
ال ي�ستبع��د بع�ض امل�سوؤولني يف حكومة الب�رصة ان يتم 
ادخ��ال ا�سلحة ومواد خمدرة وم��واد منتهية ال�سالحية 
عرب بع�ض املنافذ احلدودية يف الب�رصة، فال مير يوم اال 
وتعلن بع���ض اجلهات االمني��ة او احلكومية �سبط مواد 
منتهية ال�سالحية او القب�ض على ع�سابات متخ�س�سة 

بتهريب املخدرات بانواعها املختلفة 
موق��ع الب���رصة اال�سرتاتيج��ي ا�سبح نقم��ة على بع�ض 
املتخ�س�س��ة  واملافي��ات  الع�ساب��ات  ب�سب��ب  ابنائه��ا 

بتهري��ب املخ��درات ف�س��ال ع��ن ام��ور اخ��رى يف داخل 
املوانئ حي��ث يك�سف بع�ض امل�سوؤول��ني عن دفع اموال 
م��ن قبل بع�ض التجار او ا�سح��اب ال�ساحنات ملوظفني 
م��ن اج��ل ادخاله��ا وبع�سه��ا يح�س��ل يف كل املناف��ذ 
احلدودية قد ي�سل بع�سها اىل دفع مبالغ مالية الدخال 
م��واد زائ��دة عن احلمول��ة اي�سا . ويتح��دث رئي�ض جلنة 
النزاه��ة يف جمل�ض حمافظة الب���رصة حممد املن�سوري 
للجورنال نيوز ان "تعدد ال�سلطات احلدودية واملينائية 
ته��دد املناف��ذ وعملها وق��د تت�سبب بغلقه��ا او ال �سامح 
اهلل ح�س��ول ك��وارث مينائي��ة" م�س��را اىل ان املناف��ذ 

حتت��اج اىل وحدة القي��ادة وال�سيطرة وم��ا يح�سل كرثة 
ه��ذه اجله��ات املختلفة الت��ي تعلن بني وق��ت واخر عن 
الق��اء القب�ض عل��ى ا�سخا�ض مهرب��ني او يقومون بنقل 
م��واد منتهي��ة ال�سالحية، الفت��ا االنتب��اه اىل ان هناك 
ام��وراً كث��رة حت�سل يف املوانئ يجب اع��ادة النظر بها 
تتعلق بكيفية خروج تلك املواد املنتهية ال�سالحية من 
املوان��ئ . وال ي�س��ل االمر اىل هذا احل��دود فح�سب حيث 
يو�س��ح املن�س��وري ان "هناك ح��االت ابت��زاز من قبل 
بع���ض اجلهات التي مل ي�سمها تعم��د اىل اخذ كوم�سنات 
م��ن بع���ض التجار مقابل م��رور بع�ض امل��واد املنتهية 

ال�سالحي��ة" ،الفت��ا االنتب��اه اىل ان اجله��ات الرقابي��ة 
االمني��ة  الت��ي تخ���ض الكم��رك الع�سك��ري تنفت��ح على 
الطري��ق ال�رصيع وتوقف بع���ض ال�ساحنات التي حتتوي 
عل��ى الب�سائع بحج��ة انها غر كامل��ة للكمرك من قبل 
ا�سح��اب ال�ساحن��ات.  وا�ستغ��رب املن�س��وري من تعدد 
اجلهات يف الكمارك م�سرا اىل ان تعددها يوؤثر يف عمل 
املدون��ة الدولية اخلا�س��ة ك�سلطة م�سوؤول��ة عن اجلانب 
التفتي�س��ي ،موؤك��دا ان تع��دد تل��ك ال�سلط��ات يف داخ��ل 
خمتل��ف املناف��ذ يت�سب��ب بح��االت ابتزاز وف�س��اد حيث 
ان تل��ك احل��االت لي�ست يف داخل املناف��ذ فقط بل حتى 

