
اأكد الوكيل الفني لوزارة الزراعة، مهدي �ضمد، الثالثاء، 
ان اخلطة الزراعية ملو�ضم ال�ضيف احلايل مل تقر لغاية 
اليها.  الكافية  املياه  موارد  �ضمان  عدم  ب�ضبب  االن 
وقال �ضمد يف ت�رصيح �ضحايف ان "ازمة املياه بداأت 
للعراق،  بالن�ضبة  حرج  وو�ضعها  كبري  ب�ضكل  تتفاقم 
�ضمان  لعدم  ال�ضيفية  الزراعية  اخلطة  تقر  مل  وعليه 
ف�ضل  خالل  املحا�ضيل  لزراعة  الكافية  املياه  موارد 

ال�ضيف اجلاري".
هو  املائية  امل��وارد  وزارة  اولويات  "من  ان   ، وتابع 
بعدها  ومن  اال�ضا�س  بالدرجة  ال�رصب  مياه  �ضمان 
"تركيا �ضتبداأ مبلئ  البدء باخلطط الزراعية" مبينا ان 
�ضيوؤدي  وهذا  املقبل  االول من حزيران  الي�ضو يف  �ضد 
رافدي  من  االختناق  وي�ضبح  املياه  موارد  تقليل  اىل 
اأزم��ة  اأ�ضهر،  منذ  ال��ع��راق  وي��واج��ه  والفرات".  دجلة 
“اإلي�ضو”،  �ضد  يف  اأعمالها  تركيا  بدء  بعد  املياه  يف 
غياب  اإثر  دجلة  نهر  يف  املياه  منا�ضيب  وانخفا�س 
يف  التدخالت  عن  ف�ضالاً  احلايل،  املو�ضم  يف  االأمطار 
االإعالن  ورغم  املتنفذين.  بع�س  قبل  من  املياه  ملف 
بوقت �ضابق عن ت�ضكيل خلية ملواجهة اجلفاف، اإال اأنها 
ما زالت غري فاعلة وتفتقر لالإ�ضرتاتيجية ال�ضاملة التي 

حتد من اآثار تلك االأزمة.
وبح�ضب خمت�ضني، فاإن م�ضتوى مياه دجلة �ضينخف�س 
 20.93 9.7  عند احلدود مع تركيا، مقابل نحو  اإىل 
ان  يذكر  اإلي�ضو.  �ضد  بعد ملء  �ضنويااً  مليار مرت مكعب 
�ضح  من  �ضابق  بوقت  ح��ذرت  املائية  امل��وارد  وزارة 
ال�ضيف  مو�ضم  خالل  �ضاملة  ب�ضورة  املتوقع  املياه 
اأن  م�ضيفة  الرتكي،  األي�ضو  �ضد  م��لء  ب�ضبب  املقبل، 
بح�ضور  املنعقد  االجتماع  خ��الل  اأو���ض��ت  ال���وزارة 
واملبا�رص  الفوري  بال�رصوع  العالقة،  ذات  اجلهات 
�ضواء  املائية،  احل�ض�س  على  التجاوزات  كافة  باإزالة 
االأخرى،  اال�ضتخدامات  اأو  الزراعية  لالأغرا�س  كانت 
وحما�ضبة  وغريها،  اخلدمية  ال�ضناعية،  املنزلية، 
املت�ضببني بالتجاوزات، ف�ضالاً عن اإلزام الوزارة باإعداد 
املحافظات،  على  املائية  االإي���رادات  لتوزيع  خطة 
الكثافة  بح�ضب  العالقة،  ذات  اجلهات  مع  بالتن�ضيق 

ال�ضكانية ون�ضاط كل حمافظة.
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بغداد_الجورنال

صدمة تالقي أهالي تلعفر بعد عودتهم من النزوح العمل تحدد موعد صرف رواتب العمال 
المضمونين

"االفاعي" تمنع دخول االعالف من قضاء سيد دخيل 
الى الناصرية

محكمة التمييز تقضي باعتبار المفقود بحوادث 
اإلرهاب لمدة عامين متوفيًا

وزارة  يف  للعمال  االجتماعي  وال�ضمان  التقاعد  دائرة  حددت  بغداد_اجلورنال: 
العمل وال�ضوؤون االجتماعية االول من حزيران املقبل موعدااً ل�رصف رواتب العمال 
الذكية  البطاقة  وحاملي  اليدوي،  ال�رصف  لفئتي  امل�ضتحق  وخلفهم  امل�ضمونني 

