
اعلن��ت وزارة الداخلية، ام���س الثالثاء، ان مفارز مديرية 
االدلة اجلنائية يف بغداد، متكنت من اكت�ضاف ق�ضية قتل 

من حمارم ورقية با�ضتخدام تقنية الب�ضمة الوراثية.
وبين��ت املديري��ة يف بي��ان له��ا ان "مفارزه��ا وج��دت 
حم��ارم ورقي��ة يف حمل ح��ادث قتل يف منطق��ة ال�ضعب  
�ضم��ال العا�ضم��ة بغ��داد". وا�ضاف��ت املديري��ة ان��ه "مت 
مطابقة املحارم الورقية مع عينة احد املتهمني وجاءت 
مطابقة". من جهة اخرى، متكنت مفارز مديرية مكافحة 
اج��رام بغداد، من الق��اء القب�س على ع��دد من املتهمني 
واملطلوب��ني للق�ض��اء وف��ق م��واد قانوني��ة وخمالف��ات 
خمتلفة يف عموم مناطق املحافظة. واو�ضحت املديرية 
ان "املتهم��ني القي القب���س عليهم وفق تهم تنوعت بني 
جرائ��م اخلط��ف والت�ضلي��ب و ال�رسقة، ف�ض��ال عن �رسقة 
ال��دور وكذلك القب�س على اثن��ني من املتهمني بارتكاب 
الباج��ات  بتزوي��ر  لقيام��ه  ومته��م  اغت�ض��اب  جرمي��ة 

احلكومية".

اعلن��ت ال�ضلط��ة الق�ضائية االحتادي��ة، ان حمكمة حتقيق 
الك��رادة، �ضدقت اعرتاف��ات اثنني من املتهم��ني بتزوير 
عق��ارات اأبناء املكّون امل�ضيح��ي يف بغداد، مبينة انه مت 
العثور بحوزة احدهما على 160 ختمًا مزيفًا وم�ضتندات 

غري حقيقية.
وق��ال قا�ض��ي املحكم��ة ك��رمي با�ض��ط يف بي��ان اوردته 
ال�ضلط��ة الق�ضائي��ة وتابعت��ه "اجلورن��ال" اإن "جه��ودا 
متهم��ني  ل�ضخ�ض��ني  التو�ض��ل  ع��ن  اأ�ضف��رت  ق�ضائي��ة 
باال�ضتيالء على العقارات وبيعها اإىل اآ�ضخا�س اآخرين".

ابن��اء  اإىل  "ه��ذه العق��ارات تع��ود  اأن  واأ�ض��اف با�ض��ط 
املكون امل�ضيحي يف الك��رادة، اذ يقوم املتهمون بتزوير 
امل�ضتم�ض��كات الر�ضمية الأ�ضحاب العق��ارات"، م�ضرياً اإىل 
اأن "اح��د املتهم��ني وهي ام��راأة تقوم ببي��ع العقار بهذه 
امل�ضتم�ض��كات املزورة، على اأنه��ا تعود اإليها وت�ضتغل اأن 

اأ�ضحابها االأ�ضليني من املهاجرين خارج العراق".
واأو�ض��ح با�ضط اأن "�ضخ�ضًا اكت�ض��ف يف وقت الحق باأن 
العق��ار ال��ذي ا�ضرتاه ال يع��ود اإىل بائعه اإمن��ا الآخر وقام 
بتق��دمي �ضك��وى اإىل املحكم��ة الت��ي اتخ��ذت اجراءاته��ا 
بح��ق املتهم��ني ومت التو�ض��ل اإىل اثن��ني منه��م"، مبينًا 
اأن "املتهم��ة تعم��ل م�رسفة تربوية، اأم��ا �رسيكها املتهم 
فه��و متخ�ض�س يف جم��ال القانون وقد �ضبط يف عجلته 
اكرث من 160 ختمًا وم�ضتندات وثائق �ضخ�ضية كهويات 

