
وق��ال املتح��دث الر�صم��ي با�ص��م وزارة ال�صح��ة، 
�صي��ف الب��در يف بي��ان تلقت��ه "اجلورن��ال"، اإن��ه 
"وبالتوا�صل م��ع اجلهات والدوائر املعنية تبني 
عدم حدوث اي حالة من الوفيات اخلا�ض مبر�ض 
الطاع��ون"، م�ص��راً اإىل ان "هذا املر���ض انقر�ض 
م��ن وق��ت طوي��ل يف الع��راق ومل ت�صج��ل دوائ��ر 
ال�صح��ة �ص��واء يف بغداد او املحافظ��ات اي حالة 

ا�صابة يف عموم البالد".
اأ�ص��اف ان "وزارة ال�صح��ة تنف��ذ حم��الت مكثفة 
ملكافحة نواقل الأمرا�ض وبا�رشاف ومتابعة من 

قبل مركز ال�صيطرة على المرا�ض النتقالية".
من جهته، قال مدير مركز ال�صيطرة على المرا�ض 
النتقالي��ة �صباح عبدالئم��ة، اإن "املركز م�صتمر 
بال���رشاف على كاف��ة الفرق اخلا�ص��ة مبكافحة 
نواقل المرا�ض يف �صعب ال�صيطرة على المرا�ض 
النتقالي��ة وتنظي��م حمالت م�صتم��رة وبالخ�ض 
يف املناط��ق التي مت ذكره��ا يف جانب الر�صافة 
ومنطقة ال�صع��دون والبتاوين ب�صكل خا�ض وكان 
اخره��ا الي��وم قي��ام فري��ق م��ن �صعب��ة ال�صيطرة 
عل��ى المرا���ض النتقالي��ة باأجراء حمل��ة مكثفة 
البتاوي��ن ومت  القوار���ض يف منطق��ة  ملكافح��ة 
توزي��ع الطع��وم ال�صمي��ة وكذل��ك تعف��ر جح��ور 

القوار�ض يف املنطقة". 
واكد، ان "هذه الج��راءات التي ي�صتخدمها �صعبة 
ال�صيط��رة عل��ى المرا���ض النتقالي��ة ه��ي للح��د 
وتقليل انت�صار القوار�ض ول�صيما ان كل اثنى من 
القار���ض تولد يف ال�صنة من 500-600 يف �صنة 
مما ي�صع��ب ال�صيطرة عليه، ف�صال عن وجود بيئة 
غ��ر جيدة من خالل تكد�ض النفايات وقدم �صبكة 
املجاري التي ت�صهم يف انت�صار القار�ض وغرها 

من ال�صباب التي ت�صعب ال�صيطرة عليها" .
ون��وه اإىل اأن "ال��وزارة تهي��ب باملواطن��ني ع��دم 
الجن��رار خل��ف الإ�صاعات املغر�ص��ة التي تهدف 
يف  مطالب��ة  املجتم��ع"،  يف  الذع��ر  ا�صاع��ة  اىل 
الوق��ت ذات��ه، "و�صائ��ل العالم بتوخ��ي املعاير 
العلمي��ة والدقة يف ن�رش اأي معلومات مت�ض المن 

ال�صحي للبلد دون الرجوع اىل ذوي الخت�صا�ض 
وبالخ���ض يف ظل ظ��روف املعركة التي مير بها 

البلد �صد الرهاب".

وبح�صب البيان، فاإن "وزارة ال�صحة حتتفظ بالرد 
القانوين عل��ى مثري ال�صائع��ات التي تهدف اىل 

زعزعة الأمن ال�صحي يف البلد".

 وتع��زو التحقيق��ات ال�صب��ب الرئي�ض للجرمية الت��ي تورطت بها 
القاتل��ة الزوج��ة، ه��و تعن��ت ال��زوج و�صيطرت��ه املطلق��ة عليها 
ومنعه��ا من تلبية احتياجاتها املعي�صي��ة ال باإرادته و�صعورها 
باحلرم��ان من ان�ص��ان تعترب اإياه فاقدا للقي��م والخالق، ورغم 
انه��ا لي�صت م��ربرات لرتكاب جرمية قتل، لك��ن هذه الدعاءات 
الت��ي اطلقته��ا كانت كافية لهم��ا على الق��ل للتخل�ض منه اىل 

الأبد. 
وتوؤك��د تفا�صي��ل الق�صية الت��ي ح�صلت عليها "جمل��ة الق�صاء" 
الت��ي ي�صدره��ا جمل�ض الق�ص��اء الأعلى قي��ام املتهمني )ع�صيق 
الزوجة و�رشيك��ه( بالتفاق مع املراأة لتنفيذ جرمية قتل الزوج 

والتخل�ض منه. 

