
ردت املحكمة االحتادية العليا، االحد، طعنًا على اإحدى مواد 
ل�سنة   )2( رقم  العنف  على  املحر�سة  االألعاب  حظر  قانون 
فيها،  الواردة  للغرامة  اأعلى  حد  حتديد  عدم  بداعي   2013

موؤكدة عدم اخت�سا�سها النظر يف تعار�ض القوانني.
وقال املتحدث الر�سمي للمحكمة اإيا�ض ال�ساموك يف بيان اإن 
القا�سي  برئا�سة  العليا عقدت جل�ستها  االحتادية  "املحكمة 
ونظرت  كافة  االأع�ساء  الق�ساة  وح�سور  املحمود  مدحت 
االحتادية"،  قار  ذي  ا�ستئناف  حمكمة  اأر�سلته  طلبًا  طعنًا 
جنح  حمكمة  م��ن  ورد  طعنًا  يت�سمن  "الطلب  ان  مبينا 
قانون حظر  من  )2/ب(  املادة  �رشعية  مدى  النا�رشية يف 
االألعاب املحر�سة على العنف رقم )2( ل�سنة 2013 بداعي 

عدم حتديد حد اأعلى للغرامة الواردة فيها".
وا�ساف اأن "الفقرة املطعون بها تن�ض على )يعاقب باحلب�ض 
اأو بغرامة ال تقل عن ثالثة ماليني دينار كل من باع اأو تداول 
اىل  اأ�سكالها("، م�سريا  بكافة  العنف  املحر�سة على  االألعاب 
ان "املحكمة وجدت بان حتديد حد اأعلى وحد اأدنى لعقوبة 
قانون  م��ن   )91( امل���ادة  اأوردت���ه  ع��ام  م��ب��داأ  ه��و  الغرامة 

العقوبات رقم )111( ل�سنة 1969".
اأن ين�ض  اأن تلك املادة مل متنع  "املحكمة ذكرت  ان  وتابع 
فيها  ال��واردة  الغرامة  مبالغ  وان  خالفها،  على  ما  قانون 
قانون   ،  2008 ل�سنة   )6( رقم  القانون  مبوجب  عدلت  قد 
الفتة  العقوبات"،  ق��ان��ون  يف  ال���واردة  ال��غ��رام��ات  تعديل 
الن�ض  يف  ورد  ما  اأن  اأك��دت  االحت��ادي��ة  "املحكمة  ان  اىل 
الوارد  العام  املبداأ  مع  يتعار�ض  كان  وان  الطعن،  مو�سوع 
يخرج  التعار�ض  هذا  يف  النظر  اأن  اأال  العقوبات،  قانون  يف 
عليه  املن�سو�ض  العليا  االحتادية  املحكمة  اخت�سا�ض  عن 
يف املادة )4( من قانونها رقم )30( ل�سنة 2005 واملادة 

)93( من الد�ستور".

االتحادية ترد طعنًا على إحدى مواد قانون حظر األلعاب المحرضة على العنف
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بغداد - الجورنال

الكشف عن ‘‘مخطط‘‘ إلثارة المشاكل مع الحشد الشعبي تمهيدا لسحبه من المدن المحررة
نائب: وزارة الكهرباء فشلت في أول اختبار صيفي

الجمعيات الفالحية: مصرع 15 فالحا جراء الحرائق 
التي اندلعت مؤخرا

تصديق اعترافات اربعة متهمين قتلوا طبيبًا 
في الشعلة

بغداد - اجلورنال : اأكد ع�سو يف جمل�ض النواب العراقي، اأن وزارة الكهرباء ف�سلت يف 
اأول اختبار �سيفي "رغم ال�سفقات والت�رشيحات امليغاواطية".

وقال النائب حممد الكربويل، يف تغريدة له عرب موقع تويرت، "حذرنا بوقت مبكر من 
ف�سل وزارة الكهرباء بتوفري حاجة املواطن من الطاقة يف ف�سل ال�سيف". 

