
وقال��ت وزي��رة �العم��ار و�لبلدي��ات �لعامة �آن 
ناف��ع �و�ص��ي خ��ال م�ؤمت��ر �صحف��ي عقدت��ه 
�ل�ز�رة وتابعت��ه "�جل�رنال":�إن �رشكات �آ�ص�ر 
و�صع��د و�لفاو �لتابع��ة لل�ز�رة �صتت���ىل �إعادة 
�إعمار ثاث��ة ج�ص�ر حي�ية يف حمافظة نين�ى 
ت���رشرت نتيجة �عم��ال “د�ع���ش” �الرهابية، 
�الول ه��� ج���رش �مل��ص��ل �لق��دمي �ل��ذي يربط 
�صاحل��ي �ملدينة وه� ج�رش حديدي بط�ل 300 
مرت ويتاألف من ثمانية ف�صاء�ت، �ذ متت �حالة 
�عم��اره على �رشكة �صعد �لعامة بكلفة جتاوزت 

�مللياري دينار ومدة �جناز �صتة ��صهر.
 و��صاف��ت �ن �جل���رش �لث��اين يق��ع يف �ل�صاحل 
�الي�رش للمدينة ويرب��ط حي �ملثنى بحي �لن�ر، 
�ذ �صتت��م �صيانته م�ؤقتا بن�ص��ب ج�رش حديدي 
�رشي��ع �لن�ص��ب، وكلف��ت �رشكة �آ�ص���ر باجنازه 

مببلغ جتاوز 263 ملي�ن دينار.
 وتابع��ت �و�ص��ي حديثه��ا بالق���ل، �ن �جل���رش 
�لثالث ه� �لذي يربط حي �ل�صباط يف �ل�صاحل 
�الي���رش مع ح��ي �لدو��ص��ة يف �ل�صاح��ل �المين، 
و�صتت��م معاجلت��ه �ي�صا كح��ل م�ؤقت من خال 
ن�صب ج�رش �رشيع �لن�صب بكلفة تتجاوز �ملليار 
دينار من قبل �رشكة �لفاو، م�صرية �ىل �ن �م��ل 
�ل�صيان��ة خم�ص�صة من �لقر���ش �لطارئ للبنك 

�لدويل العادة �عمار �ملناطق �ملحررة. 
م��ن جهته، �ف��اد مدي��ر د�ئرة �لط��رق و�جل�ص�ر 
بال���ز�رة ع�ص��ام عبا�ش على هام���ش �مل�ؤمتر، 
ب��ان �لقر���ش �المل��اين �لبالغ��ة قيمت��ه 500 
ملي�ن ي�رو تبلغ ح�صة �ل�ز�رة منه 45 ملي�ن 
ي�رو، و�صيت��م تخ�صي�ش جزء كبري منه العادة 
تاهيل �جل�ص�ر يف �ملناط��ق �ملحررة. �ىل ذلك، 
ق��ال �ملتح��دث �لر�صم��ي با�ص��م وز�رة �لهج��رة 
�ن  ل�”�ل�صب��اح”  ن���روز  �صت��ار  و�ملهجري��ن 
�ل�ز�رة �نهت بالتن�صيق مع �للجنة �لعليا الغاثة 
�لنازحني جميع �ال�صتع��د�د�ت ال�صتقبال �ال�رش 
�لنازح��ة من ق�ص��اء تلعفر بعد �ع��ان �نطاق 

عمليات حتريره من “د�ع�ش” �الرهابي. 
و�و�ص��ح �ن �ل���ز�رة عمل��ت على ت�ف��ري جميع 
كامل�صاع��د�ت  �لنازح��ة  �ال���رش  �حتياج��ات 
�الغاثي��ة، ف�ص��ا ع��ن �ي��ئه��م يف �ملخيمات، 

كا�صفا عن ت�صجي��ل �لفرق �مليد�نية نح� ع�رشة 
�الف ����رشة نازح��ة م��ن تلعف��ر من��ذ بد�ية �ب 
�حل��ايل، �ذ مت �ي��وؤه��م يف خميم��ات جن���ب 
�مل��صل كاجلدعة �لر�ب��ع و�خلام�ش و�ل�صاد�ش 

