
املنتدبني  الق�ضاة  ان  مطلعة،الثالثاء،  م�ضادر  ك�ضفت 
كونهم  م�ضاكل  يواجهون  االنتخابات  مفو�ضية  مبهام 
يجهلون الكثري من التفا�ضيل، م�ضرية اىل ان قرار العد 
للتف�ضري  قابل  االحتادية  املحكمة  عن  ال�ضادر  والفرز 

والتاأويل.
يواجهون  املنتدبني  "الق�ضاة  ان  ب��ارز  وزي��ر  وق��ال 
بدء  وعملية  االنتخابات  مفو�ضية  اإدارة  يف  م�ضاكل 
العد والفرز، كونهم يجهلون كثري من التفا�ضيل الفنية، 
ما  فهم  يف  م�ضكلة  يواجهون  باأنهم  احلكومة  واأبلغوا 
عليهم القيام به كونهم بالنهاية ق�ضاة ولي�ضوا خرباء 

انتخابات". 
املنتدب  الق�ضاة  جمل�س  "قرار  ان  ال��وزي��ر  واأ���ض��اف 
للقيام مبهمة املفو�ضية حول اإعادة العد والفرز اليدوي 
حولها  رفعت  والتي  فقط،  فيها  امل�ضكوك  للمحطات 
�ضكاوى ق�ضائية، قد يكون ل�ضبب جهل الق�ضاة بكيفية 
عد وفرز 11 مليون �ضوت انتخابي ب�ضكل يدوي، ونقل 
البيانات وتدقيقها ف�ضاًل عن مراجعة �ضناديق التحقق 
التزوير  من  املائة  40 يف  اأن  يعتقد  التي  االإلكرتونية 

مت من خاللها". 
وتابع "ب�رصاحة هناك ت�ضوية الإنهاء ملف االنتخابات 
والقبول بالواقع كون املو�ضوع بات حمرجًا للغاية"، 
اأمنيًا  ال  اأحد،  لي�ضت يف �ضالح  املدة  "طول  ان  معتربا 
وال �ضيا�ضيًا وال اقت�ضاديًا، واأ�ضبحت العملية ال�ضيا�ضية 
ورموزها يف العراق حمل تندر، حتى من باعة ال�ضاي 

يف �ضوارع بغداد". 
املحكمة  عن  ال�ضادر  والفرز  العد  "قرار  اأن  وك�ضف 
اإليه  قابل للتف�ضري والتاأويل، ولعل هذا هو ما ا�ضتندت 
مفو�ضية االنتخابات املنتدبة يف قرارها بالعد والفرز 

للمحطات امل�ضكوك فيها فقط".
واعلنت املحكمة االحتادية، يف 21 حزيران احلايل، ان 
الطعون االنتخابية االجرائية ال تخالف الد�ضتور، فيما 

ا�ضارت اىل ان اجراء العد والفرز اليدوي �ضحيح.
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بغداد - متابعة

قداس يشمل جميع أديان الموصل تعزيزًا للتعايش السلمي في اعتى مواقع داعش العدل: أربعة احكام جديدة بالسجن لمديرة 
التسجيل العقاري السابقة في كربالء

الموصل.. الموافقة على مشروع تأهيل 
"المنطقة القديمة" بالكامل

في ديالى.. اعتقال فوري لمن يرمي حيوانات نافقة 
في األنهار  

جديدة  احكام  اأربعة  �ضدور  عن  العدل،  وزارة  اأعلنت  بغداد-اجلورنال: 
جمموع  ان  مبينة  كربالء،  يف  ال�ضابقة  العقاري  الت�ضجيل  ملديرة  بال�ضجن 

مدة �ضجنها بلغ 12 �ضنة.
العكيلي يف بيان �ضحايف  العدل ح�ضن حمود  العام لوزارة   وقال املفت�س 
مدة  املدانة،  بحق  منف�ضلة  غيابية  احكام  اأربعة  اأ�ضدرت  "املحكمة  ان" 
احلكم الواحد، احلب�س ال�ضديد ملدة ثالث �ضنوات"، م�ضريا اىل ان "جمموع مدة 
�ضجنها بلغ )12( �ضنة، مع حجز اأموالها املنقولة وغري املنقولة".  ي�ضار اىل 
اأ�ضدرت عددا من االحكام  ان  �ضبق  النزاهة  ان املحاكم املخت�ضة بق�ضايا 
بال�ضجن لفرتات متفرقة بحق املدانة لتالعبها باأ�ضابري عقارية يف حمافظة 

كربالء.

