
الت�شغيل  ب��دء  عن  االث��ن��ن,  االت�شاالت,  وزارة  اعلنت 
اخلا�شة  البوابات  عرب  ال�شوئي  الكيبل  خلدمة  اجلزئي 
باخلدمة يف عموم البالد, م�شرية اىل ان خدمة االنرتنت 
وقال  املا�شية.  االي��ام  خ��الل  ملحوظ  ب�شكل  حت�شنت 
يف  علي  حممد  ح��ازم  ال��وزارة  با�شم  الر�شمي  املتحدث 
امل�رشوع  ت�شغيل  با�رشت  “الوزارة  اإن  �شحايف  ت�رشيح 
جزئي  ب�شكل  واملحافظات  بغداد  يف  لالنرتنت  الوطني 
وجتريبي عرب بوابات النفاذ الدولية”, مبينا ان “الكوادر 
الفنية والهند�شية توا�شل حاليا ربط املناطق من خالل 
الكابينات الفعالة باخلدمة. وا�شاف ان “خدمة االنرتنت 
اذ  املقبلة,  القليلة  املدة  خالل  ملحوظا  حت�شنا  �شت�شهد 
ال�شوئي  الكيبل  خلدمة  اجلزئي  الت�شغيل  اىل  ذلك  يعود 
ادخلت  ان  بعد  ال�شيما  باخلدمة,  اخلا�شة  البوابات  عرب 
للمدات  احلايل  العدد  وا�شبح  )ملدة(   20 حديثا  الوزارة 
33 )ملدة(, بعد ان كان يتم العمل ب� 13 )ملدة( ما ي�شهم 
اأنه  علي  واو�شح  للمواطنن”.   املقدمة  اخلدمة  بتعزيز 
امل�شرتكن  جلميع  اخلدمة  اإي�شال  يتم  ان  املوؤمل  “من 
كابينة   2400 خالل  من  للمنازل  ال�شوئي  الكابل  عرب 
موزعة بن عموم املحافظات, تخدم ما يقارب اخلم�شة 
قبل  من  كابينة  كل  ا�شتثمار  �شيتم  اذ  منزل,  مالين 
الوكالء وا�شحاب ابراج االنرتنت الذين �شيتم اختيارهم 

بعد توافر ال�رشوط الفنية والتقنية بهم.
اال�شا�س  ال�شبب  ان  النيابية  اخلدمات  جلنة  واعتربت 
و�شوء  الف�شاد  ه��و  بالعراق  االن��رتن��ت  خدمة  ب��رتاج��ع 
االدارة يف وزارة االت�شاالت", مبينا ان "الف�شاد بوزارة 
امل�شاكل  معاجلة  وع��دم  االدارة  و�شعف  االت�شاالت 
الرتدي  لهذا  ووا�شحة  واقعية  ا�شباب  كانت  جميعها 
خدمة  وت�شهد  االن��رتن��ت.  بخدمة  امل�شتمر  وال��رتاج��ع 
االنرتنت يف العراق خالل الفرتة املا�شية تراجعا كبريا 
اتهامات  وتوجيه  املواطنن  امتعا�س  اىل  ادى  ما  جدا, 

اىل وزارة االت�شاالت بالتعمد يف ذلك.

االتصاالت تعلن بدء التشغيل الجزئي لـ”الكيبل الضوئي” لتحسين خدمة االنترنت
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بغداد - الجورنال

طائرات عراقية تدمر مقر قيادة لداعش في سوريا  االتحادية: مجلس الوزراء اصدر تعديال على 
نظام المراسم

