
رغ��م امتالكها لكميات كبرية من الغ��از-  بقيت تعاين من 
اجلور واالفاعي التي ح�صدت ارواح الكبار وال�صغار لرتتفع 

حاالت اللدغات ب�صكل كبري مقارنة بال�صنوات ال�صابقة .
يق��ول ابو وليد وهو من اهايل ناحي��ة ال�صيبة ل�»اجلورنال« 
اإن ، "ال يف��رق ه��ذا الع��ام ع��ن االأع��وام املا�صي��ة ، اإذ لي�س 
هن��اك اي اهتم��ام  مبالحق��ة االفاع��ي كذلك ظه��ور انواع 
خمتلف��ة منها يف الناحي��ة املن�صية م��ن احلكومة املركزية 
ومهملة والتي نعتربها هي اي�صا ملدوغة لي�س من االفاعي 
فح�ص��ب بل وحتى من ال�صيا�صي��ن الذين هم ا�صحاب القرار 
وال�صلط��ة " ،مبين��ًا، "ك��ان هن��اك زاي��ارات لبع���س النواب 
لكنه��ا ال ته��م الدولة املركزية على ما يب��دو وهناك اهماال 

لكث��ري من مطالب��ات االهايل ." ويتح��دث املواطن ابو كرار 
ل��� »اجلورنال«  قائ��ال اإن ، "ظهور االفاع��ي يكرث يف ف�صل 
ال�صيف ب�صب��ب ارتفاع درجات احل��رارة يف الناحية ف�صال 
عن وج��ود م�صاكل اخرى وهي االنبعاثات الغازية القادمة 
من اجلانب االيراين ب�صبب املن�صاأت ال�صناعية الكثرية ، الأنه 
ال يف�صل بن اجلان��ب االأيراين والناحية �صوى �صط العرب"، 
ويتاب��ع ابو كرار ، "االفاعي تبحث عن االجواء الرطبة لذلك 

تذهب اىل املنازل وتقوم هناك بلدغ االهايل واالطفال ".
مدي��ر ناحية ال�صيبة احمد الربيعي ك�صف ل� »اجلورنال« عن 
ع��دد اللدغات التي تعر�ص��ت لها الناحية قائ��اًل ، " و�صلت 
عدد اللدغات  اىل  50 لدغة واأثنتي حالة وفاة يف ال�صنوات 
املا�صي��ة "مبين��ا ان��ه ، "رغم مطالب��ة اجله��ات احلكومية 
الإنق��اذ الناحية م��ن لدغات االفاعي من خ��الل مكافحتها 

لكن اىل االن ال احد ي�صتجيب ملنا�صداتنا " موؤكدا، " ح�صلت 
يف الناحي��ة لدغ��ات �صام��ة بع�صه��ا ن�صتطي��ع معاجلته��ا 
وبع�صه��ا خطرة ال ن�صتطيع ال�صيط��رة عليها " الفتا اىل انه 
، " ك��ل دائرة ترم��ي الكرة مبلعب الدائ��رة االخرى ، ال�صحة 
ترم��ي الكرة يف ملعب الزراعة والبيئة تلقي الكرة يف ملعب 
الدوائ��ر االخ��رى وعجزن��ا م��ن مو�ص��وع ع��دم اال�صتجابة 

للناحية" .
ويوا�ص��ل اأحمد الربيعي ،" الناحية �صهدت قبل يومن لدغة 
افعى ملواطن من منطقة الدويب نقلناه بعدها اىل م�صت�صفى 
ال�صدر التعليمي ،مبينا انه ، املري�س �صفي االآن لكنه ما زال 
يرق��د يف امل�صت�صفى الأنه يعاين م��ن اعرا�س اخرى جانبية 

ومت اخذ م�صل خا�س باالفاعي منه"
 وطال��ب مدي��ر الناحي��ة مديري��ة توزي��ع كهرب��اء اجلنوب 

ب���رورة ان يكون هن��اك حت�صن يف الكهرب��اء يف الناحية 
الن الناحي��ة فيه��ا م�صاك��ل تتعلق بع��دم امتالكها مولدات 

