
على �ل��رغ��م م��ن م��رور �أك��ر م��ن ق��رن على 
جفاف بحر �لنجف �لو�قع يف �جلزء �ل�شمايل 
�أن  �إال  �لعر�ق،  جنوبي  �لنجف  حمافظة  من 
�أع��ادت  �لعام  ه��ذ�  �لغزيرة  �الأم��ط��ار  مياه 
للأ�رس  متنف�شا  حت��ول  �ل��ذي  للبحر  �حلياة 

�لعر�قية خلل �لعطلة �لربيعية.
�رسكة  �شاحب  وه��و  ف��ار���س،  فا�شل  وق��ال 
"�لعربي  ل���  �لنجف  حمافظة  يف  �شياحة 
من  و��شعة  م�شاحات  "�متلء  �إن  �جلديد" 
�إىل  �لنجف مبياه �الأمطار حوله  منطقة بحر 
خلبة"،  مناظر  يحوي  مميز  �شياحي  مكان 
لتنظيم  �رسكته  دفع  �الأم��ر  هذ�  �أن  مو�شحًا 

باأ�شعار  �ملنطقة  �إىل  يومية  �شياحية  �شفر�ت 
رمزية ال تتجاوز �لع�رسين �ألف دينار عر�قي 

)ما يعادل 16 دوالر�ً �أمريكيًا(.
�لز�ئرين  من  كبري�ً  �إقبااًل  "�شهدنا  و�أ�شاف 
خلل  باأجو�ئه  لل�شتمتاع  �لنجف  لبحر 
ت�شري  �ل�رسكة  �أن  مبينا  �لربيعية"،  �لعطلة 
�إىل  ول��ف��ت  ي��وم��ي��ًا.  �ل��ب��ح��ر  �إىل  �ل��رح��لت 

�لنجف  حمافظة  خ��ارج  من  ز�ئ��ري��ن  ق��دوم 
لل�شتمتاع.

وقال علي مرزوك، �لذي ي�شكن �إحدى �ملناطق 
�ملحاذية لبحر �لنجف، �إن "�لبحر �متلأ مبياه 
�إال  �ملجاورة،  �ملناطق  يغرق  وكاد  �الأمطار، 
تر�بية  �شو�تر  و�شع  من  متكنو�  �الأه��ايل  �أن 

مرتفعة حالت دون ذلك".
"�الآن وبعد هدوء مياه بحر �لنجف  و�أ�شاف 
تعج  جميلة  و�ح���ة  �إىل  �ملنطقة  حت��ول��ت 
بالز�ئرين �لذين ياأتون يوميا للتنزه"، معرب� 
يف  �أمله  عن  �جلديد"  "�لعربي  ل�  حديثه  يف 
على  �لنجف  لبحر  �حل��ي��اة  ع��ودة  �نعكا�س 

�ملناطق �لقريبة منه. 
وهو  �ل��زه��رة،  عبد  �شمري  �أك��د  �ل�شياق،  ويف 
)جنوبا(  بابل  حمافظة  �شكان  من  مدر�س 
لق�شاء  �لنجف  بحر  �إىل  �أ�رسته  �أ�شطحب  �أنه 
يوم كامل هناك، مو�شحا ل� "�لعربي �جلديد" 
باإعادة  �الأجو�ء �جلميلة فيه جعلته يفكر  �أن 
�إىل  ثانية  نزهة  و�لقدوم جمدد�ً يف  �لتجربة 
�إج��ازة  م�شتغًل  �ملقبل،  �الأ�شبوع  �ملنطقة 

�لعطلة �لربيعية.
بحر  منطقة  ��شتثمار  �أن حماوالت  �إىل  ي�شار 
وفقا  ف�شاد،  �شبهات  ب�شبب  ف�شلت  �لنجف 
ملا تناقلته و�شائل �لتو��شل �الجتماعي من 
بينها �شفحة "�لنجف مدينتي" �لتي قالت �إن 
م�شتثمر� كويتيا �قرتح يف وقت �شابق حتويل 
يدفع  �أن  دون  �شياحي  منتجع  �إىل  �ملنطقة 
�أن جهات  �أية مبالغ مالية، مو�شحة  �لعر�ق 
�شيا�شية طالبت بن�شبة مالية مقابل ذلك، ما 

�أدى �إىل �إف�شال �مل�رسوع.
�ملياه  ف��اإن  �لتاريخية  للمعلومات  ووفقا 
 ،1887 عام  بحدود  �لنجف  بحر  يف  جفت 
�أي منذ نحو قرن من �لزمن، بعد �نقطاع ماء 
�أخرى،  تاريخية  �أ�شماء  وللبحر  عنه.  �لفر�ت 
منها "بحر �مللح" و" بحر �حلرية"، و�ختلفت 
رو�يات �أ�شباب جتفيف �لبحر، فبع�شهم يقول 
�أنه تعر�س للتجفيف من �أجل ��شتغلل �أر�شه 
للزر�عة، يف حني يروي �آخرون �أحاديث عن 

جتفيفه ليكون ممر�ً ل�شري �لقو�فل.

عودة الحياة لـ "بحر النجف" بعد قرن من الجفاف
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متابعة - الجورنال

ضغوط اميركية لمنع تمرير قانون اخراج القوات االجنبية من العراق مرور النجف تباشر بطباعة لوحات 
المركبات الخصوصي

اغالق مخيم نزراو في كركوك بعد عودة 
جميع النازحين

امانة بغداد تباشر بتطوير شارع 
الحرية الثالثة

لوحات  و�شول  عن  �لنجف  م��رور  مديرية  �أعلنت  �جلورنال:   - بغد�د 
و�ملبا�رسة  �ملحافظة،  مديرية  �إىل  للمركبات  �خل�شو�شي  �لت�شجيل 

بطباعتها متهيد�ً لتوزيعها يف وقت الحق.
وقال مدير مرور �ملحافظة �لعميد علي كوك�س �حل�شناوي يف بيان ، �إنه 
�لوطني  �ملجمع  م�شتودع  يف  و�ال�شتلم  �لت�شليم  �إجر�ء�ت  �إكمال  "بعد 
�آلية ت�شمن  لت�شجيل �ملركبات، با�رست �ملديرية بطباعة �للوحات وفق 
حقوق �ملو�طنني �مل�شتحقني وح�شب تاأريخ و�شل �ال�شتلم"، م�شيفًا �أن 
غاية  �إىل  �مل�شتحقة  �ملو�طنني  �حتياجات  �شتغطي  �ملتوفرة  "�للوحات 

و�شوالت �ال�شتلم يف  30 �آب 2018".
جممع  ومنت�شبي  �شباط  من  و�الإد�ري��ة  �لفنية  "�مللكات  �أن  و�أو�شح 
الإجناز  �لدو�م  تعطيل  �أيام  با�شتثمار  جهود�ً  يبذلون  �ملركبات  ت�شجيل 
للمو�طنني حال  ت�شليمها  �الإعلن عن موعد  �شيتم  �لتي  �للوحات  جميع 

�كتمال �إجر�ء�ت �لطباعة يف وقت الحق"، ح�شب �لبيان.

بغد�د - �جلورنال: �أعلنت وز�رة �لهجرة و�ملهجرين، �غلق خميم نزر�و� 
من  نازح   402 عودة  بعد  كركوك،  مبحافظة  ليلن  ناحية  �إىل  �لتابع 

�ملخيم �إىل مناطق �شكناهم �ملحررة يف ق�شاء �حلويجة.
وقال مدير عام د�ئرة �شوؤون �لفروع يف �لوز�رة  �شتار نوروز يف بيان ، 
�إن "فريق عمل �لوز�رة يف كركوك قام بنقل �لنازحني من خميم نزر�و� 
بحافلت خ�ش�شتها �لوز�رة بالتعاون مع وز�رة �لنقل لنقلهم �إىل مناطق 
�شكناهم �الأ�شلية يف ق�شاء �حلويجة ف�شل عن توزيع م�شاعد�ت غذ�ئية 

بينهم".
و�أ�شاف �أن �لعائدين هم �آخر �الأ�رس �لتي كانت قاطنة يف خميم نزر�و�، 

ومت �إغلق �ملخيم بعد عودتهم.
�الأيام عودة  �لقادم من  "�ملخيمات يف �ملحافظة �شت�شهد يف  �أن  وتابع 

�أغلب �الأ�رس �لنازحة �إىل مناطق �شكناها �الأ�شلية �ملحررة".

