
�أعلنت رئا�شة برملان كرد�شتان �لعر�ق، �أ�شماء خم�شة مر�شحني 
ملن�شب رئي�س �لإقليم.

بطلبات  تقدمو�  �أ�شخا�س  خم�شة  �أن  �شحفية  م�شادر  وذكرت 
�لرت�شح ملن�شب رئي�س �لإقليم، وذلك بح�شب رئا�شة �لربملان.

�لوزر�ء  رئي�س  �خلم�شة هم كل من:  �ملر�شحني  �أن  �إىل  و�أ�شارت 
�ل�شالم قادر،  �ملنتهية وليته، نيجريفان بارز�ين، و�أوميد عبد 
وحممد حمه �شالح قاد، وريبو�ر عزيز م�شطفى، وهيو� عبد�هلل 
خ�رض. و�أو�شح �لبيان، �أنه وبعد �لإعالن عن �أ�شماء �ملر�شحني 
�أيام، ومن   4 نتائجها خالل  و�إعالن  �شتبد�أ مهلة �لعرت��شات 

ثم �شيكون على �لربملان �نتخاب رئي�س �لإقليم خالل 3 �أيام.
برملان  يف  �لعلني  بالت�شويت  �لإقليم  رئي�س  �نتخاب  ويتم 
�أ�شو�ت  على  �حل�شول  �لفائز  �ملر�شح  على  ويتعني  كرد�شتان، 

56 نائبا لي�شبح رئي�شا لالإقليم.
وو�فق برملان كرد�شتان موؤخر� باأغلبية �لأ�شو�ت على م�رضوع 

قانون �إعادة تفعيل موؤ�ش�شة �لرئا�شة.
�شبتمرب/  �لعر�ق يف  �إقليم كرد�شتان  �نتخابات برملان  وجرت 
ت�رضين  نوفمرب/  يف  جل�شاته  �أوىل  وعقد  �ملا�شي،  �أي��ل��ول 
منذ  له  رئي�س  �نتخاب  يف  ف�شلو�  �لنو�ب  �أن  �إل   ،2018 �لثاين 
�ل�شابقة للربملان جدل و��شعا بعد  �لدورة  �لوقت. و�شهدت  ذلك 
عامني  نحو  بعد   ،2017 متوز/يوليو  �أو�خر  �أعماله  ��شتئناف 
�أوىل قر�ر�ته �ملو�فقة على قانون  من تعطيل جل�شاته، وكانت 
�شبتمرب/   25 يف  �لعر�ق  عن  �ل�شتقالل  على  �ل�شتفتاء  �إجر�ء 
�لعالقة مع  �أحدث فجوة كبرية يف  �لعام، مما  نف�س  �أيلول من 
غالبية  مو�فقة  عن  و�لإع��الن  �ل�شتفتاء  �إج��ر�ء  وبعد  بغد�د. 
من  ع��دد�  �لحتادية  �حلكومة  �تخذت  لال�شتقالل،  �لناخبني 
و�إىل  من  �جلوية  �ملالحة  �أبرزها حظر  �لإقليم،  �شد  �لإجر�ء�ت 
�عتربها  �لتي  �لأمور  من  وغريها  و�ل�شليمانية،  �أربيل  مطاري 

حكومة �لإقليم "تع�شفية".
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ذكرى "أليمة" تعاود العراقيين مع اجراء عسكري أميركي
صالح الدين: نحمل داعش مسؤولية احراق 

الحقول الزراعية

اسباب تاخر فتح المنطقة الخضراء 24 ساعة

تحقيق البصرة تصدق اعترافات متهم 
بإطالق نار وسرقات

"د�ع�س" م�شوؤولية  تنظيم  �لحد،  �لدين،  : حملت حمافظة �شالح  بغد�د - �جلورنال 
�حر�ق �حلقول �لزر�عية، مبينة �ن حر�ئق هذ� �لعام خمتلفة عن �شابقاتها.

�لعام  لهذ�  �لزر�عية  �حلقول  "حر�ئق  �ن  بيان  يف  خليل  جرب  عمار  �ملحافظ  وقال 
خمتلفة عن �شابقاتها لأنها بفعل فاعل"، حممال "د�ع�س م�شوؤولية مبا�رضة يف �فتعال 

�حلر�ئق �لزر�عية بعد �شل�شلة �بتز�ز للفالحني".
و��شاف �نه "مت �لعثور على هو�تف نقالة حورت فنيا حلرق حقول �حلنطة بطريقة 

�لت�شال عن بعد"، مثمنا "دور فرق �لدفاع �ملدين مبو�جهة �حلر�ئق �لزر�عية".
و�كد خليل "و�شول تعزيز�ت ��شافية من بغد�د وفتح حتقيق ��شتخباري و��شع ملعرفة 

�جلهات �ملتورطة"، مطالبا ب�"تعوي�شات جمزية للفالحني �ملت�رضرين".