خارجها،موا�س��ال بحديثه ان هذه احلاالت التي حت�سل 
توؤث��ر يف قلة الواردات للمناف��ذ املختلفة . ويف معر�ض 
رد املوان��ئ العراقية على �س��وؤال ملرا�سل اجلورنال نيوز 
عن كيفية حماية املوانئ العراقية من دخول املخدرات 
او حماي��ة املناف��ذ، يق��ول مدير العالق��ات واالعالم يف 
املوان��ئ العراقية امنار ال�سايف ان قيادة القوة البحرية 
وعملي��ات الب�رصة حتمي �سياج املوانئ العراقية، مبينا 
ان مو�س��وع داخ��ل املوان��ئ العراقي��ة حتمي��ه املدونة 
الدولي��ة املوجودة يف كل موانئ العامل وواجبها حماية 
الب�سائ��ع والبحارة والبواخ��ر القادمة اىل املوانئ وهم 

يعملون ب�سكل مهني وممنهج . ويعرتف ال�سايف بوجود 
معرق��الت يف املوان��ئ العراقية تتعلق بتع��دد ال�سلطات 
داخ��ل املوانئ العراقية وا�سفا اياها بامل�سكلة اال�سا�ض 
يف املوان��ئ، الفت��ًا النظ��ر اىل ان��ه يج��ب ان تك��ون كل 
اجله��ات ال�سان��دة داخ��ل املوان��ئ العراقية ه��ي جهات 
تعم��ل حت��ت مظلة مدي��ر املين��اء. لكن مع��اون حمافظ 
الب���رصة مهن��د ال�سعد يق��ول للجورنال ني��وز ان "هناك 
جهات يف املوانئ تابعة جلهات حزبية معروفة تتدخل 
بعم��ل املوانئ وكحكومة حملي��ة ال نقبل بذلك ونرف�ض 

االمر جملة وتف�سيال.
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بغ��داد- امن��ار الهيتي : اك��دت م�سادر مقربة م��ن رئي�ض جمل�ض الوزراء حي��در العبادي،  
ان "بع��د غ��د ال�سب��ت )30 ني�س��ان 2017( �سيك��ون بداية ع��ودة مدينة املو�س��ل عراقية 
وحتريره��ا بالكامل من تنظيم داع�ض االرهاب��ي . وا�سارت امل�سادر ل� "اجلورنال"،  اىل انه 
�سيت��م رف��ع العلم العراق��ي واطالق اخر ر�سا�سة فيه��ا من قبل العبادي"، مبين��ا ان "املناطق 
الت��ي تق��ع حتت �سيطرة داع�ض قليلة ج��دا وباتت قاب قو�سني او ادنى م��ن التحرير". ع�سو جمل�ض 
حمافظ��ة نين��وى ح�سام العب��ار ا�سار ل� "اجلورن��ال" اىل ان "املو�سل القدمية ووج��ود جامع النوري 
الكبر احد رموز املدينة الذي انطلقت منه اخلالفة املزعومة والتي ت�سكل حلظة انطالق ماي�سمى "الدولة 
اال�سالمي��ة" داع�ض، �سيك��ون نهاية التنظيم االرهابي من نقطة انطالقه نف�سه��ا على ايدي القوات االمنية".
مبين��ا ان "الق��وات االمني��ة متكنت من دح��ر التنظيم االرهابي، يف ع��دد من االحياء منها اأخ��راً حي التنك او 
ال�سي�س��ان ومل يتب��ق غ��ر املق��ربة وال�سناعات وحي التحري��ر املال�سق حل��ي 17 متوز او ما يع��رف ب�سارع 60 

املطوق بالكامل من قبل الفرقة التا�سعة وفرقة العبا�ض القتالية التابعة للح�سد ال�سعبي".

 
ح��ذرت جهات كردي��ة و�سيا�سية عراقي��ة من خطة تركي��ة لل�سيطرة 
عل��ى مدن تلعفر و�سنجار وبع�سيقة وان�ساء منطقة عازلة يف مناطق 

�سمال العراق بالتزامن مع حترير املو�سل.
وك�س��ف م�س��در مقرب م��ن االحت��اد الوطن��ي الكرد�ست��اين بزعامة 
رئي�ض اجلمهورية ال�سابق جالل الطالباين ان احلكومة الرتكية بداأت 
بتح�سيد كبر لقواتها وان عملياتها يف منطقة �سنجار تاأتي يف اطار 

ان�ساء منطقة عازلة يف املنطقة املحاذية حلدودها مع العراق.
النائبة نهلة الهبابي ترى ان العراق ا�سبح ار�سًا ملخططات اقليمية 
ودولي��ة وما نتج عنها هو �سيطرة داع�ض على املو�سل واحتالل ثلت 
م�ساح��ة العراق ،م�سرة ان "مرحلة ما بع��د داع�ض تهدد العراق وفق 