حكومية ف�صال عن انها بعيدة عن مركز املحافظة .
وكان لبع�س نواب حمافظة الب�رة زيارات خمتلفة في�صري 
النائب فالح اخلزعلي ل�»اجلورنال« ، "كانت لدينا حتركات 
وخماطب��ات خمتلف��ة تتعل��ق ب�صمان حقوق اه��ايل ناحية 
ال�صيب��ة املتعلق��ة بتعوي���س االهايل ج��راء امل�صاك��ل التي 
م��روا بها ومنه��ا خماطبات عديدة تتعل��ق ب�رورة حقوق 
ال�صيادين والتن�صيق مع قيادة احلدود وتعوي�س املزارعن 
وا�صح��اب بح��ريات املاء ج��راء املد امللح��ي ومت خماطبة 
خمتل��ف اجلهات ك��ل ح�ص��ب اخت�صا�صه، مبين��ا ان ،هناك 
موافقة اي�صا الفتتاح ميناء يف الناحية بعد و�صع درا�صات 

بالتن�صيق مع وزير النقل العراقي"

ذي قار تكافح المخدرات بمراكز لعالج “المتعاطين”

آالف المنشورات في الموصل تحث المواطنين على الخروج

ذي ق��ار – خا���س : عكف��ت احلكوم��ة املحلي��ة يف ذي ق��ار، االثن��ن، خ��الل 
اجتماعه��ا االأمني اىل القيام باإن�صاء مرك��ز ملتابعة وعالج مدمني املخدرات 

والتخلي عن فكرة املالحقة االأمنية لتجار املخدرات ومتعاطيها .
وق��ال حمافظ ذي ق��ار يحيي النا�ري ل� »اجلورن��ال « اإن “االأجهزة االأمنية 
تالح��ق املدنين امل�صتبه بهم، لكن ه��ذا االمر ال ميثل لوحده حال نهائيا الآفة 

املخدرات والبد من معاجلات حقيقية لوقف تطورها “.
وراأى النا���ري اأن “احلكوم��ة االحتادي��ة مطالب��ة باإن�ص��اء مرك��ز ملتابع��ة 
املدمن��ن وتوعيتهم وار�صادهم ، ف�صال عن تثقي��ف طلبة املدار�س واملجتمع 
ب�صورة عامة ، وذلك وفق برنامج عمل متكامل”.  من جانبه قال قائد �رطة 
ذي قار اللواء ح�صن الزيدي ل�»اجلورنال« “على الرغم من اأن ن�صبة املخدرات 
لي�ص��ت مرتفعة يف ذي قار ، نتيجة لال�صتقرار االأمن��ي والتزام ابناءها بالقيم 
وال�صواب��ط اال�صالمي��ة والع�صائري��ة ، اال ان ه��ذا مل يثن االجه��زة االمنية عن 

مالحقة واعتقال بع�س احلاالت هنا او هناك”.
وبن الزيدي اأن ، مديرية �رطة ذي قار ومن خالل �صعبة مكافحة املخدرات 
تتابع املو�صوع باإهتمام ، موؤكداً ” مت القاء القب�س على اكرث من 80 �صخ�صا 

واإحالتهم اىل الق�صاء” .

بغ��داد � خا���س : األق��ت طائ��رات الق��وة اجلوي��ة ليلة ام���س االح��د، االآالف من 
املن�صورات على مناطق املو�صل القدمية والزجنيلي وال�صفاء وال�صحة.

وقال��ت خلية االع��الم احلربي يف بي��ان تلقته»اجلورن��ال«  “األق��ت ليلة ام�س 
طائ��رات الق��وة اجلوي��ة االآالف املن�ص��ورات عل��ى مناط��ق املو�ص��ل القدمي��ة 

والزجنيلي وال�صفاء وال�صحة”.
وا�صاف��ت ان “املن�صورات حثت املواطنن على اخلروج باجتاه القوات االأمنية 

من خالل املمرات االمنة”.
واعل��ن قائد عمليات “قادمون  يانينوى” الفري��ق الركن عبد االمري ر�صيد يار 
اهلل ، ال�صب��ت) 27 اأيار 2017 ( عن اقتحام القوات العراقية امل�صرتكة ما تبقى 
م��ن احياء الزالت تخ�ص��ع ل�صيطرة تنظيم داع�س يف اجلانب االأمين من املدينة 

من اجل حتريرها من قب�صته.