عن  �لبياتي،  حممد  �ل��وزر�ء  لرئي�س  �ل�شخ�شي  �ل�شكرتري  ك�شف   : �جلورنال   - بغد�د 
��شباب تاخر فتح �ملنطقة �خل�رض�ء 24 �شاعة، فيما �كد �نها �شتفتح قريبا جد�.

وقال �لبياتي �ن "��شباب تاخري فتح �ملنطقة �خل�رض�ء 24 �شاعة، هو لعادة هيبة 
"متت  �نه  مبينا  و�لر�شفة"،  �ل�شو�رع  على  �لتجاوز�ت  ب�شبب  تاثرت  �لتي  �ل�شو�رع 

�ز�لة �لطبقات �ملتك�رضة و�عادة �لر�شفة".
24 �شاعة  " بد�أنا �ليوم بالعد �لتنازيل لفتح �ملنطقة �خل�رض�ء  �لبياتي �ن  و��شاف 
و�لذي كان مغلقا لكرث من 15 عاما"، م�شري� �ىل �ن "باب �لت�رضيع هو حلقة �لو�شل 
�ملو�طن تغري نوعي يف  �شيلم�س  �لطريق  �ملعلق وبفتح  ما بني كر�دة مرمي و�جل�رض 

حركة �ملرور".
وتابع �لبياتي �نه "مت رفع كل �لكتل �لكونكريتية من باب �لت�رضيع ومن باب وز�رة 
�لدفاع ويتم �لن تعبيد �لطريق بني كر�دة مرمي و�جل�رض �ملعلق ليتم �لنتقال باخلطة 
�لالحقة �ىل باب وز�رة �لدفاع وبعدها تفتح �ملنطقة كامال وهي �يام لي�شت بعيدة".

من  �ل�17  يف  �لبياتي،  حميد  حممد  �لركن  �لفريق  �ل��وزر�ء  رئي�س  �ل�شكرتري  وك�شف 
�شباط �ملا�شي، �نه �شيتم فتح �ملنطقة �خل�رض�ء ملدة 24 �شاعة، مبينا �نه مت �لو�شول 

�ىل �ملر�حل �لنهائية باعمال �ل�شيانة لالنفاق و�لطرق متهيد� لذلك.

بغد�د - �جلورنال : �شدقت حمكمة حتقيق �لب�رضة �لثالثة يف رئا�شة ��شتئناف �لب�رضة 
�لحتادية، �أقو�ل متهما عن جرمية �طالق نار على �شالون حالقة يف منطقة �جلمعيات، 

فيما �عرتف بقيامه ب�شبع عمليات �رضقة لدور �شكنية يف �لب�رضة.
وقال جمل�س �لق�شاء �لعلى يف بيان �ن "�ملتهم �عرتف �مام قا�شي �لتحقيق بح�شول 
م�شاجرة د�خل حمل حالقة وقام على �ثرها باطالق �لنار على �شالون �حلالقة من نوع 
�شالح نوع بندقية كال�شنكوف مع متهم �خر وبعدها لذ بالفر�ر بو��شطة در�جة نارية 

�ىل منطقة �شاحة �شعد".
و�أ�شاف �أن "�ملتهم قام بعد ذلك بالت�شال ب�شديق له ليتوجها معا مرة ثانية لغر�س 
�إطالق �لنار على �ل�شخا�س �لذين ت�شاجرو� معهم وعند �لو�شول �ىل �شالون �حلالقة 
وجدوه مقفال"، لفتا �إىل �أن "�ملتهمني �شاهدو� �ثناء ذلك �شيارة نوع تاهو �شود�ء �للون 
وظنو� �نها مفرزة حكومية تطاردهم ليقوما باإطالق �لنار على �ل�شيارة ولذو� بالفر�ر 

و�لتي تبني �نها تعود �ىل �حد �لق�شاة".

