
الت�رسيع  اختبارات  اج��راء  مواعيد  عن  الرتبية،  وزارة  اعلنت 
للتالميذ والطلبة، فيما ا�سارت اىل ان االختبارات تبداأ ال�ساعة 

الثامنة والن�سف �سباحًا.
بيان  يف  بالوزارة  واالإع��الم  العامة  العالقات  مديرية  وقالت 
االربعاء  يوم  الت�رسيع  اختبارات  اجراء  مواعيد  حتديد  "مت  انه 
املرحلة  لتالميذ  موعداً  املقبل،  حزيران  من  ال�12  املوافق 
املوافق  الثالثاء  ويوم  االبتدائي،  اخلام�س  ال�سف  االبتدائية 
ال�18 من حزيران املقبل لطالب املرحلة املتو�سطة واالإعدادية 

الثاين املتو�سط واخلام�س االعدادي علمي بفرعيه".
واالمتحانات  للتقومي  العامة  "املديرية  ان  املديرية  واأ�سافت 
حددت يوم االثنني املوافق الثالث من حزيران املقبل، كاأق�سى 
الت�رسيع  اختبارات  اجراء  يف  الراغبني  ا�سماء  ال�ستالم  موعد 
الثاين  ال�سفني  طالب  اما  االبتدائي،  اخلام�س  ال�سف  لتالميذ 
ال�13  املتو�سط واخلام�س العلمي فيكون يوم اخلمي�س املوافق 
املديريات  مطالبًة  الر�سمي"،  ال��دوام  انتهاء  قبل  حزيران  من 
العامة للرتبية يف بغداد واملحافظات كافة عدا اقليم كرد�ستان 
التالميذ  معامالت  لت�سلم  املحدد  الزمني  بال�سقف  ب�"التقييد 
االرقام  ا�سدار  للمديرية  ليت�سنى  بالت�رسيع  الراغبني  والطلبة 

االمتحانية اخلا�سة بهم".
وتابعت ان "جميع االختبارات جتري يف حمافظة بغداد ويكون 
املديريات  اىل  التابعني  االبتدائي  اخلام�س  ال�سف  لتالميذ 
والثانية  االوىل  الكرخ   ( بغداد  حمافظة  يف  للرتبية  العامة 
والثالثة والر�سافة االوىل والثانية والثالثة ( يف مدر�سة ثانوية 
ذات ال�سواري للبنات الكائنة يف بغداد / �سارع فل�سطني بجوار 
كاًل من املديرية العامة للتقومي واالمتحانات وتربية بغداد / 
الر�سافة الثانية، اما تالميذ ال�سف اخلام�س االبتدائي التابعني 
اىل املديريات االخرى فيكون يف ثانوية املتميزات التابعة اىل 

تربية الر�سافة الثانية الكائنة يف �سارع فل�سطني".
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بغداد - الجورنال

الحكم بعدم دستورية ترشيح مجلس القضاء االعلى لرئيس واعضاء المحكمة االتحادية
اليابان تمنح وسام امبراطوري ألستاذ عراقي

شخص يقتل شقيقه بـ30 طعنة سكين في كركوك

الكشف عن ما توصل اليه التحقيق في حرائق 
الحنطة والشعير

بغداد- اجلورنال : اعلنت اليابان، انها �ستمنح و�سام االمرباطورية لربيع 2019 اىل 
عدد من االجانب بينهم ا�ستاذ عراقي جامعي.

