
الق�ضاء  باأن  الثالثاء،  العليا،  اأكدت املحكمة االحتادية 
عليها  املن�ضو�ص  غري  الت�رصفات  طبيعة  يحدد  من 
العامة.   العام واالداب  النظام  القانون وفق مفهوم  يف 
وقال املتحدث با�ضم املحكمة اإيا�ص ال�ضاموك يف بيان 
ا�ضدرت  اأن  لها  �ضبق  العليا  االحتادية  "املحكمة  اإن 
النظام  مفهومي  ب�ضاأن   ،)2012  /63( بالرقم  حكمًا 
العام واالآداب العامة الواردين يف الد�ضتور". واأ�ضاف، 
واالداب  العام  النظام  مفهومي  اأن  اأكدت  "املحكمة  اأن 
عامة  فكرة  هما  الد�ضتور  يف  ذكرهما  ال��وراد  العامة 
القانونية،  الن�ضو�ص  املوا�ضع  من  كثري  يف  حتددها 
الت�رصف  يعترب  اذ  املدين  القانون  يف  ورد  ما  ومنها 
يف تركة اإن�ضان على قيد احلياة حمظور، واأعّد القانون 
خمالفته،  جتوز  ال  الذي  العام  النظام  من  ذلك  املدين 
االأفراد  الأحد  وظيفته  عن  العام  املوظف  تنازل  وكذلك 
اأ�ضار  "احلكم  اأن  وتابع،  ذاته".  لل�ضبب  حمظور  فاأنه 
االداب  على  ينطبق  العام  النظام  عن  يقال  ما  اأن  اإىل 
العقود  باأن  تق�ضي  قانونية  ن�ضو�ص  فهناك  العامة، 
التي ترد على االجتار بالن�ضاء خمالفة لالأداب العامة، 
اأن  اإىل  م�ضرياً  العقود"،  ه��ذه  مبثل  قانونًا  يعتد  وال 
العام  للنظام  خمالفًا  كان  اذا  ما  الت�رصف  "معرفة 
املحكمة  عن  ال�ضادر  احلكم  مبوجب  العامة،  واالداب 
كافة  الت�رصيعات  اإىل  الرجوع  يلزم  العليا،  االحتادية 
بن�ص من عدمه". واأو�ضح  اذا كان حمظوراً  ملعرفة ما 
فيها  يوجد  ال  التي  الت�رصفات  اأن  بينت  "املحكمة  اأن 
ن�ص فيقت�ضي االأمر الرجوع اإىل الق�ضاء الذي يقرر ما 
اذا كان الت�رصف خمالفًا للنظام العام واالداب العامة 
من عدمه وذلك يف �ضوء القواعد املجتمعية واالعراف 
زمان  يف  املجتمع  افراد  عليها  توافق  التي  امل�ضتقرة 
واالداب  العام  النظام  مفاهيم  الن  معينني؛  ومكان 

العامة تختلف زمانًا ومكانًا".
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بغداد_ الجورنال 

القانونية النيابية: قرار المفوضية بأعتماد الخطة “ب” يثير الشكوك  تعلميات جديدة تنتظر هيئة الحشد الشعبي لضبط منتسبيها

السعودية تمنح العراق حصته من الحجاج وفق 
النسبة السكانية لعام 2013

العدل تطلق سراح 7 االف و 353 نزيال

الهجرة تجدد رفضها إلعادة الالجئين العراقيين قسرًا من أوروبا

 1969 لعام   111 العراقي  العقوبات  "قانون  ان   » »اجلورنال  ل�  حديث  يف  جبار  وي�ضيف 
ال�ضلك  العنا�رص غري املنظبطة حما�ضبة رجل االمن يف  ال�ضعبي يحا�ضب  وقانون هيئة احل�ضد 
املخالفة  العنا�رص  اىل  ق�ضائيا  مبا�رص  ب�ضكل  التهمة  توجيه  ب�رصورة  مطالبا  الع�ضكري"، 

