
: راأى رئي�س جمل�س النواب، �س��ليم اجلبوري، ال�س��بت، 
اأن " م�رشوع امل�س��احلة يحتاج اىل ظروف متهيدية 
لتهيئ��ة االر�س��ّية للنج��اح بينها اإج��راءات حكومية 
تتمث��ل بتنفي��ذ م���رشوع اال�س��اح وورق��ة االتف��اق 

ال�سيا�سي وحتقيق التوازن.
اجلبوري يف كلمة له خال موؤمتر الع�س��ائر العراقية 
�س��من برنام��ج م���رشوع امل�س��الح الوطني��ة ال��ذي 
يقيم��ه ديوان الوقف ال�س��ني ق��ال اإن" التق��دم الذي 
حتقق��ه قواتن��ا البطلة بكل ت�س��كياتها يف املو�س��ل 
وقرب موعد انتهاء �س��فحة داع�س االإرهابي جتعلنا 
جميع��ا عل��ى املح��ك يف و�س��ع االمور يف ن�س��ابها 
وتهيئ��ة االر�س��ّية املنا�س��بة للم�س��احلة املجتمعية 
الناج��زة". وب��ن ، كان��ت امل�س��احلة الوطني��ة واىل 
وق��ت قري��ب نقطة ح��وار �سيا�س��ية نخبوي��ة ابتعدت 
ع��ن ا���رشاك الفعاليات االجتماعي��ة وكان االوىل اأن 
يولد ه��ذه امل���رشوع يف ح�س��ن منظم��ات املجتمع 
امل��دين وتتناول��ه املوؤ�س�س��ة ال�سيا�س��ية والتنفيذي��ة 

والت�رشيعية.
واك��د ، اآن االوان لك��ي يتفاع��ل م�رشوع امل�س��احلة 
املجتمعي��ة ميداني��ا عل��ى �س��كل تفا�س��يل تعتن��ي 
بفك اال�س��تباك يف ق�س��ايا اخلاف��ات الفرعية داخل 
الع�سرية الواحدة واملنطقة الواحدة والبيئة الواحدة.

ودع��ا اىل ت�س��كيل جل��ان جمتمعي��ة لتفكيك م�س��كلة 
ي��ِرب عل��ى �س��بيل املث��ال ومثله��ا جلرف ال�س��خر 
ومثله��ا ملناطق اخرى ولك��ن يف االإطار االجتماعي 
واالإن�س��اين وتبق��ى املتعلقات االأمني��ة واالإدارية من 

ح�سة املوؤ�س�سات ذات العاقة.
الوطني��ة متث��ل االم��ل  ، امل�س��احلة  اأن  واأ�س��ار اىل 

احلقيقي يف اعادة بناء الدولة واملجمتع.
وخت��م بالق��ول ، اإن م���رشوع امل�س��احلة يحتاج اىل 
ظروف متهيدية تهيء له االر�سّية للنجاح واأول هذه 
الظروف هي اإجراءات حكومية تتمثل بتنفيذ م�رشوع 
اال�س��اح وورقة االتفاق ال�سيا�س��ي وب�س��منها على 

وجه اخل�سو�س ق�سية التوازن.

حي��ث ح��ذر رئي���س التحال��ف الوطني العراق��ي عمار 
احلكي��م، من ا�س��تمرار دوام��ة العنف واأزم��ة الثقة يف 

غياب م�رشوع الت�سوية الوطنية.
وذك��ر احلكي��م خ��ال كلمت��ه اأن"م���رشوع الت�س��وية 
الوطني��ة وه��و م�رشوع ولي���س قرارا فالق��رار يرتاجع 
االإن�س��ان عن��ه ولك��ن امل�رشوع من �س��اأنه اأن مي�س��ي 
وال ميك��ن اأن يتوق��ف وق��د ت�س��اع حوله املاب�س��ات 
والغمو�س وي��رتدد يف دعمه البع���س ولكنه م�رشوع 
و�س��يتقدم، الن م��ا نحتاج��ه م�رشوع �س��امل فيه بعد 
اجتماع��ي وم�س��احلة جمتمعي��ة وفي��ه بعد �سيا�س��ي 
وو�س��ع قاعدة مطمئنة الدارة الباد وال�رشكاء، وفيه 
بع��د خدم��ي وتنموي يعي��د تاأهيل املناط��ق العراقية 
كله��ا وفي��ه بع��د امن��ي ي�س��من اآلي��ات حتق��ق االأمن 

