
ت�صويت  ،ع��ن  العراقية،  اخلارجية  وزارة  اأعلنت 
الربملان الأوربي على تخ�صي�ص يوم عاملي لتخليد 

�صحايا تنظيمي داع�ص والقاعدة.
 وذكر املتحدث با�صم اخلارجية احمد حمجوب يف 

بيان ان "الربملان الأوربي
الحت��اد  يف  العراقية  ال�صفارة  مقرتح  على  واف��ق 
كل  من  عاملي  يوم  تخ�صي�ص  املت�صمن  الأورب��ي، 
يف  والقاعدة  داع�ص  ل�صحايا  تخليد  كذكرى  عام 
الوربي  "الربملان  ان  حمجوب،  واأ�صاف  العامل".  
يف  ع��دي��دة  حم��اور  ت�صمنت  ع��دت  ق���رارات  ناق�ص 
القطاعي  وال��ت��ع��اون  ال�صيا�صي  احل���وار  جم���الت 
العديد من  املوؤ�ص�صية وت�صمنت املحاور  والعالقات 
العالقات  وتطوير  تعزيز  على  تعمل  التي  الفقرات 
مبينا  العراق"،  وجمهورية  الأوروب��ي  الحتاد  بني 
من  امل�صاعدة  تقدمي  اىل  دعا  الأورب��ي  "الحتاد  ان 
و�صيادة  والدميقراطية  ال�صيا�صية  النظام  تعزيز  اأجل 

القانون
ال�صتقرار  ت��دع��م  ع��دي��دة  جم���الت  يف  وال��ت��ع��اون 

والتنمية يف العراق".
واأو�صح املتحدث با�صم اخلارجية العراقية، انه "يف 
اىل  مهمة  �صيا�صية  ر�صالة  القرار  مثل  الذي  الوقت 
العامل ب�صاأن العالقات املتينة بني جمهورية العراق 
الدول  الأورب��ي  الربملان  الأوروب��ي، حث  والحت��اد 
الأع�صاء للم�صي قدما يف مكافحة الإرهاب وتن�صيق 

اجلهود والإجراءات التي تدخل يف هذا
الإطار". واأعلن رئي�ص جمل�ص الوزراء حيدر العبادي 
العراقية،  الأرا�صي  يف  داع�ص  على  النهائي  الن�رص 
كافة  حترير  العراقية  ال��ق��وات  ا�صتطاعت  اأن  بعد 
�صوريا  مع  الربية  احلدود  على  وال�صيطرة  الأرا�صي، 
بكاملها، والبالغ طولها 183 كيلومرًتا. يف ال�صطور 
كلفت  وكم  الن�رص،  هذا  نقراأ معكم حيثيات  التالية، 
احلرب �صد التنظيم، وما هي اخل�صائر الناجمة عنها.
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بغداد-الجورنال

مخاوف من أزمة مياه حادة  وعودة النزوح في ديالى
الهجرة تعلن عودة 2000 عائلة نازحة إلى 

نينوى

لجان وزارية للنظر بطلبات المتقدمين 
للتعيين

اعتقال "هكر الديوانية" الذي يبتز الفتيات عبر 
التواصل االجتماعي

بغداد-اجلورنال:اأعلنت وزارة الهجرة واملهجرين، ال�صبت، عن عودة اأكرث من 2000 
نازح اىل مناطقهم يف حمافظة نينوى. وقال معاون مدير عام دائرة �صوؤون الفروع 
بالوزارة علي عبا�ص جهاكري يف بيان اإن “خميمات اجلدعة واحلاج علي واخلازر 
مناطقهم  اإىل  نازحًا   )2259( عودة  املا�صيني  اليومني  يف  �صهدت  �صام  وح�صن 
عودة  �صهد  علي  احلاج  “خميم  اأن  جهاكري،  واأ�صاف  نينوى”.  مبحافظة  املحررة 
والعيا�صية  وزمار  ربيعة  وناحيتي  تلعفر  ق�صاء  يف  مناطقهم  اإىل  نازحا   )550(
اإىل مناطقهم الأ�صلية  والك�صك فيما �صهدت خميمات اجلدعة عودة )586( نازحا 
يف اأمين املو�صل واأي�رصه وجمارين وتل عبطة واملحلبية اإ�صافة اإىل اأق�صية خممور 
وتلعفر والبعاج وناحيتي ربيعة وزمار “. واو�صح اأن “خميمات اخلازر وح�صن �صام 
�صهدت عودة )1123( اإىل �صكناهم الأ�صلية يف مناطق ال�صماح والنهروان والر�صالة 
تلعفر  ق�صاء  عن  ف�صال  احلديد  ورجم  الرمان  وتل  واملحلبية  والك�صك  والقو�صيات 

