
وقال رئي�س جمل�س املفو�صينن �رسب�صت م�صطفى 
يف موؤمت��ر �ص��حفي م�ص��رك م��ع ع�ص��و املجل���س 
كول�ص��ان كمال واإطلعت عليه "اجلورنال"، اإنه "مت 
افتت��اح ال�صا�ص��ة الأوىل لعر�س نتائ��ج انتخابات 
جمل���س الن��واب يف مبنى الربمل��ان"، موؤك��داً اأنها 
اآلي��ة الإق��راع واإع��ان النتائ��ج للدورة  "�ص��من 
املقبلة".   وا�صاف، اإن "من �صاأن ال�صا�صة اأن ت�صمن 
ا�ص��تقبال النتائج التي تعلن يف املحطات ومراكز 
الق��راع والت��ي تر�ص��ل اإىل مركز جتمي��ع النتائج 
يف املرك��ز الوطني، وت�ص��تقبل هنا بالوقت نف�ص��ه 
ويكون العر�س لكل حمافظتني يف �صا�ص��ة �صغرية 
واحدة"، منوهًا بالقول "وبالتايل �صندح�س كافة 

الأقاويل التي تّدعي اأن املفو�صية ل تعمل جهدها 
واجراءاته��ا غ��ري ج��ادة يف حمارب��ة اخلروق��ات 
والتزوي��ر ان وج��دت". وتابع قائ��ًا، "نحن ل نقر 
بذل��ك حت��ى الآن، واأن وجدت )عملي��ات التزوير(، 
�ص��تعطي املج��ال ملراقب��ي الكيان��ات ال�صيا�ص��ية 
واملنظم��ات املدني��ة وو�ص��ائل الإع��ام اأن تق��وم 
بجمع النتائج ومقارنتها مع ما يعلن يف حمطات 
القراع مبراكز املحافظات يف التقرير الذي ي�صدر 
من �ص��ندوق القراع اللكروين ومقارنته مع ما 
ي��رد يف مرك��ز جتميع النتائج". واردف م�ص��طفى 
بالق��ول، "بالتايل اجلهاز يه��دف اإىل �رسعة اإعان 
النتائ��ج وال�ص��افية الكاملة لنقل وعر���س النتائج 
وا�ص��تامها وتبويبها، ف�ص��ًا ع��ن الدقة يف العمل 
ودح���س اخلروق��ات املتعلق��ة باإع��ان وا�ص��تام 

النتائ��ج كما حدث يف النتخابات ال�ص��ابقة".  من 
جانبها قالت ع�ص��و جمل�س املفو�ص��ني كول�ص��ان 
كم��ال، "قمن��ا باإي�ص��اح اآلي��ة عر���س النتائج يف 
عملي��ات الإق��راع، وه��ذه النتائ��ج �ص��تعر�س من 
خال التقارير التي يعطيها اجلهاز خال ثانيتني 
اإىل مراقب��ي الكيان��ات ال�صيا�ص��ية، وي�ص��لم ورقي��ًا 
بعده��ا  اجله��از  و�ص��يقوم  الكيان��ات،  وكاء  اإىل 
بنق��ل النتائج عرب الأقم��ار ال�ص��ناعية اإىل املركز 
الرئي���س يف املكت��ب الوطن��ي بالعا�ص��مة بغداد"، 
مو�ص��حة اأن "ه��ذه العملي��ة �ص��تعيد ثق��ة الناخب 
بالعملية النتخابية كونه��ا متنع اأي تدخل يدوي 
من اأية جهة ومت�صي الكرونيا بالكامل، حتى قلم 
الت�صويت امل�صنع يف اليابان خ�صع للتجربة ملدة 

�صهر، مينع اأي حالة تزوير".

