
التمييز  حمكمة  يف  اجل��زائ��ي��ة  الهيئة  اع��ت��رت 
تنفيذ  يف  الطبيب  اإخ���ال  الأرب��ع��اء،  الحت��ادي��ة، 
“قتا  مبوتهم  والت�سبب  املر�سى  جت��اه  واجباته 

خطاأ” ينطبق مع احكام مادة يف قانون العقوبات.
عبد  الأعلى  الق�ساء  جمل�س  با�سم  املتحدث  وق��ال 
ال�ستار بريقدار يف بيان اإن “الهيئة اجلزائية مبحكمة 
بواجباته  الطبيب  اإخ��ال  عدت  الحتادية  التمييز 
الازمة  الطبية  العناية  ايائه  املري�س وعدم  جتاه 
من   )411/2( امل��ادة  واحكام  وينطبق  خطاأ  قتا 

قانون العقوبات”.
ان  اىل  اأ�سار  التمييزي  “املبداأ  اأن  بريقدار،  واأو�سح 
العقوبة لكل من يخل بواجباته يجب اأن تكون رادعة 
ل�سيما ملن يتهاون يف عاج املر�سى والراقدين يف 

املوؤ�س�سات ال�سحية”.
العراقي  العقوبات  411 من قانون  اأن املادة  يذكر 
يف  ت�سبب  اأو  خطاأ  �سخ�سا  قتل  من  اأن  على  تن�س 
اهمال  نا�سئا عن  ذلك  اأكان  �سوا  قتله من غري عمد 
عدم  او  احتياط  عدم  او  انتباه  عدم  اأو   رعونة  اأو 
مراعاة القوانني والنظمة والوامر يعاقب باحلب�س 

والغرامة. 
مدة  احلب�س  هي  املادة،  هذه  وفق  العقوبة،  وتكون 
نتيجة  اجلرمية  وقعت  اإذا  وغرامة،  �سنة  عن  تقل  ل 
اخال اجلاين اخال ج�سيما مبا تفر�سه عليه ا�سول 
وظيفته اأو مهنته اأو حرفته اأو كان حتت تاثري م�سكر 
اأو خمدر وقت ارتكاب اخلطاأ الذي جنم عنه احلادث 
عليه  وقعت  من  م�ساعدة  عن  احلادث  وقت  نكل  اأو 
اجلرمية اأو عن طلب امل�ساعدة له مع متكنه من ذلك.

وتكون العقوبة احلب�س مدة ل تقل عن ثاث �سنوات 
اأكرث،  اأو  ا�سخا�س  ثاثة  موت  اجلرمية  عن  ن�ساأ  اإذا 
الواردة  الظروف  اآخر من  ذلك ظرف  توافر مع  فاإذا 
يف الفقرة ال�سابقة تكون العقوبة ال�سجن مدة ل تزيد 

على �سبع �سنوات.

التمييز االتحادية تحدد عقوبة اإلهمال الطبي المفضي لموت المريض وتعده “قتال خطأ”

Thu.5 Jul. 2018 issue no 491محليات2
الخميس 5 تموز 2018 العدد 491

يـومية سيــاسيــة اقتصادية منوعة

التحرير
07827824131

للتواصل مع سلسلة »ممنوع من النشر« يرجى مراسلتنا 
topsecret@journaliraq.com   عبر البريد االلكتروني

info@journaliraq.com
journaliraq@gmail.com

العالقات
07827824135

بغداد-الجورنال

اإلهمال الحكومي .. تهريب متواصل الثار العراق الى الخارج واسط.. تهديد خطير يواجه المحافظة بسبب 
شحة المياه

جنايات ذي قار: اإلعدام والمؤبد لعدد من 
اإلرهابيين

العراق يدخل مرحلة “َقْيظ الصيف” وثالث 
محافظات تتصدر المدن األسخن عالميا

بغداد-اجلورنال: حذر جمل�س حمافظة وا�سط، الأربعاء، من اأن تهديداً خطريا وكبريا 
يواجه املحافظة نتيجة اأزمة �سحة املياه، موؤكدا اأن املحافظة ملتزمة باحل�س�س 

املائية املقررة من قبل وزارة املوارد املائية.
لتهديد  تتعر�س  وا�سط  “حمافظة  اإن  الغنيماوي  تركي  املجل�س  رئي�س  نائب  وقال 
الباد”، مبينا  التي تواجه اغلب حمافظات  اأزمة �سحة املياه  خطري وكبري نتيجة 
“%45 من �سكان املحافظة يعملون بقطاع الزراعة وتربية احليوانات واأزمة  اأن 