وبعد القب�ض على املتهمني املحالني على هذه الق�صية )الزوجة 
وع�صيقها( اعرتفا بال�صرتاك مع املتهم املفِرّقة دعواه على قتل 
املجنى عليه )علي( زوج املتهمة )مرمي( لقاء مبلغ قدره ع�رشة 

الف دولر تدفعه الزوجة اىل املتهمني الآخرين.
ويف ليل��ة اخلام�ض ع�رش م��ن حزيران العام املا�صي قام املتهم 
حمم��د )ع�صيق الزوج��ة( باإطالق عيار ناري واح��د من م�صد�ض، 
على املجنى عليه عندما كان نائما يف فرا�صه بت�صهيل وتعاون 
مع الزوجة يف داره الكائن يف منطقة البياع وح�صلت الإ�صابة 

لكنها مل توؤد اىل وفاته. 
 بع��د هذا التاريخ بع�رشة ايام يتكرر التفاق بني املتهمني على 
اإمت��ام جرمية القتل وبالفعل دخ��ال اىل غرفة نوم املجنى عليه 
هذه املرة من دون ا�صتعمال الأ�صلحة النارية وقاما بقتله خنقا 
بوا�صطة كي�ض مت و�صع��ه على وجهه وكتم اأنفا�صه حتى فارقت 

روحه احلياة وبت�صهيل من الزوجة بالطبع. 
املتهم��ة احل��دث ابنة املجنى علي��ه دونت اأقواله��ا ك�صاهدة يف 
ه��ذه الق�صي��ة واك��دت ا�ص��رتاك والدته��ا املتهمة م��ع املتهمني 
عل��ى قت��ل والده��ا واأنها �صاه��دت ح�ص��ور املتهم��ني اىل الدار 
بطل��ب من والدته��ا لتنفيذ اجلرمي��ة وقد ج��اءت �صهادتها وفق 
التف�صي��ل املذك��ور اآنف��ا.  ولفت��ت البن��ة اىل ان والدتها قامت 
بحجزه��ا يف احدى غ��رف الدار وقت تنفي��ذ اجلرمية مع املتهم 
الهارب يف اأقوالهما املدونة حتقيقا حيث �رشح كل واحد منهما 
دوره يف اجلرمي��ة.  واطلعت املحكمة على التقرير الطبي العديل 
للمتهم��ة ول��دى التاأمل يف وقائ��ع الق�صية والدل��ة املتح�صلة 
جرم��ت املحكم��ة املتهم��ني وق�صت باحلك��م عليهم��ا بالإعدام 
�صنق��ا حتى املوت ا�صتن��ادا لأحكام املادة ٤06/ ١ / اأ وبدللة 
مواد ال�صرتاك من قانون العقوبات العراقي رقم ١١١ ل�صنة ٩6 

املع��دل، كما و�ص��ادرت العجلة امل�صتخدم��ة يف تنفيذ اجلرمية 
واإيداعها لدى وزارة املالية وبيعها وقيد ثمنها خلزينة الدولة. 
م��ن جانب اخر يب��دو من خالل وقائ��ع الق�صي��ة ان رف�ض الم 
ارتب��اط ابنته��ا وحماولة �صيطرتها مع زوجه��ا امل�صتقبلي على 
العائل��ة والأم��الك بعد مقت��ل الأب دفع البن��ة اىل ك�صف اأوراق 

اجلرمية كاملة.
البنة املراهق��ة ادركت ان والدتها قررت العتماد على �صخ�ض 
يدي��ر م�صوؤولية العائلة لت�صيطر بعدها معه على الدارة املنزلية 

باعتبارها �صاحبة المالك املوروثة.
وك�صف��ت البنة العملية لأنها اح�ص��ت باخلطر من خطوة ارتباط 
الم مم��ا يوؤدي اىل تقييد حياتها او انه��ا انت�رشت لالأب بدافع 
�صح��وة ال�صمر و�صعور نف�صي بالذنب لتنتقم من الم خليانتها 

وارتباطها ب�صخ�ض بديل عن والدها.

