
ك�شف م�شدر اأمني يف مدينة العمارة عن ازدياد ن�شاط 
املهربيين الذين عادة ما يكونون من ا�شحاب �شيارات 
احلمييل الكبييرة التييي ال ت�شتطيييع املنافييذ تفتي�شهييا 
الأ�شبيياب تتعلق باحلاجة اىل اجهييزة حديثة للك�شف او 
من الع�شائر  التي تقطن تلك االأماكن، وهم يتولون نقل 
املخدرات من اإيران اإىل دول اخلليج مرورا مبحافظات 

ذي قار والب�رصة اإىل الكويت برا اأو بحرا
وا�شاف امل�شدر يف حن مير الطريق االآخر عرب النجف 

واملثنييى التي ت�شرتك بحدود �شحراوية مع ال�شعودية ، 
ففييي �ييرصق العمييارة مبنطقيية ت�شمييى  ناحييية العزييير 
داخل احلييدود العراقية املحاذية الإيييران تنت�رص بع�ض 
امل�شتنقعييات وامل�شاحات املائية ومواقع ترابية وعرة 
مك�شوفيية، ويف مواقييع كثرة ال توفيير الطبيعة خمابئ 
جيييدة للمهربن با�شتثناء بع�ييض االأ�شجار الربية التي 
يركنييون اإليهييا بانتظييار حلييول الظام لانطيياق اإىل 
داخييل االأرا�شييي االإيرانية،وي�شر امل�شييدر االأمني اىل 
ان املهربيين ي�شتخدمون اجهزة حديثيية ، واأحيانا يتم  
نقل املخدرات عرب �شيييارات احلمل الكبرة التي تدخل 

احلدود العراقية عرب ايران من دون الك�شف عنها نتيجة 
افتقار املنافذ اىل اجهزة حديثة لك�شف املخدرات .

ويجنييي مهربييو املخييدرات اأرباحييًا مغرية تزيييد �شتة 
اأ�شعيياف على �شعيير ال�ييرصاء، فعلى �شبيل املثييال يبلغ 
�شعر الغييرام الواحد ملادة الكري�شتييال ما بن )-150
200( دوالر بينمييا يتييم بيعييه ب�شعر يييرتاوح ما بن 
)-1000 1200( دوالر، وتقييوم عمليييات الرافدييين 
مباحقة املهربن وجتار املخدرات الذين ين�شطون يف 

حمافظة مي�شان. 
يوؤكييد  الرافدييين علييي املك�شو�شييي  قائييد عمليييات   

للجورنال ان القوات العراقية واالجهزة االأمنية تاحق 
هييذه الع�شابات ، ففي االأيام املا�شية مت اعتقال تاجر 
خمييدرات كبر جنييوب حمافظيية مي�شييان وبحوزته 3 
كغييم من مادة الكر�شتال املخدرة، قائد العمليات الذي 
يتحييدث عيين �شعوبيية املهمة ب�شبييب الطييرق الزراعية 
واملت�شعبيية والتييي ال تقت�ييرص علييى احلييدود موؤكدا ان 
هنالك قييوات  م�شرتكة وعنا�ييرص  ا�شتخباراتية تتوىل 
تلييك املهمة ونحيين نقوم بعمليات دهييم وتفتي�ض للحد 

من ذلك
احد العنا�ييرص اال�شتخباراتية املكلفة بعمليات مراقبة 

جتييارة املخييدرات يتحييدث للجورنييال عيين ال�شعوبة 
البالغة التي تواجه القوات االأمنية وهي  خمتلفة منها 
التدخييات الع�شائرية التي تفر�ض نف�شها بقوة الإطاق 
�ييرصاح املعتقليين، ف�شا عيين �شعييف الدعييم الر�شمي 
لعنا�ييرص مكافحة املخييدرات الذين يتلقييون تهديدات 
من ع�شابييات التهريييب وع�شائرهييم، اإذ نخ�شى عليهم 
ميين الت�شفية اجل�شدييية، وقد جرى اخراً حييرق �شيارة 
الأحد املنت�شبن كما و�شعت قنبلة اأمام منزله الإفزاعه 

