
العلمي،  والبحث  ال��ع��ايل  التعليم  وزارة  ح��ددت 
على  املقبولني  للطلبة  الدرا�سية  الأجور  الأربعاء، 
لل�سنة  ال�سباحي،  اخلا�ص  احلكومي  التعليم  قناة 
وكيل  وذك��ر   .2019/2020 املقبلة  الدرا�سية 
حممد،  قا�سم  فوؤاد  العلمي  البحث  ل�سوؤون  ال��وزارة 
"وزير  2019، ان  2 كانون الثاين  يف بيان اليوم، 
حتديد  على  واف��ق  ال�سهيل  ق�سي  العايل  التعليم 
قناة  على  املقبولني  للطلبة  الدرا�سية  الأج���ور 
انه  مبينا  ال�سباحي"،  اخلا�ص  احلكومي  التعليم 
قناة   على  الدرا�سية   الجور  حتديد  اعتماد   "تقرر 
من  ابتداء  ال�سباحي  اخلا�ص  احلكومي  التعليم  
البيان  واأ�ساف   ."2019/2020 الدرا�سية  ال�سنة 
اأنه مت حتديد الأجور الدرا�سية لكليات الطب بت�سعة 
ماليني  دينار، وكليات طب ال�سنان  ب�سبعة ماليني 
ب�ستة ماليني  ال�سيدلة  وكليات  دينار،  الف  و500 
يف  واملعماري  النفط  واق�سام  دينار،  الف  و500 
والق�سام  دينار،  ماليني  بثالثة  الهند�سة  كليات 
دينار.  ال��ف  و250  مبليونني  الخ��رى  الهند�سية 
التقنيات   لكليات  الدرا�سية   "الجور  ان  واأو�سح 
الهند�سية حددت مبليوين دينار، وكليات التمري�ص 
دي��ن��ار،  ال��ف  و750  مبليون  ال��ب��ي��ط��ري   وال��ط��ب 
التقنيات  لكليات  الدرا�سية   الأج��ور  ح��ددت  فيما 
اىل  م�سريا  دينار"،  الف  و250  مبليونني  الطبية  
الخرى  العلمية  والتخ�س�سات  العلوم  "كليات  ان 
مبليون و500 الف دينار وكليات القانون مبليون 
و200 الف دينار، والكليات الإن�سانية ب�900 الف 
دينار  مبليون  الداري��ة   التقنيات  وكليات   دينار، 
واملعاهد   دينار  مبليوين  الطبية  التقنية  واملعاهد  
التكنولوجية مبليون و200 الف دينار فيما حددت 
الأجور الدرا�سية  لبقية املعاهد ب�750 الف دينار".     
الدرا�سية   الأج��ور  اعتماد  "�سيتم   انه  اإىل  واأ�سار 
احلكومي  التعليم  طلبة  اجور  لحت�ساب  اجلديدة  
للن�سب  املعتمدة  الدويل  وفقا  ال�سباحي   اخلا�ص 
الدرا�سية   الأجور  "احت�ساب  اىل  ل�ستيفائها"، لفتا 
للطلبة  الرا�سبني  يف بع�ص  الدرو�ص على وفق عدد 
عدد  جمموع  على  مق�سوما  الواحد   الدر�ص  وحدات 
بالق�سط  م�رضوبا  الدرا�سية   ال�سنة  درو�ص  وحدات 

ال�سنوي".
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بغداد - الجزورنال

من هي جماعة "حراس الدين" التي ظهرت في العراق .. الى ماذا تسعى ؟
نائبة عراقية توجه طلبا الى لألردن بشأن 

"النظام السابق"

العدل تعلن االفراج عن 6115 
نزيال 

محافظ البصرة يعتزم التنازل عن 
مقعده البرلماني

بغداد - اجلورنالكطالبت النائبة عن ائتالف "دولة القانون" عالية ن�سيف، 
"متجد"  جتمعات  اإقامة  وعدم  العراقيني  اإرادة  باحرتام  الردن  الربعاء، 
احلكومة  دعت  فيما  للعراق،  معادية  موؤمترات  واحت�سان  ال�سابق  بالنظام 

ووزارة اخلارجية اإىل ال�سغط على الأردن بخ�سو�ص ذلك. 
وعدم  العراقيني  اإرادة  احرتام  الأردن  لهااإن" على  بيان  يف  ن�سيف  وقالت 
للعراق،  ال�سابق واحت�سان موؤمترات معادية  اإقامة جتمعات متجد بالنظام 
وطالبت وزارة اخلارجية باإلزام اجلانب الأردين باحرتام اإرادة ال�سعب العراقي 
وعدم ا�ستفزازه باإقامة جتمعات واحتفالت متجد بالنظام ال�سابق. وا�سافت 
"الأردن تربطه ب العراق عالقات اقت�سادية وجتارية مهمة للغاية تعود  اأن 
باملنفعة على القت�ساد الأردين بالدرجة الأ�سا�ص، وبالتايل فاإن لدى العراق 

اأكرث من ورقة �سغط لإلزام الأردن باحرتام م�ساعر العراقيني".

