
ا�صتح�صال  الداخلية  لوزارة  العام  املفت�ش  مكتب  اكت�صف 
املدنية  الأح��وال  ملديرية  املجاورة  ال�صتن�صاخ  مكاتب 
ا�صدار  لر�صوم  النبار  حمافظة  يف  والإقامة  واجل��وازات 
القانون مبا يقرب من  اأقره  اأكرث مما  �صفر باقيام  جوازات 
العام  من  الأوىل  اأ�صهر  اخلم�صة  خالل  دينار  مليون   400
اىل  ا�صار  املفت�صية،  ملكتب  بيان  ويف   .2019 اجل��اري 
تفتي�ش  مكتب  اأجراه  الذي  البتدائي  الداري  التحقيق  اأن 
من  وتغافل  وبتواطوؤ  ال�صتن�صاخ  مكاتب  ان  اظهر  النبار 
الأهلية  وامل�صارف  النبار  وج��وازات  اأحوال  مديرية  قبل 
ال�صفر  جواز  ا�صدار  ر�صوم  �صك  ببيع  تقوم  املحافظة  يف 
العراقي الذي قيمته ٢٥ األف دينار ب� ٤٠ األف دينار، حيث 
تقوم مكاتب ال�صتن�صاخ باأخذ مبلغ 15 األف دينار فرق عن 
كل جواز خالفًا لل�صوابط والتعليمات . هذا و�صكل املفت�ش 
العام جمال الأ�صدي جلنة تدقيقية من مكتب املفت�ش العام 
من  والتدقيق  للتحقق  املكتب  مدير  برئا�صة  الأنبار  يف 
املخالفات الواردة يف الق�صية، حيث قامت اللجنة بتدوين 
افادات عدد من املواطنني ب�صفة م�صتكني حيث اأيدوا دفعهم 
لأ�صحاب مكاتب ال�صتن�صاخ مبلغ 40 األف دينار عن �صك 
قيمته 25 الف دينار، كما �صبطت اللجنة 62 �صكًا فارغًا 
املبالغ  اأن جمموع فرق  واكت�صفت  ال�صتن�صاخ،  يف مكاتب 
من  جوازات  على  احل�صول  بدل  كر�صوم  ا�صتح�صلتها  التي 
اأعدت  ذلك  اىل  دينار.   398،385،000 بلغت  املواطنني 
اللجنة تقريراً مف�صاًل بالق�صية ت�صمن تو�صية بفتح جمل�ش 
حتقيقي بحق مدير اأحوال وجوازات واقامة النبار للتحقق 
عن اأ�صباب ال�صماح ملكاتب ال�صتن�صاخ مبزاولة العمل دون 
موافقات ر�صمية وعدم حما�صبتهم على خمالفتهم لل�صوابط 
والتعليمات وكذلك مفاحتة مكتب املفت�ش العام يف وزارة 
الأهلية عن  امل�صارف  بفتح حتقيق بحق معتمدي  املالية 

كيفيه تزويد مكاتب ال�صتن�صاخ بال�صكوك الفارغة.
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بغداد  الجورنال

اجتماع القيادات السياسية يؤكد على اكمال الكابينة الوزارية خالل اسبوعين
وفاة احد الموقوفين بشعبة مخدرات شط العرب

النزاهة تضبط تالعبًا في مزايدٍة على أرٍض بقيمة 
ثالثة مليارات ديناٍر

القانونيـة النيابيـة: البرلمان سيصوت على الدرجات 
الخاصـة لمن هم بدرجـة وكيل وزارة حصرا

بغداد - اجلورنال : اعلن مكتب مفو�صية حقوق الن�صان يف الب�رصة، عن وفاة احد 
العرب، فيما حذر من حدوث حالت وفاة واختناق  املوقوفني ب�صعبة خمدرات �صط 

وامرا�ش خطرية جراء ظاهرة الكت�صا�ش.
وقال مدير املكتب مهدي التميمي ، "نحذر من حدوث حالت وفاة واختناق وامرا�ش 
الحتجاز وخ�صو�صًا يف  الطبيعي يف مواقع  الكت�صا�ش غري  خطرية جراء ظاهرة 

اق�صام و�صعب مكافحة املخدرات".
"اننا  اىل  العرب تويف"، م�صريا  �صط  �صعبة خمدرات  "احد املوقوفني يف  ان  وا�صاف 

نتابع التحقيق يف وفاة هذا املوقوف".
وطالب التميمي "�رصطة الب�رصة باأتخاذ الجراءات ال�رصيعة وح�صم ظاهرة اكت�صا�ش 
ال�صجون ومتابعة واقع الكهرباء والكهرباء البديلة واملياه يف �صعب واق�صام مكافحة 

املخدرات".

