
حذر نواب يف الربملان العراقي من ن�شوب م�شاكل كثرية 
يف مرحلة ما بعد تنظيم داع�ش االرهابي.

لـ  �شنكايل،  ماجد  الدميقراطي  احلــزب  عن  النائب  وقــال 
»اجلورنال نيوز«، االحد، ان “هناك موا�شيع مهمة وحمل 
خالف كبري بني االحزاب ال�شيا�شية خا�شة يف مرحلة ما 
بعد داع�ش قد توؤدي اىل ن�شوب م�شاكل كبرية يف امل�شتقبل 

القريب”.
رئي�ش  “زيارة  ان  �شنكايل  اكد  ا�شتفتاء كرد�شتان  وب�شاأن 
اقليم  اىل  كوبي�ش  يــان  العراق  يف  املتحدة  االمم  بعثة 
كرد�شتان اتت ملناق�شة اال�شتفتاء”، موؤكدا م�شي حكومة 
كرد�شتان باإجراء اال�شتفتاء على الرغم من رف�ش احلكومة 

االحتادية واالمم املتحدة اجراءه”.
وتابع”رمبا يكون لدى احلكومة االحتادية واالمم املتحدة 
وجهة نظر اخرى يف اجراء اال�شتفتاء لكن هذا المينع من 
الفتًا  اال�شتقالل”،  ا�شتفتاء  باإجراء  الكردي  ال�شعب  رغبة 
كبري  خالف  وحمل  مهمة  موا�شيع  “هناك  ان  اىل  النظر 
داع�ش  بعد  ما  ال�شيا�شية خا�شة يف مرحلة  االحزاب  بني 

قد توؤدي اىل ن�شوب م�شاكل كبرية يف امل�شتقبل القريب”.
�رشحوا  كرد�شتان  حكومة  يف  “امل�شوؤولني  ان  اىل  وا�شار 
الدولة  اقامة  باأن  وابلغوه  اال�شتفتاء  اجــراءات  لكوبي�ش 
الكردية لن ت�شكل خطرا على العراق واملنطقة، بغية اقناع 

االمم املتحدة”.
وقال النائب عن ائتالف دولة القانون حممد ال�شيهود ،ان 
“اجراء اقليم كرد�شتان اال�شتفتاء يفتقر اىل الدعم القانوين 
راف�شة  العظمى  والدول  الدولية  املنظمات  لكون  والدويل 

اال�شتفتاء”.
وذكر ال�شيهود لـ »اجلورنال نيوز«، ان “احلكومة االحتادية 
فال  اال�شتفتاء،  الجــراء  الراف�ش  موقفها  ابدت  بغداد  يف 
ميكن لالمم املتحدة وجمل�ش االمن املوافقة على انف�شال 

كرد�شتان من دون موافقة احلكومة العراقية”.

حيث ك�شف م�شدر امني، االحد، عن ابرام اتفاق بني 
القوات  لن�رش  العراقية  واحلكومة  املتحدة  الواليات 

االمريكية على الطريق الدويل يف حمافظة االنبار.
وقال امل�شدر لـ »اجلورنال نيوز«، ان “انت�شار القوات 
االمريكية على الطريق الدويل ال�رشيع ومنطقة الكيلو 
200 و�شوال اىل منفذ عرعر احلدودي غربي االنبار 
جاء بناًء على اتفاقية ابرمت بني اجلانبني االمريكي 

والعراقي لتاأمني تلك املناطق”.
الطريق  على  االمريكية  القوات  “انت�شار  ان  وا�شاف 
يتحركون  عنا�رشها  لكون  اليوم  وليد  لي�ش  الدويل 
بني احلني واالخر من منطقة اىل اخرى وحتت غطاء 
للطائرات  جوية  ومبراقبة  التحالف  لطريان  جوي 
تعرف  كما  ال�شحراء  بوح�ش  ُتعرف  التي  امل�شرية 
اي�شا بال�شامتة وتطري بارتفاعات عالية ومنخف�شة 

من دون �شوت”.
والقيادات  االنبار  حكومة  ان”  اىل  امل�شدر  وا�شار 
االمريكية  التحركات  مبعرفة  لهم  ي�شمح  ال  االمنية 
القوات  يف االنبار ومتنع اي قوة عراقية من مرافقة 
فيتم  ع�شكرية  قطعات  �شاركت  اإن  وحتى  االمريكية، 

اختيارهم من افواج قتالية “.
يف حني اكد ع�شو اللجنة االمنية يف جمل�ش حمافظة 
بغداد  يف  االمريكي  ال�شفري  زيارة  ان   ، اليوم  االنبار 
من  وفــد  مع  الفلوجة  اىل  �شيليمان”  “دوغال�ش 
ال�شفارة ، بح�شور حكومة االنبار والقيادات االمنية 
من  ــدم  ُق ومــا  اخلدمي  الو�شع  على  لالطالع  ،هــي 

م�شاريع من قبل املنظمات الدولية .
وقال راجع العي�شاوي ملرا�شل  لـ»اجلورنال نيوز« ان” 
ال�شفري االمريكي يف العراق قدم تهانيه اىل احلكومة 
اىل  بعودتهم  االنبار  ومواطني  وم�شوؤويل  العراقية 

