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النقل توجه بإلغاء مرآب "عباس بن فرناس"
بغداد  -اجلورنال  :وجه وزير النقل عبد اهلل لعيبي ،بدرا�سة �إمكانية ت�سهيل و�صول
امل�سافرين �إىل �صاالت مطار بغداد الدويل و�إلغاء مر�آب "�ساحة عبا�س بن فرنا�س".
وقالت وزارة النقل يف بيان � ،إن "وزير النقل عبد اهلل لعيبي �أجرى زيارة ميدانية يف
مطار بغداد الدويل برفقة الوكيل الفني للوزارة و مدير �سلطة الطريان علي خليل وعدد
من مدراء الت�شكيالت ذات العالقة".
و�أ�ضاف البيان� ،أن وزير النقل "وجه لعمل اللجان املكلفة مبهمة درا�سة �إمكانية
ت�سهيل و�صول امل�سافرين اىل �صاالت املطار والغاء مر�آب �ساحة عبا�س بن فرنا�س".
وكان الفريق الركن حممد حميد البياتي ال�سكرتري ال�شخ�صي لرئي�س الوزراء عادل
عبد املهدي �أعلن ،الأحد ( 28ني�سان � ،)2019أن اجلهات املخت�صة �ستقلل من كرثة
العوائق يف الطريق امل�ؤدي اىل مطار بغداد الدويل متهيدا لرفعها ب�شكل نهائي.

العراق يحصد المرتبة الرابعة في مسابقة قرآنية
دولية أقيمت بتركيا
بغداد  -اجلورنال � :أحرز مركز علوم القران الكرمي يف ديوان الوقف ال�شيعي ،املرتبة
الرابعة يف امل�سابقة القر�آنية الدولية التي �أقيمت م�ؤخرا يف تركيا.
وقال مدير املركز الوطني لعلوم القران يف الوقف ال�شيعي ،رافع العامري يف بيان،
�إن "العراق ح�صد املركز الرابع على الدول الإ�سالمية امل�شاركة يف امل�سابقة الدولية
ال�سابعة حلفظ القر�آن الكرمي وح�سن التالوة يف تركيا مب�شاركة  68دولة عرب ممثل
املركز القارئ عبد اهلل زهري احل�سيني".
و�أو�ضح العامري ان "اللجنة املنظمة للم�سابقة �أعلنت م�ساء يوم �أم�س الأحد ،يف
حفل اختتام امل�سابقة التي ح�رضها رئي�س جمهورية تركيا ورئي�س ال�ش�ؤون الدينية
و�شخ�صيات �سيا�سية ودينية نتائج امل�سابقة ،اذ ح�صلت اندوني�سيا على املرتبة
الأوىل وحلت تركيا على املرتبة الثانية وتلتها ليبيا يف املركز الثالث وبعدها ي�أتي
العراق رابعا واجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية حلت باملرتبة اخلام�سة".
يذكر ان القارئ العراقي عبد اهلل زهري احل�سيني قد ح�صل على املرتبة الأوىل يف
م�سابقة النخبة الوطنية احلادية ع�رشة التي اقامها املركز م�ؤخراً.

النجف :ثالثه ماليين زائر شاركوا باحياء ذكرى
استشهاد االمام علي"ع"
النجف  -وكاالت  :اعلنت حمافظة النجف ،عن اعداد امل�شاركني باحياء ذكرى ا�ست�شهاد
االمام علي (عليه ال�سالم) ،فيما ا�شارت اىل دخول  30الف اجنبي للمحافظة.
وقال حمافظ النجف ل�ؤي اليا�رسي يف م�ؤمتر �صحايف ان "اخلطة االمنية اخلا�صة
بذكرى ا�ست�شهاد االمام علي (عليه ال�سالم) ،جنحت مب�شاركة  23الف عن�رص �أمني"،
مبينا ان "هناك ا�سناد من بغداد واملحافظات املجاورة".
وا�ضاف ان "اكرث من ثالثه ماليني زائر دخلو املحافظة خالل ثالثة ايام" ،م�شريا اىل
ان "من بينهم  30الف زائر اجنبي".
وتابع ان "اخلطة االمنية اخلا�صة بالزيارة كانت با�سناد من القوة اجلوية".
و�أعلنت مديرية البلديات العامة احدى ت�شكيالت وزراة االعمار واال�سكان والبلديات
العامة ،يف  26ايار احلايل ،عن قيام كوادر بلدية النجف بتقدمي خدماتها الكرث من
ثالثة ماليني زائر خالل زيارة ذكرى ا�ست�شهاد االمام علي (ع) يف حمافظة النجف
اال�رشف.

