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"فالح" يكشف اسرار داعش وساحات االعتصام واوامر 2018
بغداد  -متابعة

اخت��اره التنظي��م �آم��راً لإحدى الكتائ��ب املهمة يف
والي��ة الفلوج��ة ل�بروزه يف ف�ترة ق�ص�يرة ودوره
الفعال يف منع القوات الع�سكرية العراقية من التقدم
�ص��وب املدين��ة" .اب��و جن��م" وهك��ذا يكني��ه تنظيم
"داع���ش" الإرهاب��ي ،يك�ش��ف لـ"الق�ض��اء" �أ��سراراً
كثرية عن والي��ة الفلوجة وعن دور قيادات التنظيم
يف �ساح��ات االعت�صام وع��ن الأ�سب��اب التي دفعت
التنظي��م للتحرك باجتاه القائ��م عرب رتل مكون مما
يق��ارب ( )2000عجل��ة وال��ذي مت ق�صف��ه من قبل
ط�يران اجلي�ش ،م�ؤك��دا تلقيه��م اوامر بع��د عمليات
التحري��ر وحتدي��داً مطل��ع الع��ام  2018بالرج��وع
من �سوري��ا للعراق وتكوين م�ضاف��ات خارج املدن
لت�شكي��ل مفارز ع�سكرية وتنفيذ عمليات �ضد �أهداف
مت انتخابها م�سبقاً.
ميث��ل �أم��ام الق�ض��اء العراق��ي املته��م كام��ل طالل
العي�س��اوي والبال��غ م��ن العم��ر  32عام�� ًا وي��ديل
باعرتافات��ه امام قا�ض��ي التحقي��ق املخت�ص بنظر
ق�ضايا الهيئة التحقيقية يف قيادة عمليات بغداد.
يق��ول االرهابي "كن��ت اعمل فالح ًا قب��ل ان التحق
ب�صف��وف التنظيم عن طريق �شخ�صني كانا ينتميان
جلي���ش املجاهدي��ن قب��ل ان يبايع��ا تنظي��م داع�ش
تعرف��ت �إليهم��ا يف ال�سج��ن عندم��ا اعتقل��ت بتهمة
االنتم��اء للتنظيمات االرهابية قب��ل ظهور داع�ش"،
م�ؤك��داً ان "ال�شخ�صني قد اخذا تعهداً مني باالنتماء
له��م ومقاتل��ة الق��وات العراقي��ة بع��د خروج��ي من
ال�سج��ن" .وي�ضي��ف العي�س��اوي "بع��د خروجي من
ال�سج��ن كانت التظاه��رات املناه�ض��ة للحكومة ما
يع��رف ب�ساح��ات االعت�ص��ام قائم��ة وقد ب��د�أت يف
الفلوج��ة واالنب��ار وكان اغل��ب قي��ادات التنظي��م

