
ك�ش��ف النائب عن حمافظة الب�رصة ع��ن كتلة االحرار 
م��ازن املازين ان اخلمي�س من اال�شبوع املقبل �شي�شهد 
ا�شت�شافة وزير اخلارجي��ة و�شفري العراق لدى الكويت 
ملناق�ش��ة مو�ش��وع خور الزب��ري والق�شاي��ا احلدودية 
وال��ذي �شغل بال العراقيني ف�شال عن اجلانب الكويتي 

الذي يفكر فيما يح�شل من معرقالت من حني الخر .
وبح�شب بيان �شدر عن مكتب النائب عن كتلة االحرار 
يف حمافظ��ة الب���رصة م��ازن امل��ازين ف��ان اللجن��ة 

النيابي��ة املرقمة  77 يرتاأ�شها النائ��ب مازن املازين 
�شت�شت�شيف الدكتور ابراهيم اجلعفري وزير اخلارجية 
العراق��ي وال�شفري العراقي ال�شابق ل��دى الكويت حممد 
بح��ر العل��وم للتحقي��ق يف ق�شية قناة خ��ور عبد اهلل ، 
موؤكدي��ن ان التحقيق �شيناق���س مالب�شات ق�شية قناة 
خور عب��د اهلل  وعدم ال�شماح للتجاوزات املتكررة  من 

قبل اجلانب الكويتي 
وكان مدي��ر ناحي��ة �شفوان طال��ب احل�شونة قد ك�شف 
للجورنال انذاك عن "وجود جتاوزات متكررة من قبل 
الكوي��ت منها اخرتاق اح��دى الطائرات املجال اجلوي 

العراقي وهذا االمر وّلد غ�شبًا جماهرييا ب�رصيًا و�شط 
�شمت من قبل احلكوم��ة العراقية التي مل تتخذ موقفًا 

حيال االمر.
ويق��ول ع�ش��و اللجن��ة االأمني��ة يف جمل���س حمافظ��ة 
الب���رصة حمم��د املن�ش��وري للجورن��ال ان مو�ش��وع 
ح��ال  ويفيِ  �شي��ادي  مو�ش��وع  ه��و  احل��دود  تر�شي��م 
غ�ش��ب اجلماه��ري وتوتره��ا يف الب���رصة ف��ان االم��ر 
يج��ب ان يطال��ب به اجلميع فهو لي���س خمت�شًا بابناء 
الب���رصة فح�ش��ب وعل��ى كل املحافظ��ات العراقية من 
�شم��ال الع��راق اىل اجلنوب ان تطالب ب�شي��ادة البلد ال 

�شيما ممثل��و ال�شعب وه��م نواب الربمل��ان وخ�شو�شا 
املوجودي��ن يف حمافظ��ة الب���رصة والي��وم كحكوم��ة 
حملي��ة وكمجل���س حمافظ��ة نطال��ب بحل ه��ذا النزاع 
احل��دودي املوج��ود ال �شيم��ا مو�ش��وع خ��ور عب��داهلل 
،الفت��ًا النظر اىل ان م�شاألة تر�شي��م احلدود بني العراق 
والكوي��ت فيه��ا اتفاقي��ات يف زم��ن النظ��ام املب��اد 
ومت م��ا مت يف ذل��ك الوق��ت، لكن هناك ق��رار من االمم 
املتحدة ان االتفاقيات ب��ني الدول التي مرت بظروف 
قاه��رة ممكن تعديله��ا وعندما ي�شتق��ر البلد ممكن ان 
تراج��ع او تع��دل امل�شاكل على احل��دود واليوم احلدود 

الكويتية ه��ي م�شكلة قائمة وهن��اك مطالبات �شعبية 
تطال��ب بحقوقها ال�رصعية وان احل��دود العراقية فيها 
جتاوزات كث��رية حممال احلكوم��ة ال�شابق��ة م�شوؤولية 
الرت�شي��م اي�ش��ا الفت��ا النظ��ر اىل اأن خور عب��داهلل هو 
ممر عراقي منذ �شن��وات طويلة واليوم يجب ان ينتهي 
ه��ذا املو�شوع باأ�رصع وق��ت او �شتكون هنالك عواقب 