 مواق��ع التوا�ص��ل الجتماع��ي جعل��ت كل ان�ص��ان ان يك��ون اعامي 
او �ص��حفي يق��وم بن�رس كل ماي�ص��اهده حيث قامت مواقع التوا�ص��ل 
الجتماع��ي مثل )الفي���س بوك( و غريها با�ص��قاط انظمة دكتاتورية 
يف تون���س و ليبي��ا و م���رس و كثري من ال��دول الدكتاتورية و من اهم 
الكروب��ات او �ص��فحات التوا�ص��ل الجتماع��ي املهم��ة يف الع��راق و 
التي ت�ص��تخدم لام��ور اليجابية و الت��ي تقوم باملطالب��ة باحلقوق 
امل�رسوعة و ال�صتحقاقات )كروب �رسطة كهرباء العراق( الذي تبناه 
جمموعة من ال�ص��باب الطم��وح العاملني يف �رسط��ة الكهرباء و الذي 
ي�ص��عى لي�صال �صوتهم و مظلوميتهم ل�ص��حاب القرار و امل�صئولني 
يف �رسط��ة الكهرباء و من خال هذا الكروب مت حل الكثري من المور 
و امل�صاكل و املعوقات و يح�صى هذا الكروب بدعم و متابعة مبا�رسة 
لكاف��ة امل�ص��اكل و املعوق��ات و التظل��م و املطالب��ات م��ن قبل مدير 

�رسطة الكهرباءالعميد)عبدالكرمي جميد يون�س(.
 الكروب يح�صى مبتابعة مدير �رسطة الكهرباء

ويق��ول اح��د املوؤ�ص�ص��ني له��ذا الكروب املفو���س )يا�رس ثام��ر( :نحن 
كمنت�ص��بني يف �رسطة الكهرباء قمنا بتاأ�ص��ي�س ه��ذا الكروب من اجل 

ن�رس كافة املطالبات و التظلم و القرارات التي ت�صدر من قبل مديرية 
�رسط��ة الكهرباء م��ن اجل اخت�ص��ار و ق��ت املراجعة للمنت�ص��بني اذا 
علمن��ا ان كثري من املنت�ص��بني يعمل��ون يف كافة حمافظ��ات العراق 
و احلم��د هلل قمن��ا بحل كثري من الم��ور املهمة و كذل��ك ن�رس مواعيد 
الدورات التدريبية للمنت�صبني و حل م�صكلة الرواتب لبع�س املنت�صبني 
و غريه��ا م��ن الم��ور املهمة و الكروب يح�ص��ى مبتابع��ة مبا�رسة و 
�صخ�ص��ية م��ن قبل مدي��ر �رسطة الكهرب��اء العميد )عب��د الكرمي جميد 
يون�س(وال��ذي يقوم بحل كافة امل�ص��اكل و املطالب �صخ�ص��يا و على 

الفور.
 ا�صبح عدد امل�صركني يف الكروب اكرث من )18( الف م�صرك

 ام��ا املفو���س )رائ��د يا�ص��ني و هي��م( م��ن النا�ص��طني يف الك��روب 
يقول:م��ن اهم النجاح��ات التي قام بها هذه الك��روب )كروب �رسطة 
كهرب��اء العراق( هو اي�ص��ال �ص��وتنا لكافة امل�ص��وؤولني يف العراق و 
ا�صحاب �ص��ناعة القرار حيث بدئنا هذا الكروب مبجموعة م�صركني 
ل تتعدى ا�ص��ابع اليد و جمموعة حمدودة من العجابات ثم ا�ص��بح 
ع��دد امل�ص��ركني يف الك��روب اكرث م��ن )18( الف م�ص��رك و ع�رسات 
اللف من العجابات و من هوؤلء امل�صركني جمموعة من ال�صباط و 
املدراء و امل�ص��وؤولني و الوزراء الذين وقفوا معنا و قفة م�رسفة امثال 

