
االحت��ادي��ة  املحكمة  ���ش��ارك��ت 
ال��ع��ل��ي��ا يف م����ؤمت���ر امل��ح��اك��م 
واملجال�س الد�شت�رية يف مدينة 
اأك��د  فيما  ال��رك��ي��ة،  ا�شطنب�ل 
القا�شي مدحت  رئي�س املحكمة 
الد�شت�ري  الق�شاء  اأن  املحم�د 
يف ال��ع��راق ا���ش��در ال��ع��دي��د من 
حماية  يف  ا�شهمت  االح��ك��ام 

احلريات وتعزيز امل�شاواة.
املتحدث  ال�شام�ك  اإيا�س  وقال 
االحت��ادي��ة  للمحكمة  الر�شمي 
ال��ع��راق  ان   " ب��ي��ان  يف  العليا 
�شارك يف امل�ؤمتر 42 من روؤ�شاء 
العربية  واملجال�س  املحاكم 
وتراأ�س  والعاملية،  واال�شالمية 
املحكمة  رئي�س  ال��ع��راق  وف��د 
االحتادية العليا القا�شي مدحت 
املحم�د، ومب�شاركة احد الق�شاة 

اع�شاء املحكمة.
بحثًا  املحم�د  القا�شي  والقى 
عن�انه )دور املحكمة االحتادية 
تر�شيخ  يف  ال��ع��راق  يف  العليا 
ح��ك��م ال��ق��ان���ن(، وا����ش���ار اإىل 
العديد من االحكام التي �شدرت 
العامة،  احلريات  وعززت  عنها، 
وامل�������ش���اواة ب��ن ال��ع��راق��ي��ن، 
وح��ف��ظ��ت ح��ق���ق امل��ك���ن��ات، 

ور�شخت �شيادة القان�ن.
املحكمة  رئي�س  اأكد  جانبه،  من 
تركيا  جه�رية  يف  الد�شت�رية 
الربفي�ش�ر الدكت�ر زهت� ار�شالن 
"ا�شهمت  ال��ع��راق،  م�شاركة  اأن 
ب�شكل عظيم يف اجناح امل�ؤمتر"، 
"يك�ن  باأن  امنياته،  عن  معربًا 
الغر�س  ادى  ق��د  امل���ؤمت��ر  ق��د 
بن  م�شتمر  ح����ار  بتا�شي�س 
املجال�س  الد�شت�رية/  املحاكم 
وامل���ع���اه���د امل�����ازي����ة ل��ل��دول 

التعاون  منظمة  يف  االع�شاء 
املعل�مات  لتبادل  اال�شالمي 

واف�شل التطبيقات".
التزام  اخلتامي  البيان  واأورد 
"�شيادة  ب���  امل���ؤمت��ر،  اع�����ش��اء 
االن�شان  وحق�ق  القان�ن  حكم 
العاملية"،  القان�نية  واملبادئ 
"اتخاذ  ب�  العامل،  دول  وطالب 
اخلط�ات الالزمة ل�شمان التمتع 
من  واحلريات  باحلق�ق  الكامل 

قبل جميع االفراد".
البيان،  وفق  املجتمع�ن،  وادان 
"االعمال االرهابية التي تق��س 
تعزيز حياة كرمية جلميع الب�رش 
جميع  بن  ال�شلمي  والتعاي�س 

االديان واملعتقدات".
اأن  اهمية،  على  البيان  و�شدد 
الق�شائية  ال�شلطات  "ت�ؤدي 
يف  مركزيًا  دوراً  والد�شت�رية 
وحق�ق  القان�ن،  �شيادة  دع��م 
غري  ال��ت��دخ��الت  �شد  االن�����ش��ان 
املربرة، واأن تق�م هذه ال�شلطات 
يف  ق��ي��ادي  ب���دور  الق�شائية 
القان�ن  �شيادة  تعزيز  تط�ير 
امل�شت�ى  على  االن�شان  وحق�ق 
يف  وال��دويل  واالقليمي  ال�طني 

