
ال��ع��راق  مل�ساعدة  امل��ت��ح��دة  الأمم  بعثة  اأع��ل��ن��ت 
الره��اب  �سحايا  ح�سيلة  الرب��ع��اء،  )يونامي(، 
البعثة يف  وقالت   .2018 ني�سان  ل�سهر  العراق  يف 
بيان ان "الأرقام التي �سجلتها بعثة الأمم املتحدة 
ما  مبقتل  اف���ادت ِ  )ي��ون��ام��ي(،  ال��ع��راق  مل�ساعدة 
جمموعه 68 ً مدنيا ً عراقيا واإ�سابة 122 اآخرين، 
جّر اء اأعمال الإرهاب والعنف والنزاع امل�سلح التي 
وقعت يف العراق خالل �سهر ني�سان 2018."  وبينت 
وغريهم  املواطنني  �سائر  ت�سمل  الأرق��ام،  "هذه  ان 
 - اأوالإ�سابة  الوفاة  وقت  املدنيني  من  يعد   ّ ممن ُ
املدين  وال��دف��اع  قتالية  غري  مهام  يف  كال�رشطة 
املن�ساآت  حماية  و�رشطة  ال�سخ�سي  الأم��ن  وف��رق 
"من  ان  يونامي  واردفت  الإطفاء".  ق�سم  ومنت�سبي 
بني الأعداد الكلية التي ّ �سجلتها يونامي للخ�سائر 
 ً 64 املدنيني  القتلى  عدد  بلغ  ني�سان،  �سهر  خالل 
ال�رشطة(، فيما  اأفراد من  بينهم ُ  )لي�س من  �سخ�سا 
بلغ عدد اجلرحى املدنيني 121ً �سخ�سا )لي�س من 
بينهم اأفراد من ال�رشطة(". وا�سارت اىل ان "حمافظة 
النبار كانت حمافظة الأنبار الأكرث ت ً�رشرا، حيث 
 ً 24( �سخ�سا  املدنيني53 ً  ال�سحايا  جمموع  بلغ 
حيث  بغداد  حمافظة  تلتها  حا(،  جري ً و29  قتيال 
�سقط 8 قتلى و30 ً جريحا، ثم حمافظة ُ�سيب 21 
اأ�سخا�س    ٍ10 لقي  حيث  كركوك  ويف  اآخرون". 
العام  ل��الأم��ني  اخل��ا���س  املمثل  وق��ال  م�رشعهم 
"اأعداد  اإن  كوبي�س  يان  العراق  يف  املتحدة  لالأمم 
با�ستمرار  بالنخفا�س  اآخ��ذة  امل�سجلة  ال�سحايا 
املا�سي"،  العام  لداع�س يف  الع�سكرية  الهزمية  بعد 
الأف�سل  الأخبار  لكن  جيدة،  اأخبار  "هذه  ان  مبينا 
�ستكون عندما ي�سبح العراق ً خاليا ً متاما من خطر 

الإرهاب ُ وينعمٍ  ب�سلم تام".
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بغداد - الجورنال

العراق يستعيد 4000 قطعة أثرية "سرقتها" شركة أميركية
التربية: اكثر من 6 ماليين طالب ادوا االمتحانات 

النهائية للصفوف غير المنتهية

الزراعة تمنع استيراد خمسة محاصيل زراعية

ذي قار تناقش منع ادخال "السبيس" حتى نهاية 
االنتخابات البرلمانية

 6 من  اأكرث  م�ساركة  عن  الأربعاء،  الرتبية،  وزارة  اأعلنت  بغداد_اجلورنال: 
موؤكدًة  املنتهية،  غري  لل�سفوف  النهائية  المتحانات  يف  طالب  ماليني 
فيما  لإجناحها،  النهائية  والتح�سريات  المتحانات  م�ستلزمات  ا�ستكمال 
دعت اإىل البتعاد عن جميع احلالت ال�سلبية التي ت�سيء للعملية الرتبوية.  
وقال وزير الرتبية حممد اإقبال ال�سيديل يف بيان ، اإن "اأكرث من 6 مليون 
طالب وطالبة من ال�سفوف غري املنتهية للدرا�سة البتدائية، توجهوا �سباح 