الكشف عن ثالث جرائم في كربالء بينها رجل 
يقتل جده

بغ��داد – اجلورنال : ك�صفت �رشطة كرب��الء، الثالثاء، عن ثالث جرائم قتل غام�صة 
بينها رجل قتل جده ل�صباب عائلية، مبينة اعتقال  اجلناة يف املحافظة.

وق��ال مدي��ر �رشطة حمافظة كربالء اللواء احمد عل��ي زويني يف بيان اطلعت عليه 
"اجلورن��ال " ان “مف��ارز مكافح��ة الإج��رام متكنت من تعقب ث��الث جرائم ومت 
القب���ض عل��ى مرتكبيه��ا”. وا�صاف اأن “اجلرمي��ة الأوىل هي قتل اأح��د الأ�صخا�ض 
والعث��ور على جثت��ه يف داره وقد تعر�ض لل�رشب بالة �صلب��ة يف اأعلى راأ�صه وبعد 
التعم��ق بالتحقي��ق وجم��ع املعلومات مت التو�ص��ل اإىل اجلاين وه��و حفيد املجنى 
علي��ه وبع��د مواجهته بالدلة اع��رتف �رشاحة بقتل جده على اإث��ر م�صاجرة ب�صبب 
خ��الف عائل��ي”. واو�صح زويني اأن “ح��ادث اآخر ب�صبب حماول��ة متهم �رشقة دار 
اح��د املواطنني حيث قام ال�صارق بقتل �صاحب الدار بوا�صطة �صكني اأثناء حماولته 
ال�رشق��ة وعل��ى الفور وبع��د الخبار اىل املف��ارز الأمنية القي القب���ض على القاتل 

و�صبط املبلغ امل�رشوق ب�صحبته وهو مليون وع�رشة الآف دينار عراقي “.

صحيفة: 1400 زوجة داعشية من 13 بلدًا 
أجنبيًا في العراق

القبض على عصابة لسرقة العجالت في بغداد

وكالت � متابع��ة : ذك��رت �صح��ف عربي��ة اأن 1400 زوجة اأجنبي��ة مل�صلحي 
تنظي��م داع�ض الإرهاب��ي واأطفالهن حتتجزه��م ال�صلطات العراقي��ة يف مع�صكر 
جن��وب املو�ص��ل يواجهن م�ص��راً جمهوًل.  ونقل��ت ال�صحيفة ع��ن �صباط من 
اجلي���ض العراقي وال�صتخب��ارات قولهم؛ اإن "الن�ص��وة املحتجزات ينتمني ل�13 
بلداً، منها جمهوريات �صوفياتية �صابقة مثل طاجيك�صتان واأذربيجان ورو�صيا 
ودول اآ�صيوي��ة، واإن هن��اك ع��دداً قلياًل جداً من فرن�صا واأملاني��ا". وو�صل اأغلب 
الن�ص��اء والأطف��ال اإىل املع�صكر منذ 30 اأغ�صط���ض )اآب( املا�صي، عندما طردت 
الق��وات العراقي��ة داع�ض من املو�صل.  واأو�صح �صاب��ط اأمن باأن "معظم الن�صاء 
واأطفالهن ا�صت�صلموا مع اأزواجهن لقوات البي�صمركة قرب تلعفر و�صلمتهم قوات 
البي�صمرك��ة للقوات العراقية، لكنه��ا احتجزت الرجال"، واأ�ص��اف العقيد اأحمد 
الطائي من قيادة عمليات حمافظة نينوى "ننتظر اأوامر احلكومة ب�صاأن كيفية 
التعام��ل معهم".  وقال م�صوؤول م��ن وزارة الداخلية اإن "العراق يريد التفاو�ض 
م��ع �صفارات بل��دان الن�صاء والأطفال يف �صاأن عودته��م".  وقالت امراأة منتقبة 
م��ن اأ�ص��ل �صي�صاين تتح��دث الفرن�صي��ة: "اأود اأن اأعود اإىل فرن�ص��ا لكن ل اأعرف 
كيف"، مو�صحة اأنها كانت تعي�ض يف باري�ض من قبل، واأو�صحت اأنها ل تعرف 
م��ا حدث لزوجها ال��ذي اأح�رشها اإىل العراق. واأبدى موظف��و اإغاثة وال�صلطات 
قلقه��م ب�ص��اأن التوت��رات بني العراقي��ني، الذين فق��دوا منازله��م ويعي�صون يف 
املع�صك��ر اأي�ص��ًا، والوافدين اجلدد، ويري��د كثر من العراقي��ني النتقام، ب�صبب 

املعاملة القا�صية التي لقوها من داع�ض.