للقانون ملحا�ضبتها قانونيا".
فيما يقول القيادي يف احل�ضد ال�ضعبي حممود الربيعي ان "هيئة احل�ضد تنتظر تعليمات جديدة 

بخ�ضو�ص قانون 40 اخلا�ص باحل�ضد ال�ضعبي"، مطالبا ب�رصورة ا�ضدار هذه التعليمات".
للح�ضد  ت�ضيء  التي  الفردية  الت�رصفات  " بع�ص  ان   » »اجلورنال  ل�  الربيعي يف حديث  ويذكر 
ال�ضعبي تنتظرها عقوبات خا�ضى بهذه الق�ضايا"،مبينا ان "هيئة احل�ضد تنتظهر هذه التعلميات 

لتعميمها على املديريات و�ضبط العنا�رص امل�ضيئة ".

ال�ضعودية  ال�ضلطات  اعتماد  الثالثاء،  والعمرة،  للحج  العليا  الهيئة  اأعلنت   : بغداد_اجلورنال 
املتحدث  وقال  للعراق.   ر�ضمي  �ضكاين  اح�ضاء  وجود  لعدم   2013 لعام  ال�ضكانية  للن�ضبة 
33 الفا  "عدد مقاعد احلج الكلية للعراق تبلغ  با�ضم الهيئة ح�ضن فهد الكناين، يف بيان ان 
و690 ح�ضب توقيع حم�رص االجتماع الوزاري االخري مع ال�ضعودية ، وفق الن�ضبة ال�ضكانية 
لعام 2013، عازية ال�ضبب اىل "عدم وجود اح�ضاء �ضكاين ر�ضمي يوؤكد وجود زيادة اعداد 
ا�ضتقطع منها  املقبلة  بقرعة احلج لالعوام اخلم�ضة  الفائزين  "ن�ضبة  ان  وا�ضاف  ال�ضكان".  
ح�ضة كرد�ضتان، ون�ضبة موؤ�ض�ضة ال�ضهداء البالغة 15 % املقرة يف الربملان واملوزعة على 
عوائل ال�ضهداء الذين اعدمهم النظام ال�ضابق و�ضهداء احل�ضد و�ضحايا االرهاب و550 مقعدا 
لل�ضجناء ال�ضيا�ضيني، ا�ضافة ملقاعد املتعهدين واملر�ضدين الدينيني اخلا�ضة بكل حمافظة". 
وتابع ان "الهيئة منذ عام 2015 مل ولن متنح اي مقعد خا�ص الية جهة �ضواء �ضيا�ضية او 

مواطنني"، م�ضريا اىل انها "ال تتعامل مبا ي�ضمى احلج التجاري".

الثالثاء،  اليوم  العدل،  لوزارة  التابعة  العراقية  االإ�ضالح  دائرة  نيوز:اأعلنت  بغداد_اجلورنال 
عن اطالق �رصاح 436 نزيال خالل �ضهر اذار املا�ضي بينهم م�ضمولون بقانون العفو العام، 
الثاين  ت�رصين  �ضهر  منذ  نزياًل   353 و  االف   7 بلغ  بالعفو  �رصاحهم  املطلق  عدد  اأن  مبينة 
2016.وقالت الوزارة يف بيان اإن “العدد الكلي للمفرج عنهم من �ضجون الوزارة خالل �ضهر 
“هذا  اأن  واملحافظات”، مو�ضحة  ببغداد  الوزارة  �ضجون  نزياًل من   436 بلغ  املا�ضي  اآذار 
العدد ي�ضم 130 م�ضمواًل بالعفو العام، و43 من الن�ضاء و 393 من الرجال افرج عنهم بعد 
انتهاء حمكوميتهم”. واأ�ضافت، اأن “دائرة اال�ضالح قطعت ا�ضواطًا كبرية يف جمال عمليات 
النزالء  امكانية حتديد  يتيح  والذي  االلكرتونية،  االر�ضفة  نظام  تطبيقها  مع  ال�رصاح  اطالق 
املنتهية احكامهم الق�ضائية وي�ضاهم بح�ضم ملفاتهم وفقًا للمدة القانونية الإطالق ال�رصاح”، 
�ضهر  نزياًل منذ  7 االف و353  بلغ  العام،  العفو  بقرار  “عدد املطلق �رصاحهم  اأن  اىل  الفتة 

ت�رصين الثاين 2016، ولغاية 31 اذار املا�ضي”.