وناحيتي زمار والبعاج”. 

بغداد- اجلورنال:اكد املتحدث با�صم املكتب الإعالمي لرئي�ص الوزراء حيدر 
�صيتم  املالك  حركة  عن  الناجتة  الوظيفية  الدرجات  اأن   ، ال�صبت  العبادي، 
“الوقائع”،  الر�صمية  اجلريدة  يف  بها  اخلا�ص  القرار  ن�رص  مبجرد  اإطالقها 
اأن احلكومة �صت�صكل جلان يف الوزارات للنظر بطلبات املتقدمني  لفتا اىل 

للتعيني.
الوزراء  “جمل�ص  اإن  بيان،  �صعد احلديثي يف  املكتب  با�صم  املتحدث   وقال 
الوظيفية  الدرجات  اإ�صغال  بخ�صو�ص  تعليمات  اأ�صابيع  ب�صعة  قبل  اأ�صدر 
الناجتة عن حركة املالك، ومبوجب التعليمات �صتقوم وزارة املالية بتزويد 
الدرجات  تلك  تت�صمن  بجداول  ب��وزارة،  املرتبطة  غري  واجلهات  ال��وزارات 
“ال�صباح”.  �صحيفة  بح�صب   ،2016″ عام   نهاية  لغاية  عليها  امل�صادق 
حركة  عن  الناجمة  الدرجات  عدد  �صتبني  “اجلداول  اأن  احلديثي،  واأ�صاف 
املالك لكل وزارة اأو جهة غري مرتبطة بوزارة، والعناوين الوظيفية املعادلة 

لها”.
للنظر  بوزارة  ت�صكيل جلان يف كل وزارة وجهة غري مرتبطة  “�صيتم  واكد، 
يف طلبات املتقدمني للتعيني واإعادة التعيني، و�صيتم الإعالن عن الوظائف 

ال�صاغرة يف املوقع اللكرتوين لتلك الوزارات واجلهات”. 

بغداد-اجلورنال: اأعلنت خلية ال�صقور ال�صتخبارية ، ال�صبت، عن اعتقال ما 
التوا�صل  مواقع  عرب  الفتيات  بابتزاز  يقوم  والذي  الديوانية"  "هكر  ي�صمى 

الجتماعي.
تولد  اجم��د  املتهم  على  القب�ص  القاء  "مت  اإن��ه  بيان  يف  اخللية  وقالت 
مواقع  خالل  من  الفتيات  بابتزاز  يقوم  والذي  ال�صباط  حي  1986ي�صكن 
هواتف  ارقام  با�صتخدام  يقوم  "املتهم  ان  مبينة  الجتماعي"،  التوا�صل 

ومواقع مزيفة".
"املتهم حمرتف با�صتخدامA جهاز احلا�صوب والتهكري، وقد  اأن   واأ�صافت 
مت توقيفه من قبل الفريق التكتيكي يف حمطة قطار الديوانية اأثناء رجوعه 
من حمافظة الب�رصة"، مبينة انه "مت توقيف اأخيه مل�صاركته كذلك بالبتزاز 
الديوانية اىل خلية  الق�صية من قا�صي حتقيق  احالة  املبالغ بعد  وا�صتالم 

ال�صقور ال�صتخبارية".

