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النجف :مسودة قانون قدسية المحافظة ستكون
جاهزة للتصويت في الجلسة المقبلة
بغداد  -اجل��ورن��ال � :أك��د رئي�س اللجنة القانونية يف جمل�س النجف ح�سني
العي�ساوي �أن م�سودة قانون "قد�سية" املحافظة �ستكون جاهزة للت�صويت
خالل اجلل�سة املقبلة .وقال رئي�س املجل�س خ�ضري اجلبوري خالل تر�أ�سه "ندوة
جماهريية" ،بح�سب بيان ملكتبه� ،إن "عقد هذه الندوة جاء من �أجل مناق�شة
قانون قد�سية النجف اال�رشف كونها تعد قبلة للزائرين ي�ؤمها املاليني من كافة
بقاع العامل وبغية احلفاظ على قد�سيتها وحرمتها من االفعال املنافية لالداب
وحما�سبة مرتكبيها ودرا�سة بع�ض الظواهر املخلة حلرم املحافظة وايجاد
ال�ضوابط القانونية لردع امل�سيئني".
و�أ�ضاف اجلبوري� ،أن "�أغلب الآراء املقدمة من قبل احل�ضور كانت مطابقة
ومتجهة �صوب تفعيل هذا القانون" .من جانبه� ،أكد رئي�س اللجنة القانونية
ح�سني العي�ساوي �أن "امل�سودة النهائية لهذا القانون �ستكون جاهزة خالل جل�سة
املجل�س القادمة لغر�ض الت�صويت عليها".

السجن سبع سنوات والغرامة  10ماليين
لمروج مخدرا ت 
بغداد  -اجلورنال  :ق�ضت حمكمة جنايات �صالح الدين ،حكما بال�سجن �سبع �سنوات
مع غرامة مالية قدرهاع�رشة ماليني دينار على متاجر مبواد خمدر ة.
وقال جمل�س الق�ضاء الأعلى يف بيان� ،إن "حمكمة جنايات �صالح الدين فر�ضت
عقوبة ال�سجن � 7سنوات وغرامة  10ماليني دينار ملروج مواد خمدرة."
و�أ�ضاف� ،أنه "جرى القب�ض على املتهم من قبل قوات الرد ال�رسيع يف الطوز ،و�ضبط
بحيازته حبوب خمدرة متنوعة مو�ضوعة داخل كي�س مع م�سحوق الكر�ستال ،وكذلك
عرث على م�سد�س نوع كلوك وخم�سة هويات تعود لعدة م�ؤ�س�سات وان حيازته للمواد
كانت بق�صد الرتويج بها"
وتابع البيان� ،أن "املحكمة �أ�صدرت حكمها وفقا للمادة القانونية �/28أوال من
قانون املخدراتوامل�ؤثرات العقلية رقم  50ل�سنة ."2017

استمرار البحث عن جثامين ضحايا عبارة
الموصل بعد  27يومًا من الفاجعة
عبارة
بغداد  -اجلورنال  :توا�صل فرق الإنقاذ البحث عن اجلثامني املفقودة ل�ضحايا ّ
املو�صل ،بعد مرور  27يوما على وقوع احلادث ،ووفقا مل�س�ؤولني بالدفاع املدين،
فقد مت انت�شال  17جثة من نهر دجلة خالل الأ�سابيع املا�ضية ،يف حني ال تزال نحو
 60جثة �أخرى مفقودة� ،أغلبها لأطفال ون�ساء.ويف الأ�سبوع املا�ضي� ،أعلنت مفو�ضية
حقوق الإن�سان العراقية عن ح�صيلة �شبه نهائية ل�ضحايا الفاجعة �أكدت فيها انت�شال
 109جثث ،و�أن نحو � 76ضحية ما زالوا يف عداد املفقودين .وقال ع�ضو جمل�س مدينة
املو�صل ،عبد اهلل العمري� ،إن "عمليات البحث م�ستمرة من قبل عدة طواقم ،ورقعة البحث
و�صلت �إىل �أكرث من  100كم يف جمرى النهر باجتاه البلدات اجلنوبية .النهر مرتفع،
واملياه غري �صافية بفعل ال�سيول ،و�أج�ساد ال�ضحايا قد تكون ذهبت بعيدا ،لكننا مل نفقد
الأمل ،ونوا�صل البحث" .و�أكد العمري وجود ما بني � 55إىل  60جثة مفقودة ،و�أخريا مت
توحيد مكان �إيداع اجلثث التي يعرث عليها ،وجتهيز قائمة املفقودين" ،الأهايل وفرق
تطوعية من العراق وتركيا ي�ساعدون حاليا يف جهود البحث".

