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امانة بغداد تتوعد بمقاضاة سراق اغطية
"المنهوالت"
بغداد_اجلورنال� :أعلنت امانة بغداد ،االح��د ،عن عزمها حتريك دعوى
ق�ضائية �ضد من ظهر يف فيديوهات وهم يقومون ب�رسقة اغطية "منهوالت"
�شبكات ال�رصف ال�صحي واالمطار .وذكرت مديرية العالقات واالعالم يف
بيان �صحايف انه " يف الوقت الذي تعمل امانة بغداد وبجهودها الذاتية يف
تهيئة و�سد النق�ص الذي يح�صل يف �أغطية (املنهوالت) ف�أن بع�ض �ضعاف
النفو�س الذين يقومون ب�رسقة اغطية (منهوالت) �شبكات ال�رصف ال�صحي
ال عن
واالمطار الذي ي�ؤدي اىل ان�سداد اخلطوط وحدوث طفح املياه ف�ض ً
تعر�ض حياة املدنيني ال�سيما االطفال اىل خطر ال�سقوط فيها " .وا�ضافت،
ان" امانة بغداد وعرب الدائرة القانونية �ستقوم بتحريك دعوة ق�ضائية �ضد
الذين ظهروا يف مقاطع الفيديو امل�سجلة من كامريات املراقبة وهم يقومون
ب�رسقة اغطية (املنهوالت) لإعتقالهم وتقدميهم اىل الق�ضاء لنيل جزائهم
العادل" .ودعت االمانة ،املواطنني اىل "االبالغ عن هذه ال�رسقات لإتخاذ
االجراء املنا�سب خدمة لأهايل العا�صمة بغداد.

واسط تتهم جهات متنفذة بالسيطرة على هور
الدملج بمبالغ رمزية

جدل يجتاح الساحة العراقية بشأن نتائج العد والفرز اليدوي
بغداد_الجورنال

تـعـديل قانون االنتخابات الربملانية و�إعادة الفرز
اليدوي للأ�صوات يف االنتخابات العامة الأخرية
ب�إ�رشاف ق�ضائي و�إلغاء نتائج ت�صويت اخلارج
جلميع املحافظات ،ف�ضال عن انتخابات الت�صويت
امل�رشوط يف خميمات النازحني واحلركة ال�سكانية
ملحافظات الأنبار و�صالح الدين ونينوى ودياىل،
وال��ف�ترة الق�صرية املتبقية م��ن عمر احلكومة
وال�برمل��ان احلاليني والتي تبلغ ح��وايل ع�رشين
يوما ،جميع هذه االمور ادت اىل تعقيد االو�ضاع
امل�ستقرة التي كانت ت�سود العراق بعد االنتخابات
االخ�يرة .ففي حني اقيمت االنتخابات يف اجواء
هادئة وبعيدا عن اي توتر لتعزيز الآمال بوجود
عراق �سيا�سي -اقت�صادي يف امل�ستقبل ،حدثت

بع�ض االمور مثل ف�شل وا�ستياء بع�ض اخلا�رسين
يف الدخول اىل الربملان اجلديد ومن ثم امل�سا�س
بنزاهة نتائج االنتخابات االلكرتونية يف خارج
هذا البلد املحرر قريبا من دن�س "داع�ش" لتتفجر
ازم��ة جديدة حتت عنوان ازم��ة اال�ستفتاء خالل
االيام االخرية وبدعوة وا�رصار من بع�ض النواب
احلاليني متت املوافقة على اجراء تعديالت على
قانون انتخابات عام  2013يف العراق .و�شملت
م��واد التعديل �إل��زام املفو�ضية العليا امل�ستقلة
لالنتخابات ب�إعادة العد والفرز اليدوي لكل املراكز
االنتخابية يف عموم العراق ،وانتداب ت�سعة ق�ضاة
لإدارة جمل�س املفو�ضية يتولون �صالحيات جمل�س
املفو�ضني ب��دال من جمل�س املفو�ضية احل��ايل.
وبعيدا عن ابداء اي راي ب�ش�أن احقية او عدم احقية
موقف من يطالبون باعادة فرز اال�صوات  ،فان

