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عراقيون داخل قلم االقتراع في بغداد. (أ ب)
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ذات عالقة

أدلى ماليين العراقيين بأصواتهم أمس، في رابع انتخابات اشتراعية تشهدها البالد منذ االحتالل األميركي عام 2003، وسط

شكاوى سجلها مواطنون وجهات معنية من حدوث عطل وتوقف في بعض أجهزة التصويت اإللكترونية المستخدمة للمرة

األولى في االنتخابات. 

 

وفتحت مراكز االقتراع أبوابها عند الساعة السابعة من صباح أمس الستقبال الناخبين، ويصل العدد الكلي للعراقيين الذين

يحق لهم التصويت في هذه االنتخابات وفق ما أعلنته المفوضية العليا لالنتخابات في حصيلة نهائية إلى 24 مليونًا و300

ألف ناخب. وحددت المفوضية 7919 مركزًا انتخابيًا الستقبال الناخبين في 18 محافظة بدءًا من الساعة السابعة صباحًا

وحتى السادسة مساًء على أن تبدأ بعدها عملية فرز النتائج التي يتوقع االعالن عن نتائجها النهائية خالل 72 ساعة. 

 

وأكدت المفوضية أن عدد النازحين الذين يحق لهم المشاركة في االنتخابات يبلغ 822 ألفًا و938 ناخبًا. 

 

وسمحت مفوضية االنتخابات العراقية لحوالى 963 مراقبًا دوليًا وأكثر من 133 ألفًا من وكالء األحزاب والكيانات و75 ألف

مراقب محلي وأكثر من 1400 إعالمي ومحطة تلفزيونية بالمشاركة في مراقبة سير العملية االنتخابية التي يتنافس فيها 87

كيانًا وتحالفًا سياسيًا النتخاب برلمان يضم 328 نائبًا. 

 

وشهد عدد من المراكز االنتخابية في بغداد والمحافظات حدوث أعطال في أجهزة االقتراع اإللكترونية التي تستخدم للمرة

األولى، إال أن المفوضية المستقلة لالنتخابات قللت من أهمية األعطال. واعترف عضو مجلس المفوضين حازم الرديني

بحصول عطل في بعض األجهزة في مراكز انتخابية، الفتًا إلى أن األمر عولج من قبل فرق الصيانة. 

 

وأكد رئيس مجلس المفوضية العليا لالنتخابات معن الهيتاوي، أن «االنتخابات تسير في شكل انسيابي وسلس في ظل

مشاركة واسعة وتدفق كبير للناخبين»، موضحًا أن «المفوضية شكلت غرف صيانة لمعالجة كل الحاالت التي قد تطرأ».

وطمأن بأن «أجهزة االقتراع رصينة وال يوجد فيها خلل، حيث أن الخبراء والشركات المصنعة حاضرون ميدانيًا للسيطرة

على أي خلل قد يحصل في التصويت». 

 

إلى ذلك، أكدت نقيب المحاميين العراقيين أحالم الالمي «تسجيل خروق في مراكز انتخابية في بغداد والمحافظات»،

مطالبة بـ»رفع األمر إلى المفوضية العليا لالنتخابات». وأوضحت أن تلك الخروق «تمثلت بالترويج للوائح مرشحين في شكل

علني، في حين أن مراكز أخرى لم تفتح في الوقت المحدد». 

 

وأشارت إلى أن «بعض المراكز كان خاليًا من عناصر نسوية للتفتيش، ما أدى إلى منع تصويت النساء إضافة إلى تعطل عدد

من أجهزة التصويت االلكترونية».
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االنفاق على الحمالت الدعائية يغضب العراقيين
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خريطة البرلمان اللبناني الجديد تستعجل فتح ملف الحكومة المقبلة
(http://www.alhayat.com/article/4579412/سياسة/العرب/خريطة-البرلمان-

اللبناني-الجديد-تستعجل-فتح-ملف-الحكومة-المقبلة)

عيون وآذان (نتائج انتخابات البرلمان في لبنان مشجعة)
(http://www.alhayat.com/article/4579364/رأي/سياسي/عيون-وآذان-(نتائج-

انتخابات-البرلمان-في-لبنان-مشجعة))