مديرية الدفاع المدني تعلن حصيلة حرائق المحاصيل الزراعية خالل  18يوما
بغداد  -الجورنال

اعلنت مديرية الدفاع املدين ،االثنني ،عن ح�صيلة
املحا�صيل الزراعية التي احرقت خالل  18يوما،
مبينة ان جمموع احلوادث بلغت  ١٣٦حادثا.
وقالت املديرية يف بيان ان "ح�صيلة املحا�صيل
الزراعية التي احرقت خالل  18يوما منذ الثامن
من ايار احلايل ىولغاية الـ 26من ال�شهر ذاته
بلغت  ١٣٦حادثا".
وا�ضافت ان "جمموع امل�ساحة املحرتقة بلغت
 ٦١٠٣دومن ،وجمموع امل�ساحة املنقذة ١١٨٤٠٦
دومن" .ففي جانب الكرخ من العا�صمة بغداد بلغ
عدد احلوادث ( )٢وامل�ساحة املحرتقة (٩دومن)،

اما امل�ساحة املنقذة (٦دومن).
ويف جانب الر�صافة ببغداد ،بلغ عدد احل��وادث
( ،)٢وامل�ساحة املحرتقة (١٤دومن) ،اما امل�ساحة
املنقذة (٤٠١دومن).
اما يف بابل فقد بلغ عدد احلوادث ( ،)٧حيث ان
امل�ساحة املحرتقة (٨٥دومن) ،وامل�ساحة املنقذة
(٤٦دومن).
ويف مي�سان بلغ ع��دد احل���وادث ( ،)٣حيث ان
امل�ساحة املحرتقة (٤٩دومن) وامل�ساحة املنقذة
(.)٧
وبلغ ع��دد احل��وادث يف وا�سط ( ،)٧حيث كانت
امل�ساحة املحرتقة (٢٢٤دومن) وامل�ساحة املنقذة
(٣٦٣دومن).

ويف الديوانية بلغ ع��دد احل��وادث ( ،)١حيث ان
امل�ساحة املحرتقة (٥دومن) وامل�ساحة املنقذة
(١٠دومن).
كما بلغ عدد احلوادث يف دياىل ( )١٧حادثا ،حيث
كانت امل�ساحة املحرتقة (٢٧٦دومن) وامل�ساحة
املنقذة (٢٧٢٠دومن).
و�شهدت حمافظة املثنى ح��ادث�ين ،حيث بلغت
امل�ساحة املحرتقة (٢٧دومن) ،ام��ا امل�ساحة
املنقذة (٨٨دومن).
ويف �صالح الدين بلغ عدد احل��وادث ( ،)٥٩حيث
كانت امل�ساحة املحرتقة (٣٥١٧دومن) وامل�ساحة
املنقذة (٢٦١٥٩دومن).
كما بلغت عدد احل��وادث يف كركوك ( ،)١٧حيث

