
البدء  ال�سبت،  اجل��ب��وري،  �سليم  النواب  جمل�س  رئي�س  اك��د   
اجليلني  بني  االندماج  على  والعمل  الراية  ت�سليم  مب�رشوع 
متهيداً  امل��اأم��ول  دوره��م  ال�سباب  لياأخذ  بينهما  والتواأمة 
ملنحهم كامل الفر�سة يف م�رشوع القيادة امل�ستقبلية الإدارة 
له خ��ال ملتقى  اجل��ب��وري يف كلمة  وق��ال  ال��ب��اد.  ���س��وؤون 
جديرة  الواعدة  ال�سبابية  “الطاقة  ان  لل�سباب  "وطن" الرابع 
وم�سادر  والغاز  النفط  ا�ستثمار  اأهمية  من  اكرث  باال�ستثمار 

الطاقة الطبيعية”.
وخاطب ال�سباب بالقول” عليكم اأن تبادروا اإىل حماية الوطن 
وتخلي�سه من كل امل�ساريع التي من �ساأنها اأن توؤدي به اإىل 

هاوية  الرتاجع والتخلف”.
ا�ستثنائي  تنفيذي  عمل  من  ”البد  ان��ه  اجلبوري  وا�ساف 
يتجاوز كل االإ�سكاليات والعوائق وقادر على �سناعة مبادرة 
وطنية �ساملة لت�سغيل ال�سباب باحرتاف  وتوفري فر�س العمل 
من خال القطاع اخلا�س بداًل عن التوظيف احلكومي” مبينا 
من  للنيل  حماولة  اي  تفلح  ان  حال  ب��اأي  نر�سى  لن  انه” 

اجيالنا خللق حالة فقدان البو�سلة”.
واو�سح ان” جمل�س النواب �سيقوم باإجراء التعديات الازمة 
على القوانني املتعلقة ل�سمان حت�سني املجتمع العراقي من 

خطر تعاطي املخدرات واملتاجرة بها”.
وترتفع  ال�سباب  بني  احلوار  ين�سج  بان”  االمل  عن  واعرب 
لغة النقا�س با تردد وان يطرحوا افكارهم بحرية تامة من 
دون ممار�سة االرهاب الفكري عليهم من اأي جهة وحتت اي 

تربير”.
يف  االأغلبية  لتخرج  الوقت  حان  انه”  اىل  اجلبوري  وا�سار 
العراق ِمن �سمتها وان  تقول كلمتها من دون تردد من خال 
ما اتاح لها الد�ستور كالتظاهر ال�سلمي والكتابة واحلديث يف 

و�سائل االعام والتوا�سل االجتماعي وكل و�سائل التعبري”.
وتابع ”بعد ان جنحنا يف م�رشوع تعبئة ال�سعب يف مواجهة 
االإرهاب بالتطوع لقتال داع�س يجب اأن تتوىل نخبة ال�سباب 
واالإعمار  البناء  ال�سارع جتاه  تعبئة وحت�سيد  البدء مب�رشوع 

 و�سناعة احلياة”.
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بغداد_ متابعة  

)الجورنال( تكشف عن اتفاق »سري« بين »الكبار« لمنع إقالة الوزراء حتى نهاية عمر البرلمان والحكومة!! وزير الزراعة يؤكد التزامه بمعايير العمل 
ويعّد سحب التواقيع إنصافًا ومهنية

العمليات المشتركة تنفي استبعاد الساعدي 
من معركة تلعفر

تعزيزات عراقية أميركية عسكرية تسبق فتح 
منفذ حدودي مع األردن

ا�ستبعاد  عن  االنباء  ،ال�سبت،  امل�سرتكة  العمليات  قيادة  نفت  متابعة:  بغداد_ 
القائد يف جهاز مكافحة االرهاب الفريق الركن عبد الوهاب ال�ساعدي.

