
عن  النيابية،  اخلارجية  العالقات  جلنة  اأعلنت 
الوطني  املجل�س  قانون  مقرتح  �صياغة  اإكمال 
للمياه، داعيًة اإىل عقد موؤمتر عاملي بخ�صو�س 

"خماطر" ال�صدود الرتكية على العراق.
موؤمتر  يف  ال�صهالين  وليد  اللجنة  ع�صو  وق��ال 
اأن:  نيابية،  جلان  اأع�صاء  مع  م�صرتك  �صحفي 
"املقرتح �صيقدم اإىل هيئة رئا�صة جمل�س النواب 
والت�صويت  للمناق�صة  الت�رشيعي  م�صاره  لياأخذ 
اإىل  الفتا  املقبل"،  الت�رشيعي  الف�صل  مطلع 
مفاو�صات  يف  للدخول  الرتكي  اجلانب  "دعوة 

جادة مع العراق للتو�صل اإىل حل عادل".
و�صبق واأن حذر تقرير اإخباري، اأن "حرب املياه 
ب�"اجلفاف  بغداد  تهدد  واإيران"  تركيا  بني 
والظالم"، م�صريا اإىل اأن م�رشوع "غاب" الرتكي 
لبناء 22 �صدا على نهرى الفرات ودجلة �صيحرم 
العراق من ح�صته املائية، فيما لفت اإىل وجود 
اإقليم  الزراعة يف  لتدمري  اإيرانية  و�صدود  اأنفاق 

كرد�صتان. 
عبد  اإي���اد  البيئة  جم��ال  يف  اخل��ب��ري  ووق���ول 
املح�صن، "يتطلب املو�صوع اأوال املباحثات مع 
املوارد  املت�صاطئة معنا يف جمال  اجلوار  دول 
فنحن  و�صوريا،  وتركيا  اإي��ران  وهي  املائية، 
القادمة يف مواجهة خطر �صحة  العقود  وخالل 
من  العراق  فيه  يعاين  الذي  الوقت  يف  املياه، 
�صعف  اإىل  اإ�صافة  املائية،  املوارد  اإدارة  �صوء 
القوانني يف حماية امل�صادر  الرقابة و�صياغة 
حوار  املو�صوع  يتطلب  عام  وب�صكل  املائية، 

مبا�رش مع اجلانب الرتكي.
احلكومة  على  "يجب  املح�صن:  عبد  وت��اب��ع 
على  املرتتب  البيئي  االأث��ر  تدر�س  اأن  الرتكية 
قد  مائية،  م�صطحات  فباإن�صاء  ال�صدود،  اإن�صاء 
تن�صاأ معها كائنات حية، من طفيليات وح�رشات 
للحيوانات  اأو  لالإن�صان  اأمرا�س  ت�صبب  قد  التي 
والنباتات، وطماأنة اجلانب الرتكي للعراق يجب 
واالأف�صل  ودرا�صات،  اتفاقيات  وفق  يكون  اأن 
دولية.  رقابة  حتت  معاهدة  وفق  االأمر  يتم  اأن 
املياه،  ح��رب  ت�صهد  �صوف  القادمة  فالعقود 
يف  ح�صل  كما  جم��اع��ة،  خللق  ح��رب  مبعنى 

اأفريقيا من هجرة جماعية للدول االأوروبية."
ال�رشاع  من  جزء  املح�صن:"اأن  عبد  واأ�صاف 
فالواليات  املياه،  حرب  ب�صبب  يدور  العاملي 
من  االأم����ازون  منابع  على  ت�صيطر  املتحدة 

منابع  على  ال�صيطرة  وحت��اول  االأوروغ����واي، 
وكذلك  الفرات،  حو�س  على  �صوريا  يف  املياه 
جبال  من  ال�صني  مياه  على  ال�صيطرة  حت��اول 
ب�صبب  اأفغان�صتان  يف  ووج��وده��ا  الهماليا، 

ال�صغط  اأ�صاليب  اأحد  وهي  ال�صني،  مع  احلدود 
االقت�صاد  على  ال�صيطرة  اأجل  من  ال�صني  على 
حرب  هي  القادمة  احلرب  فاإن  لذلك  العاملي، 

مياه ولكن باأ�صلوب ناعم."