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

تعزيز  من  وتركيا  اي��ران  من  لكل  الطريق  لقطع 
بح�صب  واملنطقة،  العراق  الع�صكريني يف  نفوذهما 

مراقبني لل�صان العراقي.
 ويوؤكد املراقبون ان ان�صاء قن�صلية امريكية بهذا 
الطريق  قطع  اىل  يهدف  اربيل  يف  الكبري  احلجم 
حلكومة اقليم كرد�صتان يف اعالن الدولة الكردية، 
ف�صال عن وا�صنطن تخ�صى من حتول كرد�صتان اىل 
الكراد  �صم  خالل  من  املنطقة  يف  ثانية  رو�صيا 
�صت�صبح  التي  كردية  دولة  لواء  حتت  املنطقة  يف 

القوى يف املنطقة.
ال�صفري  اأن  الأمريكية  اخلارجية  وزارة  واأعلنت 
والقن�صل  �صيليمن  دوغال�ص  العراق  يف  الأمريكي 
حجر  اجلمعة  ام�����ص  و�صعا  غ��رو���ص  ك��ني  ال��ع��ام 
يف  اجلديد  الأمريكية  القن�صلية  ملجمع  الأ�صا�ص 

اأربيل بالعراق.
املجمع  تاأ�صي�ص  اأن  بيان  يف  اخلارجية  واأ�صافت 
عن  "تعبريا  ياأتي  اأربيل  يف  الأمريكي  القن�صلي 
املهمة"،  الثنائية  وال�رصاكة  الدائمة  ال�صداقة 
يف  املجمع  تنفيذ  اإنهاء  تتوقع  اأنها  اإىل  م�صرية 

العام 2022
وك�صف  م�صدر مطلع، ان القن�صلية التي مت و�صع 
المريكي  ال�صفري  بح�صور  متت  لها  ال�صا�ص  حجر 
يف بغداد ورئي�ص حكومة اقليم كرد�صتان والقن�صل 
المريكي يف اربيل ، مبينا انها تعدبر الكرب على 

م�صتوى العامل.
وا�صاف انه �صيتم ان�صائها على م�صاحة 200 مرت 
 795 وبتكلفة  �صقالوة  اربيل  طريق  على  مربع 

مليون دولر وي�صتغرق بناءها اربع �صنوات.
ال�صابق  النائب  القانون  دولة  ائتالف  ويرى ع�صو 

عبد الهادي ال�صعداوي ان "ان�صاء قن�صلية امريكية 
بحجم كبري يثري ت�صاوؤلت كثرية ، حيث كانت هناك 
نوايا امريكية لنقل �صفارتها من بغداد اىل اربيل ، 
الحتادية  احلكومة  بني  اخل��الف��ات  ب�صبب  لكن 
عليها  املتنازع  املناطق  ب�صان  القليم  وحكومة 
مت تاجيل امل�رصوع، ويبدو هذا قد حتقق ولكن مت 

تغيري الت�صمية من �صفارة اىل قن�صلية.
اربيل  يف  قن�صلية  وج��ود  من  داع��ي  ل   " ويقول 
�صفارة  توجد  اعتبار  على  الكبرية  امل�صاحة  بهذه 
موظف  الف   3 من  اكرث  فيها  بغداد  يف  امريكية 
لي�صت  هذه  بان  املتوفرة  املعلومات  ح�صب  لكن   ،
قن�صلية وامنا قاعدة ع�صكرية امريكية يف اربيل ، 

لقطع الطريق امام ايران وتركيا اللذان يهدفان اىل 
تعزيز نفوذهما يف العراق".