وا�ساف "رغم كل ال�سفقات والت�رشيحات امليغاواطية اإال اأن الوزارة ف�سلت يف اول 
اختبار �سيفي". و�سهدت عددا من مناطق العا�سمة بغداد، وحمافظات اخرى خالل 
االيام املا�سية، من انقطاع التيار الكهربائي ل�ساعات طويلة، مات�سبب معاناة كبرية 

لدى املواطنني �سيما مع �سهر رم�سان وارتافع درجات احلرارة. 
ال�سيف  يف  الطاقة  حجم  ان  املا�سي،  ني�سان  يف  اكدت،  قد  الكهرباء  وزارة  وكانت 
اإ�ستثنائية  املقبل �سيكون االعلى يف تاريخ العراق، موؤكدة ان كوادرها تبذل جهوداً 

الإر�ساء املواطنني يف تاأمني الطاقة الكهربائية خالل ال�سيف. 
وا�سار وزير الكهرباء يف ت�رشيحات �سابقة اىل اأن هدف وزارته خالل ف�سل ال�سيف 
هو توفري ما يقارب من 18 الف ميغاواط ليكون حجم الطاقة يف ف�سل ال�سيف هو 

االعلى يف تاريخ العراق.

بغداد - اجلورنال : اعلن االحتاد العام للجمعيات الفالحية، االحد، عن م�رشع 15 
احلرائق جاءت  ان هذه  مبينة  موؤخرا مبحا�سيلهم،  اندلعت  التي  احلرائق  فالحا يف 

خللق ازمة اقت�سادية وزعزعة االمن الغذائي العراقي.
يف  حت�سل  جمازر  "هناك  ان  بيان  يف  التميمي  ن�سيف  ح�سن  االحتاد  رئي�ض  وقال 
رئي�ض  داعيا  الدين"،  و�سالح  ونينوى  كركوك  مبحافظات  وال�سعري  احلنطة  حقول 
والتحقيق  الكوارث  هذه  اليقاف  �سخ�سيا  "التدخل  اىل  املهدي  عبد  عادل  ال��وزراء 

ملعرفة اجلناة وتعوي�ض الفالحني".
وا�ساف ان "هذه احلرائق املفتعلة ادت اىل ا�ست�سهاد �ست فالحني يف كركوك ق�ساء 
من  فالحني  واربعة  احلقول  من  احلرائق  اطفاء  حاولوا  العبا�سي  ناحية  احلويجة 
ق�ساء ال�رشقاط يف حمافظة �سالح الدين واربعة فالحني من ق�ساء تلعفر وفالح اخر 
ازمة  "هذه احلرائق جاءت خللق  ان  التميمي  ال�سورة من حمافظة نينوى". واكد  يف 
اقت�سادية وزعزعة االمن الغذائي العراقي"، داعيا "احلكومة اىل الوقوف وقفة جادة 

وم�ساندة الفالح الذي يتعر�ض لكافة انواع ال�سغوطات ليمتنع عن زراعة ار�سه".

بغداد  ا�ستئناف  رئا�سة  يف  املركزية  التحقيق  حمكمة  �سدقت   : اجلورنال   - بغداد 
م�ست�سفى  يف  يعمل  تخدير  طبيب  بقتل  متهمني   4 اأقوال  االأحد،  االحتادية،  الر�سافة 
الكاظمية االأهلي. وقال املركز االإعالمي ملجل�ض الق�ساء االأعلى يف بيان اإن "املتهمني 
اعرتفوا اأمام قا�سي التحقيق باأنهم قاموا با�ستدراج الطبيب عن طريق امراأة  يف منطقة 

الغزالية وبعد و�سوله مت اختطافه واقتياده اإىل اأحد املنازل يف منطقة ال�سعلة".
واأ�ساف البيان، اأن "املتهمني قتلوا املجني عليه عن طريق خنقه ومن ثم رمي جثته يف 
اأحد املبازل يف حي ال�سالميات القريبة من منطقة ال�سعلة"، الفتًا اإىل اأن "دافع اجلرمية 
بذلت  كبرية  "جهوداً  اأن  وتابع،  االعرتافات".  بح�سب  �سخ�سية  خالفات  لوجود  يعود 
من قبل حمكمة التحقيق وخلية ال�سقور مت التو�سل من خاللها اإىل اجلناة واعتقالهم 
بعد مرور اأقل من 24 �ساعة، فيما مت ت�سديق اأقوالهم واتخذت كافة االإجراءات بحقهم 

وب�سدد اإحالتهم على حمكمة املو�سوع لينالوا جزاءهم العادل".

