
ت�ش��كل بع�ض الغ��وارق املوجودة يف اط��راف مياه 
�ش��ط الع��رب تهدي��داً حقيقي��ًا من��ذ �شن��وات طويلة, 
ويتخ��وف البع���ض م��ن اأن وجوده��ا عل��ى جانبي 
�ش��ط الع��رب قد يت�شب��ب بتلوث مياه��ه ب�شبب طول 
مدة وجودها ف�شال عن تخريبها جمالية كورني�ض 

ال�شط.
ال�رشك��ة العام��ة للموان��ئ العراقية او�شح��ت انها 
قام��ت بحملة النت�شال الغ��وارق وتنظيف قناة �شط 

الع��رب لي��ل نه��ار يف ق�شم االنق��اذ البح��ري الذي 
يديره رئي�ض املهند�شني طالب حميد ثويني, مبينة 
مت خ��الل اال�شهر املا�شي��ة انت�شال 7 جنائب وقود 
و3 زوارق �شي��د غارقة وهذا �شم��ن حملة تقيمها 
لتنظي��ف وانت�ش��ال 40 غارقًا مل يتب��ق منها �شوى 
18 غارقًا يف املنطقة ما بني ج�رش ال�شهيد ال�شدر 
اىل اجل�رش العائم, واحلملة م�شتمرة اىل هذه اللحظة 

.
وا�ش��اف مدير العالق��ات واالعالم امن��ار ال�شايف 
ل�)اجلورن��ال( اأن هناك واجب��ات اخرى يف مناطق 

ام ق���رش حي��ث مت انت�شال غوارق ورف��ع ركائز يف 
تل��ك املناط��ق وهناك عقد مع �رشك��ة نفط الب�رشة 
النت�شال غارق كبري من خالل الرافعة اأبي ذر التي 
تبل��غ حمولته��ا 2000 ط��ن, اما الرافع��ة حمرين 
فهي التي تقوم االن بانت�شال االهداف الغارقة يف 

�شط العرب.
رئي���ض املجل���ض البل��دي ملنطق��ة اجلبيل��ة وح��ي 
ل�)اجلورن��ال(  ق��ال  املن�ش��وري  امليث��اق ح�ش��ام 
ان مو�ش��وع الغ��وارق يف مي��اه �شط الع��رب ا�شبح 
عبئ��ًا على اه��ايل الب���رشة, وهذه الغ��وارق اخذت 

ماأخ��ذا كبريا, ومن��ذ عام 1980 وه��ي غارقة يف 
�ش��ط العرب, وهذا املو�شوع في��ه تلوث بيئي, ومن 
جان��ب ثان تخري��ب جمالي��ة �شط الع��رب ب�شاطئه 
ال��ذي يتمي��ز بجماليت��ه, كما ب��ني املن�ش��وري ان 
املجل���ض الح��ظ قبل مدة جه��وداً من قب��ل ال�رشكة 
العام��ة للموان��ئ العراقي��ة لرف��ع بع���ض الغوارق, 
ولك��ن العمل خمج��ل وبط��يء لكونه��م ال ميتلكون 
االمكاني��ة الكب��رية النت�شالها, ونحت��اج اليوم اىل 
امكانيات كبرية من خالل جلب جهات متخ�ش�شة 
من اخل��ارج لرف��ع وانت�شال تلك الغ��وارق لكي يتم 

ا�شتثم��ار �شط العرب الأن الغوارق ت�شتمل على �شفن 
كبرية وحتتاج وقتًا طوياًل الإخراجها .

وطال��ب املن�شوري احلكوم��ة املحلية يف حمافظة 
الب���رشة بعمل مزامنة واالتفاق عل��ى ترتيب مبلغ 
م��ايل جمتمعا م��ع الدوائ��ر ذات العالق��ة لالرتقاء 
بجمالي��ة �شط العرب, حي��ث ان الب�رشة اليوم فيها 
مث��اًل وزارة النف��ط تعمل على تنظيف نه��ر الع�شار 
وه��ذه خط��وة مباركة وننتظ��ر ان يت��م �شمول �شط 
العرب بهكذا خط��وات من اجل اعادة اجلمالية اليه 

كما كان يف ال�شابق.

