
�إحالة  عن  �لزر�عة،  ل وز�رة  �لعام  �ملفت�ش  مكتب  �أعلن 
�إىل  زر�عة  ومدر�ء  عامني  مدر�ء  تخ�ش  ق�ضايا  ثماين 

هيئة �لنز�هة متهيد�ً لعر�ضها �أمام �ملحاكم �ملخت�ضة.
د�ود كاظم  �لزر�عة ملياء  لوز�رة  �لعام  �ملفت�ش  وقالت 
خالل  �مل�ضكلة  �لتحقيقية  �للجان  "عدد  �إن  بيان  يف 
منها  ق�ضية   12 �إحالة  مت  جلنة   62 بلغ   2018 �ضنة 
 8 بينها  من  فيها  �ملق�رصية  لثبوت  �لنز�هة  هيئة  �إىل 
ق�ضايا تخ�ش مدر�ء عامني ومدر�ء زر�عة يف �لوز�رة"، 
نف�ش  خالل  و�لتحقق  �لتحري  جلان  "عدد  �أن  م�ضيفًة 
�ل�ضنة بلغ 43 جلنة وعدد �للجان �لتدقيقية 24 جلنة".

�ليهم  �ملوجهة  �ملوظفني  "عدد  �أن  �لبيان،  و�أو�ضح 
عقوبات �ن�ضباطية مبوجب تو�ضيات �للجان �لتحقيقية 
منهم  موظفًا   48 بلغ  �لوزير  قبل  من  عليها  �مل�ضادق 
3 موظفني بدرجة مدير عام وذلك الرتكابهم خمالفات 
�د�رية ومالية"، م�ضيفًا �أن "�لفرق �ملخت�ضة يف مكتب 
تفتي�ضية  زيارة   1349 من  �كرث  �أجرت  �لعام  �ملفت�ش 
و�ملحافظات  بغد�د  يف  �ل���وز�رة  ت�ضكيالت  ملختلف 
�ل�ضلبية  �ملالحظات  وت�ضخي�ش  �ن�ضطتها  تدقيق  بهدف 
�الج��ر�ء�ت  تدقيق  �ىل  باال�ضافة  �ملخالفات  ور�ضد 
من  الك��رث  �لزر�عية  باالر��ضي  �ملتعلقة  �لتعاقدية 

2220 عقد�ً زر�عيًا".
يف  �ملكتب  دور  �إط��ار  "ويف  �أن��ه  �إىل  �لبيان،  و�أ���ض��ار 
و�ملناق�ضات  �لعقود  عدد  بلغ  فقد  �ال�ضتباقي  �لتدقيق 
ب�ضاأنها  �مل��الح��ظ��ات  تثبيت  مت  ع��ق��د�ً   33 �ملدققة 
�لعام مبقد�ر  �ملال  �لهدر يف  �يقاف  ��ضفرت عن  و�لتي 
مليون  ومائتان  مليار  �ضتة   )6،200،027،000(
بناًء  �لعقود  تلك  و�يقاف  دينار  �لف  وع�رصون  و�ضبعة 

على تو�ضيات �ملكتب بذلك".
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بغداد - الجورنال

العراق.. شبح الجفاف يتبدد ومخاوف من فيضانات 
فريق طبي ينجح بأستئصال ورم كبير

لمريضة ثالثينية 

تسليم 24 طفال وامرأة ايزيديين 
الى مجلس سنجار

نائبة: ممثلو الشعب يرفضون محاكمة 
20 ألف "داعشي" في العراق

بغد�د - �جلورنال :  متكن فريق طبي متخ�ض�ش يف م�ضت�ضفى فاطمة �لزهر�ء)عليها 
�ل�ضالم ( للن�ضائية و�الطفال يف بغد�د من �جر�ء عملية معقدة �أ�ضتئ�ضال ورم كبري 
)كي�ش كبري( ملتف على مباي�ش ملري�ضة كانت تعاين من �آالم �ضديد ��ضفل �لبطن 