احوال مدنية وبطاقات وطنية جميعها مزورة".
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وبع��د خروج��ه م��ن امل�ضف��ى وتوجه��ه اىل �ضاحات 
القتال، تده��ورت حالته ال�ضحية ونق��ل على اثرها 
اىل م�ضت�ضف��ى ع�ضك��ري ليكت�ضف بعده��ا بانه قد مت 
رف��ع كليته الي�رسى �ضابق��ًا، وبعد ان حاول مراجعة 
م�ضت�ضف��ى الكاظمية اليجاد تقري��ر العملية ال�ضابقة 
ومعرف��ة ماح��دث لكليته، فوجئ ب��ان التقرير كتب 
في��ه ان��ه مت رفع الكلي��ة الي���رسى، دون احلديث عن 
ا�ضب��اب رفعه��ا، ونا�ض��د وزارة الدف��اع ب��ان تتبنى 

ق�ضيته وحتقق يف احلادثة.
م��ن جهتها، اعلن��ت وزارة الدف��اع، ام���س الثالثاء، 
فت��ح حتقي��ق ب�ضاأن �رسق��ة كلية مقات��ل بعد دخوله 
م�ضت�ضف��ى الكاظمي��ة �ضمال بغداد، فيم��ا امر الوزير 

بعالج املقاتل على نفقة الوزارة.
وقال��ت ال��وزارة يف بي��ان له��ا، ان "وزي��ر الدف��اع 
عرفان حممود احليايل ا�ضتقبل املقاتل اجلريح رائد 
عا�ض��ي �ضك��ري الذي فقد اح��د كليتيه بع��د اأن ادخل 
اإىل م�ضت�ضفى الكاظمية التعليمي نتيجة الإ�ضابته"، 

مبينة ان "الوزير تبنى ق�ضيته".
وا�ضاف��ت ال��وزارة ان "احلي��ايل ق��رر فت��ح جمل���س 
االت�ض��ال  مت  وكذل��ك  الدف��اع  وزارة  يف  حتقيق��ي 
بوزارة ال�ضحة من اجل فتح جمل�س حتقيقي اأي�ضًا"، 
م�ض��ريا اىل انه "اأمر اإكمال عالج��ه على نفقة وزارة 

الدفاع".
وتابع��ت ان "احلي��ايل اك��د ان االعت��داء عل��ى ه��ذا 

املقاتل كمن ي�ضع اإ�ضبعيه بعني الوزير".
م��ن جهة اخرى، نفت ادارة م�ضت�ضفى الكاظمية، هذا 
االته��ام واعترت��ه مف��ركا، اك��دت احتفاظها بحق 

الرد القانوين.
وق��ال مدي��ر امل�ضت�ضفى عب��د الرحم��ن ا�ضماعيل يف 
ت�رسي��ح �ضحف��ي، ان "املقاتل رائ��د عا�ضي �ضكري 
راج��ع م�ضت�ضف��ى الكاظمي��ة ي��وم ال���31 م��ن متوز 
الكت��ف  يف  ن��اري  بطل��ق  م�ضاب��ا  وكان   2014
االمين"، مبينا ان "م�ضاهدات اولية اجريت للم�ضاب 
من كادر الطوارئ حيث بينت ان الفعاليات احليوية 
غري منتظمة مع وجود جرح يف مقدمة كتفه االمين 

بط��ول 15 �ضنتم��رتا عميقا نازف��ا، ومت ا�ضعافه يف 
�ضعبة الطوارئ ب�ضماد وم�ضكنات".

وا�ض��اف ان "امل�ضاب اخرج من امل�ضت�ضفى بتاريخ 
4 اب 2014، حي��ث زود ب�ضه��ادة دخ��ول وخروج 
م��ن امل�ضت�ضف��ى معنون��ة اىل عملي��ات بغ��داد ف��وج 
م�ض��ريا  واملراقب��ة"،  واال�ضتط��الع  اال�ضتخب��ارات 
"تقري��ر امل�ضت�ضف��ى ت�ضم��ن وج��ود ته�ض��م  اىل ان 
راأ���س عظ��م الع�ضد االمين مع ج��رح بالكتف االمين 
وعولج حتفظي��ا، اي ان املري�س مل ي�ضل اىل �ضالة 

العمليات نهائيا". 
وب��ني انه "مت من��ح امل�ض��اب اج��ازة مر�ضية ملدة 
30 يوم��ا من تاريخ اخلروج اع��اله"، مو�ضحا ان 

"م�ضت�ضف��ى الكاظمي��ة ال توجد فيه��ا امكانية رفع 
وزرع الكلى".

