
يف  ق��ال  ح��رب  ط��ارق  القان��وين  اخلب��ر 
في�سب��وك  موق��ع  عل��ى  الر�سمي��ة  �سفحت��ه 
للتوا�س��ل الإجتماع��ي اإن،"هنال��ك دع��وات 
لزيادة ع��دد املفو�سني من ت�سعة اىل احدى 
ع�ر او اأثنى ع���ر ع�سوا باإ�سافة ع�سوين 
او ثالث��ة اع�س��اء عل��ى ا�سا���س القومي��ة او 
الدي��ن وا�ساف��ة اع�س��اء ميثل��ون املك��ون 
الرتكماين واملك��ون امل�سيحي ومكون الكرد 

الفيليني ."
واأ�س��اف ،"مع ُجل الحرتام لهذه املكونات 
والتقدي��ر لك��ن ه��ذه املطالب��ات تبتعد عن 
اح��كام الد�ست��ور ذلك ان امل��ادة ١٠٢ التي 
الراب��ع  الف�س��ل  يف  املفو�سي��ة  اوردته��ا 
م��ن الد�ستور وعنوان��ه "الهيئ��ات امل�ستقلة 
"وعنون��ت الف�س��ل ب�"ال�ستقاللية" اأوجبت 
ان تك��ون مفو�سي��ة النتخاب��ات بعيدة عن 
املحا�س�س��ة الطائفي��ة باعتم��اد الطائف��ة 

للو�سول اىل جمل�س املفو�سني ." واأ�سار اىل 
ان الد�ستور اأكد على ا�ستقاللية املفو�سية يف 
ن�س املادة املذكورة عندما قررت باأنه ُتعد 
املفو�سية العلي��ا امل�ستقلة لالنتخابات من 
الهيئات امل�ستقلة وهذا يعني ان الد�ستور مل 
يكتف بال�ستقاللية يف عنوان الف�سل وامنا 
ع��اد فاأوردها يف امل��ادة ١٠٢ من الد�ستور 
كذل��ك ف��اأن اعتم��اد الطائفية ه��ذا يخالف 
مبداأ امل�س��اواة ودون التمييز ب�سبب القومية 
او الدي��ن او املذهب ال��وارد باملادة ١٤ من 
الد�ستور، لفتًا اىل اأنه "يخالف اي�سا املادة 
١٦ من الد�ستور والتي قررت تكافوؤ الفر�س 
وكفال��ة الدول��ة له يوؤكد ذل��ك ان املادة ٤٩ 
من الد�ستور ا�سرتط مراعاة متثيل املكونات 
يف جمل���س الن��واب فق��ط ." واأك��د حرب،"مل 
يق��رر الد�ستور مراع��اة املكونات يف جميع 
اح��كام الد�ست��ور الخ��رى مبا فيه��ا احكام 
الهيئ��ات امل�ستقلة الواردة يف الف�سل الرابع 
من الد�ستوروكذلك مل يقرر هذه املراعاة يف 

مفو�سية النتخابات حيث مل يذكر املراعاة 
يف املادة ١٠٢ من الد�ستور"، م�سرا اىل اأن 
،املادة الرابع��ة من قانون املفو�سية العليا 
امل�ستقل��ة لالنتخابات رقم ١١ ل�سنة ٢٠٠٧ 
والتي حددت �روط ع�سو جمل�س مفو�سية 
النتخاب��ات ا�سرتطت يف ع�س��و املفو�سية 
ال�ستقاللي��ة  ذك��ر  وان  وه��و  ال�ستقاللي��ة 
ال�سيا�سي��ة لك��ن ذل��ك ي�سم��ل ال�ستقاللي��ة 
يف جمي��ع م��ا يخ��رج ع�س��و املفو�سية عن 

ال�ستقاللية املطلوبة .
واأو�س��ح اخلب��ر القان��وين اأن، اول ���روط 
الإ�ستقاللية عدم التعيني بهذا املن�سب على 
ا�سا���س القومية والدين فقان��ون املفو�سية 
والد�ست��ور ل توجد فيه ا�س��ارة اىل الطائفية 
القومي��ة والدينية اي ل يوجد مانع حتى لو 
كان جمي��ع اع�س��اء جمل���س املفو�سية من 
دي��ن واح��د كاأن يكون جميعه��م م�سيحيني 
او تركم��ان او اك��راد طامل��ا توف��رت فيه��م 

ال�روط املقررة د�ستوريا وقانونيا.