الهالل االحمر يعلن ارتفاع عدد العوائل المتضررة جراء الس��يول الى  4750عائلة
بغداد  -الجورنال

�أعلنت جمعية الهالل الأحمر العراقي ،ارتفاع
�أع���داد العوائل املت�رضرة ج��راء الفي�ضانات
التي اجتاحت ع��دد من املحافظات الو�سطى
واجلنوبية �إىل  4751عائلة ،فيما ا�شارت �إىل
توزيع � 5400سلة غذائية وم��واد اغاثية بني
العوائل املت�رضرة.
وقالت اجلمعية يف بيان � ،إن "الفي�ضانات
الأخرية التي �شهدتها العديد من مناطق وقرى
حمافظات (بغداد �،صالح الدين  ،دياىل  ،وا�سط

 ،مي�سان  ،ذي ق��ار ،الب�رصة) احدثت و�ضع ًا
ان�ساني ًا حرج ًا يف ظل انهيار ع�رشات املنازل"،
م�شريا �إىل "ت�رضر ( )4751عائلة ج��راء تلك
االحداث".
وا�ضافت� ،أن "فرق الهالل االحمر قامت باتخاذ
تدابري عاجلة الحتواء االزمة من خالل ا�ستنفار
جميع مواردها الب�رشية واملادية وتهيئة مراكز
طوارئ �إ�ضافية لت�سهيل مهمة التدخل الفوري
وال�رسيع لتقدمي الدعم وامل�ساعدات الغذائية
واالغ��اث��ي��ة للعوائل امل��ت����ضررة ،ف�ض ًال عن
القيام بتعزيز اجلانب اللوج�ستي للمحافظات

املت�رضرة من الفي�ضانات بعجالت ا�ضافية
وزي��ادة ر�صيدها من خم��زون امل��واد الغذائية
واالغاثية واال�سعافية ،ليبلغ عدد العوائل التي
ا�ستطاعت فرق الهالل االحمر اغاثتهم ()3666
عائلة مت�رضرة ون��ازح��ة ،كما مت نقل اغلب
العوائل اىل خميمات مت ن�صبها يف مناطق اكرث
امناً" .وبينت اجلمعية� ،أن "فرقها وزعت منذ
بداية ازم��ة الفي�ضانات يف االول من ني�سان
وحتى االن اكرث من (� )5400سلة غذائية ومواد
اغاثية مت توزيعها على العوائل املت�رضرة يف
املناطق التي اجتاحتها ال�سيول والفي�ضانات،

ف�ض َال عن ن�صب اكرث من ( )500خيمة اليواء
العوائل النازحة بعد غرق منازلهم" ،م�شرية
�إىل �أن "الفرق ال�صحية التابعة للجمعية قامت
بتوزيع (� )1851سيت �صحي ا�شتمل (م�ساحيق
غ�سيل  ،مطهرات  ،منا�شف  ،حفاظات اطفال)،
ف�ض ًال عن تقدمي اخلدمات الطبية واال�سعافية
والدعم النف�سي لهم".
وكان رئي�س اللجنة العليا للدفاع املدين الفريق
حممد ب��در نا�رص �أع��ل��ن ،يف وق��ت �سابق ،عن
�إ�صدار رئي�س ال��وزراء عادل عبد املهدي قراراً
بتعوي�ض العوائل املت�رضرة من ال�سيول.

