
�شكوى   33 وج��ود  االنتخابات،  مفو�شية  اأك��دت 
ب�شاأن  لها  امل��ق��دم��ة  ال�����ش��ك��اوى  ب��ن  م��ن  ح��م��راء 
االنتخابات الت�رشيعية النيابية للعام 2018، فيما 
لفتت اىل الغاء 103 حمطة توزعت على حمافظات 

االنبار ونينوى و�شالح الدين وبغداد واربيل.
اىل  "ا�شتناداً  ان��ه  ب��ي��ان  يف  املفو�شية  وق��ال��ت 
املعدل   2007 ل�شنة   )11( رقم  املفو�شية  قانون 
قبل  من  لالعرتا�ض  القانونية  الطرق  بن  ال��ذي 
من  االنتخابات  نتائج  م��ن  املت�رشرة  اجل��ه��ات 
ال�شكاوي االنتخابية يف يوم االقرتاع  خالل تقدمي 
ت�شعها  التي  والفنية  القانونية  لالجراءات  وفقًا 
ال�شلطة  ه��و  املفو�شن  جمل�ض  ف��ان  املفو�شية، 
فاأن  "لذلك  واأ�شاف  بال�شكاوى".  للبت  احل�رشية 
بلغت  التي  ال�شكاوى  يف  نظر  املفو�شن  جمل�ض 
واخل��ارج،  واخلا�ض  العام  الت�شويت  يف   1436
جمل�ض  يف  خمت�شة  جل��ان  قبل  م��ن  وت�شنيفها 
حمراء"،  �شكوى   33 وجود  تبن  حيث  املفو�شن 
م�شريا اىل اأنه "بعد التدقيق ترتب عليها الغاء 103 
ونينوى  االن��ب��ار  حمافظات  على  ت��وزع��ت  حمطة 

و�شالح الدين وبغداد واربيل".
املفو�شية  فاأن  بالطعون  يتعلق  فيما  "اأما  وتابع 
تت�شلم الطعون يف مكاتب املحافظات ومكتبي بغداد 
املفو�شية  قانون  ر�شم  وكما  والر�شافة  الكرخ   /
جمل�ض  بقرارات  بالطعن  املت�رشرة  للجهات  احلق 
لالنتخابات  الق�شائية  الهيئة  ام��ام  املفو�شن 
ملزمة  وقراراتها  االحت��ادي��ة  التمييز  حمكمة  يف 
الت�رشيعية  االنتخابات  نتائج  والقت  للمفو�شية". 
النواب  جمل�ض  يف  اع�شاء  قبل  من  وا�شعا  ج��دال 
اتهم  حيث  املجل�ض،  ع�شوية  لنيل  جدد  ومر�شحن 
دعا  ما  بالتزوير،  االنتخابات  مفو�شية  البع�ض 
حتديد  اإىل  اجلبوري  �شليم  النواب  جمل�ض  رئي�ض 
جل�شة طارئة للمجل�ض عقدت ال�شبت املا�شي بعد اأن 
وقع اأكرث من 81 نائبا على طلب بذلك، ومت خالل 
اأن  اجلبوري  واأعلن  االنتخابات  مناق�شة  اجلل�شة 
الربملان �شيوجه كتابًا للمفو�شية باتخاذ الو�شائل 

التي توفر الثقة بالعملية االنتخابية.

مفوضية االنتخابات تلغي  103 محطات توزعت على خمس محافظات 
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بغداد - الجورنال

مئات الجثث ال تزال تحت األنقاض بعد عشرة اشهر من استعادة الموصل تحقيق كركوك يصدق اعترافات المتهمين 
بمقتل الطفل عزام

المنافذ الحدودية تعلن استحصال موافقة المالية 
على دخول السيارات المتضررة لفترة محدودة