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

بغداد،  يف  الوزيران  عقده  �سحايف  موؤمتر  ويف 
واالأح���داث  الدولية  "العالقات  اإّن  احلكيم  ق��ال 
ظريف"،  مع  االجتماع  حمور  كانت  املنطقة  يف 
م�سددا "يجب اأن تكون املنطقة اآمنة، واالت�ساالت 
جلميع  مر�ٍض  حلل  املنطقة،  دول  مع  م�ستمرة 

االأطراف".
االإجراءات  �سد  "العراق  اأّن  اخلارجية  وزير  واأكد 
بالده  اأّن  مو�سحا  اأمريكا"،  من  اجلانب  اأحادية 
اإيران،  مع  االأمريكية  االإلزامات  بهذه  تر�سى  "ال 

ونحن نقف معها يف موقفها".
و�سيطا  العراق  "يكون  اأن  يف  اأمله  عن  واأع��رب 
اإىل  منا�سبا للطرفني حلل االأزمة بينهما"، م�سريا 
االإي��راين  الوزير  مع  امل�سرتكة  "االجتماعات  اأّن 
مو�سوع  منها  اجلوانب،  من  العديد  اأي�سا  �سهدت 
البلدين،  بني  الدخول  و�سمات  ال�سناعية  املدن 

وم�رشوع ال�سكك احلديدية".
اإىل  ال�سبت،  م�ساء  ظريف،  ج��واد  حممد  وو�سل 
روؤ�ساء  منف�سلة،  اجتماعات  يف  والتقى،  بغداد، 
برهم  واجلمهورية  املهدي،  عبد  عادل  احلكومة 

�سالح، والربملان حممد احللبو�سي.
اأّن  نف�سه،  املوؤمتر  خالل  ظريف،  اأكد  جهته،  من 
النووي، واأّن االإجراءات  "اإيران مل تنتهك االتفاق 
االأمريكية يف املنطقة متناق�سة مع قرار جمل�ض 

االأمن الدويل با�ستخدام القوة والعنف".
"طهران  اأّن  االإي����راين  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  واأك���د 
�ستت�سدى الأي حتركات باجتاه احلرب من اأمريكا، 
�سواء كانت اقت�سادية اأو ع�سكرية، و�سنواجه هذه 
التحركات باإرادة و�سمود"، موؤكدا "نحن مع عقد 

اتفاقية ملنع االعتداء على دول اخلليج".
واأ�سار اإىل اأّن بالده "لديها رغبة يف بناء عالقات 
متوازنة مع جميع دول اخلليج، ولديها مباحثات 

جيدة جدا ب�ساأن الظروف التي تعي�سها املنطقة".
اإىل ذل���ك، ات��ف��ق وزي���ر اخل��ارج��ي��ة االإي����راين مع 
امل�سوؤولني العراقيني على ا�ستمرار التحّرك لتهدئة 
اأّن  م�سوؤولون  اأك��د  بينما  االأم��ريك��ي،  الت�سعيد 

اأو�سع للعب دور  "اللقاءات منحت العراق م�ساحة 
الو�سيط بني وا�سنطن وطهران".

املهدي،  عبد  مكتب  ع��ن  �سدر  بيان  وبح�سب 
امل�سرتكة،  العالقات  ظريف  م��ع  "بحث  ف��اإّن��ه 
الرئي�ض  زيارتي  يف  عليها  اتفق  التي  وامللفات 
املهدي  وعبد  العراق،  اإىل  االإيراين ح�سن روحاين 
اأي�سا  بحثا  "اجلانبني  اأّن  اإىل  م�سريا  اإيران"،  اإىل 
جتنيب  وكيفية  والدولية،  االإقليمية  االأو���س��اع 

وخماطر  العقوبات  اأ����رشار  واملنطقة  البلدين 
احلرب".