ل�ضهري اأيار وحزيران لعام 2018 يف بغداد واملحافظات مع املنحة ال�ضهرية.
 ونقل بيان للوزارة عن مدير عام دائرة التقاعد وال�ضمان االجتماعي للعمال علي 
العمال  رواتب  ل�رصف  موعدااً  حزيران  من  االول  حددت  "الدائرة  ان  احللو  جعفر 
ا�ضتكمال جميع  بعد  الذكية  البطاقة  اليدوي، وحاملي  ال�رصف  لفئتي  امل�ضمونني 
االجراءات الالزمة لتوزيع الرواتب بالتن�ضيق مع االدارة العامة مل�رصف الرافدين".
 وا�ضاف ان "املتقاعد امل�ضمون الذي لديه خدمة 30 �ضنة فاكرث ي�ضتلم مبلغا قدره 
600 الف دينار ل�ضهرين فقط، فيما ي�ضتلم املتقاعد الذي لديه خدمة اأقل من 30 
�ضنة مبلغا قدره 540 األف دينار". وبني احللو ان "عائلة املتوفى التي لديها اكرث 
التي  العائلة  ت�ضتلم  األف دينار، فيما   500 راتبا قدره  ت�ضتلم  من ثالثة م�ضتحقني 
التي  اما عائلة املتقاعد املتوفى  األف دينار،   480 راتبا مقداره  لديها م�ضتحقان 

لديها م�ضتحق واحد فت�ضتلم راتبا مقداره 460 األف دينار". 

بغداد_اجلورنال:وجهت ال�رصطة البيئية يف حمافظة ذي قار، الثالثاء، حتذيرااً اىل 
احليوانية  االعالف  اأو  االأتربة  اإدخال  العالقة مبنع  ذات  ال�ضيطرات واجلهات  كافة 
من ق�ضاء �ضيد دخيل اىل ق�ضاء النا�رصية. وقال مدير ال�رصطة البيئية ر�ضيد عبيد 
ا اىل �ضطرة املحافظة وال�ضيطرات كافة واجلهات  اأن "ال�رصطة البيئية وجهت جمدداً
ذات العالقة مبنع دخول اأي اعالف اأو اآليات حمملة بالرتاب اأو ال�ضبي�س من ق�ضاء 
�ضيد دخيل خوفااً من انتقال افعى �ضيد دخيل الفتاكة اىل ق�ضاء النا�رصية"، مبينا 
ان "هناك قرار حكومي �ضادر يق�ضي مبنع دخول هذه املواد، اال اأنه ينبغي الت�ضديد 
من االجراءات وعدم الت�ضاهل يف ادخالها للمحافظة". واأ�ضار عبيد اىل اأن "ال�رصطة 
اأو بيو�ضها ويت�ضبب  االفاعي  تلك االعالف واالتربة ملوثة بهذه  اأن  البيئية تعتقد 
نقلها مب�ضكلة بيئية خطرية يف املحافظة، لذا وجب منع دخول هذه املواد". وكان 
اىل  دخيل"  "�ضيد  افعى  انت�ضار  �ضابق،  وقت  يف  عزا،  قد  قار  ذي  حمافظة  جمل�س 
ام�ضال م�ضادة  اأكد وجود  افعى �ضحراوية، وفيما  لكونها  املياه  الت�ضحر ونق�س 
ل�ضموم تلك االفعى، اأو�ضح بان م�ضوؤولية متابعة هذه امللف تقع �ضمن �ضالحيات 

وزارتي ال�ضحة والبيئة والزراعة.

بغداد_اجلورنال: اعتربت الهياأة العامة يف حمكمة التمييز االحتادية، الثالثاء، 
اأن م�ضي �ضنتني على الفقدان يف حوادث االإرهاب يعد �ضببا كافيا للحكم بوفاة 
املفقود. وذكر القا�ضي عبد ال�ضتار بريقدار املتحدث الر�ضمي ملجل�س الق�ضاء 
و  االحتادية  التمييز  مبحكمة  العامة  "الهياأة  اأن  �ضحايف  بيان  يف  االأعلى، 
بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 27/5/2018 عدت اأن م�ضي �ضنتني على الفقدان 
يف حوادث االأعمال االرهابية واإذا مل يعرف م�ضري املفقود خاللها يعد �ضببا 

كافيا للحكم بوفاة املفقود".
املادة  باأحكام  عمال  جاء  الد�ضتوري  "املبداأ  اأن  الر�ضمي  املتحدث  واأ�ضاف   
1980 باعتباره فقد  78 ل�ضنة  93/ثالثا من قانون رعاية القا�رصين رقم 

يف ظروف يغلب عليها الهالك".
 و�ضهد العراق فقدان عدد كبري من مواطنيه جراء العمليات واحلوادث االإرهابية 

التي نفذت خالل ال�ضنوات ال�ضابقة يف العا�ضمة بغداد حمافظات اأخرى.

