
التزام  وجوب  الأحد،  العليا،  الحتادية  املحكمة  اأكدت 
جمال�س املحافظات بال�سياقات العامة ملجل�س الوزراء، 
من  تعيني  على  املخت�س  الوزير  موافقة  ان  اإىل  لفتة 
يتعار�س  ل  املحافظات  يف  العليا  املنا�سب  ي�سغل 
اإيا�س  للمحكمة  الر�سمي  املتحدث  وقال  الد�ستور.  مع 
ال�ساموك يف بيان اإن “املحكمة الحتادية العليا عقدت 
وح�سور  املحمود  مدحت  القا�سي  برئا�سة  جل�ستها 
الطعن بعدم  الق�ساة الع�ساء كافة ونظرت يف دعوى 
امل��ادة  من  )ثانيًا(  البند  من   )1( الفقرة  د�ستورية 
املحافظات،  لقانون  الثالث  التعديل  قانون  من   )4(
الوزير على تعيني من ي�سغل  املت�سمنة وجوب موافقة 
كانت  اذا  رف�سها  اأو  املحافظة  يف  العليا  املنا�سب 
ال�رشوط للمر�سح غري متوفرة فيه”. واأ�ساف ال�ساموك، 
اأن “املحكمة الحتادية العليا وجدت اأن الن�س مو�سوع 
الطعن ل يتعار�س مع احكام الد�ستور ذلك ان ال�رشوط 
يف  العليا  للمنا�سب  املر�سحني  يف  توفرها  الواجب 
املحافظة تتطلب التن�سيق مع احلكومة الحتادية التي 
ال��وزراء  جمل�س  موافقة  اأن  كما  ال�رشوط،  تلك  و�سعت 
على ذلك �سياق متبع بالن�سبة ملن هو بدرجة مدير عام، 
الطعن ل يتعار�س مع  الن�س مو�سوع  فاأن  لذا  فاعلى 
“املدعي -وهو رئي�س  اإىل ان  الد�ستور”. واأ�سار  احكام 
يف  طعن  لوظيفته-  ا�سافة  مي�سان/  حمافظة  جمل�س 
قانون  من   )11( امل��ادة  د�ستورية  بعدم  اأي�سًا  دع��واه 
بال�سياقات  املحافظة  بالتزام  تق�سي  التي  التعديل 
ال�ساموك،  وبني  الوزراء”.  جمل�س  ير�سمها  التي  العامة 
الوزراء  جمل�س  وجدت  العليا  الحتادية  “املحكمة  اأن 
الد�ستور  من  اوًل(   /80( امل��ادة  احكام  اإىل  وا�ستناداً 
لذا  للدولة،  العامة  ال�سيا�سة  وينفذ  يخطط  ال��ذي  هو 
ي�ستند  الطعن  مو�سوع  املادة  يف  الوارد  الوجوب  فاأن 
معها،  يتقاطع  ول  الد�ستور،  من  املذكورة  امل��ادة  اإىل 
وبناء على ما تقدم قررت املحكمة الحتادية العليا رد 

الدعوى لعدم ا�ستنادها اإىل �سند من الد�ستور”.
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بغداد - الجورنال

دورة البرلمان الثالثة.. ارث لقوانين معطلة وأخرى عالقة جنايات الكرخ: السجن 76 سنة لعصابة 
“إتاوات” في العاصمة