�صعف  ا�صتغلت  "وا�صنطن  ان  ال�صعداوي  وي�صيف   
لن  قن�صليات  هكذا  ان�صاء  يف  العراقية  احلكومة 
برف�ص  اخلارجية  ووزارة  باحلكومة  الوىل  كان 
ان�صاء هكذا قن�صليات وبهذا احلجم الكبري ل�صباب 

يف  المبريكي  بالتدخل  �صت�صمح  انها  منها  كثرية 
الدولة  نفقات  زي��ادة  عن  ف�صال  العراقي  ال�صان 
نفقات  تتكفل  العراقية  احلكومة  ان  باعتبار 
الدبلوما�صيني والبعثات وممثلي الدول واملنظمات 
اعادة  اىل  العراق  ي�صعى  الذي  الوقت  يف  العاملية 
الغربية"، موؤكدا  بناء ما دمره داع�ص يف املنطقة 

انها تعد موؤامرة امريكية لتمزيق وحدة العراق.
كرد�صتان  اقليم  حكومة  رئي�ص  ق��ال  ذل��ك  اىل 
�صي�صتمر  المريكي  الوجود  اإن  بارزاين  نيجريفان 

يف القليم بل �صيتوا�صل يف العراق.
وا�صتدل بارزاين بهذا الأمر بعدما �رصعت وا�صنطن 
يف  ارب��ي��ل  يف  لقن�صليتها  �صخم  جممع  ببناء 
مرا�صم جرت يوم اجلمعة بح�صور رئي�ص احلكومة 
القليمية. و�صكلت وا�صنطن حتالفا دوليا بقيادتها 
بعدما حاول تنظيم داع�ص الزحف �صوب اربيل يف 
عام  منت�صف  يف  املو�صل  على  ا�صتيالئه  اعقاب 
2014.  وقال نيجريفان بارزاين لل�صحفيني على 
يف  اجلديدة  القن�صلية  ا�صا�ص  حجر  و�صع  هام�ص 
�صاعدتنا  الأمريكية  املتحدة  "الوليات  اإن  اربيل 
اجلي�ص  م�صاعدات  ول��ول  داع�ص،  على  احل��رب  يف 
يف  داع�ص  زحف  اإيقاف  ا�صتطعنا  ملا  الأمريكي 
مكانه بتلك ال�صورة". وعن م�رصوع املبنى ال�صخم 
حد  يف  "الأمر  ب��ارزاين  قال  المريكية  للقن�صلية 
ذاته اإ�صارة اإىل اخلارج واإىل كل العامل باأن اأمريكا 
واإرادة  كرد�صتان،  ويف  العراق،  يف  البقاء  تريد 
اأمريكا تطوير عالقاتها هامة جداً من هذه الناحية 
املتحدة  الوليات  اأن  ويعتقد  ولأمريكا".  للعراق 
اأن  رغ��م  ال��ع��راق  يف  جندي   7000 قرابة  تن�رص 
وزارة الدفاع الأمريكية )البنتاغون( اأقرت بوجود 

5200 ع�صكري فقط.
التدريب  تقدمي  اأ�صا�صي  ب�صكل  القوات  هذه  وتتوىل 

وامل�صورة للقوات العراقية والكردية.

هذا ما تخطط له واشنطن إزاء انشاءها اكبر قنصلية لها في كردستان

بغداد-الجورنال

اأيام،  منذ  تعاين معظم مناطق حمافظة دياىل 
م��وؤخ��راً  اإجتاحتها  ح���اّدة  ���رصب  مياه  اأزم���ة 
الكهربائي  الطاقة  تردي  ابرزها  عدة،  لأ�صباب 
�صلطت  بر�ص"،  "الغد  ان  حيث  املحافظة،  يف 
اهمية  من  له  ملا  املو�صوع  هذا  على  ال�صواء 
ي�صبب  رمبا  والذي  املواطنني  حياة  يف  كربى 

موجة نزوح.
وذكر عدد من املواطنني يف ق�صاء بعقوبة ان 
"مناطق وا�صعة من املدينة ما زالت تعاين من 
منذ  ال�رصب  مياه  يف  حاّدة  و�صحة  كبري  نق�ص 
اأيام ولغاية الآن، اأبرزها الأحياء الغربية و�صقق 

