شبكة شمس لمراقبة االنتخابات
في العراق

انتخابات مجلس النواب العراقي
ايار 8102
تقرير أولي لعملية المراقب
---------------------------

رصد  575حالة خرق ومخالفة انتخابية
بغداد  13 -أيار 2018
تقدم شدبكة شدمس لمراقبددة االنتخابدات فدي العدراق تقراراددا الموحدم االولدي دي ددار مالادة االقتدراع العدا ضدمي
ال الة تقاراراا لمتابعة العمالاة االنتخاباة .واذا التقرادر ادو التقرادر الخدا بعمالادة االفتتدا و االقتدراع و العدم و
الفرز نتائج المراكز و المحطات االنتخاباة في انتخابات مجالس النواب العراقي.
وكانددت شددبكة شددمس لمراقبددة االنتخابددات فددي العددراق قددم درددمرت باانددا دكددمت فاد دنقددا ددو تراقددب دار العمالاددة
االنتخاباة في كل مراحالقا ،بمءد مدي مرحالدة مدا قبدل االنتخابدات مدح بدمء حمالدة الم اادة االنتخابادة ،ومدي ثد مراقبدة
التروات في الخارج بالتعاوي مح شبكة االنتخابات في العال العربي والتروات الخا والعا وا الي النتائج.
بمد مراقبو الشبكة في مو محافظات العراق مراقبة مالاة افتتا المراكز في او  12ااار  2018بتوزاح 3310
مراقبا الى المراكز و محطات االقتراع و مخامات النازحاي.
واشمل الررم وفق الحرائاات المفوضاة مم الناخباي الذاي احق لق المشاركة في التروات العا اذ ابالغ
 24349357و مم مراكز االقتراع  8959تض  55232محطة اقتراع .
جاءت مشاركة مراقبي شبكة شمس الى د اس الخبرات المتراكمة لمى الشبكة مي خالل الممار ات االنتخاباة
ال ابقة مي جقة ،والخبرات المكت بة مي خالل المورات الخارة و العامة التي شارك فاقا مراقبو الشبكة بالتعاوي
مح جماح األطرا المعناة مي جقة دخرى.
واذا التقرار األولدي ادو جدزء مدي التقرادر النقدائي الدذر اردمر فدي وقدت الحدق متضدمنا كدل التفاردال والوثدائق
المتعالقددة بعمالاددة الررددم  ،بشددكل اولددي ت د ررددم  575حألددة ،منقددا  264حالددة خددرق لالجددراءات ،و  311مخالفددة
انتخاباة.

التقرار األولي
مي دبرز ما ررمه مراقبو شمس مي المالحظات اإلاجاباة و غار اإلاجاباة :
المالحظات االاجاباة :
 -1ار العمالاة االنتخاباة في بائة آمنة.
 -2توزاح الم تالزمات الالوج تاة الى كافة المراكز االنتخاباة وفق الجمول المحمم.
 -3حضور مالكات المفوضاة وم ا ماق في الوقت المحم في اغالب المراكز االنتخاباة.
 -4حضور وكالء الكاانات ال اا اة ومراقبي منظمات المجتمح الممني في مراكز االقتراع.
 -5ا تخما تقناة متطورة و ر ة ا تجابة المفوضاة في معالجة العطالت وبقاة اإلشكاالت.
المالحظات غار االاجاباة :
 -1تفاوت تطباق موظفي المفوضاة لألجراءات المطالوب تنفاذاا  ،ب بب م كفاءة بعض مالك مفوضاة
االنتخابات في إمارة المراكز والمحطات االنتخاباة ،و م فعالاة التمراب إضافة إلى م تحالي بعضق بالحااماة.
 -2تكرار طل االجقزة  ،جزء كبار ب بب م خبرة العامالاي مي كامر المفوضاة .و ررمنا حاالت طل طباعاة
وكانت تت معالجتقا في بعض المراكز .ونشك اي تكوي بعض األ طال بفعل تخرابي.
 -3م االلتزا ب راة االقتراع  ،إذ ت خرق راة االقتراع ي طراق التروات العالني و التروات الجمعي و
ااضا امخال جقاز الخالور الى ماخل المحطات و ا تخمام في تروار ورقة االقتراع .
 -4التأثار الى إرامة الناخب في التروات  ،وجوم جمقرة كبارة مي وكالء الكاانات ال اا اة رقالت حركة
الناخباي ودخرت ان ااباة مالاة التروات ،إضافة إلى ررم ضغوط مار تقا الكاانات ال اا اة المتنفذة في بعض
المناطق لالتأثار الى ار العمالاة االنتخاباة.
 -5خالل كبار في تنفاذ التروات المشروط في المخامات  ،ل اجر التروات في المخامات وفقا لالجراءات و كانت
تشوب الفوضى ،و تمت مالاة ملء الرناماق و التروات بالناابة ي الغار و التروات المتكرر .
 -6ا تمرار الم ااة االنتخاباة مي قبل بعض الكاانات ال اا اة الى الرغ مي الرمت اإل المي المقرر مي قبل
المفوضاة العالاا الم تقالة لالنتخابات.
 -7ا تغالل مؤ ات المولة وإمكانااتقا ،بضمنقا اآللاات ،مي قبل بعض الم ؤولاي في او االقتراع لنقل الناخباي
رغ وجوم منح تجوال .
 -8حرماي بعض الناخباي الى الرغ مي دي د ماءا كانت م جالة في االنتخابات ال ابقة روتوا فاقا ،او مي قم
دوراق إلرمار بطاقة البااومتراة ول ا تالمقا ،واو فاقم لالبطاقة القمامة  ،والبعض االخر ب بب تعطل م تمر في
االجقزة.
 -9م التوزاح العامل لالمراكز االنتخاباة امى الى م مرا اة جمقرة غفارة مي الناخباي في المناطق النائاة ،و
بشكل خا في محافظة نانوى ،حاث شمالت بعض المراكز اكثر مي  10محطات اقتراع .ما جعل بعض المراكز
االنتخاباة بعامة ي مراكز إقامة الناخباي الناخباي ،و اكتضاض بعض المراكز ما دمى إلى م انتظار الناخباي و
المغامرة بموي التروات .
ما اتعالق بالجقات األمناة:
 -1الى الرغ مي االنضباط العالي وااللتزا بالحاامادة الدذر دت د بد دالوك القدوات الم دالحة واألمدي الدماخالي فدي
حمااة العمالاة االنتخاباة موما ،لكننا ررمنا حاالت مامة في بعدض المحافظدات احدث فاقدا بعضدق النداخباي الدى
التروات لقائمة معانة.

