
ق�ست املحكمة االحتادية العليا، الثالثاء، بعدم د�ستورية 
2018 تخّول  لعام  املوازنة االحتادية  مادة يف قانون 

جمل�س النواب ت�سييد مبنى له مبلياري دينار.
يف  ال�ساموك  اإيا�س  للمحكمة  الر�سمي  املتحدث  وقال   
جل�ستها  عقدت  العليا  االحت��ادي��ة  "املحكمة  اإن  بيان 
الق�ساة  وح�سور  املحمود  مدحت  القا�سي  برئا�سة 
االأع�ساء كافة، ونظرت دعوى للطعن ببع�س مواد قانون 
املوازنة العامة لل�سنة املالية 2018، التي اأقامها رئي�س 
جمل�س  رئي�س  على  لوظيفته  اإ�سافة  ال���وزراء/  جمل�س 

النواب/ اإ�سافة لوظيفته".
طعون،  ثمانية  �سملت  "الدعوى  اأن  ال�ساموك،  واأ�ساف   
بعدم  مبوجبها  احلكم  مت  و�ستة  رده��ا،  مت  منها  اثنان 
الد�ستور"،  تخالف  كونها  املوازنة  يف  مواد  د�ستورية 
م�سرياً اإىل اأن "من املواد املطعون بها هي املادة )57/
اواًل( من القانون ون�ست على تخ�سي�س نحو 300 مليار 
دينار، من بينها مليارا دينار من املوازنة اال�ستثمارية 

تخ�س�س لت�سييد مبنى ملجل�س النواب".
ان  وج��دت  العليا  االحت��ادي��ة  "املحكمة  اأن  واأو���س��ح،   
على  واإ�سافته  املبلغ  لهذا  النواب  جمل�س  تخ�سي�س 
دون   2018 لعام  العامة  امل��وازن��ة  ق��ان��ون  م�����روع 
الرجوع اىل جمل�س الوزراء الأخذ موافقته خمالف للمادة 
)62/ثانيًا( من الد�ستور، وان ا�ستح�سال موافقة اللجنة 
يعني  ال  امل�روع  على  ال��وزراء  جمل�س  يف  االقت�سادية 
/62( امل��ادة  ملتطلبات  وفقًا  ال��وزراء  جمل�س  موافقة 

تلك  د�ستورية  بعدم  ق�ست  وبالتايل  الد�ستور  من  ثانيًا( 
املادة".  ي�سار اإىل اأن جمل�س النواب �سوت، بجل�سته التي 
االحتادية  املوازنة  على   )2018 اذار   3( ال�سبت  عقدت 
واأعلنت  الكرد.   النواب  مبقاطعة  احلالية  املالية  لل�سنة 
اإر�سال   ،)2018 اآذار   29( اخلمي�س  اجلمهورية،  رئا�سة 
يف  ن�ره  اأج��ل  من  العدل  وزارة  اإىل  امل��وازن��ة  قانون 
الر�سمية، دون م�سادقة رئي�س اجلمهورية فوؤاد  اجلريدة 

مع�سوم.
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بغداد - الجورنال

اليونسكو تباشر مشروع اعمار منارة الحدباء في الموصل
النجف تهدد بتظاهرات كبيرة احتجاجا على 

تردي الكهرباء 

العمل تجري بحثًا ميدانيًا في الموصل 
للعثور على عوائل االحداث

السجن 10 أعوام لموظف أختلس أكثر من 
نصف مليار دينار

بغداد - اجلورنال اأعلن ع�سو جمل�س حمافظة النجف زهري اجلبوري، الثالثاء، عزم 
اأبناء املحافظة على اخلروج بتظاهرات كبرية للمطالبة بتوفري الكهرباء.