ونقل��ت ال�سحيف��ة يف تقريرها ال��ذي ترجمته "اجلورنال 
"عن لينا:"والدي كان يعمل مع قوات الوليات املتحدة 
منذ عام ٢٠٠3، عند اقتحام داع�س للمو�سل، غرنا �سكل 
وال��دي، وقمن��ا بح��رق كل الوراق الر�سمي��ة الت��ي تثبت 
عمل��ه م��ع امركا، مل نغ��ادر منزلن��ا لع��وام"، وا�سافت 
ال�سحيف��ة ان داع�س كان يح��اول جتنيد اخ لينا ال�سغر، 
حت��ى اكت�س��اف والدتها تغ��ر ت�رفات��ه، وذكرت��ه انها 
ربت��ه لي�سب��ح اف�س��ل من ذل��ك، وبين��ت لين��ا ان والديها 
قاموا ب���راء العاب الكرتونية عن طريق املمرات ال�رية 
لت�ستي��ت اأف��كاره. وكم��ا قالت لين��ا اإن"بعد ب��داأ هجمات 
القوات المنية العراقية على املو�سل يف اكتوبر املا�سي، 
ا�ستمرين��ا بالدع��اء والنتظ��ار، عن��د ا�ست��داد املعرك��ة، 
انقطع��ت الكهرب��اء ع��ن منزلن��ا، ثم املي��اه، ث��م الطعام، 

وا�سبح �سارعنا �سمن  خطوط املعركة المامية لداع�س، 
و امتالأ بيتنا بالر�سا�س".

بعد ذلك قام تنظيم داع�س با�ستخدام منزل لينا لالإختباء، 
ق��ررت عائلتها الف��رار م�سيا على الق��دام، وعند عبورهم 
اىل مناط��ق �سيط��رة الق��وات المني��ة �سع��روا بال�سع��ادة 
والرتي��اح، قال��ت لين��ا "تخل�ست من احلج��اب والنقاب 
وجمي��ع قوانني داع�س، حت��ى اعرت�س طريق احد الرجال 
امل�سن��ني اح��د الغ��ام داع���س املتفج��رة، انفج��رت ومات 
الرجل امل�سن، وا�سابتنا العديد من ال�سظايا م�سببة ت�سوه 
اج�سادن��ا"، وا�ساف��ت ال�سحيف��ة ان عائل��ة لينا خ�سعت 
عل��ى الق��ل خلم�س��ة عملي��ات من اج��ل حت�س��ني حالتهم 

ال�سحية واجل�سدية".
بع��د ف��رار لينا باأيام، اعلن��ت احلكومة العراقي��ة وقواتها 
المني��ة الن���ر عل��ى داع���س، بع��د ٩ ا�سه��ر م��ن القتال 
امل�ستم��ر، والت�سب��ب بتهج��ر اك��ر م��ن ٤.٢ مواط��ن من 

املو�سل.
وبين��ت ال�سحيف��ة ان �س��كان املو�سل ذو اعت��زاز بعراقة 
مدينتهم، وباختالفها عن جميع بقية حمافظات العراق، 
بع���س النازحني قرروا الرج��وع اىل مناطقهم ومنازلهم 
التجاري��ة  باجلوان��ب  النهو���س  عملي��ة  اكتم��ال  ف��ور 

والقت�سادية للبالد.
لك��ن العديد من العوائ��ل ك�� "لينا" وعائلته��ا، ل يريدون 
العودة اىل ما ا�سبحت املو�سل عليه الن. لعدم �سعورهم 
بالأم��ان يف حني بقاء العديد من خالي��ا داع�س النائمة، 
مدرك��ني ان املفخخات متواجدة حتى يف مناطق �سيطرة 

احلكومة العراقية، مبا فيها بغداد.
ان �سكان املو�سل بالرغم من تال�سي اخلطر حولهم، ترى 
ان بهجته��م م�سحوبة بالتعب واحل��زن، ب�سبب 3 �سنوات 
من �سلل تنظيم داع�س لهم، ولي�س من ال�سهل اعادة اإحياء 

اجلوانب القت�سادية، الجتماعية، وال�سيا�سية للمدينة.