معنية  امل�سرتكة،  العمليات  "قيادة  "ان  احلربي  االإع��ام  خللية  بيان  وذك��ر 
بالتخطيط واإعداد اخلطط لكل العمليات الع�سكرية وحتديد نوع وحجم القطعات 
امل�سرتكة واملحاور لكل عملية وتاأمني التن�سيق الكامل بني القوات امل�سرتكة 

اثناء العمليات".
واأ�سار اىل ان "مو�سوع اختيار القادة واالآمرين وا�سماء الت�سكيات امل�ساركة 
ت�سكيات  الدفاع بخ�سو�س  اي عملية ع�سكرية يبقى من م�سوؤولية وزارة  يف 
اجلي�س، ووزارة الداخلية بخ�سو�س ت�سكيات ال�رشطة االحتادية والرد ال�رشيع 
وحر�س احلدود، وجهاز مكافحة االرهاب بخ�سو�س قوات مكافحة االرهاب، 
وهيئة احل�سد ال�سعبي بخ�سو�س ت�سكياتها". ونفى البيان "اأي ا�ستبعاد او منع 

جتاه اي قائد ع�سكري".

بغداد_ خا�س: ك�سف م�سدر امني م�سوؤول يف حمافظة االنبار ال�سبت عن ان القوات 
االمنية م�رّشة على افتتاح منفذ طريبيل بني العراق واالردن ل�سمان تعزيز قواتها 
ودعم ال�رشكة االمريكية لتاأمني وتاأهيل الطريق الدويل ال�رشيع يف االنبار . وقال 
امل�سدر ملرا�سل »اجلورنال نيوز« ان ”ال�رشكة االمريكية التي احيل اإليها م�رشوع 
تاأمني وتاأهيل الطريق الدويل يف االنبار و�سوال اىل املنافذ احلدودية مع االردن 
و�سوريا وال�سعودية حتتاج اإىل وجود ممر اآمن لدخول املعدات والعجات والعمال 
وعرعر  طريبيل  منفذ  افتتاح  على  ت�رش  االمريكية  القوات  جعل  ما  دائم  ب�سكل 
خال االيام القليلة املقبلة”. وا�ساف ان” اتفاقيات �رشية ابرمت بني احلكومتني 
االمريكي  ”الرئي�س  وان  لل�سعودية“  ترامب  زي��ارة  خال  والعراقية  االمريكية 
امل�ساريع  بادارة  االو�سط  ال�رشق  يف  ملمثله  ر�سميا  تخويا  اعطى  ترمب  دونالد 
الذي  امل�سدر  وا�سار  االنبار”.  يف  وخ�سو�سا  العراق  يف  امل�ستقبلية  والتحركات 
ف�سل عدم الك�سف عن ا�سمه ان ”القوات االمريكية التي حتركت قبل ايام لتاأمني 
الغربية  النخيب وال�سحراء  مناطق حميطة مبنفذ عرعر ودخلت اىل عمق مناطق 
جاءت الختيار قاعدة جديدة للقوات االمريكية ومنها قاعدة �سعد اجلوية للجي�س 

ال�سابق”.

بغداد_ متابعة: ا�سدر وزير الزراعة فاح زيدان ، ال�سبت، تو�سيحًا ب�ساأن �سحب بع�س 
النواب تواقيعهم من اال�ستجواب. وقال زيدان يف بيان �سحفي، اإنه "يف الوقت الذي 
العراقي  النواب  جمل�س  ال�سعب  ممثلي  اإىل  وماكات  وزيرا  الزراعة  وزارة  فيه  تتقدم 
قرارهم  عن  وم�سوؤولية  مبهنية  وتعبريهم  ال��وزارة  عمل  الإن�سافهم  اجلزيل  بال�سكر 
العمل  مبعايري  الكامل  التزامها  توؤكد  الوزارة  فاإن  الوزير،  ا�ستجواب  تواقيع  ب�سحب 
احلكومة وخطتها  توجهات  مع  الكامل  وان�سجامها  العراقي  ل�سعبنا  الوظيفي خدمة 
قادت  التي  ال�سخ�سية  بالدوافع  قناعتنا  "رغم  اأنه  البيان،  واأ�ساف  وبرناجمها". 
النائبة امل�ستجوبة اإال اننا تعاملنا مع االأمر بكل ترحيب، التزاما بال�سياقات الد�ستورية 
والقانونية وا�ستجابة ملجل�س النواب املوقر، وكنا على اأمت اال�ستعداد حل�سور جل�سة 
�سعبنا  "نعاهد  متابعًا  وال�سفافية"،  العلنية  من  اأجواء  يف  و�سوح  بكل  اال�ستجواب 
بثقة  اإلينا  اأوكلت  التي  مهمتنا  اإجناز  على  والعمل  خدمته  يف  امل�سي  على  العراقي 
ممثليه". وكان جمل�س النواب قرر، يف جل�سة اخلمي�س املا�سي اإلغاء ا�ستجواب وزير 

