
وق��ال مدير بلدية ق�صاء اب��ي اخل�صيب املنهد�س 
“جمل���س  اإن  ل�"اجلورن��ال"  احل�صن��ي  فرا���س 
املحافظة كان من املوؤمل ان يخ�ص�س وي�صادق 

على مبالغ مالية ت�صل بحدود 2 مليار دينار”.
ودع��ا اىل “���رورة ايج��اد الي��ة لتنفي��ذه م��ن 
قب��ل البلدي��ة ويف كل م��رة يت��م امل�صادق��ة على 
بقيم��ة500  املبل��غ  ه��ذا  م��ن  دفع��ات  ���رف 
ملي��ون دين��ار لك��ن االو�ص��اع االخ��رة ت�صببت 
بتاأخ��ر وع��دم �رف االم��وال”، م�ص��را اىل ان 
“ار�ص��ال كت��اب اىل جمل���س املحافظ��ة لغر�س 
امل�صادق��ة عل��ى واقع احلال وحل��د االن مل ي�صل 
لن��ا اأي ج��واب عل��ى امل�صادقة لواق��ع احلال وال 
على االم��وال لغر���س تو�صع��ة ال�ص��ارع الداخلي 

يف الق�ص��اء”. وبح�صب قول مدي��ر ناحية ال�صيبة 
احم��د الربيعي ل�"اجلورن��ال " ان ” اهايل ناحية 
ال�صيب��ة مي��رون يف الطري��ق الرابط ب��ن الناحية 
وق�ص��اء اب��ي اخل�صيب وهناك بح��دود 50 حالة 
وف��اة للمواطنن جراء احل��وادث التي حت�صل يف 

الطريق”.
واأ�ص��اف “عل��ى الرغم م��ن املنا�ص��دات من قبل 
ناحية الهارثة واملجل�س املحلي ف�صال عن ق�صاء 
الف��او للحكومة املحلية لغر���س القيام يف تنفيذ 
وتبلي��ط الطريق الثاين لكن املح��اوالت من دون 
اأي ج��دوى حيث ان احل��وادث مازالت حت�صل اىل 
هذه اللحظ��ة رغم اهمية ه��ذا الطريق الذي يربط 
الب�رة باك��ر ميناء وهو مين��اء الفاو الكبر”. 
فيم��ا يحمل ع�ص��و جمل�س حمافظ��ة الب�رة عن 
ق�ص��اء اب��ي اخل�صي��ب ،ام��ن وهب، وم��ن خالل 

حديثه ل�"اجلورنال " رئا�صة جمل�س الوزراء بعدم 
االهتمام بحياة العوائل من اهايل الق�صاء ف�صال 

عن اهايل طريق)الب�رة – الفاو(”.
وب��ن اأن”هناك مراحل بداية م��ن طريق حمدان 
كمرحلة اوىل ومب�صافة 25 كم وقريب من ناحية 
ال�صيبة وفوجئنا بقرار جمل�س الوزراء بايقاف كل 
امل�صاريع وهذا امل�روع مبالغه �صخمة وال�ركة 
مل ت�صتلم اأي �صلفة لهذا امل�روع وا�صبحت مثقلة 
بالديون كون انه��ا اكملت واجنزت اعمال ترابية 

للطريق بحدود 10 كم”.
ولف��ت اىل اأن”ه��ذا الق��رار مهم يف اي�ص��ال اكر 
الع��راق  م�صت��ودع  وه��و  الع��راق  يف  م�صت��ودع 
النفط��ي ومين��اء الفاو و�صي��ق م�صاح��ة الطريق 
ت�صببت بحوادث كثرة ب�صبب االزحامات وبع�س 

التك�رات يف الطريق”.

وح��ن اجتمع الط��الب وعنا�ر داع�س يف �صاح��ة املدر�صة، 
اخ��ذ عنا���ر داع���س “�صام��ي” وقطع��وا راأ�ص��ه با�صتخ��دام 

ال�صيف، قائلن “هكذا يجب عليكم القتال”.
قال ح�صن “كان وجه �صامي مليء باخلوف والوحدة، متنيت 

انهم قتلوين انا بدال منه”.
و���رح مدي��ر املدر�ص��ة بك��ون ن�صب��ة 3% فق��ط م��ن الطالب 
كان��وا يح���رون اىل املدر�ص��ة، ب�صبب خ��وف العائالت على 
ابنائه��م من عنا�ر داع�س، كم��ا كان التنظيم يوزع مناهج 