عبد المهدي يقرر تعويض المتضررين من السيول في جميع المحافظات
بغداد  -الجورنال

�أعلن رئي�س اللجنة العليا للدفاع املدين الفريق حممد
بدر نا�رص،عن �إ�صدار رئي�س الوزراء عادل عبد املهدي
قراراً بتعوي�ض العوائل املت�رضرة من ال�سيول ،م�شرياً
�إىل قرب انتهاء �أزمة ال�سيول ،فيما ك�شف وكيل وزارة
ال�صحة والبيئة جا�سم الفالحي عن تزويد وكالة
"نا�سا" الف�ضائية اللجنة ب�صور �آنية تظهر م�ستويات
ارتفاع منا�سيب املياه.
وقال نا�رص وهو وكيل وزارة الداخلية ل�ش�ؤون االمن
االحت��ادي خالل م�ؤمتر �صحفي � ،إن "قراراً �صدر من
رئي�س ال��وزراء ع��ادل عبد املهدي لتعوي�ض العوائل
املت�رضرة نتيجة ال�سيول يف كل حمافظات العراق".
و�أ�ضاف �أن "الو�ضع مطمئن واالزمة تقريب ًا انتهت"،
م�ؤكداً "اال�ستمرار باملراقبة حلني انتهاء هذه الأزمة".
من جانبه� ،أ�شار مدير عام الدفاع املدين اللواء كاظم
�سلمان بوهان �إىل �أن "ت�شكيالت الدفاع املدين ما زالت
متابعة للأزمة وم�ستعدة لكل االحتماالت" ،م�ؤكداً
"�إقامة مقر جوال يف حمافظة مي�سان جمهز بكامل
املعدات".
و�أو�ضح بوهان� ،أن"مي�سان هي االكرث ت�رضراً نتيجة
ال�سيول" ،مبين ًا �أن "ذي قار دخلت اي�ضا خطة ارتفاع
املنا�سيب فيها".
ودعا بوهان ،العليا للدفاع املدين� ،إىل �أن "تكون اكرث
ا�ستعدادا وح�ضورا يف امليدان".
�إىل ذلك ،ك�شف وكيل وزارة البيئة جا�سم عبد العزيز
الفالحي عن "قيام وكالة نا�سا الف�ضائية بتزويد
اللجنة العليا للدفاع املدين �صوراً ف�ضائية �آنية تظهر
م�ستويات ارتفاع منا�سيب املياه بالتعاون مع وزارة
املوارد املائية" .تعر�ضت عدد من املحافظات خالل
الفرتة املا�ضية� ،إىل هطول �أمطار غزيرة وتدفق ل�سيول
جارفة ،الأمر الذي ت�سبب بخ�سائر مادية كبرية.

بغداد وأربيل نحو تفعيل التعاون األمني لوقف اعتداءات "داعش"
بغداد  -الجورنال

بعد سلسلة من االعتداءات
اإلرهابية خالل الشهرين
الماضيين ،والتي شهدتها
مناطق عدة في شمالي العراق
تصنف على أنها متنازع على
إدارتها ،رفعت بغداد وأربيل
من وتيرة التعاون العسكري
واألمني لوقف اعتداءات

وظهر م�صطلح "املناطق امل��ت��ن��ازع عليها" بعد
االحتالل الأمريكي ــ الربيطاين للعراق عام ،2003
وذل��ك عقب مطالبة الأك���راد ب�ضم بلدات ومناطق
ي�صل جمموع م�ساحتها لأكرث من � 37ألف كلم مربع
�إىل �سلطة الإقليم ،وت�شمل مناطق كركوك و�سنجار
وخممور وزم��ار وف��اي��دة وربيعة وك�لار وخانقني
ونحو  20بلدة وناحية �أخرى ،حتت ذريعة �أنها ت�ضم
مواطنني �أكرادا.
و ق��ال م�س�ؤولون عراقيون يف بغداد �إن "تن�سيق ًا
ج��دي��داً ب��د�أ مع ق��وات الب�شمركة يف املناطق التي
توجد فيها ،بهدف ترتيب و�ضع تلك املناطق ومنع
ا�ستغالل داع�ش لأي ثغرة يف التواجد مبناطق �شمال
البالد بني حمافظات كركوك ونينوى و�صالح الدين
ودياىل ،وحدود ما يعرف باخلط الأخ�رض ،الذي توجد
فيه قوات الب�شمركة حالياً" ،يف �إ�شارة �إىل مواقع
الب�شمركة احلالية.
وعقد م�س�ؤولون عراقيون ع�سكريون وق���ادة يف

الب�شمركة ،االثنني ،اجتماع ًا مو�سع ًا يف بغداد جرت
فيه مناق�شة التن�سيق الأمني واملعلوماتي ،وهو الأول
من نوعه منذ مدة.
ووف��ق � ًا جل�نرال ع��راق��ي ب��ارز يف ق��ي��ادة العمليات
امل�شرتكة ،ف�إن "احلديث عن �إعادة انت�شار الب�شمركة
يف كركوك� ،أو �أي مدينة �أخرى توجد فيها القوات
االحتادية ،غري �صحيح ،لكن التن�سيق قائم يف ما

