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والقا�ضي  املفاجئ  ترامب  دونالد  االمريكي  الرئي�س  قرار  اثار 
ال�ضيا�ضية  االو���ض��اط  خم��اوف  �ضوريا،  من  ب��اده  ق��وات  ب�ضحب 
للتنظيمات  املجال  ف�ضح  احتمالية  من  ال��ع��راق  يف  واالمنية 
احلكومة  جهزت  اذ   ، العراقية  االرا�ضي  اىل  الت�ضلل  االرهابية 
العراقية قوة ع�ضكرية احتياطية من احل�ضد ال�ضعبي للت�ضدي الية 

اعتداء ارهابي قادم من احلدود ال�ضورية.
احلكومة  ،فان  نيوز«   »اجلورنال  ابلغت  رفيعة  م�ضادر  وبح�ضب 
حت�ضبا  بديلة  خطة  و�ضعت  احل�ضد  هيئة  مع  وبالتن�ضيق  العراقية 
الي طارئ تت�ضمن ا�ضتدعاء قوات ا�ضافية من احل�ضد تقدر بحوايل 

20 الف مقاتل.
وت�ضيف امل�ضادر ذاتها فان العمليات امل�ضرتكة قد تر�ضل القوات 
اىل  القتال  يف  خ��رة  لديها  والتي  داع�س  تنظيم  حاربت  التي 
تهديد  اي  ملنع  االمني  الو�ضع  خطورة  من  تعاين  التي  املناطق 

ارهابي للمناطق املحررة. 
واأكد احل�ضد ال�ضعبي جاهزيته للتعامل مع اأي خطر حمتمل ينتج 
عن تنفيذ قرار الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب �ضحب قوات باده 
من �ضوريا، حمذرا من النوايا من وراء هذه اخلطوة. و�ضدد احل�ضد 
"داع�س"  لعنا�رص  املجال  "الإف�ضاح  تهدف  اخلطوة  هذه  اأن  على 
بالتوغل يف االأرا�ضي العراقية. وقال م�ضاعد قائد عمليات نينوى 
الر�ضمي  املوقع  نقله  ت�رصيح  يف  عادل،  حيدر  ال�ضعبي  باحل�ضد 
وكافية  كبرية  نينوى  حمافظة  يف  املوجودة  "قطعاتنا  للح�ضد، 

ولدينا قوات احتياطية جاهزة.
خطوة  املتحدة  الواليات  تخطو  اأن  باجلديد  لي�س  اأن��ه  واأ�ضاف 
يف  بالتوغل  "داع�س"  لعنا�رص  املجال  اإف�ضاح  اأو  االن�ضحاب 
االأرا�ضي العراقية. واأو�ضح اأن احل�ضد ال�ضعبي اأخذ احتياطاته يف 
القوات  اأن حادثة قريبة ك�ضفت ترك  هذه املرحلة خا�ضة، موؤكدا 
االأمريكية معداتها واآلياتها لتنظيم "داع�س" من اأجل ا�ضتخدامها 
�ضد العراق، م�ضريا اإىل وجود تعاون بني خمتلف �ضنوف القوات 
االأمنية وطريان اجلي�س والقوة اجلوية لتاأمني احلدود مع �ضوريا. 
بدء  ترامب  دونالد  االأمريكي  الرئي�س  اأعلن  املا�ضي،  واالأربعاء 
لذلك.  �ضوريا، دون حتديد جدول زمني  ان�ضحاب قوات باده من 

ال�ضعبي  احل�ضد  يف  املن�ضوية  اهلل  حزب  كتائب  اك��دت  ذلك  اىل 
“داع�س”  ع�ضابات  ملواجهة  ال�ضورية  احلدود  عند  قواتها  وقوف 

االرهابية.
وقال املتحدث الع�ضكري با�ضم الكتائب جعفر احل�ضيني يف مقابلة 
تلفزيونية،” اإن “ع�ضابات داع�س ما زالت موجودة والتفجري الذي 
حدث يف ق�ضاء تلعفر غربي حمافظة نينوى خري دليل”، مبينًا اأن 

