
االثيينيين،  العليا،  االحتييادييية  املحكمة  ق�ضت 
النواب  جمل�س  قانون  مواد  احكام  تنفيذ  بوقف 
وت�ضكيالته الذي �ضوت عليه جمل�س النواب بوقت 
وقال  اجلمهورية.  رئي�س  م�ضادقة  ونال  �ضابق 
املتحدث با�ضم املحكمة ايا�س ال�ضاموك يف بيان 
جل�ضتها،  عقدت  العليا  االحتادية  “املحكمة  اإن 
اليوم االثنن، امل�ضادف برئا�ضة القا�ضي مدحت 
املحمود وح�ضور الق�ضاة االع�ضاء كافة، ونظرت 
رئي�س  من  املقامة  الدعوى  يف  الوارد  الطلب  يف 
رئي�س  على  لوظيفته،  ا�ضافة  الييوزراء/  جمل�س 
مبواد  للطعن  لوظيفته،  ا�ضافة  النواب/  جمل�س 
 )13( رقييم  وت�ضكيالته  اليينييواب  جمل�س  قانون 
تنفيذ  وقييف  املدعي  طلب  حيث   ،2018 ل�ضنة 
من  د�ضتوريتها  بعد  املطعون  املواد  تلك  احكام 
واأ�ضاف،  الدعوى”  ح�ضم  حلن  املذكور  القانون 
اأن “املحكمة االحتادية وجدت اأن الطلب ا�ضتوفى 
اجلوانب ال�ضكلية املطلوبة يف القانون وا�ضتند اإىل 
ا�ضباب قانونية، ومبا اأن للق�ضاء الد�ضتوري الذي 
العليا من والية عامة  متثله املحكمة االحتادية 
بالنظر يف هذا الطلب وا�ضتناداً اإىل احكام املادة 
)151( من قانون املرافعات املدنية رقم )83( 
ل�ضنة 1969، وبداللة املادة )93( من الد�ضتور، 

واملادة )152( من قانون املرافعات املدنية”.
احكام  تنفيذ  باالتفاق وقف  “قررت  انها  وتابع 
قانون  من  د�ضتوريتها  بعدم  املطعون  املييواد 
الدعوى  ح�ضم  حلن  وت�ضكيالته  النواب  جمل�س 
وفقًا  وذلييك  د�ضتوريتها  بعدم  الطعن  مبو�ضوع 
جمل�س  رئي�س  اأن  اىل  ي�ضار  الد�ضتور”.  الأحكام 
املحكمة  لدى  طعنا  قدم  العبادي  حيدر  الييوزراء 
والذي  النواب  جمل�س  قانون  ب�ضاأن  االحتادية 
رواتييب  ال�ضابقة  الييييدورة  نيييواب  منح  يت�ضمن 

تقاعدية.
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بغداد _ الجورنال 

مفوضية حقوق اإلنسان تعلن حصيلة قتلى ومحتجزي التظاهرات
جنايات بابل: اإلعدام لمدان بتفجير إرهابي 

