
وجه��ت وزارة الداخلي��ة، ت�ص��كيالتها كاف��ة برفع �ص��ور 
قي��ادات ال��وزارة الع�ص��كرية املتواج��دة يف ال�ص��يطرات 

والوحدات، فيما ا�صتثنت من ذلك �صور ال�صهداء.
وقال��ت ال��وزارة يف بيان تلقت "اجلورنال" ن�ص��خة منه، 
اإن "وزيره��ا قا�ص��م الأعرج��ي اأم��ر قطعات وت�ص��كيالت 
ال��وزارة يف بغ��داد واملحافظات بالرفع الفوري ل�ص��ور 
قيادات الوزارة الع�صكرية من ال�صيطرات والوحدات كافة 
والإبقاء فقط على �ص��ور �ص��هداء الوزارة تكرميا وتخليدا 
لذكراهم". واأ�ص��افت ال��وزارة، اأن "اأم��ر الوزير ياأتي يف 
اإط��ار املهني��ة والتجرد م��ن كل الولءات الت��ي يجب اأن 
يتحل��ى بها رجل ال�رشط��ة ويكون ولئ��ه الأول والأخري 
للعراق". وت�ص��هد ع��دد من ال�ص��يطرات المني��ة ومداخل 
امل��دن يف بغ��داد واملحافظ��ات وج��ود �ص��ور لقي��ادات 

ع�صكرية تعود لوزارة الداخلية.

ت�صهد حمافظة النبار، وخ�صو�صا املناطق الغربية منها 
هجم��ات متع��ددة، م��ن قب��ل عنا���رش داع���ش الإرهابي، 
ت�ص��تهدف اجلنود املجازي��ن املجردين من ال�ص��الح، عن 
عودته��م من وحداته��م اىل مناط��ق �ص��كانهم متمتعمني 
باجازاته��م، عل��ى الطري��ق الرابط ب��ني ق�ص��اءي الرطبة 
والرم��ادي. حي��ث هاج��م م�ص��لحون م��ن تنظي��م داع���ش 
الإرهابي، رتال ع�ص��كري ي�ص��م جنوداً جمازين يوم ام�ش 
ال�ص��بت، على الطري��ق ال��دويل الرابط بالقرب من ق�ص��اء 
الرطب��ة غرب��ي حمافظ��ة النبار، حي��ث ا�صت�ص��هد  جندي 
وا�صيب ثالثة اخرين بجروح بليغة يف الهجوم الذي �صنه 
عنا�رش  داع�ش الرهابي غربي النبار . وقال م�صدر امني 
يف قيادة عملي��ات النبار، ام�ش ال�ص��بت، ل�”اجلورنال”، 
ان "عنا���رش تنظيم داع���ش الرهابي هاجموا رتل جلنود 
جمازي��ن من وحدات خمتلف��ة يف منطقة الكيلو 170 يف 
مفرق ق�ص��اء الرطبة على الطريق الدويل غرب النبار، ما 
ا�ص��فر عن ا�صت�صهاد جندي وا�ص��ابة ثالثة اخرين بجروح 
بليغ��ة".  وا�ص��اف  ان "الق��وات المني��ة املرافق��ة للرتل 
الع�ص��كري ردت على م�ص��ادر النريان، فيم��ا حتركت قوة 
ع�ص��كرية ل�ص��ناد الرتل المني، ال ان املهاجمون متكنوا 

من الهرب  نحو عمق ال�صحراء الغربية".
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حي��ث اإن��رت تل��ك الثلة م��ن املتطوع��ني والباذلني 
باأغلى واأجمل الهدايا والترعات ملرقد الع�ص��كريني 
عليهم ال�ص��الم وم��ن حمافظة " الب�رشة " تو�ص��حت 
الت��رع للمرق��د  جمموع��ة م��ن املترع��ني برك��ة 
مبجموع��ة من "الرثي��ات" متقن��ة ال�ص��نع والإبداع 