للعراقين جميعا".
واأكد اأن، الت�س��وية الوطنية ت�سمل جميع العراقين من 
دون ا�س��تثناء، فامل�رشوع لي�س م�رشوعا للت�سوية بن 
ال�س��يعة وال�س��نة وحدهم واإمن��ا هو م�رشوع للت�س��وية 
ب��ن العراقي��ن على اخت��اف مكوناته��م على جميع 
االأ�س��عدة"، حمذرا "وما مل من�ِس يف م�رشوع الت�سوية 
ف��اإن دوامة العن��ف واأزمة الثقة �ست�س��تمر، وليف�رشرَّ ما 
يف�رشرَّ ما نقول ويتهموننا مبا يتهمون ولكن احلقيقية 
م��ا نقوله��ا وعلين��ا ان نك��ون �رشيح��ن وعليكم ان 

تعرفوا احلقائق.
وا�سار اإىل اأن، الت�سوية الوطنية تعني مامح بناء دولة 
عادلة الت�س��وية ولي�ست اإر�س��اًء لهذا وذاك ومطالبات 
فقط، وامنا هي كيف نبني دولة تخدم رعاياها وكلنا 
من رعايا هذه الدولة عل��ى اختاف انتماءاتنا، وهي 
تتطلب م�س��ارحة ومكا�س��فة فبامل�س��ارحة نكت�س��ف 
احللول مل�س��اكلنا وباملكا�س��فة نكت�س��ف ال�س��مانات 

لبع�سنا.
و�س��دد رئي�س التحالف الوطن��ي عمار احلكيم، على اأن 
علين��ا اأن ننطل��ق يف هذه الت�س��وية من حي��ث انتهينا 
نبني على ما حتقق من انت�سارات واجنازات، اذ كتبنا 

د�س��تورا واأجرينا انتخابات وال عودة للوراء وال ن�سف 
مل��ا بنين��اه وال تراج��ع عما حققن��اه، بل نبن��ي عليه 

ون�سحح ما اأخطاأنا فيه ونراكم االيجابيات.
وتاب��ع اأن ، قبائ��ل العراق وع�س��ائر هذا البل��د العريق 
متث��ل عن�رش االرتكاز وال�س��مان احلقيقي لوحدة هذا 
البلد، فاالأنظمة ج��اءت وذهبت وجاء احلكام وذهبوا 
ظّاما كانوا ام عدوال، اأين كانوا وكيفما كانوا، جاءوا 
ورحلوا وبقي العراق وبقيت الع�س��ائر والقبائل ا�سماًء 

المعة يف ف�ساء الوطن وتاريخه.
واأ�س��اف، م��ن مكام��ن ق��وة املجتم��ع العراق��ي، انه 
تن�س��جم م��ع توجيه��ات  بن�س��يج ع�س��ائري  جمتم��ع 

ال�رشيع��ة، ولذلك ف��ان االلتزام بهذا الن�س��يج وتقويته 
ودع��م ه��ذا الواقع املجتمع��ي ميثل ح�س��انة حقيقية 
حتف��ظ املجتمع وتوحد اأبناءه، مو�س��حا اأن الع�س��رية 
ال تتقاط��ع م��ع املدني��ة ولي�س��ت تخلف��ا كما ي�س��عى 
البع���س ان يق��راأ ويرى واإمن��ا هذا الواقع الع�س��ائري، 
عند االهتمام به �س��يكون اأف�سل راع ودعامة لوحدتنا 

ومتا�سكنا.
وقال رئي���س التحالف الوطن��ي، اإن الطائفية انهارت 
االإره��اب  وانه��ار  العراقي��ن،  عل��ى �س��خرة وح��دة 
والتكف��ري والتط��رف وعجز ع��ن تفكي��ك جمتمعنا من 
التع��دد والتن��وع واالعت��دال، وانه��ارت  خ��ال ه��ذا 