نف�س ال�قت".
وت�����ش��م��ن ال���ب���ي���ان ع����دد من 
املقررات اهمها، "عقد م�ؤمترات 
مناق�شة  اج���ل  م���ن  منتظمة 
وحق�ق  الد�شت�رية  امل�شائل 
االهتمام امل�شرك  االن�شان ذات 
واالراء  امل��ع��ل���م��ات  ت���ب���ادل 
واخلربات لتعزيز �شيادة القان�ن 
نف�س  يف  االن�����ش��ان  وح���ق����ق 
املجتع�ن  اتفق  كما  ال�قت"، 
"عقد  ع��ل��ى  ال��ب��ي��ان،  ب��ح�����ش��ب 
 2020 عام  يف  القادم  امل�ؤمتر 
حتت رعاية املحكمة الد�شت�رية 

االندوني�شية".
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بغداد - الجزورنال

مجلس كربالء: “قدسية المحافظة” ليس “مبتدعا” وجاء وفقا لقانوني العقوبات والعتبات
إفتتاح صاالت عمليات ومراكز صحية في 

نينوى

المفوضية تدرس تحديد موعد جديد 
النتخابات مجالس المحافظات

المالكي يؤكد أهمية ارتقاء الكهرباء 
بالخدمات التي تقدمها للمواطن

بغداد - اجل�رنال:افتتح وزير ال�شحة الدكت�ر عالء الدين العل�ان ع�رشات 
حمافظة  يف  والط�ارىء  والردهات  العمليات  و�شاالت  ال�شحية  املراكز 

نين�ى.
وقال العل�ان يف ت�رشيح �شحفي ان "ال�شحة �شتعمل على جتهيز �شحة 
نين�ى باجهزة حديثة للمفرا�س والرنين املغناطي�شي لت�شخي�س االمرا�س 
باال�شعة املل�نة ، ف�شال عن اجهزة طبية حديثة خا�شة ملر�شى امل�شابن 

بالف�شل الكل�ي واجهزة طبية اخرى ".
وا�شاف ان "ال�شحة �شتعمل اي�شا على جتهيز كافة امل�ؤ�ش�شات واملراكز 
العامة واملزمنة واجلرع  ال�شحية يف عم�م حمافظة نين�ى بالعالجات 

الكيمياوية مع ت�فري ك�ادر طبية متخ�ش�شة".

لالنتخابات،  العليا  املف��شية  اعلنت  ني�ز:  اجل�رنال   – بغداد 
الي�م االربعاء، انها ب�شدد حتديد م�عد جديد النتخابات جمال�س 

املحافظات.
�شحفي،  ت�رشيح  يف  امل��ش�ي  معتمد  املف��شية  ع�ش�  وق��ال 
عبد  عادل  ال�زراء  رئي�س جمل�س  مع  لقاًء  �شتجري  املف��شية  ان 
املهدي لتحديد م�عد جديد الإجراء انتخابات جمال�س املحافظات 
�شتق�م  االنتخابات  تلك  م�عد  حتديد  وحال  واإعالنه،  االق�شية 
ت�اجهها  قد  التي  التحديات  لكافة  م�شتفي�شة  بدار�شة  املف��شية 

الإجرائها.
واأ�شاف اأن مف��شية االنتخابات ومن خالل ت�ا�شلها مع اللجنة 
التي  امل�شاكل  اأهم  عن  مف�شاًل  تقريرا  اأعدت  النيابية  القان�نية 
ت�اجهها الإجراء انتخابات جمال�س املحافظات، فيما اأ�شارت اإىل 

ا�شتمرار ت��شلها مع اللجنة ال�شتكمال التح�شريات.
التي  والكلف  االأم����ال  و�شع  اأهمية  على  امل��ش�ي  �شدد  كما 
املحافظات  جمال�س  انتخابات  تلك  الإجراء  املف��شية  حتتاجها 
متفق  قان�ن  وج�د  �رشورة  اإىل  الفتا  ال�رشف،  حيز  واالق�شية 
املف��شية  ت�شخي�س  ظل  يف  �شيما  االنتخابات،  تلك  ب�شان  عليه 
الكثري من املالحظات على 52 مادة من قان�ن انتخابات جمال�س 
املحافظات رقم 12 ل�شنة 2018، م��شحا بان املف��شية ثبتت 

تلك املالحظات وطرحتها يف اجتماعها مع اللجنة القان�نية.