عسكريو العراق ومغتربوه يشاركون في االنتخابات
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العبادي: االنتخابات ستحدد مصير العراق
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ستحدد-مصير-العراق)

العراقي ال يعرف لماذا تمتلئ مدنه بصور قادة إيران
(http://www.alhayat.com/article/4580204/رأي/سياسي/العراقي-ال-يعرف-لماذا-

تمتلئ-مدنه-بصور-قادة-يران)

األكثر قراءة في سياسة

  

العبادي والصدر يتصدران النتائج األولية ونسب المشاركة وضمان األمن أبرز المتغّيرات
(http://www.alhayat.com/article/4580398/سياسة/الخليج/العبادي-والصدر-يتصدران-النتائج-األولية-

ونسب-المشاركة-وضمان-األمن-أبرز-المتغيرات)

واشنطن تدعو الدوحة لوقف دعم الجماعات اإلرهابية المدعومة من إيران
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الرهابية-المدعومة-من-يران)
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ماليين العراقيين أدلوا بأصواتهم النتخاب 328 نائبًا في البرلمان الجديد
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المزيد من سياسة

قتلى وجرحى بانفجارات ومعركة باألسلحة في شرق
أفغانستان

/http://www.alhayat.com/article/4580450)
سياسة/العالم/قتلى-وجرحى-بانفجارات-ومعركة-

باألسلحة-في-شرق-أفغانستان)

منذ 45 دقيقة في سياسة (http://www.alhayat.com/سياسة)
. العالم (http://www.alhayat.com/العالم)

روحاني: إيران قد تبقى في االتفاق النووي «على
رغم أنف أميركا»

/http://www.alhayat.com/article/4580448)
سياسة/العالم/روحاني-يران-قد-تبقى-في-االتفاق-

النووي-على-رغم-أنف-أميركا)

منذ 59 دقيقة في سياسة (http://www.alhayat.com/سياسة)
. العالم (http://www.alhayat.com/العالم)

شرطة ماليزيا تفحص محتوى كاميرات مراقبة لمجمع
سكني مرتبط بأسرة نجيب

/http://www.alhayat.com/article/4580444)
سياسة/شرطة-ماليزيا-تفحص-محتوى-كاميرات-

مراقبة-لمجمع-سكني-مرتبط-بأسرة-نجيب)

منذ ساعتين في سياسة (http://www.alhayat.com/سياسة) .
(http://www.alhayat.com/سياسة)

yat.com/article/4580450)
سياسة/
العالم/
قتلى-
وجرحى-
بانفجارات-
ومعركة-

yat.com/article/4580448)
سياسة/
العالم/
روحاني-
يران-
قد-

تبقى-

yat.com/article/4580444)
سياسة/
شرطة-
ماليزيا-
تفحص-

http://www.alhayat.com/article/4580450/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%AD%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://www.alhayat.com/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
http://www.alhayat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
http://www.alhayat.com/article/4580448/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D8%A8%D9%82%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%A3%D9%86%D9%81-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7
http://www.alhayat.com/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
http://www.alhayat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
http://www.alhayat.com/article/4580444/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%81%D8%AD%D8%B5-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B3%D9%83%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8
http://www.alhayat.com/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
http://www.alhayat.com/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
http://www.alhayat.com/article/4580450/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%AD%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://www.alhayat.com/article/4580448/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D8%A8%D9%82%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%A3%D9%86%D9%81-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7
http://www.alhayat.com/article/4580444/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%81%D8%AD%D8%B5-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B3%D9%83%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8


محتوى-
كاميرات-

المزيد من الخليج

العبادي والصدر يتصدران النتائج األولية ونسب
المشاركة وضمان األمن أبرز المتغّيرات

/http://www.alhayat.com/article/4580398)
سياسة/الخليج/العبادي-والصدر-يتصدران-النتائج-

األولية-ونسب-المشاركة-وضمان-األمن-أبرز-
المتغيرات) yat.com/article/4580398)

سياسة/
الخليج/
العبادي-
والصدر-
يتصدران-
النتائج-

العبادي: االنتخابات ستحدد مصير العراق
/http://www.alhayat.com/article/4580343)
سياسة/الخليج/العبادي-االنتخابات-ستحدد-مصير-