هذه اخلطوة �ستكلف ال�شعب العراقي مائة مليون
دوالر كتقييم اويل وه��و املبلغ ال��ذي مت �رصفه
الجراء االنتخابات الكرتونيا .ويف ذات الوقت فان
عدم ثبات قانون االنتخابات يف العراق �سيرتك
بال �شك تاثريه ال�سلبي على القوانني اجلارية يف
هذا البلد وهو ما �سيربز يف امل�ستقبل الحمالة.
هذا ف�ضال عن ان الفرتة املحدودة املتبقية امام
الربملان واحلكومة العراقييني حل�سم مو�ضوع
اعادة فرز اال�صوات هي من الق�ضايا االخرى التي
يواجهها �سا�سة وحكام العراق .فاملجتمع العراقي
يواجه ت�سا�ؤالت عدة حاليا منها لو افرت�ضنا جدال
بانه يتم حل مو�ضوع اعادة فرز اال�صوات يدويا
خالل الفرتة احلرجة املتبقية ،فما هو امل�ستقبل
الذي ينتظر العراق يف �ضوء عدم تقدمي القوانني
العراقية الي حلول يف هذا اخل�صو�ص .الن تنهار

احلكومة والربملان وتتبعهما رئا�سة اجلمهورية
يف ظل االو�ضاع الناجتة عن الفراغ القانوين لعدم
وجود الربملان؟ هل احلكومة والربملان العراقيان
لديهما �سيناريو خا�ص للتمديد امل�ؤقت؟ او ان
الفو�ضى �ستعم العراق الذي يعي�ش اج��واء االمن
واال�ستقرار بعد "داع�ش"؟ ال�شك ان املت�رضر االول
واالخ�ير يف �ضوء حتقق اي من ال�سناريوهات
املحتملة ال�سابقة لن يكون �سوى ال�شعب العراقي.
ويرى مراقبون وحمللون داخليون واجانب انه
من امل�ستبعد ان ت�شهد نتنائج االنتخابات تغيريا
كبريا فيما لو مت اعادة فرز اال�صوات يدويا ،ولكن
لو على �سبيل املثال لو ح�صل مثل هذا التغيري فما
هي ال�ضمانة بان ال تبادر جماعة اخرى للتعبري
عن عدم ر�ضاها حيال نتائج االنتخابات وهلم
جرى.

القضاء يعلن تسمية المنتدبين من قبله للقيام بصالحيات مجلس مفوضية االنتخابات
بغداد_الجورنال

بغداد_اجلورنال :اتهم جمل�س حمافظة وا�سط جهات متنفذة بال�سيطرة
على هور الدملج املت�شاطئ مع الديوانية مببالغ رمزية ،مبينا ان اجلهة
امل�سيطرة تعاقدت مع الدولة على  40مليون �سنويا والهور يدر 100
مليون يوميا .وقال ع�ضو املجل�س �صاحب اجلليباوي يف ت�رصيح �صحايف
�إن “هور الدملج من ملفات الف�ساد الكبرية يف حمافظة وا�سط والديوانية
ومل يجر�ؤ اي �شخ�ص على فتحها” .و�أ�ضاف �أن “�إحدى اجلهات م�سيطرة
على الهور وتعاقدت مع الدولة منذ �سنوات على ا�ستثمار الهور بـ 10
مليون دينار �سنويا وبعد انتهاء مدة العقد العام املا�ضي اعرت�ض جمل�س
وا�سط على متديد العقد كونه يدر مبالغ طائلة” .وتابع ان “احلكومة يف
بغداد جددت العقد للجهة ذاتها بـ  40مليون دينار �سنويا يف حني يبلغ
�إرب��اح الهور  100مليون دينار يوميا” ،م�شريا �إىل ان “املجل�س ابلغ
رئي�س الوزراء ر�سميا و�سلمه امللف ومل يتخذ اي �إجراء حيال الأمر وترك
�أموال الدولة تذهب هدرا”.