القان�ن ن�ري  ائتالف دولة  ني�ز: بحث رئي�س  – اجل�رنال  بغداد 
املالكي، االربعاء، مع وزير الكهرباء ل�ؤي اخلطيب ازمة الطاقة يف 

البالد و�شبل معاجلتها. 
وذكر بيان ملكتب املالكي، ان “رئي�س ائتالف دولة القان�ن ا�شتقبل 
وزير الكهرباء ل�ؤي اخلطيب ، وجرى خالل اللقاء ا�شتعرا�س مف�شل 
التي  واملع�قات  بها  ت�شطلع  التي  واخلدمات  ال�زارة  عمل  ل�اقع 

تعر�س عملها “.
الكهرباء  وزارة  ارتقاء  اأهمية  على  البيان،   بح�شب  املالكي،  واأكد 
باخلدمات التي تقدمها للم�اطن، وجتاوز مكامن اخللل والعمل على 

انهاء م�شكلة الكهرباء .
امل�شتقبلية  وخططه  روؤيته  اللقاء  خالل  ال�زير  قدم  جانبه  من 
التجهيز،  يف  النق�س  ومعاجلة  الكهربائي،  التيار  ب�اقع  لالرتقاء 

م�ؤكدا،  عزمه على ايجاد احلل�ل الناجعة التي ت�شهم يف ذلك.  

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

االنتخابات  ال��ع��راق  اأج���رى   2018 ع��ام  خ��الل 
للربملان  الرابعة  ال��دورة  بذلك  بادئا  الربملانية، 
املتحدة  ال�اليات  قادته  الذي  الغزو  منذ  العراقي 
عام 2003، مع احلك�مة ال�شاد�شة برئا�شة عادل 
تراكم  وب�شبب  عرجاء.  تزال  ال  التي  املهدي  عبد 
التي  واخلدمية  واالقت�شادية  ال�شيا�شية  االأزمات 
فجرت املظاهرات التي بداأت يف حمافظة الب�رشة 
خالل �شهر مت�ز املا�شي، وامتدت اإىل حمافظات 
حتى  ال�شيعية  االأغلبية  ذي  واجل��ن���ب  ال��شط 
املهدي  اأطلقت على حك�مة عبد  بغداد،  العا�شمة 
حتى  لكن  االأخرية".  "الفر�شة  حك�مة  ت�شمية 
ال�شيا�شية  الكتل  كل  تعرف  التي  احلك�مة،  هذه 
البالد يف نفق مظلم من  باأن ف�شلها يعني دخ�ل 
ي�م  املائة  م�شار  ب�شاأن  امل�ؤ�رشات  فكل  االأزمات، 
حتقق  لن  اأنها  على  تدل  لها،  منحت  التي  االأوىل 
الذي  ال�زاري  به على �شعيد منهاجها  ما وعدت 
بدت طم�حاته ف�ق �شقف كل الت�قعات. وي��شح 
ال�شيا�شي والقيادي يف حتالف القرار اأثيل النجيفي 
اأن "ال��شع يف العراق �شعيف يف كل االجتاهات، 
احلك�مة �شعيفة وغري  فيه  تعد  الذي  ال�قت  ففي 
الكتل  فاإن  ال�شيا�شية،  الكتل  م�اجهة  على  قادرة 
على  قادرة  وغري  �شعيفة  االأخرى  هي  ال�شيا�شية 
"ال��شع  اأن  النجيفي  اإ�شقاط احلك�مة".  وي�شيف 
الر�شمي،  ال�شيا�شي  ال��شع  �شعيد  على  يتغري  لن 
ال��شع،  لهذا  البارزة  ال�شمة  ه�  ال�شعف  و�شيبقى 
كما اأت�قع اأن االأزمات �شتتفاقم وتبداأ من الب�رشة 