الهجرة توزع أكثر من 10 آالف حصة غذائية 
لألسر النازحة في كربالء

بغ��داد � متابعة :  اعلنت وزارة الهج��رة، االثنن، عن توزيع اأكرث من 10 االف 
ح�ص��ة غذائية لالأ���ر النازحة يف حمافظ��ة كربالء، تت�صمن 4 م��واد غذائية 
خمتلفة.  وذكر مدير فرع الوزارة يف حمافظة كربالء، قي�س الغامني، يف بيان 
�صحف��ي ، انه بالتعاون مع برنامج الغذاء العاملي و�ريكها التنفيذي منظمة 
اي��ادي الرحمة االن�صانية وزعت الوزارة ح�صة �صهر اآيار والبالغة )10،301( 
ح�ص��ة من امل�صاع��دات الغذائية لال���ر النازحة يف اق�صي��ة حمافظة كربالء 
املقد�ص��ة .  واأ�ص��اف، ان احل�ص��ة الواح��دة ت�صمنت اربع م��واد وتزن اكرث من 
)29( كيل��و غ��رام"، مبين��ا ان "ح�صة اال���ر النازحة يف مرك��ز اجلاير بلغت 
)6،352( �صل��ة غذائي��ة و ح�ص��ة اال���ر النازح��ة يف حم��ور النج��ف بلغ��ت 
)2،857( �صل��ة غذائية ، ف�صال عن ح�صة اال�ر النازحة يف جممع الكرفاتات 

بلغت )1،092( �صلة غذائية .

قررت املحكم��ة االحتادية العليا، االثنن، انتخاب 
خ��رباء يف دع��وى طع��ن احلكوم��ة ببع���س م��واد 

وفقرات املوازنة االحتادية للعام 2017.
وق��ال بي��ان للمحكم��ة ، اإن "املحكم��ة االحتادي��ة 
العليا عقدت جل�صتها ام�س برئا�صة القا�صي مدحت 
املحم��ود وح�صور جمي��ع اع�صائه��ا ونظرت عددا 

من الدعاوى املدرجة على جدول اأعمالها".
واأ�صاف البيان، اأن "الدعوى االأوىل تعلقت بالطعن 

بثالثة وع�رون مادة م��ن قانون املوازنة العامة 
للع��ام 2017 وق��دم الطع��ن م��ن رئي���س جمل���س 
ال��وزراء، ا�صاف��ة اإىل وظيفت��ه �صد رئي���س جمل�س 
الن��واب ا�صاف��ة لوظيفت��ه حي��ث ق��ررت املحكم��ة 
انتخ��اب ثالثة خرباء يف جم��ال املوازنات لتقدمي 

تقريرهم بخ�صو�س اجلوانب املالية".
وتاب��ع، اأن "تقري��ر اخل��رباء �صيت�صم��ن ت�صخي���س 
املناقل��ة اأو اال�صاف��ات، وهل ا�صاف��ة اعباء مالية 
عل��ى املوازن��ة غ��ري ظاه��رة يف بنوده��ا ولكنه��ا 
�صتظه��ر بعد التطبيق"، مبين��ا اأن "التقرير �صيجيب 

اي�ص��ًا ع��ن امكاني��ة انقا���س تل��ك التعدي��الت اأو 
اال�صاف��ات م��ن م��وارد املوازنة، وه��ل اأن املدعي 
علي��ه ا�صاف��ة لوظيفت��ه ق��د جت��اوز �صالحيات��ه 

الد�صتورية؟".
واأ�ص��ار اإىل، اأن "اخل��رباء م��ن مهامه��م بي��ان ك��ل 
مناقلة اأو ا�صافة وتاأثري ذلك على �صقف املوازنة"، 
متابع��ًا ان "اجلل�ص��ة مت تاأجيله��ا اإىل اخلام�س من 

ال�صهر املقبل لغر�س تقدمي اخلرباء تقريرهم".
وبن، اأن "املحكمة ردت دعوين للطعن با�صتجواب 
وزي��ر التج��ارة بالوكال��ة ووزي��ر التخطي��ط ك��ون 

اج��راءات اال�صتجواب ال�صكلي��ة م�صتوفية ل�روطها 
الد�صتورية، اأم��ا تقييم الوقائع فهو من اخت�صا�س 

جمل�س النواب".
دع��وى  يف  النظ��ر  "تاأجي��ل  اإىل  البي��ان،  ون��وه 
ا�صتج��واب وزي��ر الزراعة حتى اخلام���س من ال�صهر 
املقب��ل لتمكن وكي��ل املدعي علي��ه رئي�س جمل�س 
الن��واب ا�صاف��ة اإىل وظيفت��ه لتبلي��غ املدعي وزير 
الزراع��ة مب�صتن��دات اال�صتج��واب وفق م��ا افتت به 
املحكم��ة االحتادي��ة العلي��ا بوجوب تبلي��غ الوزير 

امل�صتجوب با�صئلة اال�صتجواب وا�صانيدها".