ايام  قبل  خرجوا  املحافظة  “اهايل  اإن  اجلبوري  خ�سري  املجل�س،  رئي�س  وقال   
بتظاهرات احتجاجًا على تردي و�سع الكهرباء وعازمون اي�سًا على تكرارها على 

غرار التظاهرات التي حت�سل اليوم يف وا�سط والب�رة".
الن�سبة  ان  اال  بالكهرباء،  النجف  حمافظة  تزود  “بغداد  اأن  اجلبوري،  واأ�ساف   
املجهزة للمحافظة التكفي اىل �سد النق�س احلا�سل يف الطاقة”، مبينا اأن “النجف 
حت�سل على اقل من 50 % من الكهرباء، يف حني اننها حتتاج اىل اكرث من 1000 
“وزارة  اأن  النق�س احلا�سل يف الكهرباء”. واو�سح،  ميكا واط من الطاقة لتغطية 
الكهرباء تتحمل م�سوؤولية النق�س يف الطاقة، كونها مق�رة وعلى مدى 15 عامًا 

مل تتمكن من حل ازمة الكهرباء، ب�سبب عمليات الف�ساد التي حت�سل يف البالد”.
و�سهدت بع�س املحافظات انطالق تظاهرات عارمة احتجاجًا على تردي او�ساع 
الكهرباء والنق�س الكبري احلا�سل يف جتهيزها حمملني وزارة الكهرباء واحلكومة 

املركزية م�سوؤولية ذلك النق�س.

وال�سوؤون  العمل  وزارة  يف  االح��داث  ا�سالح  دائ��رة  اأج��رت  اجل��ورن��ال:   - بغداد 
االجتماعية ،الثالثاء، بحثًا ميدانيًا يف حمافظة املو�سل للو�سول اىل عوائل عدداً 
من امل�ستفيدين االحداث املودعني يف املدار�س اال�سالحية .  وقال املتحدث با�سم 
وزارة العمل وال�سوؤون االجتماعية عمار منعم يف بيان ،ان "دائرة ا�سالح االحداث 
كلفت باحثني اجتماعيني الجراء بحثًا ميدانيًا يف حمافظة املو�سل للو�سول اىل 
عوائل )15( م�ستفيداً مودعًا يف مدار�سها اال�سالحية ال يعلمون م�سري عوائلهم بعد 
احلرب التي جرت يف املحافظة الفتا اىل ان ق�سم الرعاية الالحقة يف دائرة ا�سالح 
االحداث اجرى تن�سيقًا م�سرتكًا مع مكتب االمن الوطني يف حمافظة نينوى لت�سهيل 
عمل الباحثني االجتماعيني ".  وا�ساف ان عملية البحث عن عوائل االحداث �سملت 
حمافظة املو�سل بجانبيها االمين واالي�ر ا�سافة اىل مناطق خارج مركز املدينة 
م�سريا اىل ان الباحثني االجتماعيني متكنوا من الو�سول اىل عوائل )10( م�ستفيدين 
وابالغهم عن مكان احتجاز اوالدهم يف حني مل يتم العثور على عوائل )5( منهم 

ال�سباب تعود اىل تغيري اماكن �سكناهم ونزوحهم اىل مناطق جمهولة العنوان .".

بغداد - اجلورنال:اأ�سدرت حمكمة اجلنايات املخت�سة بق�سايا النزاهة يف 
ع�ر  بال�سجن  حكما  الثالثاء،  اليوم  االحتادية،  الر�سافة  ا�ستئناف  رئا�سة 
اأعوام ملوظف اأدين باختال�س اأكرث من ن�سف مليار دينار. وقال املتحدث 
نيوز«،  تلقته»  بيان  يف  بريقدار  ال�ستار  عبد  االأعلى  الق�ساء  جمل�س  با�سم 
ا�ستئناف  رئا�سة  يف  النزاهة  بق�سايا  املخت�سة  اجلنايات  “حمكمة  اإن 
الر�سافة االحتادية اأ�سدرت، اليوم، حكما بال�سجن ع�ر �سنوات �سد موظف 
“املتهم  اأن  بريقدار،  وا�ساف  الرمادي”.  فرع  الر�سيد  مقا�سة يف م�رف 
اعرتف ب�رف �سكوك مزورة باالتفاق مع مديرة امل�رف الهاربة بقيمة 
اأن  612 مليون دينار عراقي  لتحقق املنفعة ال�سخ�سية”. وتابع بريقدار، 
316 من قانون العقوبات العراقي  اأ�سدرت قرارها وفق املادة  “املحكمة 
وبعد توفر جميع االدلة املقنعة”. يذكر اأن الق�ساء ي�سدر بني احلني واالآخر 
اأدينوا بامل�سا�س باملال العام بغية حتقيق  اأ�سخا�س  اأحكاما متعددة بحق 

مكا�سب �سخ�سية واختال�س اأموال طائلة.

