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تكليف القاضي عزت توفيق جعفر برئاسة هيئة
النزاهة
ين بتكليف
بغداد  -اجلورنال �أعلنت هيئة النزاهة ،االثنني ،عن �صدور �أم ٍر ديوا ٍّ
مبهام رئا�سة الهيئة وكالةً .وقالت الهيئة يف بيان �إن
القا�ضي عزت توفيق جعفر
ِّ
ن�ص
“رئي�س جمل�س الوزراء حيدر العبادي �أ�صدر �أمراً ديواني ًا بتاريخ َّ 5/7/2018
مهام رئا�سة هيئة النزاهة وكالةً”.
بتول
على تكليف القا�ضي (عزت توفيق جعفر) يِّ
ِّ
و�أ�ضاف البيان� ،أن “القا�ضي عزت توفيق جعفر عينِّ يف عام  2009نائب ًا لرئي�س
هي�أة النزاهة ،و�سبق �أن كُ ل َِّف يف عام  2011مبهام رئا�سة الهي�أة وكالة”.
يذكر ان رئي�س جمل�س ال��وزراء حيدر العبادي �صادق بوقت �سابق على ا�ستقالة
رئي�س هيئة النزاهة ال�سابق ح�سن اليا�رسي ،بعد ان قدمت من قبل االخري.

مجلس ذي قار 90% :من سكان الدواية
هجروا المنطقة
بغداد  -اجل��ورن��ال :ك�شف جمل�س حمافظة ذي ق��ار ،االثنني ،ان �سكان
ق�ضاء الدواية قد اخلي بن�سبة  90%من �ساكنية ب�سبب اجلفاف وانعدام
املياه،ـ م�شريا �إىل هجرة اكرث من  200عائلة ملحافظة كربالء وبغداد
واىل مركزاملحافظة .وقال ع�ضو املجل�س �شهيد الغالبي �إن “�أكرث من 200
عائلة من ق�ضاء الدواية اجربوا على الهجرة نتيجة انعدام ولي�س �شح املياه
يف الق�ضاء وهذه العوائل متثل مان�سبته  % 90من �سكان الق�ضاء الذين
يعتمدون على الزراعة وتربية احليوانات” .وا�ضاف الغالبي� ،أن “هناك
اق�ضية اخرى يف املحافظة مهددة بهجرة �ساكنيها اذا ما ا�ستمر احلال ”
عازيا ال�سبب اىل ان املحافظة تقع على اذناب االنهر ومنها نهري الفرات
ودجلة ” .
من جانب اخر اكد الغالبي انه “ال خوف على منا�سيب املياه املغذية
للمحطة الكهربائية احلرارية لغاية االن ,اال اننا النخفي قلقنا من امل�ستقبل
اذا مل يتم ح�صة ا�ضافية للمحافظة”.

العدل :السجن  7أعوام لموظف شارك بسرقة
أكثر من  3مليار دينار
بغداد  -اجلورنال �أعلنت وزارة العدل ،االثنني ،عن �صدور �سجن �سبع �سنوات
ملوظف بدائرة الت�سجيل العقاري جنوبي بغداد� ،شارك مبلية �رسقة �أكرث
من ثالث مليارات دينار ،فيما �أ�شارت اىل �سجن متهم اخر باال�ستفادة من
ال�سندات املزورة و�رسق املبلغ املذكور.
وقال املفت�ش العام لوزارة العدل ح�سن حمود العكيلي يف بيان �إن “حمكمة
اجلنايات املخت�صة بق�ضايا النزاهة ا�صدرت حكما بال�سجن �سبع �سنوات
على موظف يف دائرة الت�سجيل العقاري يف منطقة املدائن جنوبي بغداد
�ساهم بتزوير عقارين ا�ستخدما ك�ضمان عقاري”.
و�أ�ضاف �إن “(�أ�.ش.م) قام يف العام  2015وبحكم وظيفته بالتوقيع على
�سند عقارين مت تغيري جن�سهما وقيمتهما وا�سم �صاحب العقار لغر�ض
اعتمادهما ك�ضمان لقر�ض من م�رصف الر�شيد بقيمة  3مليارات و500
مليون دينار”.
و�أ�شار اىل �إن “متهما هاربا �آخرا وهو (هـ�.أ.ج) ا�ستفاد من ال�سندات املزورة
و�رسق املبلغ املذكور ,الفتا اىل ان املحكمة وجدت من االدلة املتح�صلة
لديها كافية للحكم غيابيا بال�سجن (� )7سنوات وت�أييد حجز االم��وال
املنقولة وغري املنقولة للمدان”.