م�شاركني بتل��ك االعت�صام��ات وكان لهم دور كبري
يف ح��ث ال�شباب على امل�شاركة فيها لغر�ض �إ�سقاط
احلكومة وقد �شاركت فيها وب�شكل فاعل".
يتاب��ع "�أثناء ذل��ك �أعلن اب��و بكر البغ��دادي ت�شكيل
تنظي��م داع���ش ال��ذي كان ق��د �سيط��ر عل��ى ع��دد
كب�ير م��ن املناط��ق يف �سوري��ا وليبي��ا وال�صومال
و�أفغان�ستان ونتيجة لذل��ك واختالل الو�ضع االمني
ب�سب��ب االعت�صام��ات مت��ت ال�سيطرة عل��ى الفلوجة
وق�ض��اء الكرم��ة م��ن قبل التنظي��م وال�سيط��رة على
اغل��ب املق��رات احلكومية واال�ستي�لاء على اال�سلحة
واالعت��دة املوجودة يف الثكن��ات الع�سكرية التابعة
للجي���ش العراقي" ،بح�سب ما يروي ابو جنم .يو�ضح
اب��و جنم "زارين اىل داري ال�شخ�ص��ان اللذان التقيت
بهما يف ال�سجن وكانا قد بايعا تنظيم داع�ش وكان
احدهم��ا ي�شغ��ل من�ص��ب �إداري لكتيب��ة التوحيد يف
والية الفلوج��ة والآخر �أمرياً لقاط��ع الكرمة واخذوا
يحدثوين ب�رضورة االنتماء للتنظيم وبالفعل انتميت
وق��د رددت البيع��ة امام �رشعي والي��ة الكرمة الذي
يدع��ى ابو حممد القا�ضي" .ويتح��دث الإرهابي عن
والية الفلوجة وكيفية �إدارتها ،م�شريا �إىل �أن "والية
الفلوج��ة تتكون من قواطع ع��دة وهي قاطع الكرمة
وقاط��ع الر�ش��اد وقاطع اللهيب وقاط��ع ال�صبيحات
وقاط��ع العب��ادي وقاط��ع ال�سج��ر وقاط��ع الداخل،
وكان��ت ت��دار م��ن قب��ل وايل الوالي��ة واملكن��ى ابو
عم��ر اخلليفاوي وع�سكري الوالي��ة املكنى ابو طيبة
وامن��ي الوالي��ة ابو ح�س��ن وال�رشعي الع��ام للوالية
�أب��و خطاب واداري الوالية �أبو يقني" .وي�ستطرد "مت
تكليفي من قب��ل وايل الفلوجة للعمل �ضمن املفارز
الع�سكري��ة لكتيبة التوحيد الت��ي وزعت ب�شكل نقاط

ع�سكري��ة متتد على طول �سات��ر املواجهة مع القوات
الع�سكري��ة العراقي��ة وكان��ت مهمته��ا �ص��د الهجوم
له��ذه القوات ومن��ع تقدمها" .وي�ش�ير العي�ساوي �إىل
�أن "التنظي��م �سيطر عل��ى كل الدوائر وامل�ؤ�س�سات بل
�صادر عقارات تابعة ملنت�سبني يف الأجهزة الأمنية
و�أعلن��وا بيان��ات مفاده��ا الطل��ب م��ن املنت�سب�ين
الذي��ن كان��وا يف الأجهزة الأمنية م��ن ابناء مناطق
الفلوج��ة والق��رى املحيط��ة بها بالتوج��ه للم�ساجد
وتق��دمي التوب��ة وت�سلي��م �أ�سلحتهم وب��د�أت امل�ساجد
بحث النا���س لالنخراط يف �صف��وف التنظيم" .وزاد
�أن "التنظي��م �أخذ بالتو�س��ع وال�سيطرة على املناطق
املج��اورة للفلوج��ة و�ص��و ًال اىل مناط��ق حماذي��ة
للعا�صمة وكانت الق��وات العراقية حتاول التقدم اال
اننا نقوم مبواجهتها ومنع هذا التقدم".
بع��د ال��دور الفع��ال الذي قدم��ه املته��م كامل طالل
يف الت�ص��دي للتق��دم م��ن قب��ل الق��وات الع�سكري��ة
العراقي��ة وب��روزه خالل فرتة ق�ص�يرة عني مبن�صب
ام��ر كتيبة التوحيد يف والية الفلوج��ة بعد ان ابلغه
الع�سك��ري العام لقاط��ع الكرمة بتكليف��ه باملن�صب
من قبل وايل الوالي��ة .ويو�ضح الإرهابي �أن "كتيبة
التوحي��د ت�ض��م نق��اط ع��دة موزع��ة على ط��ول خط
ال�ص��د م��ع الق��وات الع�سكرية مهامه��ا الت�صدي لأي
تق��دم ومنع��ه وكان��ت الكتيب��ة ت�ضم م��ن  70ـ 80
مقات� ً
لا يعمل��ون حت��ت امرت��ي وكانت ل��دي مفارز
تعي��ق تقدم الق��وات وهي عبارة ع��ن عجالت حتمل
�أ�سلح��ة �أحادي��ة ومف��ارز �إ�سن��اد مدفع��ي ومف��ارز
لله��اون" .ويذك��ر ابو جنم انه "بع��د ا�شتداد املعارك
ا�ستدعى التنظي��م مقاتليه من والية اجلنوب ووالية
�شمال بغداد اال ان الق��وات الع�سكرية اخذت بالتقدم
وق��د مت��ت حما�رصتن��ا داخ��ل الفلوج��ة وتعر�ضن��ا
للق�ص��ف م��ن قب��ل الطائ��رات و�أدى ذل��ك خل�سائر
كب�يرة و�ص��درت اوام��ر باالن�سح��اب اىل القائم".
وي�ستكم��ل "مت جتهي��ز رتل مكون م��ن  2000اىل
 2500عجلة حمملة بالأ�سلحة واالعتدة والطعام
للتوجه للقائم" .ويك�شف الإرهابي ان "الرتل كان
بقي��ادة وايل والية الفلوجة وكنت �أنا داخل احدى
العجالت يف و�س��ط الرتل وبالفعل حتركنا ال�ساعة
الثامن��ة م�س��ا ًء باجت��اه القائم اال انن��ا توقفنا يف
منطق��ة ال��رزازة ل�صعوب��ة اجتي��از الطري��ق كونه
طريق��ا مائي��ا زلق��ا حل�ين جتهي��ز طري��ق بديل".
وي�ست��درك "لكنن��ا فوجئنا بتعر�ضن��ا للق�صف من
قب��ل الطائ��رات العراقي��ة التابعة لط�يران اجلي�ش
حي��ث مت ق�صف منت�ص��ف الرتل ومن ث��م املقدمة
واخ��ذ الق�ص��ف باال�ستم��رار لغاي��ة �صب��اح اليوم
الثاين قتل على �إثره ما يقارب الـ 800مقاتل وانا
تعر�ضت لال�صابة يف منطقة الر�أ�س واليد الي�رسى
وا�ستطعن��ا اله��رب ان��ا وم��ن جنا م��ن ه��ذا الرتل
باجتاه القائم ومكثت هناك حتى تعافيت ومن ثم
انتقل��ت اىل الب��و كمال ال�سوري��ة " بح�سب اعرتاف
الإرهاب��ي� .أوام��ر بالعودة يق��ول الإرهابي خالل
�إفادت��ه التي دونت من قب��ل قا�ضي التحقيق "بعد
انتهاء عمليات التحرير و�سيطرة القوات الع�سكرية
العراقي��ة عل��ى كل املناط��ق وامل��دن الت��ي كان
ي�سيط��ر عليه��ا التنظيم عني واليا جدي��داً للفلوجة
خالل تواجدنا يف �سوريا".

