
اأك��د قائد عمليات الرافدين اللواء علي املك�صو�صي قرب 
قي��ام العملي��ات باإن�صاء خن��دق ملنع ت�صل��ل الإرهابيني 
والنتحاريني واملفخخات من ال�صحراء اإىل املحافظات 
اجلنوبي��ة ووق��ف اي خ��رق امن��ي يواج��ه حمافظة ذي 
ق��ار . واأو�صح اأن��ه �صيتم ن�رش قوات مدرب��ة يقدر عددها 
ب��� 1800 فرد اأم��ر رئي�س ال��وزراء با�صافتهم اإىل مالك 

حماي��ة خا�صة حلماي��ة الرا�ص��ي ال�صحراوي��ة لتاأمني 
اخلندق ومنع ت�صلل الإرهابيني عربه.

وب��ني ان ط��ول اخلندق يبلغ ما يقارب ال��� 18 كيلو مرتاً 
وه��و امتداد حلدود املحافظ��ة الفا�صلة بني املحافظات 
الخ��رى و�صيت��م ا���رشاك احلكوم��ة املحلي��ة لال���رشاف 
الداري واملراقب��ة وت�رشي��ع عملي��ة الإجن��از. واأ�صار اىل 
ان قي��ادة العملي��ات تن�ص��ق حالي��َا مع حماف��ظ ذي قار 
وجمل���س املحافظة ملبا�رشة العم��ل بال�صتعانة باجلهد 

اخلدمي والليات التابعة لدوائر البلدية واملوارد املائية 
يف املحافظة.

وا�ص��اف ان بداية العم��ال �صرتافق تكثي��ف الجراءات 
ن���رش  تت�صم��ن  والت��ي  ال��دويل  الطري��ق  عل��ى  المني��ة 
الدوري��ات ون�صب الكمائن يف مناط��ق البادية. اىل ذلك 
ق��ال النائ��ب الول للمحاف��ظ ع��ادل الدخيل��ي ان هناك 
حزم��ة من امل�صاريع املقّرة بع��د ت�صكيل جلان من جميع 
ال��وزارات مهمته��ا اع��ادة احلي��اة اىل مناط��ق الهوار، 

تهدف اىل احياء مناطق الهوار �صياحيًا.
وب��ني الدخيل��ي ل�»اجلورنال ني��وز« ان العائ��ق املادي 
ه��و احلاجز الوحيد لبدء تنفيذ جمي��ع امل�صاريع املقررة 
لالإيف��اء امام منظم��ة الين�صكو بجمي��ع التزامات العراق 
املالية جتاه ما خمطط له من اعمال حيوية ت�صاعد على 

توطني ال�صكان الأ�صليني لالهوار.
وا�صار اىل الهتمام باجلوانب الأخرى غري النفطية لدعم 
القت�ص��اد الوطني وهذا ما يدل على اأهمية تلك املناطق 

دولي��ا واإقليمي��ا، ل حملي��ا فح�ص��ب، واهتم��ام احلكومة 
�صي�صاعد املحافظة على تطوير الهوار.

وح��دد امل�صاري��ع باأنه��ا خمتلف��ة اأوله��ا بيئ��ي يتعل��ق 
ب�صيان��ة ال�ص��دود ال�صغ��رية ومم��رات املي��اه املرتبط��ة 
باله��وار والثاين اقت�صادي يهتم بحي��اة اأهايل الهوار 
ومنحه��م م�صاري��ع �صغ��رية لال�صتفادة منه��ا يف زيادة 
ال��روة احليواني��ة، ف�ص��اًل ع��ن وج��ود م�صاري��ع اخ��رى 
مث��ل بناء بي��وت ا�صرتاحة.  واأو�ص��ح "احلاجة اىل وجود 

الموال الت��ي حتتاجها الهوار لدع��م وتنفيذ العديد من 
امل�صاري��ع لك��ي ن�صتطيع ان نغري هذا اجل��زء احليوي من 
الع��راق وجعل��ه مناط��ق لل�صياح��ة ت�صتقط��ب الزائري��ن 
م��ن كافة بقاع الع��امل" . من جانبه، ق��ال ع�صو جمل�س 
حمافظ��ة ذي قار عل��ي الغالبي ان املقذوف��ات احلربية 
ادت اىل مقت��ل طفل��ني وا�صاب��ة اخر من عائل��ة واحدة، 
اخلمي�س املا�صي، من جراء انفجار مقذوف من خملفات 

حرب اخلليج الثانية على حدود ذي قار مع الب�رشة.

