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االعدام لقاتل مدير جوازات بابل
بابل -اجلورنال:اعلن جمل�س الق�ضاء االعلى ،االحد ،ان حمكمة جنايات بابل ق�ضت
باعدام قاتل مدير اجلوازات يف املحافظة ،مبينة ان ذلك جاء وفقا للمادة الرابعة
من قانون مكافحة االرهاب.
وقال املجل�س يف بيان تلقت ان "الهيئة الأوىل يف حمكمة جنايات بابل نظرت
بق�ضية املدان بقتل مدير اجلوازات يف املحافظة وق�ضت حكما ب�إعدامه".
و�أ�ضاف املجل�س �أن "املحكمة ر�أت �أن الأدلة املتح�صلة ومنها ما ر�صدته كامريات
املراقبة واعرتافات املتهم يف دور التحقيق كافية لتجرمي املتهم" ،م�شريا اىل انها
"�أ�صدرت قرارها بالإعدام �شنقا حتى املوت بحق املدان وفقا لأحكام املادة الرابعة
من قانون مكافحة الإرهاب رقم  13ل�سنة ."2005
وافاد م�صدر امني ،يف  6ت�رشين االول املا�ضي ،ب�أن قوة من الداخلية اعتقلت
املتهم الرئي�سي بقتل مدير جن�سية بابل العقيد �صفاء الدليمي.
يذكر ان الق�ضاء العراقي ي�صدر بني فرتة واخرى احكاما باالعدام وال�سجن بحق
متهمني بعنا�رص "ارهابية" وجنائية.

توزيع  240وحدة سكنية للمستفدين
في مجمع الزهور
بغداد  -اجلورنال :وزعت هيئة ا�ستثمار بغداد 240 ،وحدة �سكنية �ضمن القرعة
اخلا�صة بامل�سجلني يف جممع زهور بغداد ال�سكني .وقالت الهيئة يف بيان" ان
التوزيع مت بعد اجراء القرعة العلنية اخلا�صة للم�سجلني على الوحدات ال�سكنية
بح�ضور �شاكر الزاملي رئي�س هيئة �إ�ستثمار بغداد و �إدارة �رشكة احلياة اجلديدة  ،اذ
مت توزيع الدفعة الأوىل املكونة من  6بنايات نوع ( )Dم�ساحة ()80م 2والتي بلغ
عددها ( )240وحدة �سكنية متكاملة اخلدمات".
و�أكد الزاملي �أثناء حفل التوزيع الذي مت يف مقر امل�رشوع اليوم" ان هدفنا خلق
دورة �إقت�صادية وتنمية حقيقية وتوفري فر�ص عمل وتهيئة �سكن مالئم للمواطن
البغدادي مع وجود املعوقات �إال اننا حتركنا ب�شكل مكثف للتخفيف من املعاناة
الكثرية للم�سجلني على هذه الوحدات كما �سنعمل على حل املعوقات الأخرى
تدريجياً".
و�أ�ضاف الزاملي" ان هناك تن�سيقا م�ستمرا من الهيئة مع احلكومة لإقرا�ض
املواطنني ب�ضمان الوحدات التي يتم بنا�ؤها خللق حالة من الإ�ستقرار لهم و بناء
منوذج ملنت�سبي وموظفي الدولة �إ�سوة ببقية اقرانهم يف دول العامل وليكون هذا
امل�رشوع �إنطالقة لآفاق جديدة لتنفيذ م�شاريع �أخرى".