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

وقيادة  �لد�خلية  وز�رة  �لتجارة،  وطالبت 
تلك  بتعقب  ب�"�لتحرك  �مل�شرتكة  �لعمليات 
وممتلكات  �أمن  وحماية  �لإرهابية  �جلماعات 
�لفالحني وتاأمني �حلقول"، معربة عن رف�شها 

ل�"تعر�شهم �إىل �بتز�ز �لع�شابات �لإرهابية".
با�شد  "تدين  �نها  بيان  يف  �ل���وز�رة  وقالت 
�لعبار�ت قيام تنظيم د�ع�س با�رض�م �لنار يف 
حقول �حلنطة يف قريتي بردي �شبي وعلي ره 
�س يف �شهل قر�ج بق�شاء خممور"، معتربة �ن 
"ذلك ��شتهدف �رهابي لمن �لبالد �لغذ�ئي".

�لوزير حممد ها�شم  نقال عن  �لوز�رة  وطالبت 
�لعمليات  وق��ي��ادة  �لد�خلية  وز�رة  �ل��ع��اين 
�جلماعات  تلك  بتعقب  ب�"�لتحرك  �مل�شرتكة 
�لفالحني  وممتلكات  �من  وحماية  �لرهابية 
رف�شها  ع��ن  م��ع��رب��ة  �حلقول"،  وت���اأم���ني 

ل�"تعر�شهم �ىل �بتز�ز �لع�شابات �لرهابية".
قيادة  تدخل  وج��وب  "على  �ل��وز�رة  و�شددت 
�لعمليات يف نينوى و�لقو�ت �لمنية �ملن�شوية 
�حلو�دث  هذه  مثل  تكر�ر  ملنع  قيادتها  حتت 
�لجر�مية �لتي ت�شتهدف �من �ملو�طن �لعر�قي 

�لغذ�ئي و�لبالد �لبالد �لغذ�ئي".
 500 نحو  دي��اىل  حمافظة  حر�ئق  و�لتهمت 
�ندلع  فيما  و�ل�شعري،  �حلنطة  مز�رع  من  دومن 
مز�رع  و�لتهم  نينوى  �آخر يف حمافظة  حريق 
ف�شالاً  كيلومرت�ت،  ب�شتة  طولها  ُيقدر  و��شعة 

عن حمافظة �شالح �لدين.
حمافظة  يف  �شائرون  حتالف  رئي�س  و�د�ن 
دياىل �لنائب برهان �ملعموري عمليات �حلرق 
�حلنطة  م���ز�رع  م��ن  ع��دد  لها  تعر�شت  �لتي 

و�ل�شعري.
ما  ب�شدة  ن��دي��ن   : �شحفي  ب��ي��ان  يف  وق���ال 
من  و�ل�شعري  �حلنطة  م���ز�رع  ل��ه  تعر�شت 
عمليات حرق متعمدة يف بع�س �ملحافظات ، 
مطالبااً �جلهات �ملخت�شة بتعوي�س �ملز�رعني 

�ملت�رضرين.

خفية  �ي��ادي  هناك  �إن   : �ملعموري  و�أ�شاف 
متار�س �إرهابااً من نوع �آخر ب�شبغة �قت�شادية 
وم��رة  �حليو�نية  �ل���رثوة  با�شتهد�ف  م��رة   ،
على  �لدور  جاء  �ملرة  وهذه  وغريها  �ل�شمكية 

مز�رع �حلنطة و�ل�شعري.

بخ�شائر  ت�شببت  �حلر�ئق  تلك   " �إن  �إىل  و�أ�شار 
فادحة للمز�رعني  "، د�عيااً �حلكومات �ملحلية 
و�لقياد�ت �لأمنية �إىل حتمل �مل�شوؤولية و�تخاذ 
�ل��رثو�ت  على  للحفاظ  �ل��الزم��ة  �لإج����ر�ء�ت 

�لقت�شادية.