الوزارية  اللجنة  بلدية مدينة املو�ضل، موافقة  اعلنت   : بغداد-اجلورنال 
القدمية  املو�ضل  منطقة  وتاأهيل  اعمار  الإعادة  مقرتحها  على  لالأعمار، 
اإنه  �ضحايف  حديث  يف  احلبو  ال�ضتار  عبد  البلدية  مدير  وقال  بالكامل. 
ورئي�س  العالق  مهدي  الوزراء  ملجل�س  العام  االمني  مع  ببغداد  "اجتمع 

جمل�س اعمار املو�ضل مزاحم اخلياط ووكالء من وزارة متعددة".
 وا�ضاف ان "اللجنة الوزارية وافقت على م�رصوع البلدية لتاأهيل واعمار 
قرو�ضا  املدمرة  املنازل  ا�ضحاب  منح  يت�ضمن  والذي  القدمية  املنطقة 
للبناء من غري فوائد". وبني ان "ال�رصكات التي �ضتنفذ امل�رصوع هي ذات 

ال�رصكات احلكومية لوزارة االعمار واال�ضكان والبلديات االحتادية".
اإعادة  “م�رصوع  ان  الكيكي  ب�ضار  نينوى  حمافظة  جمل�س  رئي�س  واأعلن 
اال�ضبوع  يف  �ضينطلق  احلدباء  مبنارته  املعروف  النوري  جامع  اإعمار 
املقبل بعد اأن تربعت دولة االمارات بنحو خم�ضني مليون دوالر”، م�ضريا 

اىل ان “امل�رصوع �ضيوفر 1000 فر�ضة عمل البناء املدينة”. 

الدايني،  علي  دي��اىل  حمافظة  جمل�س  رئي�س  اأعلن  بغداد-اجلورنال: 
الثالثاء، اأنه وجه االأجهزة االأمنية يف املحافظة باعتقال فوري لكل من 
الدايني يف  وقال  الزراعية.  واجلداول  االأنهار  نافقة يف  يرمي حيوانات 
حديث �ضحايف اإن "االأ�ضابيع املا�ضية �ضجلت العديد من احلاالت ال�ضلبية 
بعقوبة  يف  مهمة  وج��داول  اأنهار  يف  نافقة  حيوانات  برمي  املتمثلة 
املياه  تنتج  التي  اال�ضالة  ملحطات  االأ�ضا�ضي  املغذي  ت�ضكل  وحميطها 
لع�رصات االف من املدنيني". واأ�ضاف الدايني، اأنه وجه "القوات االأمنية 
واجل��داول  االأنهار  يف  نافقة  حيوانات  يرمي  من  لكل  ف��وري  باعتقال 
واتخاذ كافة االجراءات القانونية بحقه"، الفتًا اإىل اأن "رمي احليوانات 
النافقة ت�ضكل خطراً على حياة االهايل، وهو تلويث متعمد للمياه". وكان 
االأنهار  يف  نافقة  حيوانات  رمي  تظهر  �ضوراً  موؤخرا  تناقلوا  نا�ضطون 
التي  االفعال  �ضعبي من هذه  ا�ضتياء  و�ضط  ببعقوبة وحميطها  واجلداول 

توؤدي اىل تلويث املياه والبيئة. 

االراء المنشورة تعبر عن كتابها والتي 
تندرج تحت مظلة الحرية الصحفية وال تعبر 

بالضرورة عن رأي الصحيفة

من  هم  املعتقلني  اأن  اإىل  بدايته  يف  الفيديو  وي�ضري   
وقد  ال�ضعبي،  احل�ضد  وقوات  العراقية  ال�رصطة  عنا�رص 

اأ�رصهم التنظيم االإرهابي على طريق بغداد � كركوك. 
ويبدو يف الفيديو اأن املعتقلني ال�ضتة، الذين عرف ثالثة 
العراق،  باأنهم من كربالء يف جنوب  اأنف�ضهم  منهم عن 

وواحد من االأنبار يف غربه، قد تعر�ضوا لل�رصب.

م�ضلحان  وعن�رصان  االأ�ضود،  التنظيم  علم  خلفهم  وبدا   
اأحدهما ملثم والثاين مت اإخفاء وجهه باملونتاج.

