
حممد  الفريق  املدين  للدفاع  العليا  اللجنة  رئي�س  اأعلن 
بدر نا�رص،عن اإ�صدار رئي�س الوزراء عادل عبد املهدي 
م�صرياً  ال�صيول،  من  املت�رصرة  العوائل  بتعوي�س  قراراً 
ال�صيول، فيما ك�صف وكيل وزارة  اأزمة  انتهاء  اإىل قرب 
وكالة  تزويد  عن  الفالحي  جا�صم  والبيئة  ال�صحة 
م�صتويات  تظهر  اآنية  ب�صور  اللجنة  الف�صائية  "نا�صا" 

ارتفاع منا�صيب املياه.
االمن  ل�صوؤون  الداخلية  وزارة  وكيل  وهو  نا�رص  وقال 
من  �صدر  "قراراً  اإن   ، �صحفي  موؤمتر  خالل  االحت��ادي 
العوائل  لتعوي�س  املهدي  عبد  ع��ادل  ال��وزراء  رئي�س 

املت�رصرة نتيجة ال�صيول يف كل حمافظات العراق".
انتهت"،  تقريبًا  واالزمة  مطمئن  "الو�صع  اأن  واأ�صاف 

موؤكداً "اال�صتمرار باملراقبة حلني انتهاء هذه االأزمة".
اللواء كاظم  املدين  الدفاع  اأ�صار مدير عام  من جانبه، 
�صلمان بوهان اإىل اأن "ت�صكيالت الدفاع املدين ما زالت 
موؤكداً  االحتماالت"،  لكل  وم�صتعدة  لالأزمة  متابعة 
بكامل  جمهز  مي�صان  حمافظة  يف  جوال  مقر  "اإقامة 

املعدات".
نتيجة  ت�رصراً  االكرث  هي  اأن"مي�صان  بوهان،  واأو�صح 
اأن "ذي قار دخلت اي�صا خطة ارتفاع  ال�صيول"، مبينًا 

املنا�صيب فيها".
ودعا بوهان، العليا للدفاع املدين، اإىل اأن "تكون اكرث 

ا�صتعدادا وح�صورا يف امليدان".
العزيز  عبد  جا�صم  البيئة  وزارة  وكيل  ك�صف  ذلك،  اإىل 
بتزويد  الف�صائية  نا�صا  وكالة  "قيام  عن  الفالحي 
تظهر  اآنية  ف�صائية  املدين �صوراً  للدفاع  العليا  اللجنة 
وزارة  مع  بالتعاون  املياه  منا�صيب  ارتفاع  م�صتويات 
خالل  املحافظات  من  عدد  تعر�صت  املائية".  املوارد 
الفرتة املا�صية، اإىل هطول اأمطار غزيرة وتدفق ل�صيول 

جارفة، االأمر الذي ت�صبب بخ�صائر مادية كبرية.

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

الهالل االحمر يعلن ارتفاع عدد العوائل المتضررة جراء الس��يول الى 4750 عائلة
النجف: مسودة قانون قدسية المحافظة ستكون 

جاهزة للتصويت في الجلسة المقبلة

السجن سبع سنوات والغرامة 10 ماليين 
لمروج مخدرات   

استمرار البحث عن جثامين ضحايا عبارة 
الموصل بعد 27 يومًا من الفاجعة

ح�صني  النجف  جمل�س  يف  القانونية  اللجنة  رئي�س  اأك��د   : اجل��ورن��ال   - بغداد 
للت�صويت  جاهزة  �صتكون  املحافظة  "قد�صية"  قانون  م�صودة  اأن  العي�صاوي 
خالل اجلل�صة املقبلة. وقال رئي�س املجل�س خ�صري اجلبوري خالل تراأ�صه "ندوة 
مناق�صة  اأجل  من  جاء  الندوة  هذه  "عقد  اإن  ملكتبه،  بيان  بح�صب  جماهريية"، 
قانون قد�صية النجف اال�رصف كونها تعد قبلة للزائرين يوؤمها املاليني من كافة 
بقاع العامل وبغية احلفاظ على قد�صيتها وحرمتها من االفعال املنافية لالداب 
وايجاد  املحافظة  حلرم  املخلة  الظواهر  بع�س  ودرا�صة  مرتكبيها  وحما�صبة 

ال�صوابط القانونية لردع امل�صيئني".
مطابقة  كانت  احل�صور  قبل  من  املقدمة  االآراء  "اأغلب  اأن  اجلبوري،  واأ�صاف 
القانونية  اللجنة  رئي�س  اأكد  جانبه،  من  القانون".  هذا  تفعيل  �صوب  ومتجهة 
ح�صني العي�صاوي اأن "امل�صودة النهائية لهذا القانون �صتكون جاهزة خالل جل�صة 

املجل�س القادمة لغر�س الت�صويت عليها".