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

تتجه انظار ال�صخ�صيات 
ال�صيا�صية البارزة التي 
خ�صرت يف االنتخابات 
الربملانية االخرية اىل 
املنا�صب التنفيذية يف 

احلكومة املقبلة كمنا�صب 
املحافظني وامل�صت�صارين 

والوزارات بعد ان خ�صروا 
مقاعدهم الربملانية، و�صكلت 

نتائج االنتخابات �صدمة 
كبرية لدى اغلب ال�صيا�صيني 
الذين كانوا يعتقدون بانهم 

فائزين.

  ورغم ان توجه الراي العام واملطالبات باحداث 
بع�س  ان  اال  املقبلة  ال�ضيا�ضية  العملية  يف  تغيري 
ال�ضيا�ضية وهم  العملية  ترك  يرف�ضون  ال�ضيا�ضيني 
يف  �ضيادية  منا�ضب  على  للح�ضول  يطمحون 
احلكومة اجلديدة.  ورجح مراقبون ان اغلب النواب 
وال�ضخ�ضيات ال�ضيا�ضية التي مل تفوز باالنتخابات 
يف  ال�ضيدية  املنا�ضب  على  �ضتتناف�س  االخ��رية 

املحافظني  منا�ضب  �ضغل  كانت  �ضواء  ال��دول��ة 
الكابينة  او وزارات يف  الذين فازوا باالنتخابات 
احلكومية اجلديدة او م�ضت�ضارين للرئا�ضات الثالث 

كما ح�ضل يف االنتخابات املا�ضية.
ان  االب��ي�����س  اح��م��د  ال�ضيا�ضي  املحلل  وي��ق��ول   
نوابا  كانوا  ال�ضابقة  ال��دورات  يف  النواب  "اغلب 
واالحزاب  االنتخابية  القوائم  وامنا  موؤهلني  غري 
ومنحت  خاللها  م��ن  ر�ضحوا  ال��ت��ي  ال�ضيا�ضية 
قانون  بفعل  القوائم  زعامات  من  ا�ضوات  لهم 

لذلك  برملانية،  مقاعد  على  وح�ضلوا  االنتخابات 
النواب  جمل�س  داخل  فاعلة  ن�ضاطات  لهم  يكن  مل 

�ضوى قلة قليلة منهم". 
ال�ضيا�ضية  وال�ضخ�ضيات  "النواب  ان  وا���ض��اف 
ال�ضيا�ضية  ال��زع��ام��ات  م��ن  املقربني  امل��ع��روف��ة 
باالنتخابات  بالفوز  احلظ  يحالفهم  مل  والذين 
يف  وج��ود  لهم  يكون  ان  اىل  جاهدين  �ضي�ضعون 
احلكومة املقبلة من خالل احل�ضول على منا�ضب 
ال�ضيا�ضية  التوافقات  ب�ضبب  ياتي  وهذا  تنفيذية، 

واملحا�ض�ضة التي بات البلد حمكوما بها، والتي 
قد تكون مغايرة للدميقراطية وقوانينها".

على  مقبل  "العراق  ان  اىل  االب��ي�����س  وا���ض��ار   
املنا�ضب  على  �ضديد  وتناف�س  كبرية  �رصاعات 
يفوزوا  وزعمات مل  �ضخ�ضيات  وان هناك  خا�ضة 
يف  البقاء  اجل  من  ي�ضارعون  فهم  باالنتخابات 

العملية ال�ضيا�ضية".
حمدون  حما�ضن  القوى  احت��اد  عن  النائبة  ام��ا   
اخلا�رصين  ال��ن��واب  بع�س  ح�ضول  ت�ضتبعد  فلم 
على  الدولة  يف  وتنفيذية  �ضيادية  منا�ضب  على 
انتخابهم  وع��دم  التغيري  نحو  التوجه  من  الرغم 
من قبل ال�ضعب.  وقالت حمدون "يفرت�س النواب 
او  اخلا�رصين مل يح�ضلوا على اي من�ضب �ضيادي 
قيادي يف الدولة الن ال�ضعب رف�ضهم ومل ينتخبهم 

