
ذكر تقرير اأعده مر�شد الفتاوى التكفريية والآراء املت�شددة 
التابع لدار الفتاء امل�رصية، ان تنظيم "داع�ش" يحاول من 
خالل حرب الع�شابات واخلاليا العنقودية ا�شتعادة �شيطرته 
جمدداً على العراق، مبينا ان التنظيم ي�شعى ل�رصب الأقليات 
العمليات  وتييرية  وزييييادة  وقتل  تهجري  عمليات  وتنفيذ 

التفجريية.
وقال املر�شد قوله ان "تنظيم داع�ش الإرهابي يناور بحرب 
جمدداً  �شيطرته  ل�شتعادة  العنقودية  واخلاليا  الع�شابات 
الإرهابية"،  عملياته  نطاق  من  و�ّشع  بعدما  العراق،  على 
حمذرا من "حماولت داع�ش املتزايدة لإعادة ال�شيطرة على 
التي  اخل�شائر  من  اأ�شهر  بعد  العراق،  يف  املحررة  املناطق 
ُمني بها التنظيم على يد التحالف الدويل ملكافحة الإرهاب، 
والقوات العراقية". وتابع ان "التنظيم الإرهابي ي�شعى لعدد 
�شيطرته املفقودة يف  ا�شتعادة  ال�شرتاتيجيات ل�شمان  من 
الإيقاع  يحاول  حيث  الطائفية،  الفتنة  زرع  منها:  العراق، 
كما  العراقي،  الجتماعي  للن�شيج  املكونة  الطوائف  بني 
وتنفيذ عمليات تهجري وقتل، كما  الأقليات،  ي�شعى ل�رصب 
فعل مع الإيزيديني، وكذا زيادة وترية العمليات التفجريية، 
التي اعتمد التنظيم عليها يف الفرتة الأخرية".  واكد التقرير 
يف  املنفردة  والييذئيياب  نائمة  خاليا  يكون  "التنظيم  ان 
تاأثريه  ي�شتمر  بحيث  منها،  وطرده  دحره  مت  التي  املناطق 
يف  يظلون  الأفييراد  هييوؤلء  اأن  خ�شو�شًا  املناطق،  تلك  يف 
عن  ف�شاًل  عملياتهم،  لتنفيذ  ال�شتدعاء  يتم  حتى  اخلفاء 
اخلاليا  "هذه  ان  اىل  لفتا  العنقودية"،  اخلاليا  ا�شتخدام 
باتت بفاعلية لأنها تعتمد على الالمركزية، وطرق توا�شل 
�شقطت  فاإذا  ببع�ش،  بع�شها  بربط اخلاليا  ت�شمح  ل  معقدة 
خلية ل ت�شقط باقي اخلاليا". وا�شاف ان "داع�ش يلجاأ اأي�شًا 
الرتباط  بعدم  التنظيم  يتميز  حيث  الع�شابات،  حرب  اإىل 
واملناطق  ال�شحراء  يف  اأكيير  فييوجييوده  حميييددة،  بقواعد 
اجلغرافية  البالد  بطبيعة  ال�شابقة  خربته  مع  النائية، 
التي ت�شمح له ب�شن هجمات �رصيعة  وال�شكانية والقبائلية، 
التنظيم  لأفراد  ممكنة  خ�شائر  باأقل  اأهدافها  حتقق  مباغتة 
الذين يتم نقلهم �رصيعًا عقب التنفيذ اإىل مالذاتهم الآمنة يف 

ال�شحراء".

خاليا عنقودية وذئاب منفردة تحاول استعادة 
سيطرتها بالعراق
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بغداد - الجورنال

بطريركية الكلدان بالعراق والعالم تصدر توضيحا حول تدخل الكنيسة في الترشيح 
طالب يخترع عصا ذكية للمكفوفين تنذرهم 

بوجود عقبات في الطريق

الكهرباء: تذبذب التيار والقطوعات ناجمة عن 
سوء االحوال الجوية

القضاء االعلى يبحث مع وفد كردي آلية 
عمل اللجنة المشتركة

الفلوجة  اإعدادية  يف  �شكر  �شياء  ب�شري  الطالب  متكن  عن  الرتبية،  وزارة  اعلنت 
ال�شناعية ق�شم الكهرباء املرحلة الثالثة التابعة لق�شم التعليم املهني يف النبار 