يف فرت�ت متفاوته.
�ىل  دخلت  �ملري�ضة  �ن  �مل�ضت�ضفى  مدير  �حل�ضيني  عويد  عبا�ش  �لدكتور  وقال 
�ل��دورة  �نت�ضام  وع��دم  �لبطن  ��ضفل  �الم  من  تعاين  كانت  و�لتي  �مل�ضت�ضفى 
�ل�ضهرية وبعد �جر�ء فحو�ضات �ال�ضعة و�ل�ضونار �لد�خلي تبني وجود ورم كبري 
�خر على  6CM*7CM مع وجود كي�ش  �المين حجمه  �ملبي�ش  وملتف على 
�لفريق  �جرى  )SILENT DERMOID CYST(بعدها  �الي�رص  �ملبي�ش 
وحدة  �ىل  �لكي�ش  و�ر�ضال  بالكامل  �ل��ورم  با�ضتئ�ضال  جر�حية   عملية  �لطبي 

�له�ضتابتولوجي لغر�ش حتليلة
جميع  تبذلها  �لتي  �ال�ضتثنائية  �جلهود  �ىل  �حل�ضيني  �أثنى  حديثه  معر�ش  ويف 
بامل�ضوؤولية  �لعايل  �ضعورهم  على  يدل  مما   ، �مل�ضت�ضفى  يف  �لعاملة  �ملالكات 
�حلثيثة  �جلهود  ذ�ته  �لوقت  يف  مثمنًا   ، �ل�ضامية  �لعمل  مببادئ  �ميانهم  وعمق 

و�ملتميزة �ملبذولة من قبل �لفريق �لطبي يف �ضالة �لعمليات.

بغد�د - �جلورنال :  جرت يف �إقليم �جلزيرة ب كرد�ضتان �ضوريا، مر��ضيم ر�ضمية لت�ضليم 
�إيزيديني �ىل جمل�ش �د�رة �ضنجار. 24 طفال و �مر�أة 

�إىل ق�ضاء  �ليوم و�ضيتوجهون  �ضلمو�  د�ع�ش  "�ملحررين من  �ن  �يزيدي،  وذكر موقع 
مر��ضيم  يف  �ملقبلني  �ليومني  خالل  ذويهم  �إىل  ت�ضليمهم  ليتم  نينوى  غرب  �ضنجار 

ر�ضمية تقام هناك".
خميم  يف  �لدو�ع�ش  �أهايل  بني  من  حتريرهم  مت  �ملحررين  "�الأ�ضخا�ش  �ن  و��ضاف 
�لهول و�لعو�ئل �خلارجة من بلدة �لباغوز يف ريف دير �لزور �ل�ضورية �لتي مت �عالن 
�لن�رص فيها على تنظيم د�ع�ش من قبل قو�ت �ضوريا �لدميقر�طية". وتابع �ن "هناك 
قبل  من  عنهم  �لبحث  �ضيتم  �لهول  خميم  يف  �لدو�ع�ش  عو�ئل  لدى  �آخرين  �يزيديني 
�لبيت �اليزيدي يف �إقليم �جلزيرة يف كرد�ضتان"، مو�ضحا �ن "�لبيت �اليزيدي ال ز�ل 

يعمل على حترير �أكرب عدد ممكن من �اليزيديني بالتن�ضيق مع �لقو�ت هناك".

�ل�ضعب  �ن ممثلي  �لقوى غيد�ء كمب�ش،  �لنائبة عن حتالف  �أكدت    : بغد�د - �جلورنال 
يرف�ضون ��ضتقبال 20 �ألف "د�ع�ضي" ملحاكمتهم يف �لعر�ق.

وقالت كمب�ش يف مومتر �ضحفي عقدته يف جمل�ش �لنو�ب �إن "دماء �ضحايا د�ع�ش مل 
جتف حتى �الن و�ضور �لدمار �ضاخ�ضة"، مبينة "�أننا ن�ضمع خالل �اليام �ملا�ضية �أن 
هناك �ضغوطًا خارجية على �لعر�ق ل�ضمان �إر�ضال 20 �لف د�ع�ضي ملحاكمتهم د�خل 

�لبالد مقابل طلب �جور حماكمة ت�ضل �إىل 10 مليار دوالر".
"�أن كان �خلرب  ب�"تكذيب �خلرب"، موؤكدة  �لقوى، �حلكومة  �لنائبة عن حتالف  وطالبت 
بق�ضد  كان  و�ن  حتى  هوؤالء  �لعر�ق  ي�ضتقبل  �ن  نرف�ش  �ضعب  كممثلي  فاأننا  �ضحيحًا 

�ملحاكمة".

