
اجراءات  عدة  اتخاذها  عن  االحد،  كربالء،  بيئة  مديرية  اعلنت 
االج��راءات  ان  اىل  ا�شارت  فيما  اال�شماك،  نفوق  م�شكلة  ب�شاأن 

م�شتمرة ملتابعة التغريات احلا�شلة لالنهر.
اجل  من  الفرق  كافة  "ا�شتنفرت  انها  بيان  يف  املديرية  وقالت 
بعد  املياه  تلوث  من  حتد  التي  االح��رازي��ة  االج���راءات  اتخاذ 
الجراء  االول  فريقان  ت�شكيل  "مت  انه  مبينة  اال�شماك"،  نفوق 
الفحو�شات املختربية لنماذج املاء والثاين برئا�شة مدير بيئة 
قائممقام  مقر  يف  اجتماع  عقد  مت  حيث  عبيد،  حامد  كربالء 
املائية  وامل��وارد  البيطري  امل�شت�شفى  بح�شور  املركز  ق�شاء 

وال�رشطة البيئية".
وتابعت انه "مت تن�شيق العمل مع دائرة املوارد املائية يف اتخاذ 
جمارى  اىل  النافقة  اال�شماك  دخ��ول  مبنع  االزم��ة  االج���راءات 

االنهر ومت ا�شتخدام االليات يف رفع اال�شماك النافقة".
م�شدات  بو�شع  �شتقوم  بانها  اعلمتنا  النفط  "وزارة  ان  واكدت 
بعمليات  البيئة  مديرية  ت�شتمر  فيما  النافقة،  اال�شماك  جلمع 
عقد  "مت  ان��ه  املديرية  وذك��رت  املياه".  لنماذج  الفحو�شات 
م�شوؤول  بح�شور  الهندية  ق�شاء  قائممقامية  يف  اخر  اجتماع 
البيطري  وامل�شت�شفى  الق�شاء  يف  البئية  ملديرية  البيئة  �شعبة 
"مت  انه  الق�شاء"، الفتا اىل  الزراعة واملوارد املائية يف  ومدير 
رفع تقرير التو�شيات اىل املحافظ واالجراءات م�شتمره من قبل 

فرقنا يف متابعة التغريات احلا�شلة لالنهر".
و�شهدت حمافظة بابل، خالل اليومني املا�شيني، ظاهرة نفوق 
الأعداد كبرية من االأ�شماك يف االأحوا�ض واملزارع ومياه االأنهر، 
اأم�ض اجلمعة،  لتلتحق بها حمافظة بابل  االأ�شباب،  دون معرفة 

حيث �شهدت اأي�شًا نفوق اأعداد كبرية من االأ�شماك.
املياه  منا�شيب  انخفا�ض  اأن  اعتربت،  الزراعة  وزارة  وكانت 
اأحد  تركيا  املائية من  االإيرادات  والفرات وقلة  يف نهري دجلة 

اأ�شباب اأبرز اأ�شباب ظاهرة نفوق كميات كبرية لالأ�شماك.

كربالء تتخذ اجراءات بشأن مشكلة نفوق االسماك
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من رفوف النسيان الى طاولة البرلمان.. سائرون يحرك ملف سقوط الموصل
االعدام لقاتل مدير جوازات بابل

توزيع 240 وحدة سكنية للمستفدين 
في مجمع الزهور

ديالى..تشكيل لجنة ثالثية مشتركة لرصد 
التجاوزات على االنهر االروائية 

بابل- اجلورنال:اعلن جمل�ض الق�شاء االعلى، االحد، ان حمكمة جنايات بابل ق�شت 
باعدام قاتل مدير اجلوازات يف املحافظة، مبينة ان ذلك جاء وفقا للمادة الرابعة 

من قانون مكافحة االرهاب.
نظرت  بابل  جنايات  حمكمة  يف  االأوىل  "الهيئة  ان  تلقت  بيان  يف  املجل�ض  وقال 

بق�شية املدان بقتل مدير اجلوازات يف املحافظة وق�شت حكما باإعدامه".
واأ�شاف املجل�ض اأن "املحكمة راأت اأن االأدلة املتح�شلة ومنها ما ر�شدته كامريات 
املراقبة واعرافات املتهم يف دور التحقيق كافية لتجرمي املتهم"، م�شريا اىل انها 
"اأ�شدرت قرارها باالإعدام �شنقا حتى املوت بحق املدان وفقا الأحكام املادة الرابعة 

