
اأكدت املحكمة الحتادية العليا، الأربعاء، اأن الد�صتور و�صع اخت�صا�صات 
اإىل  لفتت  وفيما  الد�صتور،  تعديل  مبوجب  ال  انتزاعها  ميكن  ل  لها  رئي�صة 
القوانني،  خالل  من  اأخ��رى  اخت�صا�صات  اإ�صافة  من  مانع  وج��ود  عدم 
ال�صلطة  مكونات  واأعلى  العراق،  يف  ق�صائية  هيئة  اأعلى  متثل  اأنها  بينت 
الق�صائية الحتادية. وقال املتحدث الر�صمي للمحكمة اإيا�س ال�صاموك يف 
بيان  اإن "الد�صتور العراقي واكب التطوارات، واأوجد لنا املحكمة الحتادية 
الخت�صا�س  حيث  من  العراق  يف  العليا  الق�صائية  الهيئة  بو�صفها  العليا 
واأ�صاف  العراقي".  الرتاب  اإىل جميع  اخت�صا�صها  وال�صخا�س حيث ميتد 
ال�صاموك، اأن "ذلك المتداد ي�صمل اأي�صًا اإقليم كرد�صتان، وهناك العديد من 
الدعاوى التي كان طرفها الإقليم، ومن بينها دعوى الطعن بعدم د�صتورية 
قرار اإقليم كرد�صتان بخ�صو�س اإجراء ا�صتفتاء النف�صال عن العراق حيث 
كان املدعي عليه رئي�س اإقليم كرد�صتان/ اإ�صافة لوظيفته". واأ�صار اإىل اأن 
"اهمية املحكمة الحتادية العليا تاأتي من باب الرقابة التي متار�صها على 
ما ي�صدر من ال�صلطات من قوانني وتنظيمات، ملعاجلة اأي جتاوز يح�صل 
على الد�صتور، ل�صيما يف مو�صوع احلريات العامة وامل�صاواة، ومو�صوعات 
اخرى تخ�س جميع العراقيني". وبني، اأن "ما ي�صدر عن املحكمة الحتادية 
العليا ل يخ�س فقط املتنازعني، امنا حالة عامة، مثل اإلغاء قانون معني 
العام، فهناك من يعتقد  الراأي  لدى  "خلط  اإىل  يتنظم حالة عامة"، منوهًا 
غري  وهذا  الأعلى،  الق�صاء  جمل�س  من  جزًء  العليا  الحتادية  املحكمة  اأن 
�صحيح". ولفت اإىل اأن "الد�صتور العراقي وفق املادة )89( منه، ن�س على 
ال�صلطة الق�صائية الحتادية تتكون من عدة مكونات، اعالها املحكمة  اأن 
الحتادية العليا ومن ثم جمل�س الق�صاء العلى، وحمكمة التمييز الحتادية، 
"املحكمة  اأن  واأو�صح،  الق�صائي".  ال�رشاف  العام، وهيئة  الدعاء  وجهاز 
تتمتع  ق�صائية  هيئة  هي  وقانونها  الد�صتور  مبوجب  العليا  الحتادية 
امنا  العلى،  الق�صاء  ملجل�س  تابعة  ولي�صت  والداري،  املايل  بال�صتقالل 
هناك هرم لل�صلطة الق�صائية الحتادية اعلى الهرم هو املحكمة الحتادية 
العليا". وتابع، اأن "املحكمة با�رشت مهامها بعد �صدور قانونها يف عام 
الق�صاء العلى  2005، حيث مت فتح باب الرت�صيح لع�صويتها يف جمل�س 
العام ذاته، حيث مت تر�صيح ما يقارب  الذي عقد جل�صة ال�صهر الوىل من 
وهم  منهم،   27 باختيار  العلى  الق�صاء  جمل�س  وقام  لها،  قا�صيًا   120
ار�صالها  مت  املر�صحني  "ا�صماء  باأن  ونوه  املطلوب".  العدد  ا�صعاف  ثالثة 
حينها اإىل رئا�صة اجلمهورية التي اختارت رئي�س وثمانية اع�صاء ي�صكلون 
جمهوريني،  مر�صومني  لهم  �صدر  وقد  العليا  الحتادية  املحكمة  حاليًا 
طالباين".  جالل  املرحوم  ال�صبق  اجلمهورية  رئي�س  توقيع  حمل  الخري 
واأ�صاف، اأن "�صوؤاًل قد يطرح عن �صبب وجود اخت�صا�صات للمحكمة ن�س 
انتزاعها من  اأن هذه الخت�صا�صات رئي�صة ل ميكن  الد�صتور، حيث  عليها 
القوانني  مبوجب  الخرى  الخت�صا�صات  اما  الد�صتور،  تعديل  مبوجب  ال 

