
وقال��ت االمان��ة، يف بي��ان تلق��ت "اجلورن��ال" 
ن�س��خة من��ه، ان "رئي���س جمل�س ال��وزراء حيدر 
العبادي، اأوفد خم�سة جلان عليا برئا�سة االأمني 
العام ملجل�س الوزراء مهدي العالق اىل حمافظة 
الب�رصة ملعاجلة الو�س��ع احلايل وامل�ساهمة يف 
حت�س��ني االو�ساع اخلدمية واالقت�سادية لتقليل 

معاناة اأهايل املحافظة".
واكد االأم��ني العام خالل موؤمتر �س��حايف عقب 
جمموع��ة اجتماع��ات مع احلكوم��ة املحلية يف 
املحافظ��ة، اإن "التوج��ه احلكومي مي�س��ي نحو 
تطبيق الالمركزية، مبا ي�س��هم يف تعزيز التنمية 
املحلية يف املحافظات"، م�سرياً اىل ان "جمل�س 
الوزراء اأ�سدر قراراً يق�سي بت�سكيل خم�سة جلان 
تتاألف م��ن هيئة امل�ست�س��ارين واالأمانة العامة 
ملجل���س الوزراء وعدد من الوزارات ذات العالقة 
وباإ�س��ناد وتن�س��يق م��ع احلكوم��ة املحلي��ة يف 
حمافظ��ة الب�رصة تتبنى دع��م امللفات اخلدمية 

والبنى التحتية والطاقة". 
واأ�س��اف، اأن "جمل���س ال��وزراء اأبدى ا�س��تعداده 
اال�س��تثناءات  ومنه��ا  الدع��م  اأن��واع  لتوف��ري 
االإداري��ة واملالي��ة والقانونية مب��ا يقدم خدمة 
اأف�س��ل للمواطنني يف الب���رصة يف ظل الظروف 
توزع��ت  "اللج��ان  ان  مبين��ًا  اال�س��تثنائية"، 
مهامها عل��ى اخلدمات والبنى التحتية والطاقة 
وامل��اء  البلدي��ات  قطاع��ات  يف  واال�س��تثمار 
واملجاري والكهرباء وال�سحة وحتديد امل�ساريع 
ذات التاأث��ري وامل�س��ا�س بحي��اة النا�س والن�س��ب 
العالي��ة يف االإجناز لدرا�س��ة اإمكانية ا�س��تكمال 
وتدقي��ق  بالنزاه��ة  خا�س��ة  وجلن��ة  تنفيذه��ا 
امللف��ات والتاأكد م��ن عدم وج��ود اأي تالعب اأو 
ف�س��اد يف اإحاالت امل�س��اريع اأو القرارات الهامة 
على م�س��توى املحافظة، ف�س��اًل عن جلنة تتابع 
ت�رصي��ع االإجراءات الق�س��ائية م��ن دون التدخل 
يف ال��راأي الق�س��ائي، وجلن��ة ملتابعة اأو�س��اع 

حقوق االن�سان يف ال�سجون ومواقف التحقيق".
واأ�س��ار اإىل اأن "الوف��د �س��ينقل مطال��ب احلكومة 
املحلية والتو�سيات االأولية التي اقرتها اللجان 
ال��وزراء  اخلم�س��ة بع��د تن�س��يجها اىل جمل���س 
كمرحل��ة اأوىل، وو�س��ع خارط��ة طري��ق لتحديد 

اخلطوات القادمة".

الب���رصة،  حمافظ��ة  ن��واب  م��ن  ع��دد  وطال��ب 
مطلع ال�س��هر اجل��اري، جمل�س ال��وزراء باطالق 
التخ�سي�س��ات املالية للمحافظة، وفيما حذروا 
من ان املحافظة تعي�س او�س��اعا غري م�س��تقرة، 
هددوا بالع�س��يان داخل الربملان يف حالة عدم 

اال�ستجابة ملطالبهم.

وقالت الوكال��ة يف تقريرها، اإن “اآالف االأ�س��خا�س، ومعظمهم 
من االأقليات يف العراق، تعر�س��وا للعنف اجلن�سي منذ اأن اجتاح 

م�سلحو داع�س م�ساحات وا�سعة من العراق يف عام 2014”.
واأ�س��ارت اىل ان “اوىل التقاري��ر اأثارت اهتماما خا�س��ا الأفراد 
املجتم��ع االأيزي��دي يف الب��الد الذي��ن اختطفوا وحتول��وا ق�رصا 

مل�ستعبدين اأو جمندين للقتال من اأجل التنظيم”.
وق��ال التقرير نقاًل عن بعثة االأمم املتحدة مل�س��اعدة العراق، اإن 
“الن�س��اء والفتيات اللواتي خ�س��عن ل�س��يطرة تنظيم داع�س يف 
العراق ، وال �س��يما الن�س��اء املنتميات اإىل اجلماع��ات االأيزيدية 
واالأقليات االأخرى، قد تعر�س��ن ب�سكل خا�س النتهاكات حقوق 

االإن�سان وانتهاك القانون االإن�ساين الدويل”.

