
واأ�ضاف:”طلبن��ا من عمليات بغداد اتخاذ موقف 
حا�ضم اإجتاه جتاوزات االكراد لكنها تنتظر نتائج 
التحقي��ق حت��ى تتخ��ذ قرارها”.  واأ�ض��ار املطلبي 
اىل اأن رئي���س كتل��ة الدع��وة اال�ض��امية “خل��ف 
عب��د ال�ضم��د خل��ف” طال��ب احلكومة ب��اإن يكون 
له��ا موقف حا�ضم من ه��ذه التجاوزات اخلطرية ، 
الفت��ًا اىل ان جمل�س بغ��داد  يتوا�ضل مع الربملان 
بطريق��ة “غ��ري ر�ضمي��ة” لغر���س ال�ضغ��ط عل��ى 
احلكومة من جه��ة وعلى الل��واء الرئا�ضي املعني 
به��ذه احلادث��ة من جهة اآخ��رى ليح�ضن الت�رصف 
م��ع املواطنني. لك��ن رئي�س جلنة االأم��ن والدفاع 
النائ��ب “حاكم الزاملي”اك��د ن “الفوج الرئا�ضي 
يف بغداد يوؤدي مهام��ه بوطنية” كما اأنه “متكن 
من القاء القب�س عل��ى عدد من ع�ضابات اخلطف 
واحبط الكثري  م��ن املحاوالت االإرهابية”. ولفت 
الزاملي يف ت�رصيح ل� "اجلورنال " اىل انه “�ضيتم 
حما�ضب��ة املعني��ني  باالأخط��اء  الت��ي ح�ضل��ت 
موؤخ��راً واحالتهم  اىل الق�ضاء لكنها تبقى اأخطاء  
فردية”. م�ضيفًا: “هذا امر طبيعي ال�ضيما ان كثري  
من القطعات الع�ضكرية حتدث فيها خروقات لكن 
ه��ذا ال يعمم عل��ى جميع افراد القطع��ات”. وقال 
:”يف العم��وم اأدائه��م جي��د واالخط��اء تعالج اما 
م��ن يتحدث عن  اإخراجهم من بغداد ب�ضبب بع�س 
اخلروقات واحلوادث الفردية فهذا غري منطقي”.” 
واأكد الزاملي ت�ضكيل “جلنة االأمن والدفاع” جلنة 
حتقي��ق م��ع   املعتدين ومت��ت اإحال��ة القاتل اىل 

الق�ضاء وهو االآن يف ال�ضجون العراقية”.
وطالبت اأمانة بغداد، االربعاء، باإنزال “الق�ضا�س 
الع��ادل” بحق منت�ضب اح��دى املرابطات االمنية 
)التابع��ة للف��وج الرئا�ضي( امل�ضوؤول��ة عن حماية 
منطقة ال��دورة الذي اأطلق النار على معاون مدير 
ع��ام بلدية ال��دورة )املهند�س ثائ��ر كاظم جا�ضم 
( ب�ض��كل مبا�رص وبا �ضابق ان��ذار وهو يف عجلته 
احلكومي��ة اأثن��اء تاأديته ملهام عمل��ه يف متابعة 
اعم��ال النظافة �ضمن قاط��ع الدائرة املذكورة ما 

اأودى بحياته على الفور”. فيما دعت كتلة الدعوة 
النيابي��ة، االأربع��اء، احلكومة باإج��راء حتقيق يف 
اجلرمي��ة . وق��ال رئي�س كتل��ة الدع��وة اال�ضامية 
“خلف عبد ال�ضمد خلف”، اإن “احلكومة مطالبة 
ب�رصورة اال�رصاع بفت��ح حتقيق مو�ضع حول هذه 

اجلرمي��ة الب�ضع��ة”. واأ�ض��اف اأن “ه��ذا ال�ضل��وك 
الع��دواين غري امل��ربر باإزه��اق نف���س بريئة دون 
وج��ه حق وب��دم ب��ارد ومن قب��ل جه��ة ع�ضكرية 
ر�ضمي��ة يعد جرمية كربى ال ميك��ن ال�ضكوت عنها 

على االطاق”.

