
مع ازدياد هو�س الب�رش بالعامل االفرتا�ضي وعدم القدرة 
تعلق  ن�ضبة  ترتفع  الذكية،  الهواتف  عن  اال�ضتغناء  على 
قد  درج��ة  اىل  االألكرتونية،  االأل��ع��اب  ببع�س  االأط��ف��ال 
تقودهم اىل املوت، خا�ضة مع جهل االأهل بالتعاطي مع 
ذلك  الذي يحمل طابعا خا�ضا. ويف خ�ضم  االإدمان  هذا 
جنوبي  العام  الزعفرانية  م�ضت�ضفى  يف  طبي  فريق  متكن 
�ضنوات  االربع  اإنقاذ حياة طفلة بعمر  ال�ضبت، من  بغداد، 
على  "مرمي"  لعبة  بتطبيق  متاأثرة  االنتحار  حاولت 
�رشورة  اىل  خمت�س  طبيب  دعا  فيما  املحمول،  الهاتف 
اجهزة  ترك  وعدم  االهايل  قبل  من  االطفال  اىل  االنتباه 

املوبايل حتت ت�رشفهم دون متابعة. 
اإنعا�س ناجح يف اللحظات االخرية 

يف  فار�س  طالب  حممد  الدكتور  امل�ضت�ضفى  مدير  وقال 
امل�ضت�ضفى  يف  طبي  فريق  "متكن  ل�»اجلورنال«،  حديث 
من انقاذ حياة طفلة  باالنعا�س الرئوي والقلبي الطارئ 
من املوت املحتم، بعد اأن حاولت االنتحار �ضنقا متاأثرة 
احل��االت  "هذه  اأن  م��ن  حم��ذرة  مرمي"،  بلعبة  بتطبيق 
اأن  وب��ن،  التداول".  من  ومنعت  بلدان  عدة  يف  تكررت 
الدكتور ايهاب �ضمري  "الفريق الطبي املنقذ كان برئا�ضة 
اخت�ضا�س االطفال والدكتور علي اديب والدكتور اليا�س 
عزيز والدكتور حيدر عبد ال�ضالم مقيمن دورين"، مثنيا 
انقاذ  يف  للفريق  والطارئة  "اال�ضتثناىية  اجلهود  على 

حياة الطفلة وبال�رشعة الق�ضوى". واأعترب فار�س، اأن "ذلك 
يوؤكد كفاءة وقدرة الكوادر يف امل�ضت�ضفى برغم االمكانات 
ايهاب �ضمري  الدكتور  املحدودة فيها".  ومن جانبه قال 
حاولت  "الطفلة  اإن   الفريق،  ورئي�س  االطفال  اخ�ضائي 
ادى اىل  الرقبة، مما  االنتحار عن طريق ربط حبل حول 
انقطاع و�ضول االوك�ضجن اىل الدماغ وهذا االمر يوؤدي 
املرة  لي�ضت  "هذه  اإن  قال،  الطفلة  والد  اأما  الوفاة".  اىل 
االوىل التي تقدم فيها على هكذا فعل"، مبينا انه "حاول 
والديها  غافلت  ان  وبعد  جدوى  دون  مرات  عدة  ردعها 
مبقب�س  نف�ضها  معلقة  رقبتها  حول  حبل  بربط  قامت 
ولفرتة  تتابع  "الطفلة  اأن  وتابع،  ال�ضنق".  بو�ضع  الباب 
لي�ضت بالق�ضرية مقاطع فيديو والعاب تخ�س لعبة مرمي 

وحاولت  النف�ضية  حالتها  على  �ضلبا  اثر  مما  املرعبة،  
تقليد هذه املقاطع وبالنتيجة ادت اىل االنتحار"، موؤكدا 
"�رشورة االنتباه اىل االطفال من قبل االهايل وعدم ترك 
مثل  الن  متابعة  ودون  ت�رشفهم  حتت  املوبايل  اجهزة 

هذه التطبيقات ت�ضكل خطرا على حياتهم".
خم�س األعاب اإلكرتونية قاتلة "احرت�س منها" 