من قانون مكافحة االإرهاب رقم 13 ل�شنة 2005".
اعتقلت  الداخلية  من  قوة  باأن  املا�شي،  االول  ت�رشين   6 يف  امني،  م�شدر  وافاد 

املتهم الرئي�شي بقتل مدير جن�شية بابل العقيد �شفاء الدليمي.
وال�شجن بحق  العراقي ي�شدر بني فرة واخرى احكاما باالعدام  الق�شاء  ان  يذكر 

متهمني بعنا�رش "ارهابية" وجنائية.

240 وحدة �شكنية �شمن القرعة  بغداد -  اجلورنال: وزعت هيئة ا�شتثمار بغداد، 
بيان" ان  الهيئة يف  وقالت  ال�شكني.   بغداد  بامل�شجلني يف جممع زهور  اخلا�شة 
ال�شكنية  الوحدات  على  للم�شجلني  اخلا�شة  العلنية  القرعة  اجراء  بعد  مت  التوزيع 
بح�شور �شاكر الزاملي رئي�ض هيئة اإ�شتثمار بغداد و اإدارة �رشكة احلياة اجلديدة ، اذ 
مت توزيع الدفعة االأوىل املكونة من 6 بنايات نوع )D( م�شاحة )80(م2 والتي بلغ 

عددها )240( وحدة �شكنية متكاملة اخلدمات".
اليوم" ان هدفنا خلق  الذي مت يف مقر امل�رشوع  التوزيع  اأثناء حفل  الزاملي  واأكد 
للمواطن  اإقت�شادية وتنمية حقيقية وتوفري فر�ض عمل وتهيئة �شكن مالئم  دورة 
اإال اننا حتركنا ب�شكل مكثف للتخفيف من املعاناة  البغدادي مع وجود املعوقات 
االأخرى  املعوقات  حل  على  �شنعمل  كما  الوحدات  هذه  على  للم�شجلني  الكثرية 

تدريجيًا".
الإقرا�ض  احلكومة  مع  الهيئة  من  م�شتمرا  تن�شيقا  هناك  ان  الزاملي"  واأ�شاف 
املواطنني ب�شمان الوحدات التي يتم بناوؤها خللق حالة من االإ�شتقرار لهم و بناء 
وليكون هذا  العامل  دول  اقرانهم يف  ببقية  اإ�شوة  الدولة  منوذج ملنت�شبي وموظفي 

امل�رشوع اإنطالقة الآفاق جديدة لتنفيذ م�شاريع اأخرى".

ت�شكيل جلنة م�شركة  اأعلنت مديرية املوارد املائية يف دياىل  بغداد -  اجلورنال: 
التجاوزات على االنهر االروائية يف املحافظة. وقالت املديرية يف بيان ان  لر�شد 
املجاري  ومدير  البيئة  مدير  وبرفقته  اجرى  املعموري  مهند  املائية  املوارد  مدير 
جولة ميدانية على نهر خري�شان الذي يعد �رشيان ق�شاء بعقوبة كونه يغذي الكثري 
من حمطات اال�شالة من اجل ر�شد املخالفات والتجاوزات على النهر. واأ�شافت انه 
�شيتم اإزالة كافة التجاوزات واملخالفات من االنهر الرئي�شة والفرعية بهدف احلفاظ 
على املياه وتوزيعها بالت�شاوي يف عموم املناطق"، مبينا ، اأن جلنة ثالثية م�شركة 
�شكلت من املوارد املائية والبيئة واملجاري مهمتها ر�شد التجاوزات واملخالفات 
على كافة االنهر يف املحافظة". وا�شارت اىل �رشورة العمل امل�شرك للوقوف على 
�شالمة  ل�شمان  عليها  والق�شاء  تلوثه  اأو  املياه  تعرقل جريان  التي  املعوقات  اأبرز 

املياه واي�شالها ب�شورة منتظمة اإىل جميع االق�شية والنواحي".

