
همام  النواب  جمل�س  لرئي�س  الأول  النائب  اعلن 
العملية  حماكاة  اإج��راءات  جناح  الحد،  حمودي، 
جميع  "من  الربملان،  يف  جرت  التي  النتخابية 
جتربة  ان  اك��د  فيما  قيا�سي"،  وبوقت  اجلوانب 
ال�سالم  ق�رص  يف  غ��دا،  �ستجري،  اأخ��رى  مماثلة 
مب�ساركة الرئا�سات الثالث وقادة الكتل ال�سيا�سية.
رئي�س  م��ع  �سحفي  م��وؤمت��ر  يف  ح��م��ودي  وق���ال 
للعملية  املحاكاة  جتربة  انتهاء  عقب  املفو�سية 
بنجاح  العراقي  ال�سارع  "يطماأن  اإنه  النتخابية، 
جرت  التي  النتخابية،  العملية  حماكاة  اجراءات 
وبوقت  اجلوانب  جميع  من  النواب،  جمل�س  داخل 
قيا�سي"، لفتا اىل ان "التجربة اثبتت دقة العملية 
النتخابية من البداية حتى اعالن ومطابقة النتائج 
واملثارة  املطروحة  املخاوف  وب��ددت  بالكامل، 
لالنتخابات".  اللكرتوين  الت�سويت  عملية  ب�سدد 
واأ�ساف النائب الأول لرئي�س الربملان، اأن "عملية 
الثنني،  اليوم  �ستجرى  اخرى  انتخابية  حماكاة 
يف ق�رص ال�سالم مب�ساركة الرئا�سات وقادة الكتل 
ال�سيا�سية ل�سمان احلفاظ على اأ�سوات الناخبني". 
ال�12  النيابية يف  ومن املقرر اجراء النتخابات 
جهات  تبديها  خم��اوف  و�سط  اجل��اري  اأي��ار  من 
�سيا�سية �سنية وكردية، من حدوث عمليات "تزوير 
املحافظات  يف  الناخبني،  باأ�سوات  وتالعب" 
توؤكد  فيما  عليها،  املتنازع  واملناطق  الغربية 
املفو�سية العليا امل�ستقلة لالنتخابات، ان الليات 
التي �ستتبعها يف يوم القرتاع، واأجهزة عد وفرز 
وتعترب  للتزوير".  جم��ال  "ترتك  لن  الأ���س��وات، 
الأوىل   2018 العراقية  الربملانية  النتخابات 
داع�س  تنظيم  هزمية  بعد  البالد،  يف  جتري  التي 
الن�سحاب  منذ  والثانية  املا�سي،  العام  نهاية 

الأمريكي من العراق يف العام 2011.
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بغداد – الجورنال 

مفوضية االنتخابات: مشترو بطاقات الناخب لن يستفيدو منها
الجنائية المركزية تحكم بالسجن 10 سنوات 

لمتهمين تاجروا بقطع اثرية

االتحادية ترد دعوى الجبوري ضد العبادي بشأن 
نظام المراسم

العدل: االفراج عن 676 نزيال في نيسان الماضي 
بينهم مشمولون بالعفو العام

اجلنائية  املحكمة  ان  الح��د،  العلى،  الق�ساء  جمل�س  اأعلن  بغداد_اجلورنال: 
املركزية يف بغداد ا�سدرت حكما بال�سجن ملدة ع�رصة اأعوام بحق ثالثة متهمني 
با�سم  الر�سمي  املتحدث  وقال  الأثرية.  القطع  من  كبري  عدد  بحوزتهم  �سبط 
اأ�سدرت  "املحكمة اجلنائية املركزية  ال�ستار بريقدار يف بيان ان  املجل�س عبد 
حكما بال�سجن ملدة ع�رصة اأعوام بحق ثالثة متهمني �سبطت بحوزتهم ثالثمائة 
و�ست قطع اأثرية ف�سال عن ع�رص اأخرى مزيفة". واأ�ساف بريقدار اأن "املتهمني 
اعرتفوا باأنهم كانوا يقومون بالتفاق وال�سرتاك مع متهمني اآخرين باملتاجرة 
بها"، مبينا ان "املتهمني �سبق وان باعوا قطعا اأثرية اىل �سخ�س قطري اجلن�سية 
بح�سب اعرتافاتهم، فيما اأ�سار اىل ان الحكام �سدرت بحق املتهمني وفقًا لأحكام 
املادة 44/ ال�سق الول من قانون الآثار والرتاث رقم 55 ل�سنة 2002". يذكر 
اأن عمليات تهريب الآثار العراقية ن�سطت ب�سكل لفت لالنتباه بعد ني�سان 2003 
اثر تعر�س العديد من املتاحف العراقية اىل عمليات ال�سلب والنهب، فيما تعلن 
الأجهزة الأمنية بني احلني والآخر عن اعتقال ع�سابات لتهريب الآثار و�سبط 

اآثار بحوزتها.

