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فريق طبي ينجح بأستئصال ورم كبير
لمريضة ثالثينية

العراق ..شبح الجفاف يتبدد ومخاوف من فيضانات

بغداد  -اجلورنال  :متكن فريق طبي متخ�ص�ص يف م�ست�شفى فاطمة الزهراء(عليها
ال�سالم ) للن�سائية واالطفال يف بغداد من اجراء عملية معقدة �أ�ستئ�صال ورم كبري
(كي�س كبري) ملتف على مباي�ض ملري�ضة كانت تعاين من �آالم �شديد ا�سفل البطن
يف فرتات متفاوته.
وقال الدكتور عبا�س عويد احل�سيني مدير امل�ست�شفى ان املري�ضة دخلت اىل
امل�ست�شفى والتي كانت تعاين من االم ا�سفل البطن وع��دم انت�ضام ال��دورة
ال�شهرية وبعد اجراء فحو�صات اال�شعة وال�سونار الداخلي تبني وجود ورم كبري
وملتف على املبي�ض االمين حجمه  6CM*7CMمع وجود كي�س اخر على
املبي�ض االي�رس ()SILENT DERMOID CYSTبعدها اجرى الفريق
الطبي عملية جراحية با�ستئ�صال ال��ورم بالكامل وار�سال الكي�س اىل وحدة
اله�ستابتولوجي لغر�ض حتليلة
ويف معر�ض حديثه �أثنى احل�سيني اىل اجلهود اال�ستثنائية التي تبذلها جميع
املالكات العاملة يف امل�ست�شفى  ،مما يدل على �شعورهم العايل بامل�س�ؤولية
وعمق اميانهم مببادئ العمل ال�سامية  ،مثمن ًا يف الوقت ذاته اجلهود احلثيثة
واملتميزة املبذولة من قبل الفريق الطبي يف �صالة العمليات.

تسليم  24طفال وامرأة ايزيديين
الى مجلس سنجار

بغداد  -الجورنال

خ�لال الأ�سابيع املا�ضية ،وبعد موجة �أمطار
وذوب��ان الثلوج يف تركيا و�إي��ران املجاورتني،
امتلأت اخلزانات الرئي�سية الأربعة يف العراق،
و�أدت �إىل ارتفاع من�سوب النهرين الرئي�سني للمرة
الأوىل منذ عقود.
يف وقت �أعلنت وزارة املوارد املائية ان اخلزانات
املائية الرئي�سية بلغت حدود �سعتها الق�صوى،
و�سط خماوف من حدوث ت�صدعات يف ال�سدود �أو
مزيد من الأمطار يف املو�سم احلايل.
وقبل الطفرة املائية االخرية �شكل نق�ص املياه
�أح���د �أخ��ط��ر ال��ت��ه��دي��دات للعراق م��ع انخفا�ض

من�سوبها �إىل �أدنى م�ستوى منذ عام .1931
وتراجع تدفق الأنهار بن�سبة  40يف املئة يف
العقود الأخرية ما يهدد الأمن الغذائي واملائي
لل�سكان .وقال املتحدث با�سم الوزارة عون ذياب
�إن "خزان دوك��ان تخطى ال�سبعة مليارات مرت
مكعب ،وهو تقريب ًا كامل االحتمال".
و�أك��د �أن "خزاين دربندخان وحمرين الواقعان
�شمال بغداد ،الم�سا اكتمال حدودهما التخزينية".
و�أ�شار املتحدث �إىل �أن �سد املو�صل� ،أكرب �سدود
العراق الذي تبلغ قدرته اال�ستيعابية  11مليار
مرت مكعب ،و�صل م�ستوى املياه فيه �إىل ت�سعة
مليارات" .و�أو�ضح �أن "الوزارة حذرت املجاورين
للمجرى ال��ف��ي�����ض��اين ،وت��ع��م��ل بالتن�سيق مع