 -2وقوع العمام مي حدوامث إطدالق الندار غادر المبدرر فدي االنبدار و مادالى و ردال الدماي و كركدوك  ،مدا دمى الدى
زو بعض المواطناي ي ممار ة حقق االنتخابي.
 -3منح العمام مي المراقباي مي مخدول المراكدز االنتخابادة مدي قبدل الجقدات األمنادة بحجدج غادر مقنعدة ،منقدا دم
وجوم د مائق لماق .
 -4طرم مم مي مراقبي شبكتنا قبل بمء مالاة العم والفرز وبموي در بب مبرر ،واذا جدزء مدي مالادة التال دب
بالعم والفرز ،باالخ في مخامات النازحااي .
 -5وجوم مم كبار مي القوى األمناة حتى ماخل قا ة التروات دحاانا وبشكل رقل حركة الناخباي ودربك بعضق
بشأي ضماي خرورات في التروات.
التوراات
تم و شبكة شمس إلى :
الى اإل الي ال راح ي نتائج األقتراع في دقرر فترة زمناة بعم غالق رناماق التروات،
 -1ضرورة الحر
مي دجل تجنب ما قم اشجح الى إثارة الشكوك بشأي المة الفرز و م األروات.
 -2ضرورة إ الي نتائج التروات التفراالاة في كل محطة و م األكتفاء بإ الي النتائج النقائاة العامة.
 -3ضرورة توضاح ما جرى في المحطات الم تحمثة في الالحظات األخارة و مم المروتاي فاقا.
 -4التعامل بمزام مي الشفافاة مح الشكاوى والطعوي باالخ ما ات تماول مي حماث ي التال ب باجقزة العم و
الفرز ال راح في بعض المحافظات .
 -5التحقق مي المة التروات المشروط في المخامات ،و رفض بعض نتائج التي رافقتقا مالاة تال ب و تزوار
كبار.
 -6ضماي كفاءة د الى لجماح مالك مفوضاة االنتخابات ،واء مي حاث م توى اإلمارة ،دو الحااماة ،دو الجردة في
اإلنقاء الفورر ألر تجاوز مي در طر بشكل ا  ،و مي الكاانات النافذة دو حمااة العمالاة االنتخاباة فور
وقو قا ،وكذلك م توى التمراب.
 -7التاقي مي نو اة م تالزمات العمالاة االنتخاباة و تطابققا مح الموارفات التي اختارتقا ،لتجنب تكرار ظقور
نو اات غار متطابقة كما وثقتقا " شمس " في طل بعض االجقزة لعمة مرات .
 -8احت اب عة قا ات ومقتربات المراكز االنتخاباة ومحطاتقا وتحمام د مام المراقباي والحمااة بشكل احول موي
رقالة و إرباك العمالاة االنتخاباة.
 -9منح در شكل مي التررفات الكافاة لالجقات األمناة في التعامل مح مراقبي االنتخابات و منعق ي المراقبة،
وفي بعض األحااي حجزا بموي در مبرر.
 -10التحقاق مح موظفي المفوضاة ممي تقاوي في تطباق االجراءات ،وفرض قوبات اشم باالخ ما تتعالق
بتخراب االجقزة و الترواج لمرشحاي و كاانات ،و ال ما بامخال األجقزة النقالة الى مركز محطة االقتراع .

تقرار االفتتا
تأخر افتتا بعض المراكز لعم حضور الموظفاي و تعطل في االجقزة
------------------------------------------------و مي المالحظات التي جالقا مراقبو الشبكة:
محافظة بغداد – الرصافة :
 -1المركز االنتخابي  11٠٠٢1مدرسة السعادة  /الطالبية ،محطة  ٦ ،٣عطل في صندوق العد والفرز
السريع من البدء مما سبب انسحاب الناخبين.
 -2وجود حافالت لنقل الناخبين مرخصة رغم وجود منع تجوال في الساعة  8:30صباحا قرب فندق
فلسطين مريديان تحمل مئات من ناخبين .
 -3المركز االنتخابي 111207مدرسة خاتم االنبياء /االمين  ,منع مدير المركز جميع المراقبين من دخول
المركز حتى بعد الساعه السابعة صباحا
 -4المركز االنتخابي /النيرات  / 112107مدينة الصدر وجود دعايات انتخابية على بعد  40مترا لقائمة
سائرون للمرشح رقم .13
 -5المركز االنتخابي  211004مدرسة الجنات  /البلديات ,محطة  ٩عطل في صندوق االوراق من البدء مما
سبب انسحاب بعض الناخبين.
محافظة بغداد /الكرخ:
 -1المركز االنتخابي مدرسة الزهراوي  /توقف صناديق االقتراع في  ٥محطات.
 -٢المركز االنتخابي مدرسة دار االمارة  /محطة  ٢بطء جهاز التحقق من البصمة ،استغرقت العملية االنتخابية
لمواطنين  1٠دقائق.
 -٣يوجد ترويج لفظي (كالمي)داخل مركز صفاقس  1٠47٠9االغزالية من قبل الكيانات السياسية لقائمة دولة
القانون و تحالف بغداد.
محافظة االنبار:
 -1المركز االنتخابي مدرسة الخليل /الفلوجة ،تم افتتاح المركز الساعه  7صباحا وسمح للمراقبين بالدخول
ساعة  ٨صباحا.
-٢
-٣
-4
-٥
-٦

المركز االنتخابي 1٥٥٥٠٢مدرسة االحرية /اليهوي -الحصى ،محطة  ٣،4مغلقة و بسبب عطل الجهاز.
المركز االنتخابي مدرسة بديع السموات /الرمادي ،محطة  1،4نقص في كادر المفوضية وعملية التصويت
بطيئة.
المركز االنتخابي  ، 1٥٥1٠1محطة  ٢،٨،٣،٥المحطات عاطلة عن العمل بسبب عدم قراءة هوية الناخب
وعودة الناخبين
المركز االنتخابي 1٥٥٠٠٥مدرسة الفلوجة للبنات /الفلوجة ،تم تأشير وجود المرشحة اسماء الالفي تتجول
في داخل المركز.
المركز االنتخابي 1٥49٠4مدرسة السؤدد /تم تأشير وجود المرشح سلمان الجميلي يتجول في داخل
المركز لوقت متاخر.

محافظة دهوك:
 -1وجد عطل في المواد االساسية الالزمة لسير عملية االقتراع في  ٥محطات من اصل  ٣1مركزا تم مراقبتها
صباحا و اغلبها عطل في اجهزة التعرف على بصمة الناخب.
 -٢تاخر فتح  1٠مراكز في موعدها المحدد بسبب االجهزة او تاخر وصول الموظفين إلى المركز االنتخابي.
 /٢٢٣4٠٥مدرسة زنار عدم فتح المركز حتى الساعة  9:٣٠بسبب عدم حضور مدير المركز.
محافظة اربيل:
 -1وجد عطل في المواد االساسية الالزمة لسير عملية االقتراع في  14محطة من اصل  ٦9محطة اقتراع تمت
مراقبتها صباحا و اغلبها عطل في صندوق العد و الفرز السريع .
 -٢تاخر فتح  9محطات في موعدها المحدد بسبب اختالف في تطبيق االجراءات او تاخر وصول الموظفين إلى
المركز االنتخابي ما بين عشرة دقائق الى نصف ساعة.
 -٣وجود دعايات انتخابية امام بعض المراكز االنتخابية من قبل مؤيدين لالحزاب و المفوضية لم تتخذ اجراء
بمنعهم او ابعادهم .
 -4في مركز  1٢141٢في قضاء خبات في محطة رقم  1عدم وجود اوراق التصويت في الساعة السابعة
وتاخر افتتاح المركز لمدة نص ساعة .
 -٥في مركز  ٢٢1٣٠9داخل اربيل في محطة  1تاخر افتتاح المحطة بسبب عطل في الجهاز.
 -٦في مركز  1٢٢٢٠4اربيل قضاء شقالوة في محطة رقم  ٥تاخر افتتاح المركز لمدة نصف ساعة
محافظة السليمانية:
 -1وجد عطل في المواد االساسية الالزمة لسير عملية االقتراع في  ٣٦محطات من اصل  1٦٠محطة اقتراع
تم مراقبتها صباحا و اغلبها عطل في جهاز تحقق الناخبين أو صندوق العد و الفرز السريع .
 -٢تاخر فتح  11محطة في موعدها المحدد السباب متعددة منها (المركز االنتخابي نجم الدين مال  ،محطة رقم
 ) ٢مغلقة ولم يصوت فيها أحد بسبب إيقاف جهاز تحقق الناخب وعدم تشغيله بصورة صحيحة.
محافظة كركوك:
 -1المركز االنتخابي ثانوية االزدهار  /طريق بغداد خلف رئاسة جامعة كركوك  /عدد المحطات  / ٨تم ايقاف
المركز لمدة  ٣ساعات والمحطات التي تم ايقافها هي (  ) ٦ ، ٥ ، 1مما سبب ازدحام شديد للناخبين .
 -2المركز ثانوية شهيد حكيم  /تسعين / ٢حي الخضراء قرب جامع السرمدي  /عدد المحطات  ٥تم طرد العديد
من الكيانات السياسية والمراقبين من المنظمات غير الحكومية بالقوة بسبب زيادة عدد المراقبين عما هو
متوقع.
 -3متوسطة امام حسين  /قضاء داقوق  /داخل الناحية  /عدد المحطات  / 7محطة رقم  1اجهزتها عاطلة.
 -4متوسطة بيشوا  /داقوق داخل الناحية  /عدد المحطات  7عطل االجهزة في محطات ( ) 4 ، ٥
 -5في منطقة البكارة في قضاء حويجة تعرض لهجوم ارهابي بتعطيل جميع ابراج الكهرباء التابعة للمراكز
االنتخابية.
 -6مدرسة الجهاد كركوك  /حي الواسطي  /توقف محطة  ٥بسبب عطل االجهزة .
محافظة البصرة:
 -1االفتتاح كان في موعده المحدد لكن تاخرت  ٥محطات من  ٣مراكز في بدء عملية االقتراع بسبب عطل بعض
اجهزة التحقق.
 -٢تم نقل عدد من المراكز الى موقع اخر.

 -٣المركز االنتخابي اعدادية البصرة للبنات  /ممثل ائتالف النصر حاول اخراج المراقبين من المركز االنتخابي و
تم االتصال بالمفوضية لحل المشكلة.
 -4المركز االنتخابي هبة الرافدين /المطيحة ،مرشح ائتالف النصر جواد البزوني قام بتوزيع كارتات دعاية
انتخابية.
 -٥المشاركة ضعيفة في البصرة التتعدى  ٪٥حتى الساعة  1٠:٠٠صباحا في المراكز التي يتواجد فيها
المراقبون.
محافظة الديوانية:
 -1المركز االنتخابي 1747مدرسة حمورابي ،عطل احد اجهزة التحقق وتاخر في اصالحه.
 -2في الديوانية مركز زينب الكبرى  1747مدرسة حمورابي عطل في جهاز التحقق في محطة رقم ٢
محافظة الموصل:
 -1وجد عطل في االجهزة عطل سير عملية االقتراع على سبيل مثال في مدرسة عبدالوهاب الشواف
( )٣٣4٣1٠عطل في جهاز البصمة  ،كذلك توقف جهاز البصمة في الساعة  9:٣٠صباحا  /مدرسة الزوايا
للبنين  ، ٣٣٣٢٠٦تم استبدال جهاز التحقق االلكتروني في ثانوية المنارة الساعة  9:٠٠صباحا رقم المركز
 ، ٢٣٣٢٠9كما لم تعمل االجهزة في قرية الفاضلية  ٣محطات  ، ٢٣٣٢٠٦ :في بعشيقة  /عطل جهاز
البصمة في مدرسة الفالح .1٣٥٠٠٣
-٢
-٣
-4
-٥

استبعاد مراقبين من مراقبة مدرسة بازوايا المختلطة  ٣٣٣٢٠7وتم التهديد وطرد المراقبين من قبل قوات
الحشد الشعبي.
وجود دعايات انتخابية امام بعض المراكز االنتخابية وجود مراقبة كيان سياسي تابع لتحالف القرار تروج
لمرشح في مدرسة الصناديل . ٣٣٣٥٠٣
لم يحضر مدير المحطة لحد االن في مدرسة القعقاع في مدينة الموصل.
هناك محطات فتحت في بعشيقة للحشد .