مجلس ديالى يوجه بحظر تربية االغنام 
والماشية بشكل نهائي بالمدن

الهيئة القضائية لالنتخابات تؤيد قرار 
المفوضية بشأن العد والفرز اليدوي جزئيا

الإره��اب،  بق�سايا  املخت�سة  الكرخ  جنايات  حمكمة  اأ�سدرت  بغداد-اجلورنال: 
بابتزاز  لقيامهم  ع�سابته  واأف��راد  متهم  على  �سنة   )76( بال�سجن  حكما  الح��د، 
املواطنني وجباية الإتاوات منهم. وقال املتحدث الر�سمي ملجل�س الق�ساء الأعلى 
املخت�سة  الكرخ  جنايات  “حمكمة  اإن   ، بيان  يف  بريقدار  ال�ستار  عبد  القا�سي 
من  مواطنني  بابتزاز  قامت  ع�سابة  اأفراد  بحق  حكما  اأ�سدرت  الإره��اب  بق�سايا 
مبالغ  دفع  على  واإجبارهم  الأهلية  املولدات  واأ�سحاب  الدللية  مكاتب  اأ�سحاب 
نقدية طائلة وب�سورة دورية ك�)اإتاوات(”. واأ�ساف بريقدار، اأن “املتهمني يقومون 
عدم  حالة  يف  ال�سنع  حملية  عبوات  بوا�سطة  املواطنني  ومركبات  منازل  بتفجري 
اأعاله  املتهمني  اأقوال  �سدقت  “املحكمة  اأن  الر�سمي  املتحدث  واو�سح  دفعهم”. 
اأفراد الع�سابة يف حوادث اأخرى ن�سطت  ومازالت هناك �سكاوى قيد التحقيق �سد 

يف منطقتي الدولعي واحلرية”.

بغداد-اجلورنال: اأعلن رئي�س جمل�س دياىل علي الدايني، الحد، عن ا�سدار توجيه 
الج��راءات  كل  واتخاذ  امل��دن  مراكز  يف  والغنام  املا�سية  لرتبية  �سامل  بحظر 

ملعاجلة اي خمالفات، فيما اكد عدم ت�سجيل اي ا�سابة باحلمى النزفية.
املا�سية  تربية  بحظر  توجيها  ا�سدار  "مت  انه  �سحايف  حديث  يف  الدايني  وقال 
والغنام يف مراكز املدن ومنها بعقوبة، واعطاء ال�سوء الخ�رش للجهات املخت�سة 

بالقيام بدورها وفق القانون يف معاجلة املخالفات دون اي ا�ستثناء".
يف  برزت  ظاهرة  املدن  مراكز  يف  والغنام  املا�سية  "تربية  ان  الدايني  وا�ساف 
ملعاجلتها  حان  "الوقت  ان  اىل  لفتا  متعددة"،  ا�سباب  نتجية  املا�سية  ال�سنوات 

باعتباره متثل �رشر بيئي و�سحي على الحياء ال�سكنية".
وتابع رئي�س جمل�س دياىل ان "املحافظة مل ت�سهد اي ا�سابة مبر�س احلمى النزفية 
ومت اتخاذ �سل�سلة اجراءات وقائية بالتن�سيق مع البيطرة واجلهات ذات العالقة من 

اجل منع بروز هذا املر�س داخل حدود دياىل".
يذكر ان حمافظات عدة �سهدت موؤخرا ت�سجيل حالت ا�سابة مبر�س احلمى النزفية 

الذي ينتقل من احليوان اىل الن�سان. 

"تاأييد" الهيئة  اليوم الحد، عن  العلى،  الق�ساء  اأعلن جمل�س  بغداد - اجلورنال: 
"جزئيا"، فيما  اليدوي  والفرز  العد  ب�ساأن  لقرار املفو�سية  الق�سائية لالنتخابات 
املركز  وقال  العليا.  الحتادية  املحكمة  قرار  مع  "يتما�سى"  القرار  هذا  اأن  بني 
الق�سائية لالنتخابات يف  "الهيئة  اإن  بيان  العلى يف  الق�ساء  العالمي ملجل�س 
امل�ستقلة  العليا  املفو�سية  قرار  بتاأييد  قرارا  اأ�سدرت  الحتادية  التمييز  حمكمة 
لالنتخابات املت�سمن اإجراء العد والفرز اليدوي بالن�سبة للمراكز النتخابية التي 
العراق".  عموم  يف  النتخابية  املراكز  جميع  ولي�س  فقط،  �سكاوى  ب�ساأنها  رفعت 
عن  ال�سادر  القرار  مع  متا�سيا  جاء  الق�سائية  الهيئة  "قرار  اأن  املركز،  واأ�ساف 
التي  باملراكز  يدويًا  والفرز  العد  باإعادة  والقا�سي  العليا  الحتادية  املحكمة 
بخروقات  الربملانية  احلقائق  تق�سي  جلنة  وكانت  فقط".  �سكاوى  ب�ساأنها  رفع 
اليوم الحد، املحكمة الحتادية اىل ا�سدار بيان خالل يومني  النتخابات دعت، 
لت�سويب قرارها واأنها "مع العد والفرز الكلي"، فيما عد بقاء املحكمة �سامتة باأنه 