ال�ص��يد وزير الداخلية ال�صتاذ )قا�ص��م العرجي( الذي قام بال�صغط و 
ال�ص��عي م��ن اجل ادخال فق��رة )18( يف موازنة الدول��ة و التي تن�س 
عل��ى حتوي��ل خريج��ي الكلي��ات م��ن حمل��ة �ص��هادات البكالوريو�س 
العامل��ني ب�ص��فة �رسط��ي اىل الوظائ��ف املدنية يف كافة موؤ�ص�ص��ات 
الدول��ة و يعد هذا اجناز يح�ص��ب لهذا الكروب و الذي ان�ص��ف �رسيحة 

مهمة و مثقفة من حملة �صهادات البكالوريو�س
 اأ�صبح الكروب بوابة حلل م�صاكل املنت�صبني 

و للمفو�س )فاح عبد احل�صن( راي يف املو�صوع : 
هناك جمموعة من ال�صفحات و الكروبات التي تخ�س �رسطة الكهرباء 
منه��ا )ك��روب املنت�ص��بني حمل��ة �ص��هادات البكالوريو���س يف وزارة 
الكهرباء( و الذي ا�ص�ص��ه املفو�س )جودت كاظ��م( بالظافة لكروبنا 
)ك��روب مديرية �رسطة كهرب��اء العراق( حيث ان م��ن اهم ماقمنا به 
يف ه��ذه الكروب��ات هو توحيد �ص��وت كافة املنت�ص��بني من اجل رفع 
مطالبهم و م�ص��اكلهم ب�ص��ورة ح�ص��ارية و اي�ص��الها للم�صئولني من 
اجل حل هذه امل�ص��اكل و كذلك �ص��عينا يف حل م�صاكل عوائل ال�صهداء 
و اجلرح��ة و املفقودين و تنظيم معاماتهم و كذلك تنظيم معامات 
التقاعد و فتح باب ال�صتف�ص��ار عن الدورات و الرواتب و اي ا�صتف�صار 
نقوم بن�رسه يف الكروب و الذي يح�ص��ى مبتابعة كافة امل�ص��ئولني و 

الذي��ن بدورهم يقومون بتحويل هذه املطالب اىل ال�ص��عب و الوحدات 
املخت�ص��ة و التي تقوم بحل هذه املطالب با�رسع وقت حيث ا�ص��بح 

هذا الكروب بوابة حلل م�صاكل املنت�صبني .
  كروب��ات التوا�ص��ل الجتماعي جعلت م��ن كل مواطن اعامي يقوم 
بالتعب��ري ع��ن راأي��ه اما العام��ي )رائد ال�ص��اعدي( فاب��دى راأيه يف 
مو�ص��وع كروبات التوا�ص��ل الجتماعي : ان ظهور مواقع التوا�ص��ل 
الجتماع��ي ادى اىل ان��ذار و مناف�ص��ة الع��ام التقلي��دي ب�ص��بب ان 
اغلب املواطنني ا�ص��بح لهم ردة فعل �صلبية من العام )ال�صحافة و 
القنوات الف�ص��ائية( لكون ان الكثري من القنوات الف�صائية و ال�صحف 
ا�ص��بحت غ��ري م�ص��تقلة و امن��ا ا�ص��بحت تابع��ة لبع���س الح��زاب و 
ال�صخ�ص��يات املتنفذة و تقوم بن�رس الخبار التي ت�صب يف م�صلحتها 
اما مواقع التوا�ص��ل الجتماعي فتقوم بن�رس مطالب ال�ص��عب كافة و 
ي�ص��تطيع اي مواط��ن ان يعرب ع��ن راأيه حيث ا�ص��بحت الكروبات هي 
املدافع عن املظلومني و ما �ص��اهدناه خال هذه ال�صنوات املن�رسمة 
م��ن �ص��قوط حكوم��ات دكتاتوري��ة و القي��ام بتظاه��رات عماقة يف 
جميع دول العامل و الدول العربية و العراق جرت من خال التح�ص��يد 
يف مواق��ع التوا�ص��ل الجتماع��ي و التي ا�ص��بحت املتنف���س الوحيد 

للمواطن الب�صيط للتعبري عن راأيه .