اليوم الأربعاء لأداء المتحانات النهائية". 
المتحانات  م�ستلزمات  كافة  ا�ستكملت  "الوزارة  اأن  البيان،  واأ���س��اف 
والجتهاد  "اجلد  اإىل  اجلميع  داعيًا  لإجناحها"،  الأ�سا�سية  والتح�سريات 
واملثابرة والبتعاد عن جميع احلالت ال�سلبية التي ت�سيء للعملية الرتبوية 
بتحديث  املا�سية  ال�سنوات  خالل  قامت  الرتبية  وزارة  اأن  يذكر  الوطنية". 
اليون�سكو،  منظمة  مع  وبالتعاون  املراحل  لكافة  الدرا�سية  املناهج  معظم 
�سعيًا منها للو�سول اإىل تعليم متطور يواكب املوؤ�س�سات التعليمية يف الدول 

املتقدمة. 

بغداد_اجلورنال : اأعلنت وزارة الزراعة ، الأربعاء، عن منع ا�سترياد خم�سة 
املحلي.   الزراعي  املنتج  لدعم  املو�سوعة  خطتها  �سمن  زراعية  حما�سيل 
وقال وكيل الوزارة مهدي �سمد القي�سي يف بيان اإن "الوزارة منعت ا�سترياد 
اعتبارا  وال�سجر  والفلفل  والبطيخ  والرقي  البطاطا  �سملت  حما�سيل غذائية 
ا�ستمرار  اإىل  اآخر، بالإ�سافة  اإ�سعار  ايار احلايل واإىل  الأول ل�سهر  اليوم  من 
والأ�سماك  والثوم  والباذجنان  واخليار  الطماطة  حما�سيل  ا�سترياد  منع 
و�سحة  اأمانًا  اأكرث  باأنه  ميتاز  والذي  املحلي  املنتج  لتوفر  وذلك  املربدة 
لالإن�سان من امل�ستورد". واأ�ساف اأن "الوزارة تعمل وفقًا للروزنامة الزراعية 
املنتج  توفر  وب�سكل منتظم وح�سب  ال�سترياد  ا�ستئناف  اأو  منع  التي حتدد 
املحلي وذلك حلر�سها على دعم وحماية املنتج الوطني". وي�ستورد العراق 
من  املحلية  با�سواقه  تباع  التي  الزراعية  املحا�سيل  اأغلب  �سنوات  منذ 
بلدان عربية واجنبية، ما اأدى اىل تدهور الرثوة الزراعية يف البالد وتراجع 

معدلت منوها.

بغداد_اجلورنال: ك�سف م�سدر مطلع مبحافظة ذي قار، الربعاء، عن طرح 
انتهاء  اإىل املحافظة حتى  ال�سبي�س  قرار عاجل مبنع دخول مادة  م�رشوع 
من  �سي�سدر  قرارا  "هناك  اأن   ،" امل�سدر  وقال  النيابية.  النتخابات  فرتة 
الأمنية  اللجنة  اإىل  لي�سل  البيئة،  مديرية  طريق  وعن  املحافظة  دي��وان 
اإىل اجلهات املخت�سة  الأحد، لجل توجيه قرار  مبجل�س املحافظة يوم غد 
مبنع دخول مادة ال�سبي�س اإىل ذي قار حتى انتهاء فرتة النتخابات النيابية 
"قرار املنع جاء ب�سبب جلب بع�س املر�سحني ملادة  اأن  املقبلة".  واو�سح 
خملفات  على  وحتتوي  اآمنة  وغري  املحافظة  خارج  مناطق  من  ال�سبي�س 
حربية"، مبينا اأن "هذه املخلفات قد تنفلق باأي حلظة على املواطنني التي 
تفر�س هذه املادة ب�سوارعهم". ي�سار اىل ان بع�س املر�سحني يف النتخابات 
النيابية، بداأو ير�سلون مادة ال�سبي�س اىل املناطق الفقرية بالنتخابات من 
اأولئك املر�سحني يف يوم  اجل ادلء اهايل تلك املناطق باأ�سواتهم ل�سالح 

النتخابات النيابية املرتقبة.

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

بعد املخاوف التي اثارها 
بع�ض ال�شيا�شيني واملر�شحني 

لالنتخابات من احتمالية 
حدوث عمليات تزوير 

لالنتخابات من خالل �شراء 
اال�شوات او التالعب 

بالنتائج، بددت املفو�شية 
العليا لالنتخابات تلك 

املخاوف، موؤكدة ان اجهزة 
العد والفرز االلكرتونية التي 
�شتطبق الول مرة يف العراق 

�شتمنع اية عملية تزوير 
باالنتخابات.