االأم��ن  اأه��م��ي��ة  "اأكدا  اأّن��ه��م��ا  ال��ب��ي��ان  واأ���س��اف 
واال�ستقرار للمنطقة، وكيفية االإبقاء على االتفاق 
وال�سعبني  البلدين  م�سلحة  فيه  ما  وكل  النووي 

و�سعوب املنطقة".
مع  "بحث  اأّن���ه  �سالح  مكتب  اأك���د  جهته،  م��ن 
ظريف اآخر امل�ستجدات ال�سيا�سية على ال�سعيدين 

االإق��ل��ي��م��ي وال�����دويل، و������رشورة م��ن��ع احل��رب 
التهدئة، واعتماد احلوار  اإىل  والت�سعيد، والركون 
البناء من اأجل تر�سيخ اأ�س�ض ال�سالم يف املنطقة"، 
لتجنيب  امل�سرتكة  اجل��ه��ود  "بذل  على  و���س��ددا 
حلول  اإىل  والتو�سل  العقوبات،  اأ���رشار  املنطقة 

�سيا�سية لالأزمات احلالية".
تعزيز  على  العراق  حر�ض  الرئي�ض  �سيادة  واكد 
االيرانية   اال�سالمية  اجلمهورية  مع  الو�سائج 

االإ�سالمي  اجل��وار  مع  العالقات  لتعزيز  و�سعيه 
وعمقه العربي.

العراقي  الرئي�ض  االإي��راين  اخلارجية  وزير  و�سّلم 
طهران،  لزيارة  روحاين  ح�سن  الرئي�ض  من  دعوة 

ل�"متابعة امللفات امل�سرتكة".
نوفمرب/ت�رشين  خالل  اإي��ران  زار  الذي  و�سالح، 
2018، يحظى بعالقات طيبة مع طهران  الثاين 
يف  يجعله  ال��ذي  االأم��ر  واح��د،  اآن  يف  ووا�سنطن 

موقع منا�سب للو�ساطة بني الطرفني.
"العراق  اأّن  لظريف  احللبو�سي  اأو�سح  ب��دوره، 
�سيلعب دورا حموريا خلف�ض الت�سعيد بني طهران 
جريانه  "�سالمة  على  حر�سه  موؤكدا  ووا�سنطن"، 

وجتنب خماطر احلرب".
ووفقا ملكتب احللبو�سي، فاإّن ظريف اأكد اأّن بالده 
"على ا�ستعداد لتلقي اأي مبادرة ت�ساعد يف خف�ض 
الت�سعيد، وال حمدودية لدى طهران حلل امل�ساكل 

مع بلدان املنطقة".
مطلع  عراقي  م�سوؤول  اأك��د  مت�سل،  �سعيد  على 
العراقيني  امل�سوؤولني  منحت  ظريف  "زيارة  اأّن 
م�ساحة اأو�سع يف الو�ساطة الأجل التهدئة"، مبينا، 
ا�ستعداد طهران  العراقي  اأبلغ اجلانب  "ظريف  اأّن 
اأزمات  اإىل  املنطقة  جّر  وعدم  بالتهدئة،  للقبول 

وحروب".
بحث  "ظريف  اأّن  اإىل  ذات���ه  امل�����س��وؤول  واأ���س��ار 
التي  الالحقة  اخل��ط��وات  العراقيني  ال��ق��ادة  مع 
دول  حت�سيد  و����رشورة  ذل��ك،  الأج��ل  �سيجرونها 
الو�ساطة،  ه��ذه  يف  ال��ع��راق  جانب  اإىل  املنطقة 

لتجنب خماطر احلرب".
ت�سهد  وق��ت  يف  بغداد  اإىل  ظريف  زي��ارة  تاأتي 
االأمريكي  الت�سعيد  ب�سبب  احتقانا  املنطقة  فيه 
االإيراين، وخماوف من اندالع حرب بينهما، بينما 
ي�سعى العراق اإىل لعب دور الو�سيط لتخفيف حّدة 

االأزمة.
العراق  اأّن  االأ�سبوع املا�سي،  واأعلن عبد املهدي، 
اأزمة  لت�سوية  امل�ستوى  عالية  ات�ساالت  يجري 
طهران  اإىل  وف��ودا  �سري�سل  اأن��ه  موؤكدا  املنطقة، 

ووا�سنطن من اأجل اإنهاء التوتر بني الطرفني.