بينما تحجب عن مستحقيها.. مئات األموات يتسلمون رواتب اإلعانة االجتماعية ومفردات التموينية!!
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ذي قار - خا�س : حذر ع�صو جمل�س حمافظة ذي قار علي الغايل من العبث باملعلومات 
املثبتة يف الوثائق الر�صمية واإجراء اأي تغيري اأو تعديل عليها، ومنها ما يتعلق باملتوفني 
والتكتم عليهم من دون اخبار الوزارت املعنية، عادا اإياها خمالفة للقانون . وا�صار الغالبي 
ل�»اجلورنال نيوز« اىل املهلة التي منحتها وزارة التجارة وهيئة التقاعد العامة لالإبالغ عن 
وفياتهم بهدف احل�صول على ح�صة غذائية او اأموال التقاعد وهي فر�صة امام املواطن للك�صف عن 
الأ�صخا�س الوهميني من عائلته ل�صطبهم من قاعدة البيانات قبل ان يتعر�صوا للم�صاءلة القانونية. 
قبل  البيانات من  ب�صب عدم حتديث قاعدة  ا�صماء وهميني ومتوفني  ي�صمل  التموينية  البطاقة  وك�صف 
وزارة ال�صحة او اإهمال يف عدم البالغ من ذوي املتوفى وهي مع�صلة �صتوؤخر عمل الوزارت ب�صب حالت 
التزوير يف الأوراق الر�صمية . وا�صاف اعتمادنا على تقارير وزارة املالية ي�صري اىل زيادة غري طبيعية يف 
العراق بلغت %5 وهي ن�صبة غري موجودة يف اي دولة من دول العامل وهذا يدلل على ان جزءاً من الف�صاد موجود 

يف البطاقة، ب�صبب عدم ذكر الوفيات وكذلك ت�صجيل العوائل التي هاجرت العراق من دون ت�صجيل او تبليغ.

 
يرى مراقبون يف بغداد اأن العالقات العراقية ال�صعودية اأخذت منحى 
تعاونيًا ملحوظًا بناًء على توجيهات من امللك وويل عهده وا�صتجابة 
بحزمة  التعاون  ذلك  تكلل  وقد  العراقية.  احلكومة  قبل  من  كبرية 
على  احلفاظ  يف  العبادي  لإج��راءات  اململكة  بدعم  توجت  اتفاقيات 
وحدة الأرا�صي العراقية بعيدا عن م�صاريع التق�صيم وهبوط اأول طائرة 

�صعودية يف مطار بغداد بعد توقف دام اأكر من ربع قرن.
وو�صل رئي�س جمل�س الوزراء حيدر العبادي اىل الريا�س على راأ�س وفد 
10 وزراء وم�صوؤولني وم�صت�صارين يف  اأكر من  رفيع امل�صتوى ي�صم 
احلكومة العراقية، وذلك حل�صور مرا�صم توقيع اتفاقية جمل�س التن�صيق 
يف  ال�صعودي  اجلانب  و�صرياأ�س  الأحد.  غد  يوم  العراقي   – ال�صعودي 
جمل�س التن�صيق ماجد الق�صبي ومن اجلانب العراقي �صلمان اجلميلي"، 
"العالقات بني البلدين �صت�سھد  اأن  اإىل  واأ�صارت م�صادر دبلوما�صية 
انطالقة كبرية بعد اإعالن عن ھذا املجل�س الرفيع امل�صتوى"؟ وبح�صب 
امل�صادر ت�صم اأجندة برنامج املجل�س التن�صيقي ال�صعودي – العراقي 
عدة برامج وفعاليات على مدار اليومني املقبلني، حتت�صنھا العا�صمة 
اإىل جانب فعاليات ثقافية ُتختتم مباأدبة ع�صاء.  ال�صعودية الريا�س، 
بينما �صيت�صمن الربنامج اجتماعًا ملجل�س التن�صيق، وتبادًل للھدايا 
والتقاط ال�صور التذكارية، وموؤمتراً �صحافيًا �صيعقده رئي�صا املجل�س، 