ويق��ول امل��زارع ابو فاطم��ة من اه��ايل ق�شاء �شط 
الع��رب للجورن��ال ني��وز "ه��ذه ال��زوارق الكب��رية 
وغريه��ا م��ن الغ��وارق موج��ودة منذ زم��ن طويل 
واغلبه��ا ت���رشر نتيجة احل��رب العراقي��ة االيرانية 
وبع�شه��ا اأراه بح�ش��ب وجه��ة نظ��ري بق��ي تراث��ًا 
وعالمات دمار وتخريبًا و�شاهداً ملا ح�شل يف تلك 
احلقب��ة املن�رشمة, ووجودها ي�شبب يومًا بعد يوم 
اآالم وح���رشة للكثري من العراقيني, وال �شيما اهايل 
ق�ش��اء �ش��ط الع��رب الذي��ن ُهّج��روا ل�شن��وات طوال 
ب�شبب تلك احلروب التي قام بها النظام ال�شابق" .
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ذي قار- �شاكر الكناين : اأكد رئي�ض نقابة املحامني يف ق�شاء الرفاعي علي جلوب "ان 
التهم الكيدية اأ�شبحت ماألوفه وطبيعية ب�شبب االأو�شاع احلالية وعدم وجود قانون او 
فقرة يتم فيها معاقبة �شاهد الزور.  وا�شاف انه "ال يوجد قانون للمخرب الكاذب وكيفية 
تطبيق العقاب بحقه يف حال كانت معلوماته كاذبة, وميكن ان يعاقب على اأ�شا�شه, كما ان 
الدعوى الكيدية مل يعاجلها القانون ب�شورة جدية اذ مل يتخذ اأي اإجراء �شد املخرب وحتى اذا طلب 

املدعى عليه ا�شم امل�شتكي ال تعطي مراكز ال�رشطة اأ�شماء هوؤالء النهم حتت حمايتهم".
ا�شول  قانون  على  حماكمتها  ا�شول  تعتمد  الكيدية  الدعاوى  ان  "اىل  املحامني  نقابة  رئي�ض  وي�شري 
املحاكمات اجلزائية العراقي رقم )23( ل�شنة 1971", وقال م�شدر اأمني ان املحاكم يف النا�رشية واجهت 
االف التهم الكيدية ملواطنني ب�شب خالفات ال ت�شتوجب تدخل املحكمة ,وبني امل�شدر ان حماكم النا�رشية 
االخر جهل  والبع�ض  االأدلة كافية  فيها  تكن  بع�شها مل   2016 االألف دعوى كيدية يف عام  يقارب  ما  اغلقت 

الفاعل يف الق�شية .

ال�شعودية  اىل  ال�شدر  مقتدى  ال�شدري  التيار  زعيم  زيارة  تكن  مل 
اجلانب  عند  كذلك  لي�شت  لكنها  الكربى,  املفاجاآت  من   واحدة  اال 
تو�شف  وخارجية  داخلية  �شيا�شية  تغيريات  ي�شهد  الذي  ال�شعودي 

اأنها بزاوية 180 درجة ,عما كانت عليه قبل نحو عام.
و�شّبه اع�شاء يف ائتالف دولة القانون زيارة زعيم التيار ال�شدري 
"ال�شقيفة", يف حني اكد حملل  مقتدى ال�شدر اىل ال�شعودية باتفاق 
باالنفتاح  العراق  مل�رشوع  مك�شبًا  �شتكون  الزيارة  هذه  اأن  �شيا�شي 

واعادة االعمار نحو البوابة العربية.
اإن  بالقول  القانون  دولة  ائتالف  عن  النواب  جمل�ض  ع�شو  واكتفت 
زيارة زعيم التيار ال�شدري مقتدى ال�شدر اىل ال�شعودية جاءت لدعم 
رئي�ض الوزراء حيدر العبادي خالل املرحلة املقبلة,من خالل ت�شكيل 
� امريكي يف املنطقة, م�شّبهة هذا االتفاق  � �شعودي  حتالف عراقي 
وفاة  بعد  الذي جرى  االجتماع  اىل  ا�شارة  "ال�شقيفة" يف  باجتماع 