الكثبان الرملية  ..حلول معطلة للتخفيف من ارتفاع درجات الحرارة
بغداد -طالب الموسوي

ي�شهد العراق موجة حر �شديدة  ،خ�صو�صا املحافظات
اجلنوبية منه ،حيث �سجلت �أعلى درجات حرارة يف
العامل جتاوزت  /51/درجة مئوية يف بع�ض املناطق
 ،ال�سباب عزاها متخ�ص�صون واكادمييون يف البيئة
من جامعة ذي قار اىل العديد من العوامل البيئية
واملناخية،داعني ،احلكومة املحلية لتفعيل م�شاريع
الكثبان الرملية املعطلة للتخفيف من ارتفاع درجات
احلرارة  .يقول الدكتور با�سم الف�ضلي املتخ�ص�ص يف
اجلغرافية البيئية من كلية االداب بجامعة ذي قار
 ":ان العراق ت�أثر بتعمق منخف�ض الهند املو�سمي
الذي ي�سيطر على معظم اق�سام �سطحه و�شبه اجلزيرة

العربية ابتداء من �شهر �أي��ار اىل اواخ��ر �شهر �أيلول ،
بعد تراجع املنخف�ضات اجلوية املتو�سطية واجلبهوية
يف اوائل حزيران " ..وا�ضاف  ":ان العوامل الب�رشية
تلعب دورا �أكرث و�ضوح�آ يف تفاقم هذه الظاهرة التي
اخذت باالنت�شار على امل�ستوى العاملي ب�سبب الغازات
احلاب�سة واهمها غاز  CO2الذي ارتفعت ن�سبه يف
اجلو بعد الثورة ال�صناعية من  280جزء باملليون
اىل اكرث من  360جزء باملليون يف عام ." 2017
وا�شار اىل  ":ان ات�ساع خماطر ارتفاع درجات احلرارة
و�سيادة مظاهر اجلفاف والت�صحر يجب ان تاخذ حيزا
من اهتمام احلكومة  ،من خالل االهتمام بالغطاء
اخل�رضي وا�ستزراع وان�شاء االحزمة اخل�رضاء للحد
من زحف الكثبان الرملية وزياده املحتوى الرطوبي

للرتبة وتثبيتها..ف�ضالعن تفعيل م�شاريع تثبيت
الكثبان الرملية املعطلة عن العمل كم�رشوع تثبيت
الكثبان الرملية يف ق�ضاء الفجر �شمايل املحافظة الذي
يعد واحدا من امل�شاريع العمالقه املعطلة عن العمل
" .فيما ا�شار الدكتور عبد ال�سميع جالب ال�سهالين
املتخ�ص�ص يف اجلفرافية الطبيعية اىل  ":ان من بني
اال�سباب هو املوقع الفلكي للعراق واملوقع اجلغرايف
 ،ال�سيما وان العراق يقع يف العرو�ض الو�سطى من
الن�صف ال�شمايل للكرة االر�ضية  ،و يف املناطق اجلافه
و�شبه اجلافة ،ما ي�ؤثر على احلركة الظاهرية لل�شم�س
وزاوي��ة �سقوطها العمودية والتي تت�سبب بارتفاع
درج��ات احل��رارة يف العراق ابتداء من �شهر ماي�س
و�صعودا ل�شهر حزيران ف�شهر متوز و�آب حتى نهاية