وقال��ت الدرا�ض��ة اأن منطق��ة ال���رصق االأو�ضط و�ضم��ال اإفريقيا 
�ضه��دت 10 من اأ�ضل 11 عما اإرهابيا، اعتربوا االأكرث دموية، 

كان للعراق الن�ضيب االأكرب منها ب� 9 اأعمال اإرهابية.
واأ�ضاف��ت الدرا�ض��ة اإن اأعل��ى ح�ضيل��ة لل�ضحاي��ا �ُضجل��ت يف 
يوليو/مت��وز املا�ضي، يف بغداد، حيث فج��ر انتحاري �ضيارة 
مفخخ��ة داخل مركز جت��اري يف حي الكرادة، م��ا اأوقع 382 
قتي��ا. واأ�ضارت الدرا�ضة اإىل اأن��ه يف العام 2016، �ضهد العامل 
اأكرث م��ن 13400 عمل اإرهابي، بح�ضيل��ة بلغت اأكرث من 34 

األف قتيل من املدنيني.
وبل��غ ع��دد القتل��ى ب�ضب��ب التفج��ريات االنتحاري��ة يف العام 
2016، 11600 قتي��ل، بح�ضب الدرا�ضة ال�ضنوية التي يجريها 
االحت��اد الوطن��ي، لدرا�ض��ة االإره��اب والت�ضدي ل��ه )�ضتارت( 
يف جامع��ة مرييان��د. وت�ضري الدار�ض��ة، التي ن�رصه��ا املوقع 
االإلك��روين جلامعة مريياند، اإىل اأن هن��اك ارتفاعا ملحوظا 
يف ا�ضتخ��دام ال�ضي��ارات كو�ضيل��ة لتنفي��ذ االعت��داءات بده�س 
امل��ارة يف 2016، وتوؤك��د الدرا�ضة على اأن "هذا التكتيك �ضبق 
واأن ا�ضتخ��دم م��ن قب��ل، اإال اأن وتريت��ه ون�ضبة الوف��اة ب�ضببه 
ارتفعت��ا ب�ض��كل ملحوظ يف الع��ام احلايل". وم��ن جهة اخرى 

خرج��ت بغداد عن الت�ضنيفات العاملية للمدن االف�ضل معي�ضة 
بح�ضب موؤ���رص االيكونومي�ضت العاملي ج��راء ال�ضيا�ضات التي 
اتخذته��ا حكوم��ات االحت��ال املتعاقب��ة ، ويف ه��ذا االط��ار 
ك�ضف��ت وح��دة املعلوم��ات، التابع��ة ملجل��ة “اإيكونومي�ضت” 
الربيطانية ، ان العا�ضمة بغداد ، غادرت هذا العام ،اأ�ضواأ مدن 
العي���س يف الع��امل والت��ي تربعت عل��ى عر�ضها اعوام��ا ، لعدم  

توفر موؤ�رصات قابلة للقيا�س ا�ضا ب�ضاأنها .
واف��ادت املجل��ة يف تقريرها ال��ذي تناقلته ال��وكاالت ، ان ”  
الت�ضني��ف يعتم��د عل��ى موؤ���رص اال�ضتق��رار  وال�ضح��ة والبيئة 
والتعلي��م." واأ�ضافت ، ان ”  مدين��ة مولبورن اال�ضرالية حلت 

اأوال يف قائم��ة املدن االأف�ضل للعي�س، فيما ت�ضدرت العا�ضمة 
ال�ضورية دم�ضق، قائمة املدن االأ�ضواأ  لعي�س االن�ضان عامليا مع 
وج��ود مدن اأ�ضواأ للعي�س فيها من تلك الواردة يف هذا املوؤ�رص، 
مثل العا�ضمة العراقية بغداد والعا�ضمة االأفغانية كابل، غري 
اأنه مل يتم اإدراجها هنا نظًرا الأن امل�ضح امل�ضتخدم يف الدرا�ضة 

�ضمم لي�ضمل املدن التي ميكن زيارتها والعي�س فيها”.
وا�ض��ارت اىل ، اأن ” كاب��ل وبغ��داد عرفتا “ع���رصات الهجمات 
االإرهابي��ة، اأ�ضف��رت ع��ن مقتل املئ��ات من املدني��ني، ناهيك 
عل��ى اأن اأغلب املوؤ�رصات املعتمدة يف هذا الت�ضنيف من تعليم 

و�ضحة وبنى حتتية ال تتوافر يف املدينتني”.

البصرة تختار محافظًا لها اليوم

القبض على قاتل بعد ساعة من تنفيذه الجريمة 
في ميسان

مي�ض��ان � اجلورن��ال: اأعلنت قي��ادة �رصطة مي�ضان، ال�ضبت، ع��ن القائها القب�س 
على قاتل بعد اأقل من �ضاعة من وقت حدوث اجلرمية يف مدينة العمارة.

