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النجف تمنع دخول االسماك الى اسواق
المحافظة

العراق ..فتح خط اتصال مستمر مع التحالف الدولي لمنع تسلل داعش

بغداد  -اجلورنال :وجه حمافظ النجف ل�ؤي اليا�رسي ،ال�سبت ،مبنع دخول اال�سماك عرب
املحافظات املجاورة ،عازيا ال�سبب اىل �سالمة و�صحة ابناء النجف .وقال اليا�رسي يف
بيان انه "وجه مبنع دخول اال�سماك عرب املحافظات املجاورة" ،مبينا ان "على اجلهات
االمنية يف ال�سيطرات اخلارجية ودوائر ال�صحة والزراعة والبيطرة متابعة هذا املو�ضوع
ميدانيا والتاكد من عدم دخول اال�سماك يف الوقت احلا�رض اىل املحافظة حلني التاكد من
�سالمتها من قبل اجلهات املخت�صة" .وتابع ان "هذا التوجيه للحفاظ على �سالمة ابناء
املدينة املقد�سة بعد تفاقم انت�شال اال�سماك امل�صابة من انهار املحافظات املجاورة".
وعزت وزارة الزراعة ،يف  2ت�رشين الثاين احلايل ،ابرز ا�سباب ظاهرة نفوق كميات كبرية
لال�سماك اىل انخفا�ض منا�سيب املياه يف نهري دجلة والفرات وقلة االيرادات املائية من
تركيا ،ا�ضافة اىل ما يلقى يف النهرين من ملوثات �صناعية ومنزلية ،فيما الزمت املربني
االلتزام بال�ضوابط واملحددات البيئية ونظام الرتبية ال�صحيح .و�شهدت حمافظة بابل ،خالل
اليومني املا�ضيني ،ظاهرة نفوق جماعي لال�سماك يف االحوا�ض واملزارع ومياه االنهر،
دون معرفة اال�سباب ،لتلتحق بها حمافظة بابل ام�س اجلمعة ،حيث طفت االالف االطنان من
اال�سماك فوق املياه بعد نفوقها.

اطباء عراقيون ينجحون باجراء عملية نادرة على
مستوى العالم
بغداد  -اجلورنال :ك�شف م�ست�شفى ابن النفي�س التعليمي التابع لدائرة �صحة
الر�صافة يف بغداد ،ال�سبت ،عن جناح عملية نادرة ومعقدة على م�ستوى العراق
والعامل ل�شاب من النجف يعاين من ان�سداد �شبه تام يف الق�صبة الهوائية .وقال
مدير امل�ست�شفى علي حمي ال�شمري يف بيان ان "فريقا طبيا برئا�سة اجلراح عقيل
�سلمان ي�رس املتخ�ص�ص بجراحة ال�صدر والأوعية الدموية ا�ستقبل حالة معقدة
ل�شخ�ص يعاين ي من فقدان �شبه تام للوعي و�صعوبة كبرية يف التنف�س" ،مبينا
انه "مت اجراء الفحو�صات الالزمة له وادخل �صالة العمليات اجلراحية الجراء
الالزم" .وا�ضاف انه "بعد اجراء الفحو�صات تبني ان املري�ض يعاين من ان�سداد
بن�سبة  % 95يف الق�صبة الهوائية ،ادخل على اثرها �صالة العمليات اجلراحية
حيث اجريت له عملية اعادة ت�صنيع الق�صبة الهوائية" ،م�شرياً اىل ان "االن�سداد
كان �صعبا للغاية لوجوده يف اجلزء ال�صدري من الق�صبة الهوائية" .واكد ي�رس
ان "العملية تكللت بالنجاح وعاد املري�ض اىل و�ضعه الطبيعي من حيث التنف�س
والوعي" ،الفتا اىل ان "هذه العملية تعد نادرة جدا على م�ستوى العراق والعامل وال
يتعدى ن�سبة جناحها الـ 20باملئة حتى يف البلدان املتطورة".