محافظة صالح الدين:
 -1منع دخول جميع مراقبي المنظمات وغيرها الى المراكز ادناه :وهي عقبه بن نافع تكريت  /حي الشيشين -
ومدرسة النظاميه تكريت حي الزهور  ،ومدرسة البارودي تكريت حي العصري  -ومدرسة الصقور حي
الصقور  -معهد اعداد المعلمات في تكريت لكون موظفي االنتخابات تابعين الى جهات سياسيه ومرشحين.
 -٢محطه رقم  1في مركز ثانوية المعتصم في سامراء الموظف يثير اشكاالت مع جميع مراقبي شبكة شمس
كذلك مع مراقبي الكيانات .
 -٣مركز ثانوية المعتصم في سامراء يقوم باالنتخاب بدل األشخاص األميين لصالح الحزب األسالمي.
 -4توقف عملية األقتراع في مركز ثانوية المعتصم في سامراء من قبل مدير المركز وهي  ٨محطات لوجود
تزوير في المحطه رقم  1لصالح المرشح عمار يوسف والتوقف استمر لمدة  ٢٠دقيقه وبعدها استمرت
عملية االقتراع.
محافظة ديالى:
 -1ثانوية غالب للبنين في مركز ناحية ابي صيدا قرب مركز شرطة عدد المحطات  4تعرضت للقصف
بصواريخ كاتيوشا وقنابل هاونات ما ادى الى اصابة القوات االمنية وترك المصوتين المكان.
 -2تعرض مراكز اقتراع اخرى لنفس الهجمات وهي ثانوية مدرسة الرفاه في قرية ابو كرمة ناحية ابي صيدا
عدد محطاتها . ٦
 -3وجود دعايات انتخابية امام بعض المراكز االنتخابية .

محافظة الكوت:
 -1توجد سيارات للدعاية لقائمة سائرون ( من في منطقة الشرقيه وام هليل )
 -٢وجود دعايات انتخابية امام مراكز االقتراع
محافظة بابل:
 -1وجد عطل في صندوق االقتراع السريع في  4محطات من اصل  ٢4محطة اقتراع تم مراقبتها صباحا .
 -٢تاخر فتح محطتين في موعدها المحدد بسبب اختالف في تطبيق االجراءات و خالف بين الموظفين و
وكالء كيانات السياسية لمدة نصف ساعة .
 -٣وجود دعايات انتخابية امام بعض المراكز االنتخابية .
محافظة كربالء:
 -1مركز السيدة رقيه /كربالء  ٢٦٨٨٠4وجود دعاية انتخابية داخل المركز وتوزيع كارتات انتخابية لقائمة
سائرون.
 -٢يوجد بطء في عملية االقتراع في بعض مراكز االقتراع بسبب تعطل االجهزة المتكرر .
محافظة النجف:
 -1منع مراقبون من الدخول الى مركزين بسبب عدم فهم رجال االمن للتعليمات و االجراءات ،و بعد استعانة
بالمفوضية تمت معالجة الخطأ لكن لم يتمكن المراقبون من حضور عملية افتتاح .
 -٢توجد حمالت دعاية االنتخابية قرب مراكز التصويت.
محافظة ذي قار:
 -1تثقيف الحد الكيانات داخل المركز  /مدرسة الفتح بسبب ان امر الحرس يكون اخ الحد المرشحين
 -٢الدعاية االنتخابية دون الـ  1٠٠متر في مدرسة اليرموك و اعدادية صناعة اور
 -٣استمرار الدعاية االنتخابية من اغلب الكيانت وعن طريق مكبرات الصوت في السيارات
 -4االقبال متوسط في الفترة الصباحية اما االن فهو شبه معدوم
 -٥مدير المركز يطرد مراقبين و ممثلي الكيانات السياسية
محافظة ميسان:
 -1مركز الخنساء ( / )1٨٢٣رافق عملية االنتخاب التاخر في اخذ البصمة و خصوصا مرضى السكر و كبار
السن وعدم قراءة البصمة اال بعد محاوالت عديدة وصلت باحد االشخاص ان قام بـ  ٣٠محاولة.
 -٢عطل بعض االجهزة البارومترية في بعض المراكز و لكن المفوضية وفرت االجهزة البديلة
 -٣وجود دعاية انتخابية دون الـ 1٠٠متر وتحالف سائرون مستمر بالدعاية االنتخابية
محافظة المثنى:
 -1تم فتح الصناديق في تمام الساعه  7صباحا وبعض المراكز تم فتحه في الساعه  7و 9دقائق.
 -2وجود الدعاية االنتخابية قرب مركز اشبيله بصورة مرشحين لمسافة ال تقل عن  ٣٠مترا لمرشحي فتح
 -3عطل جهاز واحد في مركز الفاروق المركال في السوير
 -4عدم اخذ بصمة اليد لبعض الناخبين مما ادى الى تأخير باخذ البصمة مما ادى الى توقيعهم بسجالت
 -5مركز حبيب ال مظاهر وجابر االنصاري في ناحية السوير ال عبس توزيع مبالغ مالية امام المركز
لمرشح ائتالف النصر
 -6دعاية انتحابية راجلة مع سمعات وبطاقات ناخب بمراكز قمر بني هاشم والخنساء وحمد علي الحساني
في الرميثة فقرب منتدى الشباب لسائرون وتيار الحكمة
 -7مشاجرات بين ناخبين بين المرشح فريق افين لتيار الحكمة وعدنان االسدي لدولة القانون في ناحية
الهالل

تقرار االقتراع
ن بة المشاركة وتم ك المفوضاة باإلجراءات التحمر األكبر
رافقت مالاة التروات في المخامات مخالفات ج ماة
------------------------------------------------و مي المالحظات التي جالقا مراقبو الشبكة:
محافظة بغداد – الرصافة :
 -1المركز االنتخابي  11٢1٠4مدرسة عزالدين سليم مدينة الصدرهناك عدد من العوائل قد جددوا هويتهم ولم
يستلمو ،منعوا من التصويت بالهوية القديمة.
 -٢المركز االنتخابي  11٢1٠٥في مدرسة االبتهاج مدينة الصدر هناك عدد من العوائل قد جددوا هويتهم ولم
يستلموها منعوا من التصويت بالهوية القديمة.
 -٣المركز االنتخابي  ٢11٠٠4في مدرسة الجنان محطة رقم  1٠البلديات هناك عدد من العوائل قد جددوا
هويتهم ولم يستلموها منعوا من التصويت بالهوية القديمة.
 -4المركز االنتخابي  ٥٦٠٠1في مدرسة المامونية محطة رقم  1٠الوزيرية  -شارع المغرب هناك عدد من
العوائل قد جددوا هويتهم منعوا من التصويت بالهوية القديمة ،تباين السماح لمجموعه بقبول تصويتهم
الرفض لمجموعة اخرى .
محافظة بغداد /الكرخ:
 -1المركز االنتخابي  /1٠٠٥أعدادية صناعة السيدية محطة رقم  ٢عطل الجهاز واصبح االنتخاب يدوي ،
ومحطة رقم ٣عطل الجهاز وتم تصليحه .
 -٢مدرسة دجلة  1٠٠٢٠٨المنصور في محطة  ٣قد عطلة جهاز بيكوس وتم تبديلة بجاز سيكوس .
 -٣ثانوية الرسالة بالمنصور  1٠٠٢1٠محطة  ٦عطلة الجهاز لمدة  1٠دقايق في الساعة . ٢:٢٠
 -4مدرسة الصفا بالغزالية  ٢٠74٠1عطل جهاز البصمة في محطة رقم  1لمدة عشرين دقيقه من 4:٥٠الى
٥:1٠
محافظة االنبار:
 -1مركز دجلة رقم المركز  ٢٥4٣٠٥يوجد مراقبين بباجات مزورة تابعة للدكتور نافع حسين علي (االنبار
هويتنا)  ،و ايضا في مدرسة االندلس تم القبض على مزور اسمة جمال عبدالناصر عايد لنفس الكيان .
-٢
-٣
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-٦