املياه �ستوؤثر على حياتهم ب�سكل مبا�رش”.
واأ�ساف الغنيماوي، اأن “جميع املحافظات املت�ساطئة على عمود دجلة تعاين من 
ازمة مياه”، موؤكدا يف الوقت نف�سه اأن “حمافظة وا�سط ملتزمة باحل�س�س املائية 
املحافظات  ح�س�س  على  لتجاوزها  �سحة  ول  املائية  امل��وارد  وزارة  املقررة 
الخرى”. وكان رئي�س الوزراء حيدر العبادي اأعلن يف موؤمتره ال�سحايف الأ�سبوعي 
ح�سة  لتامني  والإي��راين  الرتكي  اجلانبني  مع  مباحثات  وجود  عن  الثاثاء،  ام�س 

العراق املائية لاأغرا�س الزراعية.

جنايات  حمكمة  ان  الربعاء،  العلى،  الق�ساء  جمل�س  اعلن  اجلورنال:   - بغداد 
ان  مبينا  مدانني،  لأربعة  املوؤبد  وال�سجن  بالإعدام  اأحكام  اأربعة  ا�سدرت  قار  ذي 
ثاثة منهم مت وفقا لأحكام املادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الإرهاب. وقال 
املتحدث الر�سمي للمجل�س عبد ال�ستار بريقدار، اإن "حمكمة جنايات ذي قار ا�سدرت 
اليوم، حكما بالإعدام بحق احد الإرهابيني لقتله احد الأ�سخا�س بتاريخ الول من 
اإرهابية".  بدوافع  دياىل  الهرام�سة يف حمافظة  بقرية   ،2007 عام  الثاين  كانون 
وا�ساف بريقدار اإن "حكما اآخر بالإعدام �سمل احد الإرهابيني بعد قيامه بجرمية 
التنظيمات  اىل  وانتمائه  اإرهابية  وبدوافع  املو�سل  مدينة  يف   2009 عام  قتل 
املوؤبد  بال�سجن  حكما  اأي�سا  ق�ست  "املحكمة  ان  اىل  م�سريا  امل�سلحة"،  الإرهابية 
على احد الإرهابيني بعد قيامه بال�سرتاك بجرمية خطف احد الأ�سخا�س الذي ل 
يعرف م�سريه حتى الآن يف مدينة ب عقوبة بتاريخ ال�15 من حزيران عام 2007، 
بدوافع اإرهابية". وتابع ان "املحكمة "ق�ست اي�سا حكما بال�سجن املوؤبد على احد 
املدانني وذلك عن جرمية قتل بتاريخ ال�13 من كانون الثاين عام 2013 يف مدينة 

النا�رشية منطقة الفجوة، وفقا لأحكام املادة 406/1/اأ من قانون العقوبات".

موقفا  الأربعاء،  الزلزايل،  والر�سد  اجلوية  النواء  هيئة  اأ�سدرت   : اجلورنال   – بغداد 
بيان  الهيئة يف  اليوم. وقالت  فيها طق�س  املقبلة مبا  الأربعة  لايام  اجلوية  باحلالة 
48-45 مئوية يف  اليوم الأربعاء، مابني  “ترتاوح درجة حرارة،  تلقته »اجلورنال«، 
كل من املدن )بغداد، اأربيل، املو�سل، املو�سل، الرمادي، كرباء، النجف(، فيما ت�سل 
اىل 50 درجة يف كل من )النا�رشية، العمارة، الب�رشة(”. واأو�سحت، اأن “طق�س اليوم 
�سيكون �سحوا ودرجات احلرارة م�سابهة ليوم ام�س، يف املناطق الو�سطة واجلنوبية، 
فيما �سرتتفع قليا باملنطقة ال�سمالية”، مبينة اأن “طق�س يوم غد اخلمي�س، لن يكون 
خمتلفا عن طق�س اليوم، ال يف درجات احلرارة التي �ستنخف�س قليا عن الأربعاء يف 
املنطقة ال�سمالية، ال ان المر لن يتغري يف املناطق الو�سطى واجلنوبية”. وعن طق�س 
يوم اجلمعة، توقعت الهيئة انه “�سي�سهد درجات احلرارة انخفا�سا باملقارنة مع يوم 
اخلمي�س يف املنطقة ال�سمالية، ولن تختلف يف املناطق الو�سطى واجلنوبية”. يذكر اأن 
احلرارة، حيث  �سدة  ال�سيف” اأي  “قيظ  باأنها  تو�سف  ما  عادة  احلرارة  �سديدة  الأيام 

ت�ستمر خال اأ�سهر ال�سيف يف معظم مناطق العراق.