�شارع  بتطوير  �ملبا�رسة  عن   ، بغد�د  �مانة  �علنت  �جلورنال:   - بغد�د 
�حلرية �لثالثة بهدف تاأمني �ن�شيابية حركة �ملركبات يف هذه �ملنطقة 

�لتجارية �ملكتظة بال�شكان و�ملتب�شعني.
با�رست  �ل�شعلة  بلدية  د�ئ��رة  “ملكات  �ن   ، بيان  يف  �المانة  وذك��رت 
من  �عدت  �لتي  �لتخطيطية  �حللول  كاأحد  �لثالثة  �حلرية  �شارع  بتطوير 
�أجل ت�شهيل حركة �ملركبات يف هذه �ملنطقة �لتي تعد من �ملناطق ذ�ت 

�لطابع �لتجاري �لتي تكتظ يوميا بحركة �ملتب�شعني “.
و��شافت �ن “�عمال �لتطوير لل�شارع �لذي يبلغ طوله نحو 2 كم ت�شمل 
و�عمال  �الر�شفة  وتطوير  �لطريق  �ك�شاء  �إىل جانب  �جلانبي  �لقالب  مد 
بغد�د  مدينة  يف  �لنموذجية  �ل�شو�رع  من  و�ح��د  جلعله  �أخ��رى  خدمية 

ت�شميما وتنفيذ�”.

االراء المنشورة تعبر عن كتابها والتي 
تندرج تحت مظلة الحرية الصحفية وال تعبر 

بالضرورة عن رأي الصحيفة

وقالت �ل�شحيفة يف تقرير لها �طلعت عليه /�ملعلومة/، 
�ل��وزر�ء  ورئي�س  �شالح،  برهم  �جلمهورية  “رئي�س  �إن 
�حللبو�شي،  حممد  �لربملان  ورئي�س  �ملهدي،  عبد  عادل 
�أجل )نيل  �ل�شي�شتاين، من  �إىل طلب لقاء�ت مع  �شارعو� 
�ل��والي��ة(،  ب��د�ي��ة  م��ع  �رسعية  وك�شب  �مل��رج��ع،  ر�شى 
عن  �ملرجعية  �عتذرت  �إذ  خمّيبًا.  كان  �جل��و�ب  �أن  �إال 
�إن  �لقول  خلله  من  �أري��د  موقف  يف  ��شتقبالهم،  عدم 
)�ملرجعية تلتم�س حتواًل جديًا يف �أد�ء �لرئا�شات �لثلث 

حتى ت�رّسع �أبو�بها جمدد�ً(”.
�ل�شدري« مقتدى  “�إذ� كان زعيم »�لتيار  �أنه  و�أ�شافت 
منحا  �لعامري،  هادي  �لفتح«  »حتالف  وزعيم  �ل�شدر، 
عبد �ملهدي فر�شة عام ملعاجلة �لق�شايا �ل�شائكة، فاإن 
�ملدة  لكن  �لنجف،  على  �أي�شًا  ين�شحب  »�ملهلة«  مبد�أ 
�أقل من ذلك« وفق ما توؤكد  لن تكون بهذ� �لقدر، »�إمنا 
�أن  مو�شحة  �الأخ��ب��ار،  �إىل  حديث  يف  مطلعة  م�شادر 
)�ملطلوب حترك جدي على �شعيدين: �الأول حتقيق تقدم 
و�لثاين  �ل�شعب،  بر�شى  يحظى  �خلدمي  �مل�شتوى  على 
وحما�شبة  �لف�شاد  مكافحة  يف  جدية  خطو�ت  �إجن��از 

�لفا�شدين(”.
هذين  ع��ل��ى  ت��ق��دم  حتقيق  ح���ال  “يف  �ن���ه  وت��اب��ع��ت 
�مل�شتويني، �شيكون ذلك �شببًا ل�»قطع �شوم �ملرجعية«، 
�أما �لف�شل ف�شيوؤدي �إىل »�إطالة �أمد« �المتناع عن �إجر�ء 
�مل�شوؤولني  بلقاء  و�الكتفاء  �لنوع،  هذ�  من  لقاء�ت  �أي 
�الأمميني بني حني و�آخر، و�إ�شد�ر بيانات حتمل عناوين 