محكمة التمييز تثبت الحكم الصادر بحق نجل عبد
اللطيف الهميم بالسجن  10سنوات
بغداد_اجلورنال افاد م�صدر ق�ضائي ،االحد ،بان حمكمة التمييز املركزية يف
العا�صمة بغداد ثبتت احلكم ال�صادر بحق حممد جنل رئي�س ديوان الوقف ال�سني
عبداللطيف الهميم ،بال�سجن � 10سنوات .وقال امل�صدر ان "حمكمة التمييز ثبتت
احلكم ال�صادر من حمكمة جنايات الر�صافة يف � 21شباط املا�ضي ،بال�سجن
� 10سنوات وغرامة  500الف دوالر بحق حممد عبد اللطيف الهميم بعد ادانته
بق�ضايا غ�سيل اموال وف�ساد" .وا�ضاف ،ان "املدان كان قد مت القاء القب�ض عليه
اثناء حماولته الهروب من االردن يف منفذ طريبيل احلدودي" .ي�شار اىل ان
حمكمة الر�صافة ا�صدرت حكما بال�سجن  10اعوام بحق جنل رئي�س ديوان الوقف
ال�سني يف � 21شباط املا�ضي .والقت القوات االمنية يف منفذ طريبيل احلدودي
القب�ض على حممد عبداللطيف الهميم يف منفذ طريبيل خالل حماولته الهروب
اىل الأردن.

�أعلن جمل�س الق�ضاء الأعلى ،االحد ،عن ت�سمية الق�ضاة
املنتدبني من قبله للقيام ب�صالحية جمل�س مفو�ضية
االنتخابات .وقال املتحدث با�سم الق�ضاء عبد ال�ستار
بريقدار ،يف بيان ان جمل�س الق�ضاء االعلى عقد جل�سة
"�شهدت ت�سمية الق�ضاة املر�شحني لالنتداب للقيام
ب�صالحيات جمل�س املفو�ضني يف املفو�ضية العليا
امل�ستقلة لالنتخابات ح�سب احكام امل��ادة (( 4من
قانون التعديل الثالث لقانون االنتخابات والق�ضاة
املر�شحني لإ�شغال مهمة م��دراء مكاتب املفو�ضية
يف املحافظات" .و�أو�ضح بريقدار �أن "املجل�س عقد
جل�سته برئا�سة القا�ضي فائق زيدان وبح�ضور جميع
�أع�ضائه وا�ست�ضاف فيها كل من مدير دائرة العمليات
ومدير ع��ام ال��دائ��رة االداري���ة ومدير ال�شكاوى يف
املفو�ضية العليا امل�ستقلة لالنتخابات".
ولفت اىل ان "ا�ست�ضافة بع�ض م�س�ؤويل املفو�ضية
العليا امل�ستقلة لالنتخابات ج��اءت للوقوف على
طبيعة عمل املفو�ضية و موجز لل�شكاوى التي �أثريت
بخ�صو�ص �أنتخابات جمل�س النواب ل�سنة " .2018
وك��ان جمل�س النواب العراقي قد �صوت ،الأربعاء
( 6من حزيران (، 2018على جممل فقرات قانون
التعديل الثالث لقانون انتخابات جمل�س النواب.
وت�ضمنت فقرات التعديل الثالث ،اعادة العد والفرز
ال��ي��دوي ملجمل نتائج االنتخابات ،واي��ق��اف عمل
جمل�س املفو�ضني وم��دراء املكاتب يف املحافظات
املفو�ضية وا�ستبدالهم بت�سعة ق�ضاة .و�صوت جمل�س
النواب �أي�ضا ،على ت�شكيل جلنة لتق�صي احلقائق،
ب�ش�أن االنتخابات واخلروقات التي
رافقتها .و�صادق الربملان ،الثالثاء ( 5من حزيران
(، 2018على تو�صيات اللجنة الوزارية اخلا�صة
بالتحقيق يف اخلروقات التي حدثت يف االنتخابات،
والتي �أكدت وقوع خروقات كبرية و�أو�صت بعدة نقاط
�أهمها الغاء نتائج اخلارج واعادة العد اليدوي جلزء
من النتائج ،ف�ضال عن منع م�س�ؤويل املفو�ضية من
ال�سفراىل اخلارج حلني امتام التحقيقات وثبوت عدم
تورطهم بالتالعب بالنتائج �أو التزوير.