�سي�سع "نقطة �سوداء" بتاأريخها.

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

"احلراك  ان  �سحفي  حديث  يف  ال�سامرائي  وقال 
ال�����س��اب��ق �سليم  ال���ذي ي��ق��وده رئ��ي�����س ال��ربمل��ان 
الكربويل،  جمال  احل��ل  كتلة  ورئي�س  اجل��ب��وري، 
اخلنجر  خمي�س  العراقي  القرار  حتالف  ورئي�س 
لن  املقبل  ال��ربمل��ان  يف  الك��رب  الكتلة  لت�سكيل 
امل�سادقة على  يتم  تكون حا�سمة ونهائية ما مل 
"اجلميع مطالب  ان  النتخابات". وا�ساف  نتائج 
تذهب  وان  املقبلة،  احلكومة  بت�سكيل  بال�رشاع 
ووطنية"،  حقيقية  ائتالفات  اىل  ال�سيا�سية  الكتل 
ل  تركيا  يف  الثالث  القيادات  "اجتماع  ان  مبينا 

�سري فيه".
واو�سح ان "العراق �ساحة مفتوحة ولو كان القرار 
اجتماعات،  هكذا  بعقد  �سمحنا  ملا  بحت  عراقي 
وافاد  اجلميع".  فيه  يتدخل  العراقي  ال�ساأن  لكن 
الربملان  رئي�س  الح��د،  عراقي،  �سيا�سي  م�سدر 
مع  تركيا  يف  يومني  منذ  موجود  اجلبوري  �سليم 
على  التفاق  لغر�س  ال�سنة  القادة  من  جمموعة 

قيام تكتل �سني بارز ي�سم اأكرث من 45 نائبًا.
 وقال امل�سدر الذي رف�س الك�سف عن ا�سمه باأن 
“اجتماعًا �سم قيادات �سنية، عقد يف تركيا، هدفه 

ت�سكيل تكتل �سيا�سي بارز”.
وليته(  )املنتهية  الربملان  “رئي�س  ان  وا�ساف 
مع  تركيا  يف  يومني  منذ  موجود  اجلبوري  �سليم 
جمال  اأب��رزه��م  من  ال�سنة،  القادة  من  جمموعة 
الكربويل زعيم حزب احلل واأحمد عبد اهلل اجلبوري 
�ساحب  اخلنجر  وخمي�س  الدين  �سالح  حمافظ 

امل�رشوع العربي والإعالمي �سعد البزاز.
هو  ال�سنة  القادة  هوؤلء  وجود  “�سبب  اأن  واأو�سح 

ي�سم  بارز  �سني  تكتل  قيام  على  التفاق  لغر�س 
اأكرث من 45 نائبًا، ميثل الكتل التي ميثلها هوؤلء 

اآخرون من الزعامات  اأن يلتحق بهم  القادة، على 
يف  يتم  رمب��ا  ال��ذي  الت��ف��اق  اإع��الن  بعد  ال�سنية 

غ�سون اليومني املقبلني يف العا�سمة بغداد.
لعقد  مقرا  تركيا  اختيار  ب�ساأن  �سوؤال  على  وردا 