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

وتعترب مناطق جنوب غرب كركوك واأطراف 
ق�شاء  واأط����راف  ال��دي��ن،  و���ش��الح  نينوى 
طوزخورماتو، البوؤرة االأبرز لتنظيم "داع�ض" 
اليوم، ومنها تنطلق هجمات غالبيتها ليلية 
الطرق  وكذلك  القريبة،  والبلدات  القرى  على 
ع�شكرية  قوافل  فيها  يهاجم  التي  الرئي�شة 

و�شيارات مدنية. 
واأفاد م�شوؤول ع�شكري عراقي رفيع امل�شتوى 
يف بغداد باأن خطة عراقية كاملة، مب�شاعدة 
�شتنفذ  وا�شنطن،  بقيادة  ال��دويل  التحالف 
تعرف  ما  اأو  "داع�ض"،  اأوك��ار  على  للق�شاء 
حتت  داع�ض"  "م�شافات  ب��ا���ش��م  حمليا 
اأنه "من املتوقع وجود ما ال  االأر�ض، مبينا 
يقل عن 200 وكر للتنظيم حتت االأر�ض يف 
تلك املناطق يتواجد فيها، وهي على اأ�شكال 
بحفرها  ق��ام  وجتويفات  واأخ��ادي��د  اأن��ف��اق 
وخ��زن  لالختباء  ك��م��ق��رات  وي�شتخدمها 

االأ�شلحة".
امل�شلحني،  ع�رشات  وج��ود  امل�شدر  وتوقع   
تلك  يف  ع��راق��ي��ة،  جن�شية  م��ن  غالبيتهم 
اأمن  على  خطرا  وجودهم  ويعترب  املناطق، 

املنطقة ال�شمالية العراقية ككل. 
اجلبوري،  اهلل  عبد  قال  ذات��ه،  ال�شياق  ويف 
وهو فالح بقرية تدعى اجلما�شية قرب بلدة 
عنا�رش  ك��رك��وك،اإن  غربي  جنوب  احلويجة 
مناطق  يف  ينت�رشون  زال��وا  ما  "داع�ض" 
واخلناجر،  والعبا�شي  ال��ري��ا���ض  بناحية 
ويذهب  ال��ل��ي��ل،  يف  هجماتهم  و"ي�شنون 

�شحيتها اأبرياء بالعادة".
من  �شتة  ت�شلل  اأي��ام  ثالثة  "قبل  واأ���ش��اف: 
اإىل منزل  "داع�ض" االإرهابي  عنا�رش تنظيم 
وقاموا  �شالح  جمعة  حممد  القرية  خمتار 
ب�شحبه من منزله واإعدامه اأمام اأفراد عائلته، 
وتالها فرارهم اإىل منطقة الربية يف اأطراف 

ناحية العبا�شي".
واأ�شار اإىل اأن "عنا�رش تنظيم "داع�ض" كانوا 

دخلوا  وحني  ال�رشطة،  عنا�رش  زي  يرتدون 
للمنزل قالوا لدينا اأوامر قب�ض على املختار، 
وبعد قيامهم ب�رشقة اأجهزة الهاتف واأغرا�ض 
املنزل  باحة  يف  اإعدامه  على  اأقدموا  اأخرى، 
واأخرجوا علم تنظيم "داع�ض" ورددوا عبارة 

اأن يفروا". "دولة االإ�شالم باقية"، قبل 
قاموا  احل��ادث��ة،  وبعد  "املدنيني،  اأن  واأك��د 
حماية  مبهمة  تقوم  �شغرية  جلان  بت�شكيل 
القرية، و�شد ثغور ومناطق ي�شتغلها التنظيم 
وحميطها،  القرية  على  هجمات  �شن  يف 

ال��ذي  "داع�ض"  ن��ار  ن��اري��ن:  ب��ني  ولكننا 
الكفر،  اأر���ض  يف  ونعي�ض  مرتدين  يعتربنا 
وال  ترحم  ال  التي  احلكومية  ال��ق��وات  ون��ار 
بيننا  ما  بالتعاون يف  اأنف�شنا  نرحم  تركنا 
وحماية اأنف�شنا من خطر اإرهابيي "داع�ض"، 
بل وتقوم باعتقاالت ع�شوائية الأبرياء بينما 