الزراعة فاح زيدان وذلك ل�سحب عدد من النواب تواقيعهم.

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

بعد �أن �ثار رفع علم �إقليم 
كرد�ستان فوق �ملباين �حلكومية 

مبحافظة كركوك حفيظة بغد�د 
�أعلنت �جلبهة �لرتكمانية، �سدور 

قر�ر من قبل حمكمة �لق�ساء 
�لإد�ري يق�سي باإلغاء �لقر�ر �لذي 

�أ�سدره جمل�س حمافظة كركوك 
برفع علم �قليم كرد�ستان �ىل 

جانب �لعلم �لعر�قي فوق �ملباين 
و�لدو�ئر �حلكومية يف �ملحافظة. 

وقال ع�سو �جلبهة ح�سن تور�ن 
يف موؤمتر �سحفي �ن “حمكمة 

�لق�ساء �لإد�ري قررت �لغاء قر�ر 
جمل�س حمافظة كركوك برفع 

�لعلم �لكرد�ستاين يف �ملحافظة”.

واأ�ساف “نطالب باإنزال العلم الكرد�ستاين من 
واالإبقاء  احلكومية  واملوؤ�س�سات  الدوائر  فوق 
قررته  ما  وف��ق  ح�رشا،  العراقي  العلم  على 
احل��زب  ع��ن  النائبة  اأك���دت  كما  املحكمة”. 
الدميقراطي الكرد�ستاين بريوم م�سلح خياين 
احلكومية  املباين  فوق  الكردي  العلم  اأن"رفع 

يف كركوك لي�س خرقا للد�ستور" .
ملرا�سلة  خا�س  ت�رشيح  يف  خياين  وا�سافت 
ميكنه  ال  االداري  اأن"الق�ساء  ال�»اجلورنال«، 
املحكمة  مبفاحتة  و�سنقوم  الد�ستور  خ��رق 
الد�ستور، كما  الذي خرق  لتقرر من  االحتادية 
الكرد�ستاين  العلم  برفع  املحا�سبة  ميكنه  ال 

فوق مباين الدوائر احلكومية" . 
النائبة عن احلزب امرية زنكنة يف  كما قالت 
ي�ستعد  ال��ذي  الوقت  يف   ، انه  �سحفي  موؤمتر 
الجراء  الكردي  وال�سعب  كرد�ستان  اقليم  فيه 
املقبل،  ال�سهر  امل�سري  لتقرير  اال�ستفتاء 
قرارا  االأ�سف،  مع  االداري��ة،  املحكمة  ا�سدرت 
الدوائر  من  كرد�ستان  علم  بانزال  ق�سائيا 
مل  خطرة  �سابقة  يف  ك��رك��وك  يف  احلكومية 

ي�سبق لها مثيل منذ عام 2003.
هذا  ب�سدة  ونرف�س  ن��دد  اذا  اننا   ، وا�سافت 
خمت�سة،  غري  حمكمة  عن  �سدر  ال��ذي  القرار 
من  د�ستورية  ق�سية  العلم  رفع  ق�سية  لكون 
من  ولي�ست  االحتادية،  املحكمة  اخت�سا�س 
الكتل  نطالب  االداري��ة،  املحكمة  اخت�سا�س 
رف�س  يف  موحد  موقف  باتخاذ  الكرد�ستانية 
�ساأنها  من  فعالة  خطوات  واتخاذ  القرار  هذا 
منع كل ما من �ساأنه اال�ساءة اىل الكرد واقليم 
القرار  هذا  ان  النائبة، من  كرد�ستان. وحذرت 