ة حتقيق الب�رصة،  ن مالكاتها العاملة يف مديريَّ ك�صفت هياأة النزاهة، الثالثاء، عن متكُّ
بالتن�صيق مع مكتب امُلفتِّ�ش العام لوزارة التجارة يف املحافظة، من �صبط تالعٍب يف 
اإجراءات امُلزايدة على اأر�ٍش عائدٍة ملكيَّتها للوزارة، ُمبيِّنًة اأنَّ قيمة الأر�ش ت�صل اإىل 

قرابة ثالثة مليارات ديناٍر.
ة حتقيق الب�رصة  وقالت دائرة التحقيقات يف بيان اإنَّ "فريق العمل امُلوؤلَّف يف مديريَّ
ة لتجارة املوادِّ الإن�صائيَّة يف الب�رصة قام ب�صبط عمليَّة  الذي انتقل اإىل ال�رصكة العامَّ
لل�رصكة،  التابعة  )�صناعية حمدان(  ال�صبخ  اأر�ش  امُلزايدة على  اإجراءات  تالعٍب يف 
اإىل  ت�صل  الإجماليَّة  وقيمتها  دومن��ًا،   )39( تبلغ  الأر���ش  م�صاحة  اأنَّ  اإىل  ُم�صريًة 

)2،945،000،000( ملياري ديناٍر".
اإىل الك�صف عن وجود  اأف�صت  ة التي قام بها الفريق  "التحقيقات الأوليَّ وا�صافت ان 
تثمني  اإذ متَّ  الب�رصة،  التجارة يف  وزارة  لفرع  التابعة  التقدير  قبل جلنة  تواطوؤ من 
"�صبط  اإىل  لفتًة  والتعليمات"،  لل�صوابط  خالفًا  جداً  زهيٍد  مببلٍغ  الأر���ش  اإيجار 

�ٍة". رٍة ق�صائيَّ ة بامُلزايدة يف العمليَّة التي متَّ تنفيذها مبوجب ُمذكَّ امُلعاملة اخلا�صَّ
قا�صي  على  وعر�صه  بامل�صبوطات،  اأ�صويلٍّ  �صبٍط  حم�رص  تنظيم  "متَّ  ه  انَّ وتابعت 

حتقيق النزاهة يف املحافظة؛ لتخاذ الإجراءات القانونيَّة امُلنا�صبة".
اإعادة  عن  اجلاري  ال�صهر  من  التا�صع  يف  اأعلنت  الهياأة  اأنَّ  اإليه  الإ�صارة  جتدُر  ا  وممَّ

ة اأرا�ٍش ُمتجاوٍز عليها للدولة يف الب�رصة تبلغ م�صاحتها )5450( مرتاً. ملكيَّ

بغداد - اجلورنال
اخلا�صة  الدرجات  على  �صي�صوت  النواب  جمل�ش  ان  النيابية  القانونية  اللجنة  اعلنت 

واملنا�صب بالوكالة ملن هم بدرج�ة وكيل وزارة ح�رصا .
وذك�ر ع�صو اللجنة ح�صني العقابي ان " عدم ح�صم ملف الدرجات اخلا�صة واملنا�صب 
اىل  م�صريا  �رصيحة"،  قانونية  خمالفة  يعد  اجل��اري  حزيران   30 بحلول  بالوكالة 
الخطاء اجل�صيمة التي ارتكبتها احلكومات املتعاقبة بالبقاء على منا�صب الدولة تدار 

بالوكالة ل�صنوات عديدة .
وقانوين  د�صتوري  تنظيم  اىل  يحتاج  املنا�صب  تلك  مر�صحي  ت�صمية   " ان  وا�صاف 
بالعودة اىل املوؤ�ص�صات املخت�صة بام�صاء هذه الرت�صيحات ، مع الخذ بنظر العتبار 
ال�صتحقاقات الوطنية والتوازن ال�صيا�صي "، مبينا ان " املنا�صب والدرجات اخلا�صة 
الت�رصيعية ح�رصا وينبغي ان  ال�صلطة  ملن هم بدرجة وكيل وزارة هي من اخت�صا�ش 

ي�صوت عليها جمل�ش النواب مبوجب الد�صت�ور ".