بغداد – اجلورنال : اعلن املتحدث با�صم وزارة الداخلية العميد �صعد معن، اليوم 
الثالث��اء، القب�ض على ع�صابة متكونة من �صخ�صني متهمني قاما بالعديد من 
عملي��ات �رشق��ة العجالت يف بغداد. وقال معن يف بيان تلقته "اجلورنال " انه 
“وفق معلومات ا�صتخبارية ومتابعة ميدانية �صعبة ا�صتخبارات اللواء اخلام�ض 
الق��ت القب���ض على متهمني اثن��ني قاما بالعديد من عملي��ات ال�رشقة لعجالت 
املواطني��ني �صمن منطقة الكرخ”. وا�ص��اف ان “املتهمني �صادر بحقهما اأمر 

قب�ض من حمكمة الكرخ وفق املادة  442”. 

ن���رشت وكال��ة “�صبوتنيك” تقري��راً ع��ن الوثائق التي 
تركه��ا تنظي��م “داع���ض”يف املو�ص��ل، والت��ي ك�صف��ت 
انه يق��وم بتحويل املختطفني م��ن الأقليات اإىل فئران 
جت��ارب. وك�ص��ف اخلبر الأمن��ي العراق��ي الباحث يف 
�ص��وؤون اجلماعات امل�صلحة ه�صام الها�صمي عن فحوى 
وثائ��ق تدي��ن “داع���ض” بتجرب��ة اأ�صلح��ة �صام��ة على 

ع���رشات املختطفني، وقال الها�صمي اإن “الوثائق التي 
ع��رت عليها الق��وات العراقي��ة، يف م�صنع وخمتربات 
للتطوير الكيم��اوي والع�صكري تابعة لتنظيم “داع�ض” 
الإرهاب��ي، داخل اأحي��اء ال�صاحل الأمي��ن من املو�صل، 
مركز نينوى، �صم��ال العراق، توؤكد ا�صتخ��دام الدواع�ض 
اأكر م��ن 30 خمطوفا لتجربة امل��واد اخلطرة عليهم”. 
طل��ب  ت�صمن��ت  الت��ي  الوثائ��ق  اإىل  الها�صم��ي  ون��وه 
الدواع���ض الفتوى ال�رشعية من القا�ص��ي اخلا�ض بهم، 

ووافق له��م على ا�صتخدام “الكفار الأ�صليني” على حد 
الو�ص��ف املذكور، ومل ي�صمح له��م با�صتخدام ما اأ�صموه 
ال�”مرتدين”، وه��ذه اإ�صارة لالإيزيدي��ني وامل�صيحيني، 
هم الذين مت ا�صتخدامهم لتجربة املواد الكيماوية على 
اأج�صاده��م. وحينه��ا ت�صمن��ت الإح�صائي��ة، اأن “قوات 
ال�رشط��ة الحتادي��ة، ع��رت عل��ى ١0 ط��ن م��ن مادة 
ن��رتات الأموني��ا الكيميائي��ة كان ي�صتخدمه��ا تنظي��م 
“داع���ض” يف ح�ص��وات ال�صواريخ والعب��وات النا�صفة 

وباقي املتفجرات يف ا�صتهداف املدنيني وعرقلة تقدم 
املع��ارك للق�ص��اء عليه يف اأمي��ن املو�ص��ل”. وك�صفت 
قيادة ال�رشط��ة الحتادية يف وثيقة العثور على 32.5 
طن م��ن مادة ن��رتات الأمونيوم لتنظي��م “داع�ض” يف 
ال�صاح��ل الأمين، واملح��ور اجلنوبي من عمليات حترير 
املو�صل، مركز حمافظة نينوى، �صمايل بغداد. واجلدير 
بالذكر اأن تنظيم “داع�ض” ا�صتخدم الغازات الكيماوية 
يف ا�صته��داف الق��وات واملدني��ني داخ��ل املو�صل، ١0 