وخيمة بانتظار اجلانب الكويتي م�شتقباًل  .
وي�شري النائب عن حمافظة الب�رصة زاهر العبادي  من 
خ��الل حديث��ه للجورنال ان��ه مت التحرك حي��ال االمر 
وكان��ت هناك مطالبات واجتماعات عديدة كما كانت 

هناك جلنة توزع��ت املهام فيها وكانت هناك دعوات 
ا�شت�شافة لع��دد من ال�شخ�شيات الت��ي نعتقد انه كان 
له��ا دور يف االتفاقي��ة الت��ي ح�شلت يف ع��ام ٢٠١٣ 
وكذل��ك اللجنة امل�شكل��ة يف قانون االتفاقية ٤٢ ل�شنة 
٢٠١٣ وهن��اك جلن��ة اأع��دت االتفاقي��ة وبع��د ت�شكيل 
االتفاقي��ة �شكل��ت جلنة عل��ى تنفي��ذ االتفاقي��ة وهذه 
اللج��ان ومنها اللجنة االوىل حاولنا االت�شال بها عن 
طريق جمل�س الوزراء وكان هناك موعد باحل�شور لكن 
اعت��ذر جمل�س الوزراء بان بع�شه��م خارج عن اخلدمة 

ومتت اإحالتهم على التقاعد.
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اجلورن��ال- خا���س : ك�شفت جه��ات حكومية وامني��ة عن ا�شتي��الء بع�س اجلهات 
احلزبي��ة وال�شيا�شية على ممتلكات الدولة والعوائ��ل النازحة يف مدن االنبار خالل 
ال�شن��وات املا�شي��ة . اما النا�شط ح�شني ه��الل املحمدي فقد ذك��ر ملرا�شل )اجلورنال 
ني��وز(، ان" خملف��ات احلروب والظ��روف ال�شعبة وانت�ش��ار افة الف�ش��اد االداري واملايل 
خلف��ت ما تعي�شه االنبار من او�شاع �شعبة وظه��ور حاالت اال�شتيالء على ممتلكات الدولة 
حيث هناك مواقع �شابقة لفرق حزب البعث املنحل يف جميع مدن االنبار يقدر عددها ب� 311 
بناي��ة مت اال�شتي��الء عليها من قبل االح��زاب ال�شيا�شية وحتولت اىل مقار له��م من دون حما�شبة 
حكومي��ة". وا�ش��ار اىل ان" عدد من��ازل املواطنني يف االنبار التي ُو�شع عليه��ا اليد وكتابة مطلوب 
ع�شائري��ا اك��ر م��ن 147 منزل وع��دد الدوائر ال�شابقة للنظ��ام املباد من مبان وخم��ازن ومعامل يف 
اق�شي��ة ونواحي االنبار باتت �شمن امالك غري �رصعية جله��ات �شيا�شية وع�شائرية ومتنفذة اكر من 33 

بناية تقريبا".

بعد ات�ش��اع دائرة املناق�شة لفكرة كانت قب��ل �شهور تبدو م�شتحيلة 
ه��ي الوالي��ة الثانية لرئي�س ال��وزراء حيدر العبادي ال��ذي يبدو اأنه 
ح��از لنف�ش��ه مكان��ة مهم��ة حملي��ا وخارجي��ا، حيث ترتب��ط معظم 
النقا�ش��ات التي تدور ح��ول اإمكانية جتديد الوالي��ة لرئي�س الوزراء 
حي��در العب��ادي بع��د انتخاب��ات ني�ش��ان 2018 بعامل��ني اأولهما 
جناح��ه يف ا�شتقط��اب دع��م دويل وعرب��ي، وثانيهما اإذاب��ة اجلليد 
بين��ه وبني رئي�س الوزراء ال�شابق نوري املالكي زعيم ائتالف دولة 
القان��ون واالأمني الع��ام حلزب الدع��وة احلاكم الذي ينظ��ر اإليه يف 

العراق بو�شفه "الرقم ال�شيا�شي االأ�شعب" يف املعادلة .
و�شه��د ال�شه��ر املا�ش��ي ن�شاط��ا خارجيا الفت��ا النظر للعب��ادي بداأ 
بزيارته الوالي��ات املتحدة ولقائه الرئي���س دونالد ترامب وختمها 
بلق��اء العاه��ل ال�شعودي املل��ك �شلمان بن عبد العزي��ز على هام�س 
اأعمال القمة العربية، كما التقى العبادي �شبعة من امللوك والروؤ�شاء 
والزعم��اء العرب بينه��م العاهل االأردين امللك عب��داهلل الثاين واأمري 