“هناك وجود فعلي لداع�س على االأر�س”.
�ضوريا،  من  االأمريكي  االن�ضحاب  “بعد  اأنه  احل�ضيني،  واأ�ضاف 
داع�س  عنا�رص  ملواجهة  ال�ضورية  احل��دود  عند  مقاتلينا  �ضيقف 

االرهابية”.
من جهتها، نفت قيادة العمليات امل�ضرتكة يف العراق، اأنباء نقلتها 
و�ضائل اإعام بطلب وا�ضنطن من بغداد اإر�ضال قوات عراقية داخل 
احلدود ال�ضورية بعمق 70 كم ل�ضد الفراغ بعد االن�ضحاب االأمريكي. 
وقال بيان للقيادة اإن "املعلومات حول طلب اأمريكي من العراق 
�ضحيحة،  غري  ال�ضورية،  االأرا���ض��ي  اإىل  عراقية  ق��وات  ب��اإدخ��ال 

وينبغي جتنب الرتويج لهذه االأخبار غري ال�ضحيحة".
للت�ضدي  اال�ضتعداد  اأهبة  على  العراقية  "القوات  البيان:  واأ�ضاف 
الأي حماوالت ت�ضلل داخل اأرا�ضيها، كما اأنها توؤمن احلدود ب�ضكل 
كامل". وبح�ضب تقارير دولية فان القوات االمريكية �ضتن�ضحب من 
�ضوريا باجتاه قاعدتني ع�ضكريتني يف العراق، حيث ك�ضف ع�ضو 
جمل�س حمافظة االأنبار فرحان الدليمي عن قيام اجلي�س االأمريكي 
مقربة  على  العراق،  غربي  جديدتني  ع�ضكريتني  قاعدتني  باإن�ضاء 

من احلدود ال�ضورية.
واأو�ضح الدليمي يف ت�رصيح �ضحفي، اأن “القاعدة االأوىل اأن�ضاأت 
�ضوريا،  على حدود  القائم  لق�ضاء  التابعة  الرمانة  ناحية  �ضمايل 
والذي يقع على بعد 360 كيلومرتا غرب الرمادي مركز حمافظة 
مدينة  من  ال�رصق  اإىل  الثانية  القاعدة  اأن�ضاأت  فيما  االأنبار”. 
الرطبة، على بعد 310 كيلومرتات غرب الرمادي، واأقل من 100 

كيلومرت عن حدود �ضوريا، بح�ضب ذات امل�ضدر.
ال�ضا�ضعة  ال�ضحراء  و�ضط  ا�ضرتاتيجي  مبوقع  “الرطبة”  ومتتاز 
من  قادمة  رئي�ضية  طرق  التقاء  نقطة  ت�ضكل  حيث  االأنبار،  غربي 
مع  وطريبيل  ال�ضعودية،  مع  عرعر  هي  حدودية  معابر  ثاثة 

االأردن، والوليد مع �ضوريا.

يف  املدار�س  عن  املت�رصبني  التاميذ  عدد  عن  االن�ضان  حقوق  مفو�ضية  ك�ضفت  اجلورنال:   - بغداد 
الديوانية.

وقال مدير مكتب مفو�ضية حقوق االإن�ضان يف حمافظة الديوانية حممد البديري ،ان املفو�ضية ت�ضجل 
مايقارب خم�ضة اآالف تلميذ مت�رصب من املدار�س مبناطق متفرقة من املحافظة.

ذكر البديري اإن املفو�ضية �ضجلت هذا الت�رصب فقط يف املدار�س للمراحل االبتدائية، مبينا ان هذا العدد 
�ضيوؤثر على حقوق الطفل منها حق التعليم، داعيا اجلهات املعنية ومنها وزارة الرتبية لتفعيل قانون 

اإلزامية التعليم للحد من هذه الظاهرة.