كم��ا ع��رت عائل��ة لينا ع��ن قلقها م��ن عملي��ات العنف 
العك�سية التي قد ي�سببها املتطرفني �سد ال�سنة املو�سليني 
الذي��ن عا�س��وا حتت نظ��ام داع���س، وقال��وا "داع�س" دمر 
�سمع��ة ال�سن��ة، ل�سنا �سيئ��ني، ا�سطررن��ا لالختباء ملدة 3 
�سن��وات، مل نوؤيد داع���س، نحن متعلم��ون ونحب احلياة". 
كما ان لزال لدى كل من اأب و اأخ لينا عدة ا�سهر للتعايف 
ب�سكل كامل، حيث خ���ر اخاها عينه وعدد من ا�سابعه، 
واباه��ا لزال غ��ر قادر عل��ى امل�سي، حي��ث ان لينا هي 
الوحي��دة الق��ادرة على اإعالة عائلته��ا، لزالت تبحث عن 

عمل ما يف اقليم كرد�ستان".
وانه��ى مرا�سل �سحيفة "نيويورك��ر" تقريره بالقول "يف 
مكاملتي الخرة مع لينا لل�سوؤال عن احوالها، بينت انها 
ل تري��د روؤي��ة املو�سل مرة اخ��رى، وا�س��ارت اىل العراق 
كون��ه كوب من املي��اه، عند حتط��م زجاج الك��وب، كيف 

ميكنك اإعادة جمع املياه اىل ماكانت عليه؟".

كردستان تمنع استيراد الدواجن من 42 دولة

القبض على موظف في تقاعد البصرة لتعاطيه رشوة 

التعليم: امتيازات قبول ذوي الشهداء جاءت وفق قانون مؤسستهم
بغ��داد � اجلورن��ال  :او�سح��ت وزارة التعلي��م الع��ايل والبح��ث العلمي،الربع��اء، ان 
امتي��ازات وقب��ول الطلبة من ذوي ال�سهداء يف اجلامعات العراقية، جاء وفقًا لقانون 
موؤ�س�س��ة ال�سه��داء. وق��ال املكت��ب العالمي لل��وزارة، يف بي��ان تلق��ت "اجلورنال"، 
ن�سخ��ة من��ه، ان "الوزارة ملتزم��ة مبنهجها العلمي والأكادمي��ي وحري�سة على عدم 
ال�سم��اح بالخالل مبقوم��ات ومرتكزات الر�سانة العلمي��ة، بال�سافة على حر�سها 
عل��ى اأن تكون مدخ��الت اجلامعات من�سجمة واملعاير املعتم��دة يف تطوير العملية 
التعليمية يف العراق".  وا�ساف ان "الوزارة تلفت عناية مراقبيها ومتابعيها اىل اأن 
المتيازات املمنوحة للطلبة من ذوي ال�سهداء وقبولهم يف اجلامعات، جاءت التزاما 
بقان��ون موؤ�س�سة ال�سهداء رقم 2 ل�سنة 2016، ال��ذي �رعه جمل�س النواب العراقي". 
وتو�س��ع ن�سب يف كل من القبولت والتعيينات والدرج��ات الوظيفية لذوي ال�سهداء، 

حيث تخ�س�س هذه الن�سبة لهم وفقًا للقانون.

بعثة الحج تتكفل بنقل جثمان الحاجة "آية" 
إلى العراق وتسفير أخيها عوضًا عنها

بغ��داد � اجلورنال  : اعلنت بعثة احلج العراقية، الربعاء، عن تكفلها بنقل جثمان 
احلاج��ة "اي��ة"، من حمافظ��ة املثنى اىل الب��الد بعد وفاته��ا يف املدينة املنورة 
نتيج��ة ح��ادث موؤ�سف. وقال املتحدث با�سم البعثة ح�س��ن فهد الكناين، يف بيان 
تلق��ت "اجلورنال"، ن�سخة من��ه، ان "البعثة تكفلت بنقل جثمان احلاجة اية جميد 

حممد، اىل البالد بعد وفاتها نتيجة �سقوطها من احد فنادق املدينة املنورة".
وا�س��اف ان "البعث��ة وبعد الفاجعة الليمة التي تعر�س له��ا ذو الفقيدة ا�سدرت 
ق��رارا ب�سف��ر اخيها حميد جميد حمم��د، اىل الديار املقد�سة لكم��ال منا�سك احلج 
نياب��ة عنها". وكانت بعثة احل��ج العراقية قد اقامت جمل�س ع��زاء للمرحومة اأية 
جميد حممد يف مقر �سكنها باملدينة املنورة، بح�سور رئي�س البعثة خالد العطية 

وعدد من م�سوؤوليها وموظفيها.