الكويت ال�شيخ �شباح االأحمد اجلابر ال�شباح.
وارتبط��ت هذه اللقاءات بت�رصيحات واأنب��اء وت�رصيبات تدور حول 
ح�ش��ول الع��راق على وع��ود دولي��ة واإقليمية كبرية تتعل��ق بالدعم 
الع�شك��ري للب��الد التي تخو�س حرب��ا طاحنة للق�ش��اء على تنظيم 
داع���س، وتوفري االأم��وال الالزمة الإع��ادة اإعمار امل��دن التي دمرت 

كليا بفعل هذه احلرب.
زعي��م التيار ال�ش��دري مقتدى ال�شدر ا�ش��رتط التجديد لوالية ثانية 
لرئي���س ال��وزراء حي��در العب��ادي مقاب��ل تعمري ما خرب��ه غريه يف 
تلمي��ح  ل�شلف��ه املالكي.كم��ا اعل��ن ال�ش��در ، تاأيي��ده لت�شكي��ل كتلة 
�شيا�شي��ة عابرة للطائفي��ة، مبفو�شي��ة انتخابات جدي��دة، وقانون 
انتخاب��ات جديد، ووجوه جديدة، مو�شحا اأن��ه يريد "بناء م�شتقبل 

�شيا�شي جيد للبالد".
ومل ي�شتبع��د ال�ش��در التحال��ف مع رئي���س الوزراء احل��ايل، ورئي�س 

اإقلي��م كورد�شتان، م�شعود بارزاين، ونائب الرئي�س اأ�شامة النجيفي، 
�رصيطة اأن ياأتوا بوجوه جديدة، وا�شار اىل اأنه "�شيكون مع التجديد 
حليدر العبادي لوالية ثانية"اإذا عّمر ما خّربه غريه"، يف اإ�شارة اإىل 

رئي�س الوزراء ال�شابق نوري املالكي.
وتاب��ع ال�ش��در "يوج��د ف��رق ب��ني رئي�ش��ي ال��وزراء ال�شاب��ق نوري 
املالكي، واحل��ايل حيدر العبادي"، م�ش��ريا اإىل "وجود حت�ّشن واأمل 

و�شوء يف نهاية النفق".
م��ن جهة اخرى، قال رئي�س كتلة االإ�ش��الح النائب هيثم اجلبوري٬ 
ان �شيا�ش��ة العبادي خاطئة يف ادارة الدول��ة٬ وح�شوله على والية 

ثانية يعني الق�شاء على البلد نهائيا.
واأ�ش��اف "اذا ح�ش��ل العبادي على والية ثاني��ة �شاطلب اللجوء اىل 
بل��د اخر"٬ م�ش��ريا اىل ان "احلكومة ال ت�شتطيع فع��ل �شي �شوى دفع 
روات��ب للموظف��ني". وتاب��ع "ال توجد م�شاري��ع تنموي��ة م�شتقبلية 
للنهو���س بالواق��ع املعي�شي لل�شع��ب العراقي"٬ الفت��ا النظر اىل ان 
"�شطوة االحزاب ال�شيا�شية لها وطاأتها على عمل احلكومة احلالية".
واردف ان "رئي���س ال��وزراء جمرب على االإتيان بوزي��ر الإدارة وزارة 
املالي��ة من احلزب الدميقراطي الكرد�شتاين ح�شب التوافق ال�شيا�شي 

امل�ش��وؤوم" 
بدوررها ع�شو ائتالف دولة القانون ابت�شام الهاليل، ا�شارت اىل ان 
"االنتخاب��ات هي من حتدد املنا�شب وخ�شو�شًا رئا�شة الوزراء"، 
م�ش��رية اىل ان "االنتخابات املقبلة مل يح�شم امرها حتى االن �شواء 
اجراوؤها يف املوعد املحدد او تاأجيلها، خ�شو�شًا يف ظل االو�شاع 