اإىل جانب لقاءات جانبية. 
الدكتور  ان  العاين  ر�صدي  الدكتور  الريا�س  يف  العراق  �صفري  وقال 
العبادي يف الريا�س مبعية وفد رفيع امل�صتوى ي�صم 10 وزراء لأهم 
الوزارات ونحو 60 م�صت�صاراً«. واأ�صاف: »�صيتم توقيع التفاقية )من 
قبل جمل�س التن�صيق ال�صعودي - العراقي( وُيعقد موؤمتر �صحايف، ثم 
تعقد لقاءات ثنائية بني م�صوؤويل البلدين. و�صرياأ�س اجلانب ال�صعودي 
العراقي  اجلانب  ومن  الق�صبي  ماجد  الدكتور  التن�صيق  جمل�س  يف 

الدكتور �صلمان اجلميلي«.
واأكد العاين اأن العالقات بني البلدين �صت�صهد انطالقة كبرية بعد اإعالن 

بالغ  ب�رشور  »تابعنا جميعًا  واأ�صاف:  امل�صتوى.  الرفيع  املجل�س  هذا 
هبوط اأول طائرة للخطوط ال�صعودية وفيها اأكر من 200 �صعودي من 
العراقيني بهم حيث  الأعمال وامل�صوؤولني، وكيف كانت فرحة  رجال 

خ�ص�صوا لهم اأكرب م�صاحة يف معر�س بغداد الدويل«.
القانون، جا�صم حممد جعفر،  دولة  ائتالف  النائب عن  بدوره، ك�صف 
ال�صبت، عن امللفات التي �صيبحثها رئي�س الوزراء حيدر العبادي خالل 
على  زيارته  خالل  �صيعمل  الأخ��ري  ان  مبينا  ال�صعودية،  اإىل  زيارته 

تقليل الت�صعيد بني طهران والريا�س.
اىل  العبادي  "زيارة  اإن  ال��وزراء  رئي�س  من  مقرب  وهو  جعفر  وقال 
ال�صعودية �صتكون مف�صلة ب�صمنها وزراء وم�صت�صارون واقت�صاديون 
وامنيون"، موؤكدا انها "�صتكون مكمله لالأوىل والتي مت خاللها ت�صكيل 
جلنة للتن�صيق بني البلدين لو�صع ال�ص�س وال�صرتاتيجيات من ناحية 
العالقات القت�صادية واإعادة اعمار املدن املحررة والتزويد بقاعدة 

بيانات ب�صاأن الإرهابيني يف العراق اأو يف �صوريا".
وتابع "�صيناق�س العبادي و�صع م�صاحات حدودية للعالقات امل�صرتكة 
والتجارة احلرة يف املناطق، بالإ�صافة اإىل مناق�صة ق�صية تفعيل مد 
النبوب النفطي العراق القدمي على البحر الأحمر التي اخذت من قبل 

ال�صعودية قبل احلرب العراقية الكويتية".
يف  بحنكته  العبادي  حيدر  الوزراء  رئي�س  متكن  ان  "بعد  قائاًل  واأكد 
اإدارة العراق ب�صورة ممتازة �صيتمكن من �صحب الب�صاط من الت�صعيد 
اخلا�س  الربنامج  �صمن  وه��ذا  وال�صعودية  اي���ران  ب��ني  امل��وج��ود 
بالزيارة". وتوقع جعفر باأن "تكلف ال�صعودية العراق وتعطيه بع�س 
امل�صاحات للمناورة"، م�صرياً اىل ان "هناك زيارة اخرى للعبادي اىل 

ايران وتركيا ودول قريبة اخرى".
من  لل�صيعة  ال�صعودية  يف  به  لباأ�س  انفتاحا  "هنالك  ان  اىل  واأ�صار 
الذين  ال�صيعة  لكل  الفر�صة  اعطت  حيث  ال�صغوطات  تقليل  ناحية 
يذهبون اىل النجف وكربالء يف اأربعينه المام احل�صني، الدخول عن 