وزارة ال�ضحة بدورها اأ�ضدرت تو�ضيحا حول �رسقة 
كلية املقاتل بع��د دخوله م�ضت�ضفى الكاظمية، حيث 
بين��ت اإن "املقاتل اجلريح رائ��د عا�ضي �ضكري دخل 
م�ضت�ضف��ى االإمامني الكاظم��ني الطبية يف 30 متوز 
2014 ومت اإخراجه من املدينة بعد اربعة ايام ومت 
تزويد بتقري��ر باأنه مت معاجلته معاجلات مو�ضعية 
دون اإدخال��ه اإىل �ضال��ة العملي��ات، ومن��ح اإج��ازه 
مدته��ا 30 يوم��ا"، مبينا اأن "م��ا ا�ضيع حول �رسقة 
كليت��ه خ��ر مفرك وال �ضح��ة له، ك��ون اأن املدينة 
الطبية ال تتوفر فيها اإمكانية زرع الكلى اأو رفعها".

ك�ض��ف جمل���س حمافظ��ة بغ��داد، ع��ن حتدي��د ت�ضعرية 
االأمبريية الأ�ضحاب املولدات االأهلية بح�ضب املناطق، 
فيم��ا اأ�ض��ار اىل حتديده��ا من قب��ل املجال���س البلدية 

واملحلية.
وق��ال ع�ضو جمل���س حمافظة بغداد فرح��ان قا�ضم يف 
ت�رسي��ح �ضحف��ي، اإن "جلن��ة النف��ط والغ��از اإجتمعت 
واتخ��ذت قرارا جدي��داً يكمن يف اأن ال تك��ون الت�ضعرية 

من قب��ل جمل�س املحافظة مركزي��ًا واأن تكون من قبل 
املجال�س املحلية والبلدية"، مبينًا اأن "�ضبب هذا القرار 

هو اختالف م�ضتوى التجهيز على م�ضتوى املناطق".
وا�ض��اف اأن "ق�ضمًا م��ن املناطق يكون جتهيزها عايل 
امل�ضت��وى الأ�ضب��اب خمتلف��ة واخ��رى يك��ون جتهيزها 
�ضحيح لذلك ترك االأم��ر اىل املجال�س البلدية واملحلية 
حي��ث تق��وم بتق��دمي مق��رتح اىل جمل���س املحافظ��ة 
واملجل���س يتخ��ذ ق��رارا به��ذا ال�ض��اأن "، م�ض��رياً اىل انه 
"من غ��ري املمكن اأن ت�ضعر االمبريية على كل مناطق 

بغداد يف الوقت الذي يقوم به بع�س ا�ضحاب املولدات 
بالت�ضغيل �ضاعة واحدة يف كل اليوم، واآخرين يقومون 

بالت�ضغيل ل�ضاعات كبرية".
وب��ني اأنه "ال يوج��د قرار جديد ب�ض��اأن جتهيز اأ�ضحاب 
اب��دت  النف��ط  وزارة  ان  باعتب��ار  االأهلي��ة،  املول��دات 
ا�ضتعداده��ا يف اال�ضتم��رار بتجهيز ا�ضح��اب املولدات 
بال�ضع��ر املتف��ق علي��ه �ضابق��ًا"، م�ضت��دركًا "يف بغداد 
و�ضلن��ا اىل ط��رق مغلق��ة الأ�ضب��اب معلين��ة فق�ض��م من 
املناطق وخ�ضو�ض��ا ال�ضعبية ينف��ذ اأ�ضحاب املولدات 