يف  كبريا  جدال  اأث��ارت  التي  االإلكرتونية  االألعاب  واأب��رز 
غامروا  م��ن  حياة  على  خلطورتها  االأخ���رية  ال�ضنوات 
 BLUE االأزرق  "احلوت  هي  جتربتها،  خو�س  وق��رروا 
WHALE"، التي تتحدى امل�ضتخدم على القيام ببع�س 
ومن  التالية،  للمرحلة  لالنتقال  نف�ضه  وت�ضوير  االأم��ور 
والوقوف  حادة  باآالت  اأج�ضادهم  ت�ضويه  التحديات  هذه 

على  احلديدية  ال�ضكة  وقطع  املنزل  �ضطح  حافة  على 
امل�ضتخدم على  يقدم  التحدي  نهاية  يوما ويف   50 مدار 
االنتحار اإما برمي نف�ضه من مبنى اأو �ضنق نف�ضه.  واللعبة 
 ،"MARIAM GAME "مرمي  لعبة  هي  االأخ��رى 
القائمة على فكرة طفلة تدعى "مرمي" تاهت عن منزلها، 
وتتميز  بالعودة،  ي�ضاعدها  اأن  باللعبة  امل�ضرتك  وعلى 
اللعبة باالإثارة عرب موؤثرات �ضوتية ومرئية ت�ضيطر على 
وتن�ضاأ  االأطفال  ال�ضيما  الرعب،  فيهم  وتبث  امل�ضتخدمن 
النهاية  اأوامرها، ويف  لتنفيذ  عالقة قوية بينهم تدفعهم 
اإذا مل  اأهله  حتر�س امل�ضرتك على االنتحار وتهدد باإيذاء 
�ضاريل  "حتّدي  هي  االخرى  واللعبة  الأوامرها.   ي�ضتمع 
 ،"CHARLIE CHARLIE CHALLENGE

اأودت بحياة عدد ممن اختربوه من  اأو لعبة االأقالم التي 
االأطفال وال�ضباب يف ليبيا واجلزائر وعدد من دول اخلليج 
نتيجة الذعر الذي حدث لهم. اأما اللعبة االأخرى اخلطرية، 
التي   "POKEMON GO ج��و  "بوكيمون  فهي 
عام  ظهورها  منذ  القاتلة  احل��وادث  من  بالعديد  ت�ضببت 
والتقاط �ضخ�ضيات  الالعبن مبطاردة  2016، الن�ضغال 
ما  ال�ضوارع  يف  تركيز  بال  وال�ضري  املختلفة  البوكيمون 
 FIRE النار  "جنّية  لعبة  واخ��ريا  للحوادث.  يعر�ضهم 
االأطفال حرقا  ت�ضببت مبوت كثري من  التي   ،"FAIRY
اأو اختناقا بالغاز، اإذ ت�ضجعهم على الوجود مبفردهم يف 
يتحولون  اأنهم  وتوهمهم  �ضحرية  كلمات  وترديد  الغرفة 

اإىل "جنية النار" با�ضتخدام غاز املوقد.
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يبدو  الذي  الوزراء  رئا�ضة  ال�ضيا�ضية ملن�ضب  الكتل  اأعن  ترنو 
كاأنه يف الو�ضط بن كفتان تتاأرجحان با�ضتمرار، و�ضيكون من 
ن�ضيب االأثقل منهما اإذا ما كونت الكتلة االأكرب، و�ضط مراقبات 
ويبدو  جلهته.  كال  مت�ضاد  واأمريكي  اإي��راين  دفع  وجود  توؤكد 
التحالف  اأحياء  الإع��ادة  جادة  م�ضاع  حاليا  تقود  طهران  اأن 
ت�ضتحوذ  التي  اأمر اجلهة  الكردي" الذين طاملا ح�ضم  "ال�ضيعي 
املا�ضية،  ال�15  ال�ضنوات  طيلة  ال��وزراء  رئا�ضة  من�ضب  على 
�ضنية  لل�ضغط على قوى  يف حن ت�ضعى وا�ضنطن هي االخرى 
االكرب،  بالكتلة  للظفر  ال�ضيعية  القوى  وبع�س  كردية  واخرى 
بع�س  ال�ضتمالة  خفية"  "حتركات  عن  النقاب  ك�ضف  فيما 
"كتلة  لالن�ضمام  العبادي  حيدر  بزعامة  الن�رش  ائتالف  قوى 
�ضيا�ضية  القانون.  وتقول م�ضادر  ائتالف دولة  اأكرب" يريدها 
يف  �ضيعلن  ايرانية  برعاية  رباعيا  "حتالفا  اإن  ل�»اجلورنال«، 
مبينة  القانون"،  ودولة  الفتح  وفدي حتالف  زيارة  بعد  اربيل 
للحزب  ال�ضيا�ضي  املكتب  اأع�ضاء  من  عدد  مع  "اجتماعًا  اأن 
هو�ضيار  مرياين،  فا�ضل  بينهم  من  الكرد�ضتاين،  الدميقراطي 
امل�ضادر،  واأو�ضحت  وغريهم".  �ضاوي�س،  نوري  روز  زيباري، 
و�ضيعقدان  اأربيل،  يف  ليومن  �ضت�ضتمر  الوفدين  "زيارة  اأن 
اأن  مبينة  الكرد�ضتانية"،  االأط���راف  غالبية  مع  اجتماعات 
االكرب  الربملانية  الكتلة  ت�ضكيل  اآليات  ناق�ضوا  "املجتمعن 