الر�شول "�ض"للتباحث حول اخلالفة.
خطية  ر�شالة  ان  ال�شدري  التيار  من  مقرب  م�شدر  ك�شف  ذلك  اىل 
مقتدى  اىل  كربالء  يف  املدر�شي  الديني  املرجع  بها  بعث  �رشية 
ال�شدر طالبه بالتو�شط لدى الريا�ض الطالق �رشاح املعتقلني ال�شيعة 
ان  ل�)جلورنال(  امل�شدر  .وقال  ال�شعودية  يف  العوامية  منطقة  من 
يف  وهو  مقتدى  ال�شيد  اىل  خطية  بر�شالة  بعث  املدر�شي  " املرجع 
جدة اول ام�ض يطلب منه مطالبة احلكومة ال�شعودية باطالق �رشاح 

املعتقلني ال�شيعة من منطقة العوامية ال�شعودية
.وبني امل�شدر ان " املدر�شي طالب يف ر�شالته باطالق عموم ال�شيعة 
وخ�شو�شا  طائفية  ال�شباب  ال�شعودية  احلكومة  اعتقلتهم  الذين 
تعذيبه يف  االخبار عن  الذي و�شلت  ال�شن  كبار  املعتقلني من  احد 
اىل  مقتدى  ال�شيد  "زيارة  ان  اىل  امل�شدر  "وا�شار  ال�شعودية  �شجون 
ال�شعودية �شتكون ق�شرية وكان من املقرر ان يوؤدي فري�شة احلج يف 
ال�شعودية, لكنه عدل عن اداء الفري�شة والرجوع �رشيعًا اىل العراق".

عن  املالكي  �رشيف  علي  النواب  جمل�ض  ع�شو  اع��رب  جانبه  من 
ال�شعودية من قبل م�شوؤولني حكوميني ورجال  ا�شتغرابه من زيارة 
باأنها  ال�شعودية  اىل  ال�شدر  زي��ارة  ع��اداً  الوقت,  ه��ذا  خ��الل  دي��ن 
"مدفوعة الثمن"وهي رداً على زيارة نائب رئي�ض اجلمهورية نوري 
ال�شعودية  ل�"اجلورنال"ان  املالكي  وا�شاف  رو�شيا.  اىل  املالكي 
اوغلت يف دماء ابناء الوطن العربي طوال املدة ال�شابقة وخ�شو�شًا 
ال�شعودية نف�شها,  "ال�شيعة" يف العراق واليمن والبحرين وحتى يف 
مبينًا اأنها دفعت بجيو�شها واموالها وفتاواها التكفريية الإبادة هذا 
اأن م�شوؤولني يف احلكومة ورجال  املكون. واعرب عن ا�شتغرابه من 
الوقت  هذا  يف  ال�شعودية  حمرتمة,يزورون  عوائل  اىل  ينتمون  دين 
مقاتلون  هنالك  ي��زال  وما  بعد,  تنته  مل  املو�شل  حترير  ومعركة 
قواتنا  ابناء  يقاتولن  ال�شعوديني  من  اغلبيتهم  االحياء  بع�ض  يف 
امل�شلحة البطلة, مبينًا انه ال ميكن زيارة بلد قاتل العراق منذ 2003 
وال يزال, موؤكداً ان وزير الداخلية قا�شم االعرجي وخالل زيارته كان 

هنالك عناق حار بينه وبني امل�شوؤولني هناك وكاأنه "ويل حميم".
لتحرير  �شالت  التي  الدماء  باأنها قدمت  الزيارات  املالكي هذه  وعّد 
ال�شعودية,  مثل  دولة  اىل  ذهب  من  طبق  على  ال�شعب  واآالم  نينوى 
تعبريه,  العراق, على حد  "عطفها ومغفرتها وحنانها" على  مقابل 

واال كان ميكنه رف�ض الدعوة التي قدمت اإليه لزيارة ال�شعودية.
املحلل ال�شيا�شي امري جبار ال�شاعدي, بدوره, عّد هذه الزيارة باأنها 
ان  ميكن  عربي  م�رشوع  اليجاد  ال�شعودي  الطرف  قبل  من  حماولة 
املنطقة  يف  املذهبي"   � "اجليو�شيا�شي  والتغري  املد  عملية  يوازن 
والذي تزعمته ب�شكل او باآخر ايران من طرف وتركيا من طرف اخر.