بغداد - اجلورنالك اأعلنت وزارة العدل، الأربعاء، عن اإطالق �رضاح 
العراقية  التابعة لدائرة الإ�سالح  ال�سجون  6115 نزيال من كافة 

خالل عام 2018.
وقالت الوزارة يف بيان، اإن "العدد الكلي بلغ 6115 نزيال بينهم 
العام"،  العفو  بقانون  م�سمولني   1367 �سمنهم  من  نزيلة   553
كبرية  اأ�سواطا  قطعت  العراقية  الإ���س��الح  دائ��رة  ان  اإىل  م�سرية 
الأر�سفة  نظام  تطبيقها  مع  ال�رضاح  اإط��الق  عمليات  جم��ال  يف 
اللكرتونية والذي يتيح اإمكانية حتديد النزلء املنتهية اأحكامهم 
الق�سائية مبا ي�ساهم بح�سم ملفاتهم وفقا للمدة القانونية املحددة 

لإطالق ال�رضاح.
العام  اتخذت خالل  العراقية  الإ�سالح  "دائرة  اأن  البيان،  واأ�ساف 
املا�سي تدابري واإجراءات جديدة �ساهمت يف ت�رضيع وترية حركة 

الت�سفري وتاأمني النزلء اأمام املحاكم".
وا�سار اإىل ان "مالكات الت�سفري، ونقل النزلء، واللجان القانونية، 
متاأخرة  ل�ساعات  يوميا  تعمل  والطوارئ،  واحلرا�سات  والآليات، 
تعدت �ساعات الدوام الر�سمي بغية متابعة الق�سايا والدعاوى مع 
العالقة والت�رضيع باإجراءات اطالق �رضاح  الق�سائية ذات  اجلهات 

النزلء".

بغداد -  اجلورنالك قال حمافظ الب�رضة ا�سعد العيداين، الأربعاء، اإنه �سيتنازل 
خدمة  اجل  "من  للب�رضة  كمحافظ  بعمله  وي�ستمر  الربملان  يف  ع�سويته  عن 
اأن حمافظ  الب�رضة يف بيان،  ابناء املدينة". وذكر املكتب العالمي ملحافظ 
الب�رضة ا�سعد العيداين �سيذهب للربملان للتنازل عن ع�سويته كنائب، وي�ستمر 
بعمله كمحافظ للب�رضة. ونقل البيان عن العيداين قوله، اإن العام اجلديد �سي�سهد 
الب�رضة،  اجل خدمة  والت�رضيعية من  التنفيذية  ال�سلطة  امل�سرتك بني  التن�سيق 
حمافظة  جمل�ص  مع  للتن�سيق   ٢٠١٩ عام  خالل  جاهداً  �سي�سعى  انه  موؤكدا 
الب�رضة لتقدمي اخلدمات لبناء املدينة. وا�سار العيداين اإىل اأنه "يف�سل البقاء 
باملن�سب التنفيذي كمحافظ خلدمة ابناء الب�رضة". وبني، ان الب�رضة �ست�سهد 
خالل عام ٢٠١٩ تن�سيق م�سرتك بني املحافظة وجمل�ص املحافظة، لفتًا اىل 
انه "�رضح ملختلف و�سائل العالم ولكرث من مرة بانه �سيبقى كمحافظ من 
اجل خدمة ابناء الب�رضة وانه �سيذهب اىل الربملان للتنازل عن من�سبه كنائب 

و�سيتم ال�سعي ب�سكل كبري لتقدمي اخلدمات للمدينة" .