قال��ت االأمم املتحدة اإن ع���رات االآالف من املدنين 
يف اأج��زاء م��ن املو�ص��ل واقع��ة حتت �صيط��رة تنظيم 
داع�س يكافحون للح�صول على غذاء وماء ودواء بعد 
اأيام من بدء عملية جديدة للقوات العراقية املدعومة 
من الواليات املتحدة لل�صيطرة على املدينة ال�صمالية.
وقال��ت لي��ز جراندي من�صق��ة االأمم املتح��دة لل�صوؤون 
االإن�صاني��ة يف الع��راق لروي��رتز يف وق��ت متاأخر من 
م�ص��اء االأح��د اإن ما ي�ص��ل اإىل 200 األ��ف �صخ�س ما 
زالوا يعي�ص��ون يف املناطق التي ي�صيطر عليها تنظيم 
الدولة االإ�صالمية يف مدين��ة املو�صل القدمية وثالث 
مناط��ق اأخرى. جاء ذلك بعد يوم من ت�ريح اجلي�س 
العراق��ي باأن��ه اأطل��ق هجوما جدي��دا لل�صيط��رة على 
مناط��ق واقعة حتت �صيط��رة املت�صددين على اجلانب 

الغربي من نهر دجلة.

وقال م�صت�صار للحكومة العراقية طلب عدم ن�ر ا�صمه 
يف وق��ت متاأخر من م�صاء االأح��د اأي�صا "القتال بالغ 

ال�صدة ووجود املدنين يوجب علينا اأق�صى احلذر".
وقال��ت جراندي عرب الهات��ف اإن النا�س الذين متكنوا 
م��ن اخل��روج م��ن املناط��ق الواقع��ة حت��ت �صيط��رة 
املت�صددي��ن "يتحدث��ون ع��ن و�صع ماأ�ص��اوي مبا يف 
ذلك نق�س يف الغذاء واملاء ونق�س حاد يف االأدوية".
واأ�صاف��ت "نعل��م اأن هن��اك من�صاآت �صحي��ة يف هذه 

املناطق ولكن ال نعلم اإذا كانت ال تزال تعمل".
وت�صق��ط الق��وات احلكومي��ة من�صورات عل��ى املناطق 
تطل��ب من ال�صكان الفرار ولكن كثريين بقوا خ�صية اأن 
ي�صقطوا �صحية لتب��ادل اإطالق النار. وقالت جراندي 
"ال�صلطات اأبلغتهم اأن االإجالء لي�س اإلزاميا... اإذا قرر 
املدني��ون البق��اء... �صتحميهم قوات اأمني��ة عراقية". 
واأ�صاف��ت "النا���س الذي��ن اخت��اروا اخل��روج �صيت��م 
توجيهه��م اإىل طرق اآمنة. �صتتغري هذه الطرق اعتمادا 

عل��ى اأي املناطق التي تتعر�س للهج��وم والتطورات 
يف �صاحة املعرك��ة". واأحدثت حملة عراقية جزء من 
هج��وم مو�ص��ع يف املو�صل دخل االآن �صه��ره الثامن. 
وا�صتغ��رق الهج��وم اأط��ول مم��ا ك��ان متوقع��ا اإذا اأن 
املت�صددي��ن يتح�صن��ون ب��ن املدني��ن ويقاوم��ون 
بال�صي��ارات والدراج��ات النارية امللغوم��ة وال�راك 
اخلداعية والقنا�صة وقذائف املورتر. وهدف العملية 
الرئي�ص��ي هو جامع النوري الكب��ري ومئذنته ال�صهرية 
يف مدين��ة املو�صل القدمية التي ترفرف عليها الراية 
ال�ص��وداء للتنظي��م املت�ص��دد من��ذ منت�ص��ف 2014. 
و�صق��وط املو�صل �صيمثل فعلي��ا نهاية اجلزء العراقي 
م��ن دول��ة "اخلالفة" الت��ي اأعلنها اأبو بك��ر البغدادي 
زعي��م تنظيم داع���س قبل ثالث �صن��وات يف كلمة من 
جامع الن��وري. وفر بالفعل نح��و 700 األف �صخ�س، 
نح��و ثل��ث �صك��ان املدين��ة قبل احل��رب، وجل��اأوا اإىل 

اأ�صدقاء اأو اأقارب اأو اإىل خميمات.