االمنية يف البالد واحلرب على داع�س".
واو�شح��ت الهاليل ل� "اجلورنال" ان "رئي�س الوزراء حيدر العبادي 
ق��دم الكثري على الرغم من الظ��روف االقت�شادية واالمنية التي مير 
به��ا البل��د، وا�شتطاع حتقيق الكثري من االنت�ش��ارات واعادة حترير 
املناط��ق م��ن التنظيم االرهابي ال��ذي �شيطر على اج��زاء كبرية يف 
العراق، باال�شافة اىل انه ا�شتطاع بناء عالقات اقت�شادية جيدة".
التتمة يف ال�صفحة 2

اكد املحل��ل ال�شيا�ش��ي )حممد زنكن��ه( ان احلزبني 
الكرد�شت��اين  والدميقراط��ي  الكرد�شت��اين  الوطن��ي 
اتفق��ا على خارط��ة الطري��ق ولكن نقط��ة اختالف 
واح��دة  كان��ت ح��ول م�شاأل��ة رئا�شة االقلي��م واآلية 
انتخ��اب رئي���س االقليم و�شلطاته وه��ي ما تتم�شك 

بها حركة كوران.
وا�شاف يف ت�رصيح للجورنال ان هنالك اختالفات 
يف وجه��ات النظر يف م�شاألة الرئا�شة، و�شكلت هذه 
الق�شي��ة نقط��ة اخل��الف اال�شا�شي��ة ب��ني االحزاب 

الثالثة  يف االقليم وكانت ال�شبب اي�شا يف القطيعة 
وتعطيل عمل الربملان منذ اكر من عامني.

وا�ش��ار زنكن��ة اىل ان حرك��ة التغي��ري م���رصة على 
ان يت��م اختيار رئي�س االقلي��م عن طريق  الربملان، 
بينما احلزب الدميقراطي مازال م�رصا على اختيار 
رئي�س االقليم عن طريق االقرتاع ال�رصي املبا�رص .

اقلي��م  رئا�ش��ة  با�ش��م  املتح��دث  ك�ش��ف  ذل��ك  اىل 
كورد�شتان ع��ن انتظارهم حتدي��د ممثلي االطراف 
الكورد�شتاني��ة للجنة اال�شتفت��اء، م�شريا اىل انه يف 
اي وقت يتم حتديد املمثلني، �شتقوم اللجنة بزيارة 

بغداد للتباحث حول م�شاألة اال�شتفتاء.

قال��ت اللجنة االقت�شادي��ة يف جمل�س حمافظة ذي 
قار اأم�س الثالثاء  ، انه ال توجد قوانني وت�رصيعات 
مفعلة ميكن ان حتمي املواطن من ارتفاع اال�شعار 

مع قرب حلول �شهر رم�شان املبارك من كل عام.
وذك��ر ع�شو جمل�س حمافظة ذي ق��ار عطا الزاملي 
، ان ه��ذا املل��ف ُيط��رح لل�شنة الرابع��ة على التوايل 
به��دف ايجاد رادع يكبح ت�شاع��د اال�شعار من قبل 
الربمل��ان او احلكوم��ة االحتادي��ة ولك��ن م��ن دون 
ج��دوى . وراأى ان الع��راق ا�شب��ح �شوق��ًا مفتوح��ة 
ولي�ش��ت هناك جهة ت�شبط اال�شعار فيه ، يف الوقت 
ال��ذي ُركن فيه قانونا حماي��ة امل�شتهلك ومكافحة 

االحتكار جانبا ومل يفعل اي منهما حتى االن على 
الرغم من انهما اأُقرا يف العام 2010 .

وتاب��ع ، يف كل ع��ام نطال��ب بو�ش��ع ح��ل الزم��ة 
اال�شع��ار ولك��ن م��ن دون ج��دوى ، بينم��ا ترتف��ع 
اال�شع��ار كل ع��ام ب�شب��ب احلري��ة الت��ي يتمتع بها 
التاج��ر يف التالع��ب باال�شع��ار ال�شيما م��ع حلول 
ال�شه��ر الف�شيل وزي��ادة الطلب عل��ى ال�شلع واملواد 
العذائي��ة. وت�شهد املحافظة ارتفاع��ا باالأ�شعار يف 
جميع امل��واد الغذائية واأرقامها تغريت وخ�شو�شا 
ال��رز والطح��ني والزي��ت، وبع��د 13 عام��ا يت�شاءل 
املواط��ن اأين القان��ون من احلال��ة االقت�شادية يف 
بل��د يج��ب ان يل��زم وي��ردع القانون ح��دود اجل�شع 

وم�شاعفة االأ�شعار.