واإرغامه على ترك التحري .
وكان جمل�ض النواب �شوت قبل ت�شعة اأ�شهرعلى قانون 

هيئيية املنافييذ احلدودييية املقدم ميين اللجنيية املالية، 
جلنة االأمن والدفاع، جلنيية اخلدمات واالإعمار، اللجنة 
القانونييية، جلنة االقت�شيياد واال�شتثمار.وجاء القانون 
لغر�ض توحيييد اإدارة املنافذ احلدودية ول�شمان ح�شن 
تطبيييق القوانن والتعليمييات اخلا�شة التي تنظم عمل 
الدوائيير احلكومييية فيهييا مبا يوؤميين حتقيييق ان�شيابية 
العمييل ودخييول االأ�شخا�ييض والب�شائع ورفييع م�شتوى 
اخلدمة فيها واإظهار املنافذ احلدودية باملظهر الائق 
لكونهييا واجهة العراق، وفق مييا نقله املكتب االإعامي 

ملجل�ض النواب. 

المرجعية: ال اتصال مع العبادي ولهذه األسباب رفضنا نفي المرجع البحريني عيسى قاسم إلى النجف
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النجييف اال�ييرصف- االء ال�شمييري : اكد م�شدر مقرب ميين املرجعية الدينييية يف النجف 
اال�رصف اأم�ض االثنن ان رئي�ض الوزراء حيدر العبادي مل ي�شاور املرجعية الدينية ب�شاأن 
املرجييع البحرينييي اىل النجييف النها ال متلك اي ات�شييال مع ال�شيا�شين مبييا فيهم رئي�ض 
الييوزراء حيييدر العبييادي وا�شاف امل�شييدر يف ت�رصيح خا�ييض لي)اجلورنييال(ان " املرجعية 
الدينية رف�شت ابعاد قا�شم  وانها تناأى بنف�شها عن التدخات بال�شوؤون الداخلية لدولة البحرين 

يف ق�شية اقتحام القوات البحرينية ملنزل ال�شيخ عي�شى قا�شم يف الدراز.
وبيين امل�شييدر ان " ال�شيييخ حامل للجن�شية البحرينييية ويوجد خاف بينه وبيين حكومته لذا ال ميكن 
التدخييل يف هييذا االمر النها تعييده �شاأنا�ض داخليييًا ".وا�شار امل�شييدر اىل ان " املرجعييية تدعو احلكومة 
البحرينييية اىل مراعيياة العلماء فهم ميثلون ال�شفة الفقهية وال�رصعية يف البيياد ".واكد ان " املرجعية لي�ض 
لديهييا خييط ات�شال مييع اي �شيا�شي يف العراق  مبا فيهم رئي�ض الوزراء لكن قييرار العبادي جاء متوافقا مع راي 

املرجعية النه االإجراء ال�شحيح" ومن دون تن�شيق م�شبق بينهما.

مييا ان انهت القمة االمركية اال�شامية العربية يف الريا�ض اعمالها 
حتييى بداأت تت�رصب العديد من امللفييات ال�شائكة والتي منها ما يهدد 
االميين القومي العراقي ،ولعل املطالبييات ال�رصية بظهور "قمر" �شني 
يف مواجهيية مييا ُيزعم بانه هييال �شيعي يدعم التحركييات االقليمية 
واالمركية يف ت�شكيل ف�شائييل م�شلحة ت�شتخدمها الأهداف مر�شومة 

يف هذا االطار.
 متابعييون لل�شييان العراقييي اكييدو ان الدعوات لظهور قميير �شني رمبا 
�شيكييون ال�رصاع اجلديد يف املنطقيية وخا�شة يف ال�شاحتن العراقية 
وال�شورييية واللتيين تتجهان اىل التهدئة يف ظل بييوادر هزمية تنظيم 

داع�ض االرهابي ودحر االرهاب يف البلدين.
وا�شاف املتابعون ان القمر ال�شني �شيكون م�رصوعا بديا عن داع�ض 
وهييو ما حذرت منه امل�شادر االمركية التي طاملا املحت اىل وجود 