من  ال�سيا�سية  والكتل  الح��زاب  وتتخوف 
حدوث  طريق  عن  اي�سا  النتخابات  تزوير 
يف  الل��ك��رتوين  الت�سويت  نظام  يف  خلل 
العامة  المانة  نفته  ما  وهذا  القرتاع  يوم 
يف  خلل  جود  عدم  موؤكدة  ال��وزراء  ملجل�س 
العد  باأجهزة  اخلا�سة  املركزية  ال�سريفرات 
العليا  املفو�سية  يف  الل��ك��رتوين  وال��ف��رز 
الكتل  وط��ال��ب��ت  لالنتخابات.  امل�ستقلة 
باجراء  النتخابات  مفو�سية  ال�سيا�سية 
والفرز  العد  عمليتي  اأجهزة  اختبارات 
عموم  يف  املحطات  جلميع  الإلكرتوني��ت��ني 
�سيا�سية  كتل  �سددت  كما   ، العراق  مناطق 
اخ���رى على ����رشورة اإج���راء ال��ع��د وال��ف��رز 
الدوليني.  املراقبني  بح�سور  ا  اأي�سً اليدوي 
يف  ال�سماع  همام  ال�سيا�سي  املحلل  ويقول 
"اإطالق  ان  نيوز«،  »اجل��ورن��ال  ل�  ت�رشيح 
بيع  عمليات  ب�ساأن  ال��ك��اذب��ة  الإ���س��اع��ات 
الوا�سع  والرتويج  الناخبني  ا�سوات  و�رشاء 
لها لي�ست �سوى حماولت يائ�سة من قبل من 
يتوقعون الف�سل ، بهدف انقاذ واحلفاظ على 
ماء الوجه يوم تبي�س وجوه و ت�سود اخرى ، 
كما ان ال�سعب ح�سم قراره واختار التغيري". 
وا�ساف ان "العد والرز اللكرتوين والتوازن 
ال�سيا�سي ملكونات اع�ساء املفو�سية العليا 
لالنتخابات والجراءات الحرتازية املتخذة 
من قبلها كمنع ادخال اجهزة املوبايل كلها 
�سم�رشة  امت��ام  امل�ستحيل  �سبه  من  جتعل 
ا���س��وات  و����رشاء  لبيع  ال��ق��ذرة  ال�سفقات 
الناخبني". من جهتها، ا�ستبعدت املفو�سية 
العليا لالنتخابات حح�سول عمليات تزوير 

اجهزة  ان  موؤكدة  املقبلة،  النتخابات  يف 
اي  ح�سول  �ستمنع  الل��ك��رتوين  الت�سويت 
خلل او تزوير يف النتائج. وقال ع�سو جمل�س 
حازم  النتخابات  مفو�سية  يف  املفو�سني 
العد والفرز الإلكرتونية  اأجهزة  اإن  الرديني، 
النتخابية  النتائج  لت�رشيع  املخ�س�سة 
تعمل ب�سورة جيدة ولن حتدث حالت توقف 
اأن   ، واأكد  النتخابية.  املراكز  يف  تزوير  او 
جلميع  الكايف  الختبار  اأجرت  "املفو�سية 
تتوقف  ومل  الإلكرتونية  والفرز  العد  اأجهزة 
اإىل  لفًتا  النتخابية"،  املراكز  بع�س  يف 
تدريب  بغر�س  مت  التجريبي  "الت�سويت  اأن 
الإلكرتونية  الأجهزة  على  املفو�سية  كوادر 

يف بع�س املراكز". واأ�ساف اأن "ما تداولته 
توقف عدد من  الإعالم حول  و�سائل  بع�س 
وا�ستدعاء  الإلكرتونية  والفرز  العد  اأجهزة 
عار  ال�سيانة  بغر�س  امل�سنعة  ال�رشكة 
كتلة  رئي�س  راأى  ذل��ك،  اىل  ال�سحة".  عن 
حتالف القوى العراقية يف الربملان  �سالح 
اجلبوري ، يف ت�رشيح �سحفي انه "مل توؤ�رش 
ب�سكل  لالأ�سوات  ���رشاء  عمليات  الن  اىل 
هي  رمبا  "العملية  اأن  اإىل  م�سريا  وا�سح"، 
حيث  ال�سيا�سي  الت�سقيط  عملية  من  ج��زء 
�رشاء  بعملية  لهم  خ�سوما  �سيا�سيون  يتهم 
اجلبوري  ي�ستبعد  مل  وفيما  الأ�سوات".  
بع�س  قبل  من  الأم��وال  من  املزيد  "�سخ 