�شهر ايلول " .فيما يرى االثاري الدكتور عبد االمري
احلمداين  ":ان الأجواء يف �سومر كانت معتدلة �صيفا
 ،اذ كانت املياه تغمر �أغلب االرا�ضي وال�سهول مغطاة
بالنباتات .وكانت ب�لاد �سومر ت�سمى (ب�لاد �سادة
الق�صب) لكرثة امل�سطحات املائية التي ت�ساعد على
تلطيف وحت�سني االجواء يف ف�صل ال�صيف .اما ال�سهول
والأرا�ضي الزراعية يف �سومر فكانت ت�سمى (�سهول
عدن) لكرثة الأ�شجار والنباتات واملراعي واملياه ".
وا�ضاف  ":ان الت�صحر والعوا�صف الرتابية مل تكن
موجودة تقريبا  ،اىل وقت متاخر من تاريخ العراق
القدمي " ،مبينا  ":ان اال�ستخدام اجلائر لالرا�ضي
الزراعية واملياه وع��دم العناية بالبيئة كانت من
ا�سباب تطرف املناخ يف العراق ،ويف اجلنوب حتديدا".

ثالثة احزاب كردية تعلن رفضها لنتائج العد والفرز اليدوي في كركوك
بغداد  -الجورنال

�أع��ل��ن��ت ث�ل�اث �أح����زاب ك��ردي��ة ،االث��ن�ين ،عن
رف�ضها لنتائج ال��ف��رز وال��ع��د ال��ي��دوي التي
ج��رت يف حمافظة ك��رك��وك ،م�شرية اىل انها
تفاجئت با�صدار جمل�س املفو�ضني من الق�ضاة
املنتدبني قرارهم الذي ين�ص على اجراء العد
والفرز اجلزئي وفقط لل�صناديق امل�شكو منها.
وق��ال��ت الأح����زاب الثالثة وه��ي ك��ل م��ن كتلة
التغيري ،اجلماعة ا�سالمية ،االحت��اد اال�سالمي
الكرد�ستاين ،يف بيان تلقته« ،اجلورنال » “اعلنا
ً �سابقا ان العملية االنتخابية الأخرية التي جرت
النتخاب جمل�س النواب العراقي �شابها الكثري
من التزوير وحتريف ارادة الناخبني ،حيث
رف�ضنا االعرتاف بنتائجها بعدما تبني لنا ان
بياناتها مزورة ومغايرة متاما للواقع وحلجمنا
ك�أحزاب �سيا�سية معروفة” .وا�شارت اىل انه
“يف ذلك الوقت حتملنا ومل ن�سلك ا�سلوب الرف�ض
اجلماهريي ً ،اميانا منا ان يحل العقالء امل�شكلة
ويقوموا بت�صويب م�سار العملية االنتخابية و
اظهار النتائج احلقيقية لكل طرف ،وبدال من
ذل��ك �سلكنا الطرق الق�ضائية والت�رشيعية”.
وعربت عن “تفاجئها با�صدار جمل�س املفو�ضني
من الق�ضاة املنتدبني قرارهم الذي ين�ص على
اج��راء العد وال��ف��رز اجلزئي وفقط لل�صناديق
امل�شكو منها ،ونعترب ان هذا ال ين�سجم ال مع
ن�ص القانون امل�شار اليه وال مع مطالب ال�شعب
ومطالبنا نحن ك���أح��زاب �سيا�سية مت�رضرة
من التزوير ،ولي�س باالمكان ت�صويب العملية
االنتخابية اال من خالل اعادة العد الكلي لكل
حمطات االق�ت�راع وب��الأخ�����ص يف حمافظات
اقليم كرد�ستان ،ونحن كانت طعوننا ت�شمل كل
العملية االنتخابية يف الدوائر االنتخابية يف
اقليم كرد�ستان وكركوك”.