لعرقلة  مك�سوفة  �سيا�سية  اجندة  من  جزء  هو 
ظل  يف  املقبل  ال�سهر  كركوك  يف  اال�ستفتاء 
�سعب  زنكنة،  ودعت  فيه.  �سدر  الذي  التوقيت 
ب�سبب  وت��اآٍخ  �سام  يف  يعي�س  ال��ذي  كركوك 
ال�سلمي  التعاي�س  روح  خلق  يف  الكرد  جناح 

وتقا�سم  االن��ت��ق��ام  روح  وجت���اوز  واالخ����ّوة 
الرتكمانية  امل��ك��ون��ات  بقية  م��ع  ال�سلطات 
من  �سوية  والعمل  املحافظة  يف  والعربية 
يف  االيجابية  املكت�سبات  على  احلفاظ  اجل 
ا�ستتباب  حماية  يف  وخ�سو�سا  املحافظة، 

االحداث  مع  مقارنة  ال�سلمي  والتعاي�س  االمن 
 . العراقية  املحافظات  بقية  يف  ج��رت  التي 
ائتاف دولة  النائب عن  من جانب اخر حّمل 
كركوك،  حمافظ  جعفر،  حممد  جا�سم  القانون 
داخ��ل  امل��ك��ون��ات  ب��ني  حمتمل  ت�����س��ادم  اأي 
املحافظة، يف حني حذر من ا�ستغال  تنظيم 
اإنق�سامات  “داع�س” لتلك االأحداث، ف�سا عن 
تق�سيمها.  عن  ت�سفر  باملحافظة  تع�سف  قد 
نيوز”،  ل�”اجلورنال  ت�رشيح  يف  جعفر  وقال 
“من  املحتمل ان يحدث ا�سطدام يف ظل  اأنه 
دعوات حمافظ كركوك برفع العلم فوق املباين 
وحتول كركوك اىل �رشاع ما بني املكونات”، 
املحافظة  جمل�س  ذات���ه،  ال��وق��ت  يف  حممًا 
“م�سوؤولية حدوث اي �رشاع داخل  واملحافظ 
والعرب  “الرتكمان  اأن  واأ�ساف،  املحافظة”. 
بالتظاهرات  ب��داأت  احللول  من  العديد  لديهم 
اليوم، ورمبا تق�سم كركوك بني املكونات من 
يكون  اأن  متوقعًا  املحافظ”،  �سيا�سة  ج��راء 
للمحافظ “خطة يحاول من خالها البقاء يف 
ال�سلطة وتنفيذ اأجنداته”. كما اأكد رئي�س كتلة 
دولة القانون النيابية، علي االأديب، اأن رفع علم 
خمالف  كركوك  حمافظة  يف  كرد�ستان  اقليم 
للد�ستور. وقال االأديب يف بيان له اأطلعت عليه 
“الطلب ال�سادر من حمافظ  اإن  “اجلورنال” ، 
يف  كرد�ستان  اقليم  علم  رفع  ب�ساأن  كركوك 
القلق  حمافظة كركوك خمالفة د�ستورية تثري 
لدى كل ابناء ال�سعب العراقي”. واأو�سح االأديب 
احلكومة  فيه  تن�سغل  ال��ذي  الوقت  “يف  اأن��ه 
الق�ساء  راأ�سها  وعلى  مهمة  م�سريية  بق�سايا 
اثارة  فان  االرهابية  داع�س  ع�سابات  على 
تداعيات  له  تكون  قد  وامثاله  املو�سوع  هذا 
تدفع اىل نوع اخر من التطرف وهو ما يرف�سه 