املخطط االقيلمي".
وقال��ت الهباب��ي ل�"اجلورن��ال" ان "تركيا تخطط ل�س��م مناطق من 

املو�سل )تلعفر و�سنجار وبع�سيقة( ومناطق من كركوك ".
وا�سافت ان "العراق ا�سبح �سحية خمططات اقليمية ودولية ومنها 
�سيط��رة داع�ض على ثل��ث م�ساحة العراق واحل��رب االقت�سادية التي 

يعي�سها واإغراقة بالديون ".
و�سائ��ل االعالم الرتكية ن�رصت يف ت�رصي��ن االول املا�سي “خريطة 
جديدة” لرتكي��ا تت�سمن تو�سيع اخلريطة احلالي��ة، وتعديل احلدود، 
بحي��ث تت�سمن �رصيط حدودي على ط��ول ال�سمال ال�سوري، ميتد من 
حل��ب وحت��ى مدينة كرك��وك، مبا يف ذل��ك مدينة املو�س��ل بطبيعة 

احلال، عالوة على بع�ض اجلزر اليونانية يف بحر ايجة.
 ن���رص هذه اخلريطة اجلدي��دة يتزامن مع حدي��ث الرئي�ض رجب طيب 
اردوغ��ان ع��ن ���رصورة تعديل اتفاقية ل��وزان، التي ج��رى التو�سل 
اليه��ا ب��ني م�سطف��ى كم��ال اتات��ورك وال��دول الغربية بع��د انتهاء 
احلرب العاملية االوىل بهزمية دول املحور، وت�سمنت االمرباطورية 

العثمانية وو�سع حدود تركيا احلالية.
وُوقعت معاهدة لوزان لل�سالم يف 24 متوز 1923، يف مدينة لوزان 

ال�سوي�رصية بني تركيا من جهٍة بريطانيا وفرن�سا واإيطاليا واليابان 
واليون��ان ورومانيا والربتغال وبلغاريا وبلجي��كا ويوغ�سالفيا من 

جهة اأخرى. 
االم��ني العام مللتقى احلوار العربي يف تركي��ا ار�سد هورموزلو قال 
ل�"اجلورن��ال" ان معاه��دة انقرة يف ٥ حزي��ران ١٩٢٦ تركت والية 
املو�سل للعراق ولكن هناك مادة فيها تن�ض على ان الطرفني يجب 

ان يحافظا على احلدود املعرتف بها ".
وا�س��اف ان " احل��ل للخالف ب��ني العراق وتركيا ه��و يف حوار بناء 
معم��ق يحفظ االأمن واالمان للبلدين وللمنطق��ة ويفيِ تعاون البلدين 

�سد ااٍلرهاب". 
قب��ل توقيع املعاهدة، قام��ت الدولة العثماني��ة يف 10 اآب 1920، 
بتوقي��ع معاه��دة "�سيفر" الت��ي مل ُيعرتف بها دولي��ا �سوى من قبل 
اليون��ان وحظي��ت حكوم��ة اأنق��رة باالع��رتاف ال��دويل ال��ذي اأّهلها 
لتمثي��ل تركي��ا يف موؤمتر توقي��ع معاهدة ل��وزان لل�س��الم ومن اهم 
م��واد املعاهدة هو تر�سيم احلدود ال�سورية الرتكية واحلدود العراقية 

الرتكية.
ممث��ل ال�سبك يف الربملان �س��امل ال�سبكي، اأب��دى "تخوفه" من تدخل 
تركي��ا بع��د االنتهاء م��ن عملية حتري��ر مدينة املو�سل م��ن �سيطرة 
تنظي��م "داع�ض"، م�س��راً اإىل اأن تركيا لديها "اأطم��اع تاأريخية" يف 

املدينة.
واأ�ساف ال�سبكي، "لدينا خماوف من التدخل الرتكي ب�سبب اأطماعها 
التاأريخية يف املو�سل"، مو�سح��ًا اأن "القوات العراقية والبي�سمركة 
لي�س��ت بحاج��ة الأية ق��وات اأجنبي��ة عل��ى االأر�ض يف عملي��ة حترير 

