
للمجموعة  ح��م��ل��ة  ���ض��م��ن 
املجتمعية  للتنمية  البغدادية 
اح�����دى ت�����ض��ك��ي��ات امل��رك��ز 
االعامية  للتنمية  العراقي 
ال�رشطة  مع  مثمر  وبتعاون 
الداخلية  ل��وزارة  املجتمعية 
البدء بحل العديد من الق�ضايا 
ال��ع��ال��ق��ة ل��ل��م��واط��ن��ن يف 
الر�ضيد  مع�ضكر  ع�ضوائيات 

ببغداد
ويتعلق االمر بتب�ضيط اجراءات 
الداخلية ملنح هويات االحوال 
املدنية للعديد من اال�ضخا�ص 
الأ�ضباب  ميلكونها  ال  ال��ذي��ن 
عقود  ت�ضديق  وكذلك  خمتلفة 

الزواج ر�ضميا 
االح���وال  ال��وف��د على  واط��ل��ع 
املنطقة  الأط���ف���ال  ال�����ض��ي��ئ��ة 
من  العديد  يعانون  وال��ذي��ن 
امل�ضاكل االقت�ضادية والبيئية 
وال���رب���وي���ة ا���ض��اف��ة ل��ع��دم 
ال�ضخ�ضية  الهويات  امتاكهم 

لاأحوال املدنية.
وكان لوزارة الداخلية متمثلة 
املجتمعية  ال�رشطة  ب��دائ��رة 
املحنه  خالد  العميد  ومديرها 
الكبري  الدور  املتقدم  وك��ادره 
ل��ف��ت��ح م��ل��ف ال��ع�����ض��وائ��ي��ات 

وحاجاتهم امل�ضتعجلة 
وحت�����دث ال���دك���ت���ور ع��دن��ان 
املجموعة  رئ��ي�����ص  ال�������رشاج 
اهمية منظمات  البغدادية عن 
بدور  للقيام  امل��دين  املجتمع 
وبالتعاون مع  ورئي�ضي  موؤثر 
وباالأخ�ص  للدولة  املعنين 
الداخلية ومع االعام الوطني 
املرجعيات  وم��ع  امل�����ض��وؤول 
جذرية  حلول  الإيجاد  الدينية 

منها  يعاين  التي  للم�ضاكل 
�ضكان تلك املناطق 

حملتنا  ان  ال�رشاج  وا�ضاف 
الر�ضيد  مع�ضكر  ع�ضوائيات  يف 
امل�����ض��اك��ل  ح���ل  اىل  ت��ه��دف 
منح  اج��������راءات  وت�������رشي���ع 
املدنية  االح����وال  ال��ه��وي��ات 
وت�����ض��دي��ق ع���ق���ود ال�����زواج 
ال��ر���ض��م��ي��ة وو����ض���ع احل��ل��ول 
الأطفال املنطقة الغري قادرين 
ل�ضيق  باملدار�ص  لا�ضتمرار 
ولعدم  االقت�ضادية  االح��وال 
ال�ضخ�ضية  الهويات  امتاكهم 

الثبوتية .
خالد  العميد  ا�ضار  جانبه  من 
ال�����رشط��ة  دور  ع���ن  امل��ح��ن��ه 
ور�ضد  متابعة  يف  املجتمعية 
والغريبة  ال�����ض��اذة  احل���االت 
باملجتمع  ال�ضلبية  والظواهر 
اننا  وقال  ب�رشعة  ومعاجلتها 
الطلبات  من  الع�رشات  جمعنا 
تفتقد  ع���وائ���ل  ب��خ�����ض��و���ص 
تعترب  والتي  الثبوتية  االوراق 
م��ن اب�����ض��ط ح��ق��وق امل��واط��ن 

وخ�ضو�ضا طاب املدار�ص.
وا����ض���اد ب�����دور امل��ج��م��وع��ة 
البغدادية مل�ضاهمتها ودعمها 
ال�رشطة  جل��ه��ود  امل��ت��وا���ض��ل 
االي��ام  ان  وق��ال  املجتمعية 
ورقة  توقيع  �ضت�ضهد  القادمة 
عمل م�ضركة لتبادل اخلربات 
واملعلومات وتن�ضيق العاقات 

والعمل بن الطرفن.
ب���دوره���ا ا���ض��اف��ت ال�����ض��ي��دة 
املجموعة  ع�ضو  طالب  عالية 
ال��ب��غ��دادي��ة امل�����ض��ارك��ة يف 
ال�رشطة  ت��ع��اون  ان  ال��زي��ارة 
املجتمعية يف تذليل ال�ضعاب 
يعرفون  ال  الذين  للمواطنن 
من اين يبداأون اخلطوة االأوىل.
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بغداد - الجزورنال