وامكانية اال�رشاع يف ت�ضكيل احلكومة املقبلة".
والتحالف  والدميقراطي  والفتح  القانون  "دولة  اأن  واأك��دت، 
االحتاد الوطني الكر�ضتاين تو�ضلوا اىل تفاهمات كبرية ب�ضان 
الكناين ع�ضو حتالف  اأحمد  اأكد  املرحلة املقبلة". ومن جانبه 
الفتح، اأن "زيارة وفد من حتاف الفتح جاءت من اأجل �ضياغة 
روؤى م�ضرتكة مابن حتالف الفتح واالأخوة الكرد يف كرد�ضتان 
م�ضيفًا  املقبلة"،  احلكومة  لت�ضكيل  م�ضرتكة  ب�ضيغة  للخروج 
باملوا�ضيع  الكرد  اطالع  الفتح هي  اأع�ضاء حتالف  "مهمة  اأن 

املهمة وت�ضكيل الكتلة االأكرب".
اأن  اأك��د،  ال�ضنيد  ح�ضن  القانون،  دولة  ائتالف  وفد  رئي�س  اأما 
العملية  مفردات  على  حمراء  خطوطا  لديهم  لي�س  "الكرد 
ال�ضيا�ضية وال القوائم الفائزة لديها خطوطا حمراء على مايطلب 

�ضمن اإطار الد�ضتور"، موؤكدا ان "االيام املقبلة �ضتثبت ما و�ضل 
اليه هذا التقارب".

كما ك�ضف م�ضدر �ضيا�ضي يف ائتالف دولة القانون عن "م�ضاع 
املقبلة"،  القليلة  االي��ام  خالل  االك��رب  الكتلة  الع��الن  حثيثة 
ائتالف  قوى  بع�س  ل�ضم  "هناك حتركات خفية  اأن  اىل  الفتا 
الن�رش بزعامة حيدر العبادي لالن�ضمام اىل التحالف". وقال 
امل�ضدر، اإن "دولة القانون والفتح والن�رش وحزبي الدميقراطي 
القادمة  االيام  خالل  �ضيعلنون  الوطني  واالحتاد  الكرد�ضتاين 
ت�ضكيل حتالف كبري قوامه 158 مقعدا باال�ضافة اىل التحالف 
مع الكتل ال�ضغرية"، الفتا اىل "وجود حوارات مكثفة مع الكتل 
ال�ضيا�ضية  القوى  على  وا�ضنطن  تتحرك  املقابل  ويف  الن�ضية". 
بتحالف  للدخول  اقناعها  على  تفاهمات  وج��ود  ت��رى  التي 
بع�س  بجمع  نحجت  "طهران  اإن  مراقبون،  ويقول  جامع. 
الكتلة  ت�ضكيل  مقاعدها  بعدد  ت�ضتطيع  التي  ال�ضيا�ضية  القوى 
االكرب لكنها التريد اق�ضاء احد، فيما ت�ضعى وا�ضنطن هي االخر 
با�ضتخدام اوراق �ضغط على قوى �ضنية واخرى كردية وبع�س 
اأن  املراقبون،  بالكتلة االكرب". وي�ضيف  للظفر  ال�ضيعية  القوى 
"وا�ضنطن ت�ضعى جلمع بع�س القوى يف ائتالف الن�رش والقوى 
�ضائرون  ائتالف  القناع  ت�ضعى  وكذلك  املعار�ضة  الكردية 
مب��وازاة  االك��رب  الكتلة  بتحالف  للدخول  واحلكمة  والوطنية 