ازمة نفوق السمك تضرب نوعا محددا في العراق ومخاوف
من تلوث المياه في العراق
بغداد  -متابعة

م��ا زال م�����س��ؤول��ون وب��اح��ث��ون عراقيون
يحققون يف نفوق �أطنان من �سمك ال�شبوط،
الذي يعي�ش يف املياه العذبة جنوبي بغداد.
وغطت �أل��وف الأطنان من ال�سمك الف�ضي
اللون �سطح نهر الفرات يف الأي��ام القليلة
املا�ضية ،مما كبد مزارعي الأ�سماك خ�سائر
فادحة .وال�شبوط نوع من اال�سماك ت�شتهر
به مطاعم العراق.
وا�ستبعد م�س�ؤولو الزراعة ت�سميم الأ�سماك
عمدا بعد انت�شار �شائعات عن عمل غري
قانوين مل تتحدد طبيعته ،لكن الأ�سباب مل
ت�ضح بعد .وكانت املزارع ال�سمكية الأكرث
ت�رضرا يف حمافظة بابل �إىل اجلنوب من
ب��غ��داد حيث �أل��ق��ى امل��زارع��ون �أ�سماكهم
النافقة يف نهر الفرات يف مطلع الأ�سبوع.
وقال �صاحب مزرعة �أ�سماك يدعى حممد
مل�سيب على بعد
علي حمزة اجلميلي يف ا ُ
حوايل  70كيلومرتا �إىل اجلنوب من بغداد
”العمال الذين يعملون هنا ما يقارب ع�رشة