استهدف 34 زائرًا في الشوملي

االتصاالت تقر بوجود “قرار حكومي” وراء 
قطع خدمت االنترنت

حلبجة تشهد أول محاكمة للمتورطين ببيع 
اسلحة كيمياوية للنظام السابق

باإعدام  حكمًا  اإ�ضدار  االثنن،  االأعلى،  الق�ضاء  جمل�س  اأعلن  اجلورنال:   - بغداد 
اإرهابي �ضارك يف تفجري ا�ضتهدف زواراً عراقين واأجانب على الطريق ال�رسيع قرب 
ناحية ال�ضوملي جنوبي حمافظة بابل. وقال املتحدث با�ضم املجل�س القا�ضي عبد 
ال�ضتار بريقدار يف بيان اإن “الهيئة الثانية يف حمكمة جنايات بابل اأ�ضدرت حكما 
ال�رسيع  الطريق  ا�ضتهدف حمطة وقود على  الذي  االإرهابي  بالتفجري  باإعدام مدان 
عراقيا  زائراً   34 راح �ضحيته حوايل  “التفجري  اأن  واأ�ضاف  ال�ضوملي”.  يف ناحية 
واإيرانيا ق�ضدوا حمافظة كربالء مبنا�ضبة اأربعينية االإمام احل�ضن”. واأ�ضار اإىل اأن 
“ال�ضيارة وهي �ضاحنة قالب اقتيدت بوا�ضطة انتحاري بعدما �ضّهل املتهم دخولها 
جاء  املحكمة  “قرار  اأن  موؤكدا  اعرتافاته”،  بح�ضب  التفجري،  موقع  اإىل  وجلبها 
ا�ضتنادا اإىل اأحكام املادة الرابعة / 1 من قانون مكافحة االإرهاب وبداللة املادة 
الثانية / 3 و7 منه”. يذكر ان تنظيم داع�س االإرهابي اأعلن م�ضوؤوليته عن التفجري 
الذي اأ�ضتهدف اإحدى حمطات الوقود يف منطقة ال�ضوملي القريبة من مدينة احللة يف 

عام2016، والذي ا�ضفر عن ع�رسات ال�ضهداء واجلرحى.

لقطع  حكومي  قرار  باإ�ضدار  االثنن،  االت�ضاالت،  وزارة  اأقرت  اجلورنال:   - بغداد 
الو�ضط  حمافظات  يف  تظاهرات  انطالق  مع  تزامنا  البالد  يف  االنرتنت  خدمة 

واجلنوب، م�ضرية اىل انها �ضتتخذ قرارا باإعادة اخلدمة ب�ضكل تام.
وقال وزير االت�ضاالت ح�ضن الرا�ضد خالل موؤمتر �ضحايف اإن “قطع خدمة االنرتنت 

يف البالد جاء بقرار من احلكومة ومل تكن ب�ضبب اعطال يف الكابالت الرئي�ضية”.
واأ�ضاف اإن “الوزارة وبعد مناق�ضتها مع جهات معنية واأمنية �ضتتخذ  قرارا باإعادة 
خدمة االنرتنت ب�ضكل تام وجلميع حمافظات البالد، “مبينا اإن “وزارة االت�ضاالت 
لديها بوابات نفاذ دولية وباإمكانها ال�ضيطرة على خدمة االنرتنت وحتديد املواقع 
قطعا  البالد  حمافظات  و�ضهدت  العراقي”.  اجلمهور  اىل  اأو  الدولة  اىل  ت�ضيء  التي 
يف  واجلنوب  الو�ضط  مبحافظات  ال�ضعبية  التظاهرات  انطالق  منذ  االنرتنت  خلدمة 
اىل  اخلدمة  قطع  الوقت  بذلك  االت�ضاالت  وزارة  عزت  فيما  اجلاري،  حزيران   13

انقطاع ببع�س الكابالت ال�ضوئية، “ناكرة” وجود قرار حكومي وراء ذلك. 

اأول  االثنن،  العراق،  باقليم كرد�ضتان  بداأت يف حمافظة حلبجة  بغداد - اجلورنال: 
جل�ضة ملحاكمة ال�رسكات واال�ضخا�س الذين باعوا ا�ضلحة كيماوية للنظام ال�ضابق.

وقال رئي�س جمعية �ضحايا اال�ضلحة الكيماوية يف حلبجة لقمان عبد القادر يف بيان، 
اإن “الدعاوى الق�ضائية �ضملت 25 �رسكة و�ضخ�ضية على امل�ضتوى املحلي ويف اخلارج 
الذين  واال�ضخا�س  ال�رسكات  تلك  تدين  التي  وامل�ضتم�ضكات  االدلة  ومت جتميع جميع 
“االدلة مت جمعها  القادر، ان  البائد”. واو�ضح عبد  الكيماوية للنظام  باعوا اال�ضلحة 
من قبل هيئة من املحامن الدولين وان جل�ضة املحكمة اليوم هي دعم مللف حلبجة 
الكيماوي وت�ضجيل دعوى يف املحكمة الدولية �ضد كل من باع اأ�ضلحة كيماوية للنظام 
البائد، الن امللف يحتاج اىل اقراره حمليا ثم اثارته يف املحكمة الدولية �ضد هوؤالء 

اال�ضخا�س وال�رسكات”.
 1988 عام  اآذار   16 يف  حلبجة  مدينة  ق�ضف  على  اقدم  ال�ضابق  النظام  اأن  يذكر 
اأكرث من خم�ضة  اإن�ضانية راح �ضحيتها  الكيماوية، ما ت�ضبب بوقوع كارثة  باال�ضلحة 
االف �ضهيد واإ�ضابة اأكرث من 20 اآخرين بامرا�س مزمنة مازالوا يعانون من اآثارها 

لغاية االن.