ك�شف االمني الع��ام للدائرة االوروبية لالأمن واملعلومات هيثم ابو �شعيد 
ام���س الثالث��اء عن طلب��ات اأمريكية بتجميد عمل نح��و 785 �شابطًا يف 

وزارتي الدفاع والداخلية بحجة عملهم وفق اأجندات اإيرانية".
وق��ال اأبو �شعي��د، يف بيان ل��ه، ان "الوالي��ات املتح��دة االمريكية طلبت 
م��ن احلكوم��ة  العراقية من خالل مبعوث الرئي���س ترامب لل�رصق االأو�شط 
غاري��ت كو�ش��ر جتمي��د )٧٨٥( �شخ�شًا م��ن كبار �شب��اط اجلي�س وقوى 
االأم��ن الداخل��ي واملديري��ن يف االإدارات االأ�شا�شية".واأ�ش��اف ان "الوف��د 
االأمريك��ي عّد تل��ك ال�شخ�شيات اأنها تعم��ل باأجندة اإيراني��ة وحتديدا من 
الل��واء قا�شم �شليماين ع��ن طريق النائب االول لرئي���س اجلمهورية نوري 
املالك��ي". ب��دوره رد النائب عن كتل��ة بدر، رزاق احلي��دري، يف ت�رصيح 
ل�"اجلورن��ال" م�شتنك��را "املطالبات االمريكية وعده��ا تدخال �شافرا يف 

ال�ش��ان العراقي"".واأك��د احلي��دري ،  ان "ه��ذا ال�ش��ان عراق��ي واحلكومة 
والربملان وال�شعب هم املعنيون فقط  بهذه االمور، الفتا النظر اىل ان هذا 
املطلب ا�شتهتار بكل القوانني واملواثيق واالعراف الدولية وهو مرفو�س 

رف�شا قاطعا من كل االطراف العراقية". 
وا�شار اىل ان العراق بلد ذو �شيادة، لديه حكومة وبرملان وموؤ�ش�شات حاله 
حال بقية الدول االخرى، فلكل دولة قوانينها اخلا�شة بها وال ميكن الي 
دولة اخرى التدخل يف �شوؤونه �شواء اكانت هذه الدولة الواليات املتحدة 
ام غريه��ا".  ولفت النظر اىل انه" مبقدور العراق اال�شتعانة باخلربات يف 

جمال التدريب وامل�شورة من خالل م�شت�شارين متخ�ش�شني". 
وح��ذر من موؤم��رات خارجية تهدف اىل النيل م��ن التجربة ال�شيا�شية يف 
العراق من خالل اط��الق ال�شائعات وحماولة ت�شويقها اعالميا كي تعمل 

على مبداأ "ج�س نب�س" ال�شارع العراقي ازاء هذه ال�شائعات املغر�شة".
قانوني��ا اأكد اخلب��ري القانوين ،عل��ي التميمي، ل�"اجلورن��ال " اأن "املادة 

االوىل والثاني��ة والثالث��ة من ميثاق االمم املتحدة تن���س على ان الدول 
ذات ال�شيادة هي م�شتقلة يف قراراتها وال يجوز للدول االخرى ان تتدخل 
يف �شوؤونه��ا االنية واال�شرتاتيجي��ة، ولهذا فاإن الع��راق دولة ذات �شيادة 
وع�ش��و يف االمم املتحدة وع�ش��و يف اجلامعة العربي��ة واي�شا قراره هو 
ق��رار �شيا�شي من دون تدخالت م��ن دول اخرى". واأ�شاف، توجد قرارات 
ملجل�س االمن توؤكد ان العراق دولة ذات �شيادة واي�شا توجد اتفاقية بني 

العراق وامريكا يف عام 2008 توؤكد ذلك". 
و�شدد على ان" تدخل الواليات املتحدة يف ال�شاأن العراقي خمالف لبنود 
ميث��اق االمم املتح��دة وللقان��ون الدويل وق��ررات االمم املتح��دة واي�شا 
يخال��ف االتفاقي��ات الثنائية بني العراق وامريكا وه��ذا الطلب غري ملزم 
للحكومة العراقية  واأن تت�رصف وفقا مل�شلحتها الوطنية ووفقا لقرارها 
الداخل��ي وح�ش��ب ما تقت�شيه امل�شلح��ة العامة ولي�س له م��ن االلزام يف 

�شيء".