نهاية  يف  داع�����س  تنظيم  م��ن  ال��ث��اين  العن�رص  ودع��ا   
جميع  ���رصاح  اإط��الق  اإىل  العراقية  احلكومة  الفيديو، 
مهددا  اأي��ام،  ثالثة  خالل  ال�ضنة«  اأهل  »من  املعتقالت 

باإعدام املعتقلني املوجودين لديه.
 "اأنقذوا بابا"

�ضوٍر  م��ع  االجتماعي،  التوا�ضل  م��واق��ع  وتفاعلت   

فيديو  يف  والدهم  ظهر  اأطفال،  الأربعة  فيديو  ومقاطع 
املعيل  كونه  عنه،  باالإفراج  يطالبون  وهم  التنظيم، 

الوحيد لهم.
املدونون  اأطلق  االأطفال،  الفيديو و�ضور  انت�ضار  وفور   
االأطفال،  �ضور  من  امل�ضتوحى  بابا(  )انقذوا  ها�ضتاغ 
وهم يحملون �ضور والدهم، وكتبوا عليها هذه العبارة.

العراقي،  ال�ضباب  م��ن  ع��دد  ب��داأ  الح��ق،  تطور  ويف   
للتنظيم  عر�س  تقدمي  على  تن�س  من�ضورات،  بكتابة 

اأرقام  ودون��وا  االأربعة،  االأطفال  بوالد  »با�ضتبدالهم« 
للقوات  معلومة  اأي  ذك��ر  بعدم  متعهدين  هواتفهم، 

االأمنية، يف حال مت قبول عر�ضهم.
»في�ضبوك«  االجتماعي  التوا�ضل  م��وق��ع  وا�ضتعل   
مبن�ضورات ملدونني، تنتقد رئي�س الوزراء العراقي حيدر 
من  العراقية  االأرا���ض��ي  حترير  اإعالنه  على  العبادي، 
للمختطفني  حدث  ما  بتف�ضري  وتطالبه  داع�س،  تنظيم 

ال�ضتة، واجلهات التي تقف وراء اختطافهم.
 قطاع طرق

رئي�س  و�ضف  احل��ادث،  على  حكومية  فعل  ردّة  ويف   
ينفذها  التي  االختطاف  عمليات  العراقي  ال���وزراء 
عنا�رص التنظيم يف اأطراف املدن، باأنها عمليات »قطاع 

طرق«، موؤكداً اجتياز العراق ل�»حتدي االإرهاب«.
جمل�س  »رئي�س  اإن  له،  بيان  يف  العبادي  مكتب  وقال   
العبادي  حيدر  امل�ضلحة  للقوات  العام  القائد  ال��وزراء 
واالأجهزة  والع�ضكرية  االأمنية  للقيادات  اجتماعا  تراأ�س 
مناق�ضة  االجتماع  خ��الل  ج��رى  حيث  اال�ضتخبارية، 
االأو�ضاع االأمنية يف البلد وخطط تاأمني الطرق واجلهد 

اال�ضتخباري للق�ضاء على اخلاليا االإرهابية«.
 واأكد خالل البيان، اأن »هناك اجراءات �رصيعة وعمليات 
نوعية للق�ضاء على تلك اخلاليا االإرهابية التي حتاول 
بعد  املدن،  خارج  االإرهابية  االأعمال  ببع�س  تقوم  اأن 
منها  كبري  عدد  تتبع  يف  اال�ضتخباري  جهدنا  جنح  اأن 
مت  التي  املوجعة  »ال�رصبات  اأن  مبينا  واعتقالهم«، 
�ضوريا  يف  الدواع�س  االإرهابيني  قيادات  اإىل  توجيهها 
عمليات  اإىل  يلجاأون  جعلتهم  البطلة  قواتنا  قبل  من 
قطاع طرق لئيمة �ضد املدنيني ،ولكننا لهم باملر�ضاد 

حتى الق�ضاء عليهم بالكامل«.
توؤثر  لن  البلد  يف  حت�ضل  التي  »االأزم��ات  اأن  واأ�ضاف   
جتاوزنا  »اأننا  اإىل  الفتا  ومتا�ضكها«،  الدولة  قوة  على 