املو�سل".
حلزب البعث دور يف تغير الدميوغرافية العراقية ح�سب قول النائبة 
عن احل��زب الدميوقراط��ي الكرد�ستاين ا�سواق اجل��اف التي بينت ان 
"تطبيق املادة 140 من الد�ستور العراق �سي�سمن املناطق العراقية 

للعراق ولي�ض من حق احد التدخل فيها .
التتمة يف ال�صفحة 2

ك�س��ف ع�س��و جمل���ض الن��واب ع��ن حمافظ��ة دياىل 
النائ��ب رعد املا�ض، عن ارق��ام مرعبة لنزوح ق�رصي 
غ��ر معلن يف قريت��ني �سمال �رصق��ي بعقوبة، موؤكدا 
انه ب�س��دد اعداد تقري��ر مف�سل لعر�سه ام��ام القائد 
الع��ام للقوات امل�سلحة.وقال املا�ض اإن اهايل قريتي  
الكبة وابو كرمة )23كم �سمال �رصقي بعقوبة( اكدوا 
معاناته��م ازاء تنامي ان�سطة تنظيم داع�ض االرهابي 
يف الب�سات��ني وتغلغله داخل القريتني وحتويل بع�ض 
منازله��ا اىل م�ساف��ات، بينم��ا ا�سبح��ت الب�سات��ني 

الزراعية ا�سبه مبع�سكرات للتدريب والتجنيد".
وا�س��اف املا���ض، ان "زيارة الوف��د ك�سفت عن ارقام 

مرعبة لنزوح ق�رصي غر معلن م�ستمر منذ عدة ا�سهر 
وم��ن دون توقف"، الفت��ا النظ��ر اىل ان "قرية الكبة 
الت��ي ي�سكنها زهاء الفي ا�رصة مل يبق منها �سوى 40 
فق��ط يف ح��ني مل يبق �س��وى 30 ا���رصة يف قرية ابو 
كرمة بعدما كان اجمايل اال�رص نحو 1600 ا�رصة".

وا�س��ار املا���ض اىل ان "تغلغ��ل داع���ض االرهاب��ي مل 
يتوق��ف عل��ى القريت��ني ب��ل هن��اك ق��رى خا�سع��ة 
ل�سيط��رة غر علنية م��ن قبل داع���ض االرهابي و�سط 
�سم��ت غام�ض من قبل كل اجلهات املتخ�س�سة ازاء 
ما يحدث والذي ميثل خطراً كبراً يجب التعامل معه 
بح��زم الن خالف ذلك �ستكون العواقب وخيمة جدا".
وتاب��ع املا�ض، ان "زيارة الوفد ك�سفت حقائق مريرة 

ال ميكن تناولها يف االعالم.

 �سّدقت حمكمة حتقيق احللة اعرتافات ل�ض حمرتف 
ب�رصق��ة الهواتف النقالة نفذ �رصقات كبرة يف مركز 
اأ�س��ارت اإىل ان التكنولوجي��ا  املحافظ��ة٬ يف ح��ني 
قا�س��ي  وق��ال  املته��م.  اإىل  التو�س��ل  يف  �ساهم��ت 
حتقي��ق احللة �س��دام علي عبيد اإن "جه��ودا ق�سائية 
واأمنية مكثفة اأدت اإىل التو�سل اإىل متهم ب�رصقة اأكرب 
مراك��ز بيع املوباي��ل يف احللة". واأ�س��اف عبيد ٬ اأن 
"الل���ض اأورد يف اعرتافات��ه اأنه ق��ام ب�رصقات تقدر 

ب��اآالف الدوالرات �سمنها اأكرث من 300 هاتف ذكي 
ومبال��غ مالية بال��دوالر والدينار". واأف��اد عبيد باأن 
"ال�رصق��ات طال��ت مركزي )م�سرت اب��ل( و)�سكايبي( 
اأح��د اكرب حمال بي��ع املوبايالت يف احلل��ة"٬ م�سرا 
اإىل اأن "املته��م كان يق��وم با�ستب��دال اأقفال املحال 
بع��د تخطي��ط ومراقب��ة تدوم الأك��رث من ثالث��ة اأ�سهر 
بانتظ��ار الفر�سة املنا�سبة٬ بح�سب اعرتافاته". واكد 
اأن "التو�س��ل اإلي��ه كان بوا�سط��ة التكنولوجي��ا وعن 
طري��ق )اي كالود( بع���ض الهوات��ف امل�ستعملة التي 

قام ب�رصقتها من خالل تتبع �سل�سلة امل�سرتين".