مدحت المحمود: قوائم الفائزين ستعرض على 
المحكمة االتحادية العليا للمصادقة عليها

أمانة بغداد تزيل االف الدعايات االنتخابية من 
شوارع العاصمة

جمل�س  اإ�شدار  االثنن,  العليا,  االحتادية  املحكمة  اكدت  بغداد_اجلورنال: 
اإيا�س ال�شاموك  الوزراء تعدياًل على نظام املرا�شم. وقال املتحدث الر�شمي 
اإن "املحكمة االحتادية العليا �شبق لها ان اأ�شدرت حكمًا بخ�شو�س نظام 
�شار يف نف�س  الوزراء  "جمل�س  ان  2016. وا�شاف  ل�شنة   )4( املرا�شم رقم 
العليا با�شداره تعدياًل على نظام املرا�شم.  اجتاه حكم املحكمة االحتادية 
البند ثانيًا, واحالل  الغاء  التعديل ن�شت على  الثانية من  "املادة  اأن  وبن 
الن�س التايل )تكون االأ�شبقية لرئي�س اجلمهورية, ثم لرئي�س جمل�س الوزراء, 
لرئي�س  ثم  العليا,  لرئي�س املحكمة االحتادية  ثم  النواب,  لرئي�س جمل�س  ثم 
ثم  االإقليم,  لرئي�س  ثم  االحتاد,  جمل�س  لرئي�س  ثم  االعلى,  الق�شاء  جمل�س 
اإىل  وا�شار  االقليم".   نواب  جمل�س  لرئي�س  ثم  االقليم  وزراء  جمل�س  لرئي�س 
اأن "التعديل ن�رش يف الوقائع العراقية بالعدد )4490( يف 7/ 5/ 2018"

قوائم  اأن  االثنن,  املحمود,  مدحت  العليا  االحتادية  املحكمة  رئي�س  اكد  بغداد_اجلورنال: 
الفائزين يف االنتخابات �شوف تعر�س على املحكمة لغر�س امل�شادقة عليها بعد تدقيقها.

وقال املحمود يف بيان �شحايف اإن "االجراءات املتعلقة بتطبيق القانون كانت جيدة, وهناك 
ان�شابية وا�شحة يف االقرتاع", مبينا ان "التجربة التي ح�شلت دميقراطية وتعد اأمنوذجًا ملن 

يريد اإي�شال �شوت ال�شعب اإىل قبة جمل�س النواب.
واكد املحمود ان "العملية االنتخابية باملح�شلة تاأتي ب�شالح العراق و�شعبه", الفتا اىل ان 
"القوائم الفائزين �شوف تعر�س على املحكمة االحتادية العليا لغر�س تدقيقها وفق الد�شتور 

والقانون ومن ّثم امل�شادقة عليها".
يذكر ان املفو�شية العليا لالنتخابات اعلنت يوم ام�س االحد, عن النتائج االولية لاللنتخابات 
يف 10 حمافظات, مبينة ان �شائرون ح�شلت على املركز االول ببغداد والفتح ثانيا ودولة 

القانون ثالثا والوطنية رابعا والن�رش خام�شا.

بغداد_اجلورنال: اأعلنت اأمانة بغداد ,االثنن, عن اإزالة اآالف الدعايات االنتخابية 
عن �شوارع و�شاحات وتقاطعات العا�شمة �شمن حملة وا�شعة انطلقت فور انتهاء 
"الدوائر  ان  بيان  يف  االأمانة  وقالت  اأيام.  لثالثة  وت�شتمر  االنتخابي  الت�شويت 
البلدية التابعة الأمانة بغداد با�رشت فور االإنتهاء من الت�شويت االنتخابي اإزالة 
جميع اللوافت االنتخابية عن ال�شوارع واحلدائق وال�شاحات والتقاطعات العامة. 
وبينت ان "تلك الدوائر ا�شتنفرت جميع مالكاتها من العاملن يف اق�شام النظافة 
اىل  ونقلها  اللوافت  لرفع  احلمل  واآليات  والرافعات  الثقيلة  واالآليات  والزراعة 

مواقع الطمر.
اأح�شت اال�رشار التي �شببتها ع�رشات الدعايات  "اأمانة بغداد  البيان, ان  وتابع 
االنتخابية املخالفة لل�شوابط و�شتعمل بالتعاون مع املفو�شية العليا امل�شتقلة 

لالإنتخابات على اإتخاذ االإجراءات القانونية ب�شددها.
يذكر ان امانة بغداد اتفقت مع املفو�شية العليا امل�شتقلة لالنتخابات على عدم 
اإزالة  كلف  ت�شديد  بعد  اال  الفائزة  ال�شيا�شية  لالأحزاب  املالية  التاأمينات  اعادة 

املخالفات للدوائر البلدية.
 واأمهلت مفو�شية االنتخابات, القوائم االنتخابية واملر�شحن باإزالة الدعايات 
متوعدة  اأ�شبوع  خالل  بها  املو�شوعة  واالماكن  ال�شوارع  من  لهم  االنتخابية 

املخالفن بعقوبات.