مجلس بغداد: 3 أسباب وراء زيادة ساعات قطع 
الكهرباء في العاصمة

يف  االأح��داث  حتقيق  حمكمة  اأن  االأعلى،  الق�شاء  جمل�ض  اأعلن  بغداد_اجلورنال: 
كركوك �شدقت اأقوال املتهمن بق�شية مقتل الطفل عزام وا�شتكملت كافة االإجراءات 
الالزمة الإحالة املتهمن للمحكمة املخت�شة. وقال املتحدث با�شم املجل�ض القا�شي 
عبد ال�شتار بريقدار يف بيان �شحايف اإن "حمكمة حتقيق كركوك لالأحداث �شدقت 
اأقوال ثالثة متهمن قاموا باالعتداء على الطفل عزام ومن ثم قتله". واأ�شاف، اأن 
اأقوال ذوي  اإجراء ك�شف الداللة وتدوين  "املتهمن اعرتفوا بتفا�شيل احلادثة ومت 
املجنى عليه واأولياء اأمور املتهمن وا�شتكمال كافة االإجراءات بغية اإحالة املتهمن 
اإىل املحكمة املخت�شة". ي�شار اإىل اأن القوات االأمنية اعتقلت ثالثة متهمن بق�شية 

اغت�شاب وقتل الطفل عزام البياتي يف حي الوا�شطي جنوبي حمافظة كركوك.
ب�شكل  قا�شم عرجي و�شل اىل حمافظة كركوك لال�رشاف   الداخلية  ان وزير  يذكر 
موؤكدا  عزام"،  املغدور  الطفل  مقتل  ق�شية  ب�شاأن  التحقيق  ملف  على  �شح�شي 
لينال  الطفل،  بحق  اجلرمية  ارتكب  من  بحق  الطبيعي  جمراه  �شياأخذ  "القانون  ان 

املجرمون جزاهم العادل". 

ا�شتح�شال  االإثنن،  احل��دودي��ة،  املنافذ  هيئة  اأعلنت   : بغداد_اجلورنال 
ال�شيارات املت�رشره من  الوزير على دخول  املالية / مكتب  موافقة وزارة 

.2018/8/30 2018/4/26 ولغاية 
"ا�شارة  اأنه  بيان  ال�شويلي يف  الهيئة، حممد  باإ�شم  الر�شمي  املتحدث  وقال 
اىل كتاب هيئة املنافذ احلدودية املوجه لوزارة املالية يف 20 اآيار 2018 
هيئة  قبل  من  املنع  ق��رار  بعد  القرار  بهذا  العمل  باإيقاف  طالبت  والتي 
الكمارك، جاءت تلك املوافقة بعد مطالبات و�شكاوى عرب �شفحات التوا�شل 

االجتماعي".
واأ�شاف ان "�شفحة هيئة املنافذ قدمت لكاظم العقابي رئي�ض هيئة املنافذ 
احلدودية منا�شدتن فيها حل هذا املو�شوع كونه مي�ض �رشيحة وا�شعة من 
التجار وامل�شتوردين واأ�شحاب ذو املهن اخلا�شة بت�شليح واإدامة العجالت 
االأزمة  هذه  حل  الأجل  و�شخ�شية  حثيثة  وبجهود  �شعى  وبدوره  املت�رشرة 
التي ع�شفت باملواطنن بقرار مفاجئ من قبل الهيئة العامة للكمارك، وقد 
املذكروه  للفرتة  القرار  هذا  الغاء  ومت  االأ�شولية  املوافقات  ا�شتح�شال  مت 

اأعاله".

بغداد_اجلورنال ك�شف جمل�ض حمافظة بغداد، عن وجود 3 اأ�شباب رئي�شية 
لزيادة �شاعات قطع الطاقة الكهربائية يف العا�شمة، فيما اأ�شار اىل ان احد 
و�شيانة خطوط  الفني  باجلانب  الكهرباء  وزارة  اهتمام  عدم  هو  اال�شباب 
الكرعاوي  علي  املجل�ض  ع�شو  وقال  الكهرباء.  لتوزيع  الداخلية  ال�شبكة 
يف  الكهربائية  الطاقة  قطع  �شاعات  لزيادة  رئي�شية  اأ�شباب   3 "هناك  ان 
العا�شمة وال�شبب االول والرئي�شي هو ارتفاع درجات احلرارة مما ادى اىل 
زيادة ا�شتهالك الكهرباء نظراً لبداأ املواطنن بت�شغيل اجهزة التربيد ب�شكل 
الع�شوائية  املناطق  الثاين هو وجود  "ال�شبب  بان  ال�شابق"، مبينًا  اأكرب من 
كبرية  طاقة  ت�شتهلك  وهي  بغداد  العا�شمة  ربع  نحو  م�شاحة  ت�شكل  والتي 
جداً". واأ�شار الكرعاوي، اىل ان "ال�شبب الثالث هو اعطاء الكهرباء للمناطق 
�شمول  دون  بغداد  يف  �شاعة   24 ملدة  الكهرباء  بخ�شخ�شة  متتعت  التي 
املناطق االخرى والتي بداأت الكهرباء تقطع عنها بن�شب اأعلى من ال�شابق"، 
باجلانب  الكهرباء  وزارة  اهتمام  عدم  هو  اي�شًا  اال�شباب  "من  بان  موؤكداً 

الفني و�شيانة خطوط ال�شبكة الداخلية لتوزيع الكهرباء".