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

 ففي النا�رية وحتديداً من قرى ومناطق امل�سب 
مدى  على  م�سعورة  ك��الب  هاجمت   ، الغربي 
من  عدد  باإ�سابة  ،وت�سببت  االهايل   كامل  �سهر 
العوائل  اغلب  ا�سطر  ، مما  الكلب  بداء  املواطنني 
ب�سن حمالت قتل ومطاردة للكالب ال�سائبة التي 
غزت مناطقهم، بعدما مل تلفت اجلهات املخت�سة 

ملطالباتهم بالتدخل 
اكدت  النا�رية  يف  التعليمي  احل�سني  م�ست�سفى 
ا�ستقبال اكرث من �ست حاالت من امل�سابني بداء 
كالب  قبل  من  ات  لع�سّ تعر�سهم  نتيجة  الكلب 
م�سعورة، حمذرة من هذه الظاهرة التي قد ت�سبب 

امرا�سا وبائية يف هذه املناطق.
احل�سني  م�ست�سفى  مدير  ح�سني،  عماد  ق��ال  اذ   
يف  تقريبا  حاالت  �ست  من  "اأكرث  ان:  التعليمي 
وكان  وال�سكك  النا�رية  مدينة  اأطراف  مناطق 
على  خارجية  وخدو�س  جل��روح  اأعرا�س  عليها 

مناطق خمتلفة من اجل�سم".
 ما هو داء الكلب ؟

 مر�س فريو�سي معد، ي�سبب الوفاة ب�سورة �سبه 
ال�ريرية.  االأع��را���س  ظهور  اأع��ق��اب  يف  دائمة 
االإن�سان  اإىل  الكلب  داء  بفريو�س  العدوى  وتنتقل 
اإىل  ت�سل  ن�سبة  يف  الداجنة  الكالب  طريق  عن 
اأن  ميكن  الكلب  داء  اأن  اإال  احل��االت  من   99%
ي�سيب احليوانات الداجنة والربية على حد �سواء. 
التعر�س  بعد  االإن�سان  لدى  الكلب  داء  وينت�ر 

للع�ّس اأو اخلد�س عن طريق اللعاب عادة.
املدارية  املناطق  اأمرا�س  من  الكلب  داء  وُيعد   
ال�سكانية  الفئات  اأ�سا�سًا  ت�سيب  التي  املهملة 
الفقرية وامل�ست�سعفة املقيمة يف املناطق الريفية 

مناعية  وغلوبولينات  لقاحات  وتوجد  النائية. 
تتوافر  ال  اأنها  غري  الكلب،  لداء  م�سادة  ب�رية 
لالأ�سخا�س  ب�سهولة  عليها  احل�سول  ُيتاح  ال  اأو 

املحتاجني اإليها.
  ونادراً ما يبلغ عن حاالت الوفاة الناجمة عن 
داء الكلب وغالبًا ما يكون االأطفال الذين ترتاوح 
اأعمارهم بني 5 �سنوات و14 �سنة من �سحايا هذا 

املر�س على ال�سعيد العاملي.
منه  الوقاية  ميكن  مر�س  الكلب  داء  الوقاية    
باللقاحات. ويعترب تطعيم الكالب اال�سرتاتيجية 

بداء  النا�س  اإ�سابة  من  للوقاية  م��ردوداً  االأعلى 
ح��االت  ع��دد  م��ن  ال��ك��الب  تطعيم  ويحد  الكلب. 
اإىل  احلاجة  ومن  الكلب  داء  عن  الناجمة  الوفاة 
العالج الوقائي بعد التعر�س للداء يف اإطار رعاية 

املر�سى الذين يتعر�سون لع�سات الكالب.
 اهايل النا�رية يتحدثون

اهتمامنا  عدم  "رغم  انه  امل�سابني  احد  واك��د   
مبهاجمة  تفاجاأت  املنطقة،  يف  ال�سائبة  للكالب 
كلب م�سعور ا�سابني بثالث ع�سات"، م�سريا اىل 
انه "بعد منا�سدتي تدخل اهايل املنطقة ومتكنوا 