بغداد_اجلورنال نيوز: جدد وزير الهجرة واملهجرين جا�ضم حممد اجلاف، الثالثاء، رف�ضه العادة 
طالبي اللجوء العراقيني يف اوروبا وبريطانيا ق�رصا، الفتا اىل اأنه ين�ضق مع الدول االوربية اليجاد 
حلول منا�ضبة لطالبي اللجوء مع مراعاة اجلوانب االن�ضانية، فيماأ اأ�ضار اىل اأن احلكومة تعمل على 
ا�ضرتاتيجية لت�ضجيع النازحني على العودة الطوعية للمناطق التي حررت.وقالت الوزارة يف بيان 
ان" اجلاف اكد رف�ضه للعودة الق�رصية لطالبي اللجوء من العراقيني يف اوربا وبريطانيا على وجه 
“احلكومة  اأن  “�رصورة احرتام حقوق املهاجرين”. وا�ضار اجلاف اىل  اخل�ضو�ص”، م�ضددا على 
والوزارة لديها تن�ضيق مع جميع الدول االوربية، من اجل ايجاد احللول املنا�ضبة لطالبي اللجوء 
كت�ضجيع العودة الطوعية اىل البالد، مع مراعاة اجلوانب االن�ضانية يف الدول امل�ضت�ضيفة”، مبينا 
اأن “احلكومة تعمل على ا�ضرتاتيجية توفري فر�ص العمل، واإعادة اال�ضتقرار اىل املناطق املحررة، 

وتوفري البيئة املنا�ضبة لت�ضجيع النازحني على العودة الطوعية”.

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

اقرتن ا�سم "بالد النهرين" 
بالعراق، لكن ال اأحد ميكنه 

تاأكيد اإذا ما كان �سيقوى على 
اخلو�ض يف "حرب مياه" بدت 

جلية، وال عن اآليات مواجهة 
تعطي�ض حمتمل يف امل�ستقبل 

املنظور، وذلك يف خ�سم �سعي 
حمموم لدول املنابع املجاورة 

ل�سمان م�سلحتها دون 
االكرتاث الأحد. 

جانب  اىل  للجريان  "اأناين"  �ضلوك  اإط���ار  ويف 
الهدر  اىل  و�ضوال  املناخية،  والتغريات  اجلفاف 
عوامل  كلها  املائي،  املجال  يف  التطور  وحتجيم 
مل  اإذا  داه��م  بخطر  ينذر  م�ضار  يف  العراق  جتعل 

يتحرك بجدية لتداركه قبل فوات االوان.   
واإمنا  منه،  ينبع  الذي  للبلد  حكرا  يعد  ال  "املاء 
لكل  احلياة  م�ضدر  الأنه  عام  ب�ضكل  للب�رص  ملكية 
النيابية  املياه  جلنة  ع�ضوة  تقول  هكذا  �ضيء"، 

�رصوق العبايجي يف حديثها ل�»اجلورنال نيوز«. 
با�ضتخداماتها  اجلوار  "دول  اأن  العبايجي،  وتوؤكد 
بدون  املياه  م�ضادر  ملجاري  وحتويلها  املائية 
الدويل  القانون  العراق تخالف  مراعاة احتياجات 
املياه  ق�ضية  ت�ضع  التي  الدولية  واالع��ت��ب��ارات 
امل�ضرتكة  الإدارة  قواعدا  وت�ضع  م�ضرتكة  كملكية 