تركيا  �شعف  من  الرغم  على  ل�"اجلورنال"انه  ال�شاعدي  وا�شاف 
حاليا يف عملية توازن القوى يف منطقة ال�رشق االو�شط لكن ما زال 
اجلانب املتنفذ بعد انتهاء امللف النووي االيراين وبعد ان ا�شتطاعت 
ان تكون ع�شدا كبريا للحكومة ال�شورية والعراقية يف مواجهة داع�ض 

على ارا�شيها .
التتمة يف ال�صفحة 2

اته��م النائ��ب ع��ن حمافظة �ش��الح الدي��ن م�شعان 
اجلبوري, االثن��ني, املحافظ احم��د اجلبوري بدفع 
ر�ش��وة اىل �شخ�ض مقاب��ل التو�شط الطالق �رشاحه, 
وان  حكم��ا جديدا �ش��ده �شي�شدر يف ق�شية االبقار 
التميي��ز  ان رف�ش��ت حمكم��ة  او“الهواي���ض” بع��د 

�شموله بالعفو”..
وق��ال اجلب��وري يف �شفحته على موق��ع التوا�شل 
االجتماع��ي “في�شب��وك” ان “هن��اك �شفقة عقدت 
ب��ني �شخ�ض مق��رب من �شفارة دولة ج��ارة للعراق 
لقب��ه )ال��وردي( وحماف��ظ �ش��الح الدي��ن امل��دان 
املحافظ��ة  ام��وال  عل��ى  واال�شتي��الء  بالف�ش��اد 
“.وا�ش��اف “مت االتفاق على دف��ع اجلبوري مبلغ 

ع�رشي��ن مليون دوالر للوردي, ع���رشة منها مقدمًا 
والع���رشة ماليني االخرى بعد اط��الق �رشاحه., ولو 

بكفالة “.
واو�شح, ب��داأ الدبلوما�شي امله��م يف �شفارة الدولة 
اجل��ارة باالت�ش��ال ب�شيا�شي��ني نافذي��ن بتو�شطهم 
���رشاح  الط��الق  الق�ش��اء  ل��دى  تدخله��م  ويطل��ب 
املحافظ ومنهم من تدخل فعال ومنهم من اعتذر”.
وا�شار اىل ان “الدبلوما�شي املرت�شي يّدعي اأن هذه 
رغب��ة دولته الإخراج اجلبوري, يف حني اأن احلقيقة 
هي عملية ر�شوة وق�شي��ة ف�شاد جديدة ت�شاف اىل 
�شجل املحاف��ظ”. وكانت حمكمة النزاهة يف بغداد 
اأ�ش��درت مذك��رة قب�ض بحق حماف��ظ �شالح الدين 
احم��د عبد اهلل اجلب��وري وقد �ش��درت ثالثة احكام 

بال�شجن بحقه.

راأى اخلب��ري القانوين امري الدعم��ي,  ان �شمول امانة 
بغداد بانتخابات املجال�ض املحلية م�رشوط بتعديل 
قان��ون االمانة. وق��ال الدعمي ل��� »اجلورنال نيوز«, 
ان "الزيادة يف الرقع��ة اجلغرافية والن�شبة ال�شكانية 
ملحافظ��ة بغ��داد جعلت هن��اك امانة عام��ة تخت�ض 
بالنظاف��ة وتقدمي اخلدمات الالزمة ملركز العا�شمة, 
واحلكومة املحلية يف حمافظة بغداد تتوىل املناطق 

النائي��ة والت��ي تق��ع خ��ارج املرك��ز". وا�ش��اف ان 
"قان��ون امان��ة بغداد األزم احلكوم��ة بتعيني االمني 
الع��ام وبدرج��ة وزي��ر, وياأخ��ذ اوام��ره م��ن رئي���ض 
ال��وزراء", الفت��ًا النظ��ر اىل انه " ميكن �شم��ول امانة 
بغداد بانتخابات املجال���ض املحلية وتعيني االمني 
عن طريق ال�شع��ب لكن ذلك يحتاج اىل تعديل قانون 
االمانة". يذكر ان رئي�ض الوزراء حيدر العبادي كلف 
ذك��رى علو���ض مبن�شب االم��ني العام المان��ة بغداد 

وكالة خلفا للمقال نعيم عبعوب .