” اخلالفة” على جميع مدار�س املنطقة.
وكم��ا ه��و احل��ال بالن�صب��ة ل���38.000 طفل، يعي���س ح�صن 
االن يف خمي��م اخل��ازر ق��رب املو�صل، وهو اح��د من ع�رات 

املخيمات املليئة بالنازحن الفاقدين حلياتهم امل�صتقرة .
عن��د اقرتابن��ا من ملى،)تق��ول ال�صحيف��ة اال�صرتالي��ة �صيدين 
مورنن��ك هرلد ( يف تقريرها الذي ترجمته "اجلورنال" كان 
كالمه��ا غ��ر مفهوم رغ��م ان لديه��ا ق�صة لرتويه��ا، حتدثت 
ع��ن عملية هروبها من داع�س مع والدته��ا واختها ال�صغرة. 
عن��د اكت�صاف داع�س هروبه��م، قاموا باطالق النار على راأ�س 
والدتها امام ملى واختها، تاركة ملى جت�صد دور االم الختها 
ال�صغرة، حيث قامت وهي بعمر  12 عاما، بحمل اختها ذات 
ال���18 �صهرا ملدة ثالث �صاعات حت��ى و�صولها اىل اول نقطة 

تفتي�س امنه.
التقين��ا بعده��ا ب�”�صاب��ن”، 10 اع��وام، كان وجهه��ا مليء 
بالندب��ات، خرج��ت من عتب��ة باب بيتها يف �صب��اح يوم ما، 
عنده��ا انفجرت �صي��ارة مفخخة بالقرب منه��ا، وقام داع�س 

بقت��ل اخوته��ا ام��ام ناظريه��ا م�صيف��ن ن��دوب جدي��دة اىل 
وجهها ال�صغر.

وتوا�ص��ل ال�صحيف��ة الق��ول ان االطف��ال �صهدواجمي��ع انواع 
العن��ف كاملتفج��رات، القنا�صن، و القناب��ل اجلوية، كل ذلك 
كان خمط��ط من قبل داع�س لين�ر الرهب��ة بن النا�س، وقام 
داع�س با�صتعرا�س عمليات قتلهم املدنين، مع عدم ا�صتثناء 
االطفال. وبع�صهم �صهدوا على عمليات قطع االيدي واالذرع، 
اجلث��ث املعلق��ة يف الط��رق، واجلل��د. اغلب االطف��ال يحملون 
غ�ص��ب �صدي��د مم��ا يجعله��م ي�رب��ون م��ن حوله��م، اخرين 

عازلن انف�صهم، غر راغبن بالتحدث.
وقال احد املعلمن “كان عنا�ر تنظيم داع�س كاجلوا�صي�س، 
يعط��ون املال واحلل��وى لالطفال، �صائل��ن اياهم  من يعطي 
ال�صجائ��ر يف ه��ذه املنطق��ة؟ م��ن ي�صاه��د التلف��از وي�صتخدم 

الهوات��ف؟ مل ا�صتطع اي�صال فكرة ان داع�س نظام ارهابي، مل 
ا�صتط��ع حتذير االطفال من الذه��اب نحوهم، مل ا�صتطع القول 
ان داع���س لي�س اكرث م��ن جمموعة قتلة، ب�صب��ب نقل االطفال 
معلوم��ات من يتكل��م بهذه ال�صوؤون اىل عنا���ر داع�س، دون 

ق�صد بالطبع”.
م��ع انته��اء عملي��ة حتري��ر املو�ص��ل، ب��داأت مهم��ة احلكومة 
العراقي��ة ال�صعبه، بارج��اع االطفال اىل طريقه��م ال�صحيح، 
بارج��اع حياة االطف��ال الذين حرموا من ابائه��م وامهاتهم، 
اعداد هائل��ة من االطفال تركوا تعليمهم، وان وجود الدورات 
التعليمي��ة يف املخيم��ات لي���س بال�ص��يء ال��كايف، يجب على 
الطف��ل النازح ان ي�صعر بامل�صاواة مع طفل املدينة الذي كان 
عليه قبل التنظيم، اما امل�صكلة الكرى هي م�صاكلهم النف�صية 

العميقة، �صيكون طريقا بطيئا وطويال للغاية”.