بتاأثريات  قد مت  ذلك  اإذا كان  وما  اللقاء  مثل هذا 
جمرد  هي  “اإ�سطنبول  اإن  ال�سيا�سي  قال  تركية، 
مكان منا�سب للجميع لعقد مثل هذا التفاق ولي�س 
اأو  ر�سمية  جهة  اأي  مع  لقاء  لأي  وجود  ول  اأكرث، 

غري ر�سمية يف تركيا”.
بني  من  تكتل  بت�سكيل  يتعلق  “التفاق  اأن  وتابع 
ق�سايا  اأي  اإىل  التطرق  يجر  ومل  ال�سنية  الكتل 
�سيا�سية تتعلق بالأدوار واملنا�سب واأي �سيء من 

هذا القبيل”.
همام  تراأ�سها  النواب،  جمل�س  جل�سة  ان  اىل  ي�سار 
ظل  يف  الربملان،  لرئي�س  الأول  النائب  حمودي 
غياب رئي�س الربملان �سليم اجلبوري الذي حاول 
ح�سوره  ع��دم  على  التعتيم  الإع��الم��ي  مكتبه 
اجلل�سة، بينما كان هو من اأ�سد املتحم�سني لفكرة 
اأحد  لكونه  ال�سامل  اليدوي  والفرز  والعد  التمديد 

اأبرز اخلا�رشين يف النتخابات الأخرية.
الإغاثة  هياأة  مقر  اإىل  زي��ارة  اجلبوري،  واأج��رى 
على  اإ�سطنبول،  مدينة  يف   ،)İHH( الإن�سانية 

هام�س زيارته لرتكيا.
زار  "اجلبوري  اإن  لها،  بيان  يف  الهياأة،  وذك��رت 
مقرها باإ�سطنبول، مع الوفد املرافق له، وا�ستقبله 

رئي�سها بولنت يلدرمي، واأع�ساء جمل�س الإدارة".
"الزيارة جاءت على هام�س  اأن  اإىل  واأ�سار البيان 
يف  عراقي  وفد  مع  اجلبوري  يجريها  مباحثات 

تركيا".
واأّكد البيان، ان "م�سوؤويل الهياأة اأطلعوا اجلبوري 
على معلومات حول اأن�سطتهم الإغاثية يف العراق".
بالدبلوما�سية  اجلبوري  ا�ساد  البيان،  وبح�سب 
ال��ع��راق،  يف  وم�ساعادتها  للهياأة  الإن�سانية 

وو�سفها باأنها "قّيمة جًدا".

حراك رباعي في تركيا لتشكيل تحالف سني 

بغداد – الجورنال 

النواب  ملجل�س  الثالثة  الت�رشيعية  ال���دورة  انتهت 
بح�سب املدة القانونية التي حددها الد�ستور، و�سهدت 
لتمديد هذه  عديدة  املا�سية حماولت  القليلة  اليام 
الفرتة بقرار من املحكمة الحتادية حلني م�سادقتها 
على النتخابات واجراء عملية العد والفرز اليدوي ال 
النواب  جمل�س  اع�ساء  وعمل  بالرف�س.  جوبهت  انها 
خاللها  من  ي�سغلون  كانوا  التي  ال�سابقة  املدة  طيلة 
مت  اجلل�سات  من  الكثري  عقد  على  الربملان  ع�سوية 
التي  احلكومية  والت�رشيعات  القوانني  اقرار  خاللها 
يف  ال�سخ�سية  مل�ساحلهم  �سبت  انها  البع�س  يرى 
حني يقول الطرف الخر انها جاءت للم�سلحة العامة، 
ا�سافة اىل تعطيل العديد من القوانني الخرى والتي 
ومنها  الربعة  ال�سنوات  طوال  عليها  التفاق  يتم  مل 

قانون املحكمة الحتادية العليا وقانون النفط والغاز 
ا�سافة اىل قانون اخلدمة الجتماعية.