لها". 
يطور  مل  "البلد  الأن  اأ�ضفها،  عن  العبايجي  وتعرب 
اي نوع من االآليات التي جتعل دول املنبع تراعي 
واقع  اىل  البلد  و�ضل  وبالتايل  العراق،  م�ضلحة 
يتعلق  فيما  خ�ضو�ضا  االأزم���ات  من  الكثري  فيه 
العراقية  احلكومة  جنحت  الذي  الرتكي  األي�ضو  ب�ضد 
غري  هذا  لكن  ال�ضيف،  فرتة  خالل  ملئه  بتاأجيل 

كاف". 
"العراق كبلد م�ضب يت�ضلم  اأن  العبايجي،  وتو�ضح 
ال��دول  من  املائية  م��وارده  من   %  75 من  اأك��ر 
الفي�ضانات  من  للكثري  معر�ضا  وك��ان  املجارة، 
�ضدودها وحتويل م�ضار  ببناء  الدول  قبل بدء هذه 
منابع املياه اىل داحل حدودها"، موؤكدة اأن  "هذا 
االأمر اثر كثريا على واقع العراق املائي ومنظومته 

الهايدروليكية". 
رهان النجاة يعقد على �ضيا�ضة احلكومة العراقية 

منها  تتبع  اأخرى  �ضيا�ضات  هناك  تكون  اأن  "البد 
الهدر  م�ضاكل  مبعاجلة  تتعلق  داخلية  �ضيا�ضات 
احلديثة  املفاهيم  واعتماد  والتجاوزات  والتلوث 
املياه  اأهمية  ت�ضاعد  ب�ضبب  العامل  يتبعها  التي 
اأهمية  العبايجي  العبارات تلفت  العامل"، بهذه  يف 

التعامل اجلدي مع ملف املياه. 
م�ضتمرة  "املحاوالت  اأن  اىل  العبايجي  وت�ضري 
للو�ضول اىل تفاهمات واتفاقات م�ضرتكة مع دول 
اجلوار، لكن هذا يعتمد على ال�ضيا�ضة التي تتبعها 
احلكومة العراقية"، داعية اىل �رصورة اإدخال املاء 

اأجل  �ضمن امل�ضالح امل�ضرتكة للدول املجارة من 
ح�ضول توازن". 

"دول اجلوار ال تتعمد اإ�رصار  اأن  وترى العبايجي، 
دون  اخلا�ضة  مب�ضلحتها   تفكر  لكنها  ال��ع��راق، 
اأ�ضاليب  يطور  مل  ال��ذي  العراق  م�ضلحة  مراعاة 
التعاون املبنية  على م�ضالح م�ضرتكة يف اأكر من 
جانب، وبالتايل فهم عندما يعملون لال�ضتفادة من 
بنظر  العراق  واقع  ياخذون  ال  املائية  م�ضادرهم 

االعتبار".
تهديدات خارجية واإجراءات مواجهة 

"المنا�ص من حماية املوارد املائية املتاحة من 
التهديدات اخلارجية، و�ضمان ا�ضتمرارها، وحرية 
الوطنية  واالأولويات  املتطلبات  وفق  ا�ضتخدامها 
جمال  يف  الدولية  اخلبرية  بح�ضب  والقومية"، 

املياه وال�ضدود، مها الزيدي. 
الأزم��ه  عر�ضة  "العراق  اأن  من  ال��زي��دي،  وحت��ذر 
مائية وبيئية م�ضتقبال، ب�ضبب التغيريات املناخية 
وانحبا�ص االمطار، ف�ضال عن عدم التزام ال�ضيا�ضات 
بتعهداتها، زد على  العراق  املت�ضاطئه مع  الدولية 

ذلك االدارة غري اجليدة للم�ضاريع العراقية". 