مناطقهم  املحررة من تنظيم » داع�ش « االرهابي .
مب�شوؤويل  لقائه  خالل  رحب  �شيليمان  ان”  وا�شاف 
الطريق  لتاأهيل  امريكية  �رشكة  باختيار  االنــبــار  
الدويل يف املحافظة، وبني اأن هذا امل�رشوع �شي�شاهم 

يف توفري و�شائل نقل البناء ال�شعب العراقي”.
ونفى بركات ” االنباء التي حتدثت عن وجود اتفاقية 
امل�شاريع  جميع  وان  االنبار  حكومة  مع  امريكية 
املركزية  بغداد  حكومة  قبل  من  تربم  واالتفاقات 
مع ال�رشكات واملنظمات التي تتقدم مب�شاريع اعمار 
وتاهيل يف املناطق املحررة من التنظيم االرهابي”.
ان  االنــبــار،  حمافظة  جمل�ش  اكــد  ــذي  ال الــوقــت  يف 
بعنوان  هو  املحافظة  يف  احلايل  االمريكي  الوجود 
القوات  مل�شاعدة  “مقاتلني”  ولي�ش  “م�شت�شارين” 

االمنية العراقية يف حماربة عنا�رش داع�ش االرهابية.
ت�رشيح  يف  كرحوت  �شباح  املجل�ش  ع�شو  ذكر  فقد 
االنبار  بدخول  داع�ش  قيام  عند  انه  قال  �شحفي” 
احلكومة  ارتاأت  املحافظة  يف  مهمة  اجزاء  واحتالل 
مل�شاعدة  امريكيني  م�شت�شارين  ادخــال  االحتــاديــة 
االرهابية  العنا�رش  ل�رشب  العراقية  االمنية  القوات 
بع�ش  بقيت  وبعد عامني  انه  مبينا  داع�ش،  وخا�شة 
املناطق ما تزال حتت �شيطرة داع�ش وهي راوة وعنه 
ولي�ش  “م�شت�شارون”  املحافظة  يف  ويوجد  والقائم 

االنبار  اىل  دخلوا  االمريكي  اجلانب  من  “مقاتلني” 
مل�شاعدة القوات االمنية يف التدريب لتحرير املناطق 
على  وافقت  االحتادية  احلكومة  واأ�شاف،  املتبقية. 
حمافظات  اىل  االمــريكــيــني  امل�شت�شارين  دخـــول 
على  تقت�رش  وهــي  ونينوى  الدين  و�شالح  االنبار 
جمال التدريب واال�شت�شارة فقط ، الفتا النظر اىل ان 
االحتادية  احلكومة  الرادة  متتثل  املحلية  احلكومة 
او  دخول  عن  امل�شوؤولة  وهي  القرار  �شاحبة  لكونها 

خروج القوات االجنبية من العراق.

جــواد  ال�شعبي  احل�شد  يف  الــقــيــادي  حــذر  حــني  يف 
الطليباوي، من خمطط اأمريكي الإعادة �شيطرة تنظيم 
"داع�ش" على حمافظة االأنبار، م�شرياً اإىل وجود اأكرث 
االأنبار  للتنظيم يف �شحراء  تابع  3000 عن�رش  من 

بـ"حماية اأمريكية".
"حمافظة  اإن  �شحفي،  حديث  يف  الطليباوي  وقــال 
االأنبار مل حُترر ب�شكل كامل وذلك ب�شبب تدخل القوات 
نائمة  خاليا  وهناك  حتريرها،  عملية  يف  االأمريكية 
يف املحافظة بداأت تن�شط"، حمذراً من "وجود خمطط 
للقوات االأمريكية الإعادة تنظيم داع�ش لل�شيطرة على 
من  اأكــرث  "هناك  اأن  الطليباوي،  واأ�شاف  االأنبار". 
3000 مقاتل من داع�ش يف �شحراء االأنبار بحماية 
اأن  من  وحذرنا  "قلنا  متابعًا  االأمريكية"،  ال�رشكات 
م�شك االأر�ش ال بد اأن ُي�شلم للقوات االأمنية مب�شاركة 
اىل  الدواع�ش  لعدم عودة  االأمان  الأنها �شمام  احل�شد 
املناطق املحررة ولكن هناك اأجندات وخطط الإعادة 

الدواع�ش مرة ثانية".
على  ي�شيطر  زال  ما  "داع�ش"  تنظيم  اأن  اإىل  ي�شار 
منت�شف  منذ  االأنــبــار  حمافظة  يف  املناطق  بع�ش 
هجمات  واالآخر  احلني  بني  ي�شن  بينما   ،2014 عام 
االمريكية  القوات  ووجود  حتريرها.  مت  مناطق  على 
دعوات  اثار  الدويل  االتفاق  حدود  خارج  العراق  يف 
�شيا�شية عراقية راف�شة لهذا الوجود حتت اأي م�شمى 
العراق.  اأح�شان  اىل  املو�شل  بعد عودة  كان خا�شة 
ع�شