
وامل��خ��اب��رة  ال�����س��ي��ط��رة  ق�سم  م��دي��ر  اأع��ل��ن 
حيدر  العميد  العامة  امل���رور  مديرية  يف 
احلواجز  رف��ع  عن  ال�سبت،  الق�ساب،  ر�سيد 
الفرعية  ال�سوارع  مداخل  يف  الكونكريتية 
يف  وال�سما�سية  والقاهرة  ال�سليخ  مبناطق 
الإجراء �سي�سهم يف  اأن هذا  اإىل  بغداد، م�سرياً 
ال�سباحي  امل��روري  الزخم  وتقليل  تخفيف 
وامل�سائي.  وقال الق�ساب يف بيان �سحايف  
بغداد  عمليات  قيادة  من  م�سرتكة  "قوة  اإن 
واأم��ان��ة  الر�سافة  ب��غ��داد  م���رور  وم��دي��ري��ة 
جانب  �سمن  للأر�ض  املا�سكة  والقوة  بغداد 
فتح  حلملة  ال�30  املرحلة  با�رشت  الر�سافة 
ال�سوارع املغلقة ورفع التجاوزات على حرمة 
بغداد  عمليات  قائد  نائب  با�رشاف  الطريق 
اللواء الركن حممد �سربي ونائب مدير مرور 
جرب  كاظم  �سامي  العميد  الر�سافة  بغداد 
برهان  العقيد  الأعظمية  م��رور  قاطع  واآم��ر 
املوجودة  ال�سبات  برفع  ال�سباط  من  وعدد 
مناطق  �سمن  الفرعية  ال�سوارع  مداخل  يف 
ال�سليخ وحي القاهرة وحي ال�سما�سية، فيما 
تخفيف  �ست�سهم يف  الج��راءات  تلك  باأن  اأكد 
وامل�سائي  ال�سباحي  املروري  الزخم  وتقليل 
ذلك  اإن  الق�ساب  واأ�ساف  املنطقة".   �سمن 
العايل  والتن�سيق  املنا�سدات  على  "بناء  جاء 
من قبل مدير املرور العام اللواء عامر خ�سري 
العزاوي مع قيادة عمليات بغداد لغر�ض فتح 
الكثري من الطرق وال�سوارع املغلقة يف مدينة 
املروري  الزخم  تخفيف  يف  لل�سهام  بغداد 
احل��ا���س��ل يف ف���رتات الزدح�����ام امل���روري 
العا�سمة  مناطق  يف  وامل�سائي  ال�سباحي 
عمليات  ق��ي��ادة  اأن  اإىل  ي�سار  املختلفة". 
اإع��ادة  عن  والآخ���ر  احل��ن  بن  تعلن  بغداد 
افتتاح العديد من ال�سوارع الرئي�سة والفرعية 
اأجل  من  العا�سمة  من  متفرقة  مناطق  يف 
اغلب  ت�سهده  الذي  امل��روري  الزخم  تخفيف 

�سوارع بغداد.
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السحاجي.. مقبرة جديدة في الموصل بعد حقبة "داعش"  االنبار: تخصيص اكثر من ثالثة مليارات دينار 
كتعويضات للمتضررين 

1000 إيراني يزورون العتبات المقدسة في العراق 
يوميًا

التركمان يهددون بـ”العصيان المدني” في حال 
عدم تلبية مطالبهم  بشأن االنتخابات

الفلوجة  لق�ساء  املحلي  املجل�ض  با�سم  الر�سمي  الناطق  اجلورنال:اأعلن   - بغداد 
ثلثة  من  اكرث  تخ�سي�ض  عن  ال�سبت،  احللبو�سي،  عجمي  �سلم  النبار  مبحافظة 

مليارات دينار كتعوي�سات للمت�رشرين جراء العمليات الع�سكرية والرهابية.
مع  وبالتن�سيق  املركزية  “احلكومة  اإن  �سحايف  ت�رشيح  يف  احللبو�سي  وق��ال   
 800 و  مليارات  ثلثة  قدره  مبلغ  خ�س�ست  النبار  ملحافظة  املحلية  احلكومة 
يف  والرهابية  الع�سكرية  العمليات  جراء  للمت�رشرين  ثانية  كوجبه  دينار  مليون 
خطوة هي الوىل من نوعها بعد �سيطرة القوات المنية والقوات ال�ساندة لها على 
كافة مدن املحافظة”. وا�ساف اأن “الوجبة الثانية �سوف يتم توزيعها يف غ�سون 
اليام القليلة املقبلة على امل�سمولن بالتعوي�سات”، مبينا اأن “احلكومة املركزية 
خ�س�ست مبالغ مالية للمت�رشرين جراء العمليات الع�سكرية والرهابية وفق جلان 
خم�س�سة لهذا الغر�ض عملت منذ انتهاء العمليات الع�سكرية على ك�سف املمتلكات 

املت�رشرة”.   