وتوؤكد الزيدي، "�رصورة الت�ضدي ل�ضح املياه عرب 
يف  للمياه  عادل  وتوزيع  منظمة  داخلية  �ضيا�ضة 
ت�ضغيلية  خطة  و�ضع  ب�"اأهمية  مو�ضية  العراق"، 
اقليم  فيها  مبا  اجلنوب  اىل  ال�ضمال  من  لل�ضدود 
اللجوء  دون  ال�ضدود  تنفيذ  وجتنت  كرد�ضتان، 
من  الالزمة  واملوافقات  واخلطط  الدرا�ضات  اىل 

احلكومة املركزية". 
على  التجاوزات  جميع  "ازالة  اىل  الزيدي  وتدعو 
الزراعية  لالغرا�ص  اأكانت  �ضواء  املائية  احل�ض�ص 
عن  امل�ضبب  وحما�ضبة  االخرى  لال�ضتخدامات  او 
"وجود  اىل  م�ضرية  ا�ضتثناء"،  اأي  بدون  التجاوز 
املناطق،  بع�ص  يف  اجلوفية  املياه  ب�ضخ  اف��راط 

حيث تعد خزينا ا�ضرتاتيجيا للم�ضتقبل". 
الري،  نظم  �ضيانة  "�رصورة  اىل  الزيدي،  وتلفت 
وتطبيق نظام املحا�ضبة املائية  ونظام  القيا�ضات 
اأجل  ال�ضاملة، اىل جانب حت�ضني نوعية املياه من 
التنمية االجتماعية واالقت�ضادية الأجيال احلا�رص 

وامل�ضتقبل". 
على  "حرب  �ضلت  اتفاقيات  لتنفيذ  ملزم  حت��رك 

ورق"         
نيوز«،  ل�»اجلورنال  حديثها  يف  الزيدي  وتقول 
"على الدولة اإتباع �ضيا�ضة �ضلمية لبناء عالقات مع 
ل�ضيانة  و�ضوريا  واإي��ران  تركيا  املت�ضاطئة  الدول 
اىل  ال��ع��راق  "جلوء  اىل  داع��ي��ة  العراق"،  حقوق 
املحافل الدولية يف حال ا�ضتمرار بقاء االتفاقيات 

ال�ضابقة حرباً على ورق". 
النيابية  وااله��وار  واملياه  الزراعة  جلنة  وكانت 
اأن  م��ن   ،)2018 �ضباط   14( االرب��ع��اء  ح���ذرت، 
ال�ضعب  جدا" على  "قا�ضيا  �ضيكون  القادم  ال�ضيف 
و"يهدد" القطاع الزراعي واملياه ال�ضاحلة لل�رصب، 
بحفر  احلالية  لالزمة  ايجاد حلول  اىل  دعت  فيما 

االبار واال�ضتفادة من املياه اجلوفية.

"حرب بال قنابل" .. كارثة صامتة تهدد العراق بتدبير دول "أنانية" 
بغداد – خاص

 اأعلن ع�ضو اللجنة  القانونية النيابية، الثالثاء، 
لالنتخابات  امل�ضتقلة  العليا  املفو�ضية  قرار  ان 
ال�ضكوك حول وجود  ” يثري  “ب  اخلطة  باأعتماد 
العد  نتائج  ت�رصيع  اجهزة  لتخريب  م�ضبقة  نية 

والفرز االلكرتونية.
“اعتماد  ان  �ضحايف  بيان  يف  ال�ضمري  وق��ال   
اخلطة “ب” واملت�ضمنة العدول عن جهاز ت�رصيع 
العد  اىل  واللجوء  االلكرتوين  والفرز  العد  نتائج 
والفرز اليدوي يف حالة حدوث خلل يف اجلهاز و 
ان هذا القرار يبعث على القلق ويثري ال�ضكوك حول 
نتائج  ت�رصيع  اجهزة  لتخريب  م�ضبقة  نية  وجود 

العد والفرز االلكرتونية”.
ي�ضب  ال  االأج��ه��زة  ه��ذه  “اعتماد  ان  وا���ض��اف   
ويعيق  ال�ضيا�ضية  االأط��راف  بع�ص  م�ضلحة  يف 

وان  خ�ضو�ضا  االنتخابات  لتزوير  حماوالتها 
وبح�ضور  اختبارات  لعدة  خ�ضعت  قد  االأجهزة 
يف  كفاءتها  خاللها  اثبتت  ر�ضمية  جهات  عدة 