الالحقة اأو ال�صابقة ميكن التعديل عليها بال�صافة على �صبيل املثال".
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البشائر الشبابية تدعو الى ضرورة النظر في ملف المفصولين من سلك الشرطة
الجواز العراقي يتذيل قائمة جديدة 

لجوازات السفر في العالم

للمالكي يدعو الحكومة الى زيادة 
االهتمام باالجهزة االمنية

البصرة.. 25864 حالة زواج مقابل 
5854خالل عام 2018

 HENLEY & PARTNERS بغداد - اجلورنال: ك�صفت �رشكة اخلدمات ال�صت�صارية
عن اإجراء درا�صة جديدة تقّيم جوازات ال�صفر من حيث التغيريات يف نظام التاأ�صرية احلر.

 190 زيارة  ميكنهم  البلد  هذا  جواز  حاملي  اأن  حيث  الأوىل،  املرتبة  يف  اليابان  وجاءت 
2019. وح�صلت كوريا  الأول من �صنة  للربع  ال�رشكة  تاأ�صرية، ح�صب بيانات  بلدا من دون 
اجلنوبية و�صنغافورة على املرتبة الثانية حيث اأن مواطني هذي البلدين ميكنهم ال�صفر اإىل 
189 بلدا من دون تاأ�صرية. جواز ال�صفر العراقي باملرتبة "قبل الخرية" يف اأحدث ت�صنيف 
عاملي بالفيديو: العراق يتناف�س مع اأفغان�صتان على لقب اأ�صواأ جواز �صفر يف العامل وح�صلت 
فرن�صا واأملانيا على املرتبة الثالثة فيمكنهم زيارة 188 بلدا، ويذكر اأن اأملانيا احتلت املرتبة 
الأوىل العام املا�صي )177 بلدا( وتراجعت بريطانيا واأمريكا هذا العام )185 بلدا( لتاأخذا 
املرتبة ال�صاد�صة، والنم�صا والربتغال وال�صوي�رشا يف نف�س املرتبة.  ومل يتغري الو�صع بالن�صبة 
لرو�صيا خالل الأ�صهر الثالثة الأخرية، فما زالت يف املرتبة 48، )119 بلدا(، ومقارنة بالعام 
املا�صي زاد عدد البلدان الذين ميكنهم اأن يزوروها الرو�س من دون تاأ�صرية اإىل ت�صعة بلدان. 

واحتل العراق واأفغان�صتان املرتبة الأخرية يف القائمة )30 دولة(.
واحتل جواز ال�صفر الإماراتي املرتبة رقم 9 عامليا، بني اأقوى جوازات ال�صفر لعام 2018، 

من حيث عدد الدول، التي ميكن حلامليه دخولها.

القانون  دول��ة  ائتالف  رئي�س  هناأ  اجل��ورن��ال:   - بغداد 
ال��صابع  عيدها  مبنا�صبة  العراقية  ال�رشطة  املالكي،  نوري 
بالجهزة  الهتمام  زيادة  اىل  احلكومة  داعيا   ، والت�صعني 

المنية.
الحتفاء  ان  موقعتويرت"  على  تغريدة  يف  املالكي  وقال 
منت�صبي  وتقدير  لتكرمي  مهمة  منا�صبة  هو  ال�رشطة  بعيد 
الكمل،  ال��وج��ه  على  ر�صالتهم  ي���وؤدون  ال��ذي��ن  ال�رشطة 
ويقومون بواجبهم خري مقام، انطالقا من اقتناعهم الرا�صخ 
بان امن الوطن و ا�صتقراره هو امانة يف اعناقهم". ودعا 
والرعاية باجهزة  الهتمام  "زيادة  اىل  املالكي، احلكومة 
التقدم  ال�رشطة، باعتبار ان المن مظلة النهو�س وا�صا�س 

والزدهار". 