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

ومييل اأغلب املراقبني، خ�سو�سا ال�سيا�سيني منهم، 
اليدوي  والفرز  العد  عمليات  ب��اأن  العتقاد  اإىل 
جدا  �سيقة  بحدود  اإل  توؤثر  لن  اجلديدة  بن�سختها 

على �سكل النتائج وت�سل�سل الئتافات الفائزة.
العليا  املفو�سية  با�سم  الر�سمي  الناطق  وذك��ر 
حمزة  جر  ليث  القا�سي  لانتخابات،  امل�ستقلة 
يوم  ب��داأت  والفرز  العد  »عمليات  اأن  له  بيان  يف 
الثاثاء يف مركز العد والفرز يف حمافظة كركوك 
ال��واردة  النتخابية  للمحطات  تراتبي  وب�سكل 
القانونية  ال�سياقات  ب�ساأنها �سكاوى وطعون وفق 
اخلا�سة  النافذة  والأنظمة  القوانني  ر�سمتها  التي 
وردت  التي  الإج��راءات  اإىل  اإ�سافة  بالنتخابات، 

يف قرار املحكمة الحتادية العليا«.
املفو�سية  ا�ستعانة  عن  حمزة  القا�سي  وك�سف 
الكرخ  يف  املفو�سية  مكتبي  م��ن  ب�»موظفني 
حمكمة  رئا�سة  وموظفي  بغداد  يف  والر�سافة 
بقية  اإىل  بالإ�سافة  الحتادية،  كركوك  ا�ستئناف 
املوظفني املوجودين وباإ�رشاف جمل�س املفو�سني 
الق�ساء  جمل�س  وك��ان  املنتدبني«.  الق�ساة  من 
اجلزئي  العد  لإدارة عملية  9 ق�ساة  انتدب  الأعلى 
اأوقف  الذين  ال�سابق،  املفو�سني  جمل�س  عن  بدل 
الرملان عملهم عر اإقراره التعديل الثالث لقانون 
مفو�سية  م�سادر  تقول  حني  ويف  النتخابات. 
�ست�ستغرق  اليدوي  العد  عمليات  اإن  النتخابات 
ال�سيا�سية  امل�سادر  اأغلب  ترجح  اأ�سبوعني،  نحو 
ا�ستمرار التعقيد يف م�ساألة اإعان النتائج النهائية 
لنحو �سهرين، نتيجة الطعون اجلديدة التي قد تقوم 
بها بع�س الكتل اخلا�رشة �سد عملية العد اجلديدة، 
الكيانات  مينح  املفو�سية  قانون  اأن  خ�سو�سا 

والكتل ال�سيا�سية حق الطعن من جديد، وهو الأمر 
الذي �سيوؤخر ت�سكيل احلكومة اجلديدة لأ�سهر مقبلة 
ويبقي احلكومة احلالية بعيدا عن رقابة الرملان.

عملية  اأن  على  الرتكمانية،  اجلبهة  تاأكيد  ورغم   
مطابقة نتائج العد الإلكرتوين واليدوي يف كركوك 
اأظهرت فرقا كبريا يف النتائج، اإل اأن الأمني العام 
الرتكماين جا�سم حممد جعفر،  الإ�سامي  لاحتاد 

كبريا«.  يكون  لن  النتائج  يف  »التغيري  اأن  ي��رى 
من  يتمكن  مل  �سابق  نائب  وه��و  جعفر،  وي��ق��ول 
عملية  �سارت  »اإذا  الأخ��رية  النتخابات  يف  الفوز 
لبع�س  م��راع��اة  حت��دث  ومل  طبيعي  ب�سكل  الفرز 
امل�سائل اجلانبية؛ وهو اأمر نتخوف منه، ف�سينق�س 
ن�سيب  من  ويكون  كركوك  يف  الكرد  مقاعد  اأحد 
يف  الكرد  وح�سل  الرتكماين«.  اأو  العربي  املكون 

النتخابات الأخرية على 6 من اأ�سل 12 مقعدا يف 
كركوك، وذهبت ال�ستة الباقية اإىل املكونني العربي 

والرتكماين منا�سفة.
ويوؤكد جعفر اأن »ما يهم العرب والرتكمان احل�سول 
على مقعد اإ�سايف حتى يكون موقفنا قويا يف ملف 
املادة )140( من الد�ستور املتعلقة بكركوك، وذلك 
�سيقوي من موقفنا وي�سعف املوقف الكردي، وهذا 