منظمة  يف  املقد�سة  العتبات  لدائرة  العام  املدير  علن  بغداد_اجلورنال: 
احلج والزيارة اليرانية مرت�سى اآقائي، ال�سبت، اأن 1000 زائر يفدون اىل 
با�سعار  املبارك  رم�سان  �سهر  خلل  يوميا  العراق  يف  املقد�سة  العتبات 
اآقائي، يف ت�رشيح �سحايف اىل ان “م�رشوع ايفاد  زهيدة. وا�سار مرت�سى 
امل�رشوع  “هذا  اأن  مو�سحا  زهيدة”،  با�سعار  املقد�سة  العتبات  اىل  الزوار 
اجنز ليفاد اكرب عدد من الزوار من ذوي الدخل املحدود ب�سهولة”.  وا�ساف 
ان “الزائرين يح�سلون على قر�ض مببلغ 5 ملين ريال وفائدة منخف�سة 
الكثري  وحّفز  كبريا  ترحيبا  لقى  والذي  فقط  باملئة   2 تبلغ  حيث  للغاية 
الزوار  ايفاد  “يتم  اأنه  اآقائي،  وتابع  امل�رشوع”.  هذا  يف  ا�سمائهم  لت�سجيل 

اىل العتبات املقد�سة برا حاليا و�سيتم ايفادهم جوا با�سعار زهيدة اي�سا”.
 وي�سهد العراق منذ اأعوام توافد الزائرين الإيرانين ب�سكل م�ستمر عرب مطاري 
النجف وبغداد وكذلك من خلل املنافذ الربية لداء زيارة املراقد املقد�سة 

يف مدن النجف وكربلء والكاظمية و�سامراء.

بغداد_اجلورنال: هددت اجلبهة الرتكمانية، ال�سبت، باللجوء اإىل “الع�سيان 
املدين” يف حال عدم تلبية املفو�سية العليا امل�ستقلة للنتخابات ملطالبها 
ب�ساأن عمليات التزوير التي �سابت النتخابات، موؤكدة ا�ستمرار العت�سامات 
اجلبهة  رئي�ض  وقال  التوايل.  على  ع�رش  الثاين  لليوم  كركوك  حمافظة  يف 
الرتكمان  “اعت�سامات  اإن  �سحايف  ت�رشيح  يف  ال�ساحلي  ار�سد  النائب 
اأمام مكتب مفو�سية النتخابات يف كركوك دخلت يومها الثاين ع�رش على 
النظر  على  املفو�سية  واجبار  النتخابات  تزوير  على  احتجاجا  التوايل 

بالطعون التي مت تقدميها”.
يف  مدين  ع�سيان  تنفيذ  اإىل  �سيلجاأون  “الرتكمان  اأن  ال�ساحلي،  واأ�ساف   
حال عدم تلبية مطالبنا”، مرجحا “عدم تاأخر الهيئة الق�سائية يف مفو�سية 

النتخابات بالبت يف الطعون”.
�ستعر�ض  اإنها  نعمة  عواطف  القانون  دولة  ائتلف  عن  النائب  وتوعدت   
اأحد  قيام  “تثبت”  ال�ستثنائية  النواب  جمل�ض  جل�سة  خلل  خطرية  وثائق 
حيدر  ال��وزراء  رئي�ض  متهمة  ناخب،   100 عن  نيابة  بالقرتاع  الناخبن 
اإىل  النتخابات  مفو�سية  اإحالة  وعدم  الف�ساد  على  ب�”الت�سرت”  العبادي 

التحقيق.