ديالى..تشكيل لجنة ثالثية مشتركة لرصد
التجاوزات على االنهر االروائية
بغداد  -اجلورنال� :أعلنت مديرية املوارد املائية يف دياىل ت�شكيل جلنة م�شرتكة
لر�صد التجاوزات على االنهر االروائية يف املحافظة .وقالت املديرية يف بيان ان
مدير املوارد املائية مهند املعموري اجرى وبرفقته مدير البيئة ومدير املجاري
جولة ميدانية على نهر خري�سان الذي يعد �رشيان ق�ضاء بعقوبة كونه يغذي الكثري
من حمطات اال�سالة من اجل ر�صد املخالفات والتجاوزات على النهر .و�أ�ضافت انه
�سيتم �إزالة كافة التجاوزات واملخالفات من االنهر الرئي�سة والفرعية بهدف احلفاظ
على املياه وتوزيعها بالت�ساوي يف عموم املناطق" ،مبينا � ،أن جلنة ثالثية م�شرتكة
�شكلت من املوارد املائية والبيئة واملجاري مهمتها ر�صد التجاوزات واملخالفات
على كافة االنهر يف املحافظة" .وا�شارت اىل �رضورة العمل امل�شرتك للوقوف على
�أبرز املعوقات التي تعرقل جريان املياه �أو تلوثه والق�ضاء عليها ل�ضمان �سالمة
املياه واي�صالها ب�صورة منتظمة �إىل جميع االق�ضية والنواحي".

من رفوف النسيان الى طاولة البرلمان ..سائرون يحرك ملف سقوط الموصل
بغداد  -متابعة

�أكد حتالف �سائرون ،االح��د ،ان ملف �سقوط
مدينة املو�صل بيد داع�ش �سيكون من اولوياته
يف الدورة الربملانية اجلديدة ،فيما ا�شار اىل
انه �سيعمل على اع��ادة فتح امللف ملحا�سبة
املق�رصين .وقال النائب عن حتالف �سائرون
ق�صي حم�سن ،ان "ملف �سقوط مدينة املو�صل
بيد داع�ش �سيكون من اولويات حتالف �سائرون
يف الدورة الربملانية اجلديدة ملا ت�سبب به من
ا��ضرار ج�سيمة للعراق والعراقيني" ،م�ؤكداً
ان "هذا امل��ل��ف �سيتم ط��رح��ه يف ال�برمل��ان
باال�ضافة اىل ملفات الف�ساد من اجل حما�سبة

املق�رصين والفا�سدين" .وب�شان جمع تواقيع
من قبل برملانيني لفتح ملف املو�صل يف
الربملان خالل الفرتة املقبلة �أو�ضح النائب
عن حتالف �سائرون ،انه "كجانب عملي مل يتم
حتى االن اتخاذ اية خطوة يف طريق اعادة
فتح ملف �سقوط املو�صل" ،مبين ًا ان "الفرتة
املقبلة �سيتم خالل اتخاذ االجراءات الالزمة
بهذا اخل�صو�ص".
و�أ�شار حم�سن اىل ان "ملف �سقوط املو�صل
له �أهمية كبرية لت�سببه ب�رضر كبري وال�سيما
الهايل املحافظات التي �سيطر عليها داع�ش
ومن املتوقع ان يالقي هذا االمر دعم الكثري
من الكتل وال�سيما ن��واب املحافظات التي

ت�رضرت من داع�ش" .وبني النائب عن �سائرون
انه "من امل�ؤكد واملتوقع ان تعرت�ض بع�ض
الكتل على اع��ادة فتح ملف �سقوط املو�صل
لت�أثريه على بع�ض ال�شخ�صيات ل�سيا�سية"،
داعيا "الكتل ونواب املحافظات التي �سيطر
عليها داع�ش وت�رضر اهلها كثرياً منه اىل
التفاعل مع هذه اخلطوة ودعمها".
وكان م�صدر برملاين مط ّلع قد �أكد يف وقت
�سابق �أن "عدداً من النواب يجرون منذ �أيام
حتركات من �أجل جمع تواقيع تدعو رئا�سة
عدة
ّ
الربملان لإعادة فتح ملف �سقوط املو�صل بيد
تنظيم داع�ش" ،مو�ضح ًا �أن "النواب �سيدعون
�إىل ت�شكيل جلنة برملانية خا�صة بهذا ال�ش�أن،