ك�س��ف م�س��در م�س��وؤول يف وزارة الداخلي��ة٬ ع��ن ان االجه��زة االمني��ة 
وبتوجي��ه من رئي�ض جمل�ض الوزراء حيدر العب��ادي ا�ستطاعت ان تك�سف 
اجله��ات التي اختطفت ال�سيادين القطريني٬ م�سرا اىل ان االمن العراقي 
متك��ن من و�سع ي��ده على االموال "ال�سخمة" ومن��ع ت�سليمها للخاطفني 
والت��ي كانت �ست�سل اىل جماع��ات ارهابية الإثارة الفتنة الداخلية. وقال 
امل�س��در٬ ان "االجهزة االمني��ة وبتوجيه من رئي�ض جمل�ض الوزراء القائد 
الع��ام للقوات امل�سلحة حيدر العبادي٬ ا�ستطاعت ان تك�سف اجلهات التي 
اختطفت ال�سيادين القطريني قبل �سنة ون�سف والذين لهم عالقة باإحدى 
اجلماعات امل�سلحة". واكد امل�سدر٬ ان "اجلهة اخلاطفة وبدعم من جهات 
اقليمي��ة كانت ق��د طلبت امواال تبل��غ 700 ملي��ون دوالر٬ مقابل اطالق 

�رصاحه��م ما يعني ان عملي��ة االختطاف عبارة عن جرمية منظمة مقابل 
امل��ال وال عالق��ة لها بتهج��ر مواطنني �سوريني من قراه��م يف �سوريا". 
وب��ني ان "االجهزة الر�سمية العراقية متكنت من و�سع يدها على االموال 
ومن��ع ت�سليمه��ا للخاطف��ني والتي كان��ت �ست�سل اىل جماع��ات ارهابية 
الإث��ارة الفتن��ة الداخلي��ة"٬ مبين��ا انه "عندم��ا علم اخلاطف��ون واجلهات 
الراعي��ة لهم بانك�س��اف خيوطهم وان االجهزة االمني��ة ك�سفت خمططهم 
ا�سط��روا اىل اط��الق ���رصاح القطري��ني املختطف��ني يف الع��راق من دون 
احل�س��ول على االموال التي طلبوها". وتابع ان االجهزة االمنية العراقية 
متكن��ت من العثور على املخطوفني ال��� ٦ وحمايتهم واخذ افاداتهم ومن 

ثم اعادتهم اىل بالدهم. 
وكان��ت م�سادر مطلعة ق��د ك�سفت عن اأن رئي�ض ال��وزراء حيدر العبادي، 
رف���ض من��ح مبل��غ فدي��ة املختطف��ني القطري��ني اىل اجله��ة اخلاطف��ة 

ويح��اول اأن ي�س��ادر االأم��وال. واأو�سح��ت امل�سادر اأن "العب��ادي مت�سك 
باملبل��غ، ورف���ض اأن يتم ت�سليم��ه للخاطف��ني، واأ�رص على اأن ه��ذا االأمر 
خ��ارج ال�سياق��ات الر�سمية للدولة".واأ�سارت امل�س��ادر اإىل اأن قطر دفعت 
حت��ى االآن، اأكرث من ملي��ار دوالر، يف �سبيل التو�س��ل اىل �سيغة الإطالق 
���رصاح مواطنيه��ا، وتق�س��م املبلغ ما ب��ني دفع مبل��غ 350 مليون دوالر 
يف الع��راق، ومثله��ا يف لبن��ان، اإ�ساف��ة اإىل ا�ستعانتها ب�رصك��ة اأمركية 
للدخول على خط التفاو���ض ب�ساأن املختطفني، واأن هذه ال�رصكة ح�سلت 
عل��ى نح��و 200 مليون دوالر اأمرك��ي. ونوهت باأن العب��ادي اأقدم على 
ه��ذه اخلطوة، غر "املح�سوب��ة" جلميع االأطراف االأخ��رى، م�سرة اإىل اأن 
هناك �س��داً وجذبًا كبراً بني العبادي والقطري��ني وكتائب حزب اهلل، من 
اأجل التو�سل اىل �سيغة نهائية، خا�سة واأن اإطالق ال�رصاح مت بو�ساطات 

كثرة، اإ�سافة اإىل موافقة جميع االأطراف على الفدية.