احلكومات املحلية ومراقبة امل�ستوى وال�ضغوط".
و�أ�ضاف ذياب �أن "الوزارة ب�شكل عام م�سيطرة
على ال�سدود وتطلق منها الكميات الكافة وب�شكل
حم�سوب كي ال ي�ؤثر على �أحد او ي�سبب �أي م�شاكل.
ال يوجد ما يخيفنا بالن�سبة ل�سالمة ال�سدود
وا�ستقرارها والثقة بها".
وت�ساقطت �أم��ط��ار غ��زي��رة يف ال��ع��راق �أدت �إىل
م�رصع الع�رشات و�أج�برت مئات العائالت على
النزوح بعدما ق�ضت ال�سيول على حما�صيلهم
ومزارعهم.
ولفتت منظمة ال�صحة العاملية التابعة للأمم
املتحدة �إىل �أن هطول الأم��ط��ار �أدى م�ؤخرا
�إىل ن��زوح مئات العائالت يف حمافظة مي�سان

اجلنوبية ،و�أن �ألفي �شخ�ص �آخرين معر�ضون
ملخاطر النزوح .كانت م�ستويات املياه يف نهر
دجلة مرتفعة ب�شكل ملحوظ الأ�سبوع احلايل،
مقارنة بال�شتاء املا�ضي عندما كان ب�إمكان
�سكان جنوب العراق عبور النهر �سريا.
و�شماال ،قال مدير �سد دوك��ان حمه طاهر "مل
ن�شهد منذ ال��ع��ام  1988ارت��ف��اع��ا مماثال يف
من�سوب املياه" ،داعيا ال�سكان املجاورين لل�سد
�إىل املغادرة.
من جهته ،قال اخلبري البيئي عزام علو�ش لفران�س
بر�س �إن خزان املو�صل يف خطر.
ويتطلب �سد املو�صل ،املبني من اجلب�س ،حقن ًا
منتظما للأ�سمنت مللء الت�شققات يف هيكله.

مفتشية الزراعة تحيل ثماني قضايا تخص مدراء عامين إلى النزاهة
بغداد  -الجورنال

بغداد  -اجلورنال  :جرت يف �إقليم اجلزيرة بكرد�ستان �سوريا ،مرا�سيم ر�سمية لت�سليم
 24طفال و امر�أة �إيزيديني اىل جمل�س ادارة �سنجار.
وذكر موقع ايزيدي ،ان "املحررين من داع�ش �سلموا اليوم و�سيتوجهون �إىل ق�ضاء
�سنجار غرب نينوى ليتم ت�سليمهم �إىل ذويهم خالل اليومني املقبلني يف مرا�سيم
ر�سمية تقام هناك".
وا�ضاف ان "الأ�شخا�ص املحررين مت حتريرهم من بني �أهايل الدواع�ش يف خميم
الهول والعوائل اخلارجة من بلدة الباغوز يف ريف دير الزور ال�سورية التي مت اعالن
الن�رص فيها على تنظيم داع�ش من قبل قوات �سوريا الدميقراطية" .وتابع ان "هناك
ايزيديني �آخرين لدى عوائل الدواع�ش يف خميم الهول �سيتم البحث عنهم من قبل
البيت االيزيدي يف �إقليم اجلزيرة يف كرد�ستان" ،مو�ضحا ان "البيت االيزيدي ال زال
يعمل على حترير �أكرب عدد ممكن من االيزيديني بالتن�سيق مع القوات هناك".

نائبة :ممثلو الشعب يرفضون محاكمة
 20ألف "داعشي" في العراق
بغداد  -اجلورنال � :أكدت النائبة عن حتالف القوى غيداء كمب�ش ،ان ممثلي ال�شعب
يرف�ضون ا�ستقبال � 20ألف "داع�شي" ملحاكمتهم يف العراق.
وقالت كمب�ش يف مومتر �صحفي عقدته يف جمل�س النواب �إن "دماء �ضحايا داع�ش مل
جتف حتى االن و�صور الدمار �شاخ�صة" ،مبينة "�أننا ن�سمع خالل االيام املا�ضية �أن
هناك �ضغوط ًا خارجية على العراق ل�ضمان �إر�سال  20الف داع�شي ملحاكمتهم داخل
البالد مقابل طلب اجور حماكمة ت�صل �إىل  10مليار دوالر".
وطالبت النائبة عن حتالف القوى ،احلكومة بـ"تكذيب اخلرب" ،م�ؤكدة "�أن كان اخلرب
�صحيح ًا ف�أننا كممثلي �شعب نرف�ض ان ي�ستقبل العراق ه�ؤالء حتى وان كان بق�صد
املحاكمة".