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

بعد ا�شهر من غياب رئي�س 
احلزب الدميقراطي م�شعود 

بارزاين نتيجة االزمة 
ال�شيا�شية واالأمنية التي 

اندلعت بني حكومتي املركز 
واالقليم يف اأيلول املا�شي، 

ب�شبب عزم عزمه ان�شاء 
دولة كردية عرب ا�شتفتاء 

باءت نتيجته بالف�شل 
ملخالفته االأنظمة والقوانني، 
ت�شعى دول خارجية العادة 

البارزاين اىل الواجهة 
ال�شيا�شية التي كان ي�شغلها 

قبل اال�شتفتاء.

العراقية  الربملانية  االنتخابات  نتائج  اأثارت 
التي اأجريت االأ�شبوع املا�شي، �شجة اإعالمية 
التوا�شل  مواقع  ونا�شطي  مدّوين  لدى  وا�شعة 
االجتماعي، ال �شيما واأنها كانت االأكرث جداًل، 

�شيا�شية  رم���وزاً  طاولت  كثرية  ف�شائح  بعد 
اإىل  املكثفة  ال��دع��وات  عن  ف�شاًل  خم�رشمة، 
وجوٍه  وجود  لعدم  نظراً  االنتخابات  مقاطعة 
ت�شتحق الفوز، باالإ�شافة اإىل الت�شكيك يف عمل 
الر�شمية  اجلهة  وهي  االنتخابات،  مفو�شية 
االقرتاع يف مدن  اإدارة عمليات  امل�شوؤولة عن 

خ�شارة  اإىل  االنتخابات  نتائج  واأدت  العراق.  
العراقيون  اعتاد  الذين  ال�شيا�شين  من  ع��دٍد 
على انتقادهم ، مثل حنان الفتالوي، ، وموفق 
يف  نف�شه  م��دح  عنه  ُع���رف  ال���ذي  ال��رب��ي��ع��ي، 

املحافل االإعالمية.
واأعلنت مفو�شية االنتخابات العراقية النتائج 

النهائية لالنتخابات الت�رشيعية التي جرت يف 
ووفقًا  ال�شبت.  اجلاري،  ال�شهر  من  ع�رش  الثاين 
للنتائج النهائية، فقد ح�شل حتالف "�شائرون" 
يليه  مقعداً،   54 على  ال�شدري  للتيار  التابع 
ال�شعبي"  "احل�شد  التابع مللي�شيا  الفتح  حتالف 
يتزعمه  الذي  الن�رش  حتالف  ثم  مقعداً،  ب�47 
ب�42  العبادي،  حيدر  العراقي،  الوزراء  رئي�ض 

مقعداً.
وخ�رش رئي�ض الربملان العراقي، �شليم اجلبوري، 
مالية  مبالغ  اإنفاقه  اىل  التقارير  ت�شري  الذي 
وم�شعان  االن��ت��خ��اب��ي��ة.  حملته  يف  �شخمة 
ال�شيا�شية  ومواقفه  باآرائه  املعروف  اجلبوري، 

املتقلبة.
"تويرت":  على  ال�شيد  ك��رمي  امل���دون  وغ���ّرد 
"#در�ض_انتخابي، �رشف الفلو�ض بالهبل على 
الدعاية وجتنيد االإعالمين و�شناعة اجليو�ض 
للظفر  متاما  ناجحة  خطة  لي�ض  االإلكرتونية 
املنجز  االنتخابات.  يف  الناخبن  باأ�شوات 
و�شائل  و�شيجعل  واث��ق��ًا،  يجعلك  م��ن  وح��ده 
ي�شوتون  والناخبون  وراءك،  ترك�ض  االعالم 