التحالف الذي يجري برعاية ايرانية". 
العد  يف  املقاعد  ع��دد  ت�ضدر  "�ضائرون"  حتالف  اأن  يذكر 
"الفتح"  حتالف  يليه  مقعدا،   54 على  ح�ضل  اإذ  االلكرتوين، 
وح�ضل  مقعدا.  ب�43  "الن�رش"  ثم  مقعدا،   47 على  حا�ضال 
تيار  ح�ضل  بينما  مقعدا،   25 على  القانون  دول��ة  ائتالف 
“القرار  حتالف  ح�ضل  حن  يف  مقعدا،   19 على  "احلكمة" 

العراقي” على 13 مقعدا، وكان ن�ضيب "الوطنية" 22 مقعدا.
موزعة  مقعدا   58 ب�  الكردية  الكتل  مقاعد  جمموع  بينما 
مقعدا،   25 الكرد�ضتاين  الدميقراطي  احلزب  التايل؛  بال�ضكل 
مقعدا،   18 على  ح�ضل  فقد  الكرد�ضتاين  الوطني  االحتاد  اأما 
بينما ح�ضلت حركة التغيري على 5 مقاعد واالحتاد اال�ضالمي 
 4 مقعدين واجلماعة االإ�ضالمية مقعدين وحركة اجليل اجلديد 
مقاعد، بينما ح�ضل حتالف الدميقراطية والعدالة الذي يقوده 

برهم �ضالح على مقعدين".

الناطق  وذكر  بغداد  اىل  حمافظات  ل�ضت  االقرتاع  �ضناديق  نقل  االنتخابات،عن  مفو�ضية  اعلنت  اجلورنال:   – بغداد 
 ( ملحافظات  االقرتاع  �ضناديق   ، بيان  يف  حمزة  جرب  ليث  القا�ضي  لالنتخابات  امل�ضتقلة  العليا  للمفو�ضية  الر�ضمي 
الب�رشة و مي�ضان و ذي قار واملثنى و الديوانية ووا�ضط ( مت نقلها اىل معر�س بغداد الدويل ،  الجراء عمليات العد والفرز 
اليدوي للمراك��ز واملحطات االنتخابية والواردة ب�ضاأنها �ضكاوى وطعون للمراكز واملحطات االنتخابية للمحافظات". 
واأ�ضاف ان "ال�ضناديث �ضتدقق وفق ال�ضياقات القانونية التي ر�ضمتها القوانن واالنظمة النافذة اخلا�ضة باالنتخابات 
، ا�ضافة اىل االجراءات التي وردت يف قرار املحكمة االحتادية العليا بهذا اخل�ضو�س وب�ضكل تراتبي للمحافظات وح�ضب 
املواعيد التي حتددها املفو�ضية لكل حمافظة ، اعتبارا من التا�ضع من ال�ضهر احلايل". واأ�ضار اىل انه متت اال�ضتعانة 
للقيام  والكرخ  الر�ضافة  ا�ضتئناف  حمكمتي  رئا�ضتي  وموظفي  والر�ضافة  الكرخ  يف  املفو�ضية  مكتبي  من  مبوظفن 
باأجراء عملية العد والفرز اليدوي وباأ�رشاف مبا�رش من قبل جمل�س املفو�ضن وكذلك ممثلي االمم املتحدة واملراقبن 

الدولين وممثلي �ضفارات دول العامل وممثلي االحزاب ال�ضيا�ضية وو�ضائل االعالم كافة".