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

عن  التعبري  حرية  لدعم  العراقي  املركز  وك�ضف   
ال�ضحفين  بحق  قب�س  مذكرة  خم�ضن  اإ�ضدار 
على  االجتماعي  التوا�ضل  مواقع  يف  واملدونن 
خلفية تغطية التظاهرات. واأفاد املركز يف بيان 
اعييتييداءات  اإىل  �ضحفيا   15 من  اأكييرث  بتعر�س 
اأحد ال�ضحفين  اإىل اإطالق �رساح  خمتلفة، م�ضرياً 
قبل  انطلقت  التي  التظاهرات  خالل  اعتقاله  بعد 

اأ�ضبوعن يف �ضت حمافظات بجنوب العراق.
قتلى  عييدد  ارتييفيياع  طبية  م�ضادر  اأعلنت  فيما 
اإىل  العراق  يف  متفرقة  مييدن  يف  االحتجاجات 
11 �ضخ�ضا، جراء ا�ضتخدام الغاز امل�ضيل للدموع 
بداأت  التي  التظاهرات  لتفريق  املياه  وخراطيم 
وفر�س  باخلدمات  للمطالبة  اأ�ضبوعن  نحو  منذ 

العمل.
واأعلن املتحدث الر�ضمي با�ضم احلكومة العراقية 
املتظاهرين  طلبات  تنفيذ  بدء   ، احلديثي  �ضعد 

ب�ضكل فعلي.
وقال احلديثي يف بيان اإنه مت حتويل العديد من 
طلبات املحتجن اإىل التنفيذ املبا�رس، م�ضرياً اإىل 
اأنه �ضيتم مل�س ذلك على اأر�س الواقع خالل االأيام 

املقبلة، واإنه مل يعد جمرد وعود.
احلكومة  منحت  العراقية  الت�رسيعات  اأن  وبييّن 
�ضالحيات وا�ضعة وا�ضتثناءات ب�ضاأن اإدارة امللف 
بحاجة  الطلبات  من  البع�س  باأن  منوهًا  املايل، 

اإىل ت�رسيعات برملانية.
وكييان قييد خييرج املييئييات ميين اأهيييايل حمافظات 
الييو�ييضييط وجيينييوب اليييعيييراق خيييالل االأ�ييضييبييوعيين 
اخلدمي  الييواقييع  على  احييتييجيياجييًا  املييا�ييضييييين، 
املرتدي يف حمافظاتهم، على الرغم اأنها تعد من 
املحافظات الغنية باملوارد النفطية. وانطلقت يف 

الثامن من ال�ضهر احلايل يف الب�رسة احتجاجات 
امتدت  والبطالة،  اخلدمات  ونق�س  الف�ضاد  �ضد 
و�ضقط  البالد.  جنوب  يف  اأخرى  مدن  اإىل  بعدها 
النجف  يف  ومثلهم  الب�رسة  يف  قتلى  ثييالثيية 
واأخر  الديوانية  يف  متظاهر  قتل  كما  وال�ضماوة، 
يف كربالء، ح�ضبما اأفادت م�ضادر طبية .  وقتل 

ح�ضب  بر�ضا�ضة،  اإ�ضابته  اثر  املتظاهرين  اأحد 
اإ�ضابته  اثر  اآخر  تويف  فيما  حملين،  م�ضوؤولن 
للدموع  م�ضيل  لغاز  تعر�ضه  جييراء  باختناق 
خالل تظاهرات اجلمعة املا�ضي. وقتل اآخر جراء 
االآالف  وتظاهر  جمهولن.  بر�ضا�س  اإ�ضابته 
اجلمعة يف عدة مناطق من العراق، خ�ضو�ضا يف 