هل يكون العراق أكثر البلدان تضررا من مشكلة نقص المياه؟
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بغداد - الجورنال

نائب: منصب اميـن العاصمـة لم يحسـم الي مكون وسيكون من اهلها حصـرا
مساع نيابية لزيادة موزانة بغداد

اسقاط التهم عن 10 معتقلين من 
متظاهري البصرة 

تسجيل 74 إصابة رصاصة بالرأس 
نتيجة الرمي العشوائي في 2018

وجود  االحد،  الدليمي،  ليث  بغداد  حمافظة  عن  النائب  اكد   : – اجلورنال  بغداد 
م�صاع لزيادة موازنة حمافظة بغداد، م�صريا اىل اهمية ان تكون ملوازنة العا�صمة 
ومكانتها  دورها  يوازي  لها مبا  كافية  تخ�صي�صات  يتم و�صع  وان  خ�صو�صية 

ال�صيا�صية.
العا�صمة جزء من موازنة تنمية  "موازنة  اإن  الدليمي يف حديث �صحفي،  وقال 
االقاليم واملحافظات والتي حددت برتليون دينار ونعتقد انها غري كافية وهناك 
م�صاعي لزيادتها اىل ثالثة تريليونات والتي نعتقد انها اي�صا غري كافية"، مبينا 
ان "املبالغ املخ�ص�صة بحال توزيعها على املحافظات فان العا�صمة بحاجة اىل 

مبالغ اكرث كونها العا�صمة والواجهة ال�صيا�صية للبلد".
واأ�صاف الدليمي، اأن "العا�صمة عانت من نق�س كبري باخلدمات وهي مل حت�صل 
على حقوقها الكاملة التي توازي مكانتها ال�صيا�صية"، م�صددا على ان "العا�صمة 
بها،  خا�صة  موازنة  لها  تكون  وان  باملوازنة  خ�صو�صية  لها  تكون  ان  ينبغي 

ا�صافة اىل اخل�صو�صية باخلدمات والدرجات وجميع االمور االخرى".
واكد الدليمي، اأن "نواب العا�صمة �صمن كتلة بغداد اخذوا على عاتقهم الت�صدي 
لكل ما يتعلق بحاجة العا�صمة وخا�صة ا�صتحقاقها من املوازنة و�صنعمل بكل 

قوة على حتقيق اعلى الطموحات التي ن�صتطيع حتقيقها للعا�صمة وابناءها".

بغداد – اجلورنال: ك�صف م�صدر حملي، االحد، ا�صقاط التهم عن 10 معتقلني من متظاهري 
الب�رشة اتهموا بحرق مبان حكومية، فيما ا�صار اىل ان احلكومة ب�صدد احلكومة ب�صدد اإطالق 

مبادرة ت�صوية �صاملة مللف التظاهرات باملحافظة.
وقال املم�صدر انه "مت اإ�صقاط التهم عن 10 معتقلني من متظاهري الب�رشة"، م�صريا اىل ان 
"هوؤالء اتهموا باإحراق مبان حكومية خالل التظاهرات التي �صهدتها املحافظة خالل الفرتة 

ال�صابقة".
وا�صاف ، انه "مت ت�صكيل جلنة ملتابعة مو�صوع املعتقلني من املتظاهرين"، م�صريا اىل ان 
مطالب  حتقيق  خالل  من  التظاهرات،  مللف  �صاملة  ت�صوية  مبادرة  اإطالق  ب�صدد  "احلكومة 

املتظاهرين امل�رشوعة وفقا جلدول زمني وا�صح".
وتابع اأّن "وجهاء ع�صائر وم�صوؤولني يف املحافظة يدعمون هذا التوجه، ويعملون على اإقناع 

املتظاهرين بالقبول بالت�صوية، �رشط اأن تخطو احلكومة خطوات وا�صحة يف هذا ال�صدد".
وت�صهد حمافظة الب�رشة منذ ا�صهر تظاهرات غا�صبة تطالب بتوفري اخلدمات ويف مقدمتها 
املاء ال�صالح لل�رشب والكهرباء، وتطورت اىل تدخل القوات االمنية، ما ادى اىل مقتل عدد من 

املتظاهرين وا�صابة واعتقال اخرين.