اخرتاع ع�شى ذكية لفاقدي الب�رص )املكفوفني( . 
وذوي  الب�رص  فاقدي  م�شاعدة  على  تعمل  الع�شى  ان  بيان"  يف  الييوزارة  وذكرت 
الحتياجات اخلا�شة يف التنقل من مكان اىل اخر عن طريق م�شت�شعرات مطوره 
وحتى  املعادن  من  كان  حاجز  اأي  وجود  حالة  يف  انذار  �شافرة  باأطالق  تقوم 
ي�شمى  ح�شا�ش  طريق  عن  للمكفوف  اأنواعها  بكل  واملييواد  الج�شام  و  القما�ش 
تنعك�ش  متتالية  ار�شال موجات  يعمل على  والذي   ،  )ULTRA SONIC(بييي
�شدة  وتييزداد  خفيف  �شوت  باأطالق  فيقوم   )CM  130( م�شافة  على  من  عليه 

ال�شوت كلما قلت امل�شافة، كما ان الع�شى مزودة مبنظومة �شحن تكفي ليومني".
من جانبه، اأو�شح الطالب باأن الع�شى الذكية تكون ناطقة مع امل�شتخدم بوا�شطة 
باأر�شال ر�شالة اىل  اليي)GPS( وتقوم  )بلوتوث( وميكن تعقبه عن طريق  �شماعة 
اليي)GOOGLE EARTH( ومعلومات وانظمة املرور  اأجهزة املنزل مبوقع 

العامة بوا�شطة تفعيلها وار�شاد ال�شخ�ش املكفوف لطريق العودة اىل املنزل".
املحيطة  اللييوان  تعرف  بجعلها  الذكية  الع�شى  تطوير  امكانية  ان  وا�شاف" 
ليي)ذوي  وامان  فاعلية  اكر  لتكون  بها  مرتبطة  م�شت�شعرات  بوا�شطة  للمكفوف 

الحتياجات اخلا�شة(".

الكهربائي  التيار  تييذبييذب  الكهرباء  وزارة  عييزت  اجلييورنييال:    - بييغييداد 
وقال   . اجلوية  الحوال  �شوء  اىل  اليام  هذه  عام خالل  ب�شكل  والقطوعات 
التيار  "تذبذب  ان  املدر�ش  م�شعب  الكهرباء  لييوزارة  الر�شمي  املتحدث 
الكهربائي والقطوعات ب�شكل عام خالل هذه اليام ناجم عن �شوء الحوال 
اجلوية بالرغم من ان جتهيز الطاقة من الوزارة يعترب جيدا وبلغ / 13 / 

الفا و / 250 / ميغاواط " .
وا�شاف املدر�ش :" حاليا هناك اعمال تاهيل روتينية جترى على وحدات 
توليدية ذات طاقة جتهيزية تبلغ / 3 / الف ميغا واط "، م�شريا اىل :" ان 
عددا من الوحدات التوليدية قيد العمل ، �شتدخل اىل منظومة الطاقة الوطنية 
منها حمطة الرميلة بطاقة / 1000 / ميغاواط و حمطة ب�شماية ذات طاقة 

جتهيزية / 500 / ميغا واط ".

بغداد -  اجلورنال: بحث رئي�ش جمل�ش الق�شاء العلى القا�شي فائق زيدان 
اآلية عمل  اإقليم كرد�شتان  مع وفد ق�شائي ميثل جمل�ش الق�شاء الأعلى يف 

اللجنة امل�شرتكة.
وقال املركز العالمي ملجل�ش الق�شاء الأعلى يف بيان �شحفي :" ان زيدان 
الق�شاء  جمل�ش  ميثل  ق�شائيا  وفدا  اليوم  �شباح  ببغداد  مبكتبه  ا�شتقبل 
امل�شكلة  اللجنة امل�شرتكة  اآلية عمل  ، ومت بحث  اإقليم كرد�شتان  الأعلى يف 
الإقليم  يف  الأعلى  الق�شاء  وجمل�ش  املركز  يف  الأعلى  الق�شاء  جمل�ش  بني 
بخ�شو�ش معاجلة الإ�شكاليات الق�شائية املتعلقة بعمل املحاكم يف عموم 

جمهورية العراق و�شبل معاجلتها ". 
حمد  ا�شماعيل  برامي  القا�شي   ، القليم  يف  ال�شتئناف  روؤ�شاء  الوفد  و�شم 
حمكمة  رئي�ش  جافر  جزا  جا�شم  والقا�شي  اربيل  ا�شتئناف  حمكمة  رئي�ش 
حمكمة  رئي�ش  ح�شن  هادي  اأمني  حممد  القا�شي  و  ال�شليمانية  ا�شتئناف 

ا�شتئناف دهوك .