العمل”.
الزم  قد  االأج��ه��زة  ه��ذه  جتهيز  “عقد  ان  وتابع   
لتدارك  �ضيانة  خرباء  بتوفري  املجهزة  ال�رصكة 
وقوعه  افرتا�ص  على  االأجهزة  عمل  يف  خلل  اي 
يتعلق  فيما  بخري  تب�رص  ال  م��وؤ���رصات  ،وه���ذه 
ان   اىل  ي�ضار    .“ ونزاهتها  االنتخابات  مب�ضتقبل 
اأ�ضدرت  لالنتخابات  امل�ضتقلة  العليا  املفو�ضية 
على  للحفاظ  جديدة  اإج��راءات  املا�ضي  اخلمي�ص 
نزاهة العملية االنتخابية.  جاء ذلك خالل بيان 
�ضحايف  للمفو�ضية قالت فيه اإنه "بغية احلفاظ 
والن  االنتخابية  العملية  ونزاهة  �ضالمة  على 
املرتكزات  من  هي  االلكرتونية  الناخب  بطاقة 
الت�ضويت  عملية  يف  املهم  والعن�رص  اال�ضا�ضية 

هذه  و�ضول  ول�ضمان  االنتخابية  لال�ضتحقاقات 
عليها  واملحافظة  احلقيقي  الناخب  اىل  البطاقة 
�ضاحبها  قبل  من  االمثل  بال�ضكل  وا�ضتخدامها 
من  ع��دد  املفو�ضني  جمل�ص  ق��رر  فقد  الفعلي 
من  امل�ضادقة  "�ضحب  واأ�ضافت  االجراءات".   
يثبت  �ضيا�ضي  حتالف  او  ح��زب  او  مر�ضح  اي 
بطاقات  على  ح�ضوله  القاطعة  وباالأدلة  ر�ضميا 
و�ضيتم  وملتوية  �رصعية  غري  بطريقة  الناخبني 
القانونية  االجراءات  التخاذ  الق�ضاء  اىل  احالته 
بحقه".  وتابعت "معاقبة اي موظف من موظفي 
الت�ضجيل  املفو�ضية ومن �ضمنهم موظفي مراكز 
ومراكز االقرتاع واملحطات بالف�ضل من وظيفته 
يف حال ثبوته ر�ضميا تعاونه مع اية جهة كانت 
يف احل�ضول على بطاقات الناخبني ب�ضورة غري 
التخاذ  الق�ضاء  اىل  واحالته  وقانونية  �رصعية 
االجراءات القانونية بحقه".  واأ�ضارت اىل "احالة 

البطاقات  ببيع  تورطهم  يثبت  الذين  الناخبني 
االلكرتونية االنتخابية اخلا�ضة بهم اىل الق�ضاء 
الكفيلة  االج�����راءات  ات��خ��اذ  لغر�ص  ال��ع��راق��ي 

مبعاقبتهم ق�ضائيا".
 ودعت اىل "ت�ضليم اي �ضخ�ص يثبت حمله بطاقة 
به  اخلا�ضة  االنتخابية  بطاقته  غري  الكرتونية 
الإحالته  االمنية  اجلهات  اىل  االق��رتاع  يوم  يف 
القانونية  االج��راءات  اتخاذ  لغر�ص  الق�ضاء  اىل 
قوة  بكل  �ضتعمل  "املفو�ضية  ان  واأكدت  بحقه".  
ووفق االنظمة واالجراءات املتخذة من قبلها يف 
املحافظة على �ضري العملية االنتخابية ومعاقبة 
ارادة  الت�ضوي�ص على  يحاولون  الذين  املتالعبني 
ممثليه  اختيار  يف  ال�ضعب  وارادة  النزيه  الناخب 
من  تاأمل  وهي  ومهنية  حيادية  بكل  و�ضتعمل 
يف  وامل�ضاهمة  معها  الوقوف  �رصكائها  جميع 

اجناح االنتخابات الربملانية املقبلة".
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