ان  االقت�ضادي  ال�ضاأن  يف  املخت�ضن  من  ع��دد   اك��د   
متثله  الذي  احلكومي  ال�ضحة  لقطاع  الوا�ضح  ال��رتدي 
امل�ضت�ضفيات واملراكز الطبية، وحتول العيادات اخلا�ضة 
ا�ضباب  لعدة  املواطنين   الرواح  ا�ضتنزاف  مل�ضدر 
ان  الزاما  �ضار  لالمرا�س،  اخلاطئ  الت�ضخي�س  اهمها 
يكون هناك تاأمينا �ضحيا للفرد .  وقال رئي�س جمل�س 
ان  الزيادي،  عبداحل�ضن  للتاأمن،  الرهام  �رشكة  اإدارة 
�ضعف  منها  العقبات،  عدة  يواجه  التاأمن   "قطاع 
ال  الت���ي  الطبقات  لدى  خ�ضو�ضًا  الت��اأميني،  الوعي 

ثقافتها يف  اقت�ضاديًا كبرياً ملحدودية  ن�ضاطًا  متار�س 
التي  ال��دول  جتارب  من  اال�ضتفادة  وعدم  املجال،  هذا 
الفتا  اقت�ضادها،  يف  مهمًا  رافداً  التاأمن  قطاع  تعترب 
  ." اىل ان العراق ال يعي اهمية لتاأمن املجال ال�ضحي 
"هناك  ان  ل�»اجلورنال«،  حديث  يف  الزيادي  وا�ضاف 
عدة مقرتاحات لتطوير قطاع التاأمن وجعله فاعاًل يف 
�س  دعم االقت�ضاد واملجتمع ،  ومن اأبرزها اإلغاء التخ�ضّ
اخلا�س  القطاع  تاأمن  ل�رشكات  حاليًا  به  املعمول 
وال�ضماح لها مبمار�ضة كل اأنواع التاأمن، اإذ اإن جزءاً من 

ال�رشكات يحق له حاليًا ممار�ضة التاأمن على احلياة، 

مديرية  اإىل  التابعة  البيئة  �رشطة  ا�ضدرت 
ب�ضاأن  ه��ام��ة  ار����ض���ادات  امل���دين  ال��دف��اع 
التعامل  ارت��ف��اع دراج���ات احل���رارة وط��رق 
معها واحل���د م��ن ت��اأث��ريات ه��ذه امل��وج��ة . 
عدم  يجب  انه"  البيئة  ل�رشطة  بيان  وذك��ر 
تفاديًا  ال�ضم�س  الأ�ضعة  املبا�رش  التعر�س 

واالإجهاد  ال�ضم�س  ب�رشبات  االإ�ضابة  خلطر 
احلراري ، و �رشب كميات كافية من ال�ضوائل 
وعدم االعتماد على االإح�ضا�س بالظماأ " كما 
ينبغي ارتداء اأغطية الراأ�س الواقية والقبعات  
كما دعا البيان اىل " مراقبة االأطفال وعدم 
ال�ضماح لهم باخلروج من املنزل يف االأجواء 
خفيفة  مالب�س  ارتداء  اهمية  موؤكدا  احلارة، 

وذات األوان فاحتة".

فيما يرتقب ال�ضارع العراقي �ضدور مذكرات قب�س بحق 
مايل  ف�ضاد  مبلفات  تتعلق  بتهم  الدولة  يف  م�ضوؤولن 
يجري  احلالية،  احلكومة  عمر  انتهاء  قرب  مع  واداري 
�ضنوات  خلم�س  اج��ازات  م�ضوؤولن  منح  عن  احلديث 
ملوظفن على �ضلة ب�ضفقات تقدر بامليارات. و�ضوت 
من   33 امل��ادة  على  واليته  املنتهية  النواب  جمل�س 
قانون املوازنة العامة واخلا�ضة مبنح املوظفن اجازة 
اال�ضمي  الراتب  فيها  يحت�ضب  التي  �ضنوات"  "اخلم�س 
للموظف.  التقاعد  الأغرا�س  خدمة  االج��ازة  و�ضنوات 
و�ضبق ان ك�ضف اخلبري االأمني واملحلل ال�ضيا�ضي احمد 

باأ�ضماء مطلوبن ت�ضل اىل  االأبي�س، عن تهيئة قائمة 
يف  املوجود  االنرتبول  وفد  اىل  �ضت�ضلم  �ضخ�ضية   37
اأعدت  العراقية  احلكومة   ” اإن  االأبي�س  وق��ال  بغداد. 
قائمة ب� 37 �ضخ�ضية مطلوبة  للق�ضاء العراقي �ضدرت 
بحقها مذكرات قب�س بتهمة �رشقة املال العام  مببالغ 
كبرية". وتابع ان “االنرتبول يعتزم ت�ضليم با�ضووردات  
ال�ضخ�ضيات وتعميمها على دول العامل  اجلوازات لتلك 
الدوائر والوزارات  القب�س عليهم". وت�ضهد اغلب  الإلقاء 
يف الوقت احلايل اإقباال على ترويج  معامالت االجازة 
بوقت  منحهم  ليتم  متنفذين  ومدراء  موظفن  قبل  من 
يدل  خطري  موؤ�رش  يف  اال�ضبوع،  يتعدى  ال  جدا  ق�ضري 
على هروب هوؤالء اال�ضخا�س )املدراء واملوظفن( بعد 