في مدرسة شعاع المعرفة قضاء الخالدية حي القدس حدثت مشاجرة بين العناصر االمنية لذلك ادى الى
توقف عملية االنتخاب .
مركز المفاخر  ٢٥٥1٠4عطل محطة رقم  4في الفلوجة  ،و ايضا مركز الزيتون  1٥٥1٠4عطل محطة
رقم  ٨في الفلوجة .
في قضاء عامرية الصمود اليسمحوا باعطاء اوراق الشكاوي وهناك خروقات في مركزين هما مدرسة
العامرية االبتدائية 1٥٥4٠بادخال اكياس مملوءة بهويات ناخبين ومركز مدرسة الكويتي  1٥٥٢٠الخاص
بالنازحين كل عنصر ينتخب  1٠مرات او اكثر وتم اخراج جميع المعترضين على التزوير بواسطة القوات
االمنية.
مدرسة االيثار رقم  1٥٦7٠٣قضاء راوه تم رصد احد مراقبي الكيانات السياسية بتوزيع كارتات موبايل
على الناخبين قبل دخولهم وتم منعه من قبل قواة الجيش ومراقبين المفوظية ، .ورصد مراقبي الشبكة عملية
شراء اصوات منها في مدرسة البشير في الرمادي رقم المركز  1٥44٠٣بيع  1٠٠صوت مقابل ٢٠٠٠
دوالر امريكي .
مدرسة المعين ٢٥٦7في قضاء راوة مدير محطة رقم  ٥ذهب الى محطة رقم  4مع احد الناخبين الى مكان
االقتراع للتاشير على ورق االقتراع .

 -7مدرسة غرناطة  ٢٥٥7٠٠جزيره الخالدية تم رصد مراقب الكيان التابع لل (االنبار هويتنا) بتوزيع كارتات
موبايل لصالح المرشحة يسرى ام سيف على الناخبين.
 -٨مدرسة الزيتون 1٥44٠1االنبار الرمادي التاميم محطة رقم  ٦تبصيم العوائل واكمال العمليه االنتخابية من
قبل الموضفين لصالح علي فرحان عبد .
 -9مدرسة الشموخ  1٥44٠4الرمادي-التاميم توزيع ارصده فئة  1٠داخل ساحة المدرسة لصالح (االنبار
هويتنا) مع صرق مبالغ مالية.
 -1٠طرد جميع المراقبين في مدرية الرجاء -الرمادي من قبل مدير المركز ،علما ان المدرسة شهدت خروقات
منها ملى صناديق االقتراع بعد طرد المراقبين في الساعة  9:4٥مع وجود حكمت و ابراهيم العوسج.
 -11مدرسة المعين ٢٥٦7في قضاء راوة في محطة  ٣استلمو من شخص اسمه مهند غربي بطاقات واتفقوا
بهدوء يزورون لصالح المرشحة نهلة الراوي وباالتفاق مع شخص اخوه مدير مركز انتخابي .
محافظة دهوك:
 -1تم بدا عملية التصويت اليدوي في بعض محطات في مركز زنار المرقم () ٢٢٣4٠٥
 -٢تم بدا عملية التصويت اليدوي في كافة محطات في مركز خبات المرقم ( ) 1٢٣٣٠4
 -٣وجود دعاية انتخابية في مركز زنار المرقم ( . ) ٢٢٣4٠٥
محافظة اربيل:
 -1في مركز ( )1٢٠1٠1محطة  1٠لم يعمل صندوق االقتراع لحد ساعة  1٠:٠٠صباحا  ،لوحظ وجود
دعايات انتخابية لحزب الديمقراطي الكوردستاني .
 -٢في مركز ( )٢٢1٣٠حصل تتشابك باأليدي بين ناخبين من مؤيدين الحزب الديمقراطي الكردستاني والحزب
االتحاد الوطني الكردستاني.
 -٣في مركز ( )1٢٠1٠1تجول احد الناخبين محمال السالح لغرض الدعاية االنتخابية لحزب الديمقراطي
الكوردستاني داخل المركز .
 -4في مركز روخسار االنتخابي في محافظة اربيل وهو المركز المخصص للنازحين وتحديدا عند الساعة
 1٢٠٠خلصت كل األوراق االقتراع و كان هناك ناخبيين غير مصوتين حرموا من التصويت رغم انتضار
الى ساعات طويلة .
 -٥في جميع مراكز التي راقب شبكة شمس لم تكن تنمع جهاز الخلوي من استخدامها في محطات االقتراع .
 -٦في مركز  1٢٠٥٠4محطات رقم  4 ،٣، 1كان هناك عطل في جهاز العد و الفرز السريع .
 -7في مركز  1٢141٢في قضاء خبات في محطة رقم  ٣كان هناك عطل في جهاز التحقق الناخبين .
 -٨في مركز  ٢٢1٥٠1ناحية قوشتبة في محطة رقم  ٢كان هناك التاخير بسبب عطل في االجهزة االكترونية.
 -9في مركز  1٢17٠٨قضاء كويسنجاق في محطة رقم  ٢عطل في جهاز العد و الفرز السريع.
 -1٠في مركز  1٢٠9٠٣داخل اربيل في محطة رقم  4الجهاز العد والفرز اليعمل بشكل جيد  ،وامام المركز
يوجود دعاية انتخابية بلقرب من المركز.
 -11في مركز  1٢141٣داخل اربيل في محطة  ٣عطل في جهاز العد والفرز .
 -1٢في مركز  ٢٢٠٠٠9اربيل محطة رقم  ٣تصويت جماعي .
 -1٣في مركز  1٢٢٠٠٥اربيل – شاويس محطة رقم  ٥عطل في جهاز العد والفرز وتوقف عملية التصويت
لمدة نص ساعة.
 -14في مركز  1٢٠4٠٥اربيل محطة رقم  ٦جهاز التحقق من البصمة اليعمل بشكل جيد.
 -1٥في مركز  ٢٢1٥1٢اربيل محطة رقم  1جهاز التحقق يعمل بشكل بطيئ.
 -1٦في مركز  1٢1٣٠1اربيل محطة رقم  1جهاز العد والفرز اليعمل بشكل جيد.
 -17في مركز (  )1٢1٣٢1 ، 1٢1٣٢٠مخيم هرشم في اربيل جميع المحطات كان القوات االمنية قامت
بضغط على الناخبين من اجل اعطاء اصواتهم الى جهة ساسية محددة  ،وجود دعاية انتخابية داخل المحطات،
نقل حزب الديمقراطي الكوردستاني بالباصات الى مراكز االقتراع من اجل التصويت .