تنجز �أعمالها يف مدة حمددة".
بدوره �أكد النائب عن حتالف �سائرون �ستار
العتابي يف ت�رصيح �صحفي� ،أن "جمل�س
ال يف ملف �سقوط
النواب �سيفتح حتقيق ًا �شام ً
املو�صل ،من �أجل حما�سبة املق�رصين وفق ًا
للقانون" ،معترباً �أن "ت�أخري ح�سم امللف
طيلة ال�سنوات املا�ضية كان ب�سبب �ضلوع
�شخ�صيات بارزة يف اجلرمية".
وت��اب��ع� ،أن "حتالف �سائرون �سي�ضع ملف
�سقوط املو�صل ،وملف الف�ساد ،يف مقدمة
�أول��وي��ات عمله داخ���ل ال�برمل��ان ،و�سيعمل
على �إحالة املتورطني �إىل الق�ضاء من دون
ا�ستثناء ،لينالوا جزاءهم العادل".

كربالء تتخذ اجراءات بشأن مشكلة نفوق االسماك
كربالء  -الجورنال

اعلنت مديرية بيئة كربالء ،االحد ،عن اتخاذها عدة اجراءات
ب�ش�أن م�شكلة نفوق اال�سماك ،فيما ا�شارت اىل ان االج��راءات
م�ستمرة ملتابعة التغريات احلا�صلة لالنهر.
وقالت املديرية يف بيان انها "ا�ستنفرت كافة الفرق من اجل
اتخاذ االج���راءات االح�ترازي��ة التي حتد من تلوث املياه بعد
نفوق اال�سماك" ،مبينة انه "مت ت�شكيل فريقان االول الجراء
الفحو�صات املختربية لنماذج املاء والثاين برئا�سة مدير بيئة
كربالء حامد عبيد ،حيث مت عقد اجتماع يف مقر قائممقام
ق�ضاء املركز بح�ضور امل�ست�شفى البيطري وامل��وارد املائية
وال�رشطة البيئية".
وتابعت انه "مت تن�سيق العمل مع دائرة املوارد املائية يف اتخاذ
االج���راءات االزم��ة مبنع دخ��ول اال�سماك النافقة اىل جمارى
االنهر ومت ا�ستخدام االليات يف رفع اال�سماك النافقة".
واكدت ان "وزارة النفط اعلمتنا بانها �ستقوم بو�ضع م�صدات
جلمع اال�سماك النافقة ،فيما ت�ستمر مديرية البيئة بعمليات
الفحو�صات لنماذج املياه" .وذك��رت املديرية ان��ه "مت عقد
اجتماع اخر يف قائممقامية ق�ضاء الهندية بح�ضور م�س�ؤول
�شعبة البيئة ملديرية البئية يف الق�ضاء وامل�ست�شفى البيطري
ومدير الزراعة واملوارد املائية يف الق�ضاء" ،الفتا اىل انه "مت
رفع تقرير التو�صيات اىل املحافظ واالجراءات م�ستمره من قبل
فرقنا يف متابعة التغريات احلا�صلة لالنهر".
و�شهدت حمافظة بابل ،خالل اليومني املا�ضيني ،ظاهرة نفوق
لأعداد كبرية من الأ�سماك يف الأحوا�ض واملزارع ومياه الأنهر،
دون معرفة الأ�سباب ،لتلتحق بها حمافظة بابل �أم�س اجلمعة،
حيث �شهدت �أي�ض ًا نفوق �أعداد كبرية من الأ�سماك.
وكانت وزارة الزراعة اعتربت� ،أن انخفا�ض منا�سيب املياه
يف نهري دجلة والفرات وقلة الإيرادات املائية من تركيا �أحد
�أ�سباب �أبرز �أ�سباب ظاهرة نفوق كميات كبرية للأ�سماك.

أوكار داعش شمال العراق ..اعتداءات إرهابية وحلول ترقيعية
الجورنال  -متابعة

حصلت القوات العراقية،
خالل الفترة األخيرة ،على
طائرات مراقبة مسيرة
وأجهزة كشف ليلية لتتبع
مسلحي "داعش" والكشف
عن األوكار التي يتواجدون
فيها بمناطق حمرين
وكركوك وبادية الموصل
شمالي العراق ،إضافة إلى
صحراء األنبار غربي البالد،
إال أن الهجمات واالعتداءات
اإلرهابية لم تتوقف ،وتودي
بحياة المواطنين ،فضال
عن أفراد من قوات األمن
والجيش العراقي.