وال�سام  للوئام  ي�سعى  الذي  العراقي  ال�سعب 
كانت  “مهما  وتابع  العراق”.  ار���س  كل  يف 
ومربراته  الطلب  هذا  الق��رار  ال�سعي  خلفيات 
عنه  ال��رتاج��ع  األ��ي��ه  يدعو  م��ن  بامكان  ف��ان 
النية يف  وت�سحيح هذا املوقف الثبات ح�سن 
تطبيق الد�ستور وااللتزام بالقانون “.  يف حني 
اطرافًا  الكورد�ستاين،  الدميقراطي  احلزب  اتهم 
الرتكمان والكورد  مل ي�سّمها باثارة فتنة بني 
على خلفية رفع علم االقليم يف كركوك . وقال 
النائب �سريوان عبد اهلل ا�سماعيل ، عن احلزب 
  ” ل�” اجلورنال نيوز  الدميقراطي يف ت�رشيح 
�سمن  علمه  رفع  يف  احلق  له  مكون  اي  ان” 
حمافظة  ان”   ، .وا�ساف  والد�ستور”  القانون 
كركوك تاريخيا ،  كردية لكن النظام ال�سدامي 
،  قام بتحويل املحافظة دميغرافيا ب�سيا�سته 
العدائية “. وا�ساف  ان “رفع علم االقليم حق 
اأقاليم، ومن  لديها  التي  الدول  م�رشوع كبقية 
الر�سمية  الزيارات  العلم خال  اأن يرفع  حقهم 
مل�سوؤولني كرد باعتبار الكرد ثاين اكرب مكون 

يف العراق” .
ي�سعروا  مل  بغداد  يف  ”الكرد  ان  اىل  وا���س��ار 
بال�رشاكة مع العرب على الرغم من  الت�سحيات 
العراق”  عملية حترير  االقليم يف  قدمها  التي 
مطالبا باأن “يكون التعامل مع االقليم ب�سكل 

ح�ساري كبقية الدول التي لديها اقاليم” .
جميع   حت��رتم  ال��ك��ورد  ان”  ااهلل  عبد  واك���د 
االقليات والقوميات وال ا�سكالية يف رفع علم 
الرتكمان” . واثار حفيظة االحزاب واحلركات 
كركوك  حمافظ  ق��رار  الرتكمانية،  ال�سيا�سية 
اقليم  علم  برفع  القا�سي  ك��رمي،  الدين  جنم 
االحتادي  العراقي  العلم  جانب  اىل  كرد�ستان 

يف دوائر الدولة باملحافظة.
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بني  ما  والتناغم  موجودة  "التوافقات  ان  واأ�ساف 
امل�سالح  ا�سا�س  على  قائم  وال��وزراء  النواب  بع�س 
حتالف  يف  النائبة  بدروها  نفت  كما  املعروفية".  او 
حتالفات  وجود  اجلبوري،  انت�سار  الوطنية،  القوى 
اأن  واأك��دت  الوطني".   التحالف  وكتلة  كتلتها  بني 
الفا�سدين،  القوى ال ميكن لنوابه من حماية  "حتالف 
فهو من يحاول ويف اكرث من منا�سبة ر�سد اي حالة 
عن  اجلبوري  وعربت  العامة".  امل�سلحة  تهدد  ف�ساد 
فكيف  �رشية  التوافقات  كانت  اذا  قائلة  "ا�ستغرابها 
و�سلت اىل الراأي العام". ويف راأي خمالف، اأكد مقرر 
بني  اأن"التوافقات  اخلالدي،  حممد  ال�سابق،  الربملان 
امل�سالح  وحتكمها  بالفعل  موجودة  ال�سيا�سية  الكتل 
ت�رشيح  خال  ا�سفه  عن  اخلالدي  وعرب  ال�سخ�سية". 
باأكملها  برملانية  كتل  موقف  ل�»اجلورنال«"من 
ف�ساد  ملفات  عليهم  وزراء  لدرجة  فا�سدين  تدافع عن 