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

عمر الربملان العراقي يلفظ 
انفا�سه االخرية، بينما 

احلديث يكرث حول كيفية 
والية ت�سكيل احلكومة 

اجلديدة يف ظل التقاطعات 
ال�سيا�سية واختالف 

الروؤى بني الكتل وااللتزام 
بالتوقيتات التي حددها 

الد�ستور العراقي، اذ حذر 
مراقبون لل�سان العراقي 
من دخول البلد يف فراغ 
د�ستوري يف حال تاأخر 

ت�سكيل احلكومة وفق املدد 
الد�ستورية املحددة.

  ون�ض الد�ستور العراقي يف مادته )76( على 
الكتلة  مر�سح  اجلمهورية،  رئي�ض  ُيكلف  اّن 
النيابية الكرث عدداً، بت�سكيل جمل�ض الوزراء، 
انتخاب  تاريخ  من  يومًا  ع�رَش  خم�سة  خلل 
رئي�ض اجلمهورية، ثانيًا : يتوىل رئي�ض جمل�ض 
وزارت���ه،  اع�ساء  ت�سمية  املكلف،  ال����وزراء 
تاريخ  من  يومًا  ثلثون  اق�ساها  مدٍة  خلل 
اجلمهورية،  رئي�ض  ُيكلف   : ثالثًا  التكليف، 

الوزراء، خلل  لرئا�سة جمل�ض  مر�سحًا جديداً 
جمل�ض  رئي�ض  اخفاق  عند  يومًا،  ع�رش  خم�سة 
الوزراء املكلف يف ت�سكيل الوزارة، خلل املدة 
هذه  من  "ثانيًا"  البند  يف  عليها  املن�سو�ض 
الوزراء  جمل�ض  رئي�ض  يعر�ض   : رابعًا  املادة، 
واملنهاج  وزارت���ه،  اع�ساء  ا�سماء  املكلف، 
حائزاً  ويعد  ال��ن��واب،  جمل�ض  على  ال���وزاري، 
منفردين،  ال��وزراء  على  املوافقة  عند  ثقتها، 
واملنهاج الوزاري، بالغلبية املطلقة، خام�سًا 
اآخر  مر�سٍح  تكليف  اجلمهورية  رئي�ض  يتوىل   :

بت�سكيل الوزارة، خلل خم�سة ع�رش يومًا، يف 
اللجنة  رئي�ض  الثقة.   ال��وزارة  نيل  عدم  حالة 
القانونية النيابية حم�سن ال�سعدون اكد �رشورة 
الق�سائية  والهيئة  ال�سيا�سية  الكتل  التزام 
الد�ستورية  ب��امل��دد  الحت��ادي��ة  واملحكمة 
الفائزين  ا�سماء  على  امل�سادقة  بخ�سو�ض 
اجل��دي��دة.   احلكومة  وت�سكيل  بالنتخابات 
الهيئة  اىل  املقدمة  "الطعون  ال�سعدون  وقال 
الق�سائية النتخابية التابعة ملحكمة التمييز 
حمددة مبدة 10 ايام بعدها املفو�سية تر�سل 

للم�سادقة  الحتادية  املحكمة  اىل  ال�سماء 
ايام   10 خلل  امل�سادقة  تتم  بحيث  عليها، 
تدقيق  ذلك لنها جمرد  اقل من  او  ا�سبوع  او 
امل�سادقة  بعد   " وتابع  الفائزة"   لل�سماء 
ب�  الحتادية  املحكمة  قبل  من  ال�سماء  على 
الربملان  اجلمهورية  رئي�ض  يدعو  يوما   15
الع�ساء  اكرب  برئا�سة  النعقاد  اىل  اجلديد 
�سنا ومبوجب النظام الداخلي للربملان ووفقا 
للد�ستور اي�سا ينتخب رئي�ض الربملان ونائبيه 
يدعو  بعدها  الربملان،  من  الوىل  اجلل�سة  يف 
رئي�ض الربملان اجلديد اىل فتح باب الرت�سيح 
لرئي�ض اجلمهورية"، موؤكدا ان "هذه الجراءات 
يف  ال���س��م��اء  م�سادقة  على  متوقفة  كلها 
الد�ستورية  امل��دة  وف��ق  الحت��ادي��ة  املحكمة 
املحددة لها".  وا�ساف ان "رئي�ض اجلمهورية 
اجلديد يقوم بتكليف مر�سح الكتلة الربملانية 
يف  ت�سكل  ان  املفرت�ض  م��ن  وال��ت��ي  الك��رب 
تف�سري  ح�سب  ال��ربمل��ان  م��ن  الوىل  اجلل�سة 
 15 اق�ساها  املحكمة الحتادية وخلل مدة 
فهذه  للد�ستور  وفقا  احلكومة  بت�سكيل  يوما 
تعد توقيتات الد�ستورية"، مبينا ان "الد�ستور 
حدد اي�سا انتهاء عمر الربملان احلايل يف 1 
اعمال  ت�رشيف  تكون  احلكومة  بينما  متوز، 
وا�ستبعد  اجلديدة".   احلكومة  ت�سكيل  حلن 
دخول  الربملانية  القانونية  اللجنة  رئي�ض 
البلد يف فراغ د�ستوري يف حال تاخر ت�سكيل 
منا�سبة  ار�سية  ان  موؤكدا  املقبلة،  احلكومة 
املدد  خلل  الكرب  الربملانية  الكتلة  لت�سكيل 
الكتل  اغلب  وان  خا�سة  املحددة  الد�ستورية 
الفائزة متقاربة بالنتائج فل ميكن لي كتلة 
ان تفر�ض ارادتها وتعلن انها الكتلة الكرب يف 
الربملان ما مل تكن هناك حتالفات �سيا�سية".  
من جهته حذر رئي�ض املركز العراقي للتنمية 

