
اأعييليينييت ثييياث اأحييييزاب كييردييية، االثيينيين، عن 
التي  اليييييدوي  والييعييد  الييفييرز  لنتائج  رف�ضها 
انها  اىل  م�ضرية  كييركييوك،  حمافظة  يف  جييرت 
تفاجئت با�ضدار جمل�س املفو�ضن من الق�ضاة 
العد  اجراء  على  ين�س  الذي  قرارهم  املنتدبن 
منها.  امل�ضكو  لل�ضناديق  وفقط  اجلزئي  والفرز 
كتلة  ميين  كييل  وهييي  الثاثة  االأحييييزاب  وقييالييت 
اال�ضامي  االحتيياد  ا�ضامية،  اجلماعة  التغيري، 
الكرد�ضتاين، يف بيان تلقته، »اجلورنال «  “اعلنا 
ً �ضابقا ان العملية االنتخابية االأخرية التي جرت 
الكثري  �ضابها  العراقي  النواب  جمل�س  النتخاب 
حيث  الناخبن،  ارادة  وحتريف  التزوير  من 
ان  لنا  تبن  بعدما  بنتائجها  االعرتاف  رف�ضنا 
بياناتها مزورة ومغايرة متاما للواقع وحلجمنا 
انه  اىل  وا�ضارت  معروفة”.  �ضيا�ضية  كاأحزاب 
“يف ذلك الوقت حتملنا ومل ن�ضلك ا�ضلوب الرف�س 
اجلماهريي، ً اميانا منا ان يحل العقاء امل�ضكلة 
و  االنتخابية  العملية  م�ضار  بت�ضويب  ويقوموا 
من  وبدال  طرف،  لكل  احلقيقية  النتائج  اظهار 
والت�رشيعية”.  الق�ضائية  الطرق  �ضلكنا  ذلييك 
وعربت عن “تفاجئها با�ضدار جمل�س املفو�ضن 
على  ين�س  الذي  قرارهم  املنتدبن  الق�ضاة  من 
لل�ضناديق  وفقط  اجلزئي  والييفييرز  العد  اجييراء 
مع  ال  ين�ضجم  ال  هذا  ان  ونعترب  منها،  امل�ضكو 
ن�س القانون امل�ضار اليه وال مع مطالب ال�ضعب 
مت�رشرة  �ضيا�ضية  كيياأحييزاب  نحن  ومطالبنا 
العملية  ت�ضويب  باالمكان  ولي�س  التزوير،  من 
لكل  الكلي  العد  اعادة  خال  من  اال  االنتخابية 
حمافظات  يف  وبيياالأخيي�ييس  االقيييرتاع  حمطات 
اقليم كرد�ضتان، ونحن كانت طعوننا ت�ضمل كل 
يف  االنتخابية  الدوائر  يف  االنتخابية  العملية 

اقليم كرد�ضتان وكركوك”.

ثالثة احزاب كردية تعلن رفضها لنتائج العد والفرز اليدوي في كركوك
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بغداد - الجورنال

الكثبان الرملية .. حلول معطلة للتخفيف من ارتفاع درجات الحرارة
تكليف القاضي عزت توفيق جعفر برئاسة هيئة 

النزاهة

مجلس ذي قار: %90 من سكان الدواية 
هجروا المنطقة

العدل: السجن 7 أعوام لموظف شارك بسرقة 
أكثر من 3 مليار دينار

بتكليف  ديواينٍّ  اأمٍر  �ضدور  عن  االثنن،  النزاهة،  هيئة  اأعلنت  اجلورنال    - بغداد 
القا�ضي عزت توفيق جعفر مبهامِّ رئا�ضة الهيئة وكالًة.  وقالت الهيئة يف بيان اإن 
“رئي�س جمل�س الوزراء حيدر العبادي اأ�ضدر اأمراً ديوانيًا بتاريخ 5/7/2018 ن�سَّ 
على تكليف القا�ضي )عزت توفيق جعفر( بتولِّ مهامِّ رئا�ضة هيئة النزاهة وكالًة”.
  واأ�ضاف البيان، اأن “القا�ضي عزت توفيق جعفر عنِّ يف عام 2009 نائبًا لرئي�س 

هياأة النزاهة، و�ضبق اأن ُكلَِّف يف عام 2011 مبهام رئا�ضة الهياأة وكالة”.
ا�ضتقالة  على  �ضابق  بوقت  �ضادق  العبادي  حيدر  الييوزراء  جمل�س  رئي�س  ان  يذكر 

رئي�س هيئة النزاهة ال�ضابق ح�ضن اليا�رشي، بعد ان قدمت من قبل االخري.