مطلعة.  م�ضادر  بح�ضب  ف�ضاد  مبلفات  تورطهم   ثبوت 
اخلم�س  اج��ازة  منحت  "احلكومة  ان  امل�ضادر  وتقول 
احلا�ضلن  املوظفن  مبالغ  من  لال�ضتفادة  �ضنوات 
النق�س  و�ضد  االعمار  اعادة  عملية  لدعم  االجازة  على 
النفط يف حينها.  ا�ضعار  املايل احلا�ضل من انخفا�س 
الدولة  قوانن  ح�ضب  للموظف  يحق  "كذلك  وا�ضافت، 
على  اقبال  هناك  واليوم  رات��ب،  ب��دون  ال�ضنة  اج��ازة 
حتريك  امكانية  من  للهروب  املعامالت  هذه  ترويج 
مذكرات قب�س بحقهم بعد ثبوت تورطهم مبلفات  ف�ضاد 
قانونا  احلكومية  "املوؤ�ض�ضة  ان  مبينا  ومايل"،  اداري 
متنح  املوظف  االجازات ال�ضباب خا�ضة به". وي�ضيف 
ب�ضفقة  متورطة  دائرة حكومية  املوظفات يف  "احدى 

بيع و�رشاء االأرا�ضي والعقارات قدمت على اجازة بدون 
راتب ومت توقيع معامالتها بوقت قيا�ضي". موظف اخر 
احدى  يف  "م�ضوؤول  ان  ل�»اجلورنال«  ي�ضيف  ع(  )ف 
الوزارات ح�ضل على اجازة ثالثة ا�ضهر لل�ضفر اىل خارج 
البالد خوفا من امكانية اعتقاله بتهم ف�ضاد امال منه 
يتكفل  اجلديدة  احلكومة  وزارة يف  ح�ضول حزبه على 

بت�ضوية ملفاته".
ويرى قانونيون ان "هذه الت�رشفات تدل ب�ضكل وا�ضح 
اأو اداري  على تورط امل�ضوؤولن يف ملفات ف�ضاد مايل 

ب�ضكل مبا�رش  او من خالل ا�رشاك هوؤالء املوظفن".
هوؤالء  به  يقوم  "ما  ان  ل�»اجلورنال«  قانوين  وي�ضيف 

هو طريق يوؤمن خروجهم قانونيا اىل خارج العراق"،

مرحلة "كسر العظم" تبدأ بين واشنطن وطهران ومالمح الكتلة االكبر ترسم في اربيل

الكشف عن تخريجة قانونية استغلها موظفون للتملص من تهم »فساد« 
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A L J O U R N A L  N E W S P A P E R

داع�س  تنظيم  عودة  من  املو�ضل  مدينة  �ضكان  يخ�ضى 
االونة  يف  لوحظ  ان  بعد  جمددا  املدينة  اىل  االرهابي 
وهم  االرهابي  التنظيم  لبقايا  خفية  حتركات  االخرية 
تاهيلهم.  الع��ادة  واالطفال  ال�ضباب  بتح�ضيد  يقومون 
تنظيم  خاليا  بع�س  قيام  عن  حمليون  �ضكان  وك�ضف 
جندهم  ممن  وتدريب  تاهيل  باعادة  االرهابي  داع�س 
ال�ضباب  من  املا�ضية  ال�ضنوات  يف  االرهابي  التنظيم 
داخل  يومية  �ضبه  اجتماعات  عقد  خالل  من  واالطفال 
امل�ضافات ال�رشية وب�ضكل خفي بعيدا عن انظار القوات 
عادة  "االجتماعات  ان  وا���ض��اف   العراقية.  االمنية 
ال�ضالح  على  ال�ضغار  هوؤالء  تدريب  يتم  الليل  يف  تكون 
امل�ضتقبلية  التنظيم  اه��داف  و���رشح  املواجهة  وكيفية 