وتابع��ت، اأن “تنظي��م داع�س اختطفت اأكرث م��ن 6800 اأيزيدي، 
ويعتقد ان حواىل 3 االف ايزدية ماتزال حمتجزة”، م�سيفة اأنه 
“يجب توفري �سبل احل�سول على الدعم الطبي والنف�سي واملايل 

املنا�سب لل�سحايا”.
وق��ال مفو���س االأمم املتحدة ال�س��امي حلقوق االإن�س��ان زيد را، 
بح�س��ب الوكالة، اإن “االإ�س��ابات اجل�س��دية والعقلية والعاطفية 
الت��ي ي�س��ببها داع�س تف��وق تقريبا الفه��م، واإذا كان ال�س��حايا 
�س��يعيدون بناء حياتهم، فهم بحاج��ة اإىل العدالة، وهم بحاجة 

اإىل االإن�ساف”.
وخل�س التقرير، ا�س��تنادا اإىل مقابالت اأجريت مع الناجني، اإىل 
اأن “دع��م ال�س��حايا يج��ب اأن ُيظهر تغيريات كب��رية على نظام 

العدالة اجلنائية لكي يثبت فعاليته”.
و�سلط املحققون التابعون لالمم املتحدة ال�سوء على “الثغرات 

فى االطر القانونية لكل من العراق واإقليم كرد�س��تان امل�س��تقلة 
التي تف�س��ل اىل حد كبري فى �سمان االحرتام املنا�سب وحماية 
الن�س��اء واالطف��ال الذين تعر�س��وا للعن��ف اجلن�س��ي وغريه من 

ا�سكال العنف”.
وياأتي هذا التقرير بعد ثالثة ايام من �س��ن قوات االمن العراقية 
هجومه��ا ال�س��تعادة مدين��ة تلعف��ر، اح��دى املعاق��ل املتبقي��ة 

لتنظيم داع�س يف العراق.
وقد حددت مفو�س��ية االأمم املتحدة ل�س��وؤون الالجئني ما يقرب 
م��ن 800 طفل مت ت�س��جيل والدته��م من قبل تنظي��م داع�س يف 

املناطق الواقعة حتت �سيطرتها.
م��ن جانبها اعلن��ت االمم املتحدة، االربعاء،  ن��زوح اكرث من 3 

االف �سخ�س من تلعفر خالل ال� 4 ايام املا�سية .
وقال��ت البعث��ة االممية يف بي��ان تلقت��ه "اجلورن��ال"اإن “فرق 

الطوارئ التابعة للمنظمة الدولية للهجرة )وكالة االأمم املتحدة 
للهجرة( ا�س��تجابت ل��الآالف املدنيني النازحني م��ن تلعفر منذ 
بدء احلملة الع�س��كرية يف 20 اآب الإ�س��تعادة املدينة من قب�س��ة 

داع�س”.
وا�س��ار البي��ان اىل ” انه يف غ�س��ون االربعة ايام املا�س��ية مت 
ا�س��تقبال ح��وايل 1٥00 ن��ازح يف موق��ع الط��وارئ للمنظم��ة 
الدولي��ة للهج��رة يف ح��اج عل��ي ، و اك��رث م��ن 1٧00 نازح يف 

القيارة جنوب املو�سل.
وتابع ” انه من املتوقع نزوح االآف اآخرين يف االأيام املقبلة”.
وتقدم املنظمة الدولية للھجرة جمموعات اإ�س��افية من املواد 
غ��ري الغذائي��ة اإىل مواق��ع الطوارئ خ��الل ھذا االأ�س��بوع، وذلك 
حت�س��ريا للنازحني االإ�س��افيني املتوقع نزوحه��م خالل االأيام 

املقبلة.