بغداد - اجلورنال : ق�صت حمكمة جنايات �صالح الدين، حكما ب ال�صجن �صبع �صنوات 
مع غرامة مالية قدرها  ع�رصة ماليني دينار على متاجر مبواد خمدرة . 

الدين  فر�صت  �صالح  جنايات  "حمكمة  اإن  بيان،  يف  االأعلى  الق�صاء  جمل�س  وقال 
عقوبة ال�صجن 7 �صنوات وغرامة 10 ماليني دينار ملروج مواد خمدرة ".

واأ�صاف، اأنه "جرى القب�س على املتهم من قبل قوات الرد ال�رصيع يف الطوز، و�صبط 
 بحيازته حبوب خمدرة متنوعة مو�صوعة داخل كي�س مع م�صحوق الكر�صتال، وكذلك 
 عرث على م�صد�س نوع كلوك وخم�صة هويات تعود لعدة موؤ�ص�صات وان حيازته للمواد 

 كانت بق�صد الرتويج بها "
من  28/اأوال  القانونية  للمادة  وفقا  حكمها  اأ�صدرت  "املحكمة  اأن  البيان،  وتابع 

قانون املخدرات  واملوؤثرات العقلية رقم 50 ل�صنة 2017". 

بغداد - اجلورنال : توا�صل فرق االإنقاذ البحث عن اجلثامني املفقودة ل�صحايا عّبارة 
املدين،  بالدفاع  مل�صوؤولني  ووفقا  احلادث،  وقوع  على  يوما   27 مرور  بعد  املو�صل، 
فقد مت انت�صال 17 جثة من نهر دجلة خالل االأ�صابيع املا�صية، يف حني ال تزال نحو 
60 جثة اأخرى مفقودة، اأغلبها الأطفال ون�صاء.ويف االأ�صبوع املا�صي، اأعلنت مفو�صية 
حقوق االإن�صان العراقية عن ح�صيلة �صبه نهائية ل�صحايا الفاجعة اأكدت فيها انت�صال 
109 جثث، واأن نحو 76 �صحية ما زالوا يف عداد املفقودين. وقال ع�صو جمل�س مدينة 
املو�صل، عبد اهلل العمري، اإن "عمليات البحث م�صتمرة من قبل عدة طواقم، ورقعة البحث 
و�صلت اإىل اأكرث من 100 كم يف جمرى النهر باجتاه البلدات اجلنوبية. النهر مرتفع، 
واملياه غري �صافية بفعل ال�صيول، واأج�صاد ال�صحايا قد تكون ذهبت بعيدا، لكننا مل نفقد 
االأمل، ونوا�صل البحث". واأكد العمري وجود ما بني 55 اإىل 60 جثة مفقودة، واأخريا مت 
توحيد مكان اإيداع اجلثث التي يعرث عليها، وجتهيز قائمة املفقودين، "االأهايل وفرق 

تطوعية من العراق وتركيا ي�صاعدون حاليا يف جهود البحث".

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

بعد  عليها"  امل��ت��ن��ازع  "املناطق  م�صطلح  وظهر 
 ،2003 للعراق عام  الربيطاين   �� االأمريكي  االحتالل 
ومناطق  بلدات  ب�صم  االأك���راد  مطالبة  عقب  وذل��ك 
ي�صل جمموع م�صاحتها الأكرث من 37 األف كلم مربع 
و�صنجار  كركوك  مناطق  وت�صمل  االإقليم،  �صلطة  اإىل 
وخانقني  وك��الر  وربيعة  وف��اي��دة  وزم��ار  وخممور 
ونحو 20 بلدة وناحية اأخرى، حتت ذريعة اأنها ت�صم 

مواطنني اأكرادا.
"تن�صيقًا  اإن  بغداد  يف  عراقيون  م�صوؤولون  ق��ال  و 
التي  املناطق  يف  الب�صمركة  ق��وات  مع  ب��داأ  ج��دي��داً 
ومنع  املناطق  تلك  و�صع  ترتيب  بهدف  فيها،  توجد 
ا�صتغالل داع�س الأي ثغرة يف التواجد مبناطق �صمال 
البالد بني حمافظات كركوك ونينوى و�صالح الدين 
ودياىل، وحدود ما يعرف باخلط االأخ�رص، الذي توجد 
مواقع  اإىل  اإ�صارة  يف  حاليًا"،  الب�صمركة  قوات  فيه 