حتدي االإرهاب وبامكاننا ان جنتاز اأي حتٍد يواجهنا«.
قيادة  نفذت  العبادي،  بيان  من  �ضاعات  ب�ضع  وعقب   
التنظيم،  عنا�رص  ملالحقة  حملة  امل�ضرتكة  العمليات 
ملركز  بيان  باحلادث.  املتورطني  من  ع��دٍد  واعتقال 
الذي  االجتماع  �ضوء  »يف  اأن  ذك��ر،  االأمني  االإع��الم 
للقوات  العام  القائد  ال��وزراء  رئي�س  برئا�ضة   )…( مت 
االأمنية  االأج��ه��زة  ق��ادة  مع  العبادي،  حيدر  امل�ضلحة 
اإجراءات واأوامر  واال�ضتخبارية، فقد اتخذت خالله عدة 
وتاأمني  املواطنني  حلماية  خا�ضة  عمليات  لت�ضكيل 

الطرق من ع�ضابات االإرهاب واجلرمية«.
 واأ�ضاف: »مت على الفور تنفيذ حملة ملالحقة العنا�رص 
االإرهابية، ومتكنت هذه القوة من اإلقاء القب�س على عدد 
من عنا�رص ع�ضابات االإرهاب واجلرمية التي لها �ضلة 
حمافظة  طريق  على  ح�ضلت  التي  االختطاف،  بحادثة 
املدنيني  من  عدد  اختطاف  وباالأخ�س  موؤخرا،  كركوك 

واملنت�ضبني«.
 البحث عن املختطفني

العمليات  با�ضم  الر�ضمي  املتحدث  اأك��د  االأث��ن��اء،  يف   
امل�ضرتكة العميد يحيى ر�ضول، اأن القوات االأمنية انطلقت 
بعمليات دهم وتفتي�س با�ضرتاك قيادات عمليات دياىل 
عن  للبحث  اال�ضتخباري  واجل��ه��د  اجلي�س  وط���ريان 
مكافحة  جهاز  ا�ضرتاك  نفى  فيما  ال�ضتة،  املخطوفني 
مع  وا�ضتباكهم  املخطوفني  حترير  عملية  يف  االإرهاب 

داع�س يف اإحدى قرى كركوك.
انطلقت  االأمنية  »ال��ق��وات  اإن  ل��ه،  ت�رصيح  يف  وق��ال   
قيادة  با�ضرتاك  والتفتي�س  للدهم  مو�ضعة  بعمليات 
اجلي�س  وط��ريان  اال�ضتخباري  واجلهد  دي��اىل  عمليات 
داع�س  عنا�رص  تواجد  ي�ضتبه  التي  املناطق  من  للعديد 
�رصبات  وجهت  »العمليات  اأن  مبينا  فيها«،  االإرهابي 

موجعة لتلك العنا�رص«.

انقذوا بابا.. هاشتاغ يشعل مواقع التواصل إلنقاذ المختطفين الستة

بغداد_الجورنال

حترير  بعد  ع��ادت  التي  امل�ضيحية  ال��ع��ائ��الت  اأدت 
مدينتها االأقدم يف العراق، من �ضيطرة تنظيم "داع�س" 
داخل  لل�ضالم  اأقيم  قدا�س  يف  �ضلواتها  االإره��اب��ي، 
كان مرورهن  اأن  بعد  الفتيات  زينتها خطوات  كني�ضة 
وال�ضعر  الق�ضرية،  والتنورات  باجلينز  م�ضتحيال  هنا 
�ضهل  منطقة  يف  الكنائ�س  اأجرا�س  ودق��ت  املتطائر. 
املو�ضل،  غربي  �ضمال  الواقعة  العراق،  �ضمال  نينوى، 
خالية  جديدة  حلياة  و�ضالما  اأم��ال  املحافظة،  مركز 
باقي  مع  التعاي�س  يف  ورغبة  واالإب���ادة،  العنف  من 
املكونات مرة اأخرى، دون تهجري ق�رصي اأو تخيري ما 
بني ترك دينها واعتناق اأخر حتت �رصوط وجزية وذبح 
مثلما طبق "داع�س" اأبان �ضطوته التي دحرت على يد 

القوات العراقية اأواخر اأغ�ضط�س/اآب العام املا�ضي.