ايا�س  العليا  الحتادية  املحكمة  با�سم  املتحدت  علن  بغداد_اجلورنال: 
جمل�س  رئي�س  قبل  من  املقامة  الدعوى  ردت  املحكمة  اأن  الأحد،  ال�ساموك، 
النواب �سليم اجلبوري �سد رئي�س الوزراء حيدر العبادي ب�ساأن نظام املرا�سم. 
بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  ق�ست  الحتادية  "املحكمة  اإن  ال�ساموك،  وقال 
6/5/2018 برئا�سة القا�سي مدحت املحمود وع�سوية الق�ساة كافة يف 
الدعوى املقامة من رئي�س جمل�س النواب �سد رئي�س جمل�س الوزراء اإ�سافة 
الثالث:  ال�سلطات  ذكرت  حينما  الد�ستور  من   47 املادة  اأن  اإىل  لوظيفتهما 
الت�رصيعية والتنفيذية والق�سائية كان ذكرها على �سبيل التعداد ولي�س على 
كل  بني  الواردة  الواو  لأن  واخرى  �سلطة  بني  التف�سيل  اأو  الرتاتيبية  �سبيل 
�سلطة واأخرى هي واو العطف و واو العطف يف قواعد اللغة العربية لميكن 
واآخر".  م�سمى  بني  التف�سيل  �سبيل  على  اأو  الرتاتيبية  �سبيل  على  تكون  اأن 
الطعن  دعوى  برد  العليا  الحتادية  املحكمة  ق�ست  "لذا  ال�ساموك  واأ�ساف 
بنظام املرا�سم رقم 4 ل�سنة 2016 الذي اعتمد يف ترتيب العناوين الواردة 
فية املهام الذي يتولها كل عنوان وارد فيه حاكما ل�سبط الرتاتيبية الواردة 

فية، وهذا يجد �سنده يف الفقرة ثانيا من املادة 58 من الد�ستور".

676 نزياًل يف  العدل، الحد، الفراج عن  اأعلنت وزارة  بغداد_اجلورنال: 
بيان  الوزارة يف  العام. وذكرت  بالعفو  بينهم م�سمولني  املا�سي  ني�سان 
ال�سهر  خالل  ال��وزارة  �سجون  من  عنهم  للمفرج  الكلي  "لعدد  ان  �سحايف 
واملحافظات  بغداد  يف  ال��وزارة  �سجون  من  نزياًل   )676( بلغ  املا�سي 
من  و)622(  الن�ساء  من  و)54(  العام،  بالعفو  م�سموًل   )184( بينهم 
الرجال مت الفراج عنهم بعد انتهاء فرتات حمكوميتهم". واأكد البيان، ان 
"دائرة ال�سالح التابعة للوزارة قطعت ا�سواطًا كبرية يف جمال عمليات 
اأطالق ال�رصاح مع تطبيقها نظام الر�سفة اللكرتونية والذي يتيح امكانية 
ملفاتهم  بح�سم  ي�ساهم  كما  الق�سائية،  احكامهم  املنتهية  النزلء  حتديد 
وفقًا للمدة القانونية املحددة لإطالق ال�رصاح". وكانت الوزارة قد اأعلنت 
يف وقت �سابق، ان عدد املطلق �رصاحهم بقرار العفو العام قد بلغ )7537( 

نزياًل منذ �سهر 11/2016 ولغاية 30/4/2018.

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

بعد ف�شل جميع حماوالت 
االأحزاب الكردية لت�شكيل حتالف 
واحد خلو�ض االنتخابات املقرر 

اأن جترى يف 12 مايو/اأيار 
احلايل، يبدو امل�شهد الكردي 

اأكرث تعقيدًا من اأي وقت م�شى، 
يف وقت تدور فيه رحى �شراع 

حمموم بني ال�شقور، الذين 
يطلق عليهم بع�ض �شيا�شيي 

بغداد ت�شمية "االنف�شاليني"، 
واحلمائم الذين يبدون مرونة 

يف التعامل مع احلكومة 
العراقية.