ميسان تنظم حفال تكريميًا إلدارات المدارس 
والطلبة والتالميذ المتفوقين دراسيًا

بغداد � متابعة  نظمت تربية مي�ص��ان حفا تكرمييا لإدارات املدار�س والطلبة والتاميذ 
املتفوقني درا�ص��يا مبنا�ص��بة انت�ص��ارات قواتنا عل��ى براثن الرهاب بح�ص��ور حمافظ 
مي�ص��ان عل��ي دواي لزم ونائ��ب حماف��ظ مي�ص��ان وائل ال���رسع ونائب رئي���س جمل�س 
املحافظة جواد قا�ص��م ال�ص��اعدي وع�ص��و جمل�س املحافظة عدن��ان الغنامي وقائمقام 
العم��ارة رائد �ص��امل وممثل عن قيادة عمليات الرافدين وقيادة ال�رسطة وهيئة احل�ص��د 
ال�ص��عبي وم��رور مي�ص��ان ونقاب��ة املعلم��ني وممثل��ني لبع�س الح��زاب وال�صخ�ص��يات 
وحتت �ص��عار )ن�رسنا على الرهاب وتفوقنا الدرا�ص��ي...رمزا �صموخ العراق( ومت خال 
الحتفالي��ة افتتاح معر�س للفن الت�ص��كيلي و تك��رمي تربية مي�ص��ان لقواتنا البطلة من 
جي���س و�رسطة وح�ص��د وبعد ذلك بداأت الفعاليات الفنية التي ت�ص��منت ان�ص��ودة وطنية 
واوبريت تغنت يف حب العراق من ثم بداأ تكرمي 30 ادارة مدر�ص��ة ح�ص��لت على املراكز 
الثاثة الوىل لكل املراحل الدرا�صية و 44 طالبا وتلميذا الثاثة الوائل على املحافظة 
وتكرمي من �ص��عبة �ص��مان اجلودة لبع�س املوظفني املتميزين يف عملهم ومتيز احلفل 

بح�صور ر�صمي وعوائل الطلبة املكرمني.

 لجنتا األمن والمهجرين النيابية تجتمعان 
لمناقشة عودة النازحين إلى مناطق سكناهم

بعد توقف دام 13عامًا.. إعادة افتتاح الخط 
الجوي بين بغداد وموسكو 

واملهجري��ن  والدف��اع  الأم��ن  جلن��ة  م��ن  كل  جتمع��ت  متابع��ة:   � بغ��داد 
النيابيتني،الأحد، ملناق�ص��ة �ص��بل عودة النازحني اإىل مناطق �ص��كناهم. وقال 
عبد العزيز ح�ص��ن ع�ص��و جلن��ة الأمن والدف��اع النيابية يف ت�رسيح �ص��حفي 
تابعته و�ص��ائل الإعام اإن "جلنت��ي الدفاع واملهجري��ن النيابيتني، اجتمعتا 
ملناق�صة عودة النازحني اإىل ديارهم ومعوقات عودتهم". وا�صاف، اإن "هناك 
العديد من ال�ص��كاوى و�ص��لت اإىل اللجنة تفيد باإعاقة عودة النازحني". وا�صار 
اإىل، اأن "اللجنتني �صتناق�ص��ان قرار رئي�س جمل�س الوزراء بعدم دخول نازحي 
نين��وى والقائم اإىل بغ��داد". يذك��ر اأن النازحني يعانون من ظروف معي�ص��ية 
�ص��يئة، منذ خروجهم من دياره��م ونزوحهم اإىل مناطق اخرى، اأبان �ص��يطرة 
تنظي��م داع���س الإرهاب��ي يف حزي��ران 2014 على حمافظة نين��وى والأنبار 

وحمافظات اخرى.