العلمية عدنان ال�رشاج، من فو�سى �سيا�سية 
احلكومة  ت�سكيل  تاخر  ح��ال  يف  حت��دث  ق��د 
العراقية وفقا للتوقيتات الد�ستورية املحددة، 
داعيا الكتل اىل ال�رشاع ببلورة افكارها لر�سم 
وقال  املقبلة.  للحكومة  العري�سة  اخلطوط 
ويجب  وا�سحة  الد�ستورية  "املدد  ان  ال�رشاج 
على اجلميع اللتزام بها، لن اي جتاوز على 
التوقيتات التي حددها الد�ستور �سيدخل البلد 
مبينا  �سيا�سية"،  وفو�سى  د�ستوري  فراغ  يف 
اجلديد  النواب  جمل�ض  يعقد  ان  "يفرت�ض  انه 
على   ، �سنا  الع�ساء  اك��رب  ب��ادارة   1/7 يف 
يف  ونائبيه  للربملان  رئي�ض  اختيار  يتم  ان 
الوزراء  لرئا�سة  اجلل�سة الوىل وتقدمي مر�سح 
 24 خ��لل  الك��رب  النيابية  الكتلة  قبل  من 
�ساعة من انعقاد اجلل�سة الوىل". وا�ساف ان 
"الكتلة الربملانية الكرب يف حال عدم متكنها 
ف�سيقوم  ال���وزراء  لرئا�سة  مر�سح  تقدمي  من 
الربملانية  الكتلة  ب��دع��وة  ال��ربمل��ان  رئي�ض 
الفائزة بالنتخابات بتقدمي مر�سحها لرئا�سة 

احلكومة لغر�ض ت�سكيل الكابينة احلكومية".
"العراق حمكوم بواقع �سيا�سي  ان  وا�سار اىل 
التوافق  وفق  املقبلة  احلكومة  ت�سكيل  ف�سيتم 

ال�سيا�سي و�سمن املدد الد�ستورية املحددة".
ال�سيا�سية  الكيانات  "�سائرون"  وت�سدر 
بنحو  بفوزه  النتخابات  هذه  يف  العراقية 
حل  بينما  اجلديد،  الربملان  يف  مقعدا   54
العامري  ه��ادي  بزعامة  "الفتح"  ائ��ت��لف 
وج��اء  مقعدا،   47 بنحو  الثانية  باملرتبة 
ائتلف "الن�رش" بزعامة رئي�ض الوزراء حيدر 
العبادي ثالثا بفوزه بنحو 42 مقعدا، ودولة 
القانون برئا�سة نوري املالكي ب� 25 مقعدا ، 
وح�سل تيار "احلكمة" الوطني برئا�سة عمار 

احلكيم على نحو 20 مقعدا فقط.