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

"د�ع�ش"  تنظيم  خلاليا  �الأخرية  �لتحركات 
�ضاملة  مر�جعة  باجتاه  دفعت  �لعر�ق،  يف 
و�إج��ر�ء  �لبالد،  عموم  يف  �الأمنية  للخطط 
�الأمنية  للمعطيات  وفقًا  عليها  تعديالت 

�جلديدة.
�لعمليات  ق��ي��ادة  يف  ���ض��اب��ط  وب��ح�����ض��ب 
تتابع  �الأمنية  "�لقياد�ت  �إّن  �مل�ضرتكة، 
�ملحاور،  كافة  يف  �لتنظيم  خاليا  حتركات 
�تخاذ  "مّت  �أن��ه  مبينًا  �أخري�ً"،  ن�ضطت  �لتي 
�لتنظيم،  حتركات  الإحباط  �لكافية  �لتد�بري 
يف  �لليلية  بالكمائن  �لعمل  خ��الل  م��ن 

�ملحاور �لتي تتحرك فيها تلك �خلاليا".
يومية  �ضتكون  "�لكمائن  �أّن  �ل�ضابط  و�أك��د 
�ال�ضتخبارية  للمعلومات  وفقًا  ومتحركة 
�لكمائن  "خطة  �أّن  �إىل  م�ضري�ً  �ملتوفرة"، 
حتركات  على  بالق�ضاء  �الأجن���ح  �ضتكون 
�لعنا�رص  تو�جه  ال  �خلاليا  �إّن  �إذ  �خلاليا، 

�الأمنية مبا�رصة، و�إّنا تنّفذ عملياتها ب�ضكل 
على  �لقدرة  فقدت  كونها  وتن�ضحب،  مباغت 

�ملو�جهة، وال متتلك �لقوة �لعددية".
و�أكد �مل�ضدر "وجود تعاون من قبل �الأهايل 
عنا�رص  حت��رك��ات  ع��ن  معلومات  بتوفري 
بنجاح  �ملعلومات  تلك  و�ضت�ضهم  �لتنظيم، 

خطة �لكمائن".
�الأي���ام  خ��الل  �لتنظيم،  خ��الي��ا  ون�ضطت 
�أعمال  نّفذت  حيث  ملحوظ،  ب�ضكل  �الأخرية، 

حمافظات  يف  متفرقة  وه��ج��م��ات  ع��ن��ف 
و�الأنبار  وكركوك  �لدين  و�ضالح  �ملو�ضل 
ودياىل، ما ت�ضبب ب�ضقوط عدد من �ل�ضحايا 

بني مدنيني وع�ضكريني.
من جهته، �أعلن قائد �رصطة دياىل، مقتل عدد 
من عنا�رص د�ع�ش يف قرية �ملخي�ضة �ضمال 
كاظم  في�ضل  �للو�ء  وق��ال  بعقوبة،  �رصقي 
"�أهايل قرية �ملخي�ضة  �إّن  �لعبادي يف بيان 
وباإ�ضناد من �لقو�ت �الأمنية وطري�ن �جلي�ش، 

قتلو� �أربعة عنا�رص من د�ع�ش، بينهم قّنا�ش 
منطقة �لوقف".

و�أو�ضح قائد �رصطة دياىل �أّن "�لعملية نفذت 
يف ب�ضاتني قرية �ضيخي، تخللتها ��ضتباكات 

مع عنا�رص �لتنظيم".
يف �لوقت ذ�ته، يقوم طري�ن �جلي�ش �لعر�قي، 
تتابع  �لتي  �ملتحركة  �لقطعات  باإ�ضناد 
عدد  قتل  من  متكنت  وقد  �لتنظيم،  حتركات 

منهم ب�ضحر�ء غربي �الأنبار.

بيان  يف  �الأم��ن��ي،  �الإع���الم  خلية  وق��ال��ت 
�ضحايف، �إّن "ت�ضكياًل من طري�ن �جلي�ش نفذ 
و�جب �إ�ضناد لقوة ع�ضكرية يف منطقة �لكيلو 
ثالثة  قتل  عن  �أ�ضفرت  �الأنبار،  غربي   160

عنا�رص من د�ع�ش، و�عتقال ثالثة �آخرين".