نالحظه  ما  اأبرز  فاإن  الغاية  لهذه  اجلهات 
تقدمي  هو  املر�سحني  لبع�س  ممار�سات  من 
مناطقهم  يف  للمواطنني  اخلدمات  من  نوع 
اأو  ال�سوارع  لبع�س  تغطية  عمليات  مثل 
عمل �ساحات كرة قدم لل�سباب و�سواها من 

املمار�سات".
ال�سيا�سية  الكتل  بني  حمموم  �سباق  وينذر 
العراقية على �رشاء الأ�سوات بن�سف »ميثاق 
تبنيه من قبل  الذي مت  النتخابي  ال�رشف« 
�سمان  على  ين�س  وال��ذي  املتحدة  الأمم 
ال�سيا�سية  القوى  بني  الأخ��الق��ي  الل��ت��زام 
ون��زاه��ة  �سفافية  �سمان  بغية  للتطبيق 
النتخابات والعمل على اللتزام بال�سوابط 

�سواء  اآخر  اعتداء طرف على  الر�سمية وعدم 
للجميع  املجال  وف�سح  �سيا�سيا  اأو  اإعالميا 
ب�سكل  النتخابية  ال�ساحات  يف  بالعمل 
جلهة  عراقيل  و�سع  وع��دم  ومهني  �سفاف 

على اأخرى.
مقتدى  ال�سدري  التيار  زعيم  حذر  وفيما 
ال�����س��در م��ن ال��ع��زوف ع��ن امل�����س��ارك��ة يف 
يف  ال�سدر  وق��ال   . الربملانية  النتخابات 
اإن  اأتباعه  اأح��د  من  �سوؤال  على  له  اإجابة 
النا�س  لأن  النتخابات  عن  عزوفا  "هناك 
لواقعهم  حاًل  �سيكون  عزوفهم  اأن  يظنون 
املرير"، م�سريا اإىل اأن "هذا غري �سحيح لأن 
اإن  و�سرتون  الويالت  اإىل  �سيوؤدي  عزوفهم 

ا�ستمر العزوف".
رعد  ال��ع��راق��ي  ال��ربمل��ان  يف  ال��ن��ائ��ب  لكن 
اأهمية  موؤكدا  امليثاق،  عن  داف��ع  الدهلكي 
اللتزام به "نظرا لل�سغوط التي تعر�س لها 
مواطنون يف مناطق معينة لنتخاب قوائم 
يف  حياتهم  وتهديد  حم��ددة  �سخ�سيات  اأو 
حال عدم ان�سياعهم لتلك التوجيهات وهذا 
النتخابات  بحرف  خطريا  انطباعا  يعطي 

عن م�سارها و�رشقة �سوت الناخب". 
البع�س  لدى  تخوفات  "هناك  اأن  وي�سيف 
من بع�س اجلهات التي لديها اأجنحة م�سلحة 
طرف  تهمي�س  من  متخوف  الآخر  والبع�س 
لتكون  الوثيقة  بالتايل خرجت هذه  له  اآخر 
تلك  للق�ساء على  به اجلميع  يلتزم  منهاجا 

املخاوف".
النتخابات  اج���راء  ال��ع��راق��ي��ون  وي��رتق��ب 
اجلاري  ايار  الثاين ع�رش من  الربملانية يف 
التي تعد الرابعة بعد �سقوط النظام ال�سيا�سي 

يف العراق عام 2003.

تطمينات رسمية بعدم حدوث حاالت تزوير في االنتخابات المقبلة
بغداد – حسين فالح

واجل��م��ارك  ال��ه��ج��رة  ملنظمة  ت��ق��ري��ر  ك�سف 
الأرب��ع��اء،  �سي�ستعيد  ال��ع��راق  اأن  الأم��ريك��ي��ة، 
غري  ب�سكل  تهريبها  مت  اأثرية  قطعة   4000
قانوين و�رشاوؤها من قبل �رشكة “هوبي لوبي” 
والقطع  الآثار  بتجارة  املتخ�س�سة  الأمريكية 
“اأن  موقع  اأورده  ال��ذي  التقرير  وذك��ر  الفنية. 
متتلك  التي  لوبي  هوبي  “�رشكة  اأن  اآر”،  بي 
 5500 ا�سرتت  قد  كانت  املتاجر  من  �سل�سلة 
وا�رشائيل  الم��ارات  من  م�رشوقة  اثرية  قطعة 
وزارة  وثيقة  ذكرت  ح�سبما   2010 عام  منذ 
 ،2017 ع��ام  من  مت��وز  يف  المريكية  العدل 
ال�رشكة  يف  الث��ار  خبري  ن�سح  اأن  بعد  وذل��ك 
املهربة”.  املواد  هذه  �رشاء  من  احلذر  بتوخي 