واقيم القدا�س يف بلدة بغديدا ال�رصيانية "على بعد نحو 
32 كم جنوب �رصق مدينة املو�ضل"، بح�ضور الع�رصات 
من عائالت املكون امل�ضيحي، بتنظيم ودعوة جمموعة 
�ضباب وفتيات  بينهم  نينوى،  �ضهل  النا�ضطني من  من 
التوا�ضل  اأهمية  اإىل  منهم  مبادرة  يف  امل�ضلمني.  من 
ما  بعد  املكونات  بني  ال�ضالم  تعزيز  يف  االجتماعي 
�ضهدته من حموالت للتفرقة على يد "داع�س" االإرهابي 

عند اجتياحه لنينوى يف منت�ضف عام 2014.
يف  و�ضارة"،  بهنام  "مار  كني�ضة  يف  القدا�س،  واأقيم 
البلدة، والتي بانت عليها اأثار الدمار واالأعرية النارية 
تنظيم  ك��ان  التي  واملفخخات  املتفجرات  و�ضظايا 
وتدمري  ت�ضويه  يف  ي�ضتخدمها  االإره��اب��ي  "داع�س" 
اخلا�ضة  وحدها  ولي�س  عام  ب�ضكل  واملراقد  الكنائ�س 
اإىل  دعوا  الذين  النا�ضطون  وجمع  امل�ضيحي.  باملكون 
للعائالت  لتقدميها  املال  من  تربعات  القدا�س،  اإقامة 

من املكون امل�ضيحي كي يت�ضنى للتي مل تعد بعد حتى 
"داع�س"  �ضطوة  اإثر  بيوتها  الذي طال  الدمار  اإثر  االآن 
وترمم  ترجع  اأن  املا�ضية،  ال�ضنوات  خالل  وجرائمه 

دورها والعي�س مرة اأخرى يف �ضهل نينوى.
الثياب  وتاأنق فتيات ون�ضاء املكون امل�ضيحي باأجمل 
للقدا�س،  ح�ضورهن  يف  الب�ضيطة،  ال�ضعر  وت�رصيحات 
من  ويعدم  ومينعها  "داع�س"  يحرمها  كان  مبالب�س 
التي �ضدد  ترتديها كونها تعترب خارجة عن تعليماته 
طبقات  دون  خروجهن  ومنع  الن�ضوة  تنقب  على  فيها 
اخلمار كافتها من اأق�رصها املغطية للوجه اإىل الثوب 

اخلايف الأ�ضابع القدمني.
امل�ضيحيني  ل�ضوؤون  نينوى  حمافظ  م�ضت�ضار  وك�ضف 
عن  حكمت،  زوم��ا  دري��د  املحافظة،  زراع���ة  وم��دي��ر 
اإىل  عادت  التي  امل�ضيحي،  املكون  من  العائالت  عدد 
بغداد"،  �ضمايل  نينوى،  حمافظة  "مركز  املو�ضل 

ال�ضاحل  يف  ومعظمها   ،)160-170( بني  ي��رتاوح 
عادت  العائالت  من  ب�ضيط  وعدد  املدينة،  من  االأي�رص 

اإىل ال�ضاحل االأمين.
واأ�ضاف زوما، يف �ضهل نينوى "�ضمال غرب املو�ضل"، 
عادت اأغلب العائالت، مثال لدينا يف ق�ضاء احلمدانية 
غالبية  وت�ضكنه  املو�ضل  مدينة  ���رصق  جنوب  )يقع 
يف  وكذلك  ن�ضمة،  األف   25 نحو  اإليها  عاد  �رصيانية(، 

مناطق "برطلة، وكرملي�س، وبع�ضيقة" �ضمال البالد.
العائالت  خري  قد  االإره��اب��ي،  "داع�س"  تنظيم  وك��ان 
املحافظة  مناطق  وباقي  نينوى،  �ضهل  يف  امل�ضيحية 
ا�ضتيالئه  من  االأول  ال�ضهر  يف  املو�ضل،  ومركزها 
العراق �ضكانا  اأكرب مدن  التي تعترب ثاين  على املدينة 
االإ�ضالمي،  الدين  اعتناق  العا�ضمة بغداد، ما بني  بعد 
اأموالهم  م�ضادرة  مع  امل��غ��ادرة  اأو  اجلزية،  دف��ع  اأو 

وممتلكاتهم جميعها. 

بغداد - وكاالت

انتهت المدة التي منحها 

تنظيم داعش االرهابي لإلفراج 

عن المختطفين الستة، الذين 

اختطفهم تنظيم داعش 

اإلرهابي في منتصف حزيران 

الجاري، على طريق بغداد ـ 

كركوك. ونشرت وكالة »أعماق« 

الدعائية التابعة للتنظيم، 

مقطع فيديو عبر تطبيق 

»تلغرام«، يهدد فيه عناصر 

من التنظيم بإعدام ستة 

أشخاص ما لم يتم إطالق سراح 