و�شمريهم مرتاح".
وعلى الرغم من امل�شاركة القليلة يف انتخابات 
ا�شتطاعت  التجربة  هذه  اأن  اال   ، احل��ايل  اآي��ار 
�شتخو�ض    جديدة  ن�شائية  وج��وه��ًا  تفرز  ان 
ال�شيا�شي ،وباأعداد فاقت اعداد الدورات  العمل 
واالخت�شا�شات  املجاالت  �شتى  ومن  ال�شابقة 

العلمية.
وهذا االمر يعك�ض مدى رغبة الن�شاء العراقيات 
والولوج  ال�شيا�شي  الواقع  على  تغيري  باأحداث 
يف هذا املعرتك بثقل وقوة ال ينق�شها االإرادة 
ال�شيا�شي  الواقع  وتغيري  حت�شن  يف  والرغبة 
جلميع  واملعا�شي  واالجتماعي  واالقت�شادي 
املا�شية  الدورة  واأن  ال�شيما  املجتمع،  �رشائح 

النائبات،  لبع�ض  م�شموعة  اأ�شواتا  �شهدت  
وكان لبع�شهن دور كبري يف ا�شتجواب الوزراء 
وتت�شاعف  التنفيذية،  ال�شلطة  وامل�شوؤولن يف 
اجلماهري  ،الن  اجل���دد  النائبات  م�شوؤولية 
الفا�شدين  لك�شف  اجلهود  مب�شاعفة  تطالبهن 
امل��ه��دورة  اأم��وال��ه  ع��ن  ال�شعب  وم�����ش��ارح��ة 
ف�شاًل  املواطن،  تهم  التي  القوانن  وت�رشيع 
واالقت�شادي  املعا�شي  الو�شع  حت�شن  عن 

والتعليمي والرتبوي يف البالد
اعداد  العراقي على ان تكون  القانون  ويفر�ض 
يعادل  ما  اأي  83نائبة  الربملان  يف  الن�شاء 
العراقي  الربملان  يف  املقاعد  عدد  %25من 
النواب  جمل�ض  يف  االنتخابات  قانون  بح�شب 
 13 املادة  يف   2013 ل�شنة   45 رقم  العراقي 
ن�شبة متثيل  تقل  ال  ان  على  ن�شت  والتي  اأوال: 

الن�شاء يف املجل�ض عن 25%.
عام  العراقي،  النواب  جمل�ض  انتخابات  يف 
2010، ح�شلت امراأة واحدة على مقعد نيابي 
بعد و�شولها العتبة االنتخابية بعدد اأ�شواتها 
على  �شيدة   22 ح�شلن   2014 انتخابات  اما 
 : ابرزهن  وكان  كوتا  بدون  االنتخابية  العتبة 
حنان الفتالوي، ناهدة الدايني، عالية ن�شيف 
، جنيبة جنيب، �رشوة عبد الواحد ،خولة منفي ، 

زينب ثابت، �شريين عبد الرحمن، هدى �شجاد.
دخلت  التي  اجلديدة  الوجوه  من  الكثري  هناك 
حتت قبة الربملان ،وبلغ عددهن ما يقارب 65 
نائبة جديدة اأي مايقارب ن�شبتهن  %80  من 
يف  نائبة   83 عددهن  البالغ  الن�شاء   جمموع 
الربملان ، ومن  �شمن الوجوه اجلديدة ان�شجام 
احلكمة  تيار  عن  الفائزة  املر�شحة   ، الغراوي 
الربامج احلوارية  اعالمية ظهرت يف كثري من 
ال�شيا�شية واالجتماعية ا�شتطاعت الرت�شيح يف 

ت�شل�شل 4 ،وفازت بت�شويت )1518( ناخب .