�أعلن مكتب املفت�ش العام لوزارة الزراعة ،عن �إحالة
ثماين ق�ضايا تخ�ص مدراء عامني ومدراء زراعة �إىل
هيئة النزاهة متهيداً لعر�ضها �أمام املحاكم املخت�صة.
وقالت املفت�ش العام لوزارة الزراعة ملياء داود كاظم
يف بيان �إن "عدد اللجان التحقيقية امل�شكلة خالل
�سنة  2018بلغ  62جلنة مت �إحالة  12ق�ضية منها
�إىل هيئة النزاهة لثبوت املق�رصية فيها من بينها 8
ق�ضايا تخ�ص مدراء عامني ومدراء زراعة يف الوزارة"،
م�ضيف ًة �أن "عدد جلان التحري والتحقق خالل نف�س
ال�سنة بلغ  43جلنة وعدد اللجان التدقيقية  24جلنة".
و�أو�ضح البيان� ،أن "عدد املوظفني املوجهة اليهم
عقوبات ان�ضباطية مبوجب تو�صيات اللجان التحقيقية
امل�صادق عليها من قبل الوزير بلغ  48موظف ًا منهم
 3موظفني بدرجة مدير عام وذلك الرتكابهم خمالفات
ادارية ومالية" ،م�ضيف ًا �أن "الفرق املخت�صة يف مكتب
املفت�ش العام �أجرت اكرث من  1349زيارة تفتي�شية
ملختلف ت�شكيالت ال���وزارة يف بغداد واملحافظات
بهدف تدقيق ان�شطتها وت�شخي�ص املالحظات ال�سلبية
ور�صد املخالفات باال�ضافة اىل تدقيق االج��راءات
التعاقدية املتعلقة باالرا�ضي الزراعية الك�ثر من
 2220عقداً زراعياً".
و�أ���ش��ار البيان� ،إىل �أن��ه "ويف �إط��ار دور املكتب يف
التدقيق اال�ستباقي فقد بلغ عدد العقود واملناق�صات
املدققة  33ع��ق��داً مت تثبيت امل�لاح��ظ��ات ب�ش�أنها
والتي ا�سفرت عن ايقاف الهدر يف املال العام مبقدار
(� )6,200,027,000ستة مليار ومائتان مليون
و�سبعة وع�رشون الف دينار وايقاف تلك العقود بنا ًء
على تو�صيات املكتب بذلك".

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

أعادت القوات األمنية العمل
بـ"الكمائن الليلية" في
المناطق المح ّررة بالبالد،
للحد من تحركات وهجمات
خاليا تنظيم "داعش" التي
نشطت أخيراً ،بينما يؤكد
أن الخطط الجديدة
مسؤولون ّ
كفيلة بفرض األمن في تلك
المناطق.

التحركات الأخرية خلاليا تنظيم "داع�ش"
يف العراق ،دفعت باجتاه مراجعة �شاملة
للخطط الأمنية يف عموم البالد ،و�إج��راء
تعديالت عليها وفق ًا للمعطيات الأمنية
اجلديدة.
وب��ح�����س��ب ���ض��اب��ط يف ق��ي��ادة العمليات
امل�شرتكةّ � ،إن "القيادات الأمنية تتابع
حتركات خاليا التنظيم يف كافة املحاور،
مت اتخاذ
التي ن�شطت �أخرياً" ،مبين ًا �أن��ه " ّ
التدابري الكافية لإحباط حتركات التنظيم،
م��ن خ�لال العمل بالكمائن الليلية يف
املحاور التي تتحرك فيها تلك اخلاليا".
و�أك��د ال�ضابط � ّأن "الكمائن �ستكون يومية
ومتحركة وفق ًا للمعلومات اال�ستخبارية
املتوفرة" ،م�شرياً �إىل � ّأن "خطة الكمائن
�ستكون الأجن���ح بالق�ضاء على حتركات
اخلاليا� ،إذ � ّإن اخلاليا ال تواجه العنا�رص