اأنه  اإيرج م�ضجدي،  اأكد ال�ضفري االإيراين يف بغداد 
لي�س الإيران اأي وجود ع�ضكري اأو قواعد اأو حتى 

م�ضت�ضارين يف العراق.
امل�ضت�ضارين  جميع  ان  بغداد  يف  م�ضجدي  وقال 
مع  التن�ضيق  ع��ر  البلد  ه��ذا  اإىل  ق��دم��وا  ال��ذي��ن 
الدعم يف حربها �ضد  لتقدمي  العراقية،  احلكومة 
اإعان  بعد  العراقية  االأرا�ضي  غادروا  "داع�س"، 

الباد. ال يوجد  اإىل  التنظيم وعادوا  الن�رص على 
اأي ح�ضور ع�ضكري اأو ا�ضت�ضاري اأو قواعد اإيرانية 

يف العراق.
تطهري  يف  يرغبون  ال  االأمريكيني  اأن  واأ�ضاف 
يعمدون  واإمنا  واالإره��اب  "داع�س"  من  املنطقة 

اإىل احتوائه الإبقاء الو�ضع االإقليمي متاأزما.
االأمريكي  الع�ضكري  للوجود  مرر  ال  اأنه  واعتر 
يف املنطقة، الفتا اإىل اأن الدول االإقليمية قادرة 
اأرا�ضيها بف�ضل قواتها املحلية وال  على حماية 

حاجة للوجود االأجنبي هناك.

عن  الكرد�ضتاين،  الوطني  االحت��اد  ك�ضف 
ملجل�س  اج��ت��م��اع  لعقد  حم���اوالت  وج���ود 
النتخاب  املقبلة  االأي��ام  خال  املحافظة 
حمافظ جديد، م�ضريا اىل ان املن�ضب هو من 

ح�ضته.
وقال رئي�س كتلة االحتاد مبجل�س املحافظة 
اإن  �ضحفي،  ت�رصيح  يف  الع�ضكري  احمد 
وبع�س  الكرد�ضتاين  الوطني  “االحتاد 
لتفعيل  ت�ضعى  االخرى  ال�ضيا�ضية  االطراف 
خال  جل�ضة  وعقد  املحافظة  جمل�س  دور 

االيام املقبلة.
�ضتبحث  اجلل�ضة  ان  الع�ضكري،  واأ���ض��اف 
فوز  عقب  للمدينة  جديد  حمافظ  اختيار 
انتخابات  يف  اجل��ب��وري  راك��ان  املحافظ 
جمل�س النواب”، مبينا اأن “االحتاد الوطني 
كونه  اجلديد  املحافظ  اختيار  يف  احلق  له 
وحتى  املحلية  االن��ت��خ��اب��ات  يف  ال��ف��ائ��ز 

النيابية االخرية.
يف  كركوك  حمافظة  جمل�س  ع�ضو  وك��ان 
احلزب الدميقراطي الكرد�ضتاين حممد كمال 
اعتر يف ت�رصيح �ضابق اأن من�ضب املحافظ 

لي�س حكراً على اأي �ضخ�ضية اأو حزب.

من  عر�س  وج��ود  ���ض��ائ��رون،  حتالف  نفى 
فالح  تر�ضيح  ق�ضية  ب�ضان  البناء  حتالف 
اأنها  الداخلية، موؤكدا  الفيا�س ملن�ضب وزير 

جمرد ت�رصيبات اإعامية.
وقال النائب عن التحالف عبا�س عليوي اإن 
املهدي  عبد  عادل  احلكومة  رئي�س  “ا�رصار 
الفيا�س  فالح  للداخلية  مر�ضحه  تغري  بعدم 
و�ضق  ال�ضيا�ضية  الكتل  بني  مب�ضاكل  ت�ضبب 
 ، ع��ام  ب�ضكل  احل��ك��وم��ة  ب��دع��م  توافقاتها 
بن�رص  للمغر�ضني  املجال  ف�ضحه  عن  ف�ضا 
و�ضائل  عر  وت�ضويقها  اعامية  ت�رصيبات 