طريق ال�صعودية مبا�رشة".
تتمة �س 2

اأو�صحت اللجنة المنية يف جمل�س حمافظة بغداد، 
ال�صب��ت، ان ا�صب��اب النت�صار المن��ي يف العا�صمة 
يع��ود اىل انط��الق اأعم��ال معر���س بغ��داد الدويل، 
يف ح��ني ا�ص��ارت اىل ان املعر���س �ص��وف حت�رشه 
�صخ�صي��ات مهم��ة وم��ن خمتل��ف ال��دول الجنبية 
والعربي��ة. وق��ال ع�ص��و اللجن��ة �صع��د املطلبي ان 
"ا�صب��اب النت�صار المن��ي يف العا�صمة يعود اىل 
انط��الق اأعم��ال معر�س بغ��داد ال��دويل"، مبينًا ان 
"اللجن��ة المنية مل تتلق معلومات ب�صاأن تهديدات 

اأمني��ة حمتمل��ة ونح��ن نرج��ح ان يك��ون النت�صار 
المن��ي به��دف تاأم��ني اقام��ة املعر���س فق��ط ل 
"املعر���س  ان  املطلب��ي،  اآخر".واو�ص��ح  لغر���س 
�ص��وف حت���رشه �صخ�صي��ات مهم��ة وم��ن خمتل��ف 
الدول الجنبية والعربية"، م�صرياً اىل ان "املعر�س 
الدويل ميثل فر�صة لنق��ل ال�صورة احلقيقية للواقع 

العراقي اىل الدول املختلفة".
يذك��ر ان العا�صمة بغ��داد �صهدت، ال�صب��ت، انت�صاراً 
اأمني��ًا غ��ري معت��اد يف عم��وم مناطقها، ج��اء ذلك 
بالتزام��ن مع انطالق اأعم��ال معر�س بغداد الدويل 

بدورته ال�44.

اك��د التحال��ف الوطن��ي، ال�صب��ت، ان " احل��دود طاملا 
تكون مفتوحة و�صائب��ة فبالتاأكيد �صيتحول الدواع�س 
اىل اماكن اخرى اكر امانًا لهم ". وقال النائب �صالح 
اجلب��وري يف ت�رشيح ل� »اجلورن��ال نيوز« ان "وجود 
70 حافل��ة اقّلت الدواع�س اىل �صنجار معلومة لي�صت 
بالدقيق��ة لن الط��ريان العراق��ي وط��ريان التحال��ف 
يتاب��ع احلال اول ب��اأول ". واو�ص��ح "يف حال �صحت 
ه��ذه املعلوم��ة فهناك تواط��وؤ من قبل جه��ات معينة 
لدخ��ول الرت��ال اىل �صنجار ولها ابع��اد اخرى". واكد 
"ما ح�صل يف كركوك مل يكن معركة بل نهجًا وخطاأً 

فردي��ًا من قبل بع�س ال�صخا�س ". بينما اكدت حركة 
بابلي��ون، ال�صب��ت، ان اقلي��م كرد�صت��ان مل ي�صّل��م اىل 
احلكوم��ة الحتادية الدواع���س اللذين �صلم��وا انف�صهم 
التاب��ع  البي�صمرك��ة يف ق�ص��اء احلويج��ة  ق��وات  اىل 
ملحافظ��ة كركوك. وق��ال الأمني الع��ام للحركة ريان 
الكل��داين يف ت�رشيح خا���س ل�»اجلورن��ال نيوز«، ان 
"احلكوم��ة العراقي��ة ا�ص��درت امراً بت�صلي��م العنا�رش 
الرهابي��ة اللذين مت ا�رشهم من قبل قوات البي�صمركة 
اىل احلكوم��ة املركزية". واأ�ص��اف ان "حركة بابليون 
طالبت مراراً وتكراراً حكوم��ة اقليم كرد�صتان بت�صليم 
الدواع���س الذي��ن قتلوا ابناء الع��راق ولكن مل ي�صل اي 

رد من قبل القليم". 