ويتابع  كرك�ك".  يف  خمتلفا  �شكال  و�شتاأخذ 
يف  ح��اال  باأف�شل  يك�ن  لن  "االأمر  اأن  النجيفي 
املحافظات الغربية من البالد؛ حيث من املت�قع 
اإىل  ي�شل  لن  ولكنه  االأمني،  اال�شطراب  يع�د  اأن 
اإال يف حالة   2014 انهيار املدن كما حدث عام 
من  للخروج  االأط��راف  بع�س  رغبة  وهي  واح��دة؛ 
اأزماتها يف افتعال اأزمة اأكرب يف املناطق الغربية 
التي ما زالت تعد �شعيفة وه�شة وي�شهل التالعب 
االأ�شبق با�شم  الناطق  مب�شريها". من جهته، فاإن 
ير�شد  الدباغ  علي  الدكت�ر  العراقية  احلك�مة 
بح�شب  العراق،  يف   2019 عام  مل�شارات  روؤيته 
ال�شديفة؛ قائال اإن "العراق مدمن اأزمات �شيا�شية، 
ويبدو اأنها م�شتدامة ب�شبب النظام الت�افقي الذي 
ي�شت�جب م�افقة كل الالعبن اأو عدم اعرا�شهم، 
اأزم��ة  ومنها  ك��ث��رية  عقبات  ي���ل��د  ن��ظ��ام  وه���ذا 
الدباغ:  وي�شيف  ال�زارية".  الت�شكيلة  ا�شتكمال 
"لي�س ب��شع اأحد اأن يفكر بتعري�س حك�مة عادل 
اأن  ي��درك  اجلميع  الأن  الثقة  ل�شحب  املهدي  عبد 
لرئا�شة  �شخ�س جديد  تر�شيح  تكمن يف  ال�شع�بة 
"القب�ل  اأن  مبينا  عليه"،  مت�افق  ال�زراء  جمل�س 
عبد  �شلف  تعر�س  وقد  امل�قف،  �شيد  ه�  �شيك�ن 
تطبيق  ومت  ذات��ه،  لالمتحان  العبادي،  املهدي، 
من�شبه".  من  اإقالته  فكرة  على  ذات��ه  التخ�ف 
االإقليمية  وبالذات  اخلارجية،  التحديات  وب�شاأن 
وال�اليات  اإي��ران  بن  العالقة  خ�ش��شا  منها، 
"احلك�مة  اإن  الدباغ  يق�ل  االأمريكية،  املتحدة 
�شتتمكن من م�اجهة التحديات االإقليمية وبالذات 
واأي�شا  اإي���ران  مع  العنيف  االإقليمي  التجاذب 

وهي  املحلية،  التحديات  اأن  حن  يف  االأمريكي، 
من  االأر���س؛  ف�ق  يظهر  جلهد  حتتاج  االأ�شعب، 
وهما  اخل��دم��ات،  وحت�شن  العمل،  فر�س  ت�فري 
وي�شري  وحك�مته".  املهدي  عبد  ي�اجه  حتٍد  اأكرب 
واخل�ش�م  املناف�شن  "حتديات  اأن  اإىل  الدباغ 
ال�شيا�شين تبقى قائمة وحا�رشة حتى يف حاالت 
القادم  ي�شتح�ذ  لئال  تن�شط  اإنها  حيث  النجاح؛ 
التناف�س  ي��زداد  انتخابي  جمه�ر  على  اجلديد 
ال�شيا�شين".  الفرقاء  بن  ب�شدة  عليه  وال�رشاع 
واحلزبي  ال�شيا�شي  التناف�س  خريطة  اإن  وحيث 
كل  مطالبة  جلهة  احلك�مة  ح���ل  االآن  تتمح�ر 