ما هو ا�شعب من الق�شاء على تنظيم داع�ض االرهابي يف العراق.
وا�شييار املتابعون اىل ان ت�رصيحات القيييادات الع�شكرية وال�شيا�شية 
االمركييية كانت توؤكد على الدوام �ييرصورة وجود مرحلة ا�شعب يف 
العييراق وظهييور ما هو اقوى من ارهاب تنظيييم داع�ض وعلى ما يبدو 

ان هذا القمر �شيجعل من العراق حماقا اي قمراً ا�شود.
وحييذر التحالييف الوطني العراقي )اكييرب كتلة �شيعييية يف الربملان ( 
ميين ان�شاء ف�شائل م�شلحة “�شنية” مدعوميية اقليميا وموازية لقوات 
احل�شييد ال�شعبييي يف العييراق الثارة ال�رصاعييات الطائفييية جمددا يف 

الباد بحجة القمر ال�شني .
النائييب عيين التحالييف الوطني ، طيية الدفاعييي، ك�شف االثنيين ، عن 
"وجود خمطط تقوده دول اقليمية لت�شكيل قوات موزاية للح�شد يف 
العييراق" الفتا االنتبيياه اىل ان” القوى الوطنييية ال�شنية داخل العراق 
ترف�ض فكرة تاأ�شي�ض جي�ض موزا للح�شد ال�شعبي على ا�شا�ض طائفي“.
وقييال الدفاعييي لي»اجلورنييال « ان”الواليييات املتحييدة ت�شعى لفتح 
حميياور جديدة الدخال املنطقة يف �رصعات طائفية ، من خال دفع 

االأموال ل�شخ�شيات خارج العراق، وت�شكيل قوات توازي قوات احل�شد 
مبنية على ا�ش�ض طائفية تعيد العراق اىل املربع االول “.

وا�شيياف ان”ا�رصائيييل واالإدارة االمركييية تعمان علييى خلق هال 
�شنييي يبداأ من املناطق الغربية مييرورا ب�شوريا وال�شعودية ،على غرار 
مزاعييم عن الهييال ال�شيعي ميين اجل اعييادة ال�ييرصاع االقليمي، بعد 
ف�شييل م�رصوع  داع�ض يف العراق واعييادة الفو�شي يف ال�رصق االو�شط 
ميين جديييد “.واكد قييدرة احلكوميية العراقية على احبيياط املخططات 
االقليمييية ،واحتواء االطييراف ال�شيا�شية واعادة بنيياء دولة املواطنة 
يف العييراق خ�شو�شا بعد التجارب املريييرة التي ت�رصر منها العراق 

بعد �شطرة داع�ض على اجزاء وا�شعة من العراق“
بدوره حذر حتالف القوى اكرب كتلة �شنية يف الربملان العراق االثنن 
،ميين دعوة دول اقليمييية اىل ت�شكيل قوة �شنية موازييية لقوات احل�شد 
ال�شعبييي يف العراق، الفتييا النظر اىل احقية ابنيياء ال�شنة بالبحث عن 
حلييول تن�شفهييم يف حييال ا�شتمييرار احلكوميية بتهمي�ض ابنيياء ال�شنة  
وقياداتهييا". وقال النائب عن التحالف رعييد الدهلكي ، »اجلورنال « 
ان" املكييون ال�شني يرف�ض  ت�شكيييل ميلي�شيات �شنية تقابل ملي�شيات 
�شيعييية يف العييراق م�شددا على ح�رص ال�شاح بيييد الدولة و�شحبه من 
امليلي�شيات وتفعيل دور املوؤ�ش�شات القانونية والق�شائية ".وا�شاف 
ان" املكييون ال�شنييي من حقييه ان ياأخذ اأي خطييوة تن�شفه وان يذهب 
بالطريييق الذي يجده منا�شبًا حلماييية نف�شه من خطر امليلي�شيات يف 
حييال عجز احلكومة عيين حمايته وتلبية مطالب اهييل ال�شنة ".وا�شار 
اىل ان" ت�شكيييل اجنحيية م�شلحة للمكون ال�شنييي وال�شيعي يجعل البلد 
على حافة الهاوية ويزيد من االحتقان الطائفي ويربك الدولة وعلى 
الدوليية ان تعييي خطييورة الو�شييع  وان حت�رص ال�شيياح بيدها وتكون 
م�شوؤولة عن اميين املواطن العراقي". من جانبه اكد املحلل ال�شيا�شي 
جا�شييم املو�شييوي، االثنيين، ان ال�شخ�شيات ال�شنييية اخلارجية تعمل 
علييى حت�شيييد دول اقليمييية ملقاتليية ال�شيعيية باعتبار العييراق حموراً 