�إىل ثمانية عمال ،بالن�سبة لهم قعدوا بعد
ما عندهم عمل .الأ�سماك تقدر بالأطنان،
طلعناها حتى تعجز بعد ما تقدر تطلع
وهاي م�صاريف يومية بالإ�ضافة �إىل �أنه
خ�رسنا تعب �سنة كاملة ،عمال وعلف ،ه�سا
بالن�سبة لنا خلينا عمال جدد حتى تطلع
ال�سمك امليت من الأقفا�ص .ويف حني تقوم
حفارات بانت�شال الأ�سماك النافقة ،حذر
اجلميلي من �أن الأ�سعار قد تت�ضاعف �إىل
� 10آالف دينار ( 8.43دوالر) للكيلو بعد
هذه اخل�سائر .وقال اجلميلي ”�إحنا نطالب
اعالن بيع ممتلكات للمدة االوىل بتعوي�ض
كافة املزارعني �سواء جماز �أو غري جماز
حتى يقدر ينتج �سمك� .إحنا بالن�سبة لنا
ت�رضرنا مثل ما ت�شوف �رضر كبري يعني“.
بح�سب رويرتز.
وال يزال �سبب نفوق ال�سمك بال تف�سري� ،إذ
يقول ال�صيادون �إن ال�سبب هو تلوث املياه
بينما يقول م�س�ؤولو الزراعة �إن ذلك يرجع
ملر�ض تعفن اخليا�شيم ،وهو مر�ض بكتريي
ينجم عن انخفا�ض م�ستوى الأوك�سجني يف

املاء .وقالت وزارة الزراعة يف بيان يوم
الأحد �إن املر�ض ينت�رش �رسيعا و�سط �أ�سماك
ال�شبوط ب�سبب الكثافة العالية للأ�سماك يف
الأقفا�ص و�إن تراجع تدفق املياه يف نهر
الفرات �أ�سهم يف ذلك �أي�ضا.
و�أ�ضافت �أن ال�ساعات الثماين والأربعني
املا�ضية مل ت�شهد ح��االت نفوق جديدة..
اختبارات �ستجرى خارج البالد ملحاولة
معرفة �سبب نفوق الأ�سماك.
وقال مهدي �ساري اجلبوري ،وكيل وزير
ال��زراع��ة ”قرب امل�سافات بني الأقفا�ص
العائمة ب��الإ���ض��اف��ة �إىل كثافة الرتبية
املوجودة يف هذه الأقفا�ص ،هذه كانت
�أحد الأ�سباب بالإ�ضافة �إىل ركود املياه
املوجودة نتيجة انخفا�ض منا�سيب املياه
ال���واردة �إلينا يف نهر الفرات من تركيا،
وبالتايل �أ�صبح نهر الفرات يف تلك املناطق
على �شكل بحرية ومياه راكدة بها فت�سببت
هذا بنق�ص الأوك�سجني ونفوق هذه الأعداد
الكبرية من الأ�سماك“.
ويزيد ارتفاع درجة احلرارة و�إقامة �سدود
على نهري دجلة والفرات وزيادة الأن�شطة
الزراعية ال�ضغط على موارد املياه ال�شحيحة
يف العراق.
ويتدفق نحو  70يف املئة من موارد املياه
للعراق من دول جماورة ،وينبع نهرا دجلة
والفرات من تركيا.
ويتهم العراق تركيا ،وبدرجة �أقل �سوريا،
بتقطيع �أو�صال نهر الفرات ب�إقامة �سدود
كهرومائية عليه حتد من تدفق املاء وت�رض
بقطاع زراعي عراقي يعاين بالفعل ب�سبب
ح��روب دام��ت عقودا �إىل جانب العقوبات
والإهمال.
ومتثل واقعة نفوق الأ�سماك م�ؤ�رشا على
زيادة التلوث وم�شكالت املياه يف العراق
الذي يكافح من �أجل توفري �إمدادات املياه
النظيفة ال �سيما يف جنوب البالد.
ويف الب�رصة على بعد حوايل  500كيلومرت
�إىل اجلنوب ال�رشقي من بغداد ،يعاين نهر
�شط العرب ،حيث يلتقي دجلة والفرات ،من
التلوث مما يهدد �أرواح ما يربو على �أربعة
ماليني ن�سمة.