يـومية سيــاسيــة اقتصادية منوعة

الأمنية مبا�رشة ،و� مّإنا تن ّفذ عملياتها ب�شكل
مباغت وتن�سحب ،كونها فقدت القدرة على
املواجهة ،وال متتلك القوة العددية".
و�أكد امل�صدر "وجود تعاون من قبل الأهايل
بتوفري معلومات ع��ن حت��رك��ات عنا�رص
التنظيم ،و�ست�سهم تلك املعلومات بنجاح
خطة الكمائن".
ون�شطت خ�لاي��ا التنظيم ،خ�لال الأي���ام
الأخرية ،ب�شكل ملحوظ ،حيث ن ّفذت �أعمال

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

ع��ن��ف وه��ج��م��ات متفرقة يف حمافظات
املو�صل و�صالح الدين وكركوك والأنبار
ودياىل ،ما ت�سبب ب�سقوط عدد من ال�ضحايا
بني مدنيني وع�سكريني.
من جهته� ،أعلن قائد �رشطة دياىل ،مقتل عدد
من عنا�رص داع�ش يف قرية املخي�سة �شمال
�رشقي بعقوبة ،وق��ال اللواء في�صل كاظم
العبادي يف بيان � ّإن "�أهايل قرية املخي�سة
وب�إ�سناد من القوات الأمنية وطريان اجلي�ش،
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قتلوا �أربعة عنا�رص من داع�ش ،بينهم ق ّنا�ص
منطقة الوقف".
و�أو�ضح قائد �رشطة دياىل � ّأن "العملية نفذت
يف ب�ساتني قرية �شيخي ،تخللتها ا�شتباكات
مع عنا�رص التنظيم".
يف الوقت ذاته ،يقوم طريان اجلي�ش العراقي،
ب�إ�سناد القطعات املتحركة التي تتابع
حتركات التنظيم ،وقد متكنت من قتل عدد
منهم ب�صحراء غربي الأنبار.

وق��ال��ت خلية الإع�ل�ام الأم��ن��ي ،يف بيان
ال من طريان اجلي�ش نفذ
�صحايفّ � ،إن "ت�شكي ً
واجب �إ�سناد لقوة ع�سكرية يف منطقة الكيلو
 160غربي الأنبار� ،أ�سفرت عن قتل ثالثة
عنا�رص من داع�ش ،واعتقال ثالثة �آخرين".
وت�أتي حتركات "داع�ش" يف وقت ال يزال
التنظيم يحتفظ بخاليا كبرية يف �أغلب
املحافظات التي مت حتريرها ،بينما مل
ت�ستطع القوات العراقية الق�ضاء عليها.
واعلن جهاز مكافحة االرهاب ،ال�سبت ،انه
مت اف�شال خمطط ارهابي ال�ستهداف مناطق
حمررة يف حمافظات �صالح الدين ودياىل
وكركوك  ،م�ؤكدا ان العام احلايل �سي�شهد
الق�ضاء على جميع خاليا داع�ش النائمة يف
البالد.
وك�شف اجل��ه��از ،يف م�ؤمتر �صحفي عن "
نتائج العملية امل�شرتكة التي نفذها اجلهاز
وبالتعاون مع ط�يران التحالف وط�يران
اجلي�ش وت�شكيالت وزارة الدفاع والداخلية
يف تالل حمرين خالل اليومني املا�ضيني
وهي اف�شال ماي�سمى (غ��زوة ال�شام) التي
ك��ان العدو االره��اب��ي يعد لها ال�ستهداف
املناطق املحررة خمتلفة يف دياىل و�صالح
الدين وكركوك".
وا����ض���اف ،ان���ه "مت خ�ل�ال العملية قتل
١٢ارهابيا مع تدمري١٣م�ضافة على �شكل
كهوف لالختباء واخل��زن مع تدمري عجلة
ن��وع جيب وع���دد م��ن االح��زم��ة النا�سفة
املعدة للتفجري،فيما مت العثور على م�ستودع
ل�لارزاق اجلافة يحتوي على م��واد غذائية
متنوعة".
وتابع  ،ان "قوات مكافحة االرهاب عاجلت
ودمرت معدات ثقيلة عدد ٢باال�ضافة اىل
تدمري  ٨انفاق يف تالل حمرين" ،الفتا اىل
ان "من اهم نتائج العملية هو تدمري منظومة
داع�ش االعالمية والتي كان يبث من خاللها
�سمومه يف ن�رش الفكر االرهابي والتكفريي.
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