اأك��رب مدين��ة اثاري��ة يف النجف تع��ود اىل ح�سارة وادي 
الرافدي��ن وهي مدينة الغ�سا�سن��ة التاريخية مت ت�سييجها 
البطي��خ واقام��ة حق��ل  ال�ستثماره��ا كمزرع��ة لزراع��ة 
للدواج��ن وتوؤكد م�سادر مطلعة يف احلكومة املحلية يف 
النج��ف ان امل�ستثم��ر اح��د املقربني من ح��زب متنفذ يف 

املحافظة .
وق��ال رئي���ض اللجنة ال�سعبية حلماي��ة االثار والرتاث يف 
النج��ف ه��ادي املخزوم��ي جلورن��ال ني��وز ان " اللجنة 
عندم��ا ر�سدت حالة التجاوز على ه��ذه املنطقة االثرية 
وا�ستثماره��ا كم���رصوع ات�سلن��ا مبا���رصة مبدي��ر االثار 
بح��ق  �ستك��ون  �سدي��دة  ان حما�سب��ة  وابلغن��ا  وال��رتاث 
املتج��اوز لك��ن بعد مرور يوم��ني وجدن��ا ان التجاوز مل 

يرفع وعملية بناء ال�سياج اكتملت ".
مبين��ا ان " اللجنة ال�سعبي��ة تدين وت�ستنكر ما و�سل اليه 
احلال يف النجف من تخريب للمناطق االثرية وا�ستحواذ 

بع�ض �سعاف النفو�ض على االرا�سي التي تعد من االثار 
واملناط��ق غ��ر املنقبة وهي اثار تراثي��ة منذ زمن دولة 

احلرة ".
م�سيفا "اننا ن�ستغرب من هذه االفعال فعندما تذهب اىل 
اوروب��ا ترى االثار العراقية معرو�س��ة يف متاحفهم ولو 

كانت تلك االثار يف العراق لدمرت ونهبت ".
مو�سح��ا ان "ه��ذا الت���رصف ج��زء م��ن االخط��اء الت��ي 
متار�سها اجلهات واالحزاب املتنف��ذة املوجودة وعندما 
ن�س��األ م��ن الذي �سيج املكان يقول��ون حجي علي او �سيد 
ف��الن وال نعرف من هو حجي علي او �سيد علي وهو احد 

الروؤو�ض الكبرة امل�سيطرة على ممتلكات الدولة ".
م��ن جانب��ه مدي��ر دائ��رة االث��ار وال��رتاث يف النج��ف 
حمم��د امليايل اك��د للجورنال ني��وز ان "اجلهات الداعمة 
للم�ستثمر ترتجى ا�سواتا كب��رة يف االنتخابات املقبلة 
فكلم��ا ق��رب موع��د االنتخاب��ات ُت�ستغل ه��ذه االرا�سي 
وغرها م��ن بع���ض اجله��ات ال�سيا�سية وتعده��ا كمادة 

للك�سب االنتخابي ".

في أخطر سيناريو.. أنقرة تبعث الروح في اتفاقية لوزان

األتراك يتحركون الحتالل تلعفر وسنجار وبعشيقة تمهيدًا إلقامة منطقة دائمة لنفوذهم

حكاية الفدية المليونية وقرار العبادي ولماذا تخلى الخاطفون عن 700 مليون دوالر في اللحظات االخيرة؟  

مدينة الغساسنة األثرية في النجف تعود من بوابة التأريخ.. هذه المرة كـ »مزرعة للبطيخ«

أرقام "مرعبة" لنزوح قسري "غير معلن".. قرى ديالى 
تتهاوى بيد اإلرهابيين  واألجهزة األمنية تتفرج!

يغير أقفال المحال دوريًا.. القبض على "أكبر" سارق 
تخصص بسرقة 300 نقال وعمالت صعبة  
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مسؤولون في البصرة يعترفون: هنالك دخول منظم لألسلحة والمخدرات واألحزاب تفشل عمل الموانيء 

حكاية المثل الشعبي البغدادي... 
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