وخميمي �حلاج علي وحمام �لعليل. 
و�ف��اد ن�روز بان �ل�ز�رة هي��اأت فرقا ميد�نية 
تعم��ل عل��ى م��د�ر �ل�صاع��ة ال�صتقب��ال �ال���رش 
�لنازح��ة ونقله��ا �ىل �ملخيم��ات �ملخ�ص�ص��ة 
م�صبقا. من جانبه��ا ك�صفت بعثة �الأمم �ملتحدة 
�الف  ف��ر�ر  ع��ن  ي�نام��ي  �لع��ر�ق  مل�صاع��دة 
�ملدنيني من ق�صاء تلعفر بالتز�من مع �نطاق 
عمليات �لتحري��ر. حيث �كدت من�صق��ة �ل�ص�ؤون 
بي��ان  يف  غر�ن��دي  لي��ز  بالع��ر�ق  �الإن�صاني��ة 
�صحف��ي �أطعلت علي��ه "�جل�رن��ال" �أن ،ثاثني 
�لف م��دين فرو� من تلعفر م��ع �ل�صاعات �الأوىل 

النط��اق معركة �لتحرير، مبين��ة �نهم يعان�ن 
�أو�ص��اع �صعبة يف ظل �رتفاع درجات �حلر�رة 
و�ل�صري عل��ى �القد�م ل�صاعات من �أجل �ل��ص�ل 

�ىل �أماكن جتمع �لنازحني.
كم��ا �أو�صحت غر�ن��دي �ن �لبعث��ة ت�صتعد لفر�ر 
�الآالف م��ن �ملدني��ني ف��ى �الأي��ام و�الأ�صابي��ع 
�لقادم��ة، حم��ذرة يف �ل�قت ذ�ته م��ن �لظروف 
�الإن�صاني��ة �ل�صعب��ة �لت��ي يعي�صه��ا �لنا���ش يف 
�ملدين��ة بعد نف��اذ �لغذ�ء و�مل��اء و�ل�رشوريات 

�الأ�صا�صية للبقاء على قيد �حلياة.
هذ� ودع��ت غر�ندي جميع �الط��ر�ف �ىل جتنب 
وق���ع خ�صائر يف �صف���ف �ملدني��ني و�صمان 
�الإن�صاني��ة  �مل�صاع��دة  عل��ى  �لنا���ش  ح�ص���ل 
�ملمن�ح��ة �إليه��م مب�ج��ب �لقان���ن �الإن�ص��اين 

�لدويل. 

 ق��نني ر�دعة
 دع����ت كث��رية نا�ص��د م��ن خاله��ا  حمام���ن وق�ص��اة وباحث�ن 
�جتماعي���ن لت�رشي��ع ق��ن��ني جدي��دة ملحا�صب��ة �صع��اف �لنف��ش 
و�ملتطفل��ني على خ�ص��صي��ات �الخرين، ال�صيما �لفتي��ات و�لن�صاء 
�لل��تي يتم ��صتدر�جهن ب�صه�لة لعدم معرفة �لبع�ش منهن بتقنيات 
�الجه��زة �لذكية، �غل��ب �ملرتكبني لهذه �جلر�ئ��م ��صبح�� ي�صاوم�ن 
بحري��ة لعدم وج�د قان�ن �رشيح ور�دع ميك��ن �ن يعر�صه لعق�بة 

�صديدة.
 حادثة

يف �ح��دى �ال�ص��ق �خلا�صة ببيع وت�صليح �جه��زة �له��تف �لنقالة 
ببغ��د�د �ودعت فت��اة هاتفها �لنقال عند �حد حم��ال ت�صليح �جهزة 
�مل�باي��ل ، وبع��د معاين��ة �لهاتف من قب��ل �صاحب �ملح��ل �ل�صاب 
وعم��ره 21 عام��ا، �خربها ب��ان هاتفها �خلل�ي يج��ب �ن يبقى �ىل 
�لي���م �لث��اين لغر�ش ت�صليحه وطل��ب مبل��غ 40 دوالر� كاج�ر عن 
�ع��ادة ت�صغي��ل �لهات��ف، ويف �لي�م �لث��اين ��صتلمت �لفت��اة هاتفها 
�لنقال وه� يعمل ب�ص�رة جيدة ، لكنها ف�جئت بعد 3 �يام بار�صال 
�ص�ره��ا �ل�صخ�صية على )�ل��ت�صاب( من رق��م جمه�ل ويطلب منها 
�قام��ة عاق��ة عاطفي��ة مقابل ع��دم ن���رش �ص�رها �الخ��رى و�ص�ر 