لهذه األسباب ..العراق استبدل صفقة دبابات أميركية باخرى روسية
بغداد_الجورنال

ت�سعى احلكومة العراقية
اىل بناء جي�ش عراقي قوي
قادرا على حماية البالد من �أي
اعتداءات ارهابية او خارجية
من خالل ابرام �صفقات ت�سليح
متنوعة  ،اال ان الغريب يف
االمر ان العراق بد�أ يعتمد
يف اال�سلحة الثقيلة واملدرعة
على رو�سيا بدال من الواليات
املتحدة االمريكية على الرغم
من وجود اتفاقية امنية مربمة
بني بغداد ووا�شنطن ب�شان
الت�سليح والتدريب.

وي�����رى خ��ب��راء يف امل���ج���ال ال��ع�����س��ك��ري
واال�سرتاتيجي ان جل��وء ال��ع��راق اىل ال�سالح
املدرع الرو�سي بدال من االمريكي يرجع اىل
ال�سقوف الزمنية املحددة للتجهيز حيث ان
ال�صفقات الرو�سية تكون بفرتات قريبة اما
ال�صفقات االمريكية فهي معروف عنها بطويلة
االمد ،م�شددين على �رضورة ان تكون عقيدة

يـومية سيــاسيــة اقتصادية منوعة

الت�سليح العراقي متعددة بدال من اللجوء اىل
جهة واحدة ا�سوة بجيو�ش العامل لغر�ض بناء
جي�ش عراقي ق��وي .ويقول اخلبري الع�سكري
اللواء املتقاعد عبد الكرمي خلف "يف الفرتة
االخ�ي�رة ل��وح��ظ ه��ن��اك ت��ب��اط��ؤ يف �صفقات
الت�سليح ،كما ان الواليات املتحدة ما كانت
لديها النية بتزويد العراق بكامل ما يحتاجه
من ا�سلحة ومعدات ع�سكرية".
وا�ضاف ان "العراق يحتاج اىل اكرث من 2000

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

دبابة تقريبا ،اىل االن وا�شنطن مل تتمكن من
تزويد العراق بهذا العدد على الرغم من توقيع
االتفاقات الع�سكرية" ،مبينا ان "موا�صفات
االل��ي��ات امل��درع��ة الرو�سية تتميز مبييزات
تفتقر لها امل��درع��ات والدبابات االمريكية،
حيث ان املوا�صفات التي حتملها الدبابة
الرو�سية باملناورة والربمائيات واالماكن
املرتفعة والدقة بالت�صويب اف�ضل بكثري من
االمريكية " .وتابع ان "الدبابة االمريكية