البناء يكشف حقيقة وجود اتفاق للتصويت على
اربعة وزراء
بغداد  -اجلورنال :ك�شف حتالف البناء ،ال�سبت ،حقيقة وجود اتفاق �سيا�سي
على الت�صويت على اربعة زراء ،من ثمانية متبقني باحلكومة العراقية اجلديدة،
برئا�سة عادل عبداملهدي.
وقال النائب عن التحالف حامد املو�سوي ان "االنباء التي حتدثت عن وجود
اتفاق على مترير  4وزراء فقط بجل�سة الربملان ،والتي ت�صادف يوم الثالثاء
املقبل ،غري �صحيحة ،وال يوجد هكذا اتفاق او هكذا توجه من اال�سا�س".
وبني املو�سوي ان "احلوارات ب�ش�أن مترير  8وزارات م�ستمرة ،والهدف منها مترير
الوزارات املتبقية جميعاً ،بجل�سة واحدة وب�سلة واحدة ،ولي�س عدد منها".
و�أعلن حتالف �سائرون املدعوم من زعيم التيار ال�صدري مقتدى ال�صدر� ،أم�س
اجلمعة ،عن التو�صل التفاق بني الكتل ال�سيا�سية على مترير اربعة وزراء من
الثمانية املتبقني الذين مل ُي�صوت عليهم �ضمن الت�شكيلة اجلديدة للحكومة
احلالية.

بغداد  -متابعة

�أف��ادت حمطة "لأخبار الآن" ،يف تقرير ن�رشته
ال�سبت مب��ح��اول��ة م�سلحي داع�����ش الت�سلل اىل
ال��ع��راق انطالقا من االرا���ض��ي ال�سورية ،تنفيذا
لأم��ر "خليفته" �أب��و بكر البغدادي ،فيما حددت
ط��رق التهريب التي يتبعها م�سلحو التنظيم يف
حماولة للت�سلل اىل غرب العراق .وقالت املحطة
يف تقريرها� ،إن "م�صادر ا�ستخباراتية عراقية
حذرت من ا�ستمرار عمليات التهريب التي يتبعها
م�سلحو داع�ش داخل الأرا�ضي ال�سورية يف حماولة
للت�سلل اىل العراق والعودة لت�شكيل خاليا �إرهابية
يف املناطق الغربية للمو�صل والأنبار انطالقا من
ال�صحراء املمتدة بني
املحافظتني" .و�أ�ضافت م�صادر ال�صحيفة� ،أن

"م�سلحي داع�ش يتبعون طرق تهريب من معاقل
التنظيم يف دير ال��زور ومدينتي هجني وال�سو�سة
تنفيذا لأوام��ر زعيم التنظيم الإره��اب��ي �أب��و بكر
البغدادي بفتح �أكرث من جبهة مع القوات العراقية
وقوات �سوريا الدميقراطية عرب ما �أ�سماها الذئاب
املنفردة
واخلاليا النائمة".
وتابعت املحطة� ،أن "م�س�ؤولني يف بغداد �أكدوا �أن
قيادة العمليات امل�شرتكة فتحت خط ات�صال م�ستمر
مع التحالف ال��دويل بعد �أنباء �أف��ادت ب��أن عددا
من م�سلحي داع�ش هربوا من دير ال��زور وهجني
وال�سو�سة وهم يحاولون الت�سلل اىل العراق عرب
حمافظة احل�سكة ال�سورية".
"
أن
�
ب
التقرير،
وفق
ؤولون،
و�أ�ضاف ه�ؤالء امل�س�
ً
م�سلحي داع�ش يحاولون �أي�ضا اال�ستفادة من قرب