نصف مليون عراقي مهاجر بطرق غير مشروعة
محاكمة داعشية.. كبلت طفلة عراقية 

وتركتها دون ماء حتى ماتت

المفوضية تدرس تحديد موعد جديد 
النتخابات مجالس المحافظات

مسؤولة عراقية تشتري منزاًل بمليارين 
ونصف المليار دينار

�ضاّبة  اأن  االأملانية،  الفدرالية  العامة  النيابة  اأعلنت   : اجلورنال   – بغداد 
ارتكاب  العراق تاحق بتهمة  ان�ضّمت ل�ضفوف تنظيم داع�ص يف  اأملانية 
التنظيم  �ضبايا  من  طفلة  مقتل  يف  خ�ضو�ضا  لدورها  حرب”  “جرائم 

االإرهابي ا�ضرتها مع زوجها.
 وتعتقد النيابة العامة اأن ال�ضابة االأملانية ا�ضرت يف �ضيف 2015 مع 
بق�ضد  بالعراق  التنظيم  �ضبايا  من  العمر  من  اخلام�ضة  يف  طفلة  زوجها 
“اأ�ضيبت مبر�ص ولّطخت فرا�ضها” بح�ضب مكتب  ا�ضتعبادها، لكّن الفتاة 

املّدعي العام.
وملعاقبتها كّبل زوج “جنيفر. و” الطفلة ب�ضا�ضل حتت �ضم�ص حارقة دون 

مياه حتى ماتت، وكّل هذا من دون اأن تتدخل زوجته الإنقاذها.
العراق،  يف  داع�ص  اإىل   2014 �ضبتمرب  يف  عاما(   27( جنيفر  وان�ضمت 
و�رشعان ما مّتت ترقيتها يف �ضفوفه، بح�ضب ما نقلة وكالة فران�ص بر�ص 

عن النيابة العاّمة.
والتحقت ال�ضابة بن يونيو و�ضبتمرب 2015 ب�رشطة التنظيم يف مدينتي 
القواعد  الن�ضاء  اأن حترم  الفّلوجة واملو�ضل. وحتر�ص هذه ال�رشطة على 

التي ميليها التنظيم. وكان اأفرادها يتجّولون ببنادق و�ضرات نا�ضفة.
ال�ضفارة  من  خروجها  لدى  اأنقرة  يف   2016 يناير  يف  جنيفر  واعتقلت 

االأملانية التي ق�ضدتها لتجديد اأوراقها الثبوتية.

لانتخابات،  العليا  املفو�ضية  اعلنت  نيوز:  اجلورنال   – بغداد 
اليوم االربعاء، انها ب�ضدد حتديد موعد جديد النتخابات جمال�ص 

املحافظات.
واالق�ضية  املحافظات  الإجرجمال�ص  تواجهها  التي  امل�ضاكل  اأهم 
ب�ضان  عليه  قانون متفق  اإىل �رشورة وجود  ال�رشف، الفتا  حيز 
الكثري  املفو�ضية  ت�ضخي�ص  ظ��ل  يف  �ضيما  االنتخابات،  تلك 
جمال�ص  انتخابات  قانون  من  م��ادة   52 على  املاحظات  من 
املحافظات رقم 12 ل�ضنة 2018، مو�ضحا بان املفو�ضية ثبتت 

تلك املاحظات وطرحتها يف اجتماعها مع اللجنة القانونية.

ال�ضبت،  القانون عالية ن�ضيف،  النائبة عن كتلة دولة  : طالبت  – اجلورنال  بغداد 
رئي�ص الوزراء ووزير املالية واملفت�ص العام بالوزارة باإيقاف �رشقات املال العام 
املكلفة  ان  مبينة  العامة،  ال�رشيبة  دوائر  احدى  يف  بالوكالة  املعينن  قبل  من 
مببلغ  ل�ضقيقها  عقاراً  وا�ضرت  ال�ضوابط  خارج  اقربائها  بتعين  قامت  بالوكالة 
مليارين ون�ضف تقريبًا يف منطقة الكرادة داخل. وقالت يف بيان ان “هذه ال�ضيدة 
قامت بتعين ابن خالتها وابنة خالتها وابن �ضقيقتها خارج ال�ضوابط، كما ا�ضرت 
واربعمائة  مليارين  ب�ضعر  داخل  الكرادة  يف  مر   ١٤٠٠ م�ضاحته  عقاراً  ل�ضقيقها 
وثمانن مليون، علمًا باأنه ي�ضكن باالإيجار ويعمل يف ح�ضينية، كما انها ولاأ�ضف 
تت�ضر على االأعمال الااأخاقية وق�ضايا التحر�ص باأعرا�ص النا�ص من قبل اأحد اأفراد 
حمايتها يف االأماكن التي التوجد فيها كامريات”. وتابعت ن�ضيف “�ضنحيل كافة 
الراأي العام العراقي،  النزاهة بعد عر�ضها على  املعلومات املوثقة لدينا اىل هيئة 
ومن بينها اأوامر تعين اقربائها وق�ضية م�ضاومة �رشكة اآبار علي، وق�ضية م�رشف 
االعتماد اللبناين وباالأدلة، وكل هذه ال�ضل�ضلة من املعلومات �ضنن�رشها للراأي العام 