بغ��داد � اجلورن��ال: ق��ررت وزارة الزراع��ة وامل��وارد املائي��ة يف حكوم��ة اقلي��م 
كرد�ستان،الأربعاء،من��ع ا�ست��راد الدواجن م��ن 42 دولة. وقال��ت وزارة الزراعة 
وامل��وارد املائي��ة يف بيان تلقت "اجلورنال" ن�سخة من��ه ،اإن "قرار حظر ا�ستراد 
جمي��ع انواع الدواجن م��ن 42 دولة اىل اقليم كرد�ستان، ياتي بعد انت�سار مر�س 
انفلون��زا الطي��ور". وا�سافت،انه��ا "وجهت يف كت��اب منع ا�ست��راد الدواجن اىل 
القلي��م بعد حتذير منظمة ال�سحة العاملية من انت�سار مر�س انفلونزا الطيور يف 

42 دولة، ا�سافة اىل انت�سار عدد من المرا�س الخرى املتعلقة بالطيور".

بغ��داد � اجلورنال: اأكدت رئا�سة حمكمة ا�ستئناف الب�رة الحتادية،الأربعاء، اأن 
حمكمة حتقيق ق�سايا النزاهة األقت القب�س بالتن�سيق مع مديرية حتقيق النزاهة 

على موظف يف مديرية التقاعد متلب�سًا باأخذ ر�سوة من زوجة �سهيد ع�سكري.
وقال��ت يف بيان تلق��ت "اجلورن��ال" ن�سخة منه،اإن��ه "مع نهاية ال��دوام الر�سمي 
لي��وم الثالثاء )15 اآب 2017( قامت حمكمة حتقيق ق�سايا النزاهة يف الب�رة 
بالتن�سي��ق م��ع مديرية حتقي��ق النزاه��ة باإلقاء القب���س على اأح��د املوظفني يف 

مديرية تقاعد املحافظة".
وا�سافت ان "املتهم مت القب�س عليه متلب�سًا باجلرم امل�سهود، وذلك خالل قيامه 
باأخ��ذ مبلغ قدره 400 دولر اأمركي و450 األ��ف دينار عراقي من زوجة �سهيد 

كر�سوة مقابل اجناز املعاملة التقاعدية اخلا�سة بعائلة ال�سهيد".

 
دعت النائب عن احتاد القوى العراقية، زيتون 
لتثبي��ت  الرتبي��ة  وزارة  الأربع��اء،  الدليم��ي، 
املحا�رين يف الوزارة، فيما حتدثت عن غنب 
حل��ق بهم. وقالت الدليم��ي، يف موؤمتر �سحفي 

عقدته يف جمل�س النواب، وتابعته "اجلورنال"، 
"ورد يف قان��ون املوازن��ة تخ�سي�س درجات 
وظيفية من خالل احلذف وال�ستحداث لتثبيت 
العقود وهذا ماتعمل ب��ه كل الوزارات"، مبينة 
ان "يف وزارة الرتبي��ة ليوجد هناك من يعمل 
ب�سفة عقد موؤق��ت وامنا حما�رين يف مراكز 

حم��و المي��ة وا�ستحدث��ت له��م هيئ��ة م�ستقلة 
برئا�س��ة وكي��ل وزير، لكن يعمل��ون دون اجور 

ول مكافئة".
وع��دت  الرتبي��ة  "وزارة  ان  اىل  وا�س��ارت 
يف  الولوي��ة  له��م  يك��ون  ان  املحا�ري��ن 
ع���رة  عل��ى  �س��وى  يح�سل��وا  ومل  التعين��ات 

"ماح�س��ل  ان  درج��ات للمفا�سل��ة"، موؤك��دة 
للمحا�ري��ن م��ن قب��ل وزارة الرتبي��ة ظل��م 

واجحا�س بحقهم".
وطالب��ت "وزير الرتبي��ة بتخ�سي���س درجات 
خا�س��ة باملحا�رين دون اية مناف�سة تنفيذا 

لوعود الوزارة واحقاق للحق". ح�سبما قالت

افتت��ح مدي��ر عام دائ��رة �سح��ة بغ��داد الكرخ 
ال�سح��ي  احلجامي"البي��ت  لطي��ف  "جا�س��ب 
التاب��ع لقط��اع التاج��ي يف منطقة اب��و عظام 
يف ق�س��اء التاجي بعد ا�ستحداث��ه و تو�سعته و 
بجهود ذاتية بح�سور قائممقام ق�ساء التاجي 
التميم��ي( و مدي��ر ناحي��ة اجلوادي��ني  )رع��د 
التاب��ع لق�ساء التاجي )علي بني( و مدير ق�سم 
ال�سح��ة العامة )نازك الفتالوي( و مدير الق�سم 
الهند�س��ي املهند���س )ع��الء العبي��دي( و مدير 
قط��اع التاجي الدكتور )حممد جا�سم( و �سيوخ 