العام.  ال��راي  ت�ضوي�س  اىل  ادى  مما  االع��ام 
وا�ضاف عليوي، انه  “اليوجد اي عر�س من 
تق�ضيم  ب�ضان  لا�ضاح  البناء  حتالف  قبل 
التحالفني  بني  االمنية  الفيا�س  منا�ضب 
مقابل دعم االخري ملن�ضب حقيبة الداخلية”، 
ال  اإعامية  ت�رصيبات  “مرجد  انها  موؤكدا 

�ضحة لها.
تقدمي  “احلياة” ك�ضفت عن  وكانت �ضحيفة 
عن  الفيا�س  تخلي  عر�س  البناء  حتالف 
حتالف  م��ع  وتقا�ضمها  ال��ث��اث   منا�ضبه 
يف  مل�ضلحته  الت�ضويت  مقابل  اال���ض��اح 
الثامن  املقررة يف  للرملان  املقبلة  اجلل�ضة 

من ال�ضهر املقبل.

الذين  االأعلى عن عدد املتهمني  الق�ضاء  اأعلن جمل�س 
“الدكة  مع  التعامل  ق��رار  �ضدور  منذ  توقيفهم  مت 
ولغاية  االإرهاب  مكافحة  لقانون  وفقًا  الع�ضائرية” 
متهمًا   64 بلغ  املوقوفني  عدد  اأن  اإىل  الفتا  االآن، 
عليهم  القب�س  القي  اغلبهم  الباد  حماكم  عموم  يف 

باجلرم امل�ضهود.
اأمرا   20 �ضدور  اإىل  بيان  يف  املجل�س  اأ�ضار  وفيما 
اأكد  اجلرمية،  هذه  الرتكابهم  اآخرين  بحق  بالقب�س 
اأن االإجراءات اتخذت وفقًا الأحكام املادة الثانية من 
العقوبة  ت�ضل  اأن  مرجحًا  االإره��اب،  مكافحة  قانون 

اإىل االإعدام او ال�ضجن املوؤبد. وقال املتحدث الر�ضمي 
ملجل�س الق�ضاء االأعلى القا�ضي عبد ال�ضتار بريقدار ان 
القب�س عليهم الرتكابهم  القي  الذين  “عدد املتهمني 
عموم  يف  متهمًا   64 بلغ  الع�ضائرية  الدكة  جرمية 
القب�س  القي  “اغلبهم  اأن  اإىل  الفتا  الباد”،  حماكم 
عليهم باجلرم امل�ضهود اأثناء ارتكابهم اجلرمية ف�ضًا 

عن �ضدور 20 امر بالقب�س بحق اآخرين هاربني.
لها  كانت  مي�ضان  “حماكم  ان  ب��ريق��دار  وا���ض��اف 
احل�ضة االأكر يف عدد مرتكبي اجلرمية حيث بلغ عدد 
املتهمني املوقوفني على ذمة املحاكم يف املحافظة 
48 متهمًا تليها حماكم بغداد الر�ضافة التي بلغ عدد 
املوقوفني فيها 6 متهمني ف�ضًا عن �ضدور 11 امر 

بالقب�س بحق اآخرين.
 وذكر املتحدث با�ضم جمل�س الق�ضاء االعلى ان “عدد 
حمافظة  يف  الع�ضائرية  الدكة  بجرائم  املوقوفني 
اأوام��ر   6 �ضدور  عن  ف�ضًا  متهمني   6 بلغ  الب�رصة 
حتقيق  حمكمة  ام��ا  ه��ارب��ني،  متهمني  بحق  قب�س 
الكرخ فقد وقفت ثاثة متهمني بهذه اجلرمية”، م�ضريا 
“حماكم وا�ضط �ضجلت توقيف متهم واحد اما  اأن  اإىل 
حماكم كرباء فقد اأ�ضدرت اأوامر بالقب�س بحق ثاثة 

متهمني هاربني”.
 وا�ضار بريقدار اىل ان “االإجراءات كافة اتخذت وفقًا 
االإرهاب،  قانون مكافحة  الثانية من  املادة  الأحكام 
التهديد  ���ض��ور  م��ن  ���ض��ورة  تعد  اجل��رمي��ة  ه��ذه  الن 