للحزب  امل��ت��ك��ررة  امل��ح��اولت  م��ن  ال��رغ��م  وعلى 
الرئي�س  يتزعمه  ال��ذي  الكرد�ستاين،  الدميقراطي 
ال�سابق لإقليم كرد�ستان، م�سعود البارزاين، لإقناع 
مع  جيدة  بعالقة  تتمتع  التي  الكردية،  الأح��زاب 
هذه  جميع  ف��اإن  راي��ت��ه،  حت��ت  لالن�سواء  ب��غ��داد 
اإن  قال،  احلزب  لع�سو يف  وفقًا  ف�سلت  املحاولت 
املحافظة  هي  الوحدة  من  البارزاين  حزب  غاية 
على حقوق ومكت�سبات الأكراد التي فقد كثري منها 
بعد ا�ستفتاء النف�سال الذي اأجري العام املا�سي. 
انق�سام  من  يعاين  الكردي  "البيت  اأن  واأ���س��اف 
البارزاين  اأن فريق م�سعود  غري م�سبوق"، مو�سحًا 
�سم  ب�سمنها  الكردية،  احلقوق  بجميع  متم�سك 
اإقليم  اإىل  عليها  امل��ت��ن��ازع  وامل��ن��اط��ق  ك��رك��وك 
املتمثل  امل���ن���اوئ،  املع�سكر  اأم���ا  ك��رد���س��ت��ان، 
حمافظة  يف  تعمل  اأخرى  واأحزاب  التغيري  بحركة 
ال�سليمانية، فيميل اإىل فتح املزيد من اأبواب احلوار 

والتفاهم مع بغداد.
ال��ع��راق��ي ع��ن احل��زب  ال��ربمل��ان  واأع��رب��ت ع�سو 
عن  اجل���اف،  اأ���س��واق  الكرد�ستاين،  الدميقراطي 
الأكراد دفعوا �رصيبة باهظة نتيجة  اأن  اعتقادها 
التي  ال�سيا�سية  الكتل  مطالبة،  وحدتهم،  لعدم 
املرحلة  خالل  الكردي  ال�سف  خارج  تعمل  كانت 
واحد  ك��ردي  حتالف  �سمن  بالن�سواء  املا�سية 
اإىل  واأ���س��ارت  جماهريها.  اأم��ام  م�سوؤولة  لأنها 
املرحلة  ب�ساأن  وا�سحًا  ت�سوراً  حزبها  امتالك 
تكون  اأن  يجب  الأوىل  اخلطوة  اأن  مبينة  املقبلة، 
قبل  واحد  حتالف  �سمن  الكردية  القوى  باتفاق 
م�ستعد  حزبها  اأن  واأو�سحت  بغداد.  اإىل  الذهاب 
العراقي  الد�ستور  تطبق  �سخ�سية  اأية  مع  لالتفاق 
وجود  اإىل  لفتة  انتقائية،  دون  من  بحذافريه 

حماولت لتوحيد ال�سف الكردي.
الدميقراطي  احل��زب  يف  لنا  "بالن�سبة  واأ�سافت 

الكرد�ستاين ل تعنينا املنا�سب لأننا يف انتخابات 
2014 ح�سدنا اأكرب عدد من املقاعد قبل اأن نتفق 
املقابل،  ويف  بالتوافق".   املنا�سب  توزيع  على 
رغبة  اإىل  الريبة  بعني  عراقيون  برملانيون  ينظر 
على  بال�سيطرة  الكرد�ستاين  الدميقراطي  احل��زب 
ال�ساحة ال�سيا�سية الكردية، على الرغم من مواقفه 
بنظرهم.  �سلبية  تعترب  والتي  بغداد  جتاه  ال�سابقة 
البارزاين  م�سعود  اأن  وتوت  اإ�سكندر  النائب  واأكد 
بغداد  بني  العالقة  بتوتر  �سخ�سي  ب�سكل  ت�سبب 
اأن   ، مو�سحًا  املا�سية،  املرحلة  خ��الل  واأرب��ي��ل 
مع  تعاملها  يف  مق�رصة  كانت  العراقية  احلكومة 

والتي  بالعراق،  اأ�رصت  التي  البارزاين  �سيا�سات 
و�سلت حد تقدمي الدعم لتنظيم "داع�س" الإرهابي.
يف هذه الأثناء، حذر رئي�س حكومة اإقليم كرد�ستان، 
الكرد�ستاين،  الدميقراطي  احل��زب  رئي�س  ونائب 
نيجرفان البارزاين، من وجود بع�س اجلهات التي 
ال�سليمانية،  حمافظة  يف  فكريًا  اإرهابًا  متار�س 
مبينًا اأن هذه اجلهات حتاول ف�سل املحافظة عن 
متار�س  جهات  "توجد  واأ�ساف  كرد�ستان.  اإقليم 
الدميقراطي  احل��زب  اأن�سار  �سد  فكريًا  اإره��اب��ًا 
كلمة  خالل  مبينًا،  ال�سليمانية"،  يف  الكرد�ستاين 
بحفل انتخابي اأمام اأن�ساره بال�سليمانية، اأن هذا 