فكيف مينحوا منا�ضب يف الدولة".
خ�رصوا  الذين  ال�ضيا�ضيني  "اغلب  ان  وا�ضافت   
املنا�ضب  لبع�س  انف�ضهم  �ضري�ضحون  االنتخابات 
التفاو�ضات  حجم  على  يعتمد  وه��ذا  الدولة  يف 
 ،" املقبلة  احلكومة  لت�ضكيل  ال�ضيا�ضية  الكتل  بني 
الفتة اىل ان الدورة ال�ضابقة كانت اللجنة امل�ضكلة 
اختيار  يتم  ال  ان  على  ا�ضرتطت  ال��وزراء  الختيار 
او  وزاري  مبن�ضب  باالنتخابات  خا�رص  نائب  اي 
الكثري  احلقيقة  ان يف  اال  اخرى  تنفيذية  منا�ضب 
وزاري��ة  منا�ضب  على  ح�ضلوا  اخل��ا���رصي��ن  م��ن 

وم�ضت�ضارين يف الدولة".
ال�ضخ�ضيات  اغلب   وبح�ضب م�ضادر  رفيعة  فان 
الربملانية التي خ�رصت يف االنتخابات ومل تتمكن 
االأغلب  على  فهي  نيابي  مقعد  على  احل�ضول  من 
�ضتوظف جهودها من خالل ح�ضولها على من�ضب 
اأو  ا�ضت�ضارية  �ضفة  اأو  وزاري��ة  اوحقيبة  تنفيذي 

دبلوما�ضية ف�ضال هنالك قانون مت الت�ضويت عليه 
�ضابقااً )�رصا( يحيل النواب احلاليني اىل م�ضت�ضارين 

لدى الدولة بنف�س الرواتب واالمتيازات.
 بال�ضياق ذاته اأكدت النائبة الكردية ا�ضواق اجلاف 
ان “هناك عدد من النواب الذين مل يحققوا مقاعدا 
بدورة الربملان املقبلة �ضيت�ضلمون منا�ضب رفيعة 
وتوافقات  املهنية  الخت�ضا�ضاتهم  وفقا  بالدولة 
االنتخابية  التحالفات  مع  ال�ضيا�ضية  احزابهم 
�ضتتمثل  املنا�ضب  ان” تلك  اىل  م�ضرية  الفائزة”، 
يف  اجل���اف  وق��ال��ت  وغريها”.  بامل�ضت�ضارين 
جمل�س  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ا  انه”  �ضحفي،  ت�رصيح 
لديهم  كانوا  ممن  اخلا�رصين  النواب  فاأن  النواب 
الربملان،  قبة  يدخلوا  ان  قبل  حكومية  وظائف 
عملهم  انتهاء  بعد  ملزاولتها  �ضيعودون  فاأنهم 
او  وظيفة  اأي  لديهم  يكن  مل  الذين  وان  النيابي، 
ممن  التقاعد  بقانون  �ضي�ضملون  حكومي  من�ضب 
اأ�ضارت  فيما  فوق،  فما  عاما   50 اأعمارهم  تبلغ 
ذلك  يبلغوا  مل  الذين  اخلا�رصين  ال��ن��واب  ان  اىل 
العمل”  ع��ن  �ضيكونون”عاطلني  فانهم  العمر 
“بع�س  ان  اىل  م�ضرية  بالتقاعد،  �ضمولهم  حلني 
نتيجة  رفيعة  منا�ضب  على  �ضيح�ضلون  النواب 
يف  اخلا�رصين  بع�س  ويخ�ضى  ال�ضيا�ضي”.  ثقلهم 
النواب  مبجل�س  اأع�ضاء  كانوا  ممن  االنتخابات 
للمحاكم  ودخولهم  القانونية  للم�ضائلة  تعر�ضهم 
واداري  م��ايل  ف�ضاد  ملفات  ب�ضاأن  املخت�ضة 
اأبان مدة ممار�ضتهم لدورهم الت�رصيعي   ارتكبوها 
القانونية التي حتميهم من  وحتيط بهم احل�ضانة 
اق�ضى درجات  بلوغهم  اىل  امل�ضاءلة  مما دفعهم 
اأخرى  بالد  اىل  والتوجه  العراق  ملغادرة  ال�رصعة 

بعيدة عن املالحقة القانونية لهم.