الي�م  ال�زارية  احلقائب  من  �ش�اء  بح�شته  طرف 
اأو  ال�شفارات  اأو  ال�كاالت  اأو  امل�شتقلة  الهيئات  اأو 
القريب،  امل�شتقبل  يف  الدولة  يف  االأخرى  امل�اقع 
فاإنه يف �ش�ء اأزمة امل�ازنة املالية، خ�ش��شا بعد 
امل�ازنة  يف  العجز  �شي�شتمر  النفط،  اأ�شعار  تراجع 
كبريا يف وقت ال ت�جد فيه م�ؤ�رشات على انتعا�س 
اأو  الف�شاد املايل واالإداري  اقت�شادي �ش�اء ب�شبب 
عدم ت�فري البيئة االآمنة بعد لال�شتثمار. وي�شاف 
اإىل ذلك دي�ن العراق التي بلغت ح�شب التقديرات 
وتبقى  دوالر.  مليار   100 من  اأكرث  اإىل  الر�شمية 
االإرهاب.  هي  حتديا  ت�شكل  تزال  ال  التي  امل�شكلة 

فالعراق متكن من اإحراز ن�رش ع�شكري على تنظيم 
االأرا�شي،  على  ال�شيطرة  فقدانه  عنه  نتج  داع�س 
اإىل حرية حركته  باالإ�شافة  النائمة  لكن خالياه 
بن العراق و�ش�ريا عرب احلدود املفت�حة؛ ال تزال 
امل�شتقبلية.  بنتائجه  التكهن  ي�شعب  حتديا  متثل 
ويف هذا ال�شياق يق�ل اخلبري املخت�س يف �ش�ؤون 
الها�شمي  ه�شام  الدكت�ر  املتطرفة  اجلماعات 
تنظيم  على  الن�رش  اأعلنت  العراقية  "الق�ات  اإن 
التنظيم  خ�شارة  يعني  ما  وه�  ع�شكريا،  داع�س 
ما ي�شميها اأر�س التمكن وقدرته على رفع رايته 
اأر�س  على  ع�شكرية  اأو  حك�مية  بناية  اأي  على 
العراق"، م�شيفا: "لكن التنظيم حت�ل فل�ال ت�شكن 
واملناطق  وال�ديان  والتالل  واجلبال  ال�شحارى 
العمل  مع  بنف�شه،  نف�شه  مت�يل  بداأ  حيث  ال�عرة؛ 

على اإنهاك الق�ات العراقية".
وب�شاأن ما ميكن اأن ميثله هذا التنظيم من خماطر 
هذا  اإن  الها�شمي  يق�ل  الع�شكرية،  هزميته  مع 
على  العراقي؛  امل���اط��ن  ي�شتهدف  ب��داأ  التنظيم 
واملذهبي  ال�شيا�شي  ال���الء  وعلى  م��رة،  اله�ية 
وفر�س  العزل  امل�اطنن  ترهيب  اأخرى، عرب  مرة 
االإتاوات وت�شليط ال�ش�ء على عدم قدرة احلك�مة 
تلك  الأب��ن��اء  اأمنية  حل�ل  اإي��ج��اد  على  العراقية 
املناطق التي ي�جد فيها هذا التنظيم. وطبقا لهذه 
التحديات،  فاإن  الها�شمي،  يقدمها  التي  الروؤية 
�ش�اء على �شعيد اال�شتقرار ال�شيا�شي اأو االأمني اأو 
االقت�شادي، ال تزال كبرية يف املناطق الغربية يف 
ظل مدن ال تزال �شبه مدمرة بينما حتتاج ع�رشات 

مليارات الدوالرات الإعمارها.