و وجهاء املنطقة
وق��ال  مدير عام دائرة �سحة بغداد ،" اأفتتحنا 
البي��ت ال�سح��ي يف منطقة ابو عظ��ام و التابع 
اىل قطاع التاجي للرعاية ال�سحية الولية بعد 
تاأهيله و تو�سعته بجهود ذاتية و بوقت قيا�سي 
و ال��ذي يعت��ر م��ن الع�سوائي��ات و املناط��ق 
البعي��دة عن املدن و املركز و ا�ستحداث )وحدة 
ال�سن��ان ، اللقاحات ، الوح��دة الطبية( و يقوم 
البي��ت ال�سح��ي باإ�ستقب��ال جمي��ع املواطنني 
يف منطق��ة ابو عظام و املناط��ق املحيطة بها 
من خ��الل تقدمي اخلدم��ات الطبي��ة و ال�سحية 
املتكامل��ة و �سم��ان و�سوله��ا اىل ابع��د نقطة 

للمواطنني."
و بني احلجامي يف النية حتويل البيت ال�سحي 
اىل مرك��ز �سحي فرع��ي بعد اج��راء الدرا�سات 
ل�سب��اب عدي��دة اهمه��ا الكثاف��ة ال�سكاني��ة و 
بعده��ا ع��ن املوؤ�س�س��ات ال�سحي��ة و املراك��ز 

ال�سحية و مراكز املدن
و اك��د احلجام��ي عل��ى تفعي��ل دور التثقي��ف 
ال�سح��ي للمواطن��ني بغي��ة تقلي��ل ال�ساب��ات 
املر�سي��ة للحوام��ل و الطف��ال كم��ا ركز على 
دور رعاي��ة الطفال و رعاي��ة الم وكبار ال�سن 
و كذل��ك القي��ام مبحا�رات  لق��اءات تثقيفية 
للمواطن��ني من اجل مراجعة البي��ت ال�سحي و 
املراك��ز ال�سحي��ة لتلقي العالج��ات و امل�سورة 
الطبي��ة و اج��راء تو�سي��ات مهم��ة ل�ستح��داث 
البيوت ال�سحية و املراكز ال�سحية الفرعية يف 

املناطق النائية و البعيدة عن املركز.
نح النزاه��ة يف ا�ستئناف الر�ساف��ة على مدير 

عام التج

نائبة تدعو وزارة التربية إلى تثبيت المحاضرين لتعرضهم للغبن 

قانوني: الدستور والقانون يرفضان المحاصصة الطائفية في مفوضية االنتخابات

موصليون: لم نؤيد "داعش" فنحن متعلمون ونحب الحياة
بهجتنا مصحوبة بالتعب والحزن..

افتتاح البيت الصحي 
في منطقة أبو عظام التابعة 

لقضاء التاجي 
بغداد ـ احمد عبد الصاحب

بغداد ـ الجورنال

بغداد ـ الجورنال 

ترجمة ـ دانيا رافد 

ن�صرت �صحيفة "نيويوركر" 
االمريكية، تقريرا حول 

ق�ص�ص الناجني من تنظيم 
داع�ص، حيث وملدة ثالث 

�صنوات، عا�صت لينا وعائلتها 
حتت حكم التنظيم. تركت لينا 

درا�صتها اجلامعية، عا�صوا 
كال�صجناء حتى يوم هروبهم 

من التنظيم.

مل تنهي جلنة اخلرباء 
التي �صكلها الربملان لتدقيق 

ا�صماء املر�صحني ملن�صب 
ع�صو يف املفو�صية العليا 

امل�صتقلة لالنتخابات عملها 
،واذا كانت املادة الثالثة 

من قانون املفو�صية العليا 
امل�صتقلة لالنتخابات حتدد 
عدد اع�صاء املفو�صني يف 

جمل�ص مفو�صية االنتخابات 
بالعدد ت�صعة فاأن هنالك 

دعوات لزيادة عدد املفو�صني 
من ت�صعة اىل احدى ع�صر او 

اثنى ع�صر .
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