التدخ��ات االإقليمي��ة اأم��ام الهوية الوطني��ة العراقية 
ومت�س��ك العراقي��ن بالع��راق ال�س��يد احل��ر امل�س��تقل، 
مو�س��حا اأن املواطن��ة ه��ي املقيا���س يف عراقيتن��ا 
والدول��ة الع�رشي��ة العادلة التي تخ��دم كل مواطنيها 
وتعدل فيهم وتوفر حقوقهم وت�س��عهم اأمام توازنات 
والنظ��ام  علي��ه،  نعم��ل  وم��ا  ه��ي وجهتن��ا  واح��دة 
الامرك��زي ال��ذي اقره الد�س��تور وو�س��ع ماحمه هو 
االإطار االإداري للبلد الذي نعمل عليه، هذه هي االأ�س�س 
وهذا هو االإطار العام يف امل�رشوع ال�سيا�س��ي الوطني 
ال��ذي نتمناه جميعا اليوم البد اأن ندعمه بقوة ونوحد 
العراق حوله وانتم تتحملون م�س��وؤولية كبرية يف هذا 

االإطار. واأ�س��ار رئي���س التحالف الوطن��ي اإىل �رشورة 
مرحل��ة م��ا بع��د داع�س، قائ��ا: "اإنن��ا على م�س��ارف 
االنت�س��ار الكب��ري واإع��ان الع��راق خاليا م��ن داع�س 
قريبا، لكن هذا االنت�سار �سيف ذو حدين اإما ان يكون 
منطلقا للفرقة وان�سغال بع�سنا ببع�س واما ان يكون 
حمطة لنتوحد ونتما�س��ك ون�س��خ�س االأهداف ونحدد 
امل�رشوع والبو�س��لة ومن�س��ي معا لتحقي��ق ما به عز 
البل��د وكرامة العراقين، داعي��ا اإىل التفكري ب� "عقلية 
الوط��ن وم�س��لحة االأجي��ال القادمة ونتخ��ذ القرارات 
ال�س��حيحة ومن�س��ي مبا يخدم وحدتنا، وذلك يحتاج 
اإىل ا�ستح�سار امل�رشوع وبعد النظر و�سعة ال�سدر، وان 
كنا نتملك هذه املقومات اأمكننا ان نبني وطن يفتخر 

به العامل".
االأم��راء  قائا:"اإنت��م  الع�س��ائر  �س��يوخ  اإىل  وتوج��ه 
وال�س��يوخ متثل��ون تل��ك الرم��وز املجتمعي��ة املهم��ة 
التي حتظ��ى باالهتمام والتقدير، وامل�س��وؤولية عليكم 
عظيم��ة يف ظ��ل ه��ذه التط��ورات والتغ��ريات الكبرية، 
فاأمامن��ا ماين م��ن النازح��ن ومئ��ات االآالف من 
البيوت املهدم��ة واآالف االأرامل واالأيتام وهم بحاجة 
اإىل الرعاية ونه�س��ة عراقية"، مبين��ا اأننا بحاجة اإىل 
عم��ل وطن��ي ينب��ع م��ن القل��ب وال�س��مري ويبتعد عن 
الظاهرة ال�سيا�سية ال�سيقة، ونحن بحاجة اىل حت�سيد 
كل االإمكان��ات الوطني��ة والدولي��ة الإعادة اال�س��تقرار 
اإىل ه��ذه املحافظات وا�س��تكمال االإعمار فيها ليكون 
العراق كل��ه موطنا للعراقين. وذك��ر رئي�س التحالف 
الوطني، اأن واحدة من اأ�سباب انت�سار االإرهاب والفكر 
التكفريي الظامي ال�س��عور بالظل��م والتمييز، وعلينا 
ان نخطو خطوات مدرو�س��ة ُن�سعر اجلميع بالعدالة وال 
ي�س��عر فينا احد بان��ه يتعر�س للظل��م او التمييز، كما 
يج��ب علين��ا حماية املناط��ق املحررة م��ن اأن تكون 
�س��حية لل�س��ائعات والباغ��ات الكاذب��ة فف��ي الوقت 
ال��ذي ن��ويل اهتمام��ا بالواق��ع االأمني وتاأم��ن هذه 
املناط��ق فه��ذه العملية يج��ب ان تتم باآليات �س��فافة 
ونزيهة ت�س��من حتقيق االأمن من دون اإيقاع مزيد من 