االو�سمة  من  عدد  �ستمنح  اليابان  "حكومة  اإن  العراق  يف  اليابانية  ال�سفارة  وقالت 
االجانب  لعدد من  ناروهيتو  اجلديد  االمرباطور  2019 جلاللة  لربيع  االمرباطورية 
االآداب  الذي يعمل معاون عميد كلية  القي�سي  الدكتور حممود  "االأ�ستاذ  ان  "، مبينة 

يف جامعة بغداد هو من �سمن االأجانب الذين �سيح�سلون على الو�سام لهذا العام".
يف  مل�ساهماته  تقديراً  ياأتي  العراقي  لال�ستاذ  �سيمنح  الذي  "الو�سام  ان  وتابعت 
التبادالت  اإىل ت�سجيع  اليابانية، باالإ�سافة  اللغة  اليابانية وتعليم  الدرا�سات  تطوير 
االأكادميية بني اليابان والعراق �سيمنح و�سام ال�سم�س امل�رسقة، االأ�سعة الذهبية مع 

�سارة وردية".
وا�سارت ال�سفارة اىل ان "القي�سي لعب دوراً مهمًا ل�سنوات عديدة يف تطوير العالقات 
اليابانية – العراقية الثقافية واالأكادميية وداعما قويًا لت�سجيع التبادالت االأكادميية 
وتقدمي درا�سة اللغة اليابانية يف العراق، ف�ساًل عن ال�سعي لتوقيع مذكرة تفاهم بني 

جامعة بغداد وجامعة ت�سيبا اليابانية".
2019 خمتربا  ني�سان   17 االداب جامعة بغداد يف  اليابان قد زودت كلية  وكانت 

لتطوير معدات تعليم اللغة اليابانية.
و�سبق للدكتور حممود القي�سي، وهو اأ�ستاذ التاريخ االأوربي يف كلية االآداب – جامعة 

بغداد اأن ح�سل على جائزة وزير اخلارجية الياباين للعام 2014.

حالة  من  "يعاين  �سخ�سًا  باأن  كركو،  حمافظة  �رسطة  اأفادت   : اجلورنال   - كركوك 
نف�سية" قتل �سقيقه طعنًا بال�سكني وترك جثته مرمية على الطريق احلويل قرب احلي 

ال�سناعي اجلديد يف املحافظة.
وقالت �رسطة كركوك، اإنه "مت اكت�ساف جرمية قتل املجني عليه )ج . م . اأ( ومن خالل 
اإجرام  مكافحة  مدير  برئا�سة  العمل  فريق  قبل  من  املعلومات  وجمع  التحقيق  �سري 
كركوك وع�سوية �سابط �سعبة مكافحة العروبة و�سباط حتقيق مقر املديرية اعرتف 
املتهم اجلاين )اأ. م.اأ( �سقيق املجني عليه بقتل �سقيقة بوا�سطة اآلة حادة )�سكني كبري 
احلجم( حيث قام بطعنه اأكرث من 30 طعنة وترك جثته مرمية على الطريق احلويل 
اأن  هو  القتل  "�سبب  اأن   ، بيان  يف  ال�رسطة  واأ�سافت  اجلديد".  ال�سناعي  احلي  قرب 

اجلاين يعاين من حالة نف�سية وكان الدافع الرئي�سي لقتل اأخيه".

بغداد - اجلورنال : ك�سف م�سدر م�سوؤول، عن ما تو�سل اليه التحقيق يف حرائق احلنطة 
وال�سعري التي �سهدتها عدد من املحافظات، فيما ا�سار اىل انها ت�سببت بخ�سائر فادحة.

وقال امل�سدر  ان "جميع حرائق حقول القمح وال�سعري التي �سهدتها عدد من املحافظات، 
متت بفعل فاعل ومن جهة واحدة"، مبينا ان "التحقيقات ت�سري اإىل تورط جهات منتفعة 

من بقاء العراق م�ستورداً لهذه املادة".
ماليني  مئات  بلغ  احلرائق  تلك  من  والدولة  الفالحني  "خ�سائر  ان  امل�سدر  وا�ساف 
قبل  وحمفزات  قرو�سًا  للمزارعني  �سابقا  قدمت  "احلكومة  ان  اىل  م�سريا  الدنانري"، 

املو�سم، لكنها �ستكون ملزمة بتعوي�سهم اأي�سًا".
العراقية موؤخرا اندالع حرائق كبرية يف مزارع للحنطة  و�سهدت عدد من املحافظات 
وال�سعري، ما ادى اىل احلاق ا�رسار مادية، فيما اعتربها البع�س ان هذه احلملة ممنهجة 

ت�ستهدف االقت�ساد العراقي.