ومن من�صاأ وموا�صفات عاملية.
وحتدث احلاج طاهر العلي م�صوؤول فريق املتطوعني 
قائ��اًل : اإن �رشف تطوعن��ا وخدمتنا وترعنا يف هذا 
امل��كان الطاهر ل ي�ص��اهيه �رشٌف وتغمرنا �ص��عادة 
وف��رح ل نظ��ري له��ا وح��ني اكتمل��ت تل��ك الرثي��ات 

بحلته��ا البهي��ة تط��وع م��ا يق��ارب ال 65 متط��وع 
وحم��ب ومت���رشف بتل��ك اخلدم��ة العظيم��ة ملراق��د 
املهند���ش  منه��م  �ص��تى  وباخت�صا�ص��ات  الأطه��ار 
والفن��ي واحل��ريف وال�ص��انع ويف جم��ال الكهرب��اء 
و�ص��يانة الإن��ارات ليقع على عاتقه��م ربط وجتهيز 
اأك��رث م��ن 45 ثريا تراوح��ت اأحجامها ب��ني الكبرية 
وال�صغرية واملتو�ص��طة احلجم مطلية بالذهب وعلى 
الط��راز النم�ص��اوي ذات املن�ص��اأ الإيراين ، خ�ص�ص��ت 
لطراز الف��ن املعماري الإ�ص��المي وتبهج��ت واإزدان 

نورها بنور �صياء املرقد املطهر. 

تط��ور  وم��دى  املقدم��ة  اخلدم��ات  واق��ع  وح��ول 
الإمكاني��ات والو�ص��ع الأمن��ي مبيًن��ا اإن "ما تقدمة 
العتبة الع�ص��كرية املقد�صة من خدمة للزائرين فاقت 
ت�ص��وراتنا وه��ي حتت�ص��ن اآلف الزائري��ن وتوف��ر 
له��م األ��ذ الأطعم��ة والأ�رشب��ة وتق��دم م��ن اخلدمات 
م��ا يكفيه��م لفرتة بقاءه��م يف العتبة املقد�ص��ة وما 
لحظن��اه اأي�ص��ا اإن �ص��المة الطري��ق واأمن��ه كان��ت 
مي���رشة وحمفوظ��ة ب�ص��كل وا�ص��ح وكبري و�ص��هولة 
اإمكاني��ة التنق��ل والتحرك من واإىل العتبة املقد�ص��ة 

ومن خارج املحافظات".

مل يك��ن يف خل��د كرمي حامت ويل ال��ذي اختطف من 
قب��ل الغجر قبل ٢٥ عام��ًا يف ناحية التون كوبري 
�ص��مال كرك��وك، ب��ان ه��ذا الغي��اب �ص��يطوى بفعل 
اع��رتاف خاطف��ه قبل موت��ه بانه لي���ش ولدهم، بل 
مت خطف��ه من بلدة ق��رب كركوك. ويق��ول كرمي، ان 
"الح��داث التي م��رت عليه منذ كنت �ص��غرياً ومت 
اختط��ايف م��ن قب��ل جمموع��ة ل اعرفه��م ونقلوين 
ل حلبجة مع عائلة غجرية وع�ص��نا هناك لفرتة وانا 
كنت ابكي ليام و�صنوات �صوقا لعائلتي التي انتمي 

اليها".
وي�ص��يف ان "رحل��ة العودة م��ن تركيا وال�ص��نوات 

التي ق�ص��يتها، طويتها �ص��اعة لقاء ابي وامي حيث 
تزوجت وا�صبح لدي اطفال خالل بقائي مع العائلة 
الغجرية"، م�صريا اىل "ان العائلة التي ربتني ك�صفت 
يل اين ل�ص��ت ولده��م ب��ل مت اختطايف م��ن اهلي يف 

ناحية التون كوبري بكركوك".
وب��ني ان��ه "منذ ان علمت بهذا الم��ر وانا يف تركيا 
اجري��ت عملي��ات بح��ث ع��ن اقارب��ي ع��ر مواق��ع 
التوا�ص��ل الجتماعي وتو�ص��لت لقرباء او�ص��لوين 
اىل اهل��ي"، لفت��ا اىل ان��ه "بع��د اجراء فحو�ص��ات 
طبي��ة ملطابقة ال��دم تعرفت على اهل��ي وعدت لهم 