بغداد - اجلورنال: اأعلنت م�صت�صفى جراحة اجلملة الع�صبية، االحد، عن ا�صتقبالها 74 حالة 
اأغلب احلاالت مت  اأن  2018، مبينا  اإ�صابة ر�صا�صة بالراأ�س نتيجة الرمي الع�صوائي خالل 
اإنقاذها واإخراج الر�صا�صة بعد اأن ت�صببت لهم بنزف يف الدماغ و�صلل ن�صفي وكلي لالأطراف.
جراحة  م�صت�صفى  "طوارئ  اإن  بيان  يف  الدلفي  حميد  �صمري  الدكتور  امل�صت�صفى  مدير  وقال 
اجلملة الع�صبية تلقت نحو 74 اإ�صابة ر�صا�صة بالراأ�س نتيجة الرمي الع�صوائي يف العا�صمة 
من  للحد  حازمة  اإجراءات  "اتخاذ  اإىل  املعنية  اجلهات  داعيا  املا�صي"،  العام  خالل  بغداد 
الرمي الع�صوائي ملا يت�صببه من اأذى للمواطنني وكوارث ووفاة بع�صهم خا�صة من االأطفال".
اإىل  م�صريا  اناث"،  حاالت   10 و  ذكور  اإ�صابة   64 احلاالت  بني  "من  اأن  الدلفي،  وا�صاف 
"جميع احلاالت ت�صببت لهم بنزف يف الدماغ والغالبية منهم مابني �صلل كلي ون�صفي  اأن 

لالأطراف االأربعة وبع�صها اأحلقت �رشرا بالنظر ف�صال عن حاالت خمتلفة اأخرى".
واأو�صح اأن "الفرق الطبية يف امل�صت�صفى عملت على ا�صعاف تلك احلاالت وب�صكل عاجل من 
اأخرى  بعمليات  واحلاقهم  النزيف  الإيقاف  طارئة  عمليات  واإج��راء  املركزة  العناية  خالل 
الإخراج الر�صا�صة بعد ا�صتقرار و�صعهم ال�صحي"، مبينا اأنه "بعد اخراج الر�صا�صة وجل�صات 
العالج الطبيعي متكن اغلب امل�صابني من ا�صتعادة حركة اإطرافهم ممن ان�صلت ب�صبب االإ�صابة 

واآخرين يف عمق الدماغ ونزف �صديد لقوا حتفهم قبل اإدخالهم العمليات".

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

املركز  رئي�س  ال�رشاج  عدنان  الدكتور  قدم  البداأ  ويف   
والبحث  البغدادية  املجموعة  عمل  عن  خمت�رشة  نبذة 
املجتمع  لتوعية  امل�صرتكة  االليات  و�صع  كيفية  يف 
خلطورتها  جوانبه  جميع  من  املخدرات  مو�صوع  يف 
البالغة على كافة ابناء املجتمع واإذ تتناول املجموعة 
وبالو�صائل  املجتمع  املدنية خلدمة  النا�صطة  البغدادية 
وهي  ال��ع��ام  ال��و���ص��ع  يف  ال��ت��اأث��ري  لغر�س  امل��ت��ع��ددة 
املجموعة التي  خطت خطوات متعددة يف هذا املجال 
التنمية املجتمعية  تليق با�صمها واهدافها اخلا�صة يف 
لبغداد  وللعودة بها الألقها وجمالها فانها اأي املجموعة 
، تتناول وبجدية كل ما يعر�س بغداد خا�صة اىل االأذى 
الظواهر  ومن  اإن�صان  يف  اأو  خدمات  يف  اأو  عمران  يف 
هي  براجمها  �صمن  و�صعت  وقد  تتابعها  التي  ال�صلبية 
وقد  الظواهراملدمرة  اأخطر  من  وهي  املخدرات  ظاهرة 
وجل�صتنا  تدمري،  من  تبلغه  ما  يف  االرهاب  على  تفوق 
و�صف  وقد   ، املو�صوع  هذا  يف  ي�صب  اليوم  ولقائنا 
مو�صوع  باأنه  املخدرات  مو�صوع  �صرب  كاظم  العميد 
�صائك ومعقد وله تاأثريات �صيا�صية و�صحية وجمتمعية 