بعد فتح النار على المتظاهرين .مخاوف من تفجر األوضاع في البصرة ومطالبات بتدخل العبادي
الجورنال  -متابعة

تشهد محافظة البصرة (590

كيلومتر جنوب بغداد) توتراً
متسارع ًا ،على خلفية مقتل

متظاهر وإصابة آخر أمس
األحد ،خالل االحتجاجات

التي اندلعت على خلفية

تردي الكهرباء والخدمات،
فيما طالب أعضاء في

الحكومة المحلية بتدخل
عاجل لرئيس الوزراء

العراقي حيدر العبادي من
أجل ّ
حل األزمة.

و�أكد م�صدر يف �رشطة الب�رصة� ،أن قوات عراقية
تنت�رش بكثافة يف مناطق خمتلفة من املحافظة،
لل�سيطرة على املوقف ،بعد الغ�ضب العارم الذي
ت�سبب به مقتل و�إ�صابة �شخ�صني ب�إطالق نار
على تظاهرة �أم�س ،مو�ضح ًا لـ"العربي اجلديد" �أن
االحتجاجات جتددت ب�صورة �أ�شد الليلة املا�ضية.
و�أو���ض��ح امل�صدر �أن متظاهري منطقة القبلة
(جنوب غرب الب�رصة) ا�ستمروا يف تظاهرتهم
حتى فجر اليوم ،مبين ًا �أن املتظاهرين قطعوا
ع��دداً من الطرق ،و�أح��رق��وا �إط��ارات ال�سيارات،
ورددوا �شعارات منددة باحلكومة العراقية.
�إىل ذلك ،وجهت ع�ضو جمل�س حمافظة الب�رصة
ب�سمة ال�سلمي دعوة �إىل رئي�س ال��وزراء العراقي
حيدر العبادي للتدخل العاجل حلل الأزم��ة من
خ�لال اتخاذ �إج���راءات ع��دة� ،أولها �إعفاء قائد
العمليات و�آمر القوة ال�ضاربة يف الب�رصة التي
اعتدت على املتظاهرين ،وتكليف بديلني عنهما
على �أن يكونا من �أهايل الب�رصة ح�رصاً ،وحماكمة
املت�سببني ب�إطالق النار على املتظاهرين العزل،
مطالبة بت�رسيح العمال الأج��ان��ب يف احلقول
النفطية العراقية.
و�شددت ال�سلمي على ��ضرورة الإيفاء بالوعود
ال�سابقة املتعلقة ب�إن�شاء حمطات لتوليد الكهرباء
وحتلية املياه ،و�رصف م�ستحقات الب�رصة من
عائدات النفط منذ العام � 2014إىل اليوم ،داعية
يف بيان �إىل تكليف عدد من الوزراء وامل�س�ؤولني
بتحريك امل�شاريع يف الب�رصة.
و�أ�شارت ع�ضو جمل�س حمافظة الب�رصة �إىل �أن
مطالبة �أهايل الب�رصة بحقوقهم امل�سلوبة جاءت
بعدما �أنهكهم �سوء اخلدمات ،وقلة فر�ص العمل،

يـومية سيــاسيــة اقتصادية منوعة

وعدم االيفاء بالوعود ،مطالبة اجلميع بالعمل
على ت�صحيح امل�سار.
�إىل ذلك ،قال حمافظ الب�رصة �أ�سعد العيداين �إن
وزير الداخلية قا�سم الأعرجي �أر�سل جلنة �إىل
املحافظة للوقوف على مالب�سات حادث �إطالق
النار على املتظاهرين ،مو�ضح ًا خالل مقابلة مع
�إذاعة حملية �أن اللجنة ا�ستدعت القوة ال�ضاربة
التي كانت يف موقع التظاهرة للتحقيق معها.
وبي العيداين �أن اللجنة التحقيقية �ستذهب اليوم
نّ
�إىل مقر احل��ادث وت�ستدعي ال�شهود ،م�ؤكداً �أن