مع عائلتي بعد رحلة دامت اكرث من ٢٥ عام".
ك��رمي ال��ذي اختف��ى يف ١٩٩٢ كان عم��ره �ص��بع 
�ص��نوات بح��ث اأهله عن��ه لك��ن دون ج��دوى فاأقيم 

جمل�ش عزائه ظنا انه غرق يف النهر.
لكن الم بقي��ت حتاكي نهر الزاب ليل نهار وتراقب 

ل�صنوات حتى رزقت بطفل �صمته كرمي اأي�صا.
كرمي الذي اختفى خطفته ع�صابة من الغجر تتاجر 
بالطف��ال وذهب��ت به اىل حلبجة ث��م ايران وهناك 
تزوج واأجنب وحتول ا�ص��مه اىل عل��ي لكنه علم قبل 
وف��اة من رع��اه انه م��ن كركوك وبالتحدي��د التون 
كوب��ري، لينتقل اىل تركيا وهن��اك بحث عن اقرباء 
له عر و�ص��ائل التوا�ص��ل الجتماعي التي �صاعدته 
ليدع��و اىل اأهل��ه الأ�ص��ليني الذي��ن علم��وا بوجوده 
بال�ص��دفة يف تركيا، ليتم اجراء فحو�صات لإثبات 

ن�صبه لهم اتظهر النتائج ان علي هو كرمي.
يق��ول وال��د ك��رمي ، ان "اهلل تع��اىل ق��د ا�ص��تجاب 

لدعائن��ا انا ووالدته الت��ي مل تكن تقطع المل يومًا 
م��ن عودته حيث كانت جتل�ش ليام امام نهر الزاب 
ال��ذي مير و�ص��ط الناحية حتاكي النه��ر هل هو من 

خطف طفلها عر الغرق". 
والدة كرمي قالت، ان "قلبي كان يعلم ان ابني كرمي 
مل مي��ت"، لفت��ة اىل انه "بعد غي��اب ٢٥ عامًا عاد 

ابني اىل حظني".
يذك��ر ان ناحية الت��ون كوبري تقع )٢٥كم �ص��مال 
كرك��وك(، على طري��ق كركوك اربيل ومي��ر بها نهر 
ال��زاب، ويعي�ش فيها مكونات كركوك العرب والكرد 
والرتكمان، وتعد منطقة �ص��ياحية يق�ص��دها اهايل 
كرك��وك يف ال�ص��يف لال�ص��تجمام وق�ص��اء بع���ش 

الوقت.

"لحم القطط" طعام العائالت المحاصرة في الموصل القديمة 
وذكر املر�ص��د يف التقرير، اأن "عائلة اأبو بل�صم التي كانت 
ت�صكن يف حي املكاوي مبدينة املو�صل القدمية جنحت يف 
الهرب عر جماري املياه القدمية والو�ص��ول �ص��باح يوم 

اخلمي�ش املا�صي اإىل مناطق تواجد ال�رشطة الإحتادية".
وا�ص��ار املر�صد اإىل اأنه "اإلتقى العائلة املكونة من 4 اأفراد 
يف منطقة باب جديد التي تعتر خط �صد يف املعارك التي 

جتري بني القوات الأمنية العراقية وتنظيم داع�ش".
بل�ص��م وهو طفل يبلغ من العمر اأربع �صنوات، قال للمر�صد 

العراق��ي حلقوق الإن�ص��ان "عندما مل يبق اأي �ص��يء ناأكله 
ونف��د كل الزرع واحلنطة الت��ي كانت بحوزتنا، قام والدي 
بعمل �صبكة ل�ص��يد الطيور التي تتواجد على �صطح املنزل، 

وحتى هذه مل تعد موجودة بعد اأيام".
اأ�صاف اأن "بيتي �صتوري وبعو )عوائل يف منطقة املو�صل 
القدمي��ة( قامتا ب�ص��يد القط��ط وبيعها لنا، حيث �ص��نعوا 
�ص��بكة كبرية وو�ص��عوا فيها عظام دجاج وطيور، وعندما 