واقت�صادية وهو االآن مو�صوع ال�صاعة.
 واأ�صافت ال�صت عالية اىل اأهمية مالحظة نوع التحرمي 
كالتاجر  منها  كل  يف  العقوبة  باختالف  والتجرمي 
احلدودية  املنافذ  ودور  واملتعاطي  والبائع  واملهرب 
ودورها يف احلد من دخولها للعراق وهذه من مهمات 
بلدنا  اأن  االعتبار  بنظر  االأخ��ذ  مع  االأمنية  اجلهات 
اأالفة  االأزمة  هذه  عند  الوقوف  وعلينا  باالأزمات  مليء 
من  ب��دًء  جوانبها  بكل  اخلطرة  وال�صحية  االجتماعية 

مكافحة  مدير  �صيفنا  هذا  كل  عن  يحدثنا  واأن  الراأ�س 
بعد   ، وموقعه   وطنيته  عليه  متليه  ما  بكل  املخدرات 
ال�صاحب  عبد  رعد  احلقوقي  اللواء  حتدث  التقدمي  هذا 
ومب�صوؤولية  جوانبه  بكل  ال�صوء  حديثه  يف  م�صلطًا 
اأن ي�صبوا جميع ا�صحاب  عالية وحر�س على ما يجب 
الظاهرة  هذه  من  احلد  بهدف  اليه  بالو�صول  العالقة 
م�صرياً  وم�صبباتها  عليها  والق�صاء  اليقافها  و�صواًل 
2003 كان من الدول النظيفة  اأن العراق قبل عام  اىل 
وانت�صارها  عبورها  من  العربي  للوطن  م�صدا  وك��ان 
ع�صابات  م��ن  �رش�صة  هجمة  اىل  تعر�س  وب��ع��ده��ا 
والق�صاء  للحد  خمل�صني  و�صعينا  واخل��درات  اجلرمية 
مكتب  اإيجاد  وامل�صوؤول من خالل  اجلاد  بالعمل  عليها 
ذات  اجلهات  بكل  ويت�صل  املخدرات  ملكافحة  مركزي 

املو�صوع  يواكب  قانون  ت�رشيع  ���رشورة  مع  ال�صلة 
كان  ال��ذي  القانون  الأن  اجلرمية  هذه  نواحي  كل  من 
هذه  ن��واح��ي  ك��ل  يغطي  يعد  مل   995 ع��ام  م��ن  ن��اف��ذا 
تعاطي  اىل  توزيع  اىل  ت�صنيع  اىل  تهريب  من  اجلرمية 
حينه  يف  عليه  كان  مما  اأو�صع  املو�صوع  اأ�صبح  فقد 
 )2017( ل�صنة   )50( رقم  اجلديد  القانون  �صدر  وعليه 
من  اأو�صع  الفعلية  فاملوؤثرات  املو�صوع  يغطي  ما  فيه 
تعاطي املخدرات وهي االأدوية التي ت�صتخدم الأمرا�س 
 ( ب  املعروفة  تخدير  موؤثرات  لتكون  ا�صتخدامها  ي�صاء 
ما  منها  مزدوجة  �صناعات  لت�صبح  ومنها   ) الكب�ص��لة 
يذهب للموؤثرات العقلية من خالل املخدرات ) ال�صالئف 
( ذات اال�صتخدام املزدوج حيث كانت هذه  الكيمياوية 
عدم  م�صتغلني  وا�صع  وب�صكل  بها  ليتاجر  عامة  احلالة 