�ضكان  ان  االثنن،  قييار،  ذي  حمافظة  جمل�س  ك�ضف  اجلييورنييال:   - بغداد 
وانعدام  اجلفاف  ب�ضبب  �ضاكنية  من   90% بن�ضبة  اخلي  قد  الدواية  ق�ضاء 
وبغداد  كرباء  ملحافظة  عائلة   200 من  اكرث  هجرة  اإىل  م�ضريا  املياه،ي 
واىل مركزاملحافظة. وقال ع�ضو املجل�س �ضهيد الغالبي اإن “اأكرث من 200 
عائلة من ق�ضاء الدواية اجربوا على الهجرة نتيجة انعدام ولي�س �ضح املياه 
الذين  الق�ضاء  �ضكان  % من   90 مان�ضبته  العوائل متثل  الق�ضاء وهذه  يف 
“هناك  اأن  الغالبي،  وا�ضاف  احليوانات”.  وتربية  الزراعة  على  يعتمدون 
 ” ا�ضتمر احلال  اذا ما  اق�ضية اخرى يف املحافظة مهددة بهجرة �ضاكنيها 
عازيا ال�ضبب اىل ان املحافظة تقع على اذناب االنهر ومنها نهري الفرات 

ودجلة ” .
املغذية  املياه  منا�ضيب  على  خوف  “ال  انه  الغالبي  اكد  اخر  جانب  من 
للمحطة الكهربائية احلرارية لغاية االن، اال اننا النخفي قلقنا من امل�ضتقبل 

اذا مل يتم ح�ضة ا�ضافية للمحافظة”.

بغداد - اجلورنال اأعلنت وزارة العدل، االثنن، عن �ضدور �ضجن �ضبع �ضنوات 
اأكرث  �رشقة  مبلية  �ضارك  بغداد،  جنوبي  العقاري  الت�ضجيل  بدائرة  ملوظف 
من ثاث مليارات دينار، فيما اأ�ضارت اىل �ضجن متهم اخر باال�ضتفادة من 

ال�ضندات املزورة و�رشق املبلغ املذكور.
وقال املفت�س العام لوزارة العدل ح�ضن حمود العكيلي يف بيان اإن “حمكمة 
�ضنوات  �ضبع  بال�ضجن  حكما  ا�ضدرت  النزاهة  بق�ضايا  املخت�ضة  اجلنايات 
بغداد  املدائن جنوبي  العقاري يف منطقة  الت�ضجيل  دائرة  على موظف يف 

�ضاهم بتزوير عقارين ا�ضتخدما ك�ضمان عقاري”.
واأ�ضاف اإن “)اأ.�س.م( قام يف العام 2015 وبحكم وظيفته بالتوقيع على 
لغر�س  العقار  �ضاحب  وا�ضم  وقيمتهما  جن�ضهما  تغيري  مت  عقارين  �ضند 
و500  مليارات   3 بقيمة  الر�ضيد  م�رشف  من  لقر�س  ك�ضمان  اعتمادهما 

مليون دينار”.
 واأ�ضار اىل اإن “متهما هاربا اآخرا وهو )هي.اأ.ج( ا�ضتفاد من ال�ضندات املزورة 
املتح�ضلة  االدلة  املحكمة وجدت من  ان  اىل  املذكور، الفتا  املبلغ  و�رشق 
االمييوال  حجز  وتاأييد  �ضنوات   )7( بال�ضجن  غيابيا  للحكم  كافية  لديها 

املنقولة وغري املنقولة للمدان”.