العراقي ليطلع على جانب خطري من جوانب الف�ضاد يف بع�ص الدوائر احلكومية”.
يف  الذي  املفت�ص  تخ�ص  ولاأ�ضف  ف�ضاد  ق�ضايا  “هناك  ان  اىل  ن�ضيف  وا�ضارت 
نف�ص الدائرة، اإذ مت �ضبطه متلب�ضًا بق�ضية ر�ضوة عندما كان يعمل موظفًا يف ق�ضم 

ال�رشكات بعنوان كاتب، وبعدها مت تكرميه وتن�ضيبه مفت�ضًا”.

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

اأن  ال�ضبت،  “الفتح”  حتالف  يف  قيادي  افاد 
وعمار  ال�ضدر،  مقتدى  ال�ضدري  التيار  زعيم 
يف  القدمي  حتالفهما  باإحياء  قاما  احلكيم، 
احلكومات املحلية، لل�ضيطرة على املحافظات 
اأّدى  حيث  املقبلة،  لانتخابات  ا�ضتعداداً 
تقا�ضم  اإىل   2013 انتخابات  يف  حتالفهما 

احلكومات املحلية يف بغداد والب�رشة.
القيادي، الذي رف�ص الك�ضف عن ا�ضمه،  وقال 
ال�ضغوط  ا�ضتثمار  “ال�ضدر واحلكيم حاوال  اأن 
التي يواجهها حتالف البناء على خلفية مت�ّضكه 
بر�ضيح فالح الفيا�ص لتويل حقيبة الداخلية، 
اأخرى،  والب�رشة مرة  بغداد  ا�ضتعادة  اأجل  من 
على رغم عدم تاأدية كّل من العيداين والعطواين 

اليمن القانونية يف املجل�ص النيابي”.
الأداء  زمنية  مدة  يحّدد  ال  الد�ضتور  اأن  يذكر 
اليمن  الفائزين بع�ضوية الربملان  املر�ّضحن 
املحافظن  لبع�ص  ي�ضمح  م��ا  القانونية، 
اليمن  اأداء  وتاأخري  الثغرة،  هذه  با�ضتثمار 

الربملاين ريثما يتّم ح�ضم املن�ضب.
واو�ضح القيادي ان  حتالف “ال�ضدر، احلكيم” 
حليفه،  عن  احلكيم  تخّلي  بعد  �ضابقا  انهار  
بغداد،  حمافظ  من�ضب  بخ�ضارة  له  وت�ضّببه 
عام  مطلع  حتى  التميمي  علي  �ضغله  وال��ذي 
جمل�ص  ِقَبل  من  اإقالته  تتّم  اأن  قبل   ،2017
الدعوة.  حزب  املن�ضب  وي�ضتعيد  املحافظة، 
الب�رشة  حمافظ  من�ضب  احلكيم  خ�رش  الحقًا، 

مغادرة  بعد  الن�رشاوي،  ماجد  �ضغله  ال��ذي 
املا�ضي،  اأغ�ضط�ص  اآب/  يف  الب�رشة  االأخ��ري 
ليتّم  ف�ضاد،  ق�ضايا  يف  بالتورط  اتهامه  اإثر 
انتخاب اأ�ضعد العيداين، املح�ضوب على املوؤمتر 