تاأتي القطط ي�صطادونها ويبيعون حلمها للنا�ش".
اأ�ص��ار بل�ص��م اإىل اأن "حل��م الطي��ور اأطيب من حل��م القطط"، 
مبين��ا اإن "عنا���رش تنظي��م داع���ش اأعطون��ا حنط��ة غ��ري 

�صاحلة لالإ�صتهالك".
وب��ني املر�ص��د اإن "العوائل يف ال�ص��احل الأمين من مدينة 
املو�صل اإنقطع عنها طيلة الأ�صهر ال�صت املا�صية، فتنظيم 
داع�ش منع و�صول الغذاء لهم باإ�صتثناء عوائل مقاتليه".  

اأم��ا اأخته التي تبلغ من العمر �ص��ت �ص��نوات قالت "عندما 
كان املطر ينزل قبل اأ�صابيع كان هناك ثيل ينمو وناأكله، 
لك��ن عندم��ا اإنقطع املط��ر مل يبق اأي �ص��يء لن��ا"، وطلبت 
الأ���رشة عدم ن�رش اإ�ص��م اأخته حتى ل يتع��رف التنظيم على 
اأقاربه��م الذي��ن م��ا زالوا يتواج��دون يف منطقة املو�ص��ل 

القدمية.

وا�ص��ارت اىل ان "اجلوع قتلنا، واأموالنا نفدت، فاإ�صطرينا 
اإىل اأكل القطط لأننا مل جند اأي �ص��يء ناأكله، حتى الأ�صواق 

القريبة علينا اأُفرغت مما فيها".
ويبني التقرير انه "نتيجة اإ�ص��طرار العائلة لأكل البزازين 

والطيور، اأ�صيب الأطفال بنوع من احل�صا�صية".
ي�ص��ار اىل ان القائد العام للقوات امل�صلحة حيدر العبادي، 
اعلن يف )19 �ص��باط 2017( ، انطالق �صفحة جديدة من 
عملي��ات "قادم��ون يانينوى" لتحري��ر اجلانب المين من 
املو�ص��ل، موؤك��داً ان الق��وات املتقدم��ة تعم��ل على حترير 

الن�صان قبل الر�ش.

بغداد - متابعة

وزارة التربية توجه بفتح 47 مدرسة في أيمن الموصل

شرطة المثنى تؤكد اتخاذها إجراءات مسبقة 
بشأن المفخخات

إجراءات أمنية مشددة في الديوانية على خلفية 
معلومات باستهدافها

متبرعون من البصرة يضيئون مداخل مرقد العسكريين )ع( بأكثر من 45 ثريا 
وج��ه وزي��ر الرتبي��ة حمم��د اإقبال ال�ص��يديل، بفت��ح 47 مدر�ص��ة يف اجلانب 
الأمين املحرر من املو�ص��ل، فيما ا�صاد باجلهود الكبرية التي تبذلها مديرية 
تربية نينوى بكافة كوادرها، وا�ص��فا اياها بانت�ص��ار التعليم واحلياة على 
اجله��ل والره��اب . واكد املكت��ب الإعالمي لوزير الرتبي��ة يف بيان له تلقت 
"اجلورنال" ن�صخة منه، اأن "اقبال وجه بفتح 47 مدر�صة يف اجلانب الأمين 
املح��رر"، مبين��ا ان "ال��وزارة متوا�ص��لة يف جه��د تاأهيل املباين املدر�ص��ية 
لتكون جاهزة لحت�صان التالميذ يف املنطقة" . اأ�صار اقابل اىل ان "انت�صار 
القوات المنية الذي يزداد يوما بعد اآخر يقابله جهد اجلنود املجهولني ممن 
يوا�ص��لون الليل بالنهار لعمار ما دمره الرهاب، وموا�ص��لة م�ص��رية العلم 

واملعرفة التي كان املو�صليون ركنا اأ�صا�صيا فيها".