من انقاذي".
"االهايل  ابناء املنطقة ان   من جانبه، قال احد 
الكالب"،  ه��ذه  من  ومتخوفني  حذرين  حاليا 

م�سريا اىل انهم "قاموا بحملة لقتلها".
كالب  ثمان  قتل  االن  لغاية  "مت  انه  وا�ساف   

�سائبة ومن بينها كالب م�سعورة".
بيئة ذي قار تتحدث

 ياأتي ذلك مع حتذير م�سبق ملديرية بيئة حمافظة 
ذي قار من انت�سار الكالب ال�سائبة داخل املناطق 
وجود  عدم  اىل  الفتة   ، املحافظة  يف  ال�سكنية 

املحافظة  قبل  من  م�سّكلة  جلنة  ل��دى  امكانية 
امل�ستلزمات  بع�س  على  باحل�سول  ال�سدد  بهذا 

ة بعملية اإبادة الكالب ال�سائبة. اخلا�سّ
 اذ يقول مدير بيئة ذي قار ، حم�سن عزيز تردنا 
ال�سائبة  الكالب  انت�سار  على  ال�سكاوى  من  كثريا 
ملجل�س  ار�سالها   على  نعمل  املحافظة   يف 
م�سرياً  الالزمة".  االج��راءات  التخاذ  املحافظة 
لكنها  الكالب  باإبادة  خمت�سة  جلنة  وج��ود  اىل 

متوقفة.  
اعمت  �سابق  وقت  الزراعة يف  :" وزارة  وي�سيف 
بيطرية  م�ست�سفى   هناك  مفاده  ر�سمي  كتاب 
تقوم  ان  املفرت�س  من  ولي�س  احليوانات  تعالج 
املحافظات  ووج��ه��ت  بحقهم،  اب���ادة  بعملية 
 ، وال�رطة  ،والبلدية،  البيطرة  بت�سكيل جلان من 
وفعاًل �سكلت اللجة وعملت لفرتة وتوقفت وب�سبب 

قلة املوارد املالية".
 ابادة الكالب انتهاك  لالأرواح

اذ  نافع  دي��ار  ال��ك��الب،  مربية  ت��وؤك��ده  ما  ه��ذا   
انتهاك   وه��ي  ح��اًل،  لي�ست  االب���ادة   ": ان  تقول 
ان  املعنية   باجلهات  االج��در  ،وك��ان  لالأنف�س 
تهتم  ب��االأرواح  من خالل جمع هذه احليوانات 
،وازالة  ذكورا  كانت  ان  اخ�ساء  عمليات  واجراء 
وان  ال�سيما  وتلقحها،  اناث   كانت  ان  املباي�س 

هذه اللقاحات متوفرة ورخي�سة الثمن".
يعنفون  االه���ايل  م��ن  الكثري   ": ان  وت�سيف    
احليوانات، وبالتايل تعر�س الكالب لهم بالع�س 
عن  او  نف�سها  ع��ن  دف��اع��ًا  فهو  طبيعيًا،  ام���راً 
:" طعام  الكالب يزيد  �سغارها".  تتابع بقولها 
من ن�سبة ا�سابتها بهذا الداء ، اغلب طعام الكالب 
ممتلئة  انها  امل��ع��روف  من  التي  النفايات  من 
رئي�س  م�سبب  فهي  وبالتايل  والبكرتيا  بالديدان 

باالإ�سابة".

اإلهمال الحكومي يهدد يهدد حياة أهالي ذي قار بـداء جديد

بغداد - الجورنال

ورفع  االنقا�س  الزال��ة  االول��ي��ة  االج���راءات  ب��داأت 
احل��دب��اء  امل��ن��ارة  حميط  م��ن  احلربية  املخلفات 
املظاهر  اب��رز  من  يعدان  الذين  النوري  واجلامع 
الرتاثية يف املو�سل، حيث تاأتي هذا احلملة بالتزامن 
للتحرير املو�سل.  وتتوىل  الذكرى االوىل  مع قرب 
ترميم  قائمتها،  على  احلدباء  ت�سع  التي  اليون�سكو 
  .2018 حزيران  يف  "داع�س"  ن�سفها  التي  املنارة 
"املنظمة  ان  قائال:  باربيل  اليون�سكو  يف  م�سوؤول 
عازمة على اعادة اعمار املنارة احلدباء بالتعاون 
ان  مبينا  املتحدة"،  االم��ارات  املانحة  الدولة  مع 
تن�سيقها  جرى  القانونية  االجراءات  بع�س  "هناك 