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

واأكد م�ضدر يف �رشطة الب�رشة، اأن قوات عراقية 
تنت�رش بكثافة يف مناطق خمتلفة من املحافظة، 
الذي  العارم  الغ�ضب  بعد  املوقف،  لل�ضيطرة على 
نار  باإطاق  �ضخ�ضن  واإ�ضابة  مقتل  به  ت�ضبب 
على تظاهرة اأم�س، مو�ضحًا لي"العربي اجلديد" اأن 
االحتجاجات جتددت ب�ضورة اأ�ضد الليلة املا�ضية.
القبلة  منطقة  متظاهري  اأن  امل�ضدر  واأو�ييضييح 
تظاهرتهم  يف  ا�ضتمروا  الب�رشة(  غرب  )جنوب 
قطعوا  املتظاهرين  اأن  مبينًا  اليوم،  فجر  حتى 
ال�ضيارات،  اإطييارات  واأحييرقييوا  الطرق،  من  عييدداً 

ورددوا �ضعارات منددة باحلكومة العراقية.
الب�رشة  حمافظة  جمل�س  ع�ضو  وجهت  ذلك،  اإىل 
العراقي  الييوزراء  رئي�س  اإىل  دعوة  ال�ضلمي  ب�ضمة 
من  االأزميية  حلل  العاجل  للتدخل  العبادي  حيدر 
قائد  اإعفاء  اأولها  عييدة،  اإجيييراءات  اتخاذ  خييال 
التي  الب�رشة  يف  ال�ضاربة  القوة  واآمر  العمليات 
اعتدت على املتظاهرين، وتكليف بديلن عنهما 
على اأن يكونا من اأهال الب�رشة ح�رشاً، وحماكمة 
املت�ضببن باإطاق النار على املتظاهرين العزل، 
احلقول  يف  االأجييانييب  العمال  بت�رشيح  مطالبة 

النفطية العراقية.
بالوعود  االإيفاء  �ييرشورة  على  ال�ضلمي  و�ضددت 
ال�ضابقة املتعلقة باإن�ضاء حمطات لتوليد الكهرباء 
من  الب�رشة  م�ضتحقات  و�رشف  املياه،  وحتلية 
عائدات النفط منذ العام 2014 اإىل اليوم، داعية 
يف بيان اإىل تكليف عدد من الوزراء وامل�ضوؤولن 

بتحريك امل�ضاريع يف الب�رشة.
اأن  اإىل  الب�رشة  حمافظة  جمل�س  ع�ضو  واأ�ضارت 
مطالبة اأهال الب�رشة بحقوقهم امل�ضلوبة جاءت 
بعدما اأنهكهم �ضوء اخلدمات، وقلة فر�س العمل، 

بالعمل  اجلميع  مطالبة  بالوعود،  االيفاء  وعدم 
على ت�ضحيح امل�ضار.

اإن  العيداين  اأ�ضعد  الب�رشة  حمافظ  قال  ذلك،  اإىل 
اإىل  جلنة  اأر�ضل  االأعرجي  قا�ضم  الداخلية  وزير 
اإطاق  على ماب�ضات حادث  للوقوف  املحافظة 
النار على املتظاهرين، مو�ضحًا خال مقابلة مع 
ال�ضاربة  القوة  ا�ضتدعت  اللجنة  اأن  حملية  اإذاعة 

التي كانت يف موقع التظاهرة للتحقيق معها.
وبننّ العيداين اأن اللجنة التحقيقية �ضتذهب اليوم 
اأن  موؤكداً  ال�ضهود،  وت�ضتدعي  احلييادث  مقر  اإىل 

اأيًا من املتظاهرين مل  اأن  ال�ضور املتوفرة تثبت 
يكن يحمل ال�ضاح.

الب�رشة  اأعيييييان  جمل�س  ع�ضو  حييذر  جهته،  من 
االأو�ضاع  تفجر  احتمال  من  الدو�رشي  فا�ضل 
العراقية  ال�ضلطات  تتخذ  الب�رشة يف حال مل  يف 
على  اعتدت  التي  القوة  بحق  رادعيية  اإجيييراءات 
املتظاهرين، م�ضدداً يف حديث لي"العربي اجلديد" 
العراقية   احلكومة  ت�ضارع  اأن  �يييرشورة  على 
نطاق  تو�ضيع  دون  للحيلولة  اخلدمات  بتوفري 
االحتجاجات. و�ضهدت الب�رشة اأم�س االأحد مقتل 

القوة  لقيام  نتيجة  اآخييرييين  واإ�ضابة  متظاهر 
حمتجن  على  النار  باإطاق  العراقية  ال�ضاربة 
كانوا يطالبون بتح�ضن التيار الكهربائي وتوفري 

اخلدمات.
اىل ذلك اعلن الناطق با�ضم وزارة الداخلية اللواء 
امل�ضتوى  عالية  جلنة  ت�ضكيل  عن  معن،  �ضعد 
حمافظة  يف  املتظاهرين  حادثة  يف  للتحقيق 
الب�رشة. وقال معن يف بيان ان “وزير الداخلية 
قا�ضم االعرجي امر بت�ضكيل جلنة حتقيقة برئا�ضة 
ل�ضوؤون  الييوزارة  وكيل  نا�رش  بدر  حممد  الفريق 

االمن االحتادي للتحقيق يف ق�ضية املتظاهرين 
يف حمافظة الب�رشة”.