ك�صف قائد �رشطة املثنى اللواء �صامي �صعود، بان الجهزة المنية يف املحافظة 
كان��ت متتل��ك معلوم��ات ا�ص��تخباراتية منذ اخلمي�ش املا�ص��ي عن وج��ود تهديد  
ملحافظ��ات الو�ص��ط واجلن��وب، موؤكداً ب��ان الط��وق اخلارجي امل�ص��كل من نقاط 
التفتي�ش العرتا�ص��ية والتن�ص��يق مع قي��ادة عمليات الرافدين ح��ال دون دخول 

ال�صيارات املفخخة اىل داخل مدن املحافظة.
وقال �ص��عود يف ت�رشيح �ص��حفي ان "الجهزة المنية قامت بن�ص��ب 35 نقطة 
تفتي�ش اعرتا�ص��ية على طول الطرق الرئي�صية والني�صيمة الداخلة اىل املحافظة"،  
م�ص��رياً اىل ان "القوات المنية مبختلف �ص��نفوها دخل��ت حاليًا يف حالة النذار 
الق�ص��وى حت�ص��با لوق��وع هجمات اخرى". وا�ص��اف ان "وجود تن�ص��يق و�ص��فه 
بعايل امل�ص��توى مع املحافظ��ات املجاورة لتب��ادل املعلومات ال�ص��تخباراتية 
بهذا ال�ص��دد"، مبينا ان "الفرتة املا�ص��ية �صهدت ن�رش املزيد من القوات وتكثيف 
الطلع��ات اجلوي��ة ال�ص��تطالعية يف مناط��ق البادي��ة ف�ص��اًل ع��ن تفعي��ل اجلهد 

ال�صتخباراتي لر�صد اي حركة مريبة يف تلك املناطق".

اتخذت الجهزة المنية يف الديوانية، اجراءات امنية احرتازية م�صددة على خلفية 
معلومات ا�صتخبارية تفيد بتعر�ش املحافظة اىل تهديدات امنية با�صتهدافها.

وق��ال مدي��ر �رشط��ة الديوانية العمي��د فرقد العي�ص��اوي يف ت�رشيح �ص��حفي اإن 
"الجراءات المنية ت�ص��منت غلق بع�ش ال�ص��وارع املهم��ة يف املحافظة ون�رش 
دوري��ات ثابتة وراجلة يف مناطق متفرقة من املحافظة، بال�ص��افة اىل تفعيل 
اجلهد ال�ص��تخباري والت�ص��دد على مداخل وخمارج املحافظة والطرق اخلارجية 

والطرق الني�صمية".
يف ح��ني ك�ص��ف قائد عمليات الرافدي��ن اللواء علي الدبعون، عن ا�ص��تنفار جميع 
القوات المنية �صمن قاطع العمليات يف املحافظات الربعة )ذي قار و مي�صان 
واملثنى ووا�ص��ط( على خلفية معلومات ا�ص��تخباراتية تفيد بوجود اربعة �صيارت 

ملغمة ت�صتهدف امن املحافظات اجلنوبية.

حقيبة 

بغداد ـ متابعة

بغداد ـ متابعة

البصرة - خاص

كركوك ـ خاص

الداخلية توجه برفع جميع 
صور القيادات العسكرية في 

الوزارة من السيطرات

إحباط هجوم لداعش على 
رتل عسكري لجنود مجازين 

غربي األنبار

عاد إلى أحضان أمه بعد مرور 25 عامًا على اختطافه في كركوك

ك�صف املر�صد العراقي 
حلقوق الإن�صان يف تقرير 
له، اإن اجلوع الذي �صرب 

�صكان ال�صاحل الأمين 
من مدينة املو�صل طيلة 

الأ�صهر ال�صت املا�صية، دفع 
بع�صهم اإىل اإ�صطياد القطط 

والطيور لأكلها.

اقدم متربعون من حمافظة 
الب�صرة، على ا�صاءة مداخل 

مرقد الماميني الع�صكريني 
عليهم ال�صالم باأكرث من 45 

ثريا مطلية بالذهب.