الوطني بزعامة اأرا�ص حبيب، خلفًا له.
كانون   12 يف  بغداد،  حمافظة  جمل�ص  و�ضهد 
فا�ضل  انتخاب  اجل���اري،  دي�ضمرب  االأول/ 
ال�ضدرية،  االأح����رار  كتلة  ع�ضو  ال�ضويلي، 
كتلة  ع�ضو  الربيعي،  وحممد  لبغداد،  حمافظًا 
دولة  ائتاف  لكن  للمحافظ.  نائبًا  احلكمة، 
القانون رّد بالطعن يف قانونية اجلل�ضة، موؤكداً 
ولوجود  اأواًل،  القانوين  الن�ضاب  اإىل  افتقارها 
اليمن  ي��وؤّد  ومل  ا�ضتقالته  يقّدم  مل  حمافظ 
كنائب يف الربملان ثانيًا. وعلى اإثر ذلك، عقد 
نف�ضه  ال�ضهر  من  ال�22  يف  العا�ضمة  جمل�ص 
اختيار  عن  متّخ�ضت  الن�ضاب،  مكتملة  جل�ضة 
فاح اجلزائري، املح�ضوب على حتالف البناء، 

حمافظًا لبغداد.

يف  ال�ضدري  التيار  ب��ه  ُمني  ال��ذي  الف�ضل   
يف  ت��ك��ّرر  ب��غ��داد،  حمافظ  من�ضب  ا�ضتعادة 
الب�رشة مع احلكمة، الذي حاول بدوره انتزاع 
على  املح�ضوب  العيداين  من  املحافظ  من�ضب 
لتويّل  كمر�ّضح  الفار�ص  علي  وتقدمي  البناء، 

املن�ضب.
جل�ضة  الب�رشة  جمل�ص  عقد  االإط��ار،  هذا  ويف 
دي�ضمرب  االأول/  كانون   14 يف  ا�ضتثنائية 
م�ضاعي  لكن  جديد.  حمافظ  الختيار  اجلاري 

احلكمة مل تنجح يف عقد جل�ضة تامة الن�ضاب، 
اأع�ضاء  بقية  دخول  املتظاهرون  منع  بعدما 
االج��ت��م��اع،  ق��اع��ة  اإىل  امل��ح��اف��ظ��ة  جمل�ص 

اإىل  اأدى  ما  اإليه،  املوؤدية  الطرق  واإغاقهم 
اإجها�ص اجلل�ضة وبقاء العيداين حمافظًا حتى 
اإىل  �رشبة  فوّجه  العراقي،  الق�ضاء  اأما  االآن. 

االإف��راج  ق��رار  اإث��ر  احلكيم،   ��� ال�ضدر  م�ضاعي 
�ضباح  الب�رشة،  حمافظة  جمل�ص  رئي�ص  عن 
اإن  اإذ  التوقيف.  من  اأ�ضهر  ثاثة  بعد  البزوين، 
يف  القيادي  دور  اإنهاء  القرار  هذا  �ضاأن  من 
كتلة احلكمة، وليد كيطان، الذي تراأ�ص جمل�ص 
الإع��ادة  التح�ضيد  يف  بالوكالة،  املحافظة 

الب�رشة اإىل �ضّلة حتالفه ال�ضيا�ضي.
معركة احلكومات املحلية ما لبثت اأن انتقلت 
�ضيا�ضية  اأط���راف  جنحت  حيث  النجف،  اإىل 
املحافظ  اإقالة  يف  املحافظة  جمل�ص  داخ��ل 
القانون،  دولة  على  املح�ضوب  اليا�رشي،  لوؤي 
يف  ال��ق��ي��ادي  ال��ك��رع��اوي،  ها�ضم  وتن�ضيب 
ويف  م��وؤق��ت.  ب�ضكل  حمافظًا  احلكمة،  كتلة 
من  كل  بقيادة  حت�ضريات  تدور  االأثناء،  هذه 
قار،  ذي  حمافظ  الإق��ال��ة  واحلكمة  �ضائرون 

يحيى النا�رشي، املح�ضوب على الدعوة.
وقبيل �ضهر من املوعد الذي كان حُمدَّداً الإجراء 
العليا  املفو�ضية  اأعلنت  املحلية،  االنتخابات 
ال�ضهر  من  ال�25  يف  لانتخابات،  امل�ضتقلة 
املا�ضي، تاأجيل ثاين ا�ضتحقاق انتخابي كان 
ُيفر�ص اأن ي�ضهده العراق خال العام 2018.

وب��ع��د ان��ق�����ض��اء اأ���ض��ه��ر ع��ل��ى جت��م��ي��د عمل 
�ضبهات  خلفية  على  االنتخابات  مفو�ضية 
االن��ت��خ��اب��ات  بنتائج  وال��ت��اع��ب  ال��ت��زوي��ر 
 ،)2018 مايو  )اأي���ار/  االأخ���رية  الربملانية 
اإرج��اء  قراراتها،  اأول  يف  املفو�ضية،  اأعلنت 
اآخر يتّم حتديده  اأجل  اإىل  االنتخابات املحلية 

الحقًا.