طال��ب جمل�س حمافظ��ة اربيل، ال�صب��ت، حكومة القليم بع��دم امل�صاركة 
يف النتخاب��ات الربملاني��ة العراقي��ة. وق��ال املجل���س يف بي��ان تلقت��ه 
»اجلورن��ال« ،ان “عل��ى حكومة القليم ان يكون له��ا موقف وا�صح وان 
تعل��ق ع�صويته��ا يف الربمل��ان العراق��ي وان ل ت�ص��ارك يف النتخابات 
العراقية”.يذك��ر ان الق��وات امل�صرتك��ة م��ن اجلي���س وق��وات مكافح��ة 
الره��اب واحل�ص��د ال�صعب��ي، دخل��ت حمافظ��ة كرك��وك لفر���س الم��ن 
وال�صتق��رار وحماية املدنيني وفقًا لالأوام��ر ال�صادرة من رئي�س الوزراء 
القائ��د العام للقوات امل�صلحة حي��در العبادي. و�صلطت وكالة "اأي بي اأن 
اأي" اليرانية، يف تقريرها ال�صوء على هوية العقل املدبر وراء القرارات 
املته��ورة، لرئي�س اقليم كرد�صتان "م�صعود بارزاين". باأنه "زملاي خليل 
زاد"، دبلوما�ص��ي اأمريك��ي و�صفري �صاب��ق للوليات املتح��دة يف العراق.  
وح�ص��ب تقرير الوكالة ال��ذي ترجمته »اجلورنال نيوز«، يع��ّد "زاد" اأحد 
اأه��م اأركان اليم��ني املتطرف يف الإدارة الأمريكي��ة، وامل�صارك الرئي�صي 

بو�ص��ع خط��ط وا�صرتاتيجي��ة احلرب عل��ى الع��راق واحتالل��ه.  واأ�صارت 
الوكال��ة اىل خ��ربة "زاد" بتخري��ب ام��ن وا�صتق��رار العراق، كم��ا ان احد 
اه��م الته��م املوجهة الي��ه، هي خلقه فتن��ة احلرب الهلي��ة الطائفية يف 
الع��راق، امل�صببة لنت�ص��ار عمليات الختطاف والقتل، ب��ني �صيعة و�صنة 
املجتمع العراقي. ف�صال عن تعاونه مع امللي�صيات الرهابية. يف نهاية 
تقريره��ا نوهت الوكالة باأن "زاد" الي��وم، بو�صفه م�صت�صار بارزاين، هو 
امل�صوؤول عن تهيئة اأر�صية عمل م�رشوع تق�صيم العراق، من اجل الت�صبب 
بح��رب اهلية ثانية، دعون��ا ل نن�صى تاريخه املل��يء بتحالفات النظام 
ال�صهي��وين، امل�ص��كل خلطة "ينون". وتدفع اأح��زاب و�صخ�صيات �صيا�صية 
كردي��ة باجت��اه املطالبة بت�صكيل حكوم��ة انتقالية يف اإقلي��م كرد�صتان 
تك��ون بديلة للحكوم��ة احلالية يف الإقلي��م، التي يطالب��ون با�صتقالتها 
بينم��ا دعا احل��زب الدميقراطي برئا�ص��ة رئي�س الإقليم م�صع��ود بارزاين 
اىل مقاطع��ة النتخاب��ات الربملانية املقبل��ة يف الع��راق. ويف ال�صياق، 
اأك��د "حتالف الدميقراطي��ة والعدالة" الذي يتزعمه نائ��ب رئي�س الوزراء 
العراقي الأ�صبق ال�صيا�صي الكردي برهم �صالح، وجود م�صاورات لت�صكيل 

حكومة انتقالية يف اإقليم كرد�صتان العراق، ت�صهم يف ا�صتقرار الأو�صاع 
هن��اك، وتعمل على فت��ح احلوار مع بغداد. واأو�ص��ح �صالح يف بيان، اأن 
الو�ص��ع احل��ايل يف كرك��وك واملناطق املتن��ازع عليها ي�ص��ري اإىل ف�صل 
النه��ج ال�صلط��وي للنخبة احلاكم��ة يف اإقليم كرد�صتان. ولف��ت النظر اإىل 
وج��ود حوارات ب��ني "حتال��ف الدميقراطي��ة والعدالة، وحرك��ة التغيري، 
واجلماع��ة الإ�صالمي��ة الكرد�صتاني��ة" م��ن اأج��ل اإن�صاج فك��رة احلكومة 
النتقالي��ة، بع��د اأن فق��دت �صلط��ات اإقليم كرد�صت��ان م�صداقيته��ا اأمام 