وق��ال قائ��د ال�رصط��ة العمي��د ن��زار موه��ي ال�ضاع��دي يف بي��ان اإطلع��ت عليه 
"اجلورنال"ان “مفارزه متكنت من اإلقاء القب�س على �ضخ�س قتل ابن عمه يف 

حي ابو رمانة و�ضط مدينة العمارة خال �ضاعة بعد وقوع اجلرمية”.
وا�ض��اف ال�ضاعدي ان “ا�ضباب اجلرمية كان �ضجارا عائليا”، مبينا اأن “عملية 
القب���س جاءت بعد ورود معلومات وحت��ري دقيق يف احد احياء املدينة حيث 

كان خمتبىئا فيها”.
واأ�ضار ال�ضاعدي ان “القاتل اأحيل اىل الق�ضاء لينال جزاءه العادل”.

العاطلون يلجأون إلى مهن بعيدة عن 
اختصاصاتهم بسبب "الحاجة"

النج��ف � اآالء ال�ضم��ري : ي�ضطر البع�س من اخلريج��ني العاطلني عن العمل وحتت 
�ضغ��ط احلاج��ة والع��وز اىل االنخ��راط يف دورات يقيمها مرك��ز التدريب املهني 
التاب��ع لوزارة العمل وال�ضوؤون االجتماعية يف النجف على امل تعلم مهنة تدخله 
اىل �ضوق العمل ولو كانت بعيدة عن اخت�ضا�ضه االكادميي .  وتقول خريجة كلية 
العل��وم ال�ضيا�ضية يف جامعة الكوفة اماين من�ضور ل�"اجلورنال" اإن" القليلني من 
اخلريج��ني يح�ضلون عل��ى تعيني عرب املناف��ذ االلكرونية املعلن��ة اعاميا الن 
اغلب من يتم تعيينهم عرب االحزاب املتنفذة التي �رصقت حتى الدرجات الوظيفية 
وتاعب��ت بها " مبينة " �ضاركت يف دورة لتعل��م فن الر�ضم على الزجاج من اجل 
تعل��م �ضيء يجل��ب يل مورد مايل حتى وان كان ال مي��ت اىل �ضهادتي االكادميية 
ب�ضلة " م�ضرية ان " الدورات كانت مفيدة و�ضنوظف ما تعلمناه يف عمل معار�س 
فني��ة يدوي��ة م�ضتقب��ا و�ضنعر���س منتجاتنا على مواق��ع التوا�ض��ل االجتماعي 
ل�ضم��ان جذب الزبائن. "   من جانب��ه اكد مدير مركز التدريب املهني يف النجف 
عب��د ال�ضاحب جال ل�"اجلورن��ال " ان " مركز التدريب ال يوظف املتدربني لكنه 
يوف��ر فر�ض��ة تعل��م احدى امله��ن اليدوية " معربا ع��ن ا�ضتعداد املرك��ز والوزارة 

مل�ضاعدة العاطلني عرب ادراجهم يف قاعدة املعلومات للباحثني عن العمل .
 ويعم��ل الكث��ري من اخلريج��ني يف النجف يف مه��ن ب�ضيطة وخدمي��ة ب�ضبب عدم 

تعيينهم يف حني يعني الكثريون يف دوائر الدولة بقدرة قادر.

الب���رصة � اجلورن��ال : اعلن جمل�س حمافظة الب�رصة، ال�ضب��ت، حتديد موعد جل�ضة 
اختي��ار املحافظ اجلديد، خلفًا للمحافظ امل�ضتقيل ماجد الن�رصاوي. وقال رئي�س 
جمل���س حمافظ��ة  الب�رصة وكال��ة وليد كيطان يف بي��ان تلقته "اجلورن��ال " اأن 
“املجل�س �ضيعقد يف ال�ضاعة الواحدة بعد ظهر االأحد جل�ضته الختيار ال�ضخ�ضية 
الت��ي �ضتت��وىل من�ضب حمافظ الب���رصة”. وا�ضاف “�ضيتم اختي��ار حمافظ جديد 
بع��د ا�ضتام االجوبة من قبل هيئة امل�ضائلة والعدالة واجلهات الق�ضائية املعنية 
ب�ض��اأن ال�ض��ري الذاتية للمر�ضحني”، موكدا “انتهاء عملي��ة الفرز والدرا�ضة من قبل 
املجل���س”.  ودع��ا “كل املر�ضحني باحل�ضور، ا�ضافة اىل ممثل��ي و�ضائل االإعام 
لاإط��اع وتغطية تفا�ضيل اجلل�ض��ة وعملية االنتخاب”. واعل��ن حمافظ الب�رصة 
ماجد الن�رصاوي، اخلمي�س مطلع ال�ضهر اجلاري، تقدمي ا�ضتقالته من من�ضبه على 

خلفية تعر�ضه اىل “�ضغوط �ضيا�ضية” مل يك�ضف عن تفا�ضيلها.