التنظيم ي�شول ويجول بحرية".
 من جهته، قال ع�شو جمل�ض ق�شاء احلويجة 
اأحمد خور�شيد،  املحلي جنوب غرب كركوك 
زال��وا  ما  "داع�ض"  تنظيم  "عنا�رش  اإن  يف 

يف  قريبة  مواقع  امل�شافات  من  يتخذون 
احلويجة  و�شحراء  حمرين  جبال  �شل�شلة 
عاد  التي  القرى  ملهاجمة  الريا�ض  وبادية 
اإليها  يعد  مل  ق��رى  وهناك  اإليها،  ال�شكان 
�شكانها يف جبال حمرين والتنظيم ي�شتخدم 
حمرين  ج��ب��ال  يف  ل��ه  ت��اب��ع��ة  م�����ش��اف��ات 
ال�شتهداف  ومواقع  كمع�شكرات  ومكحول 
موقع  واملدنيني".بح�شب  االأمنية  القوات 
 12 من  "اأكرث  اأن  واأ�شاف  اجلديد.  العربي 
الكهرباء  نقل  خطوط  له  تعر�شت  هجوما 

اأم�ض،  ليلة  واآخرها  ذاتها،  باملنطقة  والنفط 
اإذ مت ا�شتهداف اخلط ومت تفجريه قرب قرية 
الق�شاء  واالآن  احلويجة،  بق�شاء  ال�شيحة 
ال�رشر  اإ�شالح  بدون كهرباء، وعند حماولة 
كهرباء  من  فني  فريق  بقرب  عبوة  انفجرت 
بجروح  موظف  اإ�شابة  عنها  نتج  احلويجة، 
يجب  مناطق  "هناك  اأن  واأو�شح  خطرية". 
ولي�ض  دائ��م  ع�شكري  تواجد  فيها  يكون  اأن 
يف  مواقع  توجد  اإذ  الرئي�شية،  الطرق  تاأمني 
للتنظيم  اآمنة  مناطق  مازالت  حمرين  جبال 
القرى  على  هجمات  �شن  يف  وي�شتخدمها 
ودوري���ات  املدنيني  على  ع��ب��وات  وتفجري 
ع�شو  قال  جهته،  من  االحتادية".  ال�رشطة 
جمل�ض حمافظة �شالح الدين مط�رش البياتي، 
"على القوات احلكومية اإعادة تقييم االأو�شاع 
تنظيم  وم�شافات  جيوب  ومعاجلة  االأمنية 
وجبال  وال�شاي  الزركة  منطقة  "داع�ض" يف 
وجتب  مكحول،  وجبال  واجل��زي��رة  حمرين 
والتكنولوجيا  احلديثة  بالطرق  اال�شتعانة 
"داع�ض"  بقاء  الأن  امل�شافات،  هذه  ملعرفة 
عمليات  يقو�ض  �شوف  املناطق  ه��ذه  يف 

االأمن يف �شالح الدين وكركوك ونينوى". 
"قوات  اإن  العراقي   وقال �شابط يف اجلي�ض 
اليومني  خالل  ا�شتطاعت،  الدويل  التحالف 
عراقية،  اأمنية  معلومات  وفق  املا�شيني، 
بتوك  قرة  جبال  يف  جوية  �رشبات  تنفيذ 
�رشبات  وكذلك  نينوى،  �شمال  خممور  يف 
خاللها  ومتكنت  االأنبار،  حمافظة  يف  جوية 
من قتل 19 اإرهابيا يف �رشبة منطقة جبل 
موقع  معاينة  وبعد  خممور،  يف  بتوك  قرة 
غذائية  وم��واد  اجلثث  على  عرثنا  ال�رشب 
ميتلكها  التي  اأن" امل�شافات  واأكد  جديدة"، 
"داع�ض" مازالت ت�شكل خطرا اأمنيا على اأمن 
الدين، ونعمل على  نينوى وكركوك و�شالح 
اأو  حل  ال  اأنه  ال�شابط  واأكد  عليها".  الق�شاء 
�شبيل للق�شاء على تلك اجليوب وامل�شافات 
تلك  يف  الع�شكرية  العمليات  موا�شلة  "�شوى 

املنطقة".