 -1٨في مركز مخيم بحركة  1٢1٣٢٢جميع المحطات القوات االمنية قامت بضغط على الناخبين من اجل
اعطاء اصواتهم الى جهة ساسية محددة وجود دعاية انتخابية داخل المحطات نقل جهة سياسية للناخبين
بالباصات الى مراكز االقتراع من اجل التصويت.

محافظة السليمانية:
 -1لم يتم التحقق من بطاقة الناخب االكتروني حسب التعليمات في ( )٦محطات .
 -٢لم يعمل صندوق االقتراع بصورة جيدة في (  ) 1٣محطة االقتراع لذا تم لجوء الى التصويت اليدوي .
 -٣في اغلب المراكز كان تجري التصويت تم وفق االجراءات
محافظة كركوك:
 -1اعدادية تجارة نوروز منطقة الحرية محطة رقم  1حضور قوات سوات بآعتبارهم لم يستطيعوا التصويت
في يوم التصويت الخاص جاءوا الدالء بأصواتهم وتشاجروا مع الموظفين واجبروهم على ايقاف عملية
تصويت المواطنين وتم ايقاف تصويت المواطنين لتمشية القوات اعاله.
 -2في نفس المركزاالنتخابي مذكور من نقطة االولى  ,رصد المراقبون ظاهرة اخذ أقالم من قبل وكالء
الكيانات السياسية لحساب قائمة الوطن الكوردستانية ,قائمة النصر ,ايضا التحالف العربي.
 -3المركز االنتخابي في مدرسة النهوض طريق بغداد ,الضغط من قبل حزب اتحاد الوطني على الناخبين
لتصويت لصالح الحزب .
 -4في تمام الساعة  12:00ظهرا وتحديدا في اطراف محافظة كركوك اي جنوب شرق كركوك اي منطقة
بقرب ناحية تازة في مركز كزنزان ترك الموظفين اماكنهم بسب قلة الكادر وقلة الحمايه وكثرة التاخبين
وبطئ عملية اجراء التصويت ادت الى حدوث فوضى ودخول بعض الناخبين الى قاعات االفتراع مما جعل
الكادر ينسحبون ويتركون اماكنهم وتم اغالق القاعات حتى وصل قوات الشرطة االتحاديه بعد النداء من
قبل الكوادر وتحفظ على الصناديق ونقل عملية التصويت الى مراكز اخرى وتم ارفاق صور حول ما جرى
في مركز كزنزان.
محافظة البصرة:
 -1لم يعمل صندوق االقتراع بصورة جيدة في (  ) ٨محطة االقتراع لذا تم استبدالها .
 -٢المركز االنتخابي  19٥1٠1في مدرسة حاتم الطائي الحيانية ،جهاز تسريع االوراق غير مبرمج .
 -٣المركز االنتخابي  ،9٥1٠٠4الشرطة تشتبك مع احد الناخبين.
 -4المركز االنتخابي في مدرسة المستنصرية الجمهورية ،اطالقات نارية بين القوة االمنية وعائلة احد
الناخبين.
 -٥المركز االنتخابي في مدرسة متوسطة المروة ابو الخصيب ،قيام مراقب كيان الفتح بثقيف الناخين لصالح
كيانه.
محافظة الموصل:
 -1عدم ظهور البصمة في جهاز التحقق في مدرسة الماجدات  333403كذلك قيام مراقبي من تحالف القرار
وسعد الخزرجي بالترويج لمرشيحهم في الموصل.
 -2توقف صندوق االقتراع في مدرسة االزد  133501في الموصل.
 -3جهاز البصمة متوقف في مدرسة الفاضلية . 233203
 -4مدرسة عمر قابجي  23320٩في بعشيقة ,عطل في جهاز البصمة تم تحويل البصمة الى يدوي .
 -5عطل في جهاز البصمة في اعدادية ايسيان  424123وعدم وجود اسامي في الشيخان.