كاملة يخرجون من الربملان منت�رشين".  واأ�ساف اأن 
"الف�ساد ا�سبح منت�رشاً، م�سرياً اىل انه يف هذا الوقت 
كانت  �سيا�سية  �سابقة  ا�ستجوابات  هناك  الحظنا 
ل�رشب النا�س الذي مل ت�سوبهم اي �سائبة".  كما لفت 
االنتباه اىل ان "جمل�س النواب حتّول يف ا�ستجواباته 
غري  نتائج  وذات  بحتة  �سيا�سية  ا�ستهدافات  اىل 
�سحيحة".  بدوره ذهب املحلل ال�سيا�سي، عبد االمري 
"م�ساألة  اأن  اىل  ل���»اجل��ورن��ال«  ت�رشيح  يف  املجر، 
جميع  الن  النا�س  على  خافية  تعد  مل  اال�ستجواب 
الكتل متورطة بالف�ساد لكونه ا�سبح منظومة متكاملة 
ومتعاونة فيما بينها من اجل م�سالح القوى ال�سيا�سية 
املا�سكة بال�سلطة". واأ�ساف اأن "تلك القوى تعد قوى 
متنفذة واي ثقب يف هذه املنظومة من خال ادانة اي 
م�سوؤول �سواء اأكان يف هذه اجلهة او تلك، رمبا يف�سي 
بعد،  فيما  عليها  ال�سيطرة  ي�ستطيعوا  لن  تداعيات  اىل 
العام".   الراأي  اأمام  حمرجون  اجلميع  ي�سبح  ثم  ومن 
وال�سيما  االمر،  خطورة  يدركون  ان"امل�سوؤولني  واكد 

اأن العراق مقبل على حملة انتخابية فهم بحاجة اىل 
اكان  �سواء  االن  يقال  ما  "ان  وبني  وال�سرت".   املال 
هو  البع�س،  األ�سنة  على  يرد  مل  ام  الكام  هذا  يرتدد 
حقائق واقعة، فالتعاون موجود بني االطراف خدمة 
مل�ساحلها الذاتية واحلزبية وال�سخ�سية".  واأ�سار اىل 
ان "امل�سلحة يف ال�سلطة والتم�سك باملال والنفوذ يف 
حال  يف  اأما  و�سعهم،  على  �سيكونون  تعاونهم  حال 
اىل  و�سولوا  النهم  جميعا  ف�سيخ�رشون  اختافهم 
ال�سلطة عن طريق التحالفات وال�سفقات، فمن املوؤكد 
الفا�سدين  �سرت  على  وتعاونًا  متا�سكًا  اكرث  يكونوا  ان 
اىل  ت��وؤدي  ثغرة  هناك  ت�سبح  ان  اجل  من  ودعمهم 
وكان  العراقي".  العام  ال��راأي  ام��ام  كبرية  انتكا�سة 
الربملان قد �سوت بالقناعة على اجوبة وزير التجارة 
اخلمي�س  املنعقدة  جل�سته  يف  اجلميلي  �سلمان  وكالة 
القانون  دول��ة  ائتاف  عن  النائب  وق��ال  املا�سي. 
"اجلميلي  ان  نيوز«،  »اجلورنال  ل�  علي  ال�سيخ  احمد 
التي  الكثري من امللفات  اأجوبة وا�سحة على  مل يقدم 

اأبرزها  ن�سيف،  عالية  النائبة  امل�ستجوبة  طرحتها 
ال�رشكات املو�سوعة على القائمة ال�سوداء". واأ�ساف، 
كان  والراف�سة  املقتنعة  بني  باالأ�سوات  الفارق  ان" 
ت�سعة اأ�سوات، لذا �رشورة اعادة الت�سويت على اجوبة 
د�ستورية  عملية  "اال�ستجواب  ان  مبينا  اجلميلي"، 
اجل  من  اليها  يحتاج  الرقابي  والعمل  ودميقراطية 
انطباع  العطاء  التنفيذي  اجلهاز  م�سارات  ت�سحيح 
النائب  اكد  جهته،  من  مراقبة".  بانها  االإدارات  لدى 
عن حتالف القوى فار�س طه ل� »اجلورنال نيوز«، ان" 
وكالة  التجارة  وزير  اأجوبة  على  بالقناعة  الت�سويت 
الثقة  منح  جتديد  قرار  مبثابة  كانت  اجلميلي  �سلمان 
ووفق العرف داخل الربملان فان قرار �سحب الثقة من 

عدمه اأُلغي ب�سبب اقتناع اغلب النواب باالجوبة".
واأ�ساف، ان "رئا�سة الربملان هي امل�سوؤولة عن حتديد 
قرار اعادة الت�سويت على االأجوبة من عدمه وذلك بعد 
جديد  من  الت�سويت  اإع��ادة  امل�ستجوبة  النائبة  طلب 

داخل الربملان".
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