�خته��ا �لعائلية على م��قع �لت���صل �الجتماعي، هذه �لق�صة رويت 
على ل�صان ع��م �ل�صاب �لذي )رف�ش ذكر ��صمه( النها �نتهت مبعركة 
ع�صائري��ة �دت �ىل ��صاب��ة �صاحب �ملحل ب�صب��ه �صلل تام بعد تلقيه 
�رشب��ات بع�صي و�صكاكني من قبل ��صقاء �لفت��اة وعد�وة ع�صائرية 

ماز�لت قائمة وحت�لت �ىل �ملحاكم للف�صل فيها . 
 و�صيط

 يف حادث��ة �خ��رى ت��صط حمام بني طريف ن��ز�ع رجل و�مر�أة بدفع 
�الخ��رية مبل��غ 5 مايني دين��ار مقابل �لت�صرت على �ص���ر �صخ�صية 
للم��ر�أة مع رجل �خ��ر كان قد ح�ص��ل عليها من م�قعه��ا �ل�صخ�صي 
عل��ى �لفي���ش ب�ك، �لق�صية �نته��ت عند باب �ملحكم��ة بعد �ن ن�صح 
�ملحامي م�كلته بان �ملعتدي �ص�ف ال يح�صل على عق�بة  و�صيق�م 
بالت�صه��ري وخ�فا على �صمعتها دفعت �مل��ر�ة مبلغ 5 مايني دينار 

مقابل ��صرتجاع �ص�رها �ل�صخ�صية و�لعائلية �خلا�صة . 
 �لق�صاء 

   قا�ص��ي �لتحقي��ق حمم��د �صلم��ان يف حديث عن �ملرك��ز �العامي 
ملجل���ش �لق�صاء �العلى وبح�صب بي��ان على م�قعه �اللكرتوين ��صار 
�ىل:  ت�صاع��د حاالت �البتز�ز �اللكرتوين و�رتفاع معدالتها ولدو�فع  
ع��دة بح�صب ما معرو�ش �أمام �لق�صاء �لعر�قي ومنها يحمل �أ�صبابا 
مادي��ة و�خ��رى عاطفي��ة، و�ن �جلاين وه��� يف �لغال��ب متمكن من 
�جل��ن��ب �اللكرتونية يق���م باإكر�ه �صحيته على دف��ع مبالغ مالية 

�أو تقدمي تن��ازالت معن�ية لقاء عدم ن�رش معل�مات �أو �ص�ر يح�صل 
�اللكرتوني��ة  �مل��ق��ع  �خ��رت�ق  �إمكانيات��ه يف  با�صتخ��د�م  عليه��ا 

و�حل�ص�ل على معل�مات �حل�صابات  �ل�صخ�صية.
 وب��ني �أن �جلمي��ع بات يع��رف باإمكاني��ة �خرت�ق م��ق��ع �لت���صل 
�لبيان��ات  �إىل  و�ل��ص���ل  �لذكي��ة  �له��ت��ف  وكذل��ك  �الجتماع��ي 
�ل�صخ�صي��ة كال�ص�ر و�ملقاطع �لفيدي�ية، و�أورد �ن �لبع�ش ي�صتدرج 
�ل�صحي��ة للح�ص�ل على تل��ك �لبيانات من خ��ال عاقات عاطفية 
ومن ثم تبد�أ عملية �البتز�ز، م�ؤكد� �أن قان�ن �لعق�بات �لعر�قي رقم 
)111( ل�صن��ة 1969 عق�بة جلر�ئم �لت�صهري، لكنه دعا �إىل ت�صديدها 
ك�نه��ا �أخ��ذت نطاق��ًا �أو�صع من خ��ال ��صتغ��ال م��ق��ع �لت���صل 
�الجتماع��ي، و�و�ص��ح  �أن �جلناة وفق��ًا ملا معرو�ش �أم��ام �لق�صاء 
�لعر�ق��ي لي�ص���� حملي��ني من �لد�خ��ل فح�صب، بل هن��اك �آخرون من 

جن�صيات �أخرى ومن دول 
خمتلف��ة. ونّ�ه قا�صي �لتحقي��ق �إىل �أن بع�ش حاالت �البتز�ز طالت 
�صخ�صي��ات عامة على خمتلف �الأ�صعدة، من خال تهديدهم بك�صف 
�أ�رش�رهم �ل�صخ�صية �مل�ج�دة على �حل�صابات �اللكرتونية �أو �أجهزة 
�ت�صاالته��م بغية �حل�ص�ل على منافع مالية، و�صدد �صلمان على �أن 
�لتهدي��د جرمية يعاقب عليه��ا �لقان�ن، و�ن �الإج��ر�ء�ت تتخذ بحق 