الأحوال  حماكم  اأن  الأربعاء،  الحتادية،  الب�رشة  ا�صتئناف  حمكمة  رئا�صة  اأعلنت 
اإبرام   2018 املن�رشم  العام  خالل  �صهدت  املحافظة  يف  لها  التابعة  ال�صخ�صية 
املحكمة  رئا�صة  وقالت  طالق.  حالة   5854 ت�صجيل  مقابل  زواج  عقد   25864
املن�رشم  العام  اأجنزت خالل  الب�رشة  ال�صخ�صية يف  الأحوال  "حماكم  اإن  بيان،  يف 
19598 دعوى �رشعية معرو�صة اأمامها من اأ�صل 20344 دعوى، بحيث بلغت ن�صبة 
زواج،  عقد   25864 اأبرمت  ال�صخ�صية  الأحوال  "حماكم  اأن  مبينًا   ،"99% الجناز 
فيما �صجلت 5864 حالة طالق، وقد متخ�س الدور الكبري ل�صعبة البحث الجتماعي 

يف حل اخلالفات واإعادة احلياة الزوجية لأكرث من 1861 حالة".
لديوان  بناية واحدة جماورة  الب�رشة كانت تقع �صمن  اأن معظم املحاكم يف  يذكر 
العدالة  ق�رش  افتتاح  مت   2009 ع��ام  ويف  املدينة،  مركز  يف  ال�صابق  املحافظة 
ان�صاأته احلكومة املحلية يف املحافظة بكلفة ع�رشة ماليني دولر، وهو ي�صم  الذي 
اأق�صية ونواحي  افتتاح حماكم يف بع�س  حاليًا غالبية املحاكم املخت�صة، كما مت 
اأم ق�رش مت  ناحية  اأخرى يف  ال�صيبة وحمكمة  ناحية  اآخرها حمكمة يف  املحافظة، 

افتتاحهما قبل اأيام قليلة.

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

علم  الكرد�صتاين،  الوطني  الحتاد  رفع  ت�صبب 
حمافظة  يف  حزبه  م��ق��رات  ف��وق  كرد�صتان 
كبرية  �صيا�صية  ان��ت��ق��ادات  م��وج��ة  ك��رك��وك، 
وراف�صة لرفع العلم الكردي يف املحافظة، ما 

ينذر باأزمة �صيا�صية جديدة باملحافظة.
وقالت اجلبهة الرتكمانية، يف بيان، اإن "فر�س 
�صيا�صة الأمر الواقع يف كركوك يخالف القانون 
هو  بل  القليم  علم  برفع  الق�صائية  والقرارات 
جديدة  م�صكلة  وخلق  الو�صع  لتاأجيج  حماولة 
 ، �صلميا  املتعاي�صة  املحافظة  مكونات  بني 
وان ادخال الجهزة المنية بهذه امل�صاكل يف 
مكافحة  يف  جهودها  ت�صتت  احلا�رش  الوقت 

الإرهاب".
�صيا�صة خلق  ب�"البتعاد عن  اجلميع  وطالبت، 
امل�صلحة  للقوات  العام  القائد  وعلى  الزم��ات 
نف�صه  له  ت�صول  من  كل  على  الفر�صة  تفويت 

خللق م�صاكل نحن يف غنى عنها يف كركوك".
ودعت اجلبهة، رئي�س الوزراء والكتل ال�صيا�صية، 
ك�صفقات  ك��رك��وك  يف  ال��ت��الع��ب  "عدم  اإىل 
ال��وزارات  وتكملة  احلكومة  لت�صكيل  �صيا�صية 
كركوك  امن  وان  كركوك،  اهايل  ح�صاب  على 

هي التي حتدد امن العراق".
اللجنة  رئي�س  كركوك  حمافظ  دعا  جهته،  من 
يوم  اجلبوري  �صعيد  راكان  بالوكالة  المنية 
الربعاء ال�صكان يف كركوك للحفاظ على الأمن 
وادامة التعاي�س والمن وال�صتقرار املجتمعي 

الذي نعمت به املحافظة ح�صب زعمه .
وقال "ادعو اهلنا يف كركوك بجميع مكوناتها، 
ال�صيا�صية والتي  لعدم الجنرار وراء املزايدات 
وا�صتقرارهم   وخدمتهم  املواطن  بامن  تهتم  ل 
مكونات  ب��ني  ال��ن��ع��رات  اث���ارة  على  وتعمل 

كركوك".