فيه��ا ت�ضعرية املجل���س لي�س ب�ضبب اخل��وف من الدولة 
واجراءاته��ا ب��ل لوج��ود �ضغط �ضعب��ي عليه��م يرافقه 
�ضغ��ط من جهات معينة وع�ضائري��ة في�ضطر اىل تنفيذ 

قرار الت�ضعرية".
ه��ذا وق��د فر�ض��ت حمافظ��ة بغ��داد يف )7 حزي��ران 
2015(،عقوب��ة باحلب���س مل��دة عام وغرام��ة مليون 
دينار على اأ�ضحاب املولدات االأهلية املخالفة ل�رسوط 
الت�ضغي��ل، فيما دعت اجلهات االأمنية اىل اعتقال جميع 

الذين يتالعبون بالت�ضعرية الر�ضمية.

الرصاص العشوائي يستهدف األبرياء في البصرة.. وقوة خاصة تصل إلى المحافظة لتجريدها من السالح 
تقف االأجهزة االأمنية يف حرية من امرها احيانًا يف كيفية ايقافها 
ب�ضب��ب ح��دة النزاعات ال �ضيما الع�ضائر الت��ي لديها نفوذ كبري لدى 
بع�س اجلهات احلزبية واحلكومية مما ي�ضعب املهمة على االأجهزة 
االأمني��ة املحلي��ة يف الب���رسة، فبع���س النزاعات حت�ض��ل الأ�ضباب 

غريبة تركت طابعًا لي�س جيداً على ابناء املحافظة  .
ويف هذا ال�ضياق فان قيادة عمليات الب�رسة عملت على جلب قوات 
م��ن اجلي�س من خ��ارج حمافظة الب�رسة حيث يق��ول قائد عمليات 
الب�رسة اللواء الركن كرمي ال�ضمري ل� "اجلورنال" انه "مت املبا�رسة 
بحملة كب��رية لنزع االأ�ضلحة وجتريدها م��ن خمتلف املناطق التي 
�ضه��دت نزاع��ات ع�ضائري��ة ال �ضيم��ا مرك��ز املحافظ��ة وب��داأت من 
مناطق حي اجلمعيات ومت �ضبط كميات من االأ�ضلحة"، كا�ضفًا عن 
"ا�ضتمرار احلملة لتتو�ضع اىل مناطق عديدة من املحافظة وتتو�ضع 
اىل االأق�ضي��ة والنواح��ي بعد العم��ل على احلملة اخلا�ض��ة بتجريد 

ال�ضالح يف املحافظة".
وا�ض��اف ال�ضم��ري ان "قيادة العمليات وجه��ت اي�ضًا قوات مدرعة 
ملداهم��ة بع�س املناطق التي ت�ضه��د فيها نزاعات ع�ضائرية معززة 
بق��وات من اجلي�س من خارج العمليات، اىل انه �ضيتم القاء القب�س 
على كل �ضخ�س لديه �ضالح متو�ضط"، م�ضريا اىل ان قيادة العمليات 
ل��ن تتوقف يف اإيق��اف اي نزاعات ع�ضائرية حت�ض��ل و�ضيكون الرد 

قا�ضي��ًا بح��ق كل من ال يلت��زم بالقانون"، م�ضيف��ًا ان "تطبيقه هو 
من اجل م�ضلحة و�ضالمة جميع ابناء حمافظة الب�رسة التي تتكرر 
فيه��ا ق�ضية النزاعات الع�ضائري��ة وان احلملة �ضتتو�ضع يف خمتلف 
املناط��ق وخ�ضو�ضا مرك��ز املدينة حيث ان املواط��ن يف الب�رسة 
ي�ضعر باالمان من خالل هذه احلملة التي تنفذ بتوافر جهود القوات 

االأمنية".
واك��د ان "اك��رث النزاع��ات التي ح�ضل��ت موؤخرا ب�ضب��ب طلب بع�س 
اال�ضخا���س لالم��وال ب��ني بع���س االأف��راد حت�ض��ل تل��ك النزاعات 
حي��ث تدخلت قي��ادة العمليات بعد توجيه حماف��ظ الب�رسة لقيادة 
العملي��ات يف ف��ك وحل تل��ك النزاع��ات الع�ضائري��ة"، مو�ضحا انه 
"مت يف الف��رتة االخرية مت القب�س عل��ى ١٣ متهم بتلك النزاعات 
الع�ضائري��ة الت��ي ح�ضلت يف مرك��ز املحافظ��ة وخ�ضو�ضا منطقة 