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

اجلميع  ح��ذر  ال��ذي  الختبار  هو  ال�صيف  ك��ان 
منه حكومة عادل عبد املهدي منذ منحها الثقة 
العام املا�صي، حيث كانت احتجاجات اجلنوب 
من  وب��داأت  العبادي،  حيدر  ب�صلفه  اأطاحت  قد 
لوؤي  الكهرباء  وزير  لكن  حتديًدا،  الكهرباء  اأزمة 
الإنتاج  بزيادة طاقة  اأطلق وعوًدا  كان  اخلطيب 
حيث  فقط،  وع��وًدا  زالت  ول  التجهيز،  و�صاعات 
التهجيز،  ب�صاعات  تفاوًتا  البالد  م��دن  ت�صهد 
اأجهزة  تعطل  اإىل  اأدت  كبرية  فنية  وم�صاكل 

وخروج حمطات عن اخلدمة.
ي�صتورد العراق ثلث الطاقة الكهربائية من اإيران 
مبعدل حوايل 4 غيغاواط ب�صكل مبا�رص اأو غريه، 
اإم��دادات  عرب  اأو  الطاقة  خطوط  خالل  من  اإم��ا 

الغاز الطبيعي بح�صب وزير الكهرباء.
لأزم��ة  ال�صيا�صية  اجلنبة  ع��ن  النظر  وبغ�ش 
ت�صنم  ع��ن��د  ب��ح��ل  الأم����ل  ف��ق��د لح  ال��ك��ه��رب��اء، 
ال��وزراء  اأح��د  باعتباره  ال���وزارة  اخلطيب  ل��وؤي 
اأزمة  خلية  بت�صكيل  اأوع��ز  وال��ذي  التكنوقراط، 
لو�صع اخلطط والبدائل ا�صتعداًدا ل�صيف 2019، 
احلكومة  اأولويات  من  الكهرباء  ملف  اأن  موؤكًدا 
اجلديدة من اأجل حل الأزمة، ف�صاًل عن تعهد من 
والغاز  الكهرباء  جتهيز  بعقود  باللتزام  طهران 

وعدم تكرار ما حدث يف العام املا�صي.
ال�صنوات  ط��وال  الكهرباء  اأزم��ة  اأ�صباب  كانت 
وعدم  الإنتاج  اإنخفا�ش  بني  تتاأرجح  املا�صية، 
ما  عن  ف�صاًل  والتوزيع،  النقل  �صبكات  كفاءة 
�صاعفت  والتي  "داع�ش"  تنظيم  اأح��داث  �صببته 
لكن  دولر،  ترليوين  اإىل  املنظومة  تطوير  كلفة 
عاملية  بخربات  الإ�صتعانة  اإىل  عمدت  احلكومة 
بظروفها  كبري  حد  اإىل  تت�صابه  دول  يف  جنحت 
الطاقة،  مللف  طريق  خارطة  لو�صع  العراق،  مع 
حيث تعاقدت مع �رصكة �صيمنز الأملانية ب�700 
اإ�صافات  ت�صمل  الأوىل  للمرحلة  ي��ورو  مليون 
توليد  ل�صعة  الأج��ل  وطويلة  ومتو�صطة  ق�صرية 
تاأهيل  لإع��ادة  الكفاءة  وعالية  جديدة  طاقة 

وتو�صيع  حالًيا،  املوجودة  املحطات  وحتديث 
�صبكات النقل والتوزيع.

لكن ما اأن حل ال�صيف حتى تبخرت تلك الوعود 
"انخفا�ش  اإل  ال���وزارة  خطط  م��ن  يتبقى  ومل 
الفولتية"، وهي حيلة يتهم مواطنون ونا�صطون 
الوزارة باتباعها لزيادة �صاعات التجهيز، ت�صمن 
عدم قدرة املواطن على ت�صغيل اأجهزته املنزلية 

ت�صببه  ما  ف�صاًل عن  التكييف وغريها،  كاأجهزة 
دوائر  تنفيه  ما  وهو  الأجهزة،  لتلك  عطب  من 
حيث  املحافظات  بع�ش  يف  الكهرباء  توزيع 
ما  فقدان  اجلنوب،  كهرباء  توزيع  �رصكة  اأعلنت 
يقارب 1000 ميغا واط من الطاقة يف حمافظة 

الب�رصة اإثر "انهيار الفولتيات".
تلك  ع���زز  منفي  اأح��م��د  امل��ث��ن��ى  ل��ك��ن حم��اف��ظ 

التهامات للوزارة خالل ت�صجيل م�صور ٌبث عرب 
في�صبوك، قال فيه اإنه اأعلن حالة الطوارئ ب�صبب 
تراجع م�صتوى الكهرباء، وظهور حالة غريبة مل 
حتدث منذ عام 2003 وهي انخفا�ش الفولتية، 
متهًما الوزارة ب� "ا�صتغالل املحافظة للتجربة"، 
واأن  ي�صكتوا  لن  "اأبناء املحافظة  باأن  فيما هدد 

لل�صرب حدوًدا".