عند  الوقوف  يعالج  ال�صابق  القانون  يف  ن�س  وج��ود 
اأي  القانوين  للن�س  ا�صتخدامات ومكافحتها وفقا  هكذا 
اأن الفراغ الت�رشيعي كان م�صجعا لهكذا نوع من تعاطي 
املخدرات من خالل ) خطورة ال�صالئف الكيمياوية ( وقد 
اأن كل من هب ودب قام يفتح  �صاعد على ذلك لالأ�صف 
مكاتب علمية للمتاجرة بهذا خالفا ملا كان علية قبل 
اأن ي�صدر برمير قراره بحل نقابة الكيمياويني العراقيني 
اال�صتحقاق  ذوي  متنح  التي  اجلهة  هي  كانت  التي 
والتي  الكيمياوية  امل��واد  جتارة  يف  امل�صوؤول  العلمي 
اللواء  اأكد  و  قليله.  اأع��وام  قبل  دورها  لتمار�س  اأعيدت 
توؤثر  اأن املخدرات  دائرة مكافحة املخدرات على  مدير 
اأن  يجب  بالذات  االمني  والبناء  البناء  ركائز  كل  على 
تاأثري  دقة  وبكل  معاينة  مع  واأ�ص�س  ركائز  له  يكون 
ويف  ال�صحة  ويف  باالأمن  الركائز  كل  على  املخدرات 
االقت�صاد حيث اأنه بداًل من هدر االأموال ان يتم تطوير 
موارد الدولة يف اأمور اأخرى ومنها االأمرا�س كافة حيث 
اأواًل  ال�صمية  املادة  بازالة  العالج  ي�صتوجب  باالدمان 
وهذا �صي ي�صتغرق تكاليف عالج باه�صة ووقت وحتمل 
اأ�صعاف  يعادل  تاأثري  ذات  ال�صمية  الأن مادة املخدرات 
م�صاعفة عن تاأثري االنفلونزا يف اجل�صم مثاًل ، وهنا يف 
العائلة  على  املتحدث  اأكد  قد  الفعلية  املوؤثرات  جمال 
وبالذات اأولياء االأمورباأهمية دورهم من خالل مراقبة 
�صلوك االأبناء الأن ترك امل�صكلة توؤدي اىل التفاقم وجتر 
اىل تناول النوع االأول اأي حبوب املخدرات بعدها جاء 
بحديثه على انعكا�صات ذلك حيث اأم املجتمع لي�س عنده 
للتخل�س  وال�صهل قبول هكذا عالجات  الي�صري  بال�صيء  
من االدمان وهوبنف�س الوقت لي�س بالي�صري من اجلانب 
من  واال�صتخدام  االنت�صار  خطورة  من  واأن  ال�صحي 

اجلانب االجتماعي اأكرب وقعًا عليه ولي�س فقط كما ذكر 
اقت�صاديًا و�صحيًا حيث لوحظ ومت �صبط حاالت ا�صاعة 
واالم  اخته  البن  واخلال  اأخيه  البن  والعم  الأخيه  االأخ 
اال�صتخدام  يف  احلال  و�صل  وقد  وهكذا  وابنها  وبنتها 
اأن  اأي  اىل ولوج احلرمات والزنى باملحارم دون وعي 
هناك �رشخ يف املنظومة املجتمعية وجب الوقوف عنده 
بكل جراأة وم�صوؤولية ونريد اأن ي�صارك اجلمهور املوؤ�ص�صة 
على  وقد جاء   ، القاتلة  االآفة  هذه  مكافحة  االأمنية يف 
فية  وال�صعي   ، العر�س   ، االأول  باجتاهني  املعاجلات 
جهود تبذل خلفظ  العر�س واحلد منه اليقافه متامًا مع 
التي ت�صتخدم يف خفظ العر�س  ذكر االدوات والو�صائل 
ويف اجلانب الثاين ) الطلب ( وال�صعي فيه يكون بانهاء 
الطلب عليه ، يعمل جهاز مكافحة املخدرات بالتقا�صم 
مع بع�س اجلهات املعنية االأخرى اأمن وطني ، ع�صكرية 
واأمنية ، جمتمع مدين ، �صلطات الكمارك ، وزارة ال�صباب 
ال  الذي  واالإع��الم  ..ال���خ  والرتبية  التعليم  موؤ�ص�صات   ،
الوقوف  دروب  يف  امل�صيئة  العالمة  فهو  دوره  يخفى 
خالل  ومن  مالحقتها  دالالت  ويف  الظاهرة  هذه  على  
اعالم هادف بناء باالدوات واال�صباب التي تق�صي عليه 
البع�س  به  يقوم  ما  خالل  من  ولي�س  وتعاطي  جتارة 
يف  تخدم  ال  التي  االأم��ور  حقائق  عن  بعيد  تهويل  من 
والق�صاء  املخدرات  مكافحة  و�صبل  اأه��داف  النتيجة 
عليها ، ويف اخلتام متت مداخالت وا�صتي�صاحات عديدة 
من قبل احل�صور وهم نخبة من الباحثني واالعالميني 
وروؤ�صاء  جمتمعية   و�رشطة  واالأدكامييني  وال�صحفيني 
ت�صكيل  تبني مقرتح  اىل  لي�صار  منظمات جمتمع مدين 
جلنة م�صرتكة من دائرة مكافحة املخدرات واملجموعة 

البغدادية يف قادم االأيام.