مواطنيها واملجتمع الدويل.
م��ن جهته، اأكد القيادي يف "حركة التغيري" الكردية عبد الرزاق �رشيف، 
ال�صب��ت، اأن حركت��ه فتحت اأب��واب احلوار مع عدد من اجله��ات ال�صيا�صية 
القريب��ة منها، من اأجل اتخاذ موقف موحد من الأزمة احلالية، مو�صحا 
خالل ت�رشي��ح �صحايف اأن "حركة التغيري" تعم��ل على تقريب وجهات 
النظر. اىل ذلك نقلت وكالة "تريند نيوز" الذربيجانية، يف تقريرها عن 
م�ص��ادر اعالمية عراقية، الغ��اء حكومة اربيل لالنتخاب��ات الربملانية، 

املزمع عقدها يف ال�1 من ت�رشين الثاين املقبل.

اعل��ن رئي���س اللجن��ة المني��ة يف جمل���س حمافظ��ة النبار 
نعي��م الكعود حاجة ال�رش النازحة يف املخيمات اىل مراكز 
لتاأهي��ل وتدريب الطفال وابع��اد فكر وعقيدة تنظيم داع�س 

وغ�صل الفكار التي لّوثت عقولهم .
"تنظي��م داع���س  وق��ال الكع��ود ملرا�ص��ل »اجلورن��ال « ان 
الرهاب��ي ب��ث اف��كاراً متطرفة خ��الل �صيطرته عل��ى اغلب 
مناط��ق م��دن النب��ار يف مطل��ع ع��ام 2014 م��ا يتطل��ب 
وج��ود مراكز تاأهيل وتدري��ب خا�صة لالطفال يف خميمات 

النازحني لغ�صل الفكر الذي لّوث عقولهم".
وا�ص��اف الكعود ان" الدوائر احلكومي��ة واملنظمات املدنية 

تعم��ل على تاأهي��ل الأ�رش النازحة وخ�صو�ص��ا الطفال قبل 
عودته��م اىل مناطقه��م املحررة ومنها ق�ص��اء عنه وناحية 

عكا�صات وراوه والقائم". 
وا�ص��ار الكع��ود اىل ان" الق��وات المني��ة م�صتم��رة مبع��ارك 
التحري��ر للمناط��ق الغربي��ة واخ��الء املدني��ني م��ن مواقع 
ال�صتباكات مع انتظار �صاعة ال�صفر لقتحام ق�صائي راوه 

والقائم وحماية اهلهما من ع�صابات التنظيم الرهابي"
واعل��ن القي��ادي يف احل�صد ال�صعب��ي مبحافظ��ة النبار عقد 
اجتم��اع امن��ي مو�ص��ع للقي��ادات الع�صكري��ة يف النبار يف 
قاع��دة ع��ني ال�ص��د يف ناحي��ة البغ��دادي غرب��ي النب��ار 
ملناق�ص��ة ال�صتعدادات القتالية لتطه��ري ق�صاء راوه والقائم 

وناحية العبيدي من �صيطرة تنظيم داع�س الرهابي .

تتبعها زيارات إلى طهران وأنقرة وبيروت

)الجورنال( تكشف عنها... هذه الملفات التي سيبحثها العبادي في السعودية

أربيل تدعو إلى مقاطعة االنتخابات البرلمانية وحراك كردي لإلطاحة بحكومة بارزاني 

في األنبار.. مراكز لتأهيل األطفال من فكر داعش قبل إعادتهم إلى مناطقهم المحررة

مسببة زحامات مرورية خانقة.. أمنية بغداد تكشف 
عن أسباب االنتشار العسكري الكثيف في العاصمة!

هل أدخلت بيشمركة بارزاني 70 حافلة 
للدواعش إلى اإلقليم؟

بغداد- خاص 

 بغداد خاص

بغداد- خاص

بغداد- متابعة االنبار- الجورنال 

ذي قار – شاكر الكناني

رئيس التحرير ALJOURNAL

 رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين »1591«                 رقم االيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 2128 لسنة 2015

قمتان ساخنتان في األسبوع التاسع 
للدوري اإلنكليزي بكرة القدم 

في ذي قار.. مشاريع األهوار جاهزة على الورق فقط والناصرية تتخندق لمواجهة اإلرهاب 

هل شغفت سيدات بغداد بإنشاء 
المدارس في القرن الخامس الهجري؟