او  االإع��دام  اىل  فيها  العقوبة  ت�ضل  التي  االإره��اب��ي 
ال�ضجن املوؤبد” ، م�ضدداً على اأن “قرار جمل�س الق�ضاء 
تاأييد  عن  ف�ضا  وا�ضعا  �ضعبيا  ترحيبًا  القا  االعلى 
بهذا  املجل�س  الإج���راءات  الع�ضائر  ووجهاء  ل�ضيوخ 

اخل�ضو�س.
االأعلى  الق�ضاء  جمل�س  “رئي�س  اأن  بريقدار  واأك��د   
حمافظة  م��ن  اعلن  ق��د  ك��ان  زي���دان  فائق  القا�ضي 
الب�رصة عن انخفا�س جرمية الدكة الع�ضائرية معرا 
عن �ضكره للع�ضائر يف عموم العراق وع�ضائر املحافظة 
القانون  بتطبيق  اللتزامهم  اخل�ضو�س  وج��ه  على 
املمار�ضات  م��ن  تعد  التي  اجل��رمي��ة  ه��ذه  واإي��ق��اف 

الدخيلة على التقاليد واالأعراف الع�ضائرية االأ�ضيلة.
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A L J O U R N A L  N E W S P A P E R

متثل مناطق االأهوار يف جنوب العراق مق�ضداً �ضياحيًا 
واالأج��ان��ب  ال��ع��رب  م��ن  وغ��ريه��م  للعراقيني  ه��اّم��ًا، 
ال�ضياحية  ب��االأج��واء  للتمتع  زيارتهم  ك��رت  ال��ذي��ن 
ال�ضمك  واأبرزها  ال�ضهرية  املحلية  واملاأكوالت  الهادئة 
واملائية  الرية  الرحات  عن  ف�ضًا  “امل�ضكوف”، 
بدون  لل�ضّياح،  اأنف�ضهم  االأه��وار  �ضكان  ينظمها  التي 
اجلنوب.  يف  بالعراقيني  ال�ضائح  يربط  و�ضيط  وج��ود 
العمارة  مدن  به  تنعم  ال��ذي  االأمني  اال�ضتقرار  واأدى 
موؤخراً  �ضجلت  التي  ال�ضياحة،  انتعا�س  اإىل  والنا�رصية 

اأدى  الذي  االأمر  ال�ضّياح.  من  م�ضبوقة  غري  اأعداد  توافد 
مثل  االأه���وار،  �ضفاف  على  لل�ضّياح  بيوٍت  اإف��راغ  اإىل 
منطقة اجلباي�س التي ال تتوافر فيها الفنادق. واالأهوار 
حمافظات،  لثاث  متتد  وا�ضعة،  مائية  م�ضطحات  هي 
بها  ينفرد  تكون ظاهرة طبيعية  وتكاد  باحلياة،  غنية 
من  مياهها  وت�ضتمد  العامل.  دول  من  غريه  عن  العراق 
االأمطار  ومياه  اجلوفية  واملياه  والفرات  دجلة  نهري 
العراقيني  اآالف  ع�رصات  االأهوار  حول  ويقيم  وال�ضيول. 
وغريها.  واجلباي�س  وحّمار  الدماج  اأبرزها  مناطق  يف 
مربع،  كلم  األف   40 من  اأكر  م�ضاحتها  جمموع  ويبلغ 
والب�رصة  ق��ار  وذي  مي�ضان  حمافظات  يف  وت��رتك��ز 

حتديداً جنوبي العراق. ووافقت منظمة “يون�ضكو” عام 
الرتاث  الئحة  �ضمن  العراق  اأهوار  اإدراج  على   2016
املدن  اإىل  ت�ضاف  دولية  طبيعية  كمحمية  العاملي، 
عبد  وبح�ضب  الباد.   املوجودة جنوب  القدمية  االأثرية 
يف  اجلباي�س  بق�ضاء  حملي  م�ضوؤول  وهو  االأ�ضدي،  اهلل 
قرابة  يوميًا  ت�ضتقبل  “االأهوار  فاإن  قار،  ذي  حمافظة 
200 �ضائح، عراقي واأجنبي. مع العلم اأن االأهايل كانوا 
اإال  بال�ضياحة،  �ضيكون جافًا  ال�ضتاء  اأن ف�ضل  يتوقعون 
اجلباي�س  والأن  الوفود.  ع�رصات  يوميًا  ي�ضتقبلون  اأنهم 
بع�س  ا�ضتثمر  الفنادق،  فيها  تتوافر  ال  �ضغرية  منطقة 
من  املائية،  امل�ضطحات  �ضفاف  على  بيوتهم  االأهايل 