الفتح: الصدر والحكيم إحياء تحالفهما القديم للسيطرة على المحافظات
بغداد - الجورنال

الدولية،  املهاجر  م�رشوع  منظمة  ك�ضفت 
اأن اأكرث من ن�ضف مليون عراقي غالبيتهم 
ب�ضكل  اخل��ارج  اىل  هاجروا  ال�ضباب  من 
وحتى   2014 ع���ام  م��ن��ذ  ���رشع��ي  غ��ري 
اآالف  توعية  توا�ضل  اأنها  موؤكدة  االآن، 
ال�ضباب من خماطر الهجرة غري ال�رشعية 
الدولية  القوانن  غ�ضون  يف  خ�ضو�ضا 

اجلديدة اخلا�ضة بالهجرة غري ال�رشعية.
وانعدام  االأمنية  االأو�ضاع  تدهور  واأ�ضفر 
اال�ضتقرار وانخفا�ص فر�ص العمل و�ضعف 
التعليم ونق�ص اخلدمات الرئي�ضية واحلرب 

�ضد االإرهاب، عن هجرة اأعدادا كبرية من 
ال�ضباب العراقين اىل خارج العراق.

وبح�ضب با�ضم حممد وهو �ضاب عراقي مل 
قبل  فقد هاجر  عاما،  ال�24  بعد  يتجاوز 
ينجح  مل  لكنه  اأورب��ا،  اىل  االآن  من  عام 
تركيا  عرب  فاأعيد  اليونان  اجتياز  من 
مرارا  "حاولت  حممد  ويقول  العراق،  اىل 
الهجرة اىل اأوربا لكن دون جدوى، حاليا 
مل اأعد اأمتلك املال الكايف للهجرة"، م�ضريا 
اىل ان "املهرب �ضلمني لل�رشطة اليونانية 
بعد اأن رف�ص دفع مبلغ مايل اإ�ضايف له".
عنها  اأعلنت  ر�ضمية  اإح�ضائيات  وبح�ضب 
منظمة م�رشوع املهاجر )منظمة اإن�ضانية 

تعمل يف اأربع دول، خمت�ضة بالتوعية يف 
وح�ضلت  ال�رشعية(،  غري  الهجرة  جمال 
"هاجر  منها  ن�ضخة  على  يورابيا  وكالة 
اجل��اري  العام  وحتى   2014 ع��ام  منذ 
اىل  �ضخ�ص  األف   555 من  اأكرث   2018
خ���ارج ال��ع��راق، ف���ارق اأك���رث م��ن 274 
البحر  يف  غرقا  حياتهم  منهم  �ضخ�ضا 

املتو�ضط".
م�رشوع  يف  الهجرة  م�ضت�ضار  واأو���ض��ح 
املهاجر الوند بوتان، ل�"يورابيا"، "بداأت 
منظمة م�رشوع مهاجر منذ اآذار من العام 
وور�ص  موؤمترات  بتنظيم   2018 اجلاري 
عمل توعوية يف العراق ومن �ضمنه اإقليم 

غري  الهجرة  خماطر  لتو�ضيح  كرد�ضتان 
االأ�ضهر  خال  وا�ضتفاد  لل�ضباب،  ال�رشعية 
نحو  املنظمة  ا�ضت�ضارات  من  املا�ضية 
رفع  اىل  اإ�ضافة  �ضخ�ص،  و500  اآالف   5

وعي اأكرث من 6 اآالف �ضاب و�ضابة".
واأ�ضار بوتان اىل وجود فريقن من فرق 
ال��ع��راق،  كرد�ضتان  اإقليم  يف  املنظمة 
الندوات واملوؤمترات  ي�رشفان على تنظيم 
لل�ضباب  اال�ضت�ضارات  وتقدمي  التوعوية 
حتى  "قدمنا  مو�ضحا  معهم،  والتحدث 
اآالف   5 م��ن  الأك���رث  اال���ض��ت�����ض��ارة  االآن 
و500 �ضاب يف االقليم ومازالت ندواتنا 

التوعوية م�ضتمرة".

بغداد- الجورنال

 الفشل الذي ُمني به 
التيار الصدري في 
استعادة منصب 

محافظ بغداد، تكّرر 
في البصرة مع الحكمة، 
الذي حاول بدوره انتزاع 

منصب المحافظ من 
العيداني المحسوب 

على البناء، وتقديم علي 
الفارس كمرّشح لتوّلي 

المنصب.
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