رئي�شيًا لل�شيعة يف العامل.
التتمة يف ال�صفحة 2

ك�شييف النائب عيين حمافظة مي�شان حيييدر املوىل٬ 
ام�ض االثنن٬ عن وجييود خملفات ع�شكرية حتتوي 
يف  ال�شناعييي  احلييي  يف  ا�شعاعيييا  ملوثيية  مييواد 
املحافظيية٬ م�شرا اىل ان كلفة نقييل تلك املخلفات 
ال تتجاوز الي15 مليون دينار وعلى الرغم من ذلك 
مل يتييم نقلهييا. وقييال املييوىل يف ت�رصيييح �شحفي 
تابعتييه اجلورنال٬ ان "هنيياك الكثر من املخلفات 
يف  ال�شناعييي  احلييي  يف  املوجييودة  الع�شكرييية 
حمافظة مي�شييان فيها مواد م�شعيية وتعر�ض حياة 
املواطنيين للخطر٬ وهي عبارة عيين �رصطان ين�رص 
ا�شعاعاتييه لي�شيب املواطنيين اىل ذلك دعا النائب 

فالح ح�شن اخلزعلي " جمل�ض حمافظة الب�رصة اىل 
عقييد جل�شة طارئة ملعاجلة تلييوث مياه اال�شالة يف 
ابييي اخل�شيب بعد ان تبن تلوثهييا جرثوميا مبياه 

املجاري والذي ي�شبب انت�شار االمرا�ض الوبائية 
واو�شح اخلزعلي قائا "بعد ان خاطبنا دائرة بيئة 
الب�رصة حول �ييرصورة زيارة املنطقة والك�شف عن 
مييدى التلوث يف مياه اال�شالة اجابتنا دائرة البيئة 
وبعييد فح�شها للمياه خمتربيا بانه ارتفاع الع�رصة 
الكلييية عن احلييدود امل�شمييوح بها وارتفيياع تركيز 
الكلوريييدات يف م�ييرصوع ماء حميلة ومييياه ا�شالة 
ابي اخل�شيب ، وكذلك ارتفاع تركيز االماح الكلية 
الذائبيية ، واي�شا ارتفاع العكارة وتركيز ال�شوديوم 

عن احلدود امل�شموح بها .

طالييب النائب عن النجف علييي ال�شكري بال�رصوع 
بو�شييع �شيا�شيية عاميية توؤ�ش�ييض حلييياة �شيا�شييية 
العملييية  تعانيييه  ممييا  والتخل�ييض  واقت�شادييية 
ال�شيا�شية من القلق الدائييم وعدم اال�شتقرار ب�شبب 
ل�شيا�شيية  العييراق  يف  ال�شيا�شييي  النظييام  افتقييار 

وا�شحة .
وقييال ال�شكييري لي"جلورنييال" ان " تركيبة النظام 
ال�شيا�شييي املحا�ش�شاتييي واملنهجييية التوافقييية 

ا�شعفييت كثرا من قوة �شاحيييات رئي�ض الوزراء 
".مبينييا ان " رئي�ييض الييوزراء ياتييي اىل جمل�ييض 
النواب بعد اختياره لنيل الثقة ولي�ض لديه كابينة 
وزارييية فاختيار الوزراء يتييم فعليا من قبل الكتل 
ال�شيا�شية وان بييدا �شكليا االختيار من قبل رئي�ض 
الييوزراء ". وطالييب ال�شكييري بي " ال�ييرصوع بو�شع 
�شيا�شيية عامة توؤ�ش�ض حلييياة �شيا�شية واقت�شادية 
م�شاهدهييا وا�شحيية ولي�ييض كمييا ن�شهدهييا اليييوم 
واالغلب العام من قراراتنا هي قرارات قائمة على 

ردود االفعال ".