الب�صمركة احلالية.
يف  وق���ادة  ع�صكريون  عراقيون  م�صوؤولون  وعقد 

بغداد جرت  اجتماعًا مو�صعًا يف  االثنني،  الب�صمركة، 
فيه مناق�صة التن�صيق االأمني واملعلوماتي، وهو االأول 

من نوعه منذ مدة.
العمليات  ق��ي��ادة  ب��ارز يف  ع��راق��ي  ووف��ق��ًا جل��رال 
امل�صرتكة، فاإن "احلديث عن اإعادة انت�صار الب�صمركة 
القوات  فيها  توجد  اأخرى  مدينة  اأي  اأو  كركوك،  يف 
ما  يف  قائم  التن�صيق  لكن  �صحيح،  غري  االحتادية، 

والتن�صيق  الب�صمركة،  وجود  مناطق  بتاأمني  يتعلق 
باملناطق  االأمني  والتعاون  املعلومات  جمال  يف 
ذات التما�س، اأو املناطق الفارغة من اأي متثيل اأمني، 
اإىل  الفتًا  واأربيل"،  ببغداد  ال�صا�صة  اختالفات  ب�صبب 
ممتاز،  ب�صكل  املنطقة  يغطي  العراقي  "الطريان  اأن 
عن  املعلومات  �صيولة  لتاأمني  حاجة  هناك  اأن  غري 
بهم،  وامل�صتبه  عليها  املتنازع  باملناطق  القاطنني 

وملفات اأمنية اأخرى"، موؤكدا اأن "مناطق عدة حتتاج 
اإىل تن�صيق، وخا�صة مناطق �رصق دجلة وخانقني". 

هذا  مع  �صديد  بحذر  العراقية  احلكومة  وتتعامل 
يف  والرتكمان  العرب  يثري  ال��ذي  احل�صا�س،  امللف 
يرف�صون  والذين  كركوك،  وخا�صة  املناطق،  تلك 
عقب  منها  اأخرجت  بعدما  اإليها،  الب�صمركة  ع��ودة 
دخول قوات اجلي�س العراقي و"احل�صد ال�صعبي" اإليها 

نهاية  اأجري  الذي  كرد�صتان  انف�صال  ا�صتفتاء  بعد 
�صبتمرب/اأيلول 2017. 

انت�صار  اإع��ادة  م�صكلة  بحل  الكردي  اجلانب  وياأمل 
الب�صمركة يف املناطق املتنازع عليها، كما يطلبون، 
عقب اإخراجهم منها منذ نحو عام ون�صف العام، يف 
ظل خطوات ي�صفونها باالإيجابية جتاههم، من قبل 

رئي�س احلكومة عادل عبد املهدي.
ل�صوؤون  الب�صمركة  اأرك���ان  رئي�س  م��ع��اون  وق���ال 
العمليات، اللواء قارمان كمال، يف ت�رصيح �صحايف، 
اإّن "الطرفني ناق�صا، اأم�س االثنني، ملف مناطق النزاع 
يف دياىل وخممور و�صهل نينوى وكركوك"، متوقعا 
�صاملة  واإعداد درا�صة  "يتم ت�صكيل جلان م�صرتكة  اأن 
غرفة  ت�صكيل  اإع��ادة  واإمكانية  االأو���ص��اع،  لتقييم 
تلك  يف  والب�صمركة  اجلي�س  بني  امل�صرتكة  العمليات 
داع�س،  دخ��ول  قبل  موجودة  كانت  التي  املناطق، 
بني  كبري  وا�صتخباري  اأمني  تعاون  هناك  وك��ان 

اجلانبني".
ويجري ذلك يف وقت حتّدث فيه م�صوؤولون عن زيارة 
مرتقبة لعبد املهدي اإىل اأربيل، لبحث امللفات العالقة 

بني اجلانبني.
ويرى مراقبون �صعوبة عقد اتفاق �صيا�صي بني بغداد 

واأربيل ب�صاأن اإدارة تلك املناطق ع�صكريا. 
اأّن  ال�صيا�صي عماد احلياين،  اأكد اخلبري  ال�صياق،  ويف 
"عبد املهدي ي�صعى حلل هذا املو�صوع واإعادة ن�صب 
معينة من الب�صمركة اإىل تلك املناطق، لكّن املو�صوع 