عراقيون يسخرون من خسارة سياسيين في االنتخابات البرلمانية
الجورنال - متابعة

بو�شط  دجلة  نهر  �شفة  على  حطام  تلة  اأعلى  يف 
عنا�رش  ينهمك  املو�شل،  غرب  يف  القدمية  املدينة 
اجلي�ض وال�رشطة والدفاع املدين ببزاتهم املرقطة يف 
حركة متوا�شلة �شعيا اإىل اإخراج اجلثث التي ال تزال 
حتللها.  من  املرتفعة  احلرارة  وتزيد  االأنقا�ض  حتت 
وبكمامات تغطي اأنوفهم جراء الرائحة القوية، يعمل 
الدفاع املدين واجلي�ض وال�رشطة بدون توقف  رجال 
والعبوات  االألغام  خطر  رغم  اجلثث،  انت�شال  على 
متاما  دمرت  التي  القدمية  املدينة  يف  املفككة  غري 
يقول  االرهابي.  داع�ض  تنظيم  لطرد  املعارك  جراء 
املو�شل  من  الغربي  ال�شطر  يف  االنقاذ  جهد  �شابط 

خالل  جثة   763 رفع  "مت  اإنه  اإبراهيم  ربيع  املقدم 
اجلثث  كل  رف��ع  حلن  م�شتمر  والعمل  اأي��ام،  ثالثة 
اجلثث  ت�شليم  "يتم  اإبراهيم  وي�شيف  املنطقة".  من 
املو�شل  وبلدية  نينوى  �شحة  دائرة  اإىل  املتف�شخة 
اأن  ويو�شح  بدفنها".  الالزمة  االإج��راءات  تتخذ  التي 
جثث املدنين ت�شلم اإىل ذويهم بعد اإجراء الفحو�شات 
الالزمة للتاأكد من الهويات، فيما تدفن جثث مقاتلي 
ال�شحاجي  مبنطقة  خا�شة  مقربة  يف  داع�ض  تنظيم 
عند اأطراف غرب املو�شل. لكن الفرق العاملة تواجه 
�شعوبات يومية خالل عمليات انت�شال اجلثث. ويقول 
مدير الدفاع املدين يف حمافظة نينوى ح�شام خليل 
اإن "�شعوبة العمل يف املنطقة القدمية تكمن ب�شعوبة 
والطرقات،  االأزق��ة  ل�شيق  الثقلية  االآليات  اإدخ��ال 

ياأتي  الب�شيطة".  املعدات  ا�شتخدام  اإىل  ي�شطرنا  ما 
ترتكز  التي  بالعملية  املحدق  اخلطر  جانب  اإىل  ذلك 
اخلام�ض  املو�شل  املح�شورة بن ج�رش  املنطقة  يف 
واجل�رش القدمي، وهي اآخر االأحياء التي �شهدت معارك 
كر وفر قبيل ا�شتعادة املدينة يف متوز. ويلفت رئي�ض 
جلنة انت�شال اجلثث يف بلدية املو�شل املهند�ض دريد 
للجنة  املرافقة  االأمنية  "القوات  اأن  اإىل  حازم حممد 
عرثت على كميات من االعتدة واملتفجرات واالأحزمة 
واأ�شاف  االنقا�ض".  وحت��ت  اجلثث  بن  النا�شفة 
وهذا  نا�شفة،  اأحزمة  ترتدي  الدواع�ض  جثث  "بع�ض 
م�شدر خطر كبري عند رفع اجلثة ما مل تتم معاجلة 
احلزام". وهذا ما يطالب به املقدم �شياء عبد احل�شن 
العراقي،  للجي�ض  التابعة   20 الفرقة  من  اخلفاجي 

هند�شي"  معاجلة  فريق  اإىل  حاجة  يف  "نحن  قائال 
الذي  االأك��رب  اخلطر  اأن  غري  املخاطر.  تلك  من  للحد 
منذ  االأنقا�ض  حتت  املطمورة  اجلثث  هذه  تطرحه 
ع�رشة ا�شهر، يبقى خطرا �شحيا على حياة املواطنن. 
يقول عثمان �شعد �شاكر )40 عاما( الذي دمر منزله 
اإن  القدمية  املدينة  يف  القليعات  منطقة  يف  متاما 
ب�شبب  باالأمرا�ض  واالإ�شابة  التلوث  من  "اخلوف 
اجلثث مينعنا من العودة اإىل املنطقة". اأما اأبو عادل 
املجاور،  امليدان  حي  �شكان  من  وهو  عاما(   33(
اجلثث،  رفع  "ب�رشعة  احلكومية  اجلهات  طالب  فقد 
حتى  اخلدمات  توفري  مع  املنطقة  اأهايل  وتعوي�ض 
وحمالهم  بيوتهم  اإعمار  واإعادة  العودة  من  يتمكنوا 

املدمرة".

بغداد - الجورنال