منطقة البعاج العراقية من احلدود مع �سوريا بهدف
الت�سلل اىل ال�صحراء املمتدة بني املو�صل والأنبار".
ولفتت املحطة يف تقريرها� ،إىل �أنه "مبوازاة هذه
املعلومات ،نفذ التحالف ال��دويل �ضد داع�ش يف
العراق و�سوريا و�سالح اجلو العراقي غارات جوية
�أ�سفرت عن قتل  19م�سلحا من داع�ش يف منطقة
خممور التابعة للمو�صل بعد �أن تبني �أن م�سلحي
التنظيم كانوا يحاولون االنت�شار يف �إحدى القرى".
يف هذه الأثناء� ،أك��دت قيادة العمليات العراقية
امل�شرتكة ،بح�سب التقرير� ،أن "م�سلحي داع�ش
يبعدون نحو  5كيلومرتات داخل االرا�ضي ال�سورية
عن ح��دود ال��ع��راق من جهة حمافظة دي��ر ال��زور
ال�سورية" ،لكن القيادة �أكدت �أن "هناك حت�صينات
و�إج����راءات م�شددة �شملت املراقبة بالكامريات
احلرارية والطائرات امل�سرية لت�أمني احل��دود مع

�سوريا" .وكانت قيادة العمليات العراقية امل�شرتكة
�أعلنت حالة الت�أهب على احلدود العراقية ال�سورية
بعدالتوتر امل��ي��داين ال��ذي �شهدته حمافظة دير
الزور ال�سورية بني م�سلحي داع�ش وقوات �سوريا
الدميقراطية .و�أعلن قائد ال�رشطة االحتادية ،الفريق
رائد �شاكر جودت ،ال�سبت ،مقتل  19عن�رصا من
تنظيم "داع�ش" �ضمن قاطع عمليات الفرقة الثالثة
يف ق�ضاء خممور مبحافظة نينوى.
وقال جودت يف بيان �إن "قطعات اللواء  11واللواء
 12ب�إمرة قائد الفرقة  3وب�إ�سناد جوي متكنت
من حما�رصة الع�صابات الإرهابية وقتلهم �أثناء
واجب تفتي�ش ومداهمة منطقة "قره بوتك" جنوب
�رشقي ق�ضاء خممور" .و�أ�ضاف �أنه "مت العثور �أثناء
العملية على عدد  7من �أ�سلحة الكال�شنكوف وخمب�أ
خلزن املواد الغذائية".

االعالم واالتصاالت تعلن دعمها للجهات االعالمية في حرية التعبير عن الرأي
بغداد  -الجورنال

اعلنت هيئة االع�لام واالت�����ص��االت ،عن دعمها
للجهات االعالمية يف حرية التعبري عن ال��ر�أي،
نافية تف�سري بع�ض و�سائل االع�لام ب�أنها قرار
بتكميم االف��واه .وقال رئي�س جمل�س امناء هيئة
االعالم واالت�صاالت �أ�رشف الدهان يف بيان �إن
"موقف هيئته داعم لكافة اجلهات االعالمية يف
اال�ستفادة من م�ساحة حرية التعبري املمنوحة لها
مبوجب الد�ستور ومبا ين�سجم مع قواعد ولوائح
مدونات ال�سلوك املهني والبث االعالمي وااللتزام
بالقوانني النافذة وال�سيا�سة العامة يف التعاطي
مع كل و�سائل االعالم" .واكد الدهان� ،أن "من اهم
م�س�ؤولياتهم هي ممار�سة الدور التنظيمي لتجنب
اجلهات االعالمية يف الوقوع ب�أي خرق ملدونات
ال�سلوك املهني الأم��ر ال��ذي يعر�ضها للم�سائلة
مبوجب القانون النافذ" .وا�ضاف ال��ده��ان� ،أن
"هيئة االعالم واالت�صاالت وكونها هيئة د�ستورية
م�ستقلة لكنها جزء من منظومة الدولة التي تتلقى
منها بني فرتة واخ��رى اعمامات ر�سمية تتطلب
مراعاة عدد من الظواهر احل�سا�سة يف املجتمع
تراعى فيها امل�صالح العليا للبالد ووحدة الن�سيج
املجتمعي العراقي وتلتزم الهيئة بالتعامل معها
اداري��ا مبا ين�سجم وال�صالحيات املمنوحة لها
من دون ان ي�سلبها ذلك ا�ستقالليتها يف تنفيذ
مهامها وواجباتها" ،مو�ضحة �أن "هذا ما ارادت
الهيئة تو�ضيحه يف اعمامها ال�صادر لكافة و�سائل
االعالم م�ؤخرا والذي مت تف�سريه من قبل البع�ض
انه قرار بتكميم االفواه".
وبني الدهان� ،أن "الد�ستور العراقي مبوجب ن�ص
املادة  ٣٨كفل حق حرية التعبري عن الر�أي بكل
الو�سائل ومبا ال يخل بالنظام العام واالداب وال
احد لديه ال�سلطة بالعمل عك�س ذلك".