خراطيم  االأمنية  القوات  ا�ضتخدمت  حيث  بغداد 
مئات  لتفريق  للدموع  امل�ضيلة  والقنابل  املياه 
املنطقة  اإىل  التوجه  حاولوا  الذين  املتظاهرين 
ومقار  والربملان  احلكومة  مقر  حيث  اخل�رساء، 

البعثات الدبلوما�ضية االأجنبية.
قوات  فرقتها  تظاهرة  ال�ضبت  بغداد  �ضهدت  كما 

يف  مماثلة  احتجاجات  االأحييد  وخرجت  االأميين. 
مدينتي النا�رسية وال�ضماوة.

كال  "كال  اأبييرزهييا  هتافات  املتظاهرون  وجييدد 
الي12 على  البلد الذي يحتل املرتبة  للف�ضاد" يف 

الئحة الف�ضاد العاملي.
على  االحتجاجات  بداية  منذ  املتظاهرون  وركز 
مطالبن  الكهرباء  خ�ضو�ضا  اخلييدمييات  �ضوء 
باتخاذ  ال�ضلطات  وعدت  فيما  البطالة،  مبعاجلة 

اإجراءات ملعاجلة تلك االأزمات.
حرق  ت�ضمنت  �ضغب  اأعمال  التظاهرات  وتخللت 
الأحزاب  واأخرى  حكومية  مقار  واقتحام  اإطارات 
"مند�ضن"  القائمن  واعتربت  ال�ضلطات  اأدانتها 
"االأموال  ملهاجمة  املتظاهرين  بيين  ت�ضللوا 

العامة".
التوا�ضل  �ضبكات  عرب  �ضعبا  االت�ضال  وبييات 
�ضبكة  يف  التباطوؤ  ب�ضبب  البالد،  يف  االجتماعي 

االنرتنت.
وكانت تن�ضيقية التظاهرات يف مدينة النا�رسية 
جميع  دعت  قد  العراقية  قار  ذي  حمافظة  مركز 
العا�ضمة  فيها  مبييا  املحتجة  املييحييافييظييات 
موحدة  ملظاهرة  اال�ضتعداد  اإىل  بغداد  االحتادية 

تنطلق م�ضاء االأحد.
والتاأكيد  املطاَلب  جميع  "اإيقاف  اإىل  ودعييت 
الفا�ضدين"  اإ�ضقاط  هو  فقط  واحييد  مطلب  على 
م�ضيفة "لي�س لدينا مطلب غريه وكل من يداعي 
اأما  نف�ضه،  اإال  ميثل  ال  والتعيينات  باخلدمات 
مطلب  فهو  الفا�ضدين  وحماكمة  اإ�ضقاط  مطلب 

�ضعبي ومطلب وطن"، ح�ضبا ما جاء يف البيان.
العا�ضمة  بينها  عراقية  ت�ضع حمافظات  و�ضهدت 
االحتادية بغداد تظاهرات احتجاجية على تردي 
البطالة  وتف�ضي  املعي�ضية  واالأو�ضاع  اخلدمات 

والف�ضاد املايل واالإداري يف البالد.

مذكرات قبض تطال مدونين وصحفيين عراقيين
بغداد – الجورنال

اليوم  االإن�ضان،  حلقوق  العليا  املفو�ضية  اأعلنت 
االأمنية  والقوات  باملتظاهرين  اإح�ضائية  االثنن، 
وعدد املحتجزين منذ اليوم االأول للتظاهرات اأواخر 
حزيران/يونيو املا�ضي. ووفق اإح�ضائية املفو�ضية، 
االأمنية،  والقوات  املتظاهرين  �ضخ�ضا من   14 قتل 
وجرح واعتقل 1224 �ضخ�ضا، حتى االآن منذ اليوم 
املا�ضي،  حزيران/يونيو  اأواخر  للتظاهرات  االأول 
اأن  املفو�ضية،  وذكرت  “�ضبوتنيك”.  وكالة  بح�ضب 
اأحد  من  �ضكوى  ت�ضلم  الب�رسة  مبحافظة  مكتبها 
املتظاهرين تقدم بها �ضد اعتداء عليه من قبل اأحد 
عنا�رس االأجهزة االأمنية، خالل التظاهرة. وارتفعت 