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

ال�صور املتوفرة تثبت �أن �أي ًا من املتظاهرين مل
يكن يحمل ال�سالح.
من جهته ،ح��ذر ع�ضو جمل�س �أع��ي��ان الب�رصة
فا�ضل الدو�رسي من احتمال تفجر الأو�ضاع
يف الب�رصة يف حال مل تتخذ ال�سلطات العراقية
�إج���راءات رادع��ة بحق القوة التي اعتدت على
املتظاهرين ،م�شدداً يف حديث لـ"العربي اجلديد"
على ��ض�رورة �أن ت�سارع احلكومة العراقية
بتوفري اخلدمات للحيلولة دون تو�سيع نطاق
االحتجاجات .و�شهدت الب�رصة �أم�س الأحد مقتل
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متظاهر و�إ�صابة �آخ��ري��ن نتيجة لقيام القوة
ال�ضاربة العراقية ب�إطالق النار على حمتجني
كانوا يطالبون بتح�سني التيار الكهربائي وتوفري
اخلدمات.
اىل ذلك اعلن الناطق با�سم وزارة الداخلية اللواء
�سعد معن ،عن ت�شكيل جلنة عالية امل�ستوى
للتحقيق يف حادثة املتظاهرين يف حمافظة
الب�رصة .وقال معن يف بيان ان “وزير الداخلية
قا�سم االعرجي امر بت�شكيل جلنة حتقيقة برئا�سة
الفريق حممد بدر نا�رص وكيل ال��وزارة ل�ش�ؤون

االمن االحتادي للتحقيق يف ق�ضية املتظاهرين
يف حمافظة الب�رصة”.
وا�ضاف“ ،كما وحه الوزير بعر�ض النتائج ب�شكل
�رسيع امام انظاره من اجل العمل على احقاق
احلق وحما�سبة املق�رص “.
من جهته ،طالب املركز العراقي لدعم حرية
التعبري (حقوق)  ،وهو احد مراكز حقوق االن�سان
امل�ستقلة يف العراق ،يف بيان  ،مبحا�سبة كل من
تورط بقمع تظاهرة �سليمة يف الب�رصة ل�شبان
يطالبون بتوفري فر�ص عمل لهم  ،من خالل
اط�لاق ال��ن��ار على املتظاهرين وقتل احدهم
وا�صابة اربعة اخرين  ،معربا عن رف�ضه لقمع
املتظاهرين يف الب�رصة.
وق���ال امل��رك��ز �“ ،إننا نرف�ض قمع تظاهرة
للعاطلني عن العمل يف حمافظة الب�رصة ،من
قبل قوات مكافحة ال�شغب ،والتي ت�سببت مبقتل
متظاهر و�إ�صابة  4اخرين بجروح” ،مبينا انه
“�سجل مقتل املتظاهر (�سعد يعقوب املن�صوري)
بعد اط�لاق الر�صا�ص احلي على املتظاهرين،
وا�صابة (� )4آخرين”.
وا���ض��اف ان��ه “ويف الوقت ال��ذي يعرب املركز
العراقي لدعم حرية التعبري (حقوق) عن قلقه من
تزايد عدد حاالت االنتهاكات بحق حرية التعبري
والر�أي ،فانه يطالب القائد العام للقوات امل�سلحة
رئي�س ال���وزراء (حيدر العبادي)  ،اىل توجيه
القيادات االمنية بعدم التجاوز على املتظاهرين،
كونهم ميار�سون حقهم الد�ستوري يف االحتجاج
ال�سلمي على الواقع اخلدمي املرتدي” بح�سب
البيان .
وط��ال��ب اي�ضا وزي��ر الداخلية وق��ائ��د عمليات
الب�رصة بـ”حما�سبة املت�سببني ب�إطالق الر�صا�ص
احلي على املتظاهرين وقتلهم احد املواطنني”.
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