اأغلب  بل  والب�رصة  املثنى  على  الأمر  يقت�رص  مل 
ع�صو  قالت  حيث  واجلنوب،  الو�صط  حمافظات 
جمل�ش حمافظة بابل اأحالم الوطيفي، اإن "هناك 
ا يف الفولتية يف عموم املحافظة وبقوة  انخفا�صً
وزير  اأطلقه  الذي  الت�رصيح  بعد  �صيما  �صديدة، 
�صاعات  عدد  زيادة  ال��وزارة  نية  حول  الكهرباء 
جتهيز املحافظة بالطاقة الكهربائية، فقد عانى 
املواطن من تردي واقع الكهرباء"، موؤكدة تعطل 
الكهربائية لكثري من املواطنني نتيجة  الأجهزة 
�صعف الفولتية، التي انخف�صت اأحياًنا اإىل الثلث.
املناطق  معاناة  حجم  اإىل  الوطيفي،  اأ���ص��ارت 
منح  بحجة  ال��راه��ن  الو�صع  ظ��ل  يف  الريفية 
العراق  م�صاكل  "اأغلب  اأن  عادة  للمدن،  الأولوية 
تتج�صد ب�صوء التخطيط و�صعف املعلومة"، فيما 
حماولة  اأنها  اإل  يحدث،  ملا  تف�صري  "ل  اأن  راأت 
من الوزارة لتوفري املزيد من الطاقة الكهربائية 
عرب خف�ش الفولتية"، موؤكدة اأن "اأغلب امل�صاكل 
غالًبا  وال��ه��دف  معينة  جهة  مل�صلحة  مفتعلة 

جيوب الفا�صدين".
من جانبهم، اأعرب مواطنون عن غ�صبهم لتباع 
رفع  بهدف  الأهلية"  املولدات  "اأ�صلوب  ال��وزارة 
عليهم  �صلًبا  انعك�ش  وال��ذي  التجهيز  �صاعات 
وكلفهم اأجهزة كهربائية و�صاعات من املعاناة، 
وزارة  يف  ال�صيانة  فرق  ا�صتجابة  عدم  ظل  يف 

الكهرباء لت�صالتهم و�صكواهم.
اإن  بغداد  اأط��راف  �صكان  من  حممد  جعفر  يقول 
بفولتية  ال�صكنية  الدور  جتهز  التوزيع  "حمطات 
حماولة  �صوى  تف�صري  جند  ول  املقررة،  من  اأقل 
�صاعات  زي��ادة  وع��ود  فهل  ال�صتهالك،  تر�صيد 
الطريقة؟"،  بهذه  تتم  ال��وزارة  قبل  من  التجهيز 
ال�صيانة  دوائ��ر  دور  "تفعيل  ب�  الوزير  مطالًبا 
تلقيهم  فور  للمواطنني  بال�صتجابة  وتوجيهها 

�صكاوى".
كانت وزارة الكهرباء اأعلنت، ال�صبت املا�صي 15 
اإىل  اأدى  عطل  يف  حتقيق  فتح  حزيران/يونيو، 
خ�صارة ن�صف كميات الإنتاج، بخروج خط نقل 

الطاقة 

"شبح الفولتية" أكبر "انجازات" التكنوقراط.. حلقة جديدة من "جحيم" الكهرباء
بغداد - متابعة

بوثيقة  اللتزام  ال�صيا�صية  القيادات  اجتماع  اكد 
واكمال  موحدة  عراقية  ل�صيا�صة  الوطني  الط��ار 

الكابينة الوزارية خالل ا�صبوعني.
الدكتور  " ان رئي�ش اجلمهورية  وذكر بيان رئا�صي 
بغداد،  يف  ال�صالم  بق�رص  ا�صت�صاف  �صالح  برهم 
ال�صيا�صية  للقيادات  الثالث  ال���دوري  الجتماع 
وبح�صور رئي�ش الوزراء عادل عبد املهدي ، وتدار�ش 
العليا يف  املرجعية  ما جاء يف خطبة  املجتمعون 

١٤ حزيران، وامل�صتجدات الداخلية والقليمية".
ومت التاأكيد على اإعطاء ملف اخلدمات الأولوية يف 
ومبا  ال�صيا�صية  القوى  دعم  ويف  احلكومي  الأداء 
ملف  يحظى  اأن  وعلى  ال�صعب،  معاناة  من  يخفف 

والأداء  الهتمام  يف  ا�صتثنائي  بجهد  الكهرباء 
ومراقبة التنفيذ.