التجارة تواصل تجهيز مواد التموينية ألهالي الموصل

بعد 27 عامًا.. إعادة افتتاح منفذ عرعر بين 
العراق والسعودية

بغ��داد � متابعة: اتفقت ال�صعودية والعراق على فتح منفذ "جديدة عرعر" احلدودي 
ب�ص��كل ر�صم��ي ودائ��م بعد اإغ��الق دام 27 عام��ًا، وذلك يف خطوة م��ن �صاأنها نقل 
العالق��ات ب��ن البلدين اإىل اآف��اق اأو�صع واإعادته��ا ل�صاب��ق عهدها.بح�صب و�صائل 

اعالم �صعودية
وتكمن فوائد اإعادة فتح املنفذ يف زيادة حركة التبادل التجاري، وتن�صيط احلركة 
االقت�صادي��ة، وت�صهي��ل حركة احلج��اج واملعتمرين العراقي��ن، اإ�صافة اإىل تعزيز 

الروابط واالمتدادات االأ�رية والع�صائرية بن اجلانبن.
وتق��ع جدي��دة عرعر على بعد 50 كيلوم��رتاً �صمال عرعر وعلى بع��د 15 كيلومرتاً 

من احلدود العراقية.

الشركة العامة للمعارض العراقية تنظم حملة 
إلتالف ألعاب األطفال المحرضة على العنف

بغ��داد � اجلورنال: نظمت ال�ركة العامة للمعار�س واخلدمات التجارية العراقية 
يف وزارة التج��ارة حمل��ة التالف لعب االطفال املحر�صة عل��ى العنف بالتعاون 
والتن�صي��ق مع ق�صم اال�صتخبارات يف مديرية مكافحة اجلرمية املنظمة يف وزارة 
الداخلي��ة. واأكد مدير عام ال�ركة ها�صم حممد ح��امت يف بيان تلقت "اجلورنال" 
ن�صخة منه ان "احلملة تهدف اىل نبذ العنف بن االطفال وا�صاعة اأجواء الت�صامح 
والتع��اون خللق جيل �صلي��م". وا�صاف، اأن "ال�ركة مل تعط��ي اأية اإجازة ا�صتراد 
الي تاجر ال�صتراد اللعب املحر�صة على العنف وامنا دخلت البالد بطرق ملتوية 
غر قانونية وعن طريق التهريب ي�صتغلها بع�س التجار �صعاف النفو�س". وا�صار 
اىل ان "كل م��ن ي�صتورد ويتعامل مع ه��ذه االلعاب �صيتم معاقبته وتفر�س عليه 
غرام��ات مالي��ة ح�ص��ب القانون". جدي��ر بالذك��ر ان قانون رق��م 2 ل�صنة 2013 
خول مبوجب��ه وزير التجارة الت�رف باملواد امل�صبوط��ة وفق القانون واإ�صدار 

التعليمات لت�صهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

بغ��داد � اجلورن��ال :اعلن��ت وزارة التج��ارة، االثن��ن، ع��ن ا�صتمرار خلي��ة االزمة 
مبتابع��ة عم��ل فرقه��ا الرقابي��ة يف املو�صل بتدقي��ق ن�صب جتهيز م��واد احل�صة 
التمويني��ة ملناط��ق املو�صل املح��ررة بالكامل وخميمات اي��واء النازحن، فيما 
ا�ص��ارت اإىل ار�ص��ال وجبة جديدة من ال�صكر وزيت الطعام اىل املو�صل ل�صد حاجة 
املحافظة وتاأمن الو�صع الغذائي. وقالت الوزارة يف بيان لها، تلقت "اجلورنال" 
ن�صخ��ة منه، اإن "خلية االزمة م�صتمرة مبتابع��ة عمل فرقها الرقابية يف املو�صل 
لتدقي��ق ن�صب جتهيز م��واد احل�صة التموينية ملناطق املو�ص��ل املحررة بالكامل 
وخميم��ات ايواء النازحن"، مبينة ان��ه "مت ار�صال وجبة جديدة من ال�صكر وزيت 
الطعام اىل املو�صل ل�صد حاجة املحافظة وتاأمن الو�صع الغذائي". ونقل البيان 
ع��ن وكيل ال��وزارة االقدم، وليد حبيب املو�صوي، قول��ه، اإن "اخللية ناق�صت جملة 
م��ن املوا�صيع التي توؤم��ن الو�صع الغذائي جلميع مناطق املو�صل باال�صافة اىل 
عم��ل الدوائ��ر التجارية يف اجلانب االمين واالجراءات املوج��ب اتخاذها لتاأمن 
دوام املوظف��ن وتعزيز مالكات ف��رع التموين من �ركات ال�صيارات واالن�صائية 
للج��رد الفعلي لكل العوائل واج��راء الك�صف عن الكميات الت��ي مت توزيعها والتي 
�صيت��م توزيعها الحق��ا للمناطق التي ح��ررت حديثا". واك��د، املو�صوي "�رورة 
قيام الفرق الرقابي��ة والتفتي�صية بتدقيق عمل الوكالء واتخاذ االجراءت الالزمة 
مبتابعة موقفهم االمني بالتن�صيق مع اجلهات االمنية والك�صف عن حاالت اخللل 