 -6تجوال نقيب تابع لالسايش كان متواجد في ادارة مدرسة تللسقف  231304يقوم بجمع معلومات من ادارة
المحطات مع وجود فوضى عارمة من قبل مراقبي الكيانات السياسية.
 -7مرشح من كيان ابناء النهرين رقم القائمة  154تسلسل  6يقوم بالترويج لنفسه خارج اعدادية اشور
.231301
 -8في تللسقف قيام احد عناصر الجيش المؤكلين بحماية مركز االقتراع في مدرسة النعمان بن المنذر
 233505بالترويج لقائمة لتحالف القرار بكتابة رقم وتسلسل القائمة على ايادي الناخبين في الموصل .
محافظة صالح الدين:
 -1تم التحقق من بطاقة الناخب االكتروني حسب التعليمات ما عدا في ( )٢محطات كان هناك تفوات في
االجراءات .
 -٢عمل صندوق االقتراع في اغلب محطات  ،ولكن هذه االجهزة كثيرة التوقف في بعض المحظات .
 -٣هناك استمرار في دعاية االنتخابية خارج المراكز .
محافظة ديالى:
 -1عند بدء الساعة الثانية لتوافد الناخبين تعرضت ثالث مراكز انتخابية لهجوم ارهابي من قبل تنظيم داعش
من خالل استهداف المراكز االنتخابية بقصفها بواسطة الهاونات حيث تم سقوط ثالثة قذائف هاون في
محيط المركز االنتخابي  150301ثانوية غالب لبنين في مركز ناحية ابي صيدا.
 -2سقوط قنبرتي هاون احدها في باب المركز االنتخابي 150302مدرسة الوميض في مركز ناحية ابي
صيدا.
 -3سقوط اربع قنابر هاون في محيط المركز االنتخابي  250301مدرسة الرفاه في قرية ابو كرمة ضمن
ناحية ابي صيدا .
 -4الهجوم االرهابي الى سقوط  7جرحى اربع مواطنين وثالثة من منتسبي شرطة ديالى الفوج  ٩سوات
ديالى .
 -5تم رصد خروقات انتخابية في بداية مدخل جرف الملح في بعقوبة حيث يقوم مجموعة من الشباب بتوزع
بطاقات لبعض المرشحين وفي باب المراكز االنتخابي  251103مدرسة ثانوية المؤمنة للبنات.
 -6رصد توزع البطاقات لبعض المرشحين مع تسييرعجلة مهافي بيضاء اللون تقوم بتوزيع البطاقات ايضا
على الناخبين المتوجهين للمراكز االنتخابية وتعتبر هذه خروقات مع الصمت االنتخابي وفي يوم االنتخاب.
 -7المركز االنتخابي  14٩502مدرسة الثقافة في قضاء بلدروز اكثر من ساعتين تعطل جهازين لم يتم
استبدالهما لغاية ارسال التقرير .
 -8بسبب الظروف الجوية ووجود الغيوم هذا اليوم مما قلل نسبة االضائة نود اعالمكم ان الناخبين يشكون من
ضعف االضاءة بمحطات االقتراع مما يؤثر عليهم بالتصويت وخصوصا لمن يعاني من قصر النظر لعدم
وجود انارة في اغلب محطات االقتراع مع وجود الكهرباء دون انقطاع.
 -٩منذ الساعة العاشرة ولغاية االن عطل الجهاز في المحطة رقم  3في المركز االنتخابي  24٩506مدرسة
الضاد بلدروز دور مندلي.
قيام مسؤولة محطة رقم  7في مدرسة سارية  2511206في معسكر سعد بالترويج داخل
-10
المحطة للمرشحة نجاة الطائي تسلسل  5القائمة . 168
يقوم مجموعة من الشباب بتوزيع بطاقات المرشحين ادناه بالقرب من المراكز االنتخابي
-11
 251103قرب مدرسة المؤمنة وايضا بالقرب من المركز االنتخابي  251105مدرسة األمين في
مركز قضاء بعقوبة توزيع البطاقات للمرشحين رعد الدهلگي ت 7قائمة 185ونجاة الطائي تسلسل 5
القائمة . 168
تم رصد توزيع بطاقات للمرشحين قرب المركز االنتخابي  24٩202مدرسة الظفر .
-12
250708
وجود اكثر من  150الى  200مراقب كيان سياسي في مدرسة الشهيد الصباغ
-13
في منطقة الحديد مما يؤثر كثيرا على الناخبين.

محافظة الكوت:
 -1هناك سيارات ودراجات نارية رافعه شعارات وصور سيد مقتدى الصدر داخل محافظة واسط .
 -٢هناك جهل بالمعلومات حيث تم ارجاع كثر من الناخبين بحدود  ٦٠ناخب الن لم يجددوا بطاقاتهم االنتخابية .
 -٣هنالك حالتين بسبب مصابين بمرض السكر لم يتم الجهاز معرفت بصمتهم لذلك حرموا من االنتخاب .
محافظة ذي قار:
 -1المركز االنتخابي في مدرسة الوركاء /حي الشهداء محطة  ٢تم رصد احد موظفي المفوضية بالتثقيف الحد
المرشحين ،والتاثير على كبار السن.
 -٢استمرار تيار الحكمة بالتثقيف للكيان داخل المركز مدرسة الوركاء .
محافظة ميسان:
 -1المركز االنتخابي في مدرسة عرفة الدراوشة (المجد) المحطة  ٢و  4توهيم الناخبين بان انتخاب القائمة
يكفي لكي تذهب االصوات لصاحب التسلسل االول بالقوائم جميعها .
 -٢المركز االنتخابي في مدرسة النخيل طريق المهدي توزيع مبالغ مالية قرب مركز االقتراع في السماوة
لصالح ائتالف النصر حزب الفضيلة .
 -٣المركز االنتخابي في مركز شهداء احد محطة رقم  4موظف االقتراع يقوم بملىء االستمارة لكبار السن .
 -4في الرميثة مبالغ مالية ومواد توزع بالقرب من المراكز االنتخابية لدولة القانون والحكمة .
 -٥عزوف اهالي المدينة ومكبرات الصوت تدعو الناس للخروج لالنتخابات في مراكز اقضية سماوة ورميثة
محافظة المثنى:
 -1مركز اطوار بهجت في ناحية النجمي خرق كبير من قبل اهالي المنطقة واجبار الناس على انتخاب مرشح
عائد لتيار الحكمة (قابل الزيرجاوي) .
 -٢مرشح تيار الحكمة يقوم بعمل مادبة غذائية بوسط شوارع الرميثة لتشجيع الناس على االنتخابات

تقرار اإلغالق – العم والفرز
األحزاب ال اا اة تعترض الى نتائج محطات الكتروناة تشوبقا شبقات التال ب في االجقزة في بعض المحافظات
------------------------------------------------و مي المالحظات التي جالقا مراقبو الشبكة:
محافظة بغداد :
 -1المركز االنتخابي في مركز فندق فلسطين لم يتمكن  150ناخبأ من االقتراع لنفاذ وقت التصويت وبطء
االجهزة.
 -2في مدرسة عز الدين  112104مدينة الصدر تم منع المراقبين من حضور العد والفرز في محطة
1و2و4و.6
 -3في مركز السعادة  1021001محطة رقم  2تم قفل الصندوق بقفل اضافى على مكان دخول الورقه
االنتخابية وذلك لتعطيل جهاز العد والفرز ورفض مدير المحطة العد والفرز اليدوي ,وتم ارساله الى
المفوضية مغلقا.
محافظة االنبار:
 -1تاخر اخراج النتائج في اغلب المراكز.