"داعش" يعدم خمسة من عناصره رفضوا جلد 
امرأة في األنبار

االتصاالت تعقد مؤتمرًا عن المشروع الوطني 
لإلنترنت مع "سمفوني"

بغ��داد� اجلورن��ال : عق��دت وزارة االت�س��االت، االربع��اء، موؤمت��راً ع��ن انطالق 
امل���رصوع الوطن��ي لالنرتن��ت مع ال�رصي��ك الر�س��مي "�س��مفوين- ايرثلنك" يف 
بغداد. وقال الناطق الر�س��مي با�س��م الوزارة، حازم حممد علي، يف بيان تلقت 
"اجلورنال"، ن�س��خة منه، ان "الوزارة عقدت يف فندق الر�س��يد ببغداد، موؤمتراً 
برعاية وزير االت�س��االت ح�س��ن كاظم الرا�س��د، عن انطالق امل���رصوع الوطني 
لالنرتنت مع ال�رصيك الر�س��مي )�سمفوين- ايرثلنك(، حتت �سعار )نحو م�ستقبل 
اأف�س��ل لالنرتنت يف العراق(". وا�ساف ان "امل�رصوع يعد من امل�ساريع الرائدة 
االأوىل يف جم��ال االنرتن��ت، ويهدف اىل حت�س��ني جودة االإنرتن��ت يف العراق"، 
الفت��ًا اىل ان "املوؤمتر عقد ملواكبة التط��ور العاملي، واأحداث ثورة تكنولوجية 
لتح�سني واقع االإنرتنت واالإت�ساالت، ولفتح بوابة العراق الرقمية نحو م�ستقبل 
واع��د". واو�س��ح ان "الكوادر الهند�س��ية والفني��ة يف ال�رصك��ة العامة خلدمات 
ال�س��بكة الدولي��ة للمعلومات، احدى ت�س��كيالت وزارة االت�س��االت مع ال�رصكاء 
بامل�رصوع، ا�ستطاعت من ربط العراق بال�سبكة الدولية من اأربع منافذ حدودية 
مع اإن�ساء بوابة نفاذ دولية موؤمنة لتاأمني وحماية البيانات وباإ�رصاف مبا�رص 

من الوزارة".

مركبة برمائية لنقل المواطنين في قضاء الرفاعي
ذي قار – �س��اكر الكناين: يعاين �س��كان قرى �س��مال مدينة النا�رصية من التنقل  
فيم��ا بينها نتيجة لهدم ج�رص العبور من قبل �رصكة ا�س��تثمارية. مواطنون �س��كو 
ل�"اجلورن��ال " من �س��عوبة تنقلهم بني القرى ب�س��بب هدم ج���رص العبور من قبل 
�رصك��ة ا�س��تثمارية على ا�س��ا�س اع��ادة ترميمه قب��ل ان ته��رب اىل جهة جمهولة 
دون تنفيذ. وا�س��اف املواطنون “بعد هرب ال�رصكة، ولعدم توفر ج�رص على النهر 
ا�س��طهر االهايل على ا�س��تخدام )الدوبة( وهي ناقلة ت�س��نع من احلديد لت�س��بح 
و�س��يلة عب��ور لعجالته��م بني االأنه��ر الفا�س��لة عن قراه��م واملدن املج��اورة”. 
قائمق��ام ق�س��اء الرفاعي جمال م�س��ري ق��ال ل�"اجلورنال " “منذ �س��نوات يعتمد 
االه��ايل على )الدوبة( للتنقل بني القرى. وا�س��اف ان “املواطنني قاموا بتحوير 
مركبة ع�س��كرية برمائية كانت ت�س��تخدم لنقل اجلنود، كج�رص متحرك”. وبني ان 
“احلكوم��ة املحلي��ة عاجزة عن القب�س على املق��اول او القائم على ال�رصكة او 
ان�س��اء ج�رص بديل للم�ساعدة على التنقل والت�سوق  من املناطق القريبة “. ونا�سد 
م�س��ري احلكوم��ة بالتدخل الإنقاذ مايق��ارب عن ع�رصين قرية تعاين من �س��عوبة 

التنقل.

االنبار- خا�س: ك�سف م�سدر امني يف قيادة عمليات االنبار ، االربعاء، عن قيام 
تنظي��م “داع�س” باعدام خم�س��ة من عنا�رصه رميا بالر�س��ا�س بعد ان رف�س��وا 
جل��د امراة جتاوزت على احد قادة التنظيم. وقال امل�س��در ملرا�س��ل "اجلورنال " 
اإن “احدى الن�س��اء من ق�س��اء القائم الذي ي�س��يطر عليه تنظي��م داع�س االرهابي 
ب�س��قت على وجه احد قادة تنظيم داع�س بعد منعها من الهروب مع اطفالها من 
الق�س��اء”. وا�س��اف ان” التنظيم االرهابي امر خم�س��ة من عنا�رصه بجلد املراة 
20 جل��دة لكنهم رف�س��وا  تنفي��ذ االمر مما ادى اىل اعدامهم رميا بالر�س��ا�س 
ملخالفته��م االوام��ر”. وا�س��ار امل�س��در ان “داع���س يف حالة انهيار ت��ام وهناك 
ه��روب الع�رصات م��ن خالياهم اىل �س��وريا بعد اق��رتاب معارك تطه��ري املناطق 
الغربية لالنبار وجناح القطعات القتالية بتحرير مناطق وا�سعة من تلعفر خالل 

ال�ساعات القليلة املا�سية”.