والتلكوؤ يف عملهم باال�صافة اىل متابعة �صكاوي املواطنن".

 
وجه��ت اأمينة بغ��داد ذكرى علو�س، االثن��ن، ب�رورة 
اإكم��ال م���روع اخلط الغرب��ي االإ�ص��ايف الناقل ملياه 
ال���رف ال�صحي واالأمطار بجان��ب الكرخ، وفقا للمدة 
املح��ددة له. وذكر بي��ان ملديرية االإع��الم يف االأمانة 

تلق��ت "اجلورن��ال" ن�صخ��ة من��ه، اإن "االأمين��ة وجهت 
ب�رورة اإكمال م�روع اخلط الغربي اال�صايف الناقل 
ملياه ال���رف ال�صحي واالمطار بجان��ب الكرخ وفقًا 
للم��دة املحددة ل��ه"، مبينا انها "قام��ت بجولة برفقة 
مدي��ر ع��ام دائرة جم��اري بغ��داد لالإطالع عل��ى ن�صب 
االجن��از املتحقق��ة يف تنفي��ذ م���روع اخل��ط الغرب��ي 

اال�ص��ايف الناقل ملياه ال���رف ال�صحي واالمطار يف 
جان��ب الك��رخ". وا�ص��اف البي��ان، اإن "دائ��رة جماري 
بغ��داد بالتع��اون م��ع اح��دى ال���ركات املتخ�ص�ص��ة 
حقق��ت ن�صب��ة اجن��از بلغ��ت )%63( يف اعم��ال تنفيذ 
م���روع اخل��ط الرئي���س م��ع حمط��ة ال�ص��خ واخلطوط 
"امل���روع يخ��دم املناط��ق  اإن  الفرعي��ة". واو�ص��ح، 

الواقع��ة �صمن قاطع بلديتي الر�صي��د والدورة وحتديداً 
املنطق��ة املح�ص��ورة بن موقع حمط��ة �صخ PN عند 
ج���ر اجلادرية حت��ى تقاطع علوة الر�صي��د يف منطقة 
ال��دورة وي�صتم��ر اىل حمطة ت�صفية جم��اري الكرخ يف 
منطقة البوعيثة ويعد خطًا م�صاعداً خلط جماري الكرخ 

."WT

ي�صم��ى  م��ا  او  امل�صتعمل��ة  امل��واد  ا�صبح��ت جممع��ات 
ب�”البال��ة” مق�صدا الهايل حمافظ��ة النجف وحال بديال 
مل��ن يعي���س ظروف��ا مادي��ة معق��دة اذ يتوف��ر يف ه��ذه 
املجمع��ات ما يحتاج��ه املواطن يف املن��زل من اجهزة 
و�صل��ع ا�صتهالكي��ة خمتلف��ة ف�ص��ال ع��ن املالب���س وم��ا 
مييزه��ا ه��و ال�صعر املنخف���س. ويق��ول �صاحب معر�س 
للبال��ة حممد املو�صوي ل�"اجلورن��ال" ان “النازحن هم 
اك��رث امل�صتفيدين م��ن عر�س هذه الب�صائ��ع لرخ�صها”، 
موؤك��دا ان “غي��اب ال�صناعة الوطنية دع��م رواج ال�راء 
م��ن جممع��ات امل��واد امل�صتخدم��ة لت�صبح م��الذا تلجاأ 
الي��ه اال���ر لتلبي��ة متطلباته��ا”. فيم��ا ي�ص��ر املواطن 
ج��واد كاظ��م ل�"اجلورن��ال " ان��ه “رغ��م م��ا ي�ص��اع عن 
االث��ار ال�صلبي��ة للمالب���س امل�صتعمل��ة وم��ا حتتويه من 
امرا���س قد توؤثر عل��ى ال�صحة العام��ة، اال ان الكثر من 
م�صتخدميها يتفقون على جودة نوعيتها ورخ�س ثمنها 
اذا م��ا قورن��ت باالجه��زة واملالب�س االخ��رى املنت�رة 
يف اال�ص��واق املحلي��ة”. وبات��ت معار���س البالة ملجئ 
الكثري��ن م��ن النازح��ن واملهجرين وا�صح��اب الدخل 
املح��دود ل�ص��د احتياجاته��م م��ن االجه��زة واملالب�س ال 
�صيما يف ظل و�صع اقت�صادي يزداد �صوءا يوما بعد اخر.