يتعلق بت�أمني مناطق وجود الب�شمركة ،والتن�سيق
يف جمال املعلومات والتعاون الأمني باملناطق
ذات التما�س� ،أو املناطق الفارغة من �أي متثيل �أمني،
ب�سبب اختالفات ال�سا�سة ببغداد و�أربيل" ،الفت ًا �إىل
�أن "الطريان العراقي يغطي املنطقة ب�شكل ممتاز،
غري �أن هناك حاجة لت�أمني �سيولة املعلومات عن
القاطنني باملناطق املتنازع عليها وامل�شتبه بهم،

وملفات �أمنية �أخرى" ،م�ؤكدا �أن "مناطق عدة حتتاج
�إىل تن�سيق ،وخا�صة مناطق �رشق دجلة وخانقني".
وتتعامل احلكومة العراقية بحذر �شديد مع هذا
امللف احل�سا�س ،ال��ذي يثري العرب والرتكمان يف
تلك املناطق ،وخا�صة كركوك ،والذين يرف�ضون
ع��ودة الب�شمركة �إليها ،بعدما �أخرجت منها عقب
دخول قوات اجلي�ش العراقي و"احل�شد ال�شعبي" �إليها

تنظيم "داعش" اإلرهابي.

يـومية سيــاسيــة اقتصادية منوعة

االراء المنشورة تعبر عن كتابها والتي
تندرج تحت مظلة الحرية الصحفية وال تعبر
بالضرورة عن رأي الصحيفة
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بعد ا�ستفتاء انف�صال كرد�ستان الذي �أجري نهاية
�سبتمرب�/أيلول .2017
وي�أمل اجلانب الكردي بحل م�شكلة �إع��ادة انت�شار
الب�شمركة يف املناطق املتنازع عليها ،كما يطلبون،
عقب �إخراجهم منها منذ نحو عام ون�صف العام ،يف
ظل خطوات ي�صفونها بالإيجابية جتاههم ،من قبل
رئي�س احلكومة عادل عبد املهدي.
وق���ال م��ع��اون رئي�س �أرك���ان الب�شمركة ل�ش�ؤون
العمليات ،اللواء قارمان كمال ،يف ت�رصيح �صحايف،
� ّإن "الطرفني ناق�شا� ،أم�س االثنني ،ملف مناطق النزاع
يف دياىل وخممور و�سهل نينوى وكركوك" ،متوقعا
�أن "يتم ت�شكيل جلان م�شرتكة و�إعداد درا�سة �شاملة
لتقييم الأو���ض��اع ،و�إمكانية �إع��ادة ت�شكيل غرفة
العمليات امل�شرتكة بني اجلي�ش والب�شمركة يف تلك
املناطق ،التي كانت موجودة قبل دخ��ول داع�ش،
وك��ان هناك تعاون �أمني وا�ستخباري كبري بني
اجلانبني".
ويجري ذلك يف وقت حت ّدث فيه م�س�ؤولون عن زيارة
مرتقبة لعبد املهدي �إىل �أربيل ،لبحث امللفات العالقة
بني اجلانبني.
ويرى مراقبون �صعوبة عقد اتفاق �سيا�سي بني بغداد
و�أربيل ب�ش�أن �إدارة تلك املناطق ع�سكريا.
ويف ال�سياق� ،أكد اخلبري ال�سيا�سي عماد احلياينّ � ،أن
"عبد املهدي ي�سعى حلل هذا املو�ضوع و�إعادة ن�سب
لكن املو�ضوع
معينة من الب�شمركة �إىل تلك املناطقّ ،
لي�س بيده".
و�أو�ضح � ّأن "قادة احل�شد ال�شعبي وحتالفي البناء
والإ�صالح يرف�ضون تلك العودة ،ولهم ت�أثري كبري
على قرار عبد املهدي ،ما يعني � ّأن هذه املحاوالت
قد تواجه الف�شل� ،إلاّ يف حال �أجريت �ضمن �صفقات
م�شرتكة".
وتعد مناطق النزاع� ،أو التي ي�سميها الأكراد "املناطق
الكرد�ستانية خارج حدود الإقليم" ،وهي مناطق يف
كركوك ودي��اىل واملو�صل و�صالح ال��دي��ن� ،إح��دى
الأزمات العالقة بني بغداد و�أربيل ،ويختلف الطرفان
حول �إدارتها ون�رش القوات الع�سكرية فيها.
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