االخباري��ة،  وي��ك”  “ني��وز  وكال��ة  تناول��ت 
مو�ض��وع نه��ب داع���س للمبال��غ الطائل��ة م��ن 
الع��راق خ��ال ال���3 �ضن��وات م��ن �ضيطرته على 

االرا�ضي العراقية.
واف��ادت الوكال��ة يف تقريره��ا ال��ذي ترجمت��ه 
"اجلورن��ال " باأنه عند دخول داع�س للمو�ضل، 
نه��ب خزائن امل�ض��ارف وغرفة جتارة املو�ضل 
م��ا يق��ارب ال���101 ملي��ون دوالر و)856.5( 

مليار دينار عراقي، اي ما ي�ضاوي 830 مليون 
دوالر، اذا قمنا با�ضافة ما نهبه من املواطنني 

من مركبات وممتلكات �ضخ�ضية.
وا�ض��اف التقري��ر ان ” ه��ذه املبال��غ االولي��ة 
�ضاع��دت على دف��ع رواتب قوات داع���س، تلتها 
عملي��ات نهب م�ضتمرة عن طريق تهريب النفط، 
اال�ضلح��ة، واالث��ار التاريخي��ة للمو�ض��ل. حيث 
ا�ضب��ح داع�س م��ن اغنى التنظيم��ات االرهابية 
يف العامل، كم��ا ان تربعات ال�رصكات املتطرفة 
الدولية لداع���س، و�رصائب خمالفات املواطنني 

الذي��ن حتت �ضيطرته��م اي�ض��ا كان لها دور يف 
زي��ادة موارد داع���س. و بني اخل��رباء ان داع�س 
دوالر  ملي��ون   100 يق��ارب  م��ا  يجن��ي  كان 

�ضنويا.
وكان التحال��ف الذى تق��وده الواليات املتحدة 
ق��د عرقل تدفق ايرادات تنظيم داع�س يف احدى 
حماوالت��ه الهادفة  اىل تده��ور �ضيطرة التنظيم 
ف��ى الع��راق. كما ق��ام التحال��ف يف يناير عام 
2016، بق�ض��ف اح��د خزائ��ن داع���س م�ضبب��ا 
خ�ضارة مايني ايرادات النفط، النهب، واالبتزاز.

وا�ضاف��ت الوكال��ة ان داع�س ا�ضتم��ر باخل�ضارة 
يف معارك��ه �ضد القوات االمني��ة العراقية، مما 
ادى اىل خ�ضارت��ه اهم واكرب مدينة “املو�ضل”، 
كم��ا ان الق��وات االمني��ة ال�ضوري��ة واالمريكية 
عل��ى و�ضك انهاء تن�ضي��م داع�س يف عا�ضمة ما 

ي�ضمى باخلافة “الرقة”.
معتم��دا  والع��راق  �ضوري��ا  داع���س  ويعتم��د  
ب�ض��كل ا�ضا�ض��ي عل��ى مبيع��ات نف��ط املو�ضل، 
عن��د خ�ضارت��ه ار�ضه��ا خ���رص م��وارده النفطية 

التمويلية يف العراق.

افتت��ح رئي�س جمل�س الوزراء حيدر العبادي، ال�ضبت، 
ر�ضميا مول بغداد يف منطقة احلارثية.