مكافحة المخدرات .. على الطــاولة المســـتديرة للمجموعة البغــدادية
بغداد - فـــالح المرســومي 

اكدت كتلة بغداد اخلدمي�ة ان تر�صيح املكونات 
 ، العا�صم�ة مل يح�ص�م حتى االن  ملن�صب امني 
م�صريا اىل ان املر�صح اجلديد �صيكون من اهايل 
العا�صمة ح�رشا . وذك�ر النائب ليث الدليم�ي ، 
يف ت�رشيح �صحفي ان " نواب بغداد من جميع 
الكتل اتفقوا على ت�صكيل كتلة خدمية مبختلف 
انتماءاتهم ملتابعة الت�رشيعات والقوانني التي 
" الكتلة هي  ان  اىل  م�صريا   ،" العا�صمة  تخدم 
بانتمائهم  النواب  احتفاظ  مع  ح�رشا  خدمية 
العا�صمة  مايخ�س  ك��ل  ل��ك��ن   ، ال�صيا�صي 
على  بغداد  م�صلحة  لتغليب  بينهم  �صيتفقون 

 " ان  وا���ص��اف   ." لكتلهم  احلزبية  امل�صالح 
نواب بغداد مل يتفقوا على تر�صيح اي �صخ�صية 
مبينا   ، حمافظه�ا  او  العا�صمة  امني  ملن�صب 
الرت�صيح  و�صوابط  معايري  على  اتفقنا   " اننا 
من�صب  اي  لكن   ، واملحافظ  االمني  ملن�صبي 
 " ان  القول  ". وتابع  بعد  مل يح�صم الي مكون 
للمن�صبني  مر�صحيها  �صتقدم  االح��زاب  اغلب 
من  يكونا  ان  على  االف�صل  �صنختار  ونحن   ،
بغداد ح�رشا ". وكان نواب عن حمافظة بغداد 
م�صم�ى  حتت  جديدة  كتلة  ت�صكيل  على  اتفقوا 
من  جمموعة  واأطلقت   . اخلدمي�ة  بغداد  كتلة 
املدونني والنا�صطني يف املجتمع املدين حملة 
يف العا�صمة بغداد من اأجل ال�صغط على رئي�س 

احلكومة عادل عبد املهدي لتعيني اأمني بغداد 
من اأبناء املحافظة ولي�س من حمافظة اأخرى.

لتعيني  مفاو�صات  وج��ود  عن  حديث  وي��دور 
النائب عبد احل�صني عبطان، وهو وزير ال�صباب 
تداول  بعد  للعا�صمة،  اأمينا  ال�صابق  والريا�صة 
جمل�س  لرئي�س  قدمه  ا�صتقالة  لطلب  �صورة 
النجف  حمافظة  من  عبطان  وينحدر  النواب. 
كما  �صابقا،  حمافظها  وكان  العراق،  جنوبي 

ينتمي لتيار احلكمة بزعامة عمار احلكيم.
#اأمينها_منها  ها�صتاغ  امل��دون��ون  واأط��ل��ق 
منهم  حم��اول��ة  يف  و#بغداد_للبغداديني، 
لل�صغط على احلكومة، من اأجل عدم تر�صيح اأي 

اأمني للعا�صمة من خارج بغداد.

بغداد – الجورنال 

استضافت المجموعة البغدادية 
للتنمية المجتمعية ضمن برنامجها 

من على الطاولة المستديرة اللواء 
الحقوقي رعد مهدي عبد الصاحب 
مدير عام دائرة مكافحة المخدرات 
في وزارة الداخلية لمناقشة ازدياد 

وتعاطي المخدرات وانتشارها 
وطرق توزيعها وسبل الحد منها 

وذلك على قاعة المركز العراقي 
للتنمية اإلعالمية يوم السبت 

19/1/2019وقد أدار الطاولة العميد 
كاظم شبر واألديبة عالية طالب 

عضوة المجموعة.
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