العادة احياء ما ت�ضمى بدولة اخلالفة"، مبينا ان "هذه 
يف  االرهابية  باخلاليا  مبا�رش  ب�ضكل  مرتبطة  اخلاليا 
التوا�ضل  ويتم  هناك  من  املعلومات  وتتلقى  �ضوريا 
وا�ضارت  "الوات�ضاب".".  وكروبات  الر�ضائل  طريق  عن 
ه��وؤالء  فقدان  ا�ضتثمر  "داع�س  ان  اىل  اخ��رى  م�ضادر 
العملية  خالل  واقربائهم   اهاليهم  واالطفال  ال�ضباب 
يقوم  حيث   ، العراقي  اجلي�س  خا�ضها  التي  الع�ضكرية 
القوات  من  بالثاأر  ال�ضغار  ه��وؤالء  بتحري�س  داع�س 
ارهابية  بعمليات  التنظيم  قيام  من  حمذرة  االمنية"، 
تخل االمن يف مدينة املو�ضل". من جهته ك�ضف م�ضدر 
وجود  اىل  ت�ضري  ا�ضتخبارية  معلومات  ان"هناك  امني، 
للقتال  م�ضتنفرين  داع�س  من  مقاتل   ٧٠٠ يقارب  ما 
يف  م�ضتقرة  ب�ضورة  ويعي�ضون  العراقية  االرا�ضي  داخل 
نينوى  حمافظتي  ح��دود  داخ��ل  موزعة    ) م�ضافات   (

بالتوا�ضل  ارهابية  باأن�ضطة  ويقومون  الدين   و�ضالح 
مع قواتهم من داخل �ضوريا، هذا باال�ضافة اىل عدد من 
اخلاليا النائمة داخل املدن". وا�ضاف، ان"داع�س يعي�س 
على االزمات وتنتع�س بظاللها وهي بانتظار تنامي اي 
نوع من ال�رشاع داخل العراق، ليجد لنف�ضه بيئة متكنها 
نينوى  حمافظة  عن  النائب  حذر  ذلك  اىل  العمل".  من 
املو�ضل،  مدينة  اإىل  داع�س  تنظيم  عود  من  قدو،  حنن 
فيما ك�ضف اأ�ضباب عودة داع�س اإىل املحافظة. وقال قد ، 
ان "ال�رشاعات ال�ضيا�ضية احلالية يف املحافظة، قد تدفع 
فيجب  املو�ضل،  اإىل  االإرهابي  داع�س  تنظيم  عودة  اإىل 
ع�ضكري"،  حاكم  تعين  خالل  من  اخلالفات  تلك  اإنهاء 
مبينا ان "هناك عدد من الدواع�س مازالوا يف املو�ضل، 
وهم عبارة عن خاليا نائمة". واأ�ضاف ان "تلك اخلاليا 
النائمة ت�ضكل خطر حقيقي على امن املو�ضل واأهاليها، 

وقد ت�ضتغل تلك اخلاليا اخلالفات وال�رشاعات ال�ضيا�ضية 
على من�ضب املحافظ، وتعيد ن�ضاطها من جديد". بدوره 
مدلول  احمد  نينوى  حمافظة  عن  ال�ضابق  النائب  طالب 
تعزيزات  باإر�ضال  العبادي  حيدر  الوزراء  رئي�س  اجلربا 
بيان،  اجلربا يف  ال�ضورية. وقال  العراقية  مل�ضك احلدود 
نينوى  حمافظة  غ��رب  الواقعة  واملناطق  “املدن  اإن 
االن  له و�ضعها  التابعة  والقرى  البعاج  ق�ضاء  وحتديداً 
ال�ضورية من جهة جزيرة  احلدود  وذلك الن  م�ضتقر  غري 
حمافظة نينوى تعترب �ضبه مفتوحة وغري م�ضيطر عليها 
رئي�س  واعلن  االمنية".   االأجهزه  قبل  من  تامة  �ضيطره 
القائد العام للقوات امل�ضلحة حيدر العبادي يف  الوزراء 
العا�رش من متوز 2017 ، حترير مدينة املو�ضل بالكامل 
يف  احتلها  ال��ذي  االرهابي  داع�س  تنظيم  �ضيطرة  من 

العا�رش من حزيران 2014.
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