عري�شة مع حّث �لقوى �ل�شيا�شية على �لتز�مها”.
�لعر�قي،  �لوزر�ء  رئي�س  �أمّت  �جلاري،  �ل�شهر  مطلع  ويف 
�أل��زم  �لتي  ي��وم«  �ل�»100  مهلة  �مل��ه��دي،  عبد  ع��ادل 
�إجن��از�ت  الأد�ئ��ه«.  �أوىل  جتريبية  ك�»مهلة  بها،  نف�شه 

متو��شعة �إىل �الآن، لعّل �أبرزها �إز�لة �حلو�جز �ال�شمنتية 
من �شو�رع �لعا�شمة بغد�د، وتاأ�شي�س »�ملجل�س �الأعلى 
عاجز�ً  �لرجل  يز�ل  ال  �ملقابل،  يف  �لف�شاد«.  ملكافحة 
عليه  ُيح�شب  �أمٌر  وهو  �لوز�رية«،  »كابينته  �إمتام  عن 
قيا�شًا �إىل �ل�شعار�ت �لتي رفعها حلظة �إعلنه »منهاجه 
و�إثباتًا  �ملا�شي.  �أكتوبر  �الأول/  ت�رسين  يف  �لوز�ري« 
جلديته يف �إحالة �شعار�ته �شيا�شاٍت �إجر�ئية، �رّسع عبد 
 ،»2022  -  2018 �حلكومي  »�لربنامج  ن�رس  �ملهدي 
تعك�س  خطوة  يوم«.   100« خلل  باإجنازه  تعّهده  بعد 
يف  فعاليتها  تاأكيد  ووزر�ء،  رئي�شًا  �حلكومة،  �إر�دة 
�أن  �ملهدي  يرى عبد  فعالية ال  �ل�شيا�شي. وهي  �مل�شهد 

�لت�شديق عليها �شيكون بعيد�ً من مدينة �لنجف.
ينقل مقّربون من عبد �ملهدي، �إّبان توليه وز�رة �لنفط 
)2014 - 2016(، �أن »حمركات �لعملية �ل�شيا�شية يف 
�الإقليمية(،  )�لدولية/  �خلارجية  �لقوى  �أربعة:  �لبلد 
ه��وؤالء  يو�شح  و�لقانون«.  �جلمهور  �ملحلية،  �لقوى 
�ل�شيا�شية،  �الأح��ز�ب  �ملحلية،  ب�»�لقوى  �ملق�شود  �أن 
�لر�أي  �شاحبة  �لدينية...  باملرجعية  �أ�شا�شًا  �ملتاأثرة 
ح يف �لق�شايا �الأ�شا�شية«. يدرك عبد �ملهدي دور  �ملرجِّ
�ل�شي�شتاين(  علي  �هلل  )�آي��ة  �لعليا«  �لدينية  »�ملرجعية 
ب�شكل  تزكيته  يف  �شو�ء  �ل�شيا�شية،  �لعملية  يف  �ملوؤّثر 
غري مبا�رس، �أو يف قدرتها على �شحب �ملظلة من فوقه 
�لوزر�ء  2014، حلظة خ�شارة رئي�س  �آب  كما جرى يف 
�الأ�شبق، نوري �ملالكي، من�شبه. هذه �ملرة، قد ال يكون 
هذ� �ل�شيناريو و�رد�ً، يف ظّل فارق �لظروف و�ملعطيات، 
مع  �لتفاعل  عن  �لعزوف  »�ملرجعية« يف  ��شتمر�ر  لكن 

عبد �ملهدي رمبا ال يكون يف م�شلحته.
�أو�شد �ل�شي�شتاين، منذ 2011، �أبو�به �أمام �ل�شيا�شيني، 
و�قٌع  �أد�ئهم.  على  �ل�شخط  من  نوعًا  ترجمت  خطوة  يف 
كّر�شه �لرجل، وال يز�ل، �إىل �ليوم. وعلى رغم �أن كًل من 