قالت ع�شو جلنة العالقات اخلارجية النيابية، �شمرية 
املو�شوي اإن العراق مل يح��ظ بال�شياقات الدبلوما�شية 
الت��ي تليق بدولة لها �شيادة وا�شتقالل �شيا�شي عامليا 

واقليميا. 
وتابع��ت املو�ش��وي يف ت�رصي��ح خ�شت ب��ه اجلورنال 
ان الع��راق مقب��ل عل��ى اع��ادة الت��اأزم يف العالق��ات  
الدبلوما�شي��ة م��ع اجلان��ب ال�شعودي ب�شب��ب التجاهل 
الوا�شح ل�شيادة وهيبة الدولة العراقية وعدم االعتذار 
، مبين��ة ان عل��ى احلكوم��ة العراقي��ة ان تتخ��ذ موقفا 
�رصيح��ا بالرف�س ولي���س االكتف��اء بال�شجب من قبل 

نواب و�شيا�شيني ال يعيد للدولة هيبتها .
بدوره��ا اك��دت النائبة ميث��اق احلامدي ع��ن ائتالف 
دول��ة القانون اأن  ه��ذا املوؤمت��ر كان برعاية امريكية 

بحت��ة والغرا�س طائفي��ة وكان حري�ش��ا على  دعوة  
املك��ون ال�شن��ي واق�شاء املك��ون ال�شيع��ي  .  وتابعت 
احلام��دي ان زيارة وزير اخلارجي��ة ال�شعودي للعراق 
يف االونة االخ��رية مت االتفاق خاللها على الكثري من 
املعاه��دات ونقاط التفاهم بني اجلانبني لكن اجلانب 
ال�شع��ودي �رصب بعر�س احلائط جميع تلك االتفاقات 
وجتاه��ل مكان��ة الع��راق متمثل��ة برئي�شه��ا والوف��د 
العراق��ي .  وا�ش��ارت اىل :  ان الدبلوما�شي��ة العراقي��ة 
ف�شل��ت يف اتخاذه��ا موقفا ايجابي��ا يف ظل ما ح�شل 
م��ن جتاهل والتي  حتتم ان يك��ون لها دور حقيقي اذ 
انن��ا مل ن�شم��ع حت��ى االن ب��اي موقف م��ن اخلارجية 
العراقي��ة وال حت��ى من مكتب رئي�س ال��وزراء او مكتب 
رئا�شة اجلمهورية ، م�شيفة ان العراق يطالب باعتذار 
دويل واإن مل تلت��زم ال�شعودية باعتذار لل�شعب العراقي 
�شن�شهد اعادة التاأزم يف العالقات العراقية ال�شعودية .

)الجورنال( تستكشف مواقف المكونات بشأنها.. 

والية العبادي الثانية.. تأييد سني "محسوب" وقبول كردي "مشروط" وخالف شيعي!

في تدخل صارخ.. واشنطن تطالب بإبعاد 785 ضابطًا في الدفاع والداخلية بحجة ارتباطهم بإيران

»حدث وال حرج«.. نواب يحذرون من خفايا مقررات مؤتمر الرياض "المسمومة" تجاه العراق

التغيير لبارزاني: دعنا نحسم مسألة رئاستك "المزمنة" 
قبل التوجه إلى بغداد!

يستقبلونه بحرقة.. جيوب المواطنين تتداعى 
بسبب سخونة األسعار قبيل رمضان 

بغداد ـ سهير سلمان

بغداد- المحرر السياسي

أربيل – بيداء الشمري

ذي قار – شاكر الكناني

بغداد -  فادية حكمت 

البصرة -محمد الجابري 

رئيس التحرير ALJOURNAL
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العراق يخاطب منتخبات أوربية
وأفريقية إلقامة مباريات ودية

أزمة الحدود الكويتية - العراقية... البصريون يهددون: لن نعذر أحدًا إذا تنازلوا عن أراضينا والمشاكل تنتظر الكويتيين !!

التغطية اإلخبارية لطرق هروب 
النازحين.. هل تعرضهم للموت؟

ّ