و�أو�شح �ملعموري : �إن تلك �حلر�ئق جاءت بعد 
 ، �أن �قرتب �لعر�ق من مرحلة �لكتفاء �لذ�تي 
موؤكد�اً �رضورة متابعة �خلاليا �لرهابية �لتي 

ت�شعى ل�رضب �لقت�شاد �لوطني.
من جهتها �كدت �خلبرية يف �ل�شان �لقت�شادي 

�شالم �شمي�شم ، �ن حرق مز�رع �حلنطة و�ل�شعري 
�قت�شادية  جرمية  يعد  �ملحافظات  �غلب  يف 
و�لقت�شادي  �لقومي  �لم��ن  مت�س  ممنهجة 
�لمن  م�شت�شارية  دور  �نتقدت  فيما   ، �لعر�قي 
�خلروقات  هذه  مثل  ر�شد  �شعف  يف  �لقومي 

�خلطرية على �لقت�شاد .
"تتعر�س �لزر�عة �لعر�قية �ىل  وقالت �شمي�شم 
م�شكلة كبرية من خالل حرق �ملز�رع ، وهناك 
. ومن جهة  �لعر�قي  جهة تريد قتل �لقت�شاد 
م�شت�شارية  دور  غياب  م�شاألة  هناك  �خ��رى 
تتابع  �ن  بها  �مل��ف��رت���س   ، �ل��وط��ن��ي  �لم���ن 

�لتهديد�ت لالمن �لوطني �لعر�قي ".
هذه  تعد  �لقت�شاد  جهة  م��ن  �ن��ه   ، و�ك���دت 
�جلرمية �ملتعمدة حلرق مز�رع �حلنطة يف �كرث 
�قت�شادية ممنهجة مت�س  من حمافظة جرمية 

�لمن �لقومي �لقت�شادي �لعر�قي".
على   ، م��ز�رع��ون  �أج���رب  دي���اىل  حمافظة  يف 
ت�شكيل جمموعات حر��شة ليلية لتاأمني حقول 
�لتي  �لغام�شة  �حلر�ئق  من  �شل�شلة  بعد  �لقمح 
يت�شاءل  حني  يف  �شا�شعة،  م�شاحات  دم��رت 

�ملز�رعون عن غياب دور قو�ت �لأمن.
�أغلب  يف  "�ملز�رعني  �إّن  حمّلي  م�شوؤول  وقال 
�لتي  حقولهم  ��شتهد�ف  من  يخ�شون  �ملناطق 
�أمنية  �إج����ر�ء�ت  باتخاذ  وطالبو�  ن�شجت، 
حلمايتها"، م�شري� �ىل �ن "مز�رعي بلد�ت قرة 
تبة وجلولء و�ملقد�دية هم �لأكرث ت�رضر� من 
�لأمنية ل ت�شتطيع  حو�دث �حلريق، و�لأجهزة 
�أبلغت  وقد  �ل�شا�شعة،  �مل�شاحات  تلك  تاأمني 
�مل��ز�رع��ني ب��ذل��ك، و�أغ��ل��ب �مل��ز�رع��ني ب���د�أو� 
تنظيم �أنف�شهم وت�شكيل حر��شات ليلية حلماية 

حقولهم".
وخالل �ل�شهر �حلايل، �حرتقت يف دياىل مئات 
قو�ت  ووجهت  �لقمح،  حقول  من  �ل��دومن��ات 
"د�ع�س"،  تنظيم  �إىل  �لتهام  �أ�شابع  �لأم��ن 
من  �أي  �شبط  من  �لآن  حتى  تتمكن  مل  لكنها 
تاأمني �حلقول من  �أو  �ملتورطني يف �حلر�ئق، 

�لتعر�س للحرق.

العراق.. حقول الحنطة "تحترق" واتهامات لداعش 
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حاملة  ع��ودة  �أن  �إىل  �شحفية  تقارير  �أ���ش��ارت 
مياه  �إىل  لينكولن  �أب��ر�ه��ام  �لأمريكية  �لطائر�ت 
�خلليج، يف �إطار �لتوتر �ملت�شاعد مع �إير�ن، �أعادت 
�لكويت  حترير  حرب  ذكرى  �لعر�قيني  �أذه��ان  �إىل 
جزء�اً  �لأمريكية  �حلاملة  كانت  و�لتي   1991 عام 
2003 �لتي  منها، كما كانت جزء�اً من حرب عام 
عن  �ل�شوؤ�ل  �أن  و�أ�شافت  �ل�شابق.  بالنظام  �أطاحت 
�لعر�قيني  جل�شات  على  �ليوم  يخّيم  �حلرب  عودة 
�لذين مل مي�ِس وقت طويل على خروجهم من حرب 
�لتوتر �ملت�شاعد  �إذ بات  د�مية �شد تنظيم د�ع�س، 
�لذي  �لعر�ق  �أبناء  حديث  وطهر�ن  و��شنطن  بني 