وا�ساف اأنه “على الرغم من التحذيرات ا�سرتت 
ال�رشكة اآلف القطع مبا فيها الألواح امل�سمارية 
مليون   1.6 مبلغ  ال�سطوانية مقابل  والختام 
مبل�سقات  الم���ارات  من  حتويلها  ومت  دولر 
مزورة على ال�سناديق كتب عليها �سرياميك من 
ار�سال مواد اخرى من ا�رشائيل  تركيا فيما مت 
مبل�سقات  املتحدة  الوليات  اىل  مبا�رش  ب�سكل 
مزورة على ال�سناديق تدعي ار�سالها من تركيا 
دفعت  المريكية  “ال�رشكة  اأن  مبينا  اي�سا”، 
متحفظ  م�رشفية  ح�سابات  �سبعة  اىل  الموال 

عليها با�سماء عدة ا�سخا�س مل يك�سف عنهم”.
 ونقل التقرير عن م�سوؤول من ال�سفارة العراقية 
جدا  مهمة  القطع  “هذه  اإن  قوله،  بوا�سنطن 
ال��ع��راق،  اإىل  اإع��ادت��ه��ا  وي��ج��ب  لنا  بالن�سبة 
“من  اأن  القطع”، م�سيفا  لهذه  ال�رشعي  املالك 

املتحف  يف  امل���واد  عر�س  يتم  اأن  املحتمل 
الث��ار  ع��امل��ة  ان  ي��ذك��ر  العراقي".  ال��وط��ن��ي 
القطع  عدد  اأنَّ  ك�سفت   الكيالين  ملياء  العراقية 
الأثرية امل�رشوقة من املتحف الوطني العراقي 
قطعة  األ��ف   200 بحدود   2003 العام  بعد 
م�ست�سارة  تعمل  وهي  الكيالين  وقالت  اأثرية. 
قناة  مع  لقاء  خ��الل  الربيطاين،  املتحف  يف 
توجد  ل  احلقيقة  اليوم" الربعاء،"يف  "رو�سيا 
امل�رشوقة  الأثرية  للقطع  م�سجلة  دقيقة  اأرقام 
الأثرية  والقطع  العراقي،  الوطني  املتحف  من 

امل�سجلة هي فقط املهمة".
واأ�سافت، ان"�رشاديب املتحف الوطني العراقي 
ان  اىل  اأ���س��ارت  فيما  اإليها،  الو�سول  ي�سعب 
ال�رشاق  عدد  باأن  تفيد  موؤكدة  معلومات  هناك 
الوطني  املتحف  ���رشادي��ب  اإىل  ن��زل��وا  ال��ذي��ن 

اأ�سخا�س، حيث مت  ثمانية  بحدود  العراقي هم 
�رشقة 5000 ختم �سومري من ال�رشاديب".

)الثور  لما�سو  "الإله  ان  الكيالين،  واأو�سحت 
القيثارة  اأما  اأ�سليا،  يكون  باأن  ي�سك  املجنح( 
للتحطيم،  تعر�ست  الأخ���رى  فهي  ال�سومرية 
كان مو�سوع  الأ�سلي  الراأ�س  اإنَّ  احلظ  وحل�سن 
ذهبي  راأ����س  ه��و  وم��ا حطم  اآم���ن  م��ك��ان  يف 

حماكي".
وقالت، ان "اثار النمرود ي�سعب اإعادتها؛ لأنها 
من طابوق طيني عك�س اآثار تدمر احلجرية، ومل 
يتم توثيق اآثار املو�سل ب�سكل جيد وبالأخ�س 

الآثار الإ�سالمية فيها".
واأكدت، ان"الأر�سيف اليهودي مل ت�رشق منه اأي 
العراق  من  وثائق  هربوا  والإ�رشائيليون  ورقة، 

قبل وبعد 2003 وهي لي�ست من الأر�سيف".

بغداد_الجورنال