الإرهاب �سعيف وي�سري نحو الفناء. واأ�سار اإىل اأن 
"هذه اجلهات تريد اأن تقود �سكان ال�سليمانية نحو 
املحافظة  وف�سل  واحلزبية،  ال�سيا�سية  غاياتها 
اإىل  اإ�سارة  اإىل �سلطات غري كردية"، يف  وت�سليمها 
واحلكومة  الكردية  الأح��زاب  بع�س  بني  التقارب 
من  حزبه  هدف  اأن  اإىل  ولفت  بغداد.  يف  العراقية 
اإىل  الذهاب  ثم  ومن  النتخابات،  يف  امل�ساركة 
احلقوق  على  احل��ف��اظ  ه��و  ب��غ��داد،  يف  ال��ربمل��ان 
على  احل�سول  ولي�س  الكردي،  لل�سعب  الد�ستورية 
احلكومة  وجهت  ذل��ك،  اإىل  والكرا�سي.  املنا�سب 
كردية  حكومية  جلهات  لذعة  انتقادات  العراقية 

على  كرد�ستان  اإقليم  يف  الناخبني  اإرغام  حتاول 
الت�سويت ل�ساحلها. واأكد املتحدث با�سم احلكومة 
حيدر  ال��وزراء،  رئي�س  اأن  احلديثي،  �سعد  العراقية، 
اأو جهة  اأي حزب كردي  تعهد مبحا�سبة  العبادي، 
الأمنية  القوات  منت�سبي  باإرغام  تتورط  حكومية 

واملوظفني على الت�سويت باجتاه معني. 
وقال "تتوارد اأنباء عن وجود �سغوط يتعر�س لها 
اإقليم  يف  الدولة  وموظفو  الأمنية  القوات  منت�سبو 
احلاكمة،  الأح��زاب  اأط��راف يف  قبل  كرد�ستان من 
من خالل تخويفهم باإنزال عقوبات بحقهم، كالنقل 
والف�سل، لإرغامهم على الت�سويت باجتاه معني"، 
مو�سحًا، يف بيان، اأن هذه الإجراءات، اإن �سحت، 
فاإنها متثل خمالفة خطرية للقوانني، واأن القائمني 
القانونية. وتابع  اإىل امل�ساءلة  عليها �سيتعر�سون 
هذه  ملثل  الك��رتاث  عدم  اإىل  املواطنني  "ندعو 
يف  ون�ساندهم  معهم  �سنقف  واإن��ن��ا  التهديدات، 
ممار�سة حقهم النتخابي بكل حرية وح�سب قناعة 
جانبهم،  من  اأك��دوا،  اأك��راد  �سيا�سيون  منهم".  كل 
اأح��زاب  قبل  م��ن  الناخبني  على  �سغوط  وج��ود 
ع�سو  وقال  كرد�ستان.  اإقليم  حكومة  من  مقربة 
اأحمد ر�سا،  حتالف الدميقراطية والعدالة الكردي، 
الكرد�ستاين  الدميقراطي  احلزب  اأن�سار  بع�س  اإن 
ملر�سحي  النتخابية  الدعاية  على  حملة  �سنوا 
وده��وك،  اأرب��ي��ل  حمافظتي  يف  الأخ���رى  القوائم 
البارزاين،  حزب  من  مدفوعني  �سبابًا،  اأن  مبينًا، 
التغيري  الدميقراطية وحركة  لتحالف  مزقوا �سوراً 
يف  الأح��زاب  بع�س  اأن  واأو�سح  املحافظتني.  يف 
موؤكداً  بغداد،  مع  تقاربها  ثمن  تدفع  ال�سليمانية 
يلقي  اأن  يريد  الكرد�ستاين  الدميقراطي  احلزب  اأن 
الإ�رصار  ب�سبب  التهلكة  يف  وطموحاتهم  بالأكراد 
بالتفريط  ت�سببت  التي  املت�سنجة  ال�سيا�سات  على 
���رصورة  على  و���س��دد  ال��ك��ردي.  ال�سعب  بحقوق 
املقبلة  النتخابات  نتائج  مع  بواقعية  التعامل 

بعيداً عن التزمت الذي ي�رص عليه حزب البارزاين.