والبح��ث  الع��ايل  التعلي��م  وزارة  اأعلن��ت 
العلمي،االربعاء، �س��وابط قبول ذوي ال�سهداء يف 
الدرا�س��ة امل�س��ائية باجلامعات لل�س��نة الدرا�سية 
2018-2017  . وق��ال املتحدث با�س��م الوزارة، 
حي��در العب��ودي، يف بي��ان تلق��ت "اجلورن��ال"، 
ن�س��خة من��ه، ان "ال��وزارة حددت �س��وابط قبول 
ذوي ال�س��هداء يف الدرا�س��ة امل�سائية باجلامعات 
اىل  الفت��ًا   ،"2017-2018 الدرا�س��ية  لل�س��نة 
ان "الطال��ب يق��وم بالتق��دمي ب�س��كل مبا���رص اىل 

موؤ�س�سة ال�سهداء".

وا�س��اف ان "ن�س��ب قبول ذوي ال�س��هداء توزعت 
بواق��ع %5 م��ن خط��ة القبول ل��كل ق�س��م لذوي 
�س��هداء �س��حايا جرائ��م ح��زب البع��ث املنح��ل، 
و%5 لذوي �سهداء احل�س��د ال�سعبي، و%5 لذوي 
�س��حايا العمليات احلربية واالخطاء الع�س��كرية 
امل�س��مولني  وللجرح��ى  االرهابي��ة  والعملي��ات 

بقانون 57 ل�سنة 2015".
واو�س��ح ان "ه��وؤالء الطلب��ة �س��يتم اعفاوؤهم من 
���رصط املع��دل ويتناف�س��ون فيم��ا بينه��م عل��ى 
املقاع��د املتاح��ة عل��ى وف��ق الن�س��ب املح��ددة، 
وبح�س��ب مدخالت كل تخ�س���س للفروع العلمي 
)احيائ��ي، تطبيق��ي( واالدب��ي، ويقب��ل خريج��و 

الف��روع املهني��ة يف املعاهد التقني��ة او الكليات 
ذات التخ�س�س��ات املناظرة وبح�سب ال�سوابط"، 
�س��تلتزم بتزوي��د  ال�س��هداء  "موؤ�س�س��ة  ان  مبين��ا 
ال��وزارة با�س��ماء الطلب��ة املقبول��ني يف قن��وات 
الدرا�سة اخلا�سة". وا�سار اىل ان "�سوابط القبول 
ت�س��منت اعف��اء ذوي �س��هداء العملي��ات احلربية 
واالخط��اء الع�س��كرية والعملي��ات االرهابية من 
االج��ور الدرا�س��ية كاف��ة، ك��ون ن�س��بة املقاع��د 
الدرا�س��ية خ�س�ست لهم مبوجب الفقرة )خام�سا( 
االول  التعدي��ل  قان��ون  م��ن   )12( امل��ادة  م��ن 
لقان��ون تعوي���س املت�رصري��ن ج��راء العمليات 
احلربية واالخطاء الع�سكرية والعمليات االهابية 

رقم 57 ل�سنة 2015"
واكد ان "موؤ�س�س��ة ال�س��هداء �ستتكفل بدفع 50% 
من اجور الدرا�سة امل�س��ائية لذوي �سهداء النظام 
البائ��د وذوي �س��هداء احل�س��د ال�س��عبي، الذين مّت 
قبوله��م يف ه��ذه القن��اة حني توفر التخ�س��ي�س 

املايل لذلك".
القن��اة  ه��ذه  يف  املقبول��ني  "الطلب��ة  ان  وازاد 
اليحق لهم تعديل الرت�سيح يف حال كون قبولهم 
�س��حيحا، وعل��ى وفق اخلي��ارات الت��ي قدموها 
وبح�س��ب الن�س��ب املحددة، ويخ�س��عون ل�سوابط 
انتق��ال الطلبة، وكذلك ال يحق التقدمي ملن �س��بق 
ان مت ترق��ني قي��ده بع��د ان مّت قبول��ه يف القن��اة 