هل يقطع الوقت الدستوري فوضى تشكيل الحكومة الجديدة؟
بغداد_الجورنال

 مل تنتِه املقابر يف املو�سل، على ما يبدو مع نهاية 
�سهدت  التي  التاريخية،  املدينة  ه��ذه  يف  داع�ض 
العام  ار�سها خلل  ال�سخا�ض على  الف من  مقتل 
املا�سي، الذي كان عام حتريرها بعد ثلث �سنوات 
ا�ستهر بعمليات  املتطرف  التنظيم  داع�ض.  على حكم 
ويقول  ملناوئيه،  املنظمة  والخر  الع�سوائي  العدام 
�سهود انه كان يرمي بجثث القتلى يف منطقة تعرف 
بجنوب  الر���ض،  يف  حمفورة  بقعة  وهي  باخل�سفة 
على  الك�سف  من  مدنية  منظمات  متكنت  املو�سل. 
لتف�سخ  قوية  "الرائحة  ان  على  واك��دت  احلفرة  تلك 
اجلثث لكن م�سافة احلفرة البعيدة يف ا�سفل الر�ض، 

وهو  عليها  التعرف  او  اجلثث  تلك  انت�سال  من  متنع 
المر الذي قد ي�ساعد يف تقليل الوبئة التي قد تظهر 
انتهاء  ولكن  بعيدة".   مب�سافة  الر���ض  حتت  فيها 
احلرب، وزيادة اجلثث التي يختلف جمع امل�سوؤولن 
والنا�سطن على اعدادهم ت�سبب بظهور مقربة جديدة 

لي�ست ل�داع�ض وامنا للحكومة املحلية يف املو�سل.
فيها،  اجلثث  دفن  يتم  التي  املقربة  هي  ال�سحاجي   

وكانت ول تزال منطقة طمر �سحي تتبع للحكومة.
اخذ  او  عليها  التعرف  دون  من  اجلثث  دف��ن  يتم   
احلم�ض النووي ب�سكل ع�سوائي يف منطقة ال�سحاجي، 
بح�سب ماذكرته �رشور احل�سني، وهي نا�سطة مدينة 
وم�سوؤولة عن رفع جثث املنطقة القدمية يف املو�سل.
 تقول احل�سيني ان "م�رشوعها كان رفع اجلثث وملدة 

بجهد  جثة،   1500 من  اكرث  من  متكنت  ا�سهر  �ست 
تطوعي، خوفا من انت�سار المرا�ض".

"ت�سلم اجلثث اىل البلدية   وتوؤكد احل�سيني على انها 
ولي�ض  امل��دين  والدفاع  ال�سحة  من  ا���رشاف  وهناك 
لها دخل فيما بعد مب�سري اجلثث فهي من م�سوؤولية 
نوفل  نينوى  حمافظ  ويقول  املحلية".  احلكومة 
العاكوب ان "الهايل الذين يبلغون عن وجود جثث 
اىل  ونقلها  كامل  ب�سكل  معها  التعامل  يتم  ابناءهم 
ت�سلم  فاأنها  عليها  التعرف  حال  ويف  العديل  الطب 
على  معه  يعرث  ملن  بالن�سبة  احل��ال  كذلك  لذويهم، 
الطب  ب�سجل داخل  توثق  فاأنها  ثبوتية،  م�ستم�سكات 
يتم  لذلك  داع�ض  الغلب  يعترب على  العديل، وغريهم 

دفنه بالقرب من ال�سحاجي".

جلميع  طمر  عملية  ب�"وجود  علمه  نفى  العاكوب   
اجلثث داخل طمر ال�سحاجي". 

للطمر  البلدية  ت�ستخدمها  قرية  هي  وال�سحاجي 
الدواع�ض  دف��ن  موافقة  ا�ستح�سال  ومت  ال�سحي، 
فيها، خ�سو�سا ان ذويهم ل ي�ساألون عنهم وبع�سهم 
اىل  منظمات  وفق  بعد  فيما  حتولت  لكنها  اجانب، 
البلدية  يف  م�سادر  تقول  ع�سوائية.   دف��ن  منطقة 
اذار /  9 الف جثة حتى  "عدد اجلثث و�سل اىل  ان 
ملا  الخرية  الفرتة  يف  العدد  وزاد  املا�سي،  مار�ض 

يقارب ال�2000 جثة".
الهايل  عنها  ابلغ  جثة  الف   3" ان  امل�سدر  وبن   
البقية  لكن  مدنية  لعنا�رش  عليها  التعرف  ومت 

جمهويل الهوية".

بغداد_الجورنال