وطالب اجلبوري، امل�صوؤولني الذين قاموا بهذا 
على  للحفاظ  املظهر  ه��ذا  "انهاء  اىل  العمل 
قد  وما  ح�صل  ما  م�صوؤولية  ..حمملهم  الم��ن 

يح�صل".
واأ�صار اإىل، اأننا "وجهنا القوات المنية لعادة 
المور ملا كانت عليه، وان هذه احلالت التي 

ولقرارات  ود�صتورية  قانونية  خمالفات  فيها 
جمل�س النواب الباتة  وحمكمة الق�صاء الدارية 
بخرق  القبول  لميكن  والتي   اخل�صو�س  بهذا 

هذه القوانني".
وقال اجلبوري، اأن "ما جرى ي�صهم يف ت�صجيع 
امل�صوؤولة  غري  ال�صعيفة  والنفو�س  الره��اب 
ل�صاعة الفو�صى لكننا و جهنا القوات المنية 
واحلفاظ  املوقف  ملعاجلة  كافة  مب�صتوياتها 

على امن وا�صتقرار كركوك".
العامة  "القيادة  بالوكالة  املحافظ  ودع��ا 
ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  و  امل�صلحة  للقوات 
وعدم  املظاهر  هذه  وانهاء  العاجل  بالتدخل 
التن�صيق  دون  اج��راءات  او  ق��رارات  اي  اتخاذ 
كركوك  و�صع  حل�صا�صية  المنية   اللجنة  مع 
وما �صهدته طيلة ال�صهر املا�صية من ا�صتقرار 

وتعاي�س مل ت�صهده من قبل".
ع�صكرية  تعزيزات  بار�صال  نطالب  "اننا  وقال 
ملحافظتنا  العراقي  اجلي�س  قوات  من  عاجلة  
نف�صه  له  ت�صول  من  كل  ام��ام  الطريق  لقطع 
الرهاب  وا�صتقرار كركوك وملنع  باأمن  العبث 
واملواقف  ال�صيا�صية  الخطاء  ا�صتغالل  من 
الذين يثبتون  ال�صيا�صني  غري امل�صوؤولة لبع�س 
يوميا عدم حر�صهم على  امن وا�صتقرار كركوك 
وما �صهدته من ا�صتقرارا امني كبري جدا ي�صهد 

له اجلميع" .
احتفالت خرج  اأم�س،  المنية،  القوات  وفرقت 
بها الكرد يف حمافظة كركوك وخا�صة ان�صار 
اعادة  مبنا�صبة  الكرد�صتاين  الوطني  الحت��اد 

رفع علم كرد�صتان على مقر  ذلك احلزب.
اإن  ب��ي��ان،  يف  الوطني  الحت���اد  ذك��ر  ب���دوره، 
اي  يوجد  ول  عليها،  متنازع  منطقة  "كركوك 

مانع قانوين لعدم رفع علم كرد�صتان".
قام  طالباين  جالل  وفاة  "وبعد  انه  واأ�صاف، 
وكرد�صتان  ال��ع��راق  اع���الم  ب��ان��زال  الحت���اد 
"اعالم  ان  م�صتدركا  مقراته"،  من  واحل��زب 
موجودة  كانت  الوطني  والحت��اد  كرد�صتان 
يف املكاتب وقاعات الجتماعات واملنا�صبات 

الوطنية".
وا�صار البيان اىل "رفع علم كرد�صتان اأم�س، يف 

مقرات احلزب ب�صورة اعتيادية وقانونية".
فرع  ب��در  منظمة  م�صوؤول  ق��ال  جانبه،  م��ن 
وبدقة  "نرتقب  البياتي:  مهدي  ال�صمال، حممد 
ونعرف  البارحة  ليلة  كركوك  يف  جرى  ماذا 
القيادات  بع�س  من  والدوافع،  اخللفيات  جيدا 

يف الحتاد الوطني الكرد�صتاين".
اول:-  وباخت�صار،  نقوله  "ما  واأ���ص��اف: 
يف١٧/١٠/٢٠١٧   الدر�س  تلقيتم  اأن  نتمنى 
من  كركوك  مكونات  مع  اجللو�س  ونن�صحكم 
العرب والرتكمان ول ت�صيعوا الفر�صة"، مردفا 
العراق   غري  وال��ع��راق  ك��رك��وك٢٠١٩  "ثانيا 

وكركوك عام ٢٠١٧".
والعبث  للفو�صى  عدمت  "واذا  البياتي:  وتابع 
ونقولها  الأمن  بفر�س  العراقية  الدولة  �صتعود 
ب�رشاحة نرف�س فر�س الأمر الواقع بالفو�صى 
بني  واذا  بالفو�صى  الكرد  م�صتقبل  يبنى  ول 

فهو �رشاب والعاقل يكفيه ال�صارة".