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

بييغييداد،  حمافظة  جمل�ش  ت�شويت  واأعييقييب 
على   ،)2018 الأول  كييانييون  )الأربعاء12 
)مر�شح  ال�شويلي  ح�شني  فييا�ييشييل  اخييتيييييار 
خالفات  حييدوث  لبغداد،  حمافظا  الإ�شالح( 
كبرية بني كتل املجل�ش على اختيار ال�شويلي 

حمافظا.
مب�شاألة  اإ�شكاليتني  بييغييداد،  جمل�ش  ويييواجييه 
املحافظ  تقدمي  عدم  الأوىل،  املحافظ:  اختيار 
ال�شابق ا�شتقالته ليلتحق بالربملان، والثانية، 
اإعالن �شمول ع�شو املجل�ش الذي تراأ�ش جل�شة 

النتخاب باإجراءات امل�شاءلة والعدالة.
يف  القانون  دوليية  ائييتييالف  اأع�شاء  ورفيي�ييش 
املجل�ش اختيار ال�شويلي حمافظا. فيما اعترب 

اجلل�شة غري قانونية.
ويقول ع�شو جمل�ش بغداد، عن دولة القانون، 
�شعد املطلبي يف حديث �شحفي اإن "املحافظ 
عطوان العطواين مل يقدم ا�شتقالته وبالتايل ل 
اأن   ، وي�شيف  جديد".   حمافظ  انتخاب  ميكن 
"تيار الإ�شالح مل يطلع على الأمور القانونية 
وبدون  للمجل�ش  رئي�ش  بييدون  اجلل�شة  وعقد 
فان  وبالتايل  حمايدة  جهة  وبييدون  نائبه 
قانونية  غري  ال�شويلي  فا�شل  انتخاب  جل�شة 
واحدة  ملحافظة  يكون  "كيف  مت�شائال   ،  "
"العطوان  اأن  املطلبي،  ويوؤكد  حمافظني؟".  
حمافظا  زال  ول  الد�شتوري  اليمني  يييوؤدي  مل 

لبغداد كونه يحمل املر�شوم اجلمهوري".

وي�شري ع�شو املجل�ش، اإىل اأنه "مت تقدمي طعن 
انتخاب  بجل�شة  الإداري  الق�شاء  حمكمة  لدى 
للق�شاء  �شيكون  بالق�شية  والبت  ال�شويلي، 

العراقي".
ملن�شب  الييبيينيياء  مر�شح  اعييتييرب  جييانييبييه،  ميين 
اجلزائي  فالح  بغداد  جمل�ش  ع�شو  )املحافظ( 
كون  قانونية  غري  ال�شويلي  انتخاب  "جل�شة 
يقدم  مل  العطواين  عطوان  ال�شابق  املحافظ 

ا�شتقالته ولزال ي�شغل املن�شب".
وتقول م�شادر مطلعة، اإن "العطواين قدم  اإىل 
حمافظا  ال�شويلي  انتخاب  يثبت  ما  الق�شاء 
اإىل  بالإ�شافة  قييانييوين،  وغييري  باطل  لبغداد 

بكامل  لبغداد  حمافظا  يييزال  ل  العطواين  اأن 
ال�شالحيات".

لأكر  حمافظتها  جمل�ش  ف�شل  الب�رصة،  ويف 
الن�شاب  كييامييليية  جل�شة  عييقييد  يف  ميييرة  ميين 
لنتخاب حمافظ بديل للمحافظ احلايل الفائز 
يف انتخابات الربملان، اأ�شعد العيداين، اآخرها 
مل  حيث   ،)2018 الأول  كانون   14 )اجلمعة 

يتمكن املجل�ش من عقد جل�شة جديدة.
اإن  العيداين،  اأ�شعد  الب�رصة،  حمافظ  ويوؤكد 
املحافظ  ملن�شب  الرت�شيح  باب  فتح  "اإعالن 
اإىل  ي�شتند  ل  املجل�ش  رئي�ش  نائب  قبل  من 
القانوين  "الق�شم  اأن  اإىل  م�شرياً  قانوين"،  ن�ش 