يز�ل  ال  وقت  يف  "د�ع�ش"  حتركات  وتاأتي 
�أغلب  يف  كبرية  بخاليا  يحتفظ  �لتنظيم 
مل  بينما  حتريرها،  مت  �لتي  �ملحافظات 

ت�ضتطع �لقو�ت �لعر�قية �لق�ضاء عليها.
�نه  �ل�ضبت،  �الرهاب،  مكافحة  جهاز  و�علن 
مت �ف�ضال خمطط �رهابي ال�ضتهد�ف مناطق 
ودياىل  �لدين  حمررة يف حمافظات �ضالح 
�ضي�ضهد  �حلايل  �لعام  �ن  موؤكد�   ، وكركوك 
�لق�ضاء على جميع خاليا د�ع�ش �لنائمة يف 

�لبالد.
 " عن  �ضحفي  موؤمتر  يف  �جل��ه��از،  وك�ضف 
نتائج �لعملية �مل�ضرتكة �لتي نفذها �جلهاز 
وط��ري�ن  �لتحالف  ط��ري�ن  مع  وبالتعاون 
و�لد�خلية  �لدفاع  وز�رة  وت�ضكيالت  �جلي�ش 
�ملا�ضيني  �ليومني  خالل  حمرين  تالل  يف 
�لتي  �ل�ضام(  )غ��زوة  ماي�ضمى  �ف�ضال  وهي 
ال�ضتهد�ف  لها  يعد  �الره��اب��ي  �لعدو  ك��ان 
�ملناطق �ملحررة خمتلفة يف دياىل و�ضالح 

�لدين وكركوك".
قتل  �لعملية  خ���الل  "مت  ،�ن���ه  و�����ض���اف 
�ضكل  على  تدمري١٣م�ضافة  مع  ١٢�رهابيا 
عجلة  تدمري  مع  و�خل��زن  لالختباء  كهوف 
�لنا�ضفة  �الح��زم��ة  م��ن  وع���دد  جيب  ن��وع 
�ملعدة للتفجري،فيما مت �لعثور على م�ضتودع 
غذ�ئية  م��و�د  على  يحتوي  �جلافة  ل��الرز�ق 

متنوعة".
وتابع ، �ن "قو�ت مكافحة �الرهاب عاجلت 
�ىل  باال�ضافة  عدد٢  ثقيلة  معد�ت  ودمرت 
تدمري ٨ �نفاق يف تالل حمرين"، الفتا �ىل 
�ن "من �هم نتائج �لعملية هو تدمري منظومة 
د�ع�ش �العالمية و�لتي كان يبث من خاللها 

�ضمومه يف ن�رص �لفكر �الرهابي و�لتكفريي.

القوات االمنية تعيد العمل بـ"الكمائن الليلية" إلحباط تحركات "داعش"
بغداد - الجورنال

�أمطار  موجة  وبعد  �ملا�ضية،  �الأ�ضابيع  خ��الل 
�ملجاورتني،  و�إي��ر�ن  تركيا  يف  �لثلوج  وذوب��ان 
�لعر�ق،  يف  �الأربعة  �لرئي�ضية  �خلز�نات  �متالأت 
و�أدت �إىل �رتفاع من�ضوب �لنهرين �لرئي�ضني للمرة 

�الأوىل منذ عقود.
يف وقت �أعلنت وز�رة �ملو�رد �ملائية �ن �خلز�نات 
�لق�ضوى،  �ضعتها  حدود  بلغت  �لرئي�ضية  �ملائية 
و�ضط خماوف من حدوث ت�ضدعات يف �ل�ضدود �أو 

مزيد من �الأمطار يف �ملو�ضم �حلايل.
�ملياه  نق�ش  �ضكل  �الخرية  �ملائية  �لطفرة  وقبل 
�نخفا�ش  م��ع  للعر�ق  �ل��ت��ه��دي��د�ت  �أخ��ط��ر  �أح���د 