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

اأعلنت املفو�ضية العليا 
حلقوق االن�ضان يف 
العراق، االثنني، عن 

ر�ضدها خمالفات مبراحل 
العملية االنتخابية الثالث 

 – االنتخابية  "الدعاية 
االقرتاع اخلا�ص والعام 
والفرز"،  العد  –مرحلة 

فيما ا�ضارت اىل �ضغوط 
مور�ضت �ضد منت�ضبي 

وزارة الدفاع يف االقرتاع 
اخلا�ص.

الغراوي  وقال املتحدث با�شم املفو�شية فا�شل 
العليا  "املفو�شية  اإن  ���ش��ح��ايف,  م��وؤمت��ر  يف 
االنتخابات  راقبت  العراق  يف  االن�شان  حلقوق 
الربملانية لعام 2018 مبراحلها الثالث الدعاية 
االنتخابية – االقرتاع اخلا�س والعام – مرحلة 
بلغ  الناخبن  "عدد  اأن  مبينا  والفرز",  العد 

 ."44.5% 10840989 ناخب مب�شاركة 
مرحلة  يف  "ر�شدت  املفو�شية  ان  واأو���ش��ح 
بالتوقيتات  االلتزام  عدم  االنتخابية  الدعاية 
وا�شتخدام  االنتخابية  الدعاية  باعالن  اخلا�شة 
وال�شيارات  الدولة  وموؤ�ش�شات  احلكومية  املباين 
�شور  ع��ن  ف�شال   , ال��ع��ب��ادة  ودور  احلكومية 
الدعايات  "متزيق  اىل  م�شرية  الدينية",  الرموز 
ينتمون  ارف��اد  قبل  من  للمر�شحن  االنتخابية 

لكيانات �شيا�شية مناف�شة.
ال�شيا�شية  الكتل  "جميع  اأن  اىل  الغراوي  وا�شار 
وبدون ا�شتثناء مار�شت اخلروقات واالنتهاكات 
"�شيتم  اأن��ه  موؤكدا  االنتخابية",  الدعايات  يف 
العليا  املفو�شية  اىل  املر�شدة  التقارير  رف��ع 
نتائج  قبل  االإج����راءات  الت��خ��اذ  لالنتخابات 
مبالغ  "انفاق  اىل  الغراوي  ولفت  االنتخابات. 
ك��ب��رية يف ت��ل��ك ال���دع���اي���ات, ور���ش��د ح��االت 
بع�س  اأن  اىل  ىفتة  الناخبن",  ا�شوات  ���رشاء 
دعايات  على  دعاياتهم  ي�شعون  املر�شحن 

اخرى ملر�شحن اخرين.
املتحدث  ك�شف  اخلا�س,  االق��رتاع  مرحلة  ويف 
على  ال�شغوط  "ممار�شة  عن  املفو�شية  با�شم 
الدفاع  ل���وزارة  املنت�شبن  الناخبن  من  ع��دد 
ا�شتالم  بعدم  تهديدهم  مع  الت�شويت  ب�رشورة 
رواتبهم اإال يف حال ابراز و�شل اال�شتالم", الفتا 
يف ذات الوقت اىل "عطل عدد كبري من �شناديق 
ماادى   , اخرى  ب�شناديق  وا�شتبدالها   , االقرتاع 

اىل ا�شتخدام االقرتاع اليدوي , ما يجعله فر�شة 
للتزوير.

وا�شار اي�شا اىل "وحود عدد كبري من املنت�شبن 
بطاقة  حتديثهم  ل��ع��دم  با�شواتهم  ي��دل��وا  مل 
فقط  واحد  جهاز  "وجود  اأن  مو�شحا  الناخب", 
يف عدد كبري من املراكز االنتخابية ما ادى اىل 

حدوث زخم �شديد.
ويف مرحلة االقرتاع العام, ا�شار املتحدث با�شم 

االقبال  "ن�شبة  اأن  اىل  االن�شان  حقوق  مفو�شية 
على االنتخابات �شعيفة يف اغلب املحافظات", 
موؤكدا اأن "فر�س حظر التجوال كان �شببا ا�شا�شيا 

يف انخفا�س ن�شبة امل�شاركة.
وانتقد الغراوي "عدم كفاءة االجهزة االلكرتونية 
اخلا�شة باالقرتاع , ماادى اىل تاخري الناخبن 
املفو�شية  ر�شد  اىل  م�شريا  طوابري",  ووقوفهم 
او  االنتخابي  املركز  داخل  انتخابية  "دعايات 