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

ال�سّم ومبيدات احل�رسات تعّد من املواّد االأ�سا�سية التي 
توفرها العديد من املحاّل التجارية، �سواء التي تبيع 
ميكن  كما  اأي�سًا.  الغذائية  املواّد  اأو  فقط،  املواد  تلك 
اإيجاد هذه املبيدات يف حوزة الباعة اجلوالني، يف ظّل 
كرثة احل�رسات مع ارتفاع درجات احلرارة يف البالد. 

اأحد   ، العالوي  منطقة  يف  ي�سكن  الذي  كاظم،  مو�سى 
يعد  مل  ال�سّم  اإن  يقول  القدمية،  ال�سعبية  بغداد  اأحياء 
من  اأجنبية  �رسكة  مع  توا�سل  وقد  بالغر�س،  يفي 
من  كمية  له  لرت�سل  االإن��رتن��ت،  على  موقعها  خ��الل 
ا�ستخدامها  يوؤّثر  ال  التي  الفعالة،  احل�رسات  مبيدات 

على �سحة االإن�سان اأو احليوانات االأليفة.
كاظم رجل �سبعيني، يقول اإن العي�س يف منطقة �سكنه 
على  الق�ساء  ال�سهل  من  "لي�س  للغاية.  �سعبًا  بات 
اأن  ويو�سح  ال�سابق".  يف  كما  والقوار�س  احل�رسات 
جديداً،  لي�س  ي�سكنه  الذي  احلّي  يف  احل�رسات  انت�سار 
وخ�سو�سًا قبل بدء ف�سل ال�سيف. "�سابقًا، كّنا ننجح 
يف الق�ساء عليها"، مو�سحًا اأن قدم �سبكات ال�رسف 
ال�سحي قد يكون اأحد االأ�سباب. ي�سيف، اأن هذا حال 
املبيدات  كانت  ال�سابق  "يف  القدمية.  االأحياء  غالبية 
تنت�رس  التي  املختلفة  احل�رسات  اأن��واع  على  تق�سي 
مو�سميًا. لكن ال اأعلم ملاذا مل تعد هذه احل�رسات تتاأثر 

باملبيدات".
ومع اقرتاب ف�سل ال�سيف، تظهر العديد من احل�رسات 
العراقيني  يجعل  ما  احل��رارة،  درج��ات  ارتفاع  بفعل 
اأو  بع�سها،  لدغات  لتجّنب  احتياطاتهم  ي��اأخ��ذون 
وبطبيعة  املالب�س.  اأو  الغذائية  امل��واد  اإىل  و�سولها 
جهداً  يتطلب  ما  االحتياطات،  كل  تنجح  ال  احل��ال، 
اأ�سبح  االأك��رب  هّمها  اإن  �سبار  وحيدة  وتقول  كبرياً. 
بعد  يبلغ  الذي مل  لها،  اأول حفيد  اإبعاد احل�رسات عن 
�سهره الثامن. وتو�سح اأنها اأعدت مكانًا داخل غرفتها 

مينع اأي نوع من احل�رسات. 
مع  ال�سابق.  يف  كان  مثلما  احل��ال  يعد  "مل  ت�سيف: 
اأوالدي، كنت اأ�سع نامو�سية من قما�س خفيف �سفاف 
بهذا  تكن  التي مل  احل�رسات  ت�سلل  اأ�رّستهم متنع  فوق 
اأنواعًا غريبة وجديدة،  اليوم، فاأرى  اأما  الكم والنوع. 