االعمار  يف  املبا�رة  لغر�س  احلايل  اال�سبوع  يف 
خالل االيام القادمة".  وتبنت االمارات اعادة اعمار 
و400  مليون   50 النوري مببلغ  وامل�سجد  احلدباء 
رئي�سة  اما  �سنوات.  امريكي ملدة خم�سة  الف دوالر 
جلنة اال�ستثمار يف جمل�س نينوى، لليال حممد علي 
او�سحت ل�"الغد بر�س"، ان "احلكومة املحلية تثمن 
دور اجلهات الداعمة العادة اعمار احلدباء، و�ستوفر 
وابرزها  والفنية  االمنية  االحتياجات  كافة  لهم 
برتميم  ال�سابق  يف  �ساركوا  الذين  الفنانني  بع�س 
اليون�سكو  �رعت  "فعليا  انه  اىل  وا�سار  املنارة".  
لتهيئة  االولية  اجراءاتها  القنابل  ازال��ة  ومنظمة 
خالل  و�ستبا�ر  االنقا�س  ورف��ع  امل��ن��ارة  حميط 

اال�سبوع اجلاري وما بعده يف االعمال االولية".

الطائي  عبداهلل  املو�سل  بجامعة  التاريخ  ا�ستاذ   
عملية  يف  ال�ساركه  يتطلع  التاأريخ  "ق�سم  ان  بني 
الدرا�سة  ق�سم  خ�سو�سا  وامل�سجد  املنارة  اعمار 
يف  دقيقة  ومتابعة  مل�سة  له  تكون  لكي  اال�سالمية 

عملية االعمار".
 وا�ساف ان "املنارة وامل�سجد هي جزء من التاريخ 
كبرية  النف�سية  واهميتها  االثرية  للمو�سل  املهم 
م�ساجد  اأك��رب  النوري  م�سجد  ويعد  هنا".    للنا�س 
"داع�س"  لتنظيم  اهمية  له  وكان  القدمية،  املدينة 
تنظيم  لزعيم  الوحيد  العلني  الظهور  ك��ان  حيث 
 ،2014 يوليو  متوز/  يف  البغدادي  بكر  اأبو  الدولة 
حني اأعلن "اخلالفة" على املناطق التي �سيطر عليها 
ا�سم  امل�سجد  هذا  ويحمل  منه.   والعراق  �سوريا  يف 

�سوريا  الزنكي، موحد  الدين  اإىل نور  ن�سبة  النوري، 
اأمر ببنائه يف العام  وحاكم املو�سل لفرتة، والذي 
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 واإىل جانبه، تقع منارة احلدباء املائلة، التي كانت 
تبقى  ما  وهي  القدمي،  النوري  جلامع  مئذنة  يوما 
طبعت  اإذ  للمدينة،  رمزا  املنارة  ت�سكل  حيث  منه، 
اآالف  ع�رة  فئة  من  العراقية  الورقية  العملة  على 

دينار.
املنارة  فجر  قد  يكون  ان  "داع�س"  تنظيم  ونفى   
حينها واتهم التحالف الدويل بق�سفها، لكن االخري 
العراقية  القوات  حترك  املنارة  وعرقلت  ذلك.   نفى 
وابعاد  عليها  احلفاظ  كانوا يحاولون  حينها حيث 

القتال من حميطها حتى حلظة تدمريها.

بغداد- طالب الموسوي 

في ظل الظروف الصحية 
والبيئية االستثنائية التي 

يعيشها العراق ، تنتشر 
الكثير من االمراض واألوبئة، 

مخلفة وراءها عدد من 
الموتى وآخرون يستجدون 

اللقاحات والمضادات وسط 
تقصير حكومي واضح 

بتوفير العالجات للكثير 
منها .