�جلاين بغ�ش �لنظر عن حتقق ما هدد به �صحيته. 
 ي�ص��ار �إىل �أن �لق�ص��اء قد ك�صف يف وقت �صابق ع��ن �إ�صد�ر مذكر�ت 

قب���ش بحق متهمني عر�قيني ومن جن�صي��ات �أخرى يبتزون فتيات 
لقاء �حل�ص�ل على مبالغ مالية.

في�ش ب�ك
 �لباحث �الجتماعي مهند فا�صل �ل�صمري  حتدث عن جر�ئم �البتز�ز 
�اللك��رتوين و�ت�صاعها كظاهرة ب��ني �و�صاط �ملر�هقني و�ل�صباب من 
كا �جلن�ص��ني قائا: ب�صبب عدم وج�د رقابة من قبل بع�ش �لع��ئل 
عل��ى �بنائه��م يف �العم��ار �حلرج��ة وب�ج���د �النرتني��ت وم��ق��ع 
�لت���صل �الجتماعي �ملتعددة ��صبحت   عملية �الت�صال با�صخا�ش 
غري معروف��ني بالد�خل و�خلارج �صهلة ويف متناول �جلميع  وتنتج 
عنها عاقات غري مت��زنة �و مدرو�صة ويغلب عليها جانب �ملر�هقة 
و�لعاطف��ة �لتي ت�ؤدي مل�صاكل عقيمة تطي��ح ب�صمعة ع��ئل وفتيات 
ب�صبب ��صتخد�مهن �الجهزة �لذكية يف ت�ثيق حياتهن �ل�صخ�صية يف 
�ملن��زل و�لعمل و�جلامعة و�ملنا�صبات �لعائلية �خلا�صة«.  وي�صيف 
، وم��ع وج�د قل��ة �در�ك لتقنيات �الجه��زة �لذكي��ة ومعرفة قدر�ت 
�لط��رف �الخر يف ��صاليب �الختا�ش و�ل�ل�ج �ىل �مل��قع �ل�صخ�صية 
حتدث �رشق��ات ملحت�ى تلك �مل��قع و�غلبها �ص�ر خا�صة،  ت�صتغل 
�م��ا للت�صه��ري �و �البتز�ز �مل��ايل �و �ملعن�ي، و�صي�ع ه��ذه �لظاهرة 
�صبب��ه غي��اب ثقاف��ة �ح��رت�م �خل�ص��صي��ة و�صعف منظ�م��ة �لقيم 
�الخاقي��ة ل��دى بع�ش �لع��ئ��ل وكذلك �صع��ف �لقان���ن �مام هذه 

�جلرمية �اللكرتوين . 

ضبط معاون المدير العام لزراعة صالح الدين 
متلبسًا بالتزوير وهدر 600 مليون دينار

النقل: نبذل أقصى جهودنا في البحث عن ضحايا 
سفينة المسبار

 بغ��د�د � �جل�رن��ال : �أكد وزير �لنقل كاظم فنجان �حلمام��ي �ن �ل�ز�رة تبذل جه�د� 
كب��رية م��ن �جل �لبحث ع��ن �صحاي��ا �صفينة �مل�صب��ار. و�أو�ص��ح بيان ل�زي��ر �لنقل 
�إطلع��ت عليه "�جل�رن��ال" �أن ، �صتة وع�رشين قطعة بحرية ت�ص��ارك يف �لبحث منها 
ث��اث ع�رشة م��ن �مل��نئ �لعر�قية وثاث ع���رشة من �لق�ة �لبحري��ة باالإ�صافة �ىل 

�لغ���صني و�ملنقذين.
و�أكد �حلمامي �ن عدد �لناجني حتى �للحظة بلغ �حد ع�رش �صخ�صا �أما عدد �ملت�فني 

ف��صل �ىل �ربعة م�صري� �ىل ��صتمر�ر عمليات �لبحث جارية.
ي�صار �ىل �ن رئي�ش �أركان �لق�ة �لبحرية ومدير عام �مل��نئ وقائد �لقاعدة �لبحرية 
ومع��اون مدي��ر عام �مل��ن��ئ �لعر�قية ومدي��ر ��صتخبار�ت �لبحري��ة ومدير �ملاحة 

�لبحرية ي�صارك�ن يف عملية �لبحث.