بلغت امل�ساحة املحرتقة (٥٤٦دومن) ،اما امل�ساحة
املنقذة (١٣٦٧٥دومن).
ويف نينوى بلغت عدد احلوادث ( )١٥حادثا ،حيث
كانت امل�ساحة املحرتقة (١٣١١دومن) وامل�ساحة
املنقذة (٧٤٧٠٠دومن).
اما يف االنبار فقد بلغت عدد احلوادث ( ،)٤حيث ان
امل�ساحة املحرتقة (٤٠دومن) وامل�ساحة املنقذة
(٢٣١دومن).
و�شهدت ع��دد من املحافظات العراقية م�ؤخرا
اندالع حرائق كبرية يف مزارع للحنطة وال�شعري،
ما ادى اىل احل��اق ا��ضرار مادية ،فيما اعتربها
البع�ض ان هذه احلملة ممنهجة ت�ستهدف االقت�صاد
العراقي.

عراقيون يفوزون بمسابقة هواوي لتكنولوجيا المعلومات
بغداد  -الجورنال

ب��ارك��ت هيئة االع�ل�ام واالت�����ص��االت ،ب��ف��وز الفريق
العراقي امل�شارك مب�سابقة هواوي العاملية لتكنلوجيا
املعلومات واالت�صاالت املنعقدة يف ال�صني.
وبح�سب بيان الهيئة ف�أن الفريق العراقي حل باملركز
الثالث يف امل�سابقة ال�سنوية العاملية التي تنظمها
�رشكة هواوي لتكنلوجيا املعلومات واالت�صاالت يف
ال�صني ،مب�شاركة  100الف طالب من جمموع ٦٠
دول��ة ،فيما ف��از امل�رشف على الفريق العراقي عمر
ح�سني بجائزة امل�رشف املتميز.
ودع��ت الهيئة "م�ؤ�س�سات الدولة كافة اىل دعم هذه
الطاقات العلمية ورعايتها".
من جانبه قال رئي�س اجلهاز التنفيذي للهيئة علي
ن��ا��صر اخل��وي��ل��دي ان "هيئة االع�ل�ام واالت�����ص��االت
بدورها �ستقدم لهذا الفريق الدعم الالزم �ضمن مقررات
مبادرة دوم  2025والتي ا�شتملت على فقرات لرعاية
الطاقات ال�شبابية والكفاءات املتخ�ص�صة بتكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت" ،م�ؤكدا ان "الهيئة �ستكرم
الفريق العراقي حال عودتهم اىل العراق".
وا�ضاف اخلويلدي ان "الكفاءة العراقية تثبت وجودها
من جديد على م�ستوى العامل بفوز الفريق العراقي
مب�سابقة هواوي العاليمة" ،معتربا ان "هذا املنجز ي�ؤكد
ان العراق بلد معطاء منتج للمبدعني دائما".
يذكر ان الهيئة ق��د كرمت الفريق العراقي الفائز
باملرتبة االوىل يف م�سابقة �رشكة ه��وواي الدولية
لالت�صاالت وتقنية املعلومات التي اقيمت يف ال�صني
العام املا�ضي  ،2018مب�شاركة قرابة  20,000الف
طالب من كليات تخ�ص�ص االت�صاالت واملعلوماتية يف
ال�رشق االو�سط.

المحكمة االتحادية توضح االلية التي تم اعتمادها بعملية استبدال  4نواب بالدورة الحالية
بغداد  -متابعة

أوضحت المحكمة
االتحادية،أاللية التي تم
اعتمادها بعملية استبدال 4
نواب بالدورة الحالية لمجلس
النواب .وقال المتحدث
الرسمي بإسم المحكمة
إياس الساموك في بيان إن،
"الدستور العراقي للمحكمة
االتحادية العليا أورد
مجموعة اختصاصات

من بينها تخويل ن�صت عليهاملادة (/ 52ثانيا)
منه ،وتن�ص املادة () 52من الد�ستور على �أوال-:
(يبت جمل�س النواب يف �صحة ع�ضوية �أع�ضائه،
خالل ثالثني يوما من تاريخ ت�سجيل االعرتا�ض،
ب�أغلبية ثلثي �أع�ضائه ،ثانيا -:يجوز الطعن يف
قرار املجل�س �أمام املحكمة االحتادية العليا ،خالل
ثالثني يوما من تاريخ �صدوره)".
وتابع �أنه" ،من خالل ا�ستعرا�ض هذا الن�ص يتبني
�أن املحكمة متار�س هذا االخت�صا�ص بعد ت�شكيل
جمل�س النواب� ،أي �أنه عملية منف�صلة والحقة على
امل�صادقة على نتائج االنتخابات العامة التي هي
من اخت�صا�ص املحكمة االحت��ادي��ة العليا اي�ضا
مبوجب املادة (�/ 93سابعا) من الد�ستور".
وبني �أن" ،املحكمة االحتادية العليا مار�ست هذا
االخت�صا�ص يف �أك�ثر من منا�سبة ،وهو ال يتعلق
بطعن ي��رد على قانون �أو نظام ،امن��ا على واقعة
معينة ،هل �أن ال�شخ�ص املعرت�ض ي�ستحق هذا املقعد
النيابي �أم ال؟ ،يف �ضوء تنفيذ الد�ستور والقانون
االنتخابي ونظام توزيع املقاعد بالنحو ال�صحيح".
و�أ�شار �إىل �أن" ،القرار الذي ي�صدر يخ�ص املعرت�ض
فقط ،وال ميكن تطبيقه بعينه على اخرين ،وهذا يعني
�أن اي معرت�ض لكي يح�صل على قرار ق�ضائي يجب
�أن مير بالآليات املن�صو�ص عليها يف املادة () 52
من الد�ستور".
و�أردف البيان�" :أما االع�ترا���ض ام��ام املحكمة
االحت��ادي��ة العليا ي��ك��ون وف��ق دع���وى ت��ق��ام وفق
ال�سياقات القانونية لكي ي�صدر احلكم املق�ضي
بها ،وق��د ح�سمت املحكمة االحت��ادي��ة العليا يف
ال���دورة االنتخابية احلالية ولغاية االن دع��اوى
لأربعة معرت�ضني ،تعلقت جميعها بتطبيق الد�ستور
والقانون ونظام توزيع املقاعد النيابية رقم (12
(ل�سنة ، 2018حيث �أجرت املحكمة حتقيقاتها يف
الطعون وا�ستعانت بخرباء من امل�س�ؤولني ال�سابقني
يف املفو�ضية العليا امل�ستقلة لالنتخابات لإجالء
اجلوانب الفنية يف عملية توزيع املقاعد النيابية

يـومية سيــاسيــة اقتصادية منوعة

بهدف تكوين القناعة التامة ملا يلزم لإ�صدار احلكم
وفقا لل�صالحية املن�صو�ص عليها يف املادة (/ 52
ثانيا) من الد�ستور".
وقال �إن" ،املحكمة �أكدت يف معر�ض احكامها� ،أن
الدفوع التي تقدمت بعدم اخت�صا�صها بنظر هذه
الدعاوى مردوده بحكم الد�ستور".
وذكرت املحكمة� ،أن "الفقرة �أوال من املادة () 52
من الد�ستور قد اناطت مبجل�س النواب اخت�صا�ص
النظر يف االعرتا�ض املقدم اليه من ذي م�صلحة على
�صحة ع�ضوية احد اع�ضاء جمل�س النواب"،مبينا �أن،