اعلن املتحدث با�صم وزارة الداخلية العميد �صعد معن، 
اليوم الثالثاء، عن القب�ض على متهمني اثنني هاربني 
من �صجن بادو�ض وحمكومني مدى احلياة يف اجلانب 

المين ملدينة املو�صل.
وقال مع��ن يف بيان تلقته "اجلورن��ال " ان “قوة من 
�صعبة ا�صتخبارات الل��واء التا�صع ع�رش �رشطة احتادية 
وبناءا عل��ى معلومات ا�صتخبارية الق��ت القب�ض على 
متهمني اثنني هارب��ني من �صجن بادو�ض وحمكومني 

مدى احلياة يف اجلانب المين ملدينة املو�صل”.
وا�ص��اف  “مت��ت احالتهم��ا  اىل اجله��ات املخت�ص��ة 

لكمال اوراقهما التحقيقية”.

تظاهر الع�رشات م��ن الفالحني اأمام مبنى جمل�ض 
حمافظة املثنى،الي��وم الثالثاء، ملطالبة احلكومة 
من��ذ  املتاأخ��رة  املالي��ة  العراقي��ة مب�صتحقاته��م 

عامني .
طال��ب املتظاه��رون باإعفائه��م م��ن ت�صدي��د م��ا 
بذمته��م م��ن مبالغ للم���رشف الزراع��ي اإىل حني 
ا�صتالمه��م كام��ل م�صتحقاته��م املالي��ة، متهمني 
احلكوم��ة يف الوقت ذات��ه بالتق�ص��ر يف حت�صيل 
ب���رشف  الإيف��اء  وع��دم  واإهماله��م  حقوقه��م، 
امل�صتحق��ات املالي��ة، حمذرين من مغب��ة ا�صتمرار 

جتاهلهم.
 وق��ال اآح��د امل�صارك��ني يف التظاه��رة يف حديث 
�صحف��ي، "نحن فالحي ومزارعي حمافظة املثنى 
نطالب احلكومة العراقية بدفع م�صتحقاتنا لعوام 
2015 و2016 والع��ام احل��ايل اي من��ذ ث��الث 
�صن��وات واحلكوم��ة متتن��ع ع��ن دف��ع امل�صتحقات 
املالي��ة للفالح��ني "، م�صيفًا "نع��اين كثراً خالل 
املو�صم الزراعي احل��ايل لعدم وجود املخ�ص�صات 

املالية الكافية".
 واأ�ص��اف اأن الف��الح يع��اين كثراً ب�صب��ب ارتفاع 
ا�صع��ار امل�صتق��ات النفطية وع��دم توزيع احلكومة 
للبذور ما �صكل عبئًا لبداأ املو�صم الزراعي احلايل".

وكالة روسية: “داعش” أجرى تجارب كيماوية على “مخطوفين” في الموصل   

الصحة تنفي انتشار مرض الطاعون

القضاء: عشرة آالف دوالر مقابل قتل زوجها والفوز باإلرث

اعتقال متهمين اثنين هاربين 
من سجن بادوش في الموصل

فالحو المثنى يتظاهرون 
للمطالبة بمستحقاتهم 

المالية المتأخرة

بغداد – الجورنال 

بغداد ـ الجورنال 

بغداد – وكاالت

بغداد ـ الجورنال 

بغداد ـ متابعة 

 يف بيت مفكك، الزوجة على 
عالقة برجل خارج اإطار 

ال�شرعية وبوجود الزوج، البد 
ان تنتهي االأمور اىل كارثة.  
يقف االأب حجرة عرثة اأمام 

رغبات وطموحات غري م�شروعة 
ل�شريكته املتزوجة منه منذ 

�شنوات طويلة، فتفكر الزوجة 
بالتخل�ص منه تلبية لرغباتها 

من اجل الزواج بحبيبها اوال، 
وطمعا باالإرث ثانيا، ومل تلبث 

حتى حققت رغبتها وقتلت زوجها 
الذي مل ت�شفع له ع�شرة العمر 

وال�شنوات الزوجية.

نفت وزارة ال�شحة، 
الثالثاء، ما مت تداوله عرب 

بع�ص مواقع التوا�شل 
االجتماعي وو�شائل 

االعالم االخرى حول 
ح�شول حاالت طاعون.
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