جمل�ش  اإىل  كتابا  اأر�شل  املحافظة  ديوان  يف 
املحافظة يو�شح املخالفة القانونية املتعلقة 

بفتح باب الرت�شيح للمحافظ".
�شحفية  ت�رصيحات  يف  الييعيييييداين،  وي�شري 
معني  غري  الب�رصة  حمافظ  "من�شب  اأن  اإىل 
بغداد،  يف  جتري  التي  ال�شيا�شية  بالتفاقات 
واإذا كان الأمر يتعلق مبن�شبي الربملاين، فاإين 
مقابل  الربملان  ع�شوية  عن  للتنازل  م�شتعد 
اأبناء  بقائي حمافظًا للب�رصة، من اأجل خدمة 

حمافظتي".
يكون  لن  املن�شب  من  "خروجي  اأن  ويو�شح، 
وفقًا  بل  اجلانبية،  التفاقات  اأو  الأذرع  بلي 

املالية  الرقابة  "تقرير  اأن  مبينًا  للقانون"، 
الأخري اأكد عدم وجود اأي خمالفات مالية يف 

الب�رصة منذ قيامي بتويل هذا املن�شب"،.
املن�شب  تريد  اأطرافًا  "هناك  اأن  اإىل،  ويلفت 
من  ر�شاوى  وتلقي  مالية  خمالفات  ت�شوبها 

جهات خارجية".
وعقد جمل�ش الب�رصة، جل�شة ا�شتثنائية طارئة 
لختيار   ،)2018 الأول  كانون   14 )اجلمعة 
الأهييايل  احتجاجات  اأن  اإل  جييديييد،  حمافظ 
املحتجون  وطوق  عقدها.  من  املجل�ش  منعت 

اأع�شاء املجل�ش داخل البناية.
الإ�شالح  حتالف  رئي�ش  ي�شدد  جانبه،  من 
عهد  "حان  بالقول:  احلكيم  عمار  والإعييمييار 
الب�رصة  من  يبداأ  اأن  يجب  والييذي  الإ�ييشييالح 
ونخوته  القت�شادية  العراق  قبلة  الفيحاء 

اجلنوبية".
وي�شيف، اأن "اإختيار حمافظ الب�رصة ل ينبغي 
ان حتكمه ال�شفقات التجارية ول التفاقيات 
ول  ال�شيا�شية  الكوالي�ش  ول  امل�شلحية، 

الأجندات اخلارجية".
القرار  هييذا  "يكون  اأن  اإىل  احلكيم،  ويييدعييو 
ب�رصيًا ي�شرتك يف اإتخاذه قوى احلراك ال�شعبي 
واجلهات  الواعي  وال�شباب  املوؤثرة  والع�شائر 
مطالبا  والقانون"،  الد�شتور  مبوجب  املعنية 
بي"اإن�شاف الب�رصة اإحتاديًا وجعلها العا�شمة 
مبا  ومتثيلها  وفعليًا  ر�شميًا  القت�شادية 

ت�شتحق حكوميًا".

أزمة "محافظين" تعصف ببغداد والبصرة
بغداد -  الجورنال

ا�شدرت بطريركة الكلدان يف العراق والعامل، الثنني، 
املر�شحني  ا�شماء  يف  الكني�شة  تدخل  حول  تو�شيحا 
بدياًل  لي�شت  الكني�شة  ان  اىل  ا�شارت  فيما  للوزارات، 

للدولة ول موازية لها.
وقالت بطريركة الكلدان يف بيان "�شدرت عن بع�ش 
الأ�شخا�ش واجلهات احلزبية امل�شيحية تعليقات غري 
يف  الأدبية  اللياقة  اىل  وتفتقر  وم�شتفزة،  م�شوؤولة 
ال�شيا�شي"، مبينة  ال�شاأن  مو�شوع تدخل الكني�شة يف 
من  مهم  جزء  وهو  العام  بال�شاأن  تهتم  "الكني�شة  ان 
ر�شالتها خلري النا�ش وحفظا حلقوقهم وكرامتهم، كما 
فعل امل�شيح ويفعل البابوات". وا�شافت ان "الكني�شة 

