، �إن "متطلبات ��ستكمال �مل�رسوع و�لتي قدم بها 
�ملحافظ �ملقال عقيل �لطريحي ك�سوفًا الإمتامها يف �لعام ٢٠١٥ 
مليون  وت�سعون  وثماٍن  مئتان   )  ٢٩٨٠٨٠٠٠٠  ( لنحو  ت�سل 
دينار وبن�سبة فائدة حمددة ب) ٥ ٪ ( لكن ذلك بقيَّ حبي�ض �أدر�ج 

مكتب �ملحافظ ومل يتم �لعمل به منذ �أكرث من �أربعة �أعو�م.
وترز وثائق ُك�ِسفت الحقًا يعود تاأريخها للعام ٢٠١٩ تخ�ض ذ�ت 
�مل�رسوع �ملعطل الأ�سباب غري معلومة، لكن هذه �ملرة مبعطياٍت 
على  �لطريحي  عقيل  �ملقال  كربالء  حمافظ  تعاقد  حيث  جديدٍة 
 ١٠٥٦٦٢٢٢٠٠٠ ( يتجاوز  �الإلكرتونية مببلٍغ  �جلباية  م�رسوع 
( ع�رسة مليار�ت وخم�ض مئة مليون دينار وبقفزٍة ُتعُد �ساروخية 

يف كل �ملقايي�ض ال�سيما لهكذ� م�ساريع.
للمقاول  فائدة  ن�سبة  يحدُد  �جلديد  �لعقُد  فاإن  فح�سب  هذ�  ولي�ض 
�الإير�د  ربع  �أن  �أي   )  ٪  ٢٢ ( �إىل  ت�سل  �ملذكور  للم�رسوع  �ملنفذ 
يقدُر  و�لذي  �مل�رسوع  هذ�  من  �ملنتفعني  جليوب  يذهب  �ملحلي 

�سهريا بنحِو ) ٢٥٠ ( مليون دينار وبخ�سارٍة �سنويٍة تتعدى حاجز 
) ٣ ( مليار دينار تتحملها حمافظة كربالء �ملقد�سة طيلة ثالثة �و 

�أربعة عقود من �لزمن وح�سب �لعقد �ملرم.
وتك�سف �الأرقام �لو�ردة يف وثيقتي �الأعو�م ) ٢٠١٥ و ٢٠١٩ ( �ن 
�ل�رسقة يف م�رسوع �جلباية �الإلكرتونية ت�سل �إىل ع�رسة مليار�ت 
�لزيادة �ملبينة وباالرقام  وربع �ملليار دينار عر�قي وذلك وفق 
يف �لتكاليف �لتي ح�سلت خالل ٤ �أعو�م فقط لهذ� �مل�رسوع �لذي 
�أمتامه  يف  �رسيحة  تالعب  عمليات  لوجود  بامل�سبوه  يو�سف 
كربالء  حمافظة  وجمل�ض  �ملعنية  �ل��وز�ر�ت  مو�فقة  دون  ومن   ،

�ملقد�سة.

كربالء .. فساد بمشروع الجباية اإللكترونية يتسبب بهدر اكثر من ١0 مليار دينار
بغداد - الجورنال

جانب من ��ستقبال رئي�ض �جلمهورية المري �لكويت �سباح �الحمد �ل�سباح يف بغد�د