لي�س بيده".
البناء  وحتالفي  ال�صعبي  احل�صد  "قادة  اأّن  واأو�صح 
كبري  تاأثري  ولهم  العودة،  تلك  يرف�صون  واالإ�صالح 
املحاوالت  هذه  اأّن  يعني  ما  املهدي،  عبد  قرار  على 
اأجريت �صمن �صفقات  اإاّل يف حال  الف�صل،  قد تواجه 

م�صرتكة".
وتعد مناطق النزاع، اأو التي ي�صميها االأكراد "املناطق 
الكرد�صتانية خارج حدود االإقليم"، وهي مناطق يف 
اإح��دى  ال��دي��ن،  و�صالح  واملو�صل  ودي��اىل  كركوك 
االأزمات العالقة بني بغداد واأربيل، ويختلف الطرفان 

حول اإدارتها ون�رص القوات الع�صكرية فيها.

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

ارتفاع  العراقي،  االأحمر  الهالل  جمعية  اأعلنت 
الفي�صانات  ج��راء  املت�رصرة  العوائل  اأع���داد 
الو�صطى  املحافظات  من  ع��دد  اجتاحت  التي 
اإىل  ا�صارت  فيما  عائلة،   4751 اإىل  واجلنوبية 
بني  اغاثية  وم��واد  غذائية  �صلة   5400 توزيع 

العوائل املت�رصرة. 
"الفي�صانات  اإن   ، بيان  يف  اجلمعية  وقالت 
وقرى  مناطق  العديد من  �صهدتها  التي  االأخرية 
حمافظات )بغداد ،�صالح الدين ، دياىل ، وا�صط 

و�صعًا  احدثت  الب�رصة(  ق��ار،  ذي   ، مي�صان   ،
ان�صانيًا حرجًا يف ظل انهيار ع�رصات املنازل"، 
تلك  ج��راء  عائلة   )4751( "ت�رصر  اإىل  م�صريا 

االحداث".
وا�صافت، اأن "فرق الهالل االحمر قامت باتخاذ 
تدابري عاجلة الحتواء االزمة من خالل ا�صتنفار 
جميع مواردها الب�رصية واملادية وتهيئة مراكز 
الفوري  التدخل  مهمة  لت�صهيل  اإ�صافية  طوارئ 
الغذائية  وامل�صاعدات  الدعم  لتقدمي  وال�رصيع 
عن  ف�صاًل  امل��ت�����رصرة،  للعوائل  واالغ��اث��ي��ة 
للمحافظات  اللوج�صتي  اجلانب  بتعزيز  القيام 

ا�صافية  بعجالت  الفي�صانات  من  املت�رصرة 
الغذائية  امل��واد  خم��زون  من  ر�صيدها  وزي��ادة 
التي  العوائل  عدد  ليبلغ  واال�صعافية،  واالغاثية 
ا�صتطاعت فرق الهالل االحمر اغاثتهم )3666( 
اغلب  نقل  مت  كما  ون��ازح��ة،  مت�رصرة  عائلة 
العوائل اىل خميمات مت ن�صبها يف مناطق اكرث 
منذ  وزعت  "فرقها  اأن  اجلمعية،  وبينت  امنًا". 
ني�صان  من  االول  يف  الفي�صانات  ازم��ة  بداية 
وحتى االن اكرث من )5400( �صلة غذائية ومواد 
يف  املت�رصرة  العوائل  على  توزيعها  مت  اغاثية 
والفي�صانات،  ال�صيول  اجتاحتها  التي  املناطق 

اليواء  خيمة   )500( من  اكرث  ن�صب  عن  ف�صاَل 
م�صرية  منازلهم"،  غرق  بعد  النازحة  العوائل 
قامت  للجمعية  التابعة  ال�صحية  "الفرق  اأن  اإىل 
بتوزيع )1851( �صيت �صحي ا�صتمل )م�صاحيق 
اطفال(،  حفاظات   ، منا�صف   ، مطهرات   ، غ�صيل 
واال�صعافية  الطبية  اخلدمات  تقدمي  عن  ف�صاًل 

والدعم النف�صي لهم".
وكان رئي�س اللجنة العليا للدفاع املدين الفريق 
عن  �صابق،  وق��ت  يف  اأع��ل��ن،  نا�رص  ب��در  حممد 
قراراً  املهدي  عبد  عادل  ال��وزراء  رئي�س  اإ�صدار 

بتعوي�س العوائل املت�رصرة من ال�صيول.

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 

تنظيم "داعش" اإلرهابي.
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