اأعلن��ت اأمان��ة بغ��داد، االثن��ن ، عن ا�صاب��ة )3( من 
منت�صبيه��ا بج��روح خطرية جراء تعر�صه��م لالإعتداء 
م��ن قب��ل متجاوزي��ن مبنطق��ة الدهلة �صم��ن قاطع 

بلدية املن�صور.
وقال��ت االأمان��ة يف بي��ان �صحف��ي ، انه��ا "ت�صتنكر 
وتدين ب�صدة االعتداءات التي يتعر�س لها منت�صبوها 
واآخره��ا ا�صته��داف منت�صب��ي دائرة بلدي��ة املن�صور 
يف اثن��اء تاأديتهم للواج��ب اخلدمي من قبل عدد من 
املتجاوزين م��ا ا�صفر عن ا�صاب��ة )3( منهم بجروح 
خط��رية مت نقله��م عل��ى اإثره��ا مل�صت�صف��ى الريم��وك 
واإحل��اق اإ���رار كب��رية بالعج��الت التابع��ة للدائرة 

البلدية". 
واأ�صاف��ت ان "ه��ذا االإعت��داء ح��دث مبنطق��ة الدهلة 
�صمن قاط��ع بلدية املن�صور بعد تنفي��ذ حملة الإزالة 
جت��اوزات على ارا�س تابعة للدول��ة"، م�صرية اىل ان 
"اأمان��ة بغداد حري�صة على تطبي��ق القانون البلدي 
واإزال��ة جمي��ع التج��اوزات الت��ي اأ���رت بالت�صميم 

اال�صا�س للعا�صمة و�صوهت مظهرها".

اأعل��ن مدي��ر ع��ام منطق��ة "ارون��د" التجاري��ة احلرة يف 
جن��وب غ��رب اي��ران، ع��ن اإع��داد اتف��اق ب��ن املنطق��ة 
وحمافظ��ة خوز�صت��ان م��ن جه��ة و احلكوم��ة العراقي��ة 
م��ن جهة اخ��رى حول حرية تنقل ال�صي��ارات التي حتمل 

اللوحات العراقية باملنطقة احلرة من دون تاأ�صرية.
واو�صح ا�صماعيل زماين باأن وعرب توقيع هذه االتفاقية، 
�صوف ميكن للمركبات العراقية التوجه من دون تاأ�صرية 
اىل منطق��ة ارون��د احل��رة لك��ن دخولها �صائ��ر االرا�صي 

االيرانية يتطلب من ا�صحابها احل�صول على تاأ�صرية.
واأو�ص��ح امل�ص��وؤول اأن ه��ذا م��ن �صاأن��ه تن�صي��ط �صناعة 
ال�صياح��ة يف مدينت��ي اأب��ادان وخرم�صه��ر االيرانيت��ن 

وجذب ال�صياح من بلد اجلوار.

المحكمة االتحادية تقرر انتخاب ثالثة خبراء لحسم طعن الحكومة بموازنة 2017

األزمة اإلنسانية تتفاقم مع تصاعد معركة الموصل

أهالي ناحية السيبة المنسيين يسقطون واحدًا تلو اآلخر بسبب "لدغات األفاعي"

متجاوزون يعتدون على 
موظفين في بغداد ويصيبون 

ثالثة بجروح خطرة

اتفاق على دخول السيارات 
العراقية منطقة "اروند" 

اإليرانية دون تأشيرة

بغداد - متابعة

بغداد - متابعة

بغداد - متابعة

بغداد - متابعة

البصرة – محمد الجابري

لدغات االفاعي لي�ست الوحيدة 
التي تالحق اأهايل ناحية ال�سيبة 

فلدغات اجلهات احلكومية وبع�ض 
ال�سيا�سيني تالحقهم اي�سا ، هكذا 

ينظر اهايل ناحية ال�سيبة اىل 
احلكومة املحلية واملركزية التي 

اأعطت ظهرها للناحية املن�سية منذ 
�سنوات عديدة النها بعيدة عن 

مركز الب�سرة 

قالت االأمم املتحدة اإن 
ع�سرات االآالف من املدنيني 

يف اأجزاء من املو�سل واقعة 
حتت �سيطرة تنظيم داع�ض 

يكافحون للح�سول على غذاء 
وماء ودواء بعد اأيام من بدء 

عملية جديدة للقوات العراقية 
املدعومة من الواليات املتحدة 

لل�سيطرة على املدينة ال�سمالية.
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