وتعترب مناطق جنوب غرب كركوك و�أطراف
نينوى و���ص�لاح ال��دي��ن ،و�أط����راف ق�ضاء
طوزخورماتو ،الب�ؤرة الأبرز لتنظيم "داع�ش"
اليوم ،ومنها تنطلق هجمات غالبيتها ليلية
على القرى والبلدات القريبة ،وكذلك الطرق
الرئي�سة التي يهاجم فيها قوافل ع�سكرية
و�سيارات مدنية.
و�أفاد م�س�ؤول ع�سكري عراقي رفيع امل�ستوى
يف بغداد ب�أن خطة عراقية كاملة ،مب�ساعدة
التحالف ال��دويل بقيادة وا�شنطن� ،ستنفذ
للق�ضاء على �أوك��ار "داع�ش"� ،أو ما تعرف
حمليا ب��ا���س��م "م�ضافات داع�ش" حتت
الأر�ض ،مبينا �أنه "من املتوقع وجود ما ال
يقل عن  200وكر للتنظيم حتت الأر�ض يف
تلك املناطق يتواجد فيها ،وهي على �أ�شكال
�أن��ف��اق و�أخ��ادي��د وجتويفات ق��ام بحفرها
وي�ستخدمها ك��م��ق��رات لالختباء وخ��زن
الأ�سلحة".
وتوقع امل�صدر وج��ود ع�رشات امل�سلحني،
غالبيتهم م��ن جن�سية ع��راق��ي��ة ،يف تلك
املناطق ،ويعترب وجودهم خطرا على �أمن
املنطقة ال�شمالية العراقية ككل.
ويف ال�سياق ذات��ه ،قال عبد اهلل اجلبوري،
وهو فالح بقرية تدعى اجلما�سية قرب بلدة
احلويجة جنوب غربي ك��رك��وك�،إن عنا�رص
"داع�ش" ما زال��وا ينت�رشون يف مناطق
بناحية ال��ري��ا���ض والعبا�سي واخلناجر،
و"ي�شنون هجماتهم يف ال��ل��ي��ل ،ويذهب
�ضحيتها �أبرياء بالعادة".
و�أ���ض��اف" :قبل ثالثة �أي��ام ت�سلل �ستة من
عنا�رص تنظيم "داع�ش" الإرهابي �إىل منزل
خمتار القرية حممد جمعة �صالح وقاموا
ب�سحبه من منزله و�إعدامه �أمام �أفراد عائلته،
وتالها فرارهم �إىل منطقة الربية يف �أطراف
ناحية العبا�سي".
و�أ�شار �إىل �أن "عنا�رص تنظيم "داع�ش" كانوا

يـومية سيــاسيــة اقتصادية منوعة

يرتدون زي عنا�رص ال�رشطة ،وحني دخلوا
للمنزل قالوا لدينا �أوامر قب�ض على املختار،
وبعد قيامهم ب�رسقة �أجهزة الهاتف و�أغرا�ض
�أخرى� ،أقدموا على �إعدامه يف باحة املنزل
و�أخرجوا علم تنظيم "داع�ش" ورددوا عبارة
"دولة الإ�سالم باقية" ،قبل �أن يفروا".
و�أك��د �أن "املدنيني ،وبعد احل��ادث��ة ،قاموا
بت�شكيل جلان �صغرية تقوم مبهمة حماية
القرية ،و�سد ثغور ومناطق ي�ستغلها التنظيم
يف �شن هجمات على القرية وحميطها،