ويك�شف �أبو جنم "تلقينا �أوامر من قبل الوايل اجلديد
مطل��ع العام  2018وبع��د �سيطرة الق��وات العراقية
على جميع املدن ،وتق�ضي هذه الأوامر بالعودة اىل
العراق وحتديداً �إىل الكرمة لتكوين م�ضافات خارج

امل��دن وت�شكيل مفارز ع�سكري��ة لتنفيذ عمليات �ضد
�أهداف مت اختيارها وهي مواقع ع�سكرية ومنت�سبني
للأجهزة الأمنية" .وي�ؤكد "ا�ستطعنا العودة وت�شكيل
مف��رزة ع�سكري��ة وق��د ات�صل��ت ب�شقيقي ال��ذي كان

منتمي�� ًا للتنظي��م لكن��ه مل يغ��ادر الع��راق لأن �أحدا
ال يعل��م مب�س�أل��ة انتمائ��ه وطلبت منه جل��ب ا�سلحة
ومعدات لن��ا والتي كنا قد خب�أناه��ا قبل مغادرتنا
الع��راق وه��ي عب��ارة �أجه��زة كامت��ة ومتفج��رات

اعالن بيع ممتلكات للمرة االوىل
تعلن دائرة صحة بغداد الرصافة
عن بيع مستهلكات (مواد خدمية) العائدة اىل  /قطاع الرعاية الصحية االولية يف بغداد
اجلديدة عن طريق املزايدة العلنية وفق قانون بيع واجيار اموال رقم ( )21لسنة 2013
املعدل فعلى الراغبني باالشتراك يف املزايدة احلضور يف يوم الثالثني من اليوم الثايل لنشر
اعالن الساعة العاشرة صباحا واذا صادف عطلة رمسيه يكون اليوم التايل موعدا للمزايدة
مستصحبني معهم املستمسكات التالية - :
 - 1كتاب عدم ممانعة من الدخول يف املزايدة من اهليئة العامة للضرائب نافذ لسنة 2018
باسم املشترك يف املزايدة.
 - 2تأمينات مببلغ (( )279.600( )% 20مئتان وتسعة وسبعون الف وستمائة دينار) دينار
المر القطاع بصك مصدق او نقد يودع لدى حماسب القطاع مبوجب وصل امانات
 - 3هوية االحوال املدنية  +بطاقة السكن  +البطاقة التموينية (اصل مع صورة) لن يسمح
بدخول قاعة املزايدة اال املزايدين حاملي الشروط اعاله ويتحمل من ترسو عليه املزايدة
اجور نشر االعالن الذي رست به املزايدة ونسبة  % 2اجور خدمة.
املدير العام

الشركة العامة لصناعات النسيج واجللود
مصنع الصوفية
اعالن فرصة استثمارية

تعلن الشركة العامة لصناعات النسيج واجللود/مصنع الصوفية احدى تشكيالت وزارة الصناعة واملعادن
عن توفر فرصة استثمارية لبناء جممع سكين باسلوب البناء العمودي ملوظفي املصنع على جزئني غري
مشغولني من العقار املرقم( )436/ 5مقاطعة /21السالم على شكل والبالغ جمموع مساحتها ( )13دومن
والواقعة يف جممع الدباش وحسب قانون االستثماراملرقم( )13لسنة  2006املعدل,فعلى الراغبني
باالشتراك مراجعة مقر الشركة الكائن يف الكرادة خارج – ساحة احلرية واحلصول على تندر
بالشروط واملواصفات الفنية وصورة من خارطة العقار لقاء مبلغ ()500000مخسمائة الف دينار
غري قابلة للرد مستصحبني معهم كافة املستمسكات الثبوتية علما ان اخر موعد الستالم العطاءات هو
الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم االحد املوافق  2/12/2018يف مقر الشركة.
مالحظة :
- 1الشركة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
 - 2يتحمل املستثمرصاحب العطاء الفائز
• اجور النشر واالعالن.
• معاجلة كافة التجازوات واملعوقات يف موقع االرض مبا يضمن تقدم وجناح املشروع.
• اكمال كافة الوثائق الرمسية الالزمة لذلك شامال فرز املساحة املستهدفة(البالغة()13دومن من اصل
املساحة الكلية البالغة()47دومن وتغيري جنس االرض للمساحة املقررة للمشروع من زراعي اىل سكن.