تربية الكرخ األولى تجهز 441 مدرسة 
بالكتب المنهجية

بغ��د�د � �جل�رنال: با�رشت �ملديرية �لعام��ة لرتبية بغد�د �لكرخ �الأوىل، يف تنفيذ 
�مل�رشوع �لذي �أطلقه وزير �لرتبية حممد �إقبال �ل�صيديل بت�صليم �لكتب �ملنهجية 
للطلب��ة قب��ل م�عدها �ملقرر ، من خ��ال جتهيز 441 مدر�ص��ة، �بتد�ئي وثان�ي، 
بالكت��ب �ملنهجي��ة. وق��ال بي��ان �صادر ع��ن �ملكت��ب �العامي �خلا���ش  ب�زير 
�لرتبي��ة و�أطلع��ت عليه "�جل�رن��ال"، �إن �ملديري��ة �أجنزت ب�ق��ت قيا�صي، ت�زيع 
�لكتب �ملدر�صية �ملنهجية ملد�ر�ش �لكرخ �الأوىل، بفعل ت�صافر �جله�د بني �إد�ر�ت 
�ملد�ر���ش، و�مل��اك �الإد�ري و�لفني ملخ��ازن �لكتب، �لذي عم��ل على وفق قاعدة 
�لبيان��ات �لتي �أعدها �لق�صم . و�أ�صاف �لبيان،"ن�صبة �لتجهيز للمد�ر�ش �البتد�ئية 
بلغ��ت 99 %، �أي مبع��دل 255 مدر�صة من �أ�صل 260 ، فيم��ا بلغت ن�صبة �لكتب 
�مل�زع��ة للمد�ر���ش �لثان�ي��ة 85 %، �أي مبع��دل 186 مدر�صة، م��ن �أ�صل 230 ، 
د�عيًا �ملد�ر�ش �ملتبقية �ىل مر�جعة خمازن �لكتب لت�صلم ح�صتها." و�أ�صار �لبيان 
�ىل �أن �ملديرية ��صتطاعت �أن تكمل مهمات عملها قبل بدء �لعام �لدر��صي �جلديد، 
متج��اوزة �ل�صق��ف �لزمن��ي �ملعد لهذ� �لغر���ش، الفت��ًا �ىل �أن �لق�صم وخمازنه يف 
ت���صل م�صتمر مع �ملد�ر�ش ل�صد �أية نق��صات حت�صل، حال ورودها من �ملخازن 

�ملركزية يف �ل�ز�رة.

بغ��د�د � �جل�رن��ال: ك�صفت هيئة �لنز�ه��ة، �الثنني، عن متكنها م��ن �صبط معاون 
��ة زر�عة �صاح �لدي��ن ُمتلبِّ�ص��ًا بتنظيم 247 كتاب��ًا ال حتت�ي على  مدي��ر مديريَّ
�د  ا ت�صبَّ�ب باإحل��اق �ل�رشر �مُلتعمَّ ؛ ممَّ ��ٍة لتجهيز �ل�صعري �لعلف��يِّ معام��اٍت �أ�ص�ليَّ
بامل��ال �لع��امِّ بنح� 600 ملي�ن ديناٍر. وقالت د�ئ��رُة �لتحقيقات يف �لهيئة، يف 
ٍة  رٍة ق�صائيَّ �َذت مب�جب ُمذكَّ ��ة �ل�صبط �لتي ُنفِّ معر���ش حديثها عن تفا�صيل عمليَّ
وبالتعاون م��ع مكتب �مُلفتِّ��ش �لعامِّ يف وز�رة �لزر�عة بح�صب بيان للهيئة تلقت 
ة  �هم ُمتلبِّ��صًا بتزوي��ر كتب جتهيز مادَّ "�جل�رن��ال" ن�صخ��ة منه، �إن "�صب��ط �مُلتَّ
ة  �ل�صع��ري �لعلف��ي لعام��ي 2016و2017   �لتي بل��غ عددها 247 كتاب��ًا وبكميَّ
ة ب��دون وجه  ��ة �ال�صتح����ذ على �ملادَّ قارب��ت )5،607،110( ماي��ني ط��نٍّ بنيَّ
ت �ل�ص��ادر �ل�رشيِّ �لتي  ��دًة �صبطها �صجاَّ ح��قٍّ وبيعه��ا يف �ل�ص�ق �ل�ص���د�ء، ُم�ؤكِّ
�هم"، مبينا �أن "عملي��ة �لتدقيق �الأوليَّة قادت �إىل عدم مطابقة  كان��ت بح�زة �مُلتَّ