ما ناأمله من عمليات العد اليدوي اجلديدة«.
بدء  النتخابات  مفو�سية  اختيار  �سبب  وع��ن 
يقول  كركوك،  حمافظة  يف  اليدوي  العد  عمليات 
جعفر اإن »كركوك اأكرث حمافظة �سهدت طعونا يف 
النتخابات، و�ست�سمل اإعادة العد جميع ال�سناديق 
العد  عملية  »ت�ستغرق  اأن  جعفر  وتوقع  تقريبا«.  
نتائج  على  النهائي  الت�سديق  اإىل  و�سول  اليدوي 
حتالف  ع�سو  ويتفق  �سهرين«.  نحو  النتخابات، 
ع�سائب  عن  النتخابات  يف  والفائز  »الفتح« 
تاأثر  ع��دم  ب�ساأن  ال��ع��ب��ودي  نعيم  احل��ق«  »اأه���ل 
اليدوي  العد  بعملية  النهائية لانتخابات  النتائج 
اجلديدة. ويقول العبودي  »اأ�ستبعد اأن يحدث تغري 
واملحافظات  بغداد  يف  خ�سو�سا  بالنتائج،  كبري 
اجلنوبية، لأن اأغلب الطعون تتعلق بنتائج كركوك 
اأي�سا  وي�ستبعد  وال�سمالية«.  الغربية  واملحافظات 
طبيعة  على  اجل��دي��دة  النهائية  النتائج  »ت��اأث��ري 
التحالفات املحتملة بني الكتل الفائزة« وتوقع اأن 
ت�سيف عمليات العد اليدوي اجلديدة مقعدا اإ�سافيا 
املحكمة  اأك��دت  جانبها،  من  »الفتح«.  لتحالف 
الطلبات  النظر يف  اإمكانية  عدم  العليا،  الحتادية 
املتعلقة بامل�سادقة اأو عدم امل�سادقة على نتائج 
انتخابات ع�سوية جمل�س النواب قبل ورود النتائج 

النهائية من مفو�سية النتخابات.
 وقال املتحدث با�سم املحكمة اإيا�س ال�ساموك يف 
بيان، اإن »املحكمة نظرت يف طلب بعدم امل�سادقة 
الهيئة  قرار  اأن  بحجة  املر�سحني  اأحد  نتائج  على 
ل�ساحله  �سدر  الذي  والعدالة  للم�ساءلة  الوطنية 
»املحكمة  اأن  م�سيفا  الرئي�سية«،  ملقوماته  فاقد 
الحتادية العليا قررت رد الطلب لأنه �سابق لأوانه، 
البت  ميكنها  العليا ل  الحتادية  املحكمة  اأن  ذلك 
النهائية  النتائج  بعد ورود  اإل  الطلبات  مبثل هذه 

لنتخابات جمل�س النواب«.

العد اليدوي.. امال معلقة ونتائج متوقعة

بغداد - الجورنال

ل تزال الآثار العراقية تنهب وتهرب اإىل اخلارج رغم 
اجلهود التي تتحدث احلكومة العراقية عن بذلها للحد 

من هذه العمليات ومعاقبة من ُيتاجرون بها.
املواقع  من  �رشقتها  ت�ستمر  الواقع  اأر���س  على  لكن 
وتهريبها  العراقية  امُل��دن  داخ��ل  وتناقلها  الأثرية 

للخارج.
م�ستمر  ن�ساط  وج��ود  ع��ن  ك�سفت  الأخ���رية  الأي���ام 
خارج  العراقية  الأثرية  القطع  ُيهربون  لأ�سخا�س 

الباد.
قيادة  اأعلنت   2018 اآيار  والع�رشين من  يف احلادي 
اآث��ار  لتهريب  حماولة  اإحباط  عن  العراقي  اجلي�س 
من  للتهريب  ُمهيئة  كانت  "الثمينة"  ب�  و�سفتها 
العراق باجتاه �سوريا عن طريقة مدينة املو�سل يف 

حمافظة نينوى. 
اإىل متحف املو�سل الذي �سهد يف  وتعود هذه الآثار 
املو�سل  مدينة  على  "داع�س"  تنظيم  �سيطرة  اأثناء 
اأعماًل تخريبية بُحجة خُمالفة تلك الآثار ل�"ال�رشيعة 