ك�سف احلكومة االإيرانية، االأربعاء، عن �سبب االإبقاء 
عل��ى تاأ�س��رية الدخ��ول اإىل العراق، ك���رصط لدخول 

الزوار االإيرانيني الإحياء �سعائر زيارة االأربعني.
وقال��ت وكال��ة ت�س��نيم االإيراني��ة، نق��ال ع��ن وزي��ر 
الداخلي��ة االيراين، عبد الر�س��ا رحماين ف�س��لي، اإن 
االأمنية  اإن الظروف  العراقيني يقولون  "امل�سوؤولني 
ال ت�س��اعد على ا�س��تقبال اأعداد �س��خمة م��ن الزوار 
اّلذين ال ميلكون تاأ�س��رية دخول".  واأ�ساف ف�سلي، 
اأن��ه "اإذا متت معاجلة م�س��األة توف��ري االأمن من قبل 
العراقي��ني فاإّن��ه باالإم��كان حذف تاأ�س��رية الدخول 
الإحي��اء �س��عرية زي��ارة االأربع��ني"، مو�س��حا اأن��ه 
"باال�ستناد اىل العالقات الطيبة بني البلدين، فاإّنه 
يجب تي�س��ري حركة الذه��اب واالإياب ب��ني البلدين، 
وقدم امل�سوؤولون العراقّيون وعودا يف هذا ال�سياق". 
واأ�س��ار وزير الداخلي��ة االإيرانية اإىل "ع��دم اإمكانية 
حذف تاأ�سرية الدخول الإحياء منا�سك زيارة اأربعني 
االم��ام احل�س��ني )ع( لهذا الع��ام"، منوها يف الوقت 
نف�سه اىل اأن "االإجراءات اجلديدة املتخذة من �سانها 

ان ت�سهل عملية اإ�سدار التاأ�سريات".

حمكم��ة  يف  احليدري��ة  حتقي��ق  حمكم��ة  �س��ّدقت 
ا�س��تئناف النجف االحتادية اق��وال املتهم الذي اقدم 
على قتل عائلته حرقًا. وقال املتحدث الر�سمي با�سم 
جمل�س الق�س��اء االعلى القا�س��ي عبد ال�ستار بريقدار 
يف بي��ان تلقت "اجلورنال" ن�س��خة منه،ان " حمكمة 
حتقيق احليدرية �س��دقت اعرتاف��ات متهم اقدم على 

قتل زوجته وابنائه اخلم�سة حرقًا "
وا�س��اف بريقدار ان " املتهم اعرتف بقيامه باقفال 
ب��اب الغرف��ة الت��ي كان يتواج��د فيها اف��راد عائلته 
وقيام��ه با�س��عال النار بوا�س��طة م��ادة البنزين وهم 

نائمني".
وا�س��ار اىل ان " املتهم  من نازحي تلعفر وي�سكن يف 
طري��ق النج��ف � كربالء"،مبينًا ان " مت اجراء ك�س��ف 
الدالل��ة للمتهم وتوقيفه وفق املادة 406 من قانون 

العقوبات العراقي ".

التعليم تعلن ضوابط قبول ذوي الشهداء في الدراسات المسائية

الحكومة ترسل خمس لجان إلى البصرة للنظر في معاناتها

األمم المتحدة والحكومة العراقية تواصالن جهودهما لمعالجة مشكلة أطفال داعش

إيران تفصح عن سبب إبقاء 
العراق على تأشيرة دخول زوار 

األربعين

القضاء : تصديق اعترافات 
متهم بقتل عائلته حرقًا 

بغداد ـ الجورنال

بغداد ـ الجورنال

بغداد ـ الجورنال 

بغداد ـ الجورنال 

رويترز ـ متابعة 

ن�شرت وكالة “رويرتز” 
الإخبارية، تقريرًا �شلط 

ال�شوء على اجلرائم 
اجلن�شية التي ارتكبت يف 
املناطق التي �شيطر عليها 

داع�ش يف العراق، وتعاطي 
القانون العراقي معها، فيما 

اأ�شارت اىل ت�شجيل 800 
طفل من زيجات اأقيمت خالل 

�شيطرة التنظيم، غري معرتف 
بها.

اأعلنت المانة العامة 
ملجل�ش الوزراء، الربعاء، 
ان رئي�ش جمل�ش الوزراء، 

وجه مبعاجلة الو�شع 
احلايل ملحافظة الب�شرة 

وامل�شاهمة يف حت�شني 
الو�شاع اخلدمية 

والقت�شادية لتقليل معاناة 
اأهاليها، مبينة ان العبادي 

اأوفد 5 جلان للمحافظة لهذا 
الغر�ش.
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