ت �مل�ج�دة. �الأوليَّات مع �ل�صجاَّ

�كدت وز�رة �مل��رد �ملائية، �الثنني، �ن �أنخفا�ش 
منا�صي��ب �ملي��اه يف �اله��ر �لعر�قي��ة، ناجت عن 
عدة �أ�صباب منها ماه� طبيعي يتعلق باالرتفاع 
غري �مل�صب�ق ملع��دالت درجات �حلر�رة، و�ل�صبب 
�الخ��ر يتعل��ق بالتج��اوز�ت غ��ري �ملن�صف��ة على 
�حل�ص���ش �ملائي��ة وعدم �اللتز�م بخط��ة �ل�ز�رة 

�ل�صيفية.  وذك��ر بيان لل�ز�رة تلقت "�جل�رنال" 
ن�صخ��ة من��ه، �ن "�إنخفا���ش منا�صي��ب �ملياه يف 
�اله����ر �لعر�قي��ة ناجتة ع��ن عدة �أ�صب��اب منها 
ماه��� طبيع��ي يتعل��ق باالرتفاع غ��ري �مل�صب�ق 
ملعدالت درجات �حل��ر�رة يف �لعر�ق، وماي�صببه 
ذل��ك من زي��ادة ن�صب��ة �لتبخ��ر م��ن �مل�صطحات 
�ملائي��ة �ىل م��ا يزيد على )4( ملي��ار مرت مكعب 
خ��ال �ل�صهرين و�لن�ص��ف �ملا�صيني".  و��صاف 

�لبيان، �ن "�ل�صبب �الخر يتعلق بالتجاوز�ت غري 
�ملن�صف��ة عل��ى �حل�ص�ش �ملائية وع��دم �اللتز�م 
بخط��ة �ل���ز�رة �ل�صيفي��ة، ��صاف��ة �ىل تناق���ش 
�الي��ر�د�ت �ملائي��ة �لقادم��ة للعر�ق �لت��ي �صببت 
يف نق���ش �خلزين �ملائي مبق��د�ر )6( مليار مرت 

مكعب مقارنة بالعام �ملا�صي".
 ودع��ت �ل���ز�رة، بح�ص��ب �لبي��ان، �ىل "�ح��رت�م 
�حل�ص���ش �ملائية �ملق��ررة للمحافظات"، وفيما 

بين��ت �نها "قدرت �مل�صاح��ات �ملزروعة"، �أكدت 
�ن "�حتياج��ات �اله��ر من �ملي��اه تتمتع بنف�ش 
�الهمية، وال ميكن باي �صكل من �ال�صكال �الخال 
بالتز�مات �لعر�ق �صمن �التفاقيات �لدولية ذ�ت 
�لعاق��ة وباأالخ���ش �أتفاقي��ة ر�م�ص��ار حلماي��ة 
�الر��ص��ي �لرطب��ة �و �أتفاقي��ة �ل��رت�ث �لعامل��ي، 
ف�ص��ا عن �خلدم��ات �القت�صادي��ة و�الجتماعية 

و�لبيئية �لتي تقدمها �اله��ر للمجتمع".

�كد رئي�ش �لتحالف �ل�طن��ي عمار �حلكيم، �الثنني، 
�ن �ل�صحاف��ة �ل�رقي��ة ت��ج��ه خطر� حقيقي��ا يهدُد 
وق��ال  �لع��ر�ق.   يف  و��صتمر�ريته��ا  دمي�مته��ا 
�حلكيم يف بي��ان تلقت "�جل�رن��ال"، ن�صخة منه �ن 
"�ل�صحاف��ة �لعر�قية �ل�رقي��ة ت��جه خطر� حقيقيا 
يهدد دمي�متها و��صتمر�ريتها"، مبينا �ن "�إ�صد�رها 
�لي�م��ي م�صه��د م��ن م�صاه��د �حلي��اة �لذي الب��د �أْن 
نحاف��َظ عليه" و�عل��ن عن "ت�صامنه م��ع �ل�صحافِة 
�لعر�قي��ِة �ل�رقي��ِة، باعتباِره��ا ناف��ذة م�رّشف��ة من 
ن��فذ �حلقيقة و�مل�صد�قي��ة وحرية �لتعبري"، م�ؤكد� 
عل��ى "�هميتها بالن�صبِة للثقاف��ِة �لعر�قيِة �ل�صاربة 
يف عمِق �لتاريخ".  ودعا �حلكيم "�لتحالف �ل�طني 
و�لكت��َل �لنيابي��ة �الأخ��رى و�جله��اِت �ملعني��ة �إىل 
���رشورِة ت�ف��ري متطلب��اِت دمي�مته��ا و��صتمر�رية 

�صدورها".