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

ولكننا ب�ين ن��اري��ن :ن��ار "داع�ش" ال��ذي
يعتربنا مرتدين ونعي�ش يف �أر���ض الكفر،
ون��ار ال��ق��وات احلكومية التي ال ترحم وال
ترتكنا نرحم �أنف�سنا بالتعاون يف ما بيننا
وحماية �أنف�سنا من خطر �إرهابيي "داع�ش"،
بل وتقوم باعتقاالت ع�شوائية لأبرياء بينما
التنظيم ي�صول ويجول بحرية".
من جهته ،قال ع�ضو جمل�س ق�ضاء احلويجة
املحلي جنوب غرب كركوك �أحمد خور�شيد،
يف �إن "عنا�رص تنظيم "داع�ش" ما زال��وا
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يتخذون من امل�ضافات مواقع قريبة يف
�سل�سلة جبال حمرين و�صحراء احلويجة
وبادية الريا�ض ملهاجمة القرى التي عاد
ال�سكان �إليها ،وهناك ق��رى مل يعد �إليها
�سكانها يف جبال حمرين والتنظيم ي�ستخدم
م�����ض��اف��ات ت��اب��ع��ة ل��ه يف ج��ب��ال حمرين
ومكحول كمع�سكرات ومواقع ال�ستهداف
القوات الأمنية واملدنيني".بح�سب موقع
العربي اجلديد .و�أ�ضاف �أن "�أكرث من 12
هجوما تعر�ضت له خطوط نقل الكهرباء

والنفط باملنطقة ذاتها ،و�آخرها ليلة �أم�س،
�إذ مت ا�ستهداف اخلط ومت تفجريه قرب قرية
ال�سيحة بق�ضاء احلويجة ،والآن الق�ضاء
بدون كهرباء ،وعند حماولة �إ�صالح ال�رضر
انفجرت عبوة بقرب فريق فني من كهرباء
احلويجة ،نتج عنها �إ�صابة موظف بجروح
خطرية" .و�أو�ضح �أن "هناك مناطق يجب
�أن يكون فيها تواجد ع�سكري دائ��م ولي�س
ت�أمني الطرق الرئي�سية� ،إذ توجد مواقع يف
جبال حمرين مازالت مناطق �آمنة للتنظيم
وي�ستخدمها يف �شن هجمات على القرى
وتفجري ع��ب��وات على املدنيني ودوري���ات
ال�رشطة االحتادية" .من جهته ،قال ع�ضو
جمل�س حمافظة �صالح الدين مط�رش البياتي،
"على القوات احلكومية �إعادة تقييم الأو�ضاع
الأمنية ومعاجلة جيوب وم�ضافات تنظيم
"داع�ش" يف منطقة الزركة وال�شاي وجبال
حمرين واجل��زي��رة وجبال مكحول ،وجتب
اال�ستعانة بالطرق احلديثة والتكنولوجيا
ملعرفة هذه امل�ضافات ،لأن بقاء "داع�ش"
يف ه��ذه املناطق �سوف يقو�ض عمليات
الأمن يف �صالح الدين وكركوك ونينوى".
وقال �ضابط يف اجلي�ش العراقي �إن "قوات
التحالف الدويل ا�ستطاعت ،خالل اليومني
املا�ضيني ،وفق معلومات �أمنية عراقية،
تنفيذ �رضبات جوية يف جبال قرة بتوك
يف خممور �شمال نينوى ،وكذلك �رضبات
جوية يف حمافظة الأنبار ،ومتكنت خاللها
من قتل � 19إرهابيا يف �رضبة منطقة جبل
قرة بتوك يف خممور ،وبعد معاينة موقع
ال�رضب عرثنا على اجلثث وم��واد غذائية
جديدة" ،و�أكد �أن" امل�ضافات التي ميتلكها
"داع�ش" مازالت ت�شكل خطرا �أمنيا على �أمن
نينوى وكركوك و�صالح الدين ،ونعمل على
الق�ضاء عليها" .و�أكد ال�ضابط �أنه ال حل �أو
�سبيل للق�ضاء على تلك اجليوب وامل�ضافات
"�سوى موا�صلة العمليات الع�سكرية يف تلك
املنطقة".
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