ك�ش��ف م�شدر امني م�ش��وؤول يف حمافظة االنبار ع��ن ان" حكومة االنبار 
والقي��ادات االمنية ال ي�شمح لهم مبعرف��ة التحركات االمريكية يف االنبار 
ومينع مرافقة القوات االمريكية من قبل اي قوة عراقية, وحتى ان �شاركت 
قطعات ع�شكرية فيتم اختيارها من افواج قتالية خا�شة ال ت�شمع وال ترى 

وال تنطق بحرف واحد امام و�شائل االعالم".
وقال امل�شدر ملرا�شل )اجلورنال نيوز(, ان" وجود قوات التحالف الدويل, 
ومنه��ا القوات االمريكية االكرث انت�ش��اراً يف االنبار, لديها اتفاقية ابرمت 
م��ع حكومة بغداد املركزية وال ميكن التدخل بعملها مطلقًا, لكونها قوات 

مقرها قاعدة عني اال�شد يف ناحية البغدادي وحتركاتها �رشية".

وا�ش��اف ان" انت�ش��ار الق��وات االمريكية عل��ى الطريق ال��دويل لي�ض وليد 
ال�شدف��ة لك��ون عنا�رشه��ا يتحركون بني احل��ني واالخر م��ن منطقة اىل 
اخ��رى وحت��ت غطاء ج��وي لط��ريان التحال��ف ومبراقب��ة جوية م��ن قبل 
الطائ��رات امل�شرية الت��ي ُتعرف بوح���ض ال�شحراء كما تع��رف بال�شامتة 

وتطري بارتفاعات عالية ومنخف�شة من دون �شوت".
وا�ش��ار امل�شدر اىل ان انت�شار قوات امريكية عل��ى الطريق الدويل ال�رشيع 
يف منطق��ة الكيل��و 200 و�شوال اىل حم��اور منفذ عرع��ر ال�شعودي غربي 

االنبار هي من اأجل تاأمينه .
من جهة اخرى اعلن اآمر فوج اأ�شود ال�شحراء يف حمافظة االنبار, االثنني, 
ان ال�رشب��ات اجلوية لطريان التحالف وط��ريان اجلي�ض العراقي ا�شتنزفت 

قدرات تنظيم داع�ض ودمرت معاقله يف املناطق الغربية لالنبار.

وق��ال العميد حممد جزاع ملرا�شل )اجلورنال نيوز(, ان" ال�رشبات اجلوية 
الت��ي ي�شنها طريان التحالف وطريان اجلي���ض العراقي على مناطق ق�شاء 
القائ��م وراوه وعن��ه غربي االنب��ار وب�شكل يومي ا�شتنزف��ت قدرات داع�ض 
ودم��رت معاقل��ه وك�شف��ت ع��ن مناطق مترك��زه وقط��ع خطوط ام��داده".
وا�ش��اف ان" جمي��ع ال�رشب��ات اجلوية الت��ي ت�شتهدف جتمع��ات واوكار 
التنظي��م االرهاب��ي يف املناط��ق الغربي��ة ناجح��ة وحقق��ت نتائجها يف 
تدم��ري مقار داع�ض وخماب��ئ ا�شلحته ومراكز االت�ش��االت والتموين التي 
ين�رشها عنا�رش داع�ض يف املناطق الغربية". وا�شار جزاع اإىل ان" تبادل 
املعلوم��ات اال�شتخباري��ة بني الق��وات االمنية وط��ريان التحالف, ارعبت 
عنا���رش تنظي��م داع�ض الذي��ن بداأوا يختبئ��ون مثل اجل��رذان يف اخلنادق 

واجلحور, كما قطع خطوط امدادهم ومنعهم من التحرك بحرية".