طالب القيادي يف احل�شد ال�شعبي الع�شائري يف حمافظة االنبار اجلهات 
احلكومييية والنزاهة ب�رصورة ك�شف ملفييات ال�رصقة والتاعب مل�شاريع 
ان�شيياء ال�شواتيير االمنية يف الرمييادي والفلوجة وت�شليييح الع�شائر خال 
معييارك حترير االنبار من داع�ييض قبل ثاث �شنوات م�شت .وقال ال�شيخ 
حامد املحمدي ملرا�شل )اجلورنال(، ان" م�شاريع ومقاوالت و�شلت اىل 
اكيير من 44 مليار دينييار الن�شاء �شواتر دفاعية يف الرمادي والفلوجة 
خييال معييارك تطهرها من دن�ييض داع�ض قبل ثاث �شنييوات مع وجود 
ملفييات ت�شليييح الع�شائر والتي و�شلييت اىل اكر ميين 173 مليار دينار 
وكلها مبالغ �رصفت ل�شخ�شيات �شيا�شية وحزبية وحكومية وع�شائرية 

ومل ينفذ منها �شيء".

وا�شيياف ان" املرحليية احلالييية ت�شتوجييب التحقيييق يف مييا تقييدم من 
معلومييات واعتقييال املطلوبيين ب�رصقيية مبالغ اهييايل االنبييار واعادة 
االمييوال اىل خزينة املحافظة لتاأهيل اخلدمات وامل�شاريع ودعم اال�رص 

النازحة".
وا�شييار املحمييدي ان" املدة املا�شييية التي �شهدت �شيطييرة داع�ض على 
الفلوجيية والرمييادي ومييدن اخييرى جعلت من حيتييان الف�شيياد االداري 
واملييايل تنهييب ثييروات املحافظة وحقييوق احل�شييد ال�شعبييي الع�شائري 
و�رصقيية حتييى اال�شلحة وال�شواريييخ".اىل ذلك ك�شف القيييادي يف ح�شد 
حديثيية عبد اهلل اجلغيفييي االثنن٬ عن وجود منظوميية حماماة للدفاع 
عن عنا�رص تنظيم داع�ض يف بغداد واالأنبار٬ ويف حن دعا اإىل �رصورة 
تعزيييز االنت�شارات التي حتققت٬ وجه ر�شالة اإىل رئي�ض جمل�ض الوزراء 
حيييدر العبييادي ب�شيياأن مناطييق غييرب االأنبييار. وقييال اجلغيفييي خال 

حديييث متلفييز٬ اإن "معاركنييا مع داع�ييض نعّدها انتهت ويجييب اأن تعزز 
هييذه االنت�شارات الأنها اهملت من قبل احلكومتيين املركزية واملحلية 
ما�شيييا اإىل القييول اإن هنيياك "منظومة حماميياة موجييودة للدفاع عن 
الدواع�ض يف قطاعات الدولة يف بغداد والرمادي. من جانب اخر و�شف 
النائييب عيين ائتيياف دولة القانييون عدنان اال�شييدي٬ اأول اأم�ييض االحد٬ 
تخوف بع�ييض ال�شيا�شين من عودة تنظيم داع�ض اىل املناطق املحررة 
باأنييه "وهم كبر"٬ موؤكدا ان اهييايل تلك املناطق لن ي�شمحوا بتكرار ما 
جييرى. وقال اال�شدي ان "�شيحات بع�ض ال�شيا�شين وتخوفهم املزعوم 
ميين عودة داع�ض مييرة اخرى اىل املناطق املحررة وهييم كبر". وعّد ان 
"االهايل اخذوا در�شا من جتربة مريرة خ�رصوا فيها كل �شيء وال توجد 
لهييم القدرة على اعادة الكّرة مرة اخرى"٬ م�شيفا "الرهانات ال�شيا�شية 