احمد  تافكة  ال�سابقة  النائبة  تقول  ال�سياق  هذا  ويف 
مت  عمله  �سنوات  طيلة  ال��ن��واب  جمل�س  اعمال   " ان 
مر�سل  قانون   120 منها  كان  قانون   136 ت�رشيع 
من احلكومة و16 مقرتح لقانون كما مت ا�ستجواب 7 
ما يخ�س  اثنان  ويف  وزراء  �سخ�سيات من �سمنها 
فبلغت  الربملان  داخل  متت  التي  ال�ست�سافات  عدد 
قارب  ماي  النواب  جمل�س  وجه  كما  ا�ست�سافة   41
الظروف   " ان  احمد  وا�سافت  �سفهيا".  �سوؤال   25
احلرب  ومنها  مهياأة  تكن  مل  الربملان  بها  مر  التي 
على داع�س والنح�سار القت�سادي وتوقف اخلدمات 
باحلرب  لن�سغالها  للربملان  احلكومة  تقدمها  التي 
والطائفية  املحا�س�سة   " ان  مو�سحة  داع�س"  �سد 
م�سيطرة على جمل�س النواب يف توزيع اللجان داخل 

جمل�س النواب وال�سفر اىل اخلارج وكل ما يجري يتم 
عرب املحا�س�سة".

" الدورة  ان  اللطيف  عبد  وائل  ال�سابق  النائب  ويرى 
عزل  اىل  و�سلت  التقاطعات  من  بالكثري  ا�سيبت 
من  واعيدت   2016 عام  يف  النواب  جمل�س  رئا�سة 
خالل اقامة دعوة ق�سائية لدى املحكمة الحتادية".

الربملانية  ال��دورة  هذه  خالل  ح�سل  ما   " ان  وتابع 
بعدم  عليها  يوؤخذ  والتي  ال�سالح  جبهة  ن�ساأة  هو 
قانون  ت�رشع  ومل  الد�ستورية  التعديالت  ا�ستكمال 
والنفط  الحتادية  املحكمة  وقانون  الحتاد  جمل�س 
واملحافظات  لالأقاليم  املالية  وال���واردات  والغاز 
باقت�ساد  ترتبط  التي  القوانني  من  الكثري  وغريها 

البالد".
وينتظر النواب الفائزون بالنتخابات التي جرت يف 
الحتادية  املحكمة  م�سادقة  الفائت  ايار  من  ال�12 

على نتائج النتخابات ملمار�سة عملهم يف الربملان 
اجلديد. ويقول ع�سو جمل�س النواب ر�سول را�سي ان 
ال�سبت،  اليوم  من  الخرية  ال�ساعات  انق�ساء  مع   "
�ستنتهي املدة القانونية ملجل�س النواب والتي حددت 
انعقاد  تاريخ  من  �سنوات  باأربع  العراقي  بالد�ستور 

اوىل جل�ساته".
كانت  النواب  ملجل�س  احلالية  ال��دورة   " ان  وي�سيف 
والقوانني  القرارات  من  الكثري  ا�سدرت  حيث  جيدة 
النفط  وقانون  الحتادية  املحكمة  قانون  ق�سية  ال 

والغاز وقانون اخلدمة الجتماعية".
وتابع را�سي ان " ابرز املعرقالت التي واجهها جمل�س 
النواب هي عدم التفاق بني الكتل ال�سيا�سية امل�سكلة 
والت�رشيعات"  القوانني  من  الكثري  ب�سان  للربملان 
ا�ستكمال  املقبلة  ب��ال��دورة  نامل   " ان��ه  اىل  منوها 

القوانني املعطلة والتخل�س من جميع املعرقالت".

بغداد-الجورنال

رحب القيادي في اتحاد القوى 

العراقية، مطشر السامرائي، 

االحد، بعقد رئيس البرلمان 

السابق سليم الجبوري، ورئيس 

كتلة الحل جمال الكربولي، 

وتحالف القرار خميس الخنجر، 

اجتماعاتهم في تركيا او غيرها 

من اجل تشكيل كتلة سنية 

كبيرة في البرلمان.