بغ��داد � اجلورن��ال: اأعلنت اخلطوط اجلوية العراقية،الأحد،ع��ن اإعادة فتح خطها اجلوي 
بني بغداد والعا�ص��مة الرو�ص��ية مو�ص��كو. وقال مدي��ر اخلطوط اجلوي��ة العراقية مريان 
فريد يف ت�رسيح �ص��حفي تابعته "اجلورنال"،اإن�رسكة اخلطوط اجلوية العراقية و�صمن 
خطته��ا لإعادة فت��ح خطوطها اجلوية مع خمتلف دول العامل، د�ص��نت اليوم خطها بني 
بغداد ومو�ص��كو. م�ص��ريا اىل باأنه �ص��تنطلق اليوم اأول رحلة جوية اإىل مو�ص��كو و�صيكون 

على متنها وزير النقل كاظم فنجان احلمامي مع عدد من امل�صوؤولني بوزارة النقل.
وكانت وكالة النقل اجلوي الرو�صية 'رو�س اآفيات�صيا' قد �رسحت �صابقا اأن رو�صيا تبحث 

مع العراق ا�صتئناف الرحات اجلوية املنتظمة بني البلدين بعد توقفها 13 عامًا.

 بحث حمافظ دياىل مثنى التميمي، ال�ص��بت، مع 
وف��د من ال�ص��فارة اليرانية خط��ة تاأمني دخول 
الزوار اليرانيني الوافدين لداء زيارة الربعني. 
وذكر بيان ملكت��ب املحافظ تلقته "اجلورنال " 

،ان “التميمي ا�ص��تقبل الوفد يف مكتبه بح�صور 
زي��ارة  ملناق�ص��ة  المني��ني  الق��ادة  م��ن  ع��دد 
الربع��ني وتاأم��ني ال��زوار اليران��ني القادمني 
ع��رب مناف��ذ الع��راق يف حمافظة دي��اىل”. واكد 
التميم��ي، بح�ص��ب البي��ان، ان “حمافظة دياىل 
حري�ص��ة على تاأمني الزوار خال �صهري حمرم 

و�ص��فر، وتاأمني املواكب احل�صينية “، مبينا ان 
“ل�ص��هر حمرم خ�صو�صية لدى حمبي ال البيت 

لتاأدية الزيارة احل�صينية”. 
وا�ص��اف ان “الجهزة المنية حري�ص��ة اي�ص��ا 
عل��ى تاأمني املواك��ب وال��زوار يف املحافظة “، 
مبينا ان “للزائر اليراين ال�ص��يف يف املحافظة 

خ�صو�ص��ية يف تلبي��ة متطلبات��ه وتامين��ه من 
ال�ص��تهداف الرهابي الداع�ص��ي”.  م��ن جانبه ، 
اب��دى الوف��د الي��راين ارتياح��ه وطماأنينه لدى 
ا�ص��تقباله التميم��ي، واعرب عن ا�ص��تعداد ايران 
مل�ص��اعدة العراق لتاأمني ال��زوار وعبور املنافذ 

امل�صركة.

اأعلن رئي�س اللجنة المنية العليا يف الديوانية 
ت�ص��ديد  ع��ن  احل�ص��ناوي  �ص��امي  املحاف��ظ 
الإج��راءات الأمني��ة حت�ص��بًا لأي ط��ارئ على 
خلفية معلومات ا�صتخبارية دقيقة با�صتهداف 
املحافظة. وقال احل�ص��ناوي يف بيان �صحفي 
اإطلعت عليه "اجلورنال"اإن الجهزة الأمنية يف 
املحافظة كثفت من تواجدها وانت�ص��ارها يف 
كافة املناطق احلدودية واملنافذ وال�ص��يطرات 
اخلارجي��ة والط��رق الني�ص��مية يف املحافظة، 
مبينا ان الجراءات ت�صمل ن�رس دوريات ثابتة 
وراجلة مع تفعيل اجلهد ال�ص��تخباري. وتاأتي 
اج��راءات الديوانية بعدما اعلن��ت حكومة ذي 
قار املحلية،ال�ص��بت، عن مناق�ص��ة �صبل تعزيز 
التع��اون الأمن��ي مع املثن��ى وتكثيف اجلهود 
امل�ص��ركة لاأجه��زة الأمنية، م��ن اأجل تاأمني 
حماي��ة ح��دود املحافظتني من جه��ة البادية 