املرات،  اإحدى  االأذى. يف  اأو  اأو احلجم  ال�سكل  لناحية 
تعر�ست للدغات من بعو�س تركت اأثراً كبرياً على يدي 
ووجهي، وكانت موؤملة اأي�سًا. عاجلتها مبراهم خا�سة 
ح��دوث  خ�سية  راجعته  ال��ذي  الطبيب،  يل  و�سفها 

م�ساعفات. وهذا مل يكن يحدث يف ال�سابق". 
اأحياء  اأحد  زيونة،  حّي  يف  ت�سكن  التي  وحيدة  توؤكد 
ح�رسات  مببيدات  ي�ستعني  ابنها  اأن  الراقية،  بغداد 
اأن  "اأعتقد  وتقول:  بالغر�س.  تفي  ال  لكنها  خمتلفة، 
احل�رسات  بع�س  هناك  تغريت.  اأو  تطورت  احل�رسات 

منذ  اأراه��ا  اأ�سبحت  لكنني  قبل،  من  اأعهدها  مل  التي 
�سنوات قليلة. كما اأرى اأنواعًا خمتلفة من ال�رسا�سري. 

حتى اإن جرياين يالحظون االأمر نف�سه". 
ال�سعبية  تلك  عن  الراقية  االأحياء  يف  احلال  يختلف 
احل�رسات  من  ال�سكاوى  تقل  االأوىل،  يف  الفقرية.  اأو 
ب�سبب طريقة بناء م�ساكنهم وال�رسف ال�سحي اجليد. 
تعمل  مل  التي  ال�سعبية،  االأحياء  يف  املعاناة  وترتكز 
اجلهات احلكومية بعد على توفري اخلدمات االأ�سا�سية 
فيها، ما جعل العي�س فيها �سعبًا مع ارتفاع درجات 

احلرارة.
من  قدمي  خوف  يالزمها  عامًا(   42( فا�سل  و�سيمة 
ال�رسا�سري، وقد ُت�ساب بحالة ه�ستريية لدى روؤيتها 
ملنع  عديدة  احتياطات  تاأخذ  اإنها  تقول  �رس�سوراً. 
اأوالده��ا  ويعينها  منزلها،  اإىل  ال�رسا�سري  دخ��ول 
خمتلفة  بدت  "ال�رسا�سري  اأن  مبينة  اأي�سًا،  ذلك  على 
اأرى  حني  اأرتعب  اأحجامها.  تغريت  وقد  �سنوات،  منذ 

�رس�سوراً بل اأ�رسخ ال اإراديًا وب�سوت مرتفع".
امل��واّد  يبيع  ال��ذي  اجل��ي��زاين،  فار�س  يقول  ذل��ك،  اإىل 

اإىل  اأدت  عدة  "اأ�سبابًا  اإّن  احل�رسات،  ومبيدات  ال�سامة 
احلكومية".  اجلهات  تق�سري  منها  احل�رسات،  انت�سار 
ويو�سح "من الطبيعي اأن تتكاثر احل�رسات. يف املقابل 
يفرت�س وجود دور حكومي مينع هذا االنت�سار كما يف 
يعّد  احلكومي  االأداء  "تراجع  اأن  اإىل  م�سرياً  ال�سابق"، 
احل�رسات".  من  متطورة  اأن��واع  لوجود  مبا�رساً  �سببًا 
وي�رسح اأن لهذه احل�رسات موا�سفات خمتلفة، وحتتاج 
اإىل مبيدات خمتلفة، علمًا اأن احل�رسات اجلديدة ت�سبح 
تلك  على  تق�سي  كانت  التي  نف�سها  لل�سموم  مقاومة 

غري املتطورة". 
كانت  املعنّية  احلكومية  "الدوائر  اأن  يوؤّكد  اجليزاين 
وت�ستورد  وتطورها،  احل�رسات  طبيعة  �سابقًا  تدر�س 
اأن  من  الرغم  وعلى  عليها.  للق�ساء  الالزمة  املبيدات 
هناك درا�سات ومتابعة من قبل هذه الدوائر، ما من 
�سارمة  رقابة  وجود  لعدم  بالنتائج  حقيقي  اهتمام 