االنتخابات تفجر صراعًا بين "الصقور والحمائم" في كردستان
بغداد - الجورنال

اأعلنت املفو�سية العليا امل�ستقلة لالنتخابات، 
ال�سبت، عدم تلقي �سكوى ب�ساأن عمليات �رصاء 
فتح  ق��رب  مع  بالتزامن  الناخبني،  بطاقات 
�سباح  الناخبني  اأم���ام  الق���رتاع  �سناديق 
ق��ال ع�سو جمل�س  و ّ  احل��ايل.  اآي��ار   12 ي��وم 
املفو�سني حازم الرديني يف ت�رصيح �سحايف 
ال�سوات وبطاقة  "احلديث عن بيع و�رصاء  اإن 
الناخب، جمرد كالم يقال يف و�سائل العالم" 
اأي  اإليها  ت�سل  مل  املفو�سية  اأن  اإىل  لفتا   ،  ً
�سكاوى ر�سمية بهذا ال�ساأن، كما مل ت�سلها اأي 
اجراءات �سد  تتخذ  بهذا اخل�سو�س حتى  اأدلة 

من يقوم بهذه الق�سايا".

مل  النتخابات،  "مفو�سية  اأن  الرديني،  واأكد 
ت�سل اإليها �سكوى واحدة يف كافة املحافظات، 
حقيقية  و����رصاء  بيع  ح���الت  وج���ود  ت��وؤ���رص 
لبطاقات الناخب". واأو�سح اأن "يف حال كانت 
هناك عمليات �رصاء لبطاقة الناخب من بع�س 
ا�ستخدامها يف يوم  اأحد  ي�ستطيع  اجلهات، فال 
القرتاع، اإل ال�سخ�س الذي اإ�سمه على البطاقة 

ح�رصا".
اأف��ادت  الرتكية،  "النا�سول"  وكالة  وكانت 
ب�"بور�سة"  اأ�سمته  ما  ب��اأن  لها،  تقرير  يف 
قرب  مع  بالتزامن  النتخابية  الأ�سوات  �رصاء 
على  خيمت  العراق،  يف  النيابية  النتخابات 
نزاهة النتخابات املزمع اجراوؤها يف 12 اأيار 

احلايل.

"اأ�سعار  ان  تقريرها،  يف  ال��وك��ال��ة  وذك���رت 
تدريجيا  ترتفع  اللكرتونية  الناخب  بطاقات 
كلما  العراق  يف  لأ�سوات  �رصاء  )بور�سة(  يف 
املقررة  الربملانية  النتخابات  موعد  اقرتب 
اأيار املقبل"، بح�سب ع�سو يف جمل�س   12 يف 
امل�ستقلة  العليا  باملفو�سية  امل��ف��و���س��ني 
التطمينات  "رغم  اأنه  واأ�سافت،  لالنتخابات.  
الن��ت��خ��اب��ات،  مفو�سية  ب��ه��ا  تبعث  ال��ت��ي 
النتخابات  تزوير  اإمكانية  ب��اأن  ومفادها 
احلديث  ك��رة  اأن  اإل  م�ستحيلة،  تكون  تكاد 
املتداول يف الوقت احلايل عن �رصاء البطاقات 
مدى  على  تخيم  باتت  للناخبني  لإلكرتونية 
نهاية  "يف  اأنه  وتابعت،  النتخابات".  نزاهة 
الدعائية  احلملة  ب��دء  وقبل  املن�رصم،  اآذار 

املا�سي،  ال�سهر  من  العا�رص  يف  لالنتخابات 
من  مبالحقة  النتخابات  مفو�سية  توعدت 
الناخب  بطاقة  و���رصاء  بيع  يف  تورطه  يثبت 

الإلكرتونية".
اإنها  التقرير،  وفق  حينها،  املفو�سية  وقالت 
"�ست�سحب امل�سادقة من اأي مر�سح اأو حزب اأو 
حتالف �سيا�سي يثبت ر�سميا وبالأدلة القاطعة 
غري  بطريقة  الناخبني  بطاقات  على  ح�سوله 
عن  ف�سال  اإحالته  و�سيتم  وملتوية  �رصعية 
الناخبني الذين يثبت تورطهم ببيع البطاقة اإىل 

الق�ساء لتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".
24 مليون مواطن الإدلء باأ�سواتهم  ل�  ويحق 
مليون   37 اأ�سل  من  املقبلة،  النتخابات  يف 

ن�سمة.
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