اأك��د املتح��دث با�ش��م قي��ادة �رشط��ة النج��ف مق��داد 
املو�ش��وي ان اج��راءات امني��ة م�ش��دة اتخذتها �رشطة 
املحافظ��ة بع��د احباط املح��اوالت ال�شته��داف منزل 
واملراق��د  ال�شي�شت��اين  عل��ي  ال�شي��د  االأعل��ى  املرج��ع 
املقد�ش��ة يف املحافظ��ة.  وق��ال املو�ش��وي للجورنال 
ني��وز اإن " اج��راءات امني��ة م�ش��ددة مت اتخاذه��ا يف 
ال�شيط��رات اخلارجي��ة ملحافظ��ة النج��ف ومت تكثيف 

اجلهد اال�شتخباري واملعلوماتي ".
مبينا ان " مداخل املدينة القدمية مت تاأمينها بالكامل 
م��ن دون غلق املدينة ". وكانت خلية ال�شقور التابعة 
ل��وزارة الداخلية افادت باحب��اط عملية كبرية لتنظيم 
داع���ض لن�ش��ف مراق��د يف النج��ف وكرب��الء و�شامراء 
وم�شج��د الكوف��ة ومن��زل املرج��ع االأعل��ى ال�شيد علي 
ال�شي�شت��اين انطالق��ا م��ن االرا�ش��ي ال�شوري��ة. وكانت 
او�شاط �شحفية وامنية ودينية يف النجف قد اكدت ان 

حماوالت داع�ض ال�شتهداف املرجعية الدينية واملراقد 
املقد�ش��ة يف املحافظة وبقي��ة املراقد يف املحافظات 
االخ��رى �شت�شتم��ر, م�ش��رية اىل ان احلف��اظ عل��ى امن 
املحافظ��ة مره��ون بيقظة اجله��ات االمني��ة وتعاون 
املواطنني معها .يف ح��ني طالب نواب, االحد, بت�شليم 
املل��ف االمن��ي للمراقد املقد�ش��ة  واملرجعي��ة الدينية 
العليا اىل احل�شد ال�شعبي, حمذرين من  اخلاليا النائمة 
ونفوذه��ا يف الع��راق وذل��ك بع��د الك�شف ع��ن خمطط 
ارهابي يعّد االأخطر يف تاريخ العراق ال�شتهداف مراقد 
االأئم��ة االأطهار يف النجف وكرب��الء و�شامراء وم�شجد 
الكوف��ة ومن��زل املرجع االأعل��ى ال�شيد عل��ي احل�شيني 
ال�شي�شت��اين. وقال م�شدر مق��رب من املرجعية الدينية 
للجورن��ال ان "تنظيم داع�ض متوق��ع منه ان ي�شتهدف 
كل م��ا في��ه حي��اة وعلم وار�ش��اد للنا���ض, واملرجعية 
الديني��ة اول امل�شتهدفني باعتباره��ا هي من احبطت 
م�رشوع التنظيم بالتو�شع واحتالل جميع املحافظات 

العراقية ".

ابن سلمان يتحرك على الشيعة وائتالف المالكي يصفها بـ )السقيفة(

)الجورنال( تكشف عن خفايا زيارة الصدر للسعودية وفحوى رسالة وصلت إليه من النجف وهو في جدة 

»ال تسمع ال ترى ال تتكلم«.. القوات األميركية في األنبار تشترط على القوات العراقية أن تكون »كومبارس« 

على وقع إحباط المخطط اإلرهابي.. إجراءات أمنية مشددة في المدينة القديمة بالنجف األشرف!!

بانتظار حسم قضية »الهوايش«.. اتهام محافظ 
صالح الدين بدفع 20 مليون دوالر إلطالق سراحه!

إمكانية شمول منصب أمين بغداد باالنتخابات المحلية 
يثير القلق في ديوانها 

األنبار- عمر الدليمي

بغداد- المحرر السياسي

بغداد- سعد المندالوي

بغداد – الجورنال نيوز

النجف- آالء الشمري

البصرة– محمد الجابري 
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الميناء والنجف يبحثان عن الفوز
الضائع والطلبة يستقبل زاخو

بعضها تعود إلى الحرب مع إيران.. غوارق الموانئ تهدد البصرة بـ »كارثة بيئية« وتحركات حكومية خجولة لرفعها

الكفاح.. شارع معالمه بدلتها 
عجلة الزمن ومازال جاذبًا للزبائن