حكومة الفرصة األخيرة هل ستنجح بإنقاذ العراق في 2019
بغداد - الجورنال

ال��ي���م  ك��رب��الء،  حم��اف��ظ��ة  جمل�س  ان��ت��ق��د 
اثارت  التي  االعالمية  ال�شجة  االرب��ع��اء، 
ان  م�ؤكدا   ، كربالء”  “قد�شية  قان�ن  ح�ل 
وفقا  جاء  وامنا  “مبتدعا”  لي�س  القان�ن 
املقد�شة.  والعتبات  العق�بات  لقان�ين 
ل�  اخلطابي  ن�شيف  املجل�س  رئي�س  وقال 
»اجل�رنال ني�ز«، ان “جميع االمم العظيمة 
ومنها االمة اليابانية التي تعد منارا لالمم 
فقط  لي�شت  احل��دي��ث  الع�رش  يف  االخ���رى 
يف  واالخ��ال���س  والتط�ر  اال�شتك�شافات 
العمل وامنا يف املبادئ ال�شامية واملعايري 

االخالقية، مما جعلتها ترتقي بن االمم”، 
العراقية  امل���دن  “جميع  ان  اىل  الف��ت��ا 
وفق  تك�ن  ان  يجب  فقط  كربالء  ولي�شت 
العراقية  االمة  الن  وال�شامية  العليا  القيم 
كربالء  لكن  حت��رم،  ان  وت�شتحق  عظيمة 
مرقدي  من  فيها  ملا  نظرا  االول���ي��ة  لها 
االمامن احل�شن واخيه اب� الف�شل العبا�س 
“جمل�س  ان  وا�شاف  ال�شالم(”.  )عليهما 
)قد�شية  قان�ن  يبتدع  مل  كربالء  حمافظة 
كربالء( وامنا القان�ن جاء مطابقا لقان�ن 
ولقان�ن   1968 ل�شنة  العراقي  العق�بات 
 ،67 رقم   2012 �شنة  املقد�شة  العتبات 
التي  العليا  القيم  مبادئ  يحمل  فالقان�ن 

م�ؤكدا  الكربالئي”،  امل�اطن  عليها  تربى 
“التزام احلك�مة املحلية باحلريات العامة 
ولكن وفق املبادئ والقيم االخالقية العليا 
رئي�س  ودع��ا  املحافظة”.  لقد�شية  نظرا 
جمل�س حمافظة كربالء، ممن لديه �شك ح�ل 
حمافظة  زيارة  اىل  تطبيقه  والية  القان�ن 
يف  ك��رب��الء  ب���ان  باعينه  ل���ريى  ك��رب��الء 
االن�شان  لقيم  احراما  املحافظات  مقدمة 
“قد�شة  قان�ن  واث��ار  العامة”.  واحلريات 
الت�ا�شل  كربالء” جدال وا�شعا على م�اقع 
االغ��اين  �شماع  يحرم  لك�نه  االجتماعي 
املحالت  يف  الن�شائية  االلب�شة  وعر�س 
يف  املحلية  احلك�مة  وطبقت  التجارية. 

كربالء”  “قد�شية  قان�ن  كربالء  حمافظة 
الذي  املحافظة  جمل�س  قبل  من  امل�رشع 
امل��شيقى  اإىل  اال�شتماع  الأح��د،  ي�شمح  ال 
بال�شيارة، و باإمكان رجل ال�رشطة احتجاز 
انه مينع  الفعل. كما  ب�شبب هذا  املخالفن 
عدا  واملنا�شبات،  االع��را���س  يف  االغ���اين 
اي�شا،  القان�ن  و�شمن  الدينية.  االنا�شيد 
حمال  اأ�شحاب  على  حتظر  فقرات  هناك 
على  الن�شائية  املالب�س  عر�س  االلب�شة 
امللكان، اىل جانب عدم ال�شماح لل�شافرات 
البديهي  ومن  باملطلق.  املحافظة  بدخ�ل 
ن�ش��س  هناك  تك�ن  القان�ن،  ه��ذا  مع 

جترم اخلم�ر واملخدرات، وغريها.

بغداد- الجورنال

لن يكون عام 2019 أفضل 
من األعوام التي سبقته 
بالنسبة للعراق إْن كان 
على مستوى االستقرار 
السياسي أو األمني أو 

الخدمات. التحديات هي 
نفسها التي سبق للعراق 
أن عاناها خالل السنوات 

الماضية؛ باستثناء هزيمة 
تنظيم داعش عسكريًا أواخر 

عام 2017.
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