من�ضوبها �إىل �أدنى م�ضتوى منذ عام 1931.
يف  �ملئة  يف   40 بن�ضبة  �الأنهار  تدفق  وتر�جع 
و�ملائي  �لغذ�ئي  �الأمن  يهدد  ما  �الأخرية  �لعقود 
لل�ضكان. وقال �ملتحدث با�ضم �لوز�رة عون ذياب 
مرت  مليار�ت  �ل�ضبعة  تخطى  دوك��ان  "خز�ن  �إن 

مكعب، وهو تقريبًا كامل �الحتمال".
�لو�قعان  وحمرين  دربندخان  "خز�ين  �أن  و�أك��د 
�ضمال بغد�د، الم�ضا �كتمال حدودهما �لتخزينية".
�ضدود  �أكرب  �ملو�ضل،  �ضد  �أن  �إىل  �ملتحدث  و�أ�ضار 
مليار   11 �ال�ضتيعابية  قدرته  تبلغ  �لذي  �لعر�ق 
ت�ضعة  �إىل  فيه  �ملياه  م�ضتوى  و�ضل  مكعب،  مرت 
مليار�ت". و�أو�ضح �أن "�لوز�رة حذرت �ملجاورين 
مع  بالتن�ضيق  وت��ع��م��ل  �ل��ف��ي�����ض��اين،  للمجرى 

�حلكومات �ملحلية ومر�قبة �مل�ضتوى و�ل�ضغوط".
م�ضيطرة  عام  ب�ضكل  "�لوز�رة  �أن  ذياب  و�أ�ضاف 
على �ل�ضدود وتطلق منها �لكميات �لكافة وب�ضكل 
حم�ضوب كي ال يوؤثر على �أحد �و ي�ضبب �أي م�ضاكل. 
�ل�ضدود  ل�ضالمة  بالن�ضبة  يخيفنا  ما  يوجد  ال 

و��ضتقر�رها و�لثقة بها".
�إىل  �أدت  �ل��ع��ر�ق  يف  غ��زي��رة  �أم��ط��ار  وت�ضاقطت 
على  �لعائالت  مئات  و�أج��ربت  �لع�رص�ت  م�رصع 
حما�ضيلهم  على  �ل�ضيول  ق�ضت  بعدما  �لنزوح 

ومز�رعهم.
لالأمم  �لتابعة  �لعاملية  �ل�ضحة  منظمة  ولفتت 
موؤخر�  �أدى  �الأم��ط��ار  هطول  �أن  �إىل  �ملتحدة 
مي�ضان  حمافظة  يف  �لعائالت  مئات  ن��زوح  �إىل 

معر�ضون  �آخرين  �ضخ�ش  �ألفي  و�أن  �جلنوبية، 
نهر  يف  �ملياه  م�ضتويات  كانت  �لنزوح.  ملخاطر 
�حلايل،  �الأ�ضبوع  ملحوظ  ب�ضكل  مرتفعة  دجلة 
باإمكان  كان  عندما  �ملا�ضي  بال�ضتاء  مقارنة 

�ضكان جنوب �لعر�ق عبور �لنهر �ضري�.
"مل  طاهر  حمه  دوك��ان  �ضد  مدير  قال  و�ضماال،   
يف  مماثال  �رت��ف��اع��ا   1988 �ل��ع��ام  منذ  ن�ضهد 
لل�ضد  �ملجاورين  �ل�ضكان  د�عيا  �ملياه"،  من�ضوب 

�إىل �ملغادرة.
من جهته، قال �خلبري �لبيئي عز�م علو�ش لفر�ن�ش 

بر�ش �إن خز�ن �ملو�ضل يف خطر.
حقنًا  �جلب�ش،  من  �ملبني  �ملو�ضل،  �ضد  ويتطلب 

منتظما لالأ�ضمنت مللء �لت�ضققات يف هيكله.

بغداد - الجورنال

أعادت القوات األمنية العمل 

بـ"الكمائن الليلية" في 

المناطق المحّررة بالبالد، 

للحد من تحركات وهجمات 

خاليا تنظيم "داعش" التي 

نشطت أخيراً، بينما يؤكد 

مسؤولون أّن الخطط الجديدة 

كفيلة بفرض األمن في تلك 

المناطق.

Sun.14 Apr. 2019 issue 583
االحد 14 نيسان 2019 العدد 583