"يتم  انه  ال�صناعي وغريها"، موؤكدين  املجمع 
�صد النق�ص يف �صحة املياه من خالل ال�رصاء من 
ال�صيارات احلو�صية للمياه ل�صد النق�ص يف ظل 

اإرتفاع درجات احلرارة بالوقت الراهن".
�صعف  اىل  يعود  الأزم��ة  "�صبب  اأن  وا�صافوا 
املخ�ص�صة  ال��وق��ود  كميات  وقلة  الكهرباء 
او�صح  جانبه  ومن  الإ�صالة".  حمطات  لت�صغيل 
ولهان  جلولء  لناحية  املحلي  املجل�ص  ع�صو 
�رصقي  �صمال  الناحية  "مناطق  اإن  ال��ك��روي 
ما  كبرية،  مياه  اأزمة  من  اأي�صا  تعاين  دياىل، 
�صديدة  واإمتعا�ص  غ�صب  موجة  خلق  اىل  اأدى 
دياىل  وجمل�ص  حكومة  مطالبا  الأهايل"،  بني 
ب�"التدخل العاجل واإنقاذ الأهايل مما يعانوه".

لناحية  املحلي  املجل�ص  رئي�ص  اأكد  جهته  من 
"�صحة  اأن  العبيدي،  �صيفان  حممد  العظيم، 
ن�صبته  دي��اىل  �صمايل  العظيم  قرى  يف  املياه 
%100 الآن، الأمر الذي من املحتمل اأن يولد 
اأي��ة حلظة بظل  الأه��ايل يف  ن��زوح بني  موجة 
احلرارة".  ب��درج��ات  امل�صبوق  غري  الإرت��ف��اع 
ومن جانبها عزت مديرية ماء حمافظة دياىل 
"�صوء و�صع وعدم  اىل  الأزمة يف بيان  ا�صباب 
ا�صتقرار التيار الكهربائي وقلة جتهيز م�صاريع 
املاء، ما اأثر �صلبا على ت�صغيل امل�صاريع املائية 
يف  املواطنني  جتهيز  قلة  اىل  اأدى  وبالتايل 
مناطق بعقوبة واخلال�ص وبلدروز وبني �صعد، 
عن  خ��ارج  "الأمر  اأن  مبينة  ال�رصب"،  مبياه 

�صيطرة كوادر املديرية''.
الوقت  يف  العتماد  "يتم  ان��ه  اىل  وا���ص��ارت   
احلايل على املولدات والت�صغيل بن�صف الطاقة 
الإنتاجية"، داعية اىل "و�صع احللول املنا�صبة 
وا�صتقرار  ع���ودة  اأج���ل  م��ن  الزم����ة،  لن��ه��اء 
ل�صمان  املاء،  م�صاريع  اإىل  الكهربائي  التيار 
24 �صاعة، لتاأمني  ا�صتمرارية العمل على مدار 

مياه ال�رصب اإىل الأهايل". 
عدم  من  تعاين  دي��اىل  حمافظة  ان  اىل  ي�صار   
اأ�صبوع  نحو  منذ  الكهربائي  التيار  اإ�صتقرار 
نتيجة توقف اخلطوط الإيرانية الناقلة للطاقة 
اخلط  على  الإعتماد  اىل  اأدى  ما  امل�صتوردة، 

الوطني الذي ي�صهد اإنقطاعات كثرية.

بغداد-الجورنال

وضعت الواليات المتحدة 
االميريكة حجر االساس 
النشاء قنصلية لها في 

اربيل التي تعد االكبر على 
مستوى العالم على مساحة 

200 الف متر مربع وبتكلفة 
750 مليون دوالر على طريق 

اربيل شقالوة على الرغم 
من وجود قنصلية لها في 

مدينة عنكاوة في اربيل. 
وتسعى واشنطن الى تعزيز 

تواجدها الدبلوماسي 
والعسكري في شمال 

العراق وخصوصا في اقليم 
كردستان 