الحكومة الجديدة.. باب يشتد التنافس عليه من قبل نواب خاسرين
بغداد_الجورنال

 منذ اإعالن احلكومة العراقية الن�رص على تنظيم 
داع�س االرهابي يف العراق يف كانون االول من 
العام 2017، عاد اكرث من 3.2 مليون �ضخ�س 

اىل مناطقهم على م�ضتوى البالد. 
امل�ضاعدات  و�ضول  وحمدودية  النزاع  وب�ضبب   
ال��ت��ي ك��ان��ت حتت  االن�����ض��ان��ي��ة اىل امل��ن��اط��ق 
فان  �ضابق،  وق��ت  يف  داع�����س  تنظيم  �ضيطرة 
للجمهور  متاحة  ن�ضبيااً  القليلة  املعلومات 
هذه  يف  لل�ضكان  االن�ضانية  االحتياجات  ب�ضاأن 
املناطق.   وملعاجلة الفجوة يف هذه املعلومات، 
تقييم  �ضكل  على  نظرة  ريت�س  منظمة  جت��ري 
اإبالغ العائدات االآمنة  �رصيع للمناطق من اجل 

ذلك  من  والهدف  املناطق.  تلك  يف  والدائمة 
هو فهم ما يحفز النا�س على العودة اىل جانب 
و�ضبل  االم��ن  فيها  منطقة  يف  احل��ايل  الو�ضع 

العي�س الكرمي فقرية. 
االوىل  النتائج  على  ال�ضنوي  التقرير  ورك��ز   
يف  هام  ح�رصي  مركز  وهي  تلعفر،  مدينة  يف 
املو�ضل، فقد اُفرغت تلعفر بالكامل تقريبااً من 
النا�س قبل ثالث �ضنوات م�ضت، ليتم فيما بعد 
حتريرها  منذ  و�ضهدت  عليها  ال�ضيطرة  اع��ادة 
 80 زيادة عودة اهلها الذين و�ضل عددهم اىل 
الف.  ومت جمع بيانات عن تلعفر بني 28 اآذار 
و 1 ني�ضان من العام 2018، من خالل مقابلة 
عن العائدين املقيمني الذين ال يزالون يفتقرون 
اىل متطلبات العي�س الكرمي واخلدمات اال�ضا�ضية 

االولية.  وجد التقييم، ان ال�ضبب الرئي�ضي الذي 
حت�ضن  هو  لتلعفر  ال��ع��ودة  اىل  ال�ضكان  يدفع 
االأمن، لكن اآخرون يرون انهم لن يعودوا ب�ضبب 
وال�رصقة  التام  ال�رصر  اىل  ممتلكاتهم  تعر�س 
البقاء  يف�ضلون  لذلك  العمل،  فر�س  ونق�س 
�ضيء  ولو  توؤمن  التي  احلكومة  املخيمات  يف 
وبح�ضب  الطفالهم.   واملدار�س  العي�س  �ضغري 
اىل  تعاين  املدينة  ف��ان  التقييم،  يف  ورد  ما 
االرا�ضي  يف  التفجريات  خماطر  من  كبري  حد 
غري  الت��زال  التي  باملدينة  املحيطة  الزراعية 
اآمنة وتتعر�س بني احلني واالخر اىل اعتداءات 
ُيعتقد انهم من تنظيم داع�س.    ينفذها م�ضلحون 
ولدى تلعفر خدمات ا�ضا�ضية، لكنها تعمل ب�ضعة 
واملعدات،  املوظفني  نق�س  ب�ضبب  منخف�ضة 

وفقااً ملقابالت اجريت مع اهايل تلعفر العائدين 
ن�ضفي  ب�ضكل  ُزودت  مدينتهم  ان  قالوا  الذين 
على  يعتمد  االخ��ر  الن�ضف  ح��ني  يف  باملياه 
دوري.    ب�ضكل  ملوؤها  يتم  التي  املياه  خزانات 
والرعاية  التعليم  على  ال�ضوء  التقييم  و�ضلط 
عدد  مع  �ضحية  مراكز  فتح  اعيد  فقد  ال�ضحية، 
وهناك  فيه،  واملدربني  املوظفني  من  حمدود 
حمكمة عاملة ومتب لتجديد الوثائق القانونية، 
اجنازها  حلني  تتاأخر  املعامالت  ذل��ك،  وم��ع 
ب�ضبب النق�س يف االوراق ب�ضحب احد املوظفني. 
يف  تقييمات  اج��راء  ريت�س  منظمة  وحت��اول   
مناطق العودة لالبالغ عن اال�ضتجابة االن�ضانية 
يف مثل هذه املناطق مع جوالت م�ضتقبلية تركز 

على البّعاج وتلعفر.
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