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

جممل  عن  الأربعاء،  العليا،  الحتادية  املحكمة  ك�سفت 
الق�سايا التي نظرت فيها خالل العام املا�سي 2018، 
رغم  د�ستورية  دعوى   )210( ح�سمت  انها  اإىل  م�سرية 

عملها يف ظروف معقدة.
يف  ال�ساموك،  اإيا�ص  املحكمة  با�سم  املتحدث  وق��ال 
اجناز  يف  �ساهمت  العليا  الحتادية  املحكمة  اإن  بيان، 
ب��اإج��راء  املتعلقة  ال��ق��وان��ني  اهمها  مف�سلية  ملفات 
واحلكومة  النواب  جمل�ص  وت�سكيل  النتخابية  العملية 
احلالية، م�سيفا ان "العام املا�سي �سهد كرثة الدعاوى 
منظمات  اأو  ر�سمية  جهات  من  املقامة  الد�ستورية 

واحزاب �سيا�سية اأو مواطنني".
وبني اأن "جممل الدعاوى امل�سجلة يف املحكمة الحتادية 
العليا خالل 2018 بلغ )260( دعوى، مت ح�سم )210( 
واأن  املتبقي،  وتاأجيل   ،80،76% اجناز  مبعدل  منها 
�سبب التاأجيل هو مل�سائل تتعلق بالتبليغات اأو بطلبات 
من اطرافها، او انها قدمت يف �سهر كانون الول اأي يف 

ال�سهر الخري من ال�سنة".
واأو�سح ال�ساموك، اأنه "حتى يف الدعاوى التي مت ردها 
لعدم ا�ستنادها اإىل �سند من الد�ستور، ت�سمنت احكامها 
وت�سمن  الد�ستور،  لبنود  ال�سليم  التطبيق  توفر  مبادئ 
يف  العراقي  ال�سعب  مكونات  جلميع  واحلريات  احلقوق 

خمتلف املجالت".
العام  خالل  عقدت  العليا  الحتادية  "املحكمة  اأن  واأكد 
املا�سي يف ال�سهر الواحد ما ل يقل عن جل�ستني اأو ثالث 
تعقده  بالن�سبة ملا  قيا�سي  عدد  وهو  الواحد،  ال�سهر  يف 

املحاكم واملجال�ص الد�ستورية يف املنطقة".

واأ�سار، اإىل "حر�ص املحكمة على اأن ت�ستكمل الجراءات 
كافة من خالل ال�ستماع اإىل اقوال الطراف وكل ما من 

�ساأنه اأن ي�سل بالدعاوى اإىل مرحلة احل�سم".
اأن "جميع اجلل�سات التي مت عقدها  ونوه ال�ساموك، اإىل 
اطالع  لتاأمني  العالم  و�سائل  وبح�سور  علنية،  كانت 
مل  "املحكمة  اأن  موؤكداً  الجراءات"،  على  العام  ال��راأي 
القانون  اأن  رغم  �رضية  جل�سة  اي  بجعل  قرار  اي  تتخذ 

يعطيها هذه ال�سالحية متى اقت�ست ال�رضورة".
املا�سي  العام  خ��الل  ا�ستقبلت  "املحكمة  اأن  وذك��ر، 
باحثني دوليني وعراقيني، تولوا توثيق عملها من خالل 
جميع  على  واحل�سول  ميدانيًا  الجراءات  على  الطالع 

احكامها".
وتابع ال�ساموك، اأن "جميع ما ي�سدر من احكام ق�سائية 
املوقع  على  مبا�رضة  ن�رضه  يتم  تف�سريية  وق���رارات 
والنكليزية"،  العربية  باللغتني  للمحكمة  اللكرتوين 
املا�سي اجنازا  العام  "املحكمة حققت خالل  ان  مبينا 
يعزز مكانة العراق يف املحافل الدولية من خالل تبوء 
واملجال�ص  املحاكم  لحتاد  التنفيذي  املكتب  ع�سوية 

الد�ستورية العربية".
املا�سي  العام  يف  اأنهى  "العراق  اإن  قائال،  واأردف 
التي كان  العامة  النتخابات  للغاية وهو  ملفا ح�سا�سا 
اأكدت  ما  بعد  تاأجيلها  عدم  الرئي�ص يف  الدور  للمحكمة 
املحكمة الحتادية العليا على اللتزام مبا اوردته املادة 
لعمر  جتاوزها  عدم  ينبغي  مدد  من  الد�ستور  من   )56(

الدورة النتخابية".
ثالثة  على  طعونا  تباعا  نظرت  "املحكمة  اأن  وتابع، 
 )45( رقم  النواب  جمل�ص  انتخابات  لقانون  تعديالت 
ا�سهمت  ب�سددها  احكاما  وا���س��درت   ،2013 ل�سنة 

النواب  جمل�ص  وت�سكيل  النتخابية  العملية  امتام  يف 
واحلكومة احلالية".