تفر�س على اجلميع اأداء واجبهم بال�سكل ال�سحيح".
زراعي  مهند�س  وهو  البياتي  حممد  يقول  جهته،  من 
البلدية  اخلدمات  بتوفري  تعنى  التي  بغداد،  اأمانة  يف 
م�سبقًا  موجودة  غري  ح�رسات  "ظهور  اإن  للعا�سمة، 
اأمر طبيعي، ووجود احل�رسات باأعداد اأكرب من ال�سابق 
اأمر طبيعي اأي�سًا". البياتي ال ي�ستخف باالأمر، بح�سب 
قوله، لكنه ي�سري اإىل وجود اأ�سباب عديدة خارجة عن 
هذه  اإىل  اأدت  املتخ�س�سة،  احلكومية  اجلهات  اإرادة 
عقدين  من  الأك��رث  يعود  "االأمر  اأن  ي�سيف  النتيجة. 
ولي�س وليد �سنة اأو �سنتني"، مو�سحًا اأن "االأمر متعلق 
بحالة �سعبة عامة عا�سها البلد، متتد اإىل فرتة مرورنا 
بحرب مع اإيران )-1980 1988(، ثم فرتة احل�سار 
)عقوبة اأممية نتيجة غزو الكويت يف عام 1990(، ثم 

احلرب التي اأطاحت بنظام �سدام ح�سني )2003(".
تقل  اخل��دم��ات  ب���داأت  ال��ف��رتات،  ه��ذه  "يف  ي�سيف: 
ملرور  طبيعية  نتيجة  وه��ذه  تنخف�س،  ونوعيتها 
"يف  م�ستطرداً:  ح�سار"،  اأو  حرب  اأو  باأزمة  البالد 
هذه الفرتات، �سار هناك العديد من االأحياء اجلديدة 
�سعف  ظل  يف  لكن  ال�سكانية.  ال��زي��ادة  ال�ستيعاب 
اإدارية وتنفيذية خطاأ،  �سيا�سات  االإمكانيات، وب�سبب 
منها  االأ�سا�سية،  باخلدمات  االأحياء  غالبية  تزّود  مل 

�سبكات خا�سة مبياه االأمطار وال�رسف ال�سحي".

الحشرات تغزو أحياء بغداد الفقيرة
بغداد - متابعة

د�ستورية  بعدم  العليا،  االحتادية  املحكمة  ق�ست 
 2005 ل�سنة   )30( بالرقم  قانونها  يف  م��ادة 
تر�سيح  �سالحية  االأعلى  الق�ساء  ملجل�س  منحت 

رئي�س واأع�ساء املحكمة االحتادية العليا.
ال�ساموك  اإيا�س  للمحكمة  الر�سمي  املتحدث  وقال 
عقدت  العليا  االحت��ادي��ة  "املحكمة  اإن  بيان  يف 
جل�ستها برئا�سة القا�سي مدحت املحمود وح�سور 
خا�سم  دع��وى  ونظرت  كافة  االأع�ساء  الق�ساة 
ورئي�س  اجلمهورية  رئي�س  من  كل  فيها  املدعي 
واأ�ساف،  لوظيفتهما".  اإ�سافة  النواب/  جمل�س 
د�ستورية  بعدم  دعواه  عري�سة  ح�رس  "املدعي  اأن 
العليا  االحتادية  املحكمة  قانون  من   )3( املادة 