العراق)

yat.com/article/4580343)
سياسة/
الخليج/
العبادي-
االنتخابات-
ستحدد-
مصير-

قوات األمن العراقية: ال خروق أمنية خالل التصويت
/http://www.alhayat.com/article/4580346)

سياسة/الخليج/قوات-األمن-العراقية-ال-خروق-أمنية-
خالل-التصويت)

yat.com/article/4580346)
سياسة/
الخليج/
قوات-
األمن-

العراقية-
ال-

مشاكل تقنية تعّطل مراكز اقتراع في كردستان
/http://www.alhayat.com/article/4580348)
سياسة/الخليج/مشاكل-تقنية-تعطل-مراكز-اقتراع-

في-كردستان)

yat.com/article/4580348)
سياسة/
الخليج/

http://www.alhayat.com/article/4580444/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%81%D8%AD%D8%B5-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B3%D9%83%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8
http://www.alhayat.com/article/4580398/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%8A%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%86%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%88%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://www.alhayat.com/article/4580398/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%8A%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%86%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%88%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://www.alhayat.com/article/4580343/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://www.alhayat.com/article/4580343/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://www.alhayat.com/article/4580346/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D9%82-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%AA
http://www.alhayat.com/article/4580346/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D9%82-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%AA
http://www.alhayat.com/article/4580348/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%83%D9%84-%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://www.alhayat.com/article/4580348/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%83%D9%84-%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86


مشاكل-
تقنية-
تعطل-

اكز

آخر األخبار

جالل اباد (أفغانستان) – رويترز
(/http://www.alhayat.com)

قتلى وجرحى بانفجارات ومعركة باألسلحة في شرق
أفغانستان

/http://www.alhayat.com/article/4580450)
سياسة/العالم/قتلى-وجرحى-بانفجارات-ومعركة-

باألسلحة-في-شرق-أفغانستان)

منذ 45 دقيقة في سياسة (http://www.alhayat.com/سياسة)
. العالم (http://www.alhayat.com/العالم)

yat.com/article/4580450)
سياسة/
العالم/
قتلى-
وجرحى-
بانفجارات-
ومعركة-

(/http://www.alhayat.com) أبو ظبي - رويترز

«أدنوك» تستثمر 165 بليون درهم لتوسعة أنشطة
المصب

/http://www.alhayat.com/article/4580449)
اقتصاد/أدنوك-تستثمر-165-بليون-درهم-لتوسعة-

أنشطة-المصب)

منذ 51 دقيقة في اقتصاد (http://www.alhayat.com/اقتصاد)
. (http://www.alhayat.com/اقتصاد)

yat.com/article/4580449)
اقتصاد/
أدنوك-

تستثمر-165-
بليون-
درهم-

لتوسعة-

دبي، بكين – رويترز، أ ف ب
(/http://www.alhayat.com)

روحاني: إيران قد تبقى في االتفاق النووي «على
رغم أنف أميركا»

/http://www.alhayat.com/article/4580448)
سياسة/العالم/روحاني-يران-قد-تبقى-في-االتفاق-

النووي-على-رغم-أنف-أميركا)

منذ 59 دقيقة في سياسة (http://www.alhayat.com/سياسة)
. العالم (http://www.alhayat.com/العالم)

yat.com/article/4580448)
سياسة/
العالم/
روحاني-
يران-
قد-

تبقى-

بالتيمور (الواليات المتحدة) - رويترز
(/http://www.alhayat.com)

دراسة: حتى المدخنين الشبان عرضة للجلطات
/http://www.alhayat.com/article/4580447)
ثقافة-و-مجتمع/دراسة-حتى-المدخنين-الشبان-

عرضة-للجلطات)
yat.com/article/4580447)

ثقافة-

http://www.alhayat.com/article/4580348/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%83%D9%84-%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://www.alhayat.com/
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و-
مجتمع/
دراسة-
حتى-

المدخنين-

( http://alhayat.com/about-us) من نحن

(http://www.lahamag.com/Global) مجلة لها

(http://alhayat.com/contact-us) أعلن معنا

(http://alhayat.com/data-center) مركز معلومات دار الحياة

(http://alhayat.com/contact-us) اتصل بنا
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النسخة السعودية

جميع حقوق الطبع محفوظة لموقع الحياة 2018
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