معركة األعالم تشعل أزمة سياسية جديدة في كركوك
بغداد - الجورنال

النظر  اإعادة  ال�صبابية،اىل  الب�صائر  حركة  دعت 
مبنا�صبة  ال�رشطة،  �صلك  من  املف�صولني  مبلف 

الذكرى ال�صابعة والت�صعني لتاأ�صي�صها.
وذكر بيان للحركة، “اأزكى التهاين والتربيكات، 
وزارة  اأبناء  من  الأبطال،  اإخواننا  اىل  نزفها   ُّ
مبنا�صبة  وت�صكيالتها  �صنوفها  بكل  الداخلية، 
ال�رشطة  لتاأ�صي�س  والت�صعني  ال�صابعة  الذكرى 

العراقية”.
العزيز  العراقي  �صعَبنا  ونهنئ  “كما ّ  وتابعت 
بهذه ِ املنا�صبة الطيبة، التي ن�صتذكُر فيها تلك 
مع  العتيد،  اجلهاِز  لهذا  البطولية  الوقفات ِ   ِ

اإخوانهم يف ِ كافة الأجهزة الأمنية والع�صكرية، 
و�صنع الإنت�صارات ِ وحتقيق املنجزات الأمنية، 
التي َ حاق ْت ِ  ال�صعبة  الأوقات  �صيما يف تلك 
الإرهاب  م�صارعة  يف  العزيز،  و�صعبنا  ببلدنا ِ 

والقوى الظالمية املندحرة”.
قوات  وخا�صة  الداخلية، ً  ابناء  ان  اىل  ولفتت 
الإ�صتخبارية،  والأجهزة  الإحتادية،  ال�رشطة 
وال�رشيك  “اأبناَء  اأن  وراأت ّ  ال�صند  هي  كانت 
امل���وؤزر،  الن�رش ّ  ذل��ك  اإح����راِز  يف  احلقيقي 
جانب  اإىل ِ  هذا  والظالم،  ال�رش  قوى ِ  واندحاِر 
يف ِ  امل�صهودة،  ومواقفهم  الأخ��رى،  واجباتهم 
اأمن النا�س ِ وم�صاحلهم، وحف ِظ  ال�صهر على ِ 
النظام والقانون، ّ وحماية املمتلكات العامة و 

اخلا�صة، ومواجهة ع�صابات اجلرمية واجلرمية 
املنظمة”.

اىل  ندعوا  فاإننا  هنا  “من  احلركة  واأكملت 
 ً ، جميعا  بهم ً  والعناية  تكرميهم  ���رشورة   ِ
الأب��رار،  �صهدائهم  عوائل  و  جرحاهم  وخا�صة 
الدولة من جهة  واجب على ِ  و ٌ  ذلك ٌ حق  لأن 
البذل ً  من  ملزيد ِ  افزاٍ   ح ً  ذلك  يكون  ولكي   ،
جهة  م��ن  وال��وط��ن  لل�صعب  خ��دم��ة ِ  وال��ع��ط��اء 

اأخرى”.
ودعت اىل “�رشورة النظر يف ملف املف�صولني 
واإعادة   ، لأ�صباب خمتلفة  ال�صلك  هذا  اأبناء  من 
ملفاتهم  ت�صوية  بعد   ، للخدمة  يرغب منهم  من 

وم�صاكلهم”.

بغداد- الجورنال

وقال “ادعو اهلنا 
في كركوك 

بجميع مكوناتها، 
لعدم االنجرار 

وراء المزايدات 
السياسية والتي 

ال تهتم بامن 
المواطن وخدمتهم 

واستقرارهم  وتعمل 
على اثارة النعرات 

بين مكونات 
كركوك”.
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