رقم )30( ل�سنة 2005، والطلب من جمل�س النواب 
ت�رسيع مادة بديلة تتفق مع حكم الد�ستور، وكذلك 
طلبه اإ�سعار جمل�س النواب بت�رسيع قانون املحكمة 
االحتادية العليا". وتابع، اأن "املدعي ا�ستند طلبه 
قانون  من   )3( امل��ادة  د�ستورية  بعدم  باحلكم 
بخالفتها  ذلك  معلاًل  العليا،  االحتادية  املحكمة 
الق�ساء  ملجل�س  اأعطت  حيث  الد�ستور،  الأحكام 
�سدور  بعد  ميلكها  ال  ا�سبح  �سالحية  االع��ل��ى 
اأن  وبني،   ."2005 لعام  العراق  د�ستور جمهورية 
"املدعي اأ�سار اإىل اأن املحكمة االحتادية العليا قد 
املادة،  تلك  د�ستورية  بعدم  �سمني  ب�سكل  ق�ست 
اأقامها رئي�س جمل�س  التي  الدعوى  وذلك مبنا�سبة 
 )2017 احتادية/   /19( بالعدد  االأعلى  الق�ساء 
الق�ساء  جمل�س  �سالحية  بعدم  فيها  اأق��ر  والتي 

االأعلى بعد �سدور د�ستور جمهورية العراق برت�سيح 
وقد  العليا،  االحتادية  املحكمة  واأع�ساء  رئي�س 
حكمًا   2017  /11/4 بتاريخ  املحكمة  اأ�سدرت 
بذلك، حيث ق�ست بعدم اخت�سا�س جمل�س الق�ساء 
االأعلى برت�سيح رئي�س واأع�ساء املحكمة االحتادية 
العليا وبينت اأ�سباب وحيثيات ذلك احلكم". وذكر، 
اأن "املحكمة االحتادية العليا وجدت اأن املادة )3( 
الد�ستورية قد �رسعت �سمن  الطعن بعدم  مو�سوع 
اأ�سدرته  الذي  العليا  االحتادية  املحكمة  قانون 
 )30( املرقم  الت�رسيعي  باالأمر  الوطنية  ال�سلطة 
الدولة  اإدارة  قانون  اأحكام  ظل  يف   2005 ل�سنة 
رئي�س  يكون  باأن  ق�سى  الذي  االنتقالية،  للمرحلة 
املحكمة االحتادية العليا هو رئي�س جمل�س الق�ساء 
اإ�سكالية يف قيام جمل�س الق�ساء  االعلى، ومل تكن 

االأعلى برت�سيح رئي�س واأع�ساء املحكمة االحتادية 
العليا".

واأكد، اأن "املحكمة االحتادية العليا ذكرت اأن االأمر 
جمهورية  د�ستور  �سدور  بعد  بالكامل  اختلف  قد 
املادة  ن�ست  حيث   ،2005 عام  ونفاذه  العراق 
االحتادية  املحكمة  ك��ون  على  منه  اأواًل(   /92(
عن  واداري��ًا  ماليًا  م�ستقلة  ق�سائية  هيئة  العليا 
بقية مكونات ال�سلطة الق�سائية املن�سو�س عليها 
لها  الد�ستور  وافرد  الد�ستور،  من   )89( املادة  يف 
بال�سلطة  اخلا�س  الثاين  الف�سل  من  الثاين  الفرع 
من  ث��ان��ي��ًا(   /92( امل���ادة  يف  وب��ني  الق�سائية 
ومنها  باملحكمة  اخلا�سة  االح��ك��ام  الد�ستور 
مبوجب  ذلك  ويكون  االع�ساء  واختيار  ت�سكيلها 

قانون ي�سن باأغلبية اع�ساء جمل�س النواب".

بغداد - الجورنال

مع ارتفاع درجات الحرارة في 

فصل الصيف، تعاني بغداد 

بسبب انتشار الحشرات، علمًا 

أن بعض األنواع ليس مألوفًا 

بالنسبة للعراقّيين. وال تنفع 

مبيدات الحشرات في القضاء 

عليها، ما يتطلب العمل على 

تحسين البنى التحتية.
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