التميمية ".
ال�ضي��خ كامل الباهلي وه��و رجل دين وخطيب جمع��ة يف الب�رسة 
تفاقم حوادث النزاع��ات الع�ضائرية امل�ضلحة يف املحافظة، منتقداً 
م��ن حتويله��ا اىل ظاهرة مرت�ضخة يف املجتم��ع الب�رسي والميكن 
انكاره��ا او تغطيتها ب��ل حتى لو مت حل بع�س النزاعات عن طريق 
موؤ�ض�ض��ات الدول��ة ف��ان هذا احل��ل �ضيبق��ى موؤقت اليلب��ث ان يعود 
يف م��كان اآخر"، مو�ضح��ًا ان "من اهم اال�ضباب حل��دوث النزاعات 
الع�ضائري��ة امل�ضلح��ة  هو وجود ع�ضائر حمددة ترب��ت ون�ضاأت على 
طريقة الن��زاع امل�ضلح والقتل على الهوية جياًل بعد جيل وقد نقلت 

الع�ضائ��ر هذه العدوى لبقي��ة ع�ضائر الب�رسة ب�ضب��ب الفراغ االأمني 
وبعد انت�ضار ثقافة البقاء لالقوى" .

وا�ض��اف الباهلي ان "طريقة تعامل الق��وات واالجهزة االمنية مع 
تل��ك ال�رساعات لي���س بالطريقة املهني��ة وذلك بتطوي��ق املناطق 
واالأعتق��االت عل��ى الهوي��ة واأ�ضتعم��ال الطائرات والق��وة املفرطة 
يف ح��ني ان املثريين له��ذه النزاعات معدودين عل��ى عد اال�ضابع 
ويف ردعهم هم بحاج��ة اىل اجلهد اال�ضتخباري الدقيق والعمليات 
النوعي��ة ولو بعد حني، وان موؤ�ض�ضات الدولة  يف املحافظة وقيادة 
العملي��ات ق��د ان�ضاأوا جلان��ًا حلل النزاع��ات الع�ضائري��ة عن طريق 
)الكع��دات والعطوة والف�ضل(، فاأ�ضبحت الدولة كالع�ضرية )تدك يف 
بداي��ة العركة ثم تاأخذ العط��وة والهدنة ثم تف�ض��ل( وهذه الطريقة 
ق��د ر�ضخت ملب��داأ تعميم امل�ض��اكل ورفع��ت بع�س �ضي��وخ الع�ضائر 
وجعلتهم جزءاً من احلل فاأزداد الطني بلًة مع اال�ضف، فبدل من ان 
متار�س الدولة دورها يف ح�رس امل�ضكلة باالأفراد وحما�ضبتهم واذا 
به��ا تتعامل معها بنف���س الطريقة العامة فتتح��دث باأ�ضم الع�ضائر 
وتفتح دواوين ال�ضتقبال ال�ضيوخ على انهم ممثلياطراف اخرى حلل 

امل�ضكلة ".
ويق��ول احد �ضيوخ الع�ضائر وهو حممد البه��اديل ل� "اجلورنال" ان 
"مناط��ق مركز الب�رسة �ضهدت اإطالقات نارية ع�ضوائية �ضحيتها 
مدنيني واعتقد اإنكم ك�ضحفيني �ضاهدمت الفيديوهات التي انت�رست 
ع��ن الر�ضا�ض��ات الناري��ة التي تغ��ازل اج�ضاد االطف��ال وال�ضباب 