ولفت اإىل اأن "دعاوى عديدة تت�سمن جنبة فنية حر�ست 
املحكمة على انتداب كبار اخلرباء العراقيني لبيان راأيهم 

يف تقارير قدموها ليتم الحتكام اليها وفق القانون".
مكانة  ع��ززت  "املحكمة  اأن  على  ال�ساموك،  �سدد  كما 
عدد  يف  التاأكيد  خالل  من  ال�سيا�سية  احلياة  يف  امل��راأة 
من الحكام التي �سدرت خالل العام املا�سي على مبداأ 
مقاعد  من   )25%( يقل عن  ل  ما  بتخ�سي�ص  )الكوتا( 

جمل�ص النواب للن�ساء".

"املحكمة ذهبت يف احكام ا�سدرتها على  اأن  وا�ساف، 
د�ستورية  على  �سددت  حيث  والطفولة،  ال���رضة  حماية 
تعوي�سًا  بو�سفه  بالذهب،  املطلقة  امل��راأة  مهر  تقومي 
وي�سهم يف جرب ال�رضر الذي ا�سابها جراء الطالق، حيث 
اكدت يف هذا الجتاه د�ستورية تعوي�ص املراأة املطلقة 
تع�سفًا، بعد اأن وجدت اأن ال�رضيعة ال�سالمية ل متنع من 

جرب ال�رضر اذا كان من احدثه متع�سفًا يف احداثه".
واأكد اأن "املحكمة ردت دعوى طلب فيها املدعي احلكم 
اأرا�سي  املواطنني  ميّلك  ق��رار  والغاء  د�ستورية  بعدم 
�رضط  تخلف  بعدما  قرو�ص  مع  رمزية  با�سعار  الدولة 

اإن�ساء دار ح�سانة عليها من قبل من ملكت له، واعتربت 
ان اعادة الر�ص اىل ملكية الدولة موافق الد�ستور".

ونبه اإىل اأن "املحكمة الحتادية العليا اأكدت يف دعوى 
مل�سلحة  تخ�سع  ال�سغري  ح�سانة  احكام  اأن  اخ��رى 
تكون  من  على  املتنازعني  م�سلحة  دون  املح�سون 
امنت  فقد  املجال  هذا  عن  بعيدا  ولي�ص  احل�سانة،  له 
قاتلوا  الذين  بينهم  ومن  ال�سهداء  ذوي  حقوق  املحكمة 
على  التاأكيد  خ��الل  من  الره��اب��ي  داع�ص  تنظيم  �سد 

د�ستورية مادة تعطي لهم ح�سة يف املقاعد الدرا�سية".
لها  كان  العليا  الحتادية  "املحكمة  اأن  اأي�سا  واأف��اد 
ق�ست  فقد  قولها  العراقيني،  بني  امل�ساواة  مو�سوع  يف 
قانون  يف  م��ادة  د�ستورية  بعدم  املثال  �سبيل  على 
التقاعدية  الرواتب  تخ�ص  وت�سكيالته  النواب  جمل�ص 
لرئي�ص املجل�ص ونوابه والع�ساء خالفًا ملا ن�ص عليه 
قانون التقاعد املوحد، وبهذا التوجه فاأنها �ساوت بني 
ع�سو  بني  تفرق  ومل  التقاعد  مو�سوع  يف  العراقيني 

جمل�ص النواب واأي موظف يف الدولة العراقية".
املحكمة  األزمت  ذلك،  مقابل  "يف  اأنه  ال�ساموك،  واأردف 
خارج  اىل  النواب  جمل�ص  يذهب  ل  اأن  العليا  الحتادية 
حيث  الد�ستور،  يف  عليها  املن�سو�ص  اخت�سا�ساته 
النواب  جمل�ص  قانون  يف  مادة  د�ستورية  بعدم  ق�ست 
قوة  لها  ت�رضيعية  ق��رارات  ا�سدار  تخوله  وت�سكيالته 
القانون، با�ستثناء ما ت�سمنه الد�ستور من قرارات وردت 

على �سبيل احل�رض".
املحكمة  ق�ست  الق�ساء،  ا�ستقالل  جمال  "يف  اأنه  واأكد 
د�ستورية  بعدم  اي�سا  لها  احكام  يف  العليا  الحتادية 
ال�سلطة  يف  الق�ساة  م��ن  العاملني  غ��ري  تخول  م��واد 

الق�سائية الحتادية، �سالحيات التوقيف والحتجاز".