ح�ضيلة جرحى التظاهرات التي انتقلت من الب�رسة 
انعدام  �ضد  بييغييداد،  والعا�ضمة  اجليينييوب  كييل  اإىل 
واأزمات  البطالة  وتفاقم  العمل،  وفر�س  اخلدمات 
624 جريح من املتظاهرين  اإىل  الكهرباء واملياه، 
اأن جرحى  اإىل  املفو�ضية  االأمنية. ونوهت  والقوات 
ح�ضلت  ا�ضتباكات  نتيجة  وقعت  االأمنية  القوات 
والذين  “باملند�ضن”  عليهم  يطلق  ما  وبن  بينها 
بال�ضالح  واأخرى  حي،  نار  باإطالق  هجمات  نفذوا 

االأبي�س، اإذ ا�ضتهدفوا املتظاهرين اأي�ضًا.
املفرط  العنف  ا�ضتخدام  املفو�ضية،  فرق  واأكييدت 
من  االأمنية،  والقوات  املتظاهرين  بن  املتبادل، 
للدموع  امل�ضيلة  والغازات  ا�ضتخدام احلجارة  خالل 
يف  ال�ضاخنة،  املياه  وخراطيم  احلية،  واالإطالقات 

حمافظات “ذي قار، والنجف، وبغداد، والديوانية”، 
الديوانية،  اأحد املتظاهرين يف  اأ�ضفر عن مقتل  مما 

واأخر يف النجف، واإ�ضابة 45 من املتظاهرين.
ويف حمافظات “الب�رسة، ومي�ضان، وبابل، ووا�ضط 
ا�ضتخدام  اأو  عنف  حيياالت  املفو�ضية  تييوؤ�ييرس  مل 
اأي  اأو  املتظاهرين،  اأو  االأمن  رجال  قبل  من  للقوة 
الدوائر احلكومية واخلا�ضة مع  حاالت اعتداء على 

املحافظة على �ضلمية التظاهرات.
ومت اعتقال )600( من املتظاهرين من قبل القوات 
االأمنية واإيقافهم ح�ضب املواد)477 و 240  و230 
واغلبهم   العراقي،  العقوبات  قانون  من   )229 و 
اأطلق �رساحهم بكفالة، بعد تدخل مكاتب املفو�ضية 
العليا حلقوق االإن�ضان، وتطوع فريق من املحامن 

يف العديد من املحافظات للدفاع عنهم.
يف  االإن�ضان  حلقوق  العليا  املفو�ضية  تقرير  ولفت 
عنهم  اأفرج  الذين  املتظاهرين  عدد  اأن  اإىل  العراق 
بكفالة بعد اعتقالهم، بلغ حتى االآن )570( �ضخ�س.
االأغنى  تعترب  التي  الب�رسة،  ملحافظة  وان�ضمت 
كبري  اعتماد  عليها  يعتمد  والتي  نفطيا  البالد  يف 
خرج  التي  تظاهراتها  يف  العراقي،  االقت�ضاد  يف 
املاحلة،  واملياه  والبطالة  الفقر  �ضد  اأبنائها  بها 
قار،  ذي  النجف،  مي�ضان،  وهي:  اأخرى،  حمافظات 

واملثنى، وكربالء، وبابل، باالإ�ضافة اإىل العا�ضمة.
تظاهرات  واجليينييوب  الو�ضط  حمافظات  و�ضهدت 
اال�ضا�ضة  اخلييدمييات  بييتييوفييري  للمطالبة  �ضعبية 

للمواطنن وتوفري فر�س عمل لل�ضباب العاطلن.

بغداد - الجورنال: 

على الرغم من كفالة 
الدستور العراقي حق 
الصحفيين في حرية 

الحصول على المعلومة، 
ووقوف القوانين العراقية 
إلى جانب الفرق اإلعالمية 
والصحفية، إال أن ذلك لم 

يمنع السلطات األمنية من 
االعتداء على الصحفيين 

بحسب المراقبين.