ّ
العراق ..موازنة العام  2019تفجر أزمة سياسية مبكرة
بغداد  -متابعة

هدد رئيس حتالف «القرار»
العراقي ،أسامة النجيفي،
باللجوء إىل احملكمة االحتادية
السرتجاع حق حمافظة نينوى يف
املوازنة االحتادية لعام ،2019
يف حني النائب عن ائتالف النصر
يف حمافظة نينوى وزير الدفاع
السابق خالد العبيدي ،كشف
عن رقم صادم بشأن ختصيصات
احملافظة من املوازنة يف وقت تعد
احملافظة اليت مركزها املوصل
األكثر دماراً بسبب احلرب على
تنظيم داعش.

النجيفي ،ويف بيان له� ،أكد عزمه اللجوء �إىل
املحكمة االحتادية ملواجهة ما تعانيه نينوى
من غنب وا�ضح يف موازنة العام املقبل ،قائالً:
«�سنعمل ملعاجلة الغنب ال��ذي حلق بنينوى
يف ح�صتها من املوازنة االحتادية من خالل
الربملان ،و�إال �سنلج�أ للمحكمة االحتادية».

يـومية سيــاسيــة اقتصادية منوعة

و�أ�ضاف�« :أدعو نواب نينوى كافة للت�ضامن
النتزاع هذا احلق الد�ستوري».
يف ال�سياق ذات��ه� ،أك��د العبيدي ال��ذي يتزعم
يف نينوى ائتالف الن�رص الذي يقوده رئي�س
الوزراء ال�سابق حيدر العبادي� ،إنه «مع ت�سلم
ال�برمل��ان ال��ع��راق��ي م�سودة م����شروع قانون
املوازنة العامة لل�سنة املالية  ،2019ت�أكد
لنا �إن جمموع املبالغ الت�شغيلية واال�ستثمارية

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

املخ�ص�صة ملحافظة نينوى ال تعك�س ب�أي
�شكل من الأ�شكال اال�ستحقاق احلقيقي لهذه
املحافظة التي تعد ثاين �أكرب حمافظة عراقية
من حيث ع��دد ال�سكان ،والأك�ثر ت�رضراً من
العمليات الإرهابية و�صاحبة العدد الأكرب
من النازحني»� .أعرب العبيدي عن ا�ستغرابه
من التخ�صي�صات املجحفة ملحافظة نينوى،
م�ضيفاً« :ن ��ؤك��د رف�ضنا لظلم �أي حمافظة
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عراقية مهما ك��ان��ت الأ���س��ب��اب وامل�ب�ررات،
لإمياننا املطلق ب�أن �أي خلل �أو ظلم �أو غنب
ي�صيب �أي منطقة عراقية هي حماولة �أو خطوة
باجتاه تقوية �أع��داء بناء الدولة وال�ساعني
لتقوي�ضها ،واملا�ضي القريب خري مثال على
ذلك» .ودعا «�أع�ضاء جمل�س النواب �إىل �إعادة
م�رشوع املوازنة �إىل احلكومة لإعطاء كل ذي
حق حقه ودون ظلم �أو �إجحاف ،وفق ًا ملبد�أ
العدالة الوطنية جلميع حمافظاتنا و�أهلنا
العراقيني» .بدوره� ،أكد �أثيل النجيفي ،القيادي
يف حزب «للعراق متحدون» وحمافظ نينوى
ال�سابق� ،أن «موازنة نينوى ال تكفي لإدام��ة
اخل��دم��ات يف نينوى ب��ع��ي��داً ع��ن �أي عملية
�إعمار ...فهو �أقل مبلغ ح�صلت عليه حمافظة
نينوى مقارنة بال�سنني التي �سبقت (داع�ش)».
وي�ضيف النجيفي� :إن «املبلغ املخ�ص�ص ال
يكفي لإع��م��ار ج�رس وال م�ست�شفى وال حتى
امل�شاريع ال�صغرية ..قد يكفي فقط لتوفري جزء
�صغري من احتياجات البلديات من الآليات
�أو �إ�صالح جزئي يف �شبكات الكهرباء واملاء
دون �إ�ضافة �أي م�شاريع بنية حتتية للمدينة
املهدمة ،ودون توفري �أي خ��دم��ات �صحية
منا�سبة» .و�أ�شار �إىل �أن «ح�صة حمافظة نينوى
الطبيعية قبل احت�ساب الإ�ضافات املطلوبة
ب�سبب التدمري هي  10.6يف املائة من املوازنة
العراقية بعد قطع امل�صاريف ال�سيادية ،بينما
جند �أن حمافظة نينوى مل حت�صل مبوجب هذه
املوازنة �إال على  0.5يف املائة من املوازنة
بعد ا�ستقطاع ال�سيادية» .مبيناً� ،أن «هذا
املو�ضوع �سي�شكل خطراً على نينوى ،لي�س فقط
ب�سبب نق�ص خدماتها ،بل لأنه �سيعطي فر�صة
جديدة للتطرف واجلهل باال�ستحواذ على عقول
اليائ�سني واملحبطني».
من جهتها ،طالبت ماجدة التميمي ،ع�ضو
الربملان العراقي عن كتلة «�سائرون» ،احلكومة