الإ�سامية".
ثلث  على  "داع�س"  تنظيم  �سيطرة  ف��رتة  و�سهدت 
م�ساحة العراق، عمليات تهريب وا�سعة لاآثار العراقية 
فاإن  ُخراء  وبح�سب  نينوى،  حمافظة  يف  املوجودة 
تلك يف متويل  التهريب  عمليات  ا�ستفاد من  التنظيم 
مدنيني  �سد  ي�سنها  ك��ان  التي  الع�سكرية  عملياته 
اأن الفرتة التي  اأمن عراقية، لكن هذا ل يعني  وقوات 
الثقافة  وزير  وقال  تهريب.  عمليات  ت�سهد  مل  �سبقته 
ت�رشيح  خال  راون��دوزي  فرياد  والآث��ار  وال�سياحة 
ما  عراقية  اأثرية  قطعة  األف   15 من  "اأكرث  �سحفي: 
عن  الوزير  وحت��دث  العامل".  ُبلدان  يف  ُمهربة  زال��ت 

تنظيم  بها  ق��ام  �رشعي  غري  تنقيب  عمليات  وج��ود 
اأ�سماها ب�"الع�سابات" داخل الأرا�سي  "داع�س" وما 

العراقية.
الأمريكية  ال��ق��وات  دخ��ول  م��ع   2003 ع��ام  ومنذ 
واملتاجرة  الآث��ار  تهريب  عمليات  تو�سعت  للباد، 
املناطق  على  ذل��ك  يقت�رش  ومل  كبري،  ب�سكل  بها 
مثل  م�ستقرة  غري  اأمنية  اأو�ساعًا  تعي�س  كانت  التي 
الدين، بل حتى املحافظات  نينوى والأنبار و�ساح 
ذي  حمافظات  ف�سهدت  ما،  نوعًا  امل�ستقرة  اجلنوبية 
لتهريب  ح��الت  عدة  وبابل  والنجف  والب�رشة  قار 
منظمة  يف  اخلبري  وقال  اخلارج.  اإىل  العراقية  الآثار 
اليون�سكو اأحمد اجلمعة، "الآثار العراقية مل ُيهتم بها 
من قبل احلكومات العراقية املتعاقبة بعد 2003، لذا 
احلكومي  التهاون  ب�سبب  تهريبها  عمليات  ا�ستمرت 
القوانني  تطبيق  وع��دم  املهربني  مع  التعامل  يف 

التي تفر�س عليها اإيجاد قوة اأمنية خا�سة باملواقع 
اأية  لها من  الأثرية تكون قادرة على توفري احلماية 
اأعمال �رشقة اأو تخريب". واأ�ساف اأحمد اجلمعة وهو 
عمليات  تزال  "ما  اأي�سًا:  املو�سل  جامعة  يف  اأ�ستاذ 
التي  الفرتة  تراجعها عن  الآثار م�ستمرة رغم  تهريب 
املحافظات  بع�س  على  ُي�سيطر  داع�س  فيها  ك��ان 
الآثار،  زال عن  اأن اخلطر  العراقية، لكن هذا ل يعني 
احلكومة  وعلى  كبرية  خماطر  تواجه  زال��ت  ما  بل 
و�سعت  العراقية  احلكومة  اأن  وي��ب��دو  اإيقافها". 
فكل  الآث��ار،  تهريب  عمليات  من  للحد  ُكرى  اأهمية 
كانت  الأخ��رية،  الأ�سهر  خال  متت  التي  العتقالت 
ُت�سري اإىل اأن اعتقال الع�سابات كان وفق ُمداهمات اأو 
عمليات ا�ستباقية ولي�ست يف منافذ حدودية اأو نقاط 
العمل  يف  زي��ادة  وج��ود  اإىل  ُي�سري  ما  وه��ذا  تفتي�س، 

الإ�ستخباراتي اخلا�س بحماية الآثار. 

بغداد - الجورنال

 بدأت مفوضية االنتخابات المستقلة 

العراقية، عمليات العد والفرز اليدوي 

الجزئي لصناديق اقتراع االنتخابات التي 

جرت في 12 مايو )أيار( الماضي، بناء على 

التعديل الثالث لقانون االنتخابات الذي 

أقره مجلس النواب في 6حزيران الماضي 

وألزم المفوضية بإعادة العد يدويا بعد 

أن جرى إلكترونيا وأظهر تقدم تحالف 

»سائرون« المدعوم من مقتدى الصدر 

برصيد 54 مقعدا، يليه تحالف »الفتح« 

الحشدي برصيد 47 مقعدا، ثم قائمة 

رئيس الوزراء حيدر العبادي »النصر« 

برصيد 43 مقعدا، من أصل 329 مقعدا هي 

عدد مقاعد مجلس النواب.