واكد على اأهمية العمل اجلاد وال�رصيح وال�صفاف من 
واملجتمعية  ال�صيا�صية  والقوى  الدولة  �صلطات  قبل 
وايقافه،  امل�صت�رصي  الف�صاد  ملواجهة  والعالمية 
والتاأكيد على مبداأ �صيادة �صلطة القانون لبناء دولة 
اإىل  الذي يتحمل،  الف�صاد  اآفة  من�صجمة متحررة من 
من  الكثري  م�صوؤوليات  والعنف،  الره��اب  جانب 
التق�صري يف خمتلف املرافق واملجالت. كما جرى 
التاأكيد على �رصورة تعاون اجلميع، من موؤ�ص�صات 
مواجهة  اج��راءات  لت�صهيل  �صيا�صية،  وق��وى  دول��ة 
املجتمعون  واتفق  املف�صدين،  وحما�صبة  الف�صاد 
على ان قواهم لن تكون غطاًء لأي فا�صد مهما كان 

موقعه.

التنفيذية  ال�صلطة  قيام  دعم  املجتمعون  اكد  كما 
والت�رصيعية مبراجعة القوانني التي ميكن ان ت�صبب 

فوارق جمتمعية او اإعطاء امتيازات جمحفة. 
الكابينة  "اكمال"  وج��وب  على  الت��ف��اق  وج��رى 
الن،  من  ا�صبوعان  اق�صاها  زمنية  مبدة  الوزارية، 
ومبا يعزز الثقة بقدرة قوى الربملان ال�صيا�صية على 
جتاوز اخلالفات وتفادي هذه الختناقات يف مثل 

هذه الظروف.
عن  ال��دول��ة  باإبعاد  ال�صيا�صية  القوى  تلتزم  كما 
املحا�ص�صة احلزبية وان يكون الختيار على ا�صا�ش 
الكفاءة و املهنية و النزاهة و التدرج الوظيفي و مبا 

ي�صمن مراعاة التوازن الوطني.
و  الأم��ن��ي��ة  اجل��ه��ود  دع��م  على  املجتمعون  واك���د 
امن  دعم  و  الره��اب،  ل�صتئ�صال  ال�صتخباراتية 

اي  من  على حقوقه  تعدٍّ  او  اي جتاوز  املواطن من 
طرف من الأطراف. 

ومت خالل الجتماع التاأكيد على اللتزام باملنهاج 
)اإط��ار  وبوثيقة  احلكومي  وال��ربن��ام��ج  ال����وزاري 
يف  عليها  التوافق  مت  التي  الوطنية(  ال�صيا�صية 
التاأكيد  مت  كما   .19-5-2019 الأول  الجتماع 
على دعم احلكومة واملوؤ�ص�صات الد�صتورية يف تنفيذ 
الزج  دون  يحول  مبا  مبفاهيمها  والتقّيد  بنودها 

بالعراق يف اأتون ال�رصاعات القليمية.
�صديدة  ال��ظ��روف  ه��ذه  مثل  يف   " البيان  وت��اب��ع 
احل�صا�صية اأكد املجتمعون اأهمية مراعاة خ�صو�صية 
الو�صع الوطني، وتغليب م�صلحة العراق والعراقيني، 
وبخالفه فاإن اي طرف يتعمد اخلروج على مبادئ 
الإجماع  على  خارجًا  يعّد  املوحد  الوطني  العمل 

بغداد - الجورنال

لطالما كان صيف العراق 

حاسًما على مدى تاريخيه 

فبمراجعة بسيطة تجد أن أغلب 

األحداث الكبرى التي غيرت 

مصير البالد وقعت خالله، 

فكيف إن كان ذلك الصيف 

غير مسبوق على مستوى 

ارتفاع درجات الحرارة في ظل 

غياب للخدمات وشعور بالظلم 

والحرمان، ال بد حينها من 

االحتجاجات العارمة الغاضبة.
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