وق��ال املكت��ب االإعامي للعب��ادي يف بي��ان تلقت 
"اجلورن��ال" ن�ضخة منه، اإن "رئي�س جمل�س الوزراء 
حي��در العبادي افتت��ح، اليوم، ر�ضميا )م��ول بغداد( 
يف منطق��ة احلارثي��ة، واطل��ع خال جول��ة له على 
م��ا مت ان�ضاوؤه يف )امل��ول( واخلدم��ات التي �ضتقدم 

للمواطنني".
وبح�ضب البيان، بارك العبادي "افتتاح امل�رصوع"، 
موؤك��دا ان��ه "يف الوق��ت ال��ذي نحارب في��ه ونحقق 
االنت�ض��ارات عل��ى تنظي��م داع�س االرهاب��ي، فاإننا 
نقوم بافتتاح م�ضاريع ا�ضتثمارية وهذا جناح كبري 

للعراق".
وا�ض��ار رئي���س ال��وزراء، اىل اأن "داع���س االرهاب��ي 
اراد تدم��ري احلياة لك��ن العراقيني اثبت��وا انهم بناة 
احلي��اة"، مبينا اأن "العراق ق�ضة جناح، وهذه دعوة 
لكل رجال االعمال وامل�ضتثمرين لي�ضتثمروا هنا يف 

هذا البلد الذي بداأ يحتل موقعه الطبيعي."

وثق��ت كام��ريا "اجلورن��ال " معان��اة اه��ايل ناحية 
املج��ر مبحافظ��ة االنبار،ال�ضب��ت، ر�ض��دت امل�ضاكل 
الت��ي تواج��ه االدارة املحلي��ة يف املدين��ة وتوثي��ق 
م�ضاه��د لناظ��م املج��ر وم��ا يحيط��ه. النقي��ب حممد 
العل��واين م�ضوؤول حماية �ضد ناظم املجر جنوب �رصق 
الرم��ادي قال ملرا�ضل "اجلورنال " ان “ناحية املجر 
منطق��ة من�ضية وتعاين من اجلف��اف ب�ضبب انخفا�س 
منا�ضي��ب املياه يف بح��رية احلباني��ة”. وا�ضاف ان 
“�ض��د الناظ��م كان قب��ل ثاثة �ضنوات راف��دا حيويا 
لارا�ض��ي الزراعي��ة يف مدين��ة املج��ر وانخفا���س 
املي��اه ادى اىل ت�ضحر االرا�ض��ي الزراعية وجفافها 
وهج��رة الفاح��ني م��ن ار�ضيه��م”. وتاب��ع العلواين 
ان”حمط��ات تنقي��ة مي��اه ال���رصب توقف��ت ب�ضب��ب 
انخفا�س املياه مما ادى اىل �ضحب املياه من بحرية 
احلبانية دون تنقي��ة اىل منازل املواطنني مما �ضبب 

انت�ضار لامرا�س جراء تلوث مياه ال�رصب”.

تقارير: الموصل جعلت “داعش” أغنى التنظيمات اإلرهابية في العالم

بعد ارتكابه جرائم قتل.. خالف برلماني ومحلي على “فوج معصوم الرئاسي”

بسبب جرائم داعش.. العراق يتصدر قائمة التفجيرات اإلرهابية في العالم

 العبادي يفتتح مول بغداد 
في الحارثية رسميًا

ناحية المجر تناشد عبر 
"الجورنال " بإنقاذها من الجفاف

بغداد ـ الجورنال

األنبار ـ الجورنال

ترجمة ـ دانيا رافد 

بغداد ـ لميس عبد الكريم 

بغداد ـ متابعة

ذكرت در��سة �أجرتها 
جامعة مرييالند 

�لأمريكية، باأن �لعام 
�سهدت  �ملا�سي،   2016
�أكرث من 108 تفجري�ت 
�إرهابية، ح�سل 87 % 

منها يف دول �ل�سرق 
�لأو�سط، و�سمال �إفريقيا، 

وجنوب �آ�سيا.

طالبت �للجنة �لأمنية يف 
بغد�د” ،  حمافظة  “جمل�س 
�ل�سبت، �حلكومة �لعر�قية  

باإتخاذ موقف حا�سم من 
�إنتهاكات �لفوج �لرئا�سي على 
خلفية قتل م�سوؤول حملي يف 

حني عدت “جلنة �لأمن و�لدفاع 
�لنيابية” �حلادثة “فردية” ول 

تعمم على كل �لفوج �لرئا�سي.
وقال ع�سو �للجنة �لأمنية يف 
جمل�س �ملحافظة �سعد �ملطلبي 
يف ت�سريح لـ "�جلورنال " �ن 
هذه  يف  م�ستمرة  “�لتحقيقات 

�لق�سية ورفعت �ىل �لقا�سي 
و�لقي �لقب�س على قاتل معاون 

بلدية �لدورة “. موؤكد� :” 
هذ� �لإجر�ء غري كايف للحد 

من �لإنتهاكات لأنها م�ستمرة 
وتتكرر “.
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