وساطة عراقية بين واشنطن وطهران... وظريف: نريد عالقات متوازنة مع دول الخليج
بغداد - متابعة

ك�سف احل�سد ال�سعبي، عن وجود خمطط الإثارة 
املحررة  ال�سنية  املدن  يف  احل�سد  مع  امل�ساكل 
قرار  �سدور  باجتاه  لل�سغط  داع�ض  تنظيم  من 

حكومي باخراجه منها.
احل�سيني،  علي  احل�سد  يف  ال��ق��ي��ادي  وق���ال 
"هناك خمططا خبيثا تقوده الواليات املتحدة 
دواع�ض  مع  والتن�سيق  بالتعاون  االأمريكية، 
ال�سعبي  احل�سد  مع  امل�ساكل  الإثارة  ال�سيا�سية، 
�سد  باطلة  تهم  واإط���الق  ال�سنية،  امل��دن  يف 

عنا�رشه".
وبني احل�سيني ان "الهدف من هذا امل�رشوع او 

املدن  من  ال�سعبي  احل�سد  اخراج  هو  املخطط، 
بقائه  على  يوؤكدون  االهايل  ان  رغم  املحررة، 
"بقاء  اأن  موؤكدا  مناطقهم"،  ا�ستقرار  اأجل  من 
احل�سد ال�سعبي بيد القائد العام للقوات امل�سلحة 

ح�رشا، ولي�ض بيد اأمريكا او عمالئها".
وكانت تقارير �سحفية ك�سفت، يف وقت �سابق، 
مع  امل�ساكل  الإث��ارة  خمطط  عن  معلومات  عن 
احل�سد باملدن ال�سنية. ل�سحبه من املدن املحررة
تتنوع  "امل�ساكل  اأن  اإىل  التقارير  واأ���س��ارت 
ت�سقيط  اىل  تتطور  وخ��الف��ات  ع��راك  ب��ني  م��ا 
والرتكيز  ب�سلوكياتهم  وطعن  احل�سد  الأف���راد 
املتعلقة  وخا�سة  املخالفات  مو�سوع  على 
اأ�سخا�ض  قتل  واي�سا  االقت�سادية  باملكاتب 

يف  �سعبي  فعل  رد  خللق  بذلك  احل�سد  واتهام 
عبد  وي��دف��ع  احل�سد  يحرج  ال�سنية  املناطق 

املهدي ل�سحبه".
كرمي  حممد  الفتح،  حتالف  عن  النائب  وك��ان 
ا�سم  ل��زج  حم��اوالت  هناك  ق���ال،اأن  البلداوي، 
االإيراين  االمريكي  ال�رشاع  يف  ال�سعبي  احل�سد 
يدخل  ان  على  قادر  العراق  اأن  اىل  ا�سار  فيما 

كطرف ثالث حلل االزمة.
ا�ستهدفت  التي  "ال�سواريخ  اإن  البلداوي  وقال 
ا�سم  ل��زج  كخطوة  ج��اءت  اخل�����رشاء،  املنطقة 
احل�سد ال�سعبي يف ال�رشاع االمريكي االإيراين"، 
ملوظفيها  االمريكية  ال�سفارة  "ايعاز  اأن  مبينا 
اىل  والعودة  العراق  غري املهمني باخلروج من 

بلدهم وحتذيرها لرعاياها، يراد منه جر احل�سد 
ال�سعبي وف�سائل املقاومة اىل منطقة ال�رشاع". 
وا�ساف، اأن "العراق ميكن اأن يكون طرفا  ثالثا 
ف�سال  املحايد،  موقفه  خالل  من  االزم��ة  حلل 
عن املقبولية التي يتمتع بها من قبل الطرفني 
الفتا  االإيراين"،  او  االمريكي  الطرف  من  �سواء 
"ن�سوب احلرب يف املنطقة �ستوؤثر على  اأن  اإىل 
االقت�ساد العاملي، الن منطقة اخلليج متثل قلب 
النائب عن حتالف  وراأى   ." العاملي  االقت�ساد 
بع�ض  من  مق�سودا  توجها   "هنالك  اأن  الفتح، 
الدول الأثارة احلرب من خالل افتعال االزمات، 
ميناء  ح��دث يف  ما  ذل��ك  على  االدل��ة  واأق���رب 

الفجرية االماراتي".

بغداد - متابعة

أعلن وزير الخارجية العراقي 

محمد علي الحكيم، أّن العراق 

سيلعب "دور الوسيط" 

بين واشنطن وطهران لحل 

األزمة بينهما، مؤكدا وقوف 

العراق إلى جانب إيران، 

ورفض "اإلجراءات األحادية 

األميركية تجاهها". بينما أكد 

وزير الخارجية اإليراني، محمد 

جواد ظريف، رغبة بالده في 

"بناء عالقات متوازنة مع 

جميع دول الخليج".
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