اأجل تاأجريها لل�ضّياح”، مبينًا ، اأن “االأ�ضابيع املا�ضية 
تاياند  مثل  اأجنبية  �ضياحية  وف��ود  و�ضول  �ضهدت 
وتركيا ومن املغرب العربي، لا�ضتمتاع ب�ضحر الطبيعة 
واملناظر اخلّابة فيها”. واأ�ضاف اأن “ال�ضلطات املحلية 
�ضياحية  برامج  انتهجت  والعمارة،  قار  اأق�ضية ذي  يف 
جديدة، عر التن�ضيق م�ضن الدور الثقافية واملوؤ�ض�ضات 
الفنية يف العا�ضمة بغداد، لغر�س ا�ضتجاب معار�ضهم 
ون�ضاطاتهم اإىل املناطق االأثرية واالأهوار، وعر�ضها يف 
اجلنوب. وقد بادرت الدار العراقية لاأزياء بالعمل على 
عرو�س  الإقامة  اجلنوب  يف  االأثرية  املناطق  ا�ضتثمار 
واملناطق  االآثار  باأهمية  الوعي  رفع  اإىل  تهدف  اأزياء، 

من  ع��دد  اإق��ام��ة  اإىل  باالإ�ضافة  اجل��ن��وب،  يف  املائية 
قدمية،  اأدوات  من  م�ضتن�ضخة  وقطع  الفنية  املعار�س 
عا�ضوا  الذين  القدامى  االأه��وار  �ضكان  ي�ضتخدمها  كان 
ال�ضنني”،  اآالف  قبل  املائية  امل�ضطحات  منطقة  يف 
عليها  ب��غ��داد،  يف  املركزية  “احلكومة  اأن  اإىل  الفتًا 
العمل على االهتمام باجلنوب، لكونها واجهة �ضياحية 
كثرية”.  باأموال  الدولة  خزينة  رفد  وباالإمكان  مهمة، 
ال�ضطرة  من جانبه، قال ال�ضحايف والنا�ضط من ق�ضاء 
“االأهوار ب�ضكل عام تعد  يف ذي قار، كرار �ضنون، باأن 
برغم  حا�رص  جمالها  اإن  اأي  طبيعيًا،  �ضياحيًا  منتجعًا 
كل �ضيء. ولكنها بحاجة اإىل بع�س الرتتيب، الذي يقع 

توفري  مثل  بغداد،  يف  املركزية  احلكومة  عاتق  على 
الفنادق، لرفدها باملباين التي ي�ضتخدمها ال�ضّياح خال 
اجلانب  “تطوير  اأن  مو�ضحًا”،  املدينة”،  اإىل  جميئهم 
االأثرية،  اأور  ومدينة  العراق،  جنوب  مدن  يف  ال�ضياحي 
حاجات  وت��وف��ري  ومطاعم  ف��ن��ادق  بناء  اإىل  يحتاج 
وم�ضتلزمات  وم�رصب  ماأكل  من  طبيعية،  وم�ضتلزمات 
التي  املحلية  “ال�ضلطات  اأن  واأكمل،  واأمنية”.  �ضحية 
والعمارة  النا�رصية  مثل  اجلنوب  مدن  على  تعاقبت 
وال�ضماوة والب�رصة، كان اهتمامها حراً على ورق لي�س 
االأثرية وال�ضياحية  االأماكن  اإمنا لكل  االأهوار فقط،  عن 

يف اجلنوب”.

إعادة إفتتاح برج بغداد وسط إحتفال رسمي بعد 15 عاما من اغالقه