اخل�سائر الأبناء هذه املناطق.
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 الخارجية البرلمانية تعتزم الرد على ترامب بشأن  البصريون للكتل البرلمانية: اتقوا الله بالعراق.. كم تسلمتم مقابل منح خورعبدالله للكويت؟
قرار تقييد الهجرة

البرلمان يصوت على مشروع قانون األسلحة

سفراء الدول العربية يؤكدون استمرار دعمهم 
للعراق في حربه ضد اإلرهاب

البيشمركة تنفي وجود اتفاق لدخول قوات 
مشتركة إلى سنجار

بغداد_متابع��ة :اأعلن��ت جلنة العاق��ات اخلارجية يف جمل�س النواب، ال�س��بت، عزمها 
�س��ياغة اآلية للرد على القرار االأمريكي اخلا�س بتقيي��د الهجرة. مقررة اللجنة اأحام 
احل�س��يني يف بيان لها قالت، اإن "جلنتها تناق�س مو�س��وع منع التاأ�س��رية للعراقين 
يف اأمريكا، ال�س��يما القرار ال��ذي يقيد الهجرة من العراق باجت��اه الواليات املتحدة". 
واأ�س��افت احل�س��يني، اأن��ه خال اليوم��ن املقبلن �سن�ست�س��يف م�س��وؤولن من وزارة 
اخلارجية للتباحث معهم حول اآلية الرد باملثل على القرار االأمريكي مبا يحفظ هيبة 
املواط��ن العراق��ي. جدير بالذك��ر ان الرئي�س االمريي دونالد ترامب ا�س��در قراراً يوم 

ام�س يق�سي مبنع تدفق املهاجرين من الدول امل�سلمة وبينها العراق.

بغداد_اجلورن��ال ني��وز : �س��وت الربمل��ان ،ال�س��بت، على م���رشوع قانون االأ�س��لحة، 
��م حمل ال�س��اح ل��دى االفراد. وق��ال م�س��در ل�)اجلورنال ني��وز( اإن  املرتق��ب ان ينظِّ
“الربملان �س��وت باالغلبية على م�رشوع قانون اال�س��لحة خال جل�سته التي عقدت 
ال�س��بت”. وقالت جلنة االمن والدف��اع النيابية، اإن “القانون ي�س��تهدف تنظيم عملية 
من��ح اإجازة احلي��ازة للمدنين اإ�س��افة اىل عملية البيع واحلر�س عل��ى توثيقها لدى 
االأجه��زة احلكومي��ة”. وي�س��مل القان��ون اي�س��ا ح�رش منح اج��ازات احلي��ازة بوزارة 
الداخلي��ة، بع��د ان كان يح��ق للمحاف��ظ ذل��ك. وعقد جمل�س النواب جل�س��ته ، ال�س��بت، 

برئا�سة رئي�س الربملان �سليم اجلبوري وح�سور 170 نائبا.

بغداد_متابعة :بارك �س��فراء الدول العربية وُمث�لو البعثات الدبلوما�سية امُلعتَمدون 
يف بغداد، ال�سبت، حترير القوات االأمنية امل�سرتكة ال�ساحل االأي�رش ملدينة املو�سل.

��ة،  وزارة اخلارجي��ة يف بي��ان قال��ت، اإن “اجلعف��رّي التق��ى �س��فراء ال��دول العربيرَّ
ِّلي البعثات الدبلوما�س��يرَّة امُلعتَمدين يف بغداد، وجرى خال اللقاء ا�س��تعرا�س  وُمث�
رات االأمنيرَّة، وال�سيا�س��يرَّة، واحلرب �س��د ع�س��ابات داع���س االإرهابية،  جُمَم��ل التط��وُّ
ِّقها العراقيون يف حربهم �س��د االإرهاب، وا�ستكمال  واالنت�س��ارات الكبرية التي ُيحق�
حترير مدينة املو�سل”. واأ�ساف البيان اأن ، مثلي البعثات الدبلوما�سية امُلعتَمدين 
وال�س��فراء العرب يف بغداد باركوا االنت�س��ارات التي ُيحق�قه��ا العراقيون يف حربهم 