يوحنا  البابا  و�شجب  الفل�شطينيني،  تدافع عن حقوق 
بول�ش الثاين احلرب على العراق وفر�ش احل�شار عليه، 
وقام البابا فرن�شي�ش بزيارة بورما ودافع عن م�شلمي 
يف  الكني�شة  تتدخل  "عندما  انه  اىل  م�شرية  هنيغا"، 
ال�شاأن العام، فهذا من �شلب ر�شالتها، ول تبحث عن 
م�شلحة ذاتية ابدا، بل كل همها هو الن�شان، تقدمه 
و�شعادته، ولي�ش ان تعيده اىل ع�رص الظالم وحماكم 

التفتي�ش كما زعم احد املعّلقني".
وتابعت ان "الكني�شة لي�شت بدياًل للدولة، ول موازية 
لل�رصاكة  وت�شعى  املجتمع  من  جزء  هي  واإمنييا  لها، 
القوانني  وتطبيق  العدالة  حتقيق  اجل  من  الفاعلة 
واحرتام حقوق كل اإن�شان"، لفتة اىل ان "البطريركية 
وب�شخ�ش رئي�شها الكردينال لوي�ش روفائيل �شاكو مل 

ياأُل جهدا يف احلديث عن ال�شوؤون العامة التي تخ�ش 
وكرامة  العراق  نه�شة  اجل  من  اأي  والنا�ش،  البلد 
ل  واإنييه  وامل�شاواة(،  الكاملة  )املواطنة  العراقيني 
خطاباته  ان  حيث  م�شلحة،  ول  من�شب  عن  يبحث 
وما  الجتاه".   هذا  يف  ت�شّب  واخلييارج  الداخل  يف 
ان  نقول  للوزارة  ا�شخا�ش  تر�شيح  عن  حديثا  اثري 
باإخال�ش  العراق  يخدم  من  يهمها  "البطريركية 
ومهنية ونزاهة"، مو�شحة انها "دعمت تر�شيح الوزير 
الدكتورة  ودعمت  �شيوعي  وهو  ججو  فار�ش  ال�شابق 
ومهنّيتها  لنزاهتها  م�شتقلة  �رصيانية  وهي  نافع  اآن 
الكوتا  نييواب  ير�شحهما  مل  والثيينييان  واخال�شها، 
�شامل  اأ�شماء  زارت  "عندما  انه  واكييدت  امل�شيحية". 
مع �شقيقها النائب ا�شوان، رحب بها البطريرك �شاكو 

ومتنى لها التوفيق ومل يقف �شدها، لكن بعده طرح 
ثالثة اأ�شماء لقناعة الكني�شة باقتدارها خلدمة العراق 
الأ�شماء  احد  الوزراء  رئي�ش  اختار  واأخريا، حيث  اأول 
النهاية  يف  وهييي  م�شتقّلة  وهييي  عمانوئيل  هناء 
بتدّخل  ُزعم  ملا  �شحة  "ل  انه  اىل  لفتة  مر�شحته"، 
ل  الرت�شيح  ان  حيث  برت�شيحها،  اجلمهورية  رئي�ش 
هو  ملن  ي�شوتون  من  هم  النواب  لأن  الفوز،  يعني 
تتدخل  ل  "الكني�شة  ان  وبينت  والأف�شل".  ال�شلح 
يف التجاذبات ال�شيا�شية واحلزبية وهي بعيدة عنها، 
راأيها فتجيب مب�شوؤولية وحرية"،  ت�شاأل عن  امنا ملا 
ملن  الق�شائية  املالحقة  يف  احلق  "لها  ان  مو�شحة 
العراق  خدمة  يف  عازمة  وهي  �شمعتها،  اىل  ي�شيء 

والعراقيني مهما كان الثمن".

بغداد -  الجورنال

من بغداد إلى البصرة تمتد 

أزمة اختيار المحافظين الجدد 

والدعوات المقابلة للتغيير 

والطعن ويجري كل ذلك وسط 

تجاذبات سياسية غير مسبوقة 

إلى هذا الحد الذي من شأنه 

تعطيل مصالح المواطنين وربما 

زعزعة الحالة األمنية كما يحدث 

في محافظة البصرة، وفي الوقت 

الذي تتصارع الكتل السياسية 

على مناصب المحافظين يطول 

صبر المواطنين على الخدمات 

وقد اليستمر إلى ما ال نهاية.