عادل  �لوزر�ء  ورئي�س  �شالح،  برهم  �جلمهورية  رئي�س 
عبد �ملهدي، ورئي�س �لربملان حممد �حللبو�شي، �شارعو� 
ر�شى  »نيل  �أجل  من  �ل�شي�شتاين،  مع  لقاء�ت  طلب  �إىل 
�ملرجع، وك�شب �رسعية مع بد�ية �لوالية«، �إال �أن �جلو�ب 
كان خمّيبًا. �إذ �عتذرت »�ملرجعية« عن عدم ��شتقبالهم، 
�إن »�ملرجعية تلتم�س  �أريد من خلله �لقول  يف موقف 
ت�رّسع  حتى  �لثلث  �لرئا�شات  �أد�ء  يف  جديًا  حت��واًل 

�أبو�بها جمدد�ً«.
و�إذ� كان زعيم »�لتيار �ل�شدري« مقتدى �ل�شدر، وزعيم 
�ملهدي  عبد  منحا  �لعامري،  ه��ادي  �لفتح«  »حتالف 
مبد�أ  ف��اإن  �ل�شائكة،  �لق�شايا  ملعاجلة  ع��ام  فر�شة 
»�ملهلة« ين�شحب �أي�شًا على �لنجف، لكن �ملدة لن تكون 
م�شادر  توؤكد  ما  وفق  ذلك«  من  �أقل  »�إمنا  �لقدر،  بهذ� 
»�ملطلوب  �أن  مو�شحة  �الأخبار،  �إىل  حديث  يف  مطلعة 
على  تقدم  حتقيق  �الأول  �شعيدين:  على  جدي  حترك 
�إجناز  �ل�شعب، و�لثاين  �مل�شتوى �خلدمي يحظى بر�شى 
خطو�ت جدية يف مكافحة �لف�شاد وحما�شبة �لفا�شدين«.
�شيكون  �مل�شتويني،  هذين  على  تقدم  حتقيق  حال  يف 
ذلك �شببًا ل�»قطع �شوم �ملرجعية«، �أما �لف�شل ف�شيوؤدي 
�إىل »�إطالة �أمد« �المتناع عن �إجر�ء �أي لقاء�ت من هذ� 
حني  بني  �الأمميني  �مل�شوؤولني  بلقاء  و�الكتفاء  �لنوع، 
و�إ�شد�ر بيانات حتمل عناوين عري�شة مع حّث  و�آخر، 
�لقوى �ل�شيا�شية على �لتز�مها. وتختم �مل�شادر حديثها 
�إن »�حلقبة �حلالية هي �الأف�شل لتحقيق تغيري  بالقول 
و�إ�شلح حقيقي، و�إال فاإن �الأمور ما�شية نحو �الأ�شو�أ«، 
»�ل�شحية  الأن  منه،  تخوفها  �مل�شادر  تبدي  ما  وهذ� 

�شيكون �ل�شعب«.
حاولو�،  �أمريكيني  م�شوؤولني  �أن  »�الأخ��ب��ار«  وعلمت 
خلل �لزيارة �الأخرية لوزير �خلارجية �الأمريكي مايك 

بومبيو لبغد�د، ر�شوة عدد من �لربملانيني �لعر�قيني، 

بهدف دفعهم �إىل رف�س ت�رسيع قانون يطالب باإخر�ج 
�لذين  �لنو�ب  �لعر�ق. وُعرف من  �الأمريكية من  �لقو�ت 
قبلو� »هد�يا مادية« كّل من: كاظم �لعتيبي وزياد �أحمد 
من �ئتلف »�لوطنية« �لذي ير�أ�شه �إياد علوي، وناهدة 

يتزّعمها  �لتي  �لعر�قي«  �لقر�ر  »قائمة  من  زي��د 
�لدعو�ت  �أخ��ري�ً،  وت�شاعدت،  �لنجيفي.  �أ�شامة 

�لت�شويت د�خل �لربملان على قانون يف  �إىل 
»�شائرون«  كتلة  تعلن  �أن  قبل  �الجتاه،  هذ� 

�ل�شدري«  »�لتيار  زعيم  من  )�ملدعومة 
الإنهاء  مب�رسوع  �لتقدم  �ل�شدر(  مقتدى 
و��شنطن  بني  �ملوّقعة  �الأمنية  �التفاقية 
�تفاقية  من  �لثالث  �لق�شم  و�إلغاء  وبغد�د، 
�الإعلن  و�أعقب هذ�  �ال�شرت�تيجي.  �الإطار 