ب�رضورة �إر�سال موازنة عام  2019مرفقة
باحل�سابات اخلتامية ل�ست �سنوات للفرتة من
(� )2017 - 2012إىل جمل�س النواب لالطالع
على �أب��واب ال�رصف الفعلي لها وحتديد مدى
التزام الوزارات واجلهات غري املرتبطة بوزارة
بقانون املوازنة وتعليماتها .التميمي ،ويف
بيان لها تلقت «ال�رشق الأو�سط» ن�سخة منه،
قالت� :إن «�آخر ح�ساب ختامي ورد �إىل جمل�س
ال��ن��واب ه��و ل��ع��ام  ،»2011و���ش��ددت «على
�رضورة �إر�سال تقرير منف�صل حول حتفظات
ديوان الرقابة املالية على احل�سابات اخلتامية
للفرتة م��ن ( )2011 - 2005التي �سبق
و�أن �صادق عليها جمل�س النواب يف ال��دورة
الثالثة مع ت�أكيده على ح�سم حتفظات ديوان
الرقابة املالية وح�سب الوزارات واجلهات غري
املرتبطة بوزارة وامل�ؤ�رشة �إزاء كل حتفظ».
و�أكدت ماجدة التميمي� ،أنه «ال يجوز اال�ستمرار
يف �إقرار املوازنات دون معرفة �أبواب ال�رصف
الفعلي ل��ه��ا» ،مطالبة «احل��ك��وم��ة ب�إر�سال
احل�سابات اخلتامية ل�ست �سنوات مع قانون
املوازنة لعام .»2019
ك��ردي �اً� ،أك��د ���ش��وان داودي ،ع�ضو الربملان
العراقي ال�سابق والقيادي يف االحتاد الوطني
الكرد�ستاين� ،أن «امل�شكلة التي نعانيها هي �أن
هناك �شيئ ًا فوق الد�ستور والقانون يف العراق،
وهو الإرادة ال�سيا�سية ،وبالتايل ف�إن احلديث
ع��ن الن�سبة املخ�ص�صة للكرد تكاد تكون
جمرد حرب على ورق ب�رصف النظر عن الن�سبة
التي يحكى عنها دائماً ،كربت �أم �صغرت».
و�أ�ضاف داودي� :إن «ن�سبة الـ 17يف املائة
كانت موجودة يف موازنات  2014و2015
و ،2016لكن مع ذلك كان املوظفون يف �إقليم
كرد�ستان بال روات��ب» ،مبين ًا �أن «�أي نقا�ش
حول املوازنة خارج التوافقات ال�سيا�سية هو
جمرد م�ضيعة للوقت».
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