وا�ضاف، “كما وحه الوزير بعر�س النتائج ب�ضكل 
احقاق  على  العمل  اجل  من  انظاره  امام  �رشيع 

احلق وحما�ضبة املق�رش “.
حرية  لدعم  العراقي  املركز  طالب  جهته،  من 
التعبري )حقوق( ، وهو احد مراكز حقوق االن�ضان 
امل�ضتقلة يف العراق، يف بيان ، مبحا�ضبة كل من 
ل�ضبان  الب�رشة  يف  �ضليمة  تظاهرة  بقمع  تورط 
خال  من   ، لهم  عمل  فر�س  بتوفري  يطالبون 
احدهم  وقتل  املتظاهرين  على  اليينييار  اطيياق 
لقمع  رف�ضه  عن  معربا   ، اخرين  اربعة  وا�ضابة 

املتظاهرين يف الب�رشة.
تظاهرة  قمع  نرف�س  “اإننا   ، املييركييز  وقيييال 
من  الب�رشة،  حمافظة  يف  العمل  عن  للعاطلن 
ت�ضببت مبقتل  والتي  ال�ضغب،  قوات مكافحة  قبل 
انه  مبينا  بجروح”،  اخرين   4 واإ�ضابة  متظاهر 
“�ضجل مقتل املتظاهر )�ضعد يعقوب املن�ضوري( 
املتظاهرين،  على  احلي  الر�ضا�س  اطيياق  بعد 

وا�ضابة )4( اآخرين”.
املركز  يعرب  الييذي  الوقت  “ويف  انييه  وا�ييضيياف 
العراقي لدعم حرية التعبري )حقوق( عن قلقه من 
تزايد عدد حاالت االنتهاكات بحق حرية التعبري 
والراأي، فانه يطالب القائد العام للقوات امل�ضلحة 
توجيه  اىل   ، العبادي(  )حيدر  اليييوزراء  رئي�س 
القيادات االمنية بعدم التجاوز على املتظاهرين، 
كونهم ميار�ضون حقهم الد�ضتوري يف االحتجاج 
بح�ضب  املرتدي”  اخلدمي  الواقع  على  ال�ضلمي 

البيان .
عمليات  وقييائييد  الداخلية  وزييير  اي�ضا  وطييالييب 
الب�رشة بي”حما�ضبة املت�ضببن باإطاق الر�ضا�س 

احلي على املتظاهرين وقتلهم احد املواطنن”.

بعد فتح النار على المتظاهرين. مخاوف من تفجر األوضاع في البصرة ومطالبات بتدخل العبادي

الجورنال - متابعة

 ي�ضهد العراق موجة حر �ضديدة ، خ�ضو�ضا املحافظات 
يف  حرارة  درجات  اأعلى  �ضجلت  ،حيث  منه  اجلنوبية 
العامل جتاوزت /51/ درجة مئوية يف بع�س املناطق 
البيئة  يف  واكادمييون  متخ�ض�ضون  عزاها  ال�ضباب   ،
البيئية  العوامل  من  العديد  اىل  قار  ذي  جامعة  من 
م�ضاريع  لتفعيل  املحلية  ،احلكومة  واملناخية،داعن 
الكثبان الرملية املعطلة للتخفيف من ارتفاع درجات 
احلرارة . يقول الدكتور با�ضم الف�ضلي املتخ�ض�س يف 
قار  ذي  بجامعة  االداب  كلية  من  البيئية  اجلغرافية 
املو�ضمي  الهند  منخف�س  بتعمق  تاأثر  العراق  ان   ":
اجلزيرة  و�ضبه  �ضطحه  اق�ضام  معظم  على  ي�ضيطر  الذي 