المحكمة االتحادية تكشف تفاصيل ما أنجزته من قضايا خالل العام 2018
بغداد - الجورنال

الدين  حرا�ص  جماعة  بظهور  م�سدر،  افاد 
الإره��اب��ي  داع�����ص  تنظيم  م��ن  املن�سقة 
النق�سبندية  حركة  ل��واء  حتت  واملنطوية 
مناطق  يف  تنت�رض  وال��ت��ي  الره��اب��ي��ة 
وال�رضقاط  وتكريت  وال��دور  طوزخورماتو 

واملو�سل وكركوك ودياىل .
الك�سف  ع��دم  طلب  ال���ذي  امل�����س��در  وق���ال 
الدين  حرا�ص  جماعة  ان   " ان  ا�سمه  عن 
�رضق  مناطق  يف  حاليًا  تن�سط  الرهابية 
زعزعت  على  تعمل  الدين  �سالح  و�سمال 
واملحافظات  املحافظة  الأمني يف  الو�سع 

املجاورة لها".
وقت  يف  الدين  حرا�ص  جماعة  وت�سكلت 
عن  انف�سلوا  مقاتلني  من  العام  هذا  �سابق 
الن�رضة بعدما قطعت  ال�سام وجبهة  حترير 
مقاتلني  وت�سم  القاعدة.  بتنظيم  عالقاتها 

اأجانب
متتلك  اجلماعة   " ان  امل�سدر   وا���س��اف  
بني  التنقل  عليها  ت�سهل  وحوا�سن  قواعد 
قبل  من  ومدعومة  لها  املوؤ�رضة  املناطق 
احلكومة  ل�سقاط  ت�سعى  �سيا�سية  جهات 

واإقامة اأقاليم منف�سلة عن جنوب العراق".
ال�سيا�سية  اجل��ه��ات  "بع�ص  ان  وت��اب��ع 
ونينوى  ال��دي��ن  ���س��الح  حم��اف��ظ��ات  يف 

الدين وتعقد  وكركوك تدعم جماعة حرا�ص 
اجتماعات �سبه �سهرية وتزودهم مبعلومات 
والقت�سادي  الأمني  اجلانب  تخ�ص  �رضية 
الع�سكري  اجلناح  احلركة  وتعد  وال�سيا�سي 
لها وهي ت�سعى اىل تنفيذ عمليات ارهابية 
ون�رض  ال�سائعات  بث  اىل  ا�سافة  نوعية 
تاأ�سي�ص  واأُعلن  والطائفي".  املتطرف  الفكر 
اإ�سدار  مع  ر�سمي  ب�سكل  الدين"  "حرا�ص 
يف   2018 ف��رباي��ر   27 يف  الأول  بيانه 
ف�سطاط  "اأنقذوا  عنوان  حمل  الذي  �سوريا، 
غوطة  "ن�رضة  اإىل  فيه  ودع��ا  امل�سلمني"، 
عمليات  ب�"�سن  وتوعد  ال�رضقية"،  دم�سق 
كما  ال�سوري"،  النظام  قوات  �سد  ع�سكرية 

دعا الف�سائل الع�سكرية يف ال�سمال ال�سوري 
ل�"وقف القتتال فيما بينها".

بقوله:  نف�سه  عن  اجلديد  التنظيم  وع��رف 
املظلومني  لن�رضة  ي�سعى  اإ�سالمي  "تنظيم 
هو  والإ�سالم  امل�سلمني،  بني  العدل  وب�سط 

م�سدر الت�رضيع".
التنظيمات  من  الدين"  "حرا�ص  تنظيم  يعد 
املحاربني  ت�ستقطب  ب��داأت  التي  الوليدة 
العراق  يف  القاعدة  تنظيم  م��ن  القدامى 
"داع�ص"، وبالرغم  اإىل  اإ�سافة  واأفغان�ستان 
بات  ف��اإن��ه  املتوا�سع  عنا�رضه  ع��دد  م��ن 
ي�سكل خطراً على ا�ستقرار الأو�ساع الأمنية 

يف العراق.

بغداد- الجورنال

إن المحكمة االتحادية العليا 
ساهمت في انجاز ملفات 
مفصلية اهمها القوانين 
المتعلقة بإجراء العملية 

االنتخابية وتشكيل مجلس 
النواب والحكومة الحالية، 
مضيفا ان “العام الماضي 

شهد كثرة الدعاوى الدستورية 
المقامة من جهات رسمية أو 
منظمات واحزاب سياسية أو 

مواطنين”.
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