على عودة داع�ض مرة اخرى خا�رصة"

اكييدت اطييراف �شيا�شييية يف حمافظيية كركييوك ان ممثلي 
مكوناتهييا اليزالون بعيدين عن والدة اي م�رصوع توافقي 
يلبييي متطلبييات جميع االطييراف حيث تتقاطييع يف نقاط 

جوهرية يعدها كل مكون ا�شا�شًا ال منا�ض منه.
الكورد�شتانييية يف  التاخييي  القيييادي يف قائميية  وقييال 
جمل�ييض حمافظيية كركوك ريبييوار طالبيياين رئي�ض جمل�ض 
املحافظيية لي"اجلورنييال" "ان املجل�ييض يرغييب يف انهيياء 
اي تقاطعييات مييع كييل املكونييات والركييون اىل طاولييت 
احلييوار من اجييل بلورة م�ييرصوع �شيا�شي ي�شميين التوافق 
بيين اجلميع يف حمافظة كركوك ولكيين لي�ض على ح�شاب 
ا�شتحقاقييات الكييرد يف كركوك فعندمييا �شوتنا على رفع 
العلييم الكورد�شتاين على املبيياين احلكومية فذلك حق من 
حقوقنييا، فدماء ابنائنا من قوات البي�شمركة التزال ت�شيل 
على �شواتر كركوك دفاعا عنها من دن�ض داع�ض االرهابي 

وال تييزال ت�شحيييات قييوات البي�شمركيية البطلة هييي ال�شد 
املنيييع حلماييية كركوك وكييل اهلهييا بييكل مكوناتهم وال 

اعتقد ان رفعهم لعلمهم كثر عليهم" بح�شب قوله.
املجموعيية الرتكمانية يف جمل�ييض حمافظة كركوك وعلى 
ل�شييان القيييادي الرتكميياين قا�شييم حمييزة ع�شييو جمل�ييض 
حمافظيية كركييوك اكييدت يف حديييث لي"اجلورنييال" "ان 
الثوابييت ال تزال قائمة وهييي ا�شا�ض للتقاطعييات فق�شية 
رفييع علييم كرد�شتييان علييى املبيياين احلكومييية ميين دون 
موافقة الرتكمان والعييرب احدث فجوة بن املكونات يف 
اطار التوافييق ونحن كمكون تركماين كييان موقفنا ثابتًا 
وعودتنييا اىل ح�شور اجتماعات املجل�ييض كانت فقط من 
اجييل �شمان ت�شييير امور اهييايل املحافظة ميين الناحية 
اخلدمييية وامل�شاريييع ومييا اىل ذلييك لكننا النييزال نتحفظ 
علييى الكثر من الطروحات التييي يبديها االخوة الكرد يف 
املحافظيية التي ال نراهييا اال مدينة جلميييع املكونات من 

دون تف�شيل مكون على اخر .

بحجة مواجهة ما يسمى بـ"الهالل الشيعي"

متابعون: مشروع »القمر السني« سيكون بديال عن داعش في العراق

في "األنبار".. السواتر األمنية وتسليح العشائر مستنقع لنهب األموال وحملة في بغداد لتجميل جرائم داعش 

كركوك.. جدلية التوافق العقيم مستمرة بين المكونات وعوامل إقليمية تؤزم مشهدها السياسي

كارثة بيئية تحيط بهما.. مناطق في البصرة أبناؤها 
يشربون مياه المجاري واإلشعاعات تغزو ميسان 

نائب نجفي: صدقوني العبادي الحلقة األضعف 
في تركيبة الحكومة الحالية

األنبار- عمر الدليمي

بغداد- ثائر جبار 

البصرة - محمد الجابري

النجف - خاص

كركوك –فراس الحمداني

ميسان - شاكر الكناني
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حكايات عن الخوف واستشراء الفساد.. منافذ ميسان"منفلتة" والعشائر متحكمة واألجهزة األمنية تخشى "الكوامات"! 

قبل الشهرة.. مطربون عرب 
 رفعوا األذان في رمضان
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