 ، اأيلول  �ضهر  اواخيير  اىل  اأيييار  �ضهر  من  ابتداء  العربية 
بعد تراجع املنخف�ضات اجلوية املتو�ضطية واجلبهوية 
:" ان العوامل الب�رشية  "  وا�ضاف  يف اوائل حزيران.. 
تلعب دورا اأكرث و�ضوحاآ يف تفاقم هذه الظاهرة التي 
اخذت باالنت�ضار على امل�ضتوى العاملي ب�ضبب الغازات 
يف  ن�ضبه  ارتفعت  الذي   CO2 غاز  واهمها  احلاب�ضة 
باملليون  جزء   280 من  ال�ضناعية  الثورة  بعد  اجلو 
 ."  2017 عام  يف  باملليون  جزء   360 من  اكرث  اىل 
وا�ضار اىل :" ان ات�ضاع خماطر ارتفاع درجات احلرارة 
و�ضيادة مظاهر اجلفاف والت�ضحر يجب ان تاخذ حيزا 
بالغطاء  االهتمام  خال  من   ، احلكومة  اهتمام  من 
للحد  اخل�رشاء  االحزمة  وان�ضاء  وا�ضتزراع  اخل�رشي 
الرطوبي  املحتوى  وزياده  الرملية  الكثبان  من زحف 

تثبيت  م�ضاريع  تفعيل  وتثبيتها..ف�ضاعن  للرتبة 
تثبيت  كم�رشوع  العمل  عن  املعطلة  الرملية  الكثبان 
الكثبان الرملية يف ق�ضاء الفجر �ضمال املحافظة الذي 
العمل  عن  املعطلة  العماقه  امل�ضاريع  من  واحدا  يعد 
ال�ضهاين  جاب  ال�ضميع  عبد  الدكتور  ا�ضار  فيما    ."
:" ان من بن  املتخ�ض�س يف اجلفرافية الطبيعية اىل 
اجلغرايف  واملوقع  للعراق  الفلكي  املوقع  اال�ضباب هو 
من  الو�ضطى  العرو�س  يف  يقع  العراق  وان  ال�ضيما   ،
الن�ضف ال�ضمال للكرة االر�ضية ، و يف املناطق اجلافه 
لل�ضم�س  الظاهرية  و�ضبه اجلافة ،ما يوؤثر على احلركة 
بارتفاع  تت�ضبب  والتي  العمودية  �ضقوطها  وزاوييية 
ماي�س  �ضهر  من  ابتداء  العراق  يف  احلييرارة  درجييات 
نهاية  حتى  واآب  متوز  ف�ضهر  حزيران  ل�ضهر  و�ضعودا 

االمري  عبد  الدكتور  االثاري  يرى  فيما    ." ايلول  �ضهر 
:" ان االأجواء يف �ضومر كانت معتدلة �ضيفا  احلمداين 
، اذ كانت املياه تغمر اأغلب االرا�ضي وال�ضهول مغطاة 
�ضادة  )بيياد  ت�ضمى  �ضومر  بيياد  وكانت  بالنباتات. 
على  ت�ضاعد  التي  املائية  امل�ضطحات  لكرثة  الق�ضب( 
تلطيف وحت�ضن االجواء يف ف�ضل ال�ضيف. اما ال�ضهول 
)�ضهول  ت�ضمى  فكانت  �ضومر  يف  الزراعية  واالأرا�ضي 

عدن( لكرثة االأ�ضجار والنباتات واملراعي واملياه ".
تكن  مل  الرتابية  والعوا�ضف  الت�ضحر  ان   ": وا�ضاف   
العراق  تاريخ  من  متاخر  وقت  اىل   ، تقريبا  موجودة 
لارا�ضي  اجلائر  اال�ضتخدام  ان   ": مبينا   ،" القدمي 
من  كانت  بالبيئة  العناية  وعييدم  واملياه  الزراعية 
ا�ضباب تطرف املناخ يف العراق، ويف اجلنوب حتديدا". 

بغداد- طالب الموسوي 

تشهد محافظة البصرة )590 
كيلومتر جنوب بغداد( توتراً 
متسارعًا، على خلفية مقتل 

متظاهر وإصابة آخر أمس 
األحد، خالل االحتجاجات 
التي اندلعت على خلفية 

تردي الكهرباء والخدمات، 
فيما طالب أعضاء في 

الحكومة المحلية بتدخل 
عاجل لرئيس الوزراء 

العراقي حيدر العبادي من 
أجل حّل األزمة.