اجلنوبية.

 
�ص��بطت �ص��عبة الرقاب��ة ال�ص��حية يف قط��اع 
كرك��وك الأول، الأح��د، 147 كيلوغ��رام م��ن 
لا�ص��تهاك.  غ��ري �ص��احلة  الغذائي��ة  امل��واد 
وقال��ت دائ��رة �ص��حة كرك��وك، يف بي��ان لها 
الي��وم واإطلع��ت عليه"اجلورن��ال"، اإن احلملة 
نف��ذت يف منطق��ة "بكل��ر" ومنطق��ة "مف��رق 
دومي��ز". واأ�ص��افت اأن احلملة �ص��ملت املحال 
العام �صملت املحال العامة اخلا�صعة للرقابة 
ال�ص��حية واملطاعم. وي�ص��هد العراق يف الآونة 
الأخرية، ازدياداً يف �ص��بط املنتجات واملواد 
املنتهية ال�ص��احية، �ص��من حم��ات تنفذها 

دوائر وزارة ال�صحة يف كافة املحافظات.

محافظ ديالى يبحث خطة تأمين الزوار اإليرانيين في زيارة األربعين

مفوضية االنتخابات تفتتح أول شاشة عرض لنتائج 
االنتخابات في مبنى البرلمان

مواقع التواصل االجتماعي.. صوت الشباب إلى صناع القرار

إجراءات أمنية مشددة 
في الديوانية على خلفية 

معلومات باستهدافها

إتالف 147 كغم من 
المواد الغذائية منتهية 

الصالحية في كركوك

بغداد ـ الجورنال

كركوك ـ متابعة

ديالى ـ الجورنال 

بغداد ـ متابعة

 بغداد ـ بهاء عبد الصاحب كريم

من اهم العوامل التي كانت موجودة 
من اجل نيل املطالب واحلقوق �سابقا 
كانت توؤخذ اما عن طريق التظاهرات 

واالعت�سامات اأوعن طريق ك�سب 
الراأي العام من خالل و �سائل االعالم 

امل�سموعة و املقروءة عن طريق 
ال�سحف الن اغلب احلقوق م�سلوبة 

يف بلدان العامل الثالث و باالخ�ص 
يف العراق اما يف الوقت احلا�سر و 

بعد دخول التقنية احلديثة و االنفتاح 
على العامل من خالل �سغطة زر على 

كيبورد احلا�سبة او الهاتف النقال جند 
�سفحات ال تعد و الحت�سى ومن جميع 

انحاء العامل و الذي حتقق بفعل العقول 
النرية التي جعلت العامل ا�سبه بقرية 
�سغرية و ا�سبحت مواقع التوا�سل 

االجتماعي ت�ستخدم يف جميع اال�سياء 
اي انها ا�سبحت �سالح ذو حدين هناك 
من ي�ستخدمها المور تافهة و هناك من 

ي�ستخدمها المور مهمة ،

اأعلنت املفو�سية العليا 
لالنتخابات، اليوم االأحد، 

عن افتتاح اأول �سا�سة 
لعر�ص نتائج االنتخابات يف 

مبنى الربملان، موؤكدة اأنها 
)ال�سا�سة( تعمل اإىل االإ�سراع 

باإعالن نتائج االنتخابات 
و�سفافيتها.
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