حقوق  مفو�شية  با�شم  املتحدث  ولفت  قربه. 
النازحن  من  كبري  عدد  "حرمان  اىل  االن�شان 
ب�شبب عدم ت�شجيل  الت�شويت  يف املخيمات من 
اأنها  اخلا�شة", مو�شحا  ال�شجالت  ا�شماءهم يف 
يف  التحقق  اجهزة  من  العديد  ا�شتبدال  "ر�شدت 
ال�شليمانية.  ويف مرحلة  باران مبحافظة  مركز 
العد والفرز, ذكر املتحدث با�شم مفو�شية حقوق 
اال�شوات  ر�شد  "تاأخر  ر�شدت  اأنها  االن�شان 

امل�����رشوط  االق���رتاع  يف  بالنازحن  اخلا�شة 
مبحافظة نينوى واالنبار و�شالح الدين", الفتا 
اىل "تاأخر نقل �شناديق االقرتاع يف العديد من 

مراكز االقرتاع لغاية ال�شاعة 12 ليال. 
حزمة  بن  املطابقة  "تاأخر  اىل  اي�شا  وا�شار 
االرقام التي ار�شلت عرب االقمار ال�شناعية وبن 
يف  الفتا  الفا�س",  ذاكرة  يف  املخزونة  االرق��ام 
النهائية  النتائج  اعالن  "تاأخر  اىل  الوقت  ذات 
الاللكرتونية والتي �شبق  ا�شتخدام االجهزة  رغم 

لها اأن اكدت انها �شتعلن النتائج خال �شاعتن. 
يف  لالإنتخابات  العليا  املفو�شية  واع��ل��ن��ت 
النتائج  عن  االثنن,  ليلة  منت�شف  بعد  العراق, 
لع�رشة  النيابية  لالإنتخابات  االولية  اجلزئية 
املفو�شية  وا�شتثنت  بغداد.   بينها  حمافظات 
نتائجها,  ع��ن  تعلن  مل  حم��اف��ظ��ات,  ثمانية 
التدقيق",  من  االنتهاء  "عدم  اىل  ال�شبب  عازية 
هي  النتائج  اعالن  من  امل�شتثناة  واملحافظات 
�شالح  ده��وك,  النجف,  ال�شليمانية,  "اربيل, 
املكتب  واأعلن  ونينوى.  مي�شان  كركوك,  الدين, 
نوري  القانون  دولة  ائتالف  لرئي�س  االإعالمي 
للمفو�شية  �شكاوى  تقدمي  عن  االثنن,  املالكي, 
“اخلروقات”  العليا امل�شتقلة لالنتخابات ب�شاأن 
تلك  اأن  موؤكدا  االنتخابية,  العملية  رافقت  التي 

اخلروقات اثرت على خيارات الناخبن.
“ائتالف  اإن  الركابي  ه�شام  املكتب  مدير  وقال 
العليا  للمفو�شية  �شكاوى  قدم  القانون  دول��ة 
امل�شتقلة لالنتخابات حول الكثري من اخلروقات 
موؤكدا  العام”,  االق���رتاع  خ��الل  ح�شلت  التي 
ال�شكاوى”.   تلك  نتائج  ينتظر  “االئتالف  اأن 
ح�شلت  خروقات  “هنالك  اأن  الركابي,  واأ�شاف 
الوقت  يف  م�شريا  الناخبن”,  خيارات  يف  اثرت 
ذاته اإىل اأن “النتائج النهائية التي �شتعلن الحقا 
�شوى  املعلنة  النتائج  من  عالية  ن�شبة  تغري  لن 

مقعد اأو مقعدين. 

حقوق االنسان ترصد مخالفات بمراحل العملية االنتخابية الثالث
بغداد_الجورنال

العراقية,  امل�شرتكة  العمليات  قيادة  اعلنت 
العراقية   F16 طائرات  تنفيذ  عن  االثنن, 
ال�شورية  االرا�شي  داخل  جوي  ق�شف  عملية 
لوج�شتي  ودع��م  قيادة  مقر  خاللها  دم��رت 
العمليات  ق��ي��ادة  وق��ال��ت  "داع�س.   لتنظيم 
القائد  من  "بتوجيه  اإن��ه  بيان  يف  امل�شرتكة 
العام للقوات امل�شلحة حيدر العبادي وتن�شيق 
دكت  امل�شرتكة  العمليات  ق��ي��ادة  واإ����رشاف 
ودع��م  ق��ي��ادة  مقر  العراقية   F16 ط��ائ��رات 
جنوب  االإرهابية  داع�س  لع�شابات  لوج�شتي 
ال�شورية,  االرا���ش��ي  داخ��ل  الد�شي�شة  منطقة 
وا�شافت  بالكامل.   املوقع  تدمري  مت  حيث 
اأن "هذه ال�رشبات اجلوية الدقيقة تاأتي وفق 
ا�شتخباراتية موؤكدة وجهود اخللية  معلومات 