والكب��ار حيث تعر�س احد ابن��اء املحافظة يف منطقة حي احل�ضني 
اىل ر�ضا�ض��ة طائ�ضة اخرتقت راأ�ضه لت�ضتقر يف ج�ضمه وهو ال ذنب 
ل��ه والذنب م��ن ارتكبه بع���س اجلهلة الذي��ن يطلقون الن��ار ب�ضكل 
ع�ضوائ��ي ويذهب �ضحيت��ه املراأة والطفل وال�ضي��خ وطالب املدر�ضة 
ال��ذي يذه��ب وال يع��رف اأهله هل �ضيع��ود ام ال ومن هن��ا نحن مع 
احلملة االأمنية التي نقوم بها قيادة العمليات وال�رسطة وخ�ضو�ضا 
املناط��ق املعروفة لديها التي حت�ضل فيها بني وقت واآخر نزاعات 
ع�ضائري��ة باال�ضلح��ة الثقيل��ة واملتو�ضطة وال اعتق��د ان اي مواطن 
ب���رسي حري���س على ب�رست��ه يرف�س هك��ذا حم��الت اأمنية تهدف 
لف�س النزاعات وم�ضحه��ا كون انها تتكرر يوميًا ويذهب �ضحيتها 
املدنيني" . وحلكومة الب�رسة املحلية وجهة نظر حيث يقول ع�ضو 
اللجنة االأمنية يف جمل�س املحافظة جميب احل�ضاين "لقد كان لدينا 
اإحلاح جلرد ال�ضالح الأكرث من مرة لكن االأ�ضلحة الثقيلة واملتو�ضطة 
ونح��ن مع ان ميتلك املواط��ن بندقية او م�ضد���س للدفاع عن نف�ضه 
لك��ن ان ميتلك مواطن اأ�ضلحة ثقيل��ة ومتو�ضطة فهذا االمر مرفو�س 
وم��ن ميتلك ه��ذه االأ�ضلحة الثقيل��ة فليكن �ضجاع��ا ويذهب ملقاتلة 
تنظي��م داع���س االإرهابي ولي�س املقاتلة فيم��ا بينهم يف الب�رسة"، 
موؤكدا انه "كانت هناك مطالبات لرئي�س الوزراء بجلب قوات اأمنية 
خا�ض��ة بحب اي نزاعات حت�ضل بني وق��ت واخر والعمل على احلد 
منه��ا"، مطالبا بان "تقوم قي��ادة العمليات بان تقوم بحمالت يف 

املناطق املعروفة التي تتكرر فيها النزاعات الع�ضائرية".

البصرة محمد الجابري

الرتفاع درجات الحرارة.. 
عائلة تفقد طفلة رضيعة في مخيم للنازحين 

واسط تجدد رفضها خصخصة الكهرباء وترفع دعوى 
قضائية إليقاف العقود المبرمة

"مقاتل" دخل مستشفى الكاظمية مصابًا بيده وخرج بكلية واحدة .. الدفاع تحقق والمستشفى تنفي سرقتها 

اعل��ن رئي�س املجل�س املحلي لق�ضاء اخلالدية مبحافظة االنبارعلي الدليمي، 
ام���س الثالثاء، عن وف��اة طفلة ر�ضيعة وا�ضابة العديد بحاالت اغماء �ضديدة 
جراء ارتفاع درجات احلرارة وانقطاع التيار الكهربائي ل�ضاعات طويلة عن 

خميمات النازحني �رسقي مدينة الرمادي.
وق��ال  الدليمي يف ت�رسيح �ضحف��ي، اإن "املخيم التا�ضع يف ق�ضاء اخلالدية 
�رسقي مدينة الرمادي �ضهد وفاة الطفلة طيبة مروان حكيم البالغة من العمر 
عام واحد ف�ضال عن ا�ضابة العديد من املدنيني بينهم ن�ضاء واطفال بحاالت 
اغم��اء �ضدي��دة نتيجة ارتفاع درج��ات احل��رارة وانقطاع التي��ار الكهربائي 
لل�ضاع��ات طويل��ة". وا�ضاف اأن "ه��ذه املخيمات ال تقي م��ن حرارة ال�ضيف 
الالهب الفتقارها اىل اب�ضط مقومات احلياة"، مبينا اأن "خميمات النازحني 
يف خالدي��ة الرمادي تعاين من نق���س كبري يف توفري املياه ال�ضالح لل�رسب 