»�لبناء« عن مقرتح قانون  ك�شف م�شادر 
مماثل يدعو �إىل »و�شع جدول زمني ينّظم 

كذلك،  �الأجنبية«.  �لقو�ت  �ن�شحاب  عملية 
�أرك��ان  هيئة  رئي�س  �أن  »�الأخ��ب��ار«  علمت 

�أبلغ  �لغامني،  �لفريق عثمان  �لعر�قي،  �جلي�س 
�ل��ربمل��ان،  يف  �لقومي  �الأم���ن  جلنة  �أع�شاء 
با�شتقر�ر  قاطع  قر�ر  �تخاذ  بعد  يتّم  مل  �أنه 

�لقو�ت �الأمريكية �ملن�شحبة من �شوريا، يف 
»ت�شتقر  �أن  �ملفرت�س  من  �إذ  �لعر�ق، 

وجيزة  لفرتة  �لقو�ت  هذه 
ق��اع��دة عني  يف 

�الأ�������ش������د 

و�لقاعدة �جلوية يف �أربيل، قبل �أن تغادر �إىل �لواليات 
�ملتحدة«.

المرجع السيستاني يحدد شرطين لـ”انهاء القطيعة” مع السياسيين
بغداد - الجورنال

ك�شفت م�شادر �شحفية ، عن وجود �شغوط �مريكية 
على بع�س �لنو�ب ملنع مترير قانون �خر�ج �لقو�ت 
�نه  �لعر�ق، فيما ذكر م�شدر مطلع  �المريكية من 
�لقو�ت  با�شتقر�ر  قاطع  ق��ر�ر  �تخاذ  بعد  يتّم  مل 

�الأمريكية �ملن�شحبة من �شوريا يف �لعر�ق.
و��شنطن  من  �شغوطا  "هناك  �ن  �مل�شادر  وقالت 
وخا�شة بعد زيارة وزير �خلارجية �المريكي مايك 
قانون  ت�رسيع  رف�س  �جل  من  بغد�د،  �ىل  بومبيو 

يطالب باإخر�ج �لقو�ت �الأمريكية من �لعر�ق". 
د�خل  �لت�شويت  �إىل  �لدعو�ت  �أخ��ري�ً،  وت�شاعدت 
�لربملان على قانون يف هذ� �الجتاه، قبل �أن تعلن 
�التفاقية  الإنهاء  مب�رسوع  �لتقدم  �شائرون  كتلة 
�الأمنية �ملوّقعة بني و��شنطن وبغد�د، و�إلغاء �لق�شم 

�لثالث من �تفاقية �الإطار �ال�شرت�تيجي. 
عن  �شيا�شية  م�شادر  ك�شفت  �الإعلن  هذ�  و�أعقب 
مقرتح قانون مماثل يدعو �إىل "و�شع جدول زمني 

ينّظم عملية �ن�شحاب �لقو�ت �الأجنبية".
�لقومي  �الأم��ن  جلنة  �أع�شاء  �بلغ  "مت  و��شافت 
قاطع  ق��ر�ر  �تخاذ  بعد  يتّم  مل  �أن��ه  �لربملان،  يف 
�شوريا  من  �ملن�شحبة  �الأمريكية  �لقو�ت  با�شتقر�ر 
�أن  �ملفرت�س  "من  �ن��ه  �ىل  م�شري�  �لعر�ق"،  يف 
عني  قاعدة  يف  وجيزة  لفرتة  �لقو�ت  هذه  ت�شتقر 
تغادر  �أن  قبل  �أربيل،  يف  �جلوية  و�لقاعدة  �الأ�شد 

�إىل �لواليات �ملتحدة".
 3 يف  تر�مب،  دونالد  �المريكي  �لرئي�س  وك�شف 
يف  ب��لده  ق��و�ت  �بقاء  نيته  عن   ،2018 �شباط 
�أن �لهدف من ذلك هو ملر�قبة  �لعر�ق، م�شري� �ىل 

�ير�ن.

بغداد – الجورنال 

كشفت صحيفة “األخبار” 
اللبنانية، عن رفض 

المرجع الديني السيد علي 
السيستاني طلبات من 

رؤساء الجمهورية برهم 
صالح والحكومة عادل عبد 

المهدي والبرلمان محمد 
الحلبوسي للقاء به، مشيرة 

إلى أن السيستاني حدد 
شرطين النهاء قطيعته مع 

السياسيين.
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