�خل�شمني  بني  نفوذ  ���رض�ع  م�رضح  �ليوم  ي�شكل 
يف  �مل��غ��رب  �أذ�ن  �شوت  �شماع  وم��ع  �ل��ل��دودي��ن. 
�لأي��ام  ه��ذه  يف  �ل�شو�رع  تخلو  بغد�د،  �لعا�شمة 
بيوتهم  �إىل  �ل�شائمون  يعود  رم�شان.  �شهر  من 
حمودي  �أبو  �لأجرة  �شائق  ويقول  �لإفطار.  لتناول 
�أيام �حلرب". و�أ�شدرت  "�ملدينة فارغة، كاأننا يف 
كل  ب�شحب  تعليمات  �لأمريكية،  �خلارجية  وز�رة 
�ل�شفارة  �لأ�شا�شيني من  �لأمريكيني غري  �ملوظفني 
�لأمريكية يف بغد�د و�لقن�شلية �لأمريكية يف �أربيل 
وكالة  و�أكدت  للتهديد�ت.  �ملتو��شل  �لتز�يد  ب�شبب 
�لأمريكي مايك  �أن وزير �خلارجية  �أ�شو�شيتد بر�س 
�لعر�قيني يف  �مل�شوؤولني  �أيام،  قبل  و�شع  بومبيو، 
يكونو�  �أن  منهم  وطلب  �إي��ر�ن،  مع  �لأزم��ة  �شورة 

على �حلياد �إذ� مل يكن يف ��شتطاعتهم �أن يقفو� مع 
�لوليات �ملتحدة.وت�شارعت يف �لأ�شابيع �ملا�شية 
مع  و�إير�ن،  �ملتحدة  �لوليات  �لت�شعيد بني  وترية 
�إر�شال و��شنطن جمموعة بحرّية موؤلفة من حاملة 
وقطع  لينكولن«  �أبر�هام  �إ���س  �إ���س  »يو  �لطائر�ت 
�أخرى، �إ�شافة �إىل قاذفات »بي – 52«، �إىل �خلليج، 
ولفتت  قولها.  ح�شب  طهر�ن،  لتهديد�ت  للت�شّدي 
�حلاملة  ��شم  �أن  �إىل  �لفرن�شية  �ل�شحافة  وكالة 
�لر�فدين  �أهل  م�شامع  على  رنان  لينكولن  �أبر�هام 
بعد  �أمني  ��شتقر�ر  �أي  ي�شتهجنون  يكادون  �لذين 
بالدهم.  �شهدتها  عقود  ثالثة  م��دى  على  ح��روب 
�شيارة  يقود  �لذي  �خلم�شيني  حمودي  �أبو  ويقول 
�شايبا �شفر�ء �ن "جميء لينكولن يعني �أن �ملنطقة 

�لوكالة  عنه  ونقلت  حمتملة".  �رضبة  و�شك  على 
كل  وجهه  عن  �لعرق  مي�شح  وهو  قوله  �لفرن�شية 
�لتربيد  ي�شغل  ل  كي  حمر�ء  �شغرية  مبن�شفة  برهة 
)�حلاملة(  ق�شفت  كيف  متامااً  "�أذكر  �ل�شيارة  يف 
بغد�د يف عام 1991. كانت ليلة مرعبة. مل يتوقع 

�أحد حينها �أن حت�شل �رضبة. لكنها ح�شلت".
للكويت  �ل��ع��ر�ق  غ��زو  ع��ن  يتحدث  �ل��رج��ل  وك��ان 
�لوليات  تقوده  حتالف  من  تدخالاً  ��شتدعى  �لذي 
�ملتحدة. ووقعت تلك �حلرب بعد ما يقارب �لعامني 
و�إير�ن  �لعر�ق  �لأوىل بني  �نتهاء حرب �خلليج  من 
�لعر�ق  عدّوي  لكّن  �أع��و�م.  ثمانية  ��شتمرت  و�لتي 
فيما  متعاديني  �ل��ي��وم،  حليفيها  باتا  بالأم�س، 

بينهما، ح�شبما لحظت �لوكالة �لفرن�شية.

بغداد - الجورنال

تعرضت مئات الحقول 

الزراعية إلى حرائق هائلة 

في محافظات ديالى ونينوى 

وصالح الدين في العراق، 

وأصدرت وزارة التجارة بيانًا 

بشأن حرائق حقول الحنطة، 

اتهمت فيه تنظيم داعش 

اإلرهابي بالوقوف وراءها.
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