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

"هذا االعرتا�ض وفقا للمحكمة االحتادية العليا-
يكون اما ب�سبب تخلف �رشط �أو اكرث من
ال�رشوط املطلوبة �أو لوجود خط�أ او خلل يف تطبيق
القوانني واالنظمة ذات العالقة يف عملية انتخابه
�أو يف اج��راءات وتوزيع املقاعد وفق النظام ووفق
القواعد املعتمدة والن�سب ال���واردة يف الد�ستور
والقانون والنظام ،ومن ثم ي�صدر جمل�س النواب
قراره بقبول االعرتا�ض �أو برده يف �ضوء التحقيقات
التي يجريها".
و�أو�ضح �أن" ،املحكمة وجدت �أن هدف الد�ستور من
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اناطة هذا االخت�صا�ص مبجل�س النواب هو ت�أمني
�سالمة مركز النائب حمل االعرتا�ض وبالتايل �سالمة
امل�ؤ�س�سة الت�رشيعية وتر�سيخ الثقة ب�صحة و�سالمة
عمليات انتخاب اع�ضائها و�صالحية جمل�س النواب
هذه جتد �سندها كما تقدم يف املادة (�/ 52أوال) ويف
الفقرتني �أوال وثانيا من املادة ( ) 13من الد�ستور".
وقالت املحكمة �إن" ،هذا االخت�صا�ص متار�سه غالبية
جمال�س النواب يف العام ومنها على �سبيل املثال ال
ح�رص يف م�رص والكويت واالردن واالمارات العربية
املتحدة وايطاليا واليابان".

وا�شارت االحكام ال�صادرة يف تلك الطعون �إىل �أن،
"قرار جمل�س النواب ال�صادر بنتيجة االعرتا�ض �سواء
بقبوله �أو رده اناط الد�ستور يف الفقرة الثانية من
امل��ادة ( ) 52اخت�صا�ص النظر يف الطعن املقدم
عليه باملحكمة االحتادية العليا خالل ثالثني يوما
من تاريخ �صدوره ،واملحكمة االحتادية
العليا عند نظر الطعن بقرار جمل�س النواب ال�صادر
متار�س ذات االخت�صا�ص الذي مار�سه جمل�س النواب
حينما توىل اجراء التحقيق يف اجلوانب كافة املثارة
يف اعرتا�ض املدعي حتى و�أن بت بها من جهة اخرى
�سابقا".
وتابع �أن" ،نظر املحكمة االحتادية العليا يكون
اعتمادا على التخويل الد�ستوري لها املن�صو�ص عليه
يف املادة (/ 52ثانيا) من الد�ستور؛ لأن ن�صو�صه
لها العلوية يف التطبيق على الن�صو�ص يف القوانني
واالنظمة ذات العالقة مبجمل عمليات انتخاب
اع�ضاء جمل�س النواب وبتوزيع املقاعد
وه��ذه العلوية جتد علويتها يف امل��ادة () 13من
الد�ستور".
وبني �أن" ،املادة ( ) 13من الد�ستور تن�ص على
االت��ي� (ً :أوالُ -:يعد هذا الد�ستور القانون الأ�سمى
والأعلى يف العراق ،ويكون ملزما يف �أنحائه كافة،
وبدون ا�ستثناء.
ثانيا -:ال يجوز �سن قانون يتعار�ض مع هذا
وي عد ً باطال كل ٍ ن�ص يرد يف د�ساتري
الد�ستورُ ،
الأقاليم� ،أو �أي ن�ص قانوين �آخر يتعار�ض معه)".
و�أو�ضح �أن" ،الدفوع التي تتعلق باجلانب الفني
مت الرد عليها يف تقارير اخلرباء التي ا�ستندت �إىل
ن�صو�ص الد�ستور وقانون انتخاب جمل�س النواب
ونظام مقاعد جمل�س النواب وبنحو �صحيح ومنتج".
وختم �أن" ،اعتماد املحكمة االحتادية العليا جاء
لتقارير اخلرباء بو�صفها ً �سببا للحكم ا�ستنادا �إىل
احكام املادة ( ) 140من قانون االثبات ،وبناء عليه
ا�صدرت احكامها بخ�صو�ص االعرتا�ضات املقدمة،
وقررت �أن يحل اربعة ا�شخا�ص حمل اربعة اخرين
يف جمل�س النواب من نف�س القوائم االنتخابية ولي�س
من قوائم اخرى".
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