�سد ع�سابات داع�س االإرهابية، وحترير اجلانب االأي�رش من مدينة املو�سل.
و�سدد ال�سفراء على ، اأهمية تفعيل التعاون امُل�سرتك؛ الإيجاد حلول لاأزمات التي متر 

بها املنطقة، ُموؤك�دين ا�ستمرار دعمهم للعراق يف حربه �سد االإرهاب.

بغداد_متابعة : نفى االمن العام لوزارة البي�سمركة الفريق جبار ياور، ال�سبت، وجود 
اي اتفاق او مفاو�س��ات ب�س��اأن ن�رش قوات م�س��رتكة من البي�سمركة واجلي�س العراقي 
يف ق�س��اء �س��نجار التابع ملحافظة نينوى، م�س��ريا اإىل اأن اأي اتفاق م�س��رتك �سيعلن 
ع��رب بيان ر�س��مي م�س��رتك. ي��اور يف ت�رشيح له ق��ال، اإن “اي اتفاق او مفاو�س��ات 
ب�س��اأن ن�رش قوات م�س��رتكة من البي�س��مركة واجلي�س العراقي يف ق�س��اء �سنجار غري 
موج��ود حت��ى االن مع حكومة بغداد”. وا�س��اف اأن ،اي اتفاق م�س��رتك �س��يعلن عرب 
بي��ان ر�س��مي م�س��رتك من خ��ال وزارت��ي الدف��اع والبي�س��مركة او حكومت��ي بغداد 
واربي��ل.  وكانت تقارير �س��ابقة ك�س��فت عن وج��ود اتفاق بن بغ��داد واربيل لدخول 
ق��وات اجلي�س العراقي والبي�س��مركة مل�س��ك امللف االمني وط��رد عنا�رش قوات حزب 
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الحكيم: قبائل وعشائر العراق تمثل عنصر االرتكاز والضمان الحقيقي لوحدة البلد

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

انطلقت،  ال�سبت، فعاليات 
م�ؤمتر الع�سائر العراقية 

للم�ساحلة ال�طنية يف جامع 
ام القرى ببغداد، برعاية دي�ان 
ال�قف ال�سني، وبرئا�سة رئي�سه 

عبد اللطيف الهميم.
وح�سر امل�ؤمتر رئي�س الربملان 

�سليم اجلب�ري، وزعيم 
التحالف ال�طني عمار احلكيم، 
وعدد كبري من �سي�خ الع�سائر، 

وال�سخ�سيات الر�سمية 
واالجتماعية، باال�سافة اىل 

ح�س�ر عدد من اأ�سحاب التكاية 
والدرواي�س.

بغداد_خاص

من  العراقية  واملمتلكات  االرا���س��ي  ان  اىل  م�سريا 
حكومية  جهة  الي  يحق  وال  جميعا  العراقين  حق 
اجلوار  دول  اىل  واهداوؤها  منحها  او  بها  الت�رشف 
العراقية  االرا���س��ي  اه��داء  نف�سه  الوقت  يف  منتقدا 

للجانب الكويتي  .
املواطن ابو احمد يقول ملرا�سل اجلورنال انا بو�سفي 
مواطنًا ب�رشيًا فاإن الب�رشة فيها 25 نائبًا نتمنى ان 
ن�ساهد مواقف متفاعلة متجمعة بعيدا عن امل�سميات 
اجللو�س  االهم  بل  وت�سنجاتها  وعناوينها  احلزبية 
حتت خيمة واحدة ا�سمها �سيادة العراق ار�سا و�سعبا 
الب�رشي والعراقي  لل�سعب  ووطنا فما ح�سل �سدمة 
مبينا ان الكويت جتاوزت كثريا على احلدود وهناك 
يثري  وت�سويتهم  ذل��ك  عن  مل�سوؤولن  ت�رشيحات 