-٢
-٣
-4
-٥
-٦
-7

تاخر افتتاح المركز االنتخابي في مخيم الحبانية الى الساعة  4:٣٠عصرا ولم يستطع المراقبون الوصول
الى المخيم حين العلم بافتتاحه بسبب اغالق الطرق وعند االغالق شوهدت الصناديق مملوءة تخرج من
المركز االنتخابي.
مشاجرة بين انصار سعدون الدليمي وعلي فرحان المرشحان من نفس القائمة ( االنبار هويتنا) في المركز
االنتخابي  1٥44٠1في مدرسة الشموخ في الرمادي وتوزيع رصيد على الناخبين.
المركز االنتخابي في مدرسة االشبال /الشامية تم طرد المراقبين قبل عملية العد و الفرز.
المركز االنتخابي في مدرسة القادة /اخراج المراقب من المحطة في الساعة  ٥:4٥ولم يشهد عملية العد
والفرز.
المركز االنتخابي في مدرسة كندة  /الرمادي تاخر ارسال النتائج الى ما بعد الساعة  ٨مساء.
صناديق التصويت المشروط في مخيمات الخالدية و الحباية لم يتم العد والفرز لها ،وتم تحميلها ونقلها الى
قاعدة الحبانية وبحسب مفوضية االنتخابات سيتم الفرز في قاعدة الحبانية وستعلن النتائج بعد  4٨ساعة.

محافظة اربيل:
 -1عملية اغالق في مخيم بحركة (تصويت مشروط ) للنازحين لم يتم وفق لالجراءات .
 -٢في مركز ( /)1٢٢٠٠1محطة  ٣نظرا لتعطل جهاز البصمة منذ ساعة  11:٠٠صباحا فقد تم التصويت
باالقالم الحبر االعتيادية بدال من الختم المقرر التصويت به بعلم من موظف المفوضية و المراقبين.
محافظة كركوك:
 -1في قضاء داقوق ترافعت االصوات في داقوق احتجاجا على االصوات التي حصلت عليها القوائم التركمانية
مطالبة بالعد والفرز يدويا كون االصوات اكثرها كانت لصالح حزب االتحاد الوطني وقوات الحشد الشعبي
وعصائب اهل الحق الذين سيطروا على جميع المراكز.
 -2في تمام الساعة  12:00ظهرا وتحديدا في اطراف محافظة كركوك اي جنوب شرق كركوك اي منطقة
بقرب ناحية تازة في مركز كزنزان ترك الموظفون اماكنهم بسب قلة الكادر وقلة الحمايه وكثرة التاخبين
وبطء عملية اجراء التصويت ما ادى الى حدوث فوضى ودخول بعض الناخبين الى قاعات االفتراع مما
جعل الكادر ينسحبون ويتركون اماكنهم وتم اغالق القاعات حتى وصلت قوات الشرطة االتحاديه بعد النداء
من قبل الكوادر وتحفظها على الصناديق ونقل عملية التصويت الى مراكز اخرى وتم ارفاق صور حول ما
جرى في مركز كزنزان.
 -3بعد غلق مراكز االقتراع تم طرد جميع المراقبين من الكيانات السياسية والمنظمات ولم يسمح لهم بمراقبة
العد والفرز ,فقط سمح لبعض من المراقبين التواجد ولم يتمكن اغلب مراقبي شبكة شمس من مراقبة
عملية العد والفرز.
 -4في قضاء داقوق ترافعت االصوت في محافظة داقوق محتجين على االصوات التي حصل عليها القوائم
التركمانية يطالبون بالعد والفرز يدويا كون االصوات اكثرها كانت لصالح حزب اتحاد الوطني وقوات الحشد
الشعبي وعصائب اهل الحق سيطروا على جميع المراكز.
 -5بعد غلق مراكز االقتراع تم طرد جميع المراقبين من الكيانات السياسية والمنظمات ولم يسمح لهم بمراقبة
العد والفرز فقط سمح لبعض من المراقبين التواجد ولم يتمكن اغلب مراقبي شبكة شمس من المشاركة في
عملية العد والفرز .
محافظة البصرة:
 -1المركز االنتخابي في اعدادية البصرة  /البصرة القديمة تعطل جهاز العد والفرز ومديرة المركز تجهل الية
ارسال البيانات مما سبب في تاخر االرسال.
 -٢المركز االنتخابي في مدرسة المروة  /حصول دعاية انتخابية بتوريع كارت تعريفي للمرشح صالح حسن
من التيار الوطني داخل المركز

محافظة الموصل:
 -1شيخان مركز اسباي  /قرب نهاية االقتراع اصبح التصويت علني وتدخل كل من الحزب الديمقراطي
واالسايش والتهديد للتصويت لصالح الحزب الديمقراطي .
 -٢القوش مركز درويش  /ناحية طوك زاوة عطل  4محطات في جهاز تحقق البصمة وتحول التصويت يدوي
وحدوث مشاكل في العد والفرز وتاجيل العملية.
 -٣سنجار /مخيم قاديا للنازحين تكرار التصويت للشخص الواحد  ،والتصويت بدل اشخاص اخرين.
 -4مخمور  /مركز شهداء االمارات اعضاء الحزب الديمقراطي حلو محل مدير المحطة في ادارة العمل.
 -٥مخيم خانكى  /اتفاق بين حزبي الديمقراطي واالتحاد الوطني الكردستانيين على تقسيم اصوات لناخبين
بينهما.
 -٦الغاء  14محطه في مركز شط العرب بسبب التالعب في توقيت االجهزة.

محافظة ديالى:
 -1في مدرسة الوند للنارحين في خانقين بلغت نسبة المشاركة  ٪10بسبب عطل االجهزة.
محافظة الكوت:
 -1هناك عدد زائد في سجل التواقيع لكن عدد االوراق المنتخبة والتالفة كانت متطابقة بعد طرح التالفة من العدد
االصلي.
محافظة ذي قار:
 -1في محطتين كان حصول تاخير بسيط لكن بعدها تمت العملية بنجاح.
محافظة ميسان:
 -1مدرسة العهد الجديد  /حي الجوادين عدم ظهور بصمة االبهام لكثير من المواطنين .وفي محطة  1في المركز
توقف جهاز العد والفرز لمدة ساعة كاملة وتم اصالحه.
 -٢المركز االنتخابي في مدرسة بور سعيد حصل تبادل في االجهزة ،لم تعمل اال بعد اعادة االجهزة الى محطاتها
الصحيحة.
محافظة المثنى:
 -1مروجو الكيانات بالقرب من مركز المعرفة في الغربي الثاني يروجون الئتالف النصر  .كذلك قرب مركز
المستقبل والشهيد الصدر في حي الصدر حتى خالل عملية االغالق و بدء العد و الفرز .

شبكة شمس لمراقبة االنتخابات
للمزيد من معلومات يمكن التواصل عبر
تلفون07701387538 :
ايميل shams.iraq@gmail.com :
موقع االكتروني www.sun-network.org :