أوكار داعش شمال العراق..  اعتداءات إرهابية وحلول ترقيعية
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�شقوط  ملف  ان  االح��د،  �شائرون،  حتالف  اأكد 
مدينة املو�شل بيد داع�ض �شيكون من اولوياته 
اىل  ا�شار  فيما  اجلديدة،  الربملانية  الدورة  يف 
ملحا�شبة  امللف  فتح  اع��ادة  على  �شيعمل  انه 
النائب عن حتالف �شائرون  املق�رشين. وقال 
ق�شي حم�شن، ان "ملف �شقوط مدينة املو�شل 
بيد داع�ض �شيكون من اولويات حتالف �شائرون 
يف الدورة الربملانية اجلديدة ملا ت�شبب به من 
موؤكداً  والعراقيني"،  للعراق  ج�شيمة  ا���رشار 
ال��ربمل��ان  يف  ط��رح��ه  �شيتم  امل��ل��ف  "هذا  ان 
باال�شافة اىل ملفات الف�شاد من اجل حما�شبة 

تواقيع  جمع  وب�شان  والفا�شدين".  املق�رشين 
يف  املو�شل  ملف  لفتح  برملانيني  قبل  من 
النائب  اأو�شح  املقبلة  الفرة  خالل  الربملان 
عن حتالف �شائرون، انه "كجانب عملي مل يتم 
اعادة  طريق  يف  خطوة  اية  اتخاذ  االن  حتى 
"الفرة  ان  مبينًا  املو�شل"،  �شقوط  ملف  فتح 
الالزمة  االجراءات  اتخاذ  خالل  �شيتم  املقبلة 

بهذا اخل�شو�ض".
املو�شل  �شقوط  "ملف  ان  اىل  حم�شن  واأ�شار 
وال�شيما  كبري  ب�رشر  لت�شببه  كبرية  اأهمية  له 
داع�ض  عليها  �شيطر  التي  املحافظات  الهايل 
الكثري  االمر دعم  ان يالقي هذا  املتوقع  ومن 
التي  املحافظات  ن��واب  وال�شيما  الكتل  من 

ت�رشرت من داع�ض". وبني النائب عن �شائرون 
بع�ض  تعر�ض  ان  واملتوقع  املوؤكد  "من  انه 
املو�شل  �شقوط  ملف  فتح  اع��ادة  على  الكتل 
ل�شيا�شية"،  ال�شخ�شيات  بع�ض  على  لتاأثريه 
�شيطر  التي  املحافظات  ونواب  "الكتل  داعيا 
اىل  منه  كثرياً  اهلها  وت�رشر  داع�ض  عليها 

التفاعل مع هذه اخلطوة ودعمها".
وقت  يف  اأكد  قد  مطّلع  برملاين  م�شدر  وكان 
اأيام  منذ  يجرون  النواب  من  "عدداً  اأن  �شابق 
عدة حترّكات من اأجل جمع تواقيع تدعو رئا�شة 
الربملان الإعادة فتح ملف �شقوط املو�شل بيد 
�شيدعون  "النواب  اأن  مو�شحًا  داع�ض"،  تنظيم 
اإىل ت�شكيل جلنة برملانية خا�شة بهذا ال�شاأن، 

تنجز اأعمالها يف مدة حمددة".
�شتار  �شائرون  حتالف  عن  النائب  اأكد  بدوره 
"جمل�ض  اأن  �شحفي،  ت�رشيح  يف  العتابي 
النواب �شيفتح حتقيقًا �شاماًل يف ملف �شقوط 
وفقًا  املق�رشين  حما�شبة  اأجل  من  املو�شل، 
امللف  ح�شم  "تاأخري  اأن  معترباً  للقانون"، 
�شلوع  ب�شبب  كان  املا�شية  ال�شنوات  طيلة 

�شخ�شيات بارزة يف اجلرمية".
ملف  �شي�شع  �شائرون  "حتالف  اأن  وت��اب��ع، 
مقدمة  يف  الف�شاد،  وملف  املو�شل،  �شقوط 
و�شيعمل  ال��ربمل��ان،  داخ���ل  عمله  اأول��وي��ات 
دون  من  الق�شاء  اإىل  املتورطني  اإحالة  على 

ا�شتثناء، لينالوا جزاءهم العادل".

بغداد -  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.