 �علنت بعثة �حل��ج �لعر�قية عن و�ص�ل �ول طائرة تقل 
دفعة م��ن �حلج��اج �ال�صافيني �ىل مطار ج��دة �لدويل 
وعلى متنها 340 حاجا. وقال �ملتحدث �لر�صمي با�صم 
�لبعث��ة ح�صن فهد �لكناين يف بيان �صحفي �إطلعت عليه 
"�جل�رنال" �إن” �لدفعة �الوىل من �حلجاج �ال�صافيني 
�لبال��غ عدده��م 5 �الف ح��اج و�صل��ت �ىل مط��ار جدة 
قادمة من مطار بغد�د �لدويل وعلى متنها 340 حاجا 
الد�ء منا�ص��ك �حل��ج”. و��صاف �ن “بعث��ة �حلج �كملت 
��صتعد�د�ته��ا ال�صتقبال جميع �ع��د�د �حل�صة �ال�صافية 
بع��د �ن جه��زت �ل�صكن و�الطع��ام و�لنق��ل وغريها من 
�ملتطلب��ات �ل�رشوري��ة القامتهم يف �لدي��ار �ملقد�صة، 
مبين��ا �ن ه�ؤالء �حلج��اج �صي�ؤدون منا�ص��ك �حلج ومن 
بع��د ذلك يتم نقله��م �ىل �ملدينة �ملن���رة لزيارة �لنبي 
حمم��د )�ش( و�الئمة �الطهار يف �لبقيع وباقي �ملعامل 

�ال�صامية”.

 الموارد المائية توضح أسباب انخفاض مياه األهوار

الهجرة توفر جميع مستلزمات إغاثة النازحين من تلعفر

في اآلونة األخيرة.. مواقع التواصل االجتماعي تتصدر وس��ائل اإلبتزاز

التحالف  الوطني يدعو 
إلى ضرورة توفير متطلبات 
ديمومة الصحافة الورقية

بعثة الحج تعلن وصول أول 
دفعة من الحجاج اإلضافيين 

إلى الديار المقدسة

بغداد ـ الجورنال

بغداد ـ الجورنال

بغداد ـ الجورنال

بغداد ـ الجورنال 

بغداد ـ متابعة 

ت�شري بع�ض الوقائع التي يتم تداولها داخل 
اروقة املحاكم العراقية ، بان  ظاهرة االبتزاز 

االلكرتوين ا�شبحت �شائعة بني �شباب وفتيات 
يتم اخرتاق ح�شابهن على مواقع التوا�شل 

االجتماعي واحل�شول على �شورهن ال�شخ�شية 
او العائلية، فيما تقام دعاوى ق�شائية اخرى 

على بع�ض ا�شحاب مكاتب بيع و�شراء الهواتف 
النقالة ممن ي�شرتجعون ال�شور حتى بعد م�شحها 
من االجهزة التي تباع او تودع لت�شليحهاامل�شرع 

العراقي و�شع عقوبات ملرتكبي هذه اجلرائم 
ودعا لت�شديدها عرب قوانني جديدة تكون اكرث 

ردعا ملرتكبي جرائم انتهاك اخل�شو�شيات 
والت�شهري باالخرين .

اأبرمت وزارة االعمار 
والبلديات العامة ثالثة 

عقود لتاأهيل ثالثة ج�شور 
حيوية يف مدينة املو�شل 

ت�شررت نتيجة االعمال 
االرهابية.ياأتي ذلك متزامنا 

مع انطالق عمليات حترير 
ق�شاء تلعفر من تنظيم 
 ، “داع�ض” االرهابي 

اإذ اكدت وزارة الهجرة 
واملهجرين ا�شتكمال جميع 

ا�شتعداداتها ال�شتقبال 
نازحي الق�شاء.
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