التحرير
07827824131
العالقات
07827824135

�ضخمة وكبرية حتمل كم هائل من اال�سلحة
وهي موجودة بحجم كبري وفيها بريوقراطية
اعلى من التعامل بال�سالح االمريكي وب�رشوط
اكرب" ،م�شريا اىل ان "العراق بدا من ال�صفر
بعدما حل باجلي�ش العراقي و �رسقة املعدات
الع�سكرية فنحتاج اىل �سنوات كثرية لبناء
اجلي�ش وه��ذا يحتاج اىل �صفقات متعددة ".
اىل ذلك �أفاد موقع  Jane'sب�أنه وفقا لوزارة
الدفاع العراقية ،مت نقل  39دبابة �إىل اللواء
 35من فرقة الدبابات  .9وتعرف الطاقم
على التكنولوجيا اجل��دي��دة ،وق��د �ساعدهم
املتخ�ص�صون الرو�س على �إتقان قيادتها .ومت
نقل الدبابات الأمريكية � M1A1أبرامز  ،التي
كانت يف خدمتهم� ،إىل اللواء .34
يذكر �أن املعلومات عن �إر�سال جمموعة من
دبابات "تي�-90إ�س" �إىل العراق ظهرت يف
فرباير �شباط  .2018حينها ن�رش على �شبكة
الإنرتنت �رشيط فيديو لتحميل املعدات على
�سفينة �شحن.
بعد ذل��ك بفرتة وج��ي��زة� ،شوهدت الدبابات
يف ال��ع��راق .وتختلف الن�سخة العراقية من
 T-90Sعن الأ�سا�سية يف �أنه مت تزويدها
ب�����ش��ا���ش��ات ج��ان��ب��ة وح��م��اي��ة ديناميكية
وجمموعات مولدات الديزل الإ�ضافية و�أنظمة
تكييف الهواء .وبالإ�ضافة �إىل ذلك� ،أخذ يف
االعتبار جتربة م�شاركة دبابات  T-90يف
خمتلف ال�رصاعات املحلية .وح�صلت على
حماية �إ�ضافية .ومت تركيب وحدات احلماية
الديناميكية على اجلزء الأمامي من الربج.
ويذكر �أن اجلي�ش العراقي راقب جتميع معدات

�أح���دث دب��اب��ة م��ن ط���راز "تي�-90إ�س" يف
رو�سيا ،ون�رش يف االنرتنت �صور نادرة يظهر
فيها الع�سكريني العراقيني يف نتيجني تاغيل
يف رو�سيا.
وك��ان اجلي�ش العراقي يراقب ويقيم عملية
جمع املعدات الع�سكرية يف حقل التدريب.
وت�ستطيع هذه الدبابات التحرك يف ال�صحارى
ال�ساخنة ويف القطب ال�شمايل ،و�أجريت عدة
اختبارات يف الظروف القا�سية بنجاح.
وقد تغلبت هذه الدبابات �أكرث من مرة على
املعدات الع�سكرية الغربية يف عدة دول عربية
يف املناطق ال��وع��رة .وم��ن ال��دب��اب��ات التي
انت�رصت "تي "-90عليها دبابة "�أبرامز".
وي�ستبعد اخلبري اال�سرتاتيجي احمد ال�رشيفي ،
ان �سيا�سة املحاور ومناطق النفوذ وراء جلوء
العراق اىل رو�سيا يف ت�سليح اجلي�ش العراق،
م�ؤكدا يف حال كانت هناك نوايا ت�صب بذلك
فهذا يعد خطا كبريا".
وي�ضيف ال�رشيفي ان "هناك نوع من التوجه
لت�رسيع فرتة الت�سليح الن ال�صفقات االمريكية
تاخذ وقتا طويال كما ح�صل يف عقود الت�سليح
ال�سابقة ،ورمب��ا الدام���ة زخ��م املعركة �ضد
االرهابيني فيحتاج العراق اىل �سالح ع�سكري
متطور بفرتة زمنية اقل" ،الفتا اىل ان "اتفاقية
االط��ر اال�سرتاتيجي بني ال��والي��ات املتحدة
والعراق ما�ضية باالجتاه ال�صحيح والت�سليح
باملعدات الثقيلة كالطريان وغريها فال زالت
العقود ما�ضية ولكن هي باال�سا�س جتهيز
ال�سالح االمريكي متعارف عليه دوليا يكون
ب�سقوف زمنية بعيدة".
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