هذه  يف  امل�شرتكة  العمليات  لقيادة  اجلوية 
التفا�شيل  �شتعلن  اأنها  اىل  م�شرية  العملية", 
حيدر  ال��وزراء  رئي�س  وكان  الحقا.   والنتائج 
العراقية  ال��ق��وات  ع��زم  ع��ن  اع��ل��ن  ال��ع��ب��ادي 
االرا���ش��ي  داخ��ل  "داع�س"  تنظيم  مالحقة 
الق�شاء عليه نهائيا, فيما  ال�شورية حتى يتم 
جوية  �رشبات  تنفيذ  عن  الحقا  االع��الن  مت 
عن  ا�شفرت  دم�شق  مع  بالتن�شيق  �شوريا  يف 
وتدمري  التنظيم  قياديي  من  الع�رشات  مقتل 
عملية  عراقية  قوة  ونفذت  له.  رئي�شية  مقار 
خا�شة داخل االرا�شي ال�شورية موؤخرا انتهت 
بينهم  داع�س  بتنظيم  بارزين  قادة  باعتقال 
وبقي  التنظيم.  زعيم  البغدادي  من  مقرب 
مليون   25 وا�شنطن  ر�شدت  الذي  البغدادي, 
دوالر ملن يحدد مكانه اأو يقتله, متواريا عن 
تنقل  باأنه  تفيد  �شائعات  وت��رددت  االأنظار, 

مرارا يف املناطق التي ي�شيطر عليها تنظيمه 
بن جانبي احلدود العراقية ال�شورية. من جهة 
مقتل  عن  االحت��ادي��ة,  ال�رشطة  اعلنت  اخ��رى 
"امل�شوؤول االمني" لقاطع احلويجة والريا�س 
بعملية اأمنية م�شرتكة يف منطقة �شالكة جنوب 
االحتادية  ال�رشطة  قائد  وقال  كركوك.  غربي 
"ال�رشطة  اإن  �شاكر جودت  رائد  الركن  الفريق 
املخابرات  جهاز  مع  بالتن�شيق  االحت��ادي��ة 
الوطني العراقي تقتل االرهابي املطلوب احمد 
الرتكماين.  عمر  ابو  امللقب  الرتكماين  طلعت 
"امل�شوؤول  هو  الرتكماين  اأن  جودت,  واأ�شاف 
قتله  ومت  والريا�س,  احلويجة  لقاطع  االمني 
خالل عملية امنية م�شرتكة يف منطقة �شالكة 
اجلنائية  املحكمة  وق�شت  احلويجة.  جنوب 
املركزية يف بغداد باالإعدام �شنقًا حتى املوت 
بحق احد االإرهابين لقيامه بعملية نحر اأحد 

الدبلوما�شين الرو�س يف العراق.
املتحدث  بريقدار  ال�شتار  عبد  القا�شي  وذكر 
"املحكمة  اأن  الق�شاء االأعلى  الر�شمي ملجل�س 
بحق  ب��االإع��دام  حكمت  املركزية  اجلنائية 
احد  بنحر  بقيامه  اأدي���ن  االإره��اب��ي��ن  اح��د 
الدبلوما�شين الرو�س يف العراق عام 2006". 
بخطف  اعرتف  "املتهم  ان  بريقدار  وا�شاف 
اأربعة اأجانب مع جمموعة م�شلحة", مبينا ان 
باإطالق  قتلهما  املجنى عليهم مت  "اثنن من 
االآخران".   االثنان  ذبح  مت  فيما  عليهم  النار 
ا�شرتك  "االرهابي  ان  الر�شمي  وبن املتحدث 
بعملية الذبح بحق احد الدبلوما�شين الرو�س 
وبعدها قام مع جمموعته امل�شلحة بالتخل�س 
من اجلثث برميها يف نهر دجلة", م�شريا اىل 
املادة  وفق  �شدر  االإرهابي  بحق  "احلكم  ان 

الرابعة/1 من قانون مكافحة االإرهاب..

بغداد – الجورنال 
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