والثلج وحليب االطفال وقلة ادوية االمرا�س املزمنة".
ودع��ا الدليم��ي اجله��ات ذات العالق��ة اإىل "ال�ضع��ي اجلاد النق��اذ حياة هذه 
العوائ��ل التي تعي�س بو�ضع ان�ضاين �ضعب للغاية بع��د انت�ضار امرا�س التيفو 
وامرا���س احل�ضف وامرا���س جلدية اخ��رى نتيجة ارتفاع درج��ات احلرارة 

وانقاطع التيار الكهربائي لفرتات زمنية طويلة".

رف���س جمل���س حمافظ��ة وا�ض��ط جم��دداً ق��رار خ�ضخ�ض��ة الكهرب��اء يف مناطق 
املحافظ��ة، فيم��ا وج��ه حماف��ظ وا�ض��ط باإقام��ة دع��وى ق�ضائي��ة اىل املحاكم 

املخت�ضة ال يقاف تلك العقود.
وق��ال رئي���س جمل���س حمافظ��ة وا�ضط م��ازن الزامل��ي يف بيان ل��ه، ان "جمل�س 
حمافظة خالل جل�ضته االعتيادية املنعقدة، ام�س الثالثاء، بح�ضور اغلب اع�ضاء 
رف���س تطبي��ق م�رسوع خ�ضخ�ض��ة الكهرباء باعتب��اره ي�ضكل ���رسر واأذى كبري 

للمواطن  الوا�ضطي الفقري".
واأ�ض��اف ان "املجل�س اتخذ من ال�ضالحيات الد�ضتوري��ة والقانونية �ضند لرف�س 
مث��ل هذه امل�ضاري��ع املرمة من قبل الوزارات التي ن�ض��رتك معها بال�ضالحيات 
احل�رسي��ة يف ظل قانون 21 املعدل لع��ام 2008 وتعديالته املقرة".موؤكداً انه 
"مت توجي��ه حمافظ وا�ضط بااللتزام بق��رار املجل�س واقامة دعوى ق�ضائية اىل 
املحكمة االحتادية باإيق��اف جميع عقود اخل�ضخ�ضة وبقوة القانون متا�ضيًا مع 
مطال��ب ابناء املحافظة الراف�ضة لتطبيق مثل ه��ذه امل�ضاريع التي التخدم ابناء 

وا�ضط يف ظل االو�ضاع االقت�ضادية واملالية واالمنية ال�ضعبة".

حقيبة 

بغداد ـ متابعة

بغداد ـ متابعة

بغداد ـ متابعة 

بغداد ـ متابعة

األدلة الجنائية تكتشف جريمة 
قتل من أدلة ورقية 

القضاء يصدق اعترافات متهمين 
باالستيالء على عقارات المسيحيين 

مجلس محافظة بغداد يحدد تسعيرة االشتراكات في المولدات األهلية

مغازلة الر�شا�ص الع�شوائي 
لأج�شاد املواطنني يف حمافظة 

الب�شرة جعلت احلكومة 
تتحرك لر�شال قوات �شاندة 

من خارج املحافظة، هدفها 
نزع الأ�شلحة من املحافظة ل 
�شيما املناطق التي ت�شهد بني 
وقت واآخر نزاعات ع�شائرية 

با�شلحة ثقيلة ومتو�شطة

اثارت واقعة �شرقة كلية جندي 
باجلي�ص جدل وا�شعا هزت به 
الأو�شاط ال�شعبية والر�شمية 

العراقية، فيما و�شفها البع�ص 
بالف�شيحة، فبعد ان عر�شت 
و�شائل اعالمية ق�شية مقاتل 
جريح عر�ص �شكواه خاللها، 

بانه مت �شرقة احدى كليته دون 
علمه يف م�شت�شفى الكاظمية 

التعليمي، حيث دخل اليها 
م�شابًا بيده جراء العمليات 

الع�شكرية يف املو�شل وخرج 
منها بكلية واحدة.