متكن��ت الق��وات االمني��ة، االثن��ن، من حتري��ر خمتطف 
والق��اء القب�س على اخلاطف �صمال �رق��ي بغداد، فيما 
الق��ت القب���س عل��ى داع�ص��ي ي�صغ��ل من�صب اآم��ر قاطع 
والي��ة بغ��داد. وقال��ت قي��ادة عملي��ات بغ��داد يف بيان، 
تلقت��ه "اجلورن��ال" ان "قوة م��ن الف��وج االأول يف اللواء 
)42( متكن��ت من حتري��ر خمتطف، واإلق��اء القب�س على 
اخلاطف��ن بينه��م ام��راأة، يف منطق��ة الد�صي��م، �صم��ن 
قاط��ع الفرق��ة )11(، �صم��ال �رقي بغ��داد". ويف �صياق 
اأخ��ر، ا�صاف��ت قيادت عملي��ات بغداد، ان "ق��وة من مقر 
الل��واء الثامن �رط��ة احتادية متكنت م��ن اإلقاء القب�س 
عل��ى اإرهاب��ي اع��رتف بانتمائ��ه اإىل ع�صاب��ات داع�س 
االإرهابي��ة"، مبينة ان "املج��رم ي�صغل من�صب ما ي�صمى 
اآم��ر قاط��ع والية بغ��داد". ي�ص��ار اىل ان الق��وات االمنية 
القت، االثنن، القب�س على متهمن اثنن بت�صليب زبائن 

حمال ال�صرفة يف املن�صور.

أمينة بغداد توجه باإلسراع في مشروع "الخط الغربي" الناقل لمياه الصرف الصحي في الكرخ

خدمات متردية في البصرة.. والمحافظة تحمل بغداد مسؤولية اإلهمال 

قصص مروعة ألطفال عاشوا إرهاب داعش في الموصل

النجف.. سوق “البالة” يشهد 
انتعاشًا بسبب النازحين

تحرير مختطف وإلقاء القبض 
على قيادي داعشي

النجف –آالء 

بغداد ـ الجورنال 

بغداد ـ الجورنال

البصرة ـ محمد الجابري

ترجمة ـ دانيا رافد 

يف اخر يوم من حياته 
الق�سرية، كان لدى �سامي 

)10 اعوام(  �سيئا مهما ليقوله 
ل�سديقه، ح�سني حامت، حني قال 

ا�سعر  بها،  اراك  مرة  اخر  “هذه 
اين على و�سك ان افقد حياتي”.

و يف ظهر ذلك اليوم،قامت 
قوات داع�ش االرهابية باقتحام 

احد مدار�ش املو�سل، طالبني 
اخراج الطالب من �سفوفهم، 

وقالوا “اخرجوهم جميعا، 
نريد تعليمهم در�سا”. 

ارواح كثرية زهقت جراء 
حوادث ح�سلت يف جنوب 
الب�سرة والعراق وحتديدا 

طريق ق�ساء ابي اخل�سيب يف 
الطريق الداخلي واخلارجي 
وتعددت ا�سباب ح�سول تلك 
احلوادث نتيجة عدم اكتمال 

امل�سروع اخلا�ش بالتبليط 
للطريق الثاين باجتاه مركز 
املحافظة وق�ساء الفاو حيث 
انه رغم املطالبات يف ان�ساء 

هذا الطريق اال ان واقع احلال 
مازال على ما هو عليه.
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