ال�سكوك رمبا ت�سلموا مبالغ مالية يف مقابله ! .
حت�سل  ان  من  يتخوف  فاح  ابو  وهو  اخر  مواطن   
وهو  الب�رشية  العراقية  ال�ساحة  يف  جديدة  م�ساكل 
ما  اذا  والكويت  العراق  بن  حرب  ن�سوب  احتمالية 
�سار االمر يف اجتاه املوافقة على امليناء ،ويوؤكد ان 
اطرافا  متهما  والب�رشة  للعراق  هي  االرا�سي  ا�سل 
�سيا�سية بالوقوف وراء ما يح�سل ف�سا عن اطراف 
يف  والكويت  العراق  بن  �رشاع  خلق  حتاول  دولية 
يف  ال�سعبي  واحل�سد  الع�سكرية  القطعات  تقدم  ظل 

حماربة االرهاب ودحره .
العراقي  ال�سارع  ان  بحديثه  ف��اح  ويوا�سل"ابو   
غا�سبة  بتظاهرات  ل��ل��خ��روج  ا�ستعد  وال��ب�����رشي 
ان  والكويتية  العراقية  احلكومة  وعلى  القرار  �سد 
الب�رشين  اكر  ان  موؤكدا  لامر  حل  خارطة  ت�سع 
من  القريبة  العراقية  االرا���س��ي  يف  امل��وج��ودي��ن 

بعد  الكويت  دولة  اىل  ارا�سيهم  ببيع  قاموا  الكويت 
ومن  فادحًا  خطاأً  كان  ذلك  كل  لكن  التعوي�سات 
على  الكويت  دولة  مثل  جارك  يتجاوز  ان  العجيب 

ار�س العراق والب�رشة .
 ويرى مواطن اخر من ق�ساء الزبري وهو ابو خزعل 
ف�ساهدنا  خجولة  مواقفهم  كانت  الب�رشة  نواب  ان 
بخ�سو�س  و���رشخ��وا  ط��ال��ب��وا  ق��د  اك��ر  او  نائبا 
عبداهلل  خ��ور  منح  على  الت�سويت  مو�سوع  رف�س 
االم��ر  وك��ان  ال��ن��واب  بقية  �سمت  م��ن  وا�ستغربنا 
ال�سيادة  يخ�س  كانه  ولي�س  فح�سب  الب�رشة  يخ�س 
الكتل  بع�س  موافقة  ن�ستبعد  ال  وبال�سمت  العراقية 
ال�سيا�سية بالر�سوخ لدول خارجية لامر تريد خلق 
�رشاع جديد وهو �سيا�سة جديدة تنتهجها الدول بعد 
انتخاب رئا�سة امريكية جديدة وهذا دليل على تنفيذ 
للعراق  املعادية  الدول  من  م�سبقا  مو�سوعة  خطط 

العراق  وعداءات بن  باجتاه والدة �رشاعات  لتدفع 
والكويت ودول اخرى .

 من جانبه طالب النائب عن حمافظة الب�رشة مازن 
املازين من خال حديثه ملرا�سل اجلورنال بان يكون 
عن  مثلن  وم��ن  وجماهريي  �سعبي  �سغط  هناك 
تتعلق  ق��رارات  رف�س  ق�سية  يف  العراقية  احلكومة 
ان  باعتبار  والب�رشة  العراق  ار�س  على  بالتجاوز 
ي�سارك  ان  متوقعا  العراقية  ال�سيادة  يخ�س  االم��ر 
املو�سوع  ه��ذا  مناق�سة  يف  الب�رشة  ن��واب  جميع 
املقبل  اال�سبوع  وقفة  لهم  �ستكون  النواب  ان  مبينا 
العبادي  حيدر  ال��وزراء  رئي�س  يرتاجع  ان  متوقعا 
عن املو�سوع ،م�سريا ان الطلب الذي قدم يف جمل�س 
الكتل  خمتلف  من  نائبا   25 قبل  من  وقع  النواب 
النواب جعلها اخر  ال�سيا�سية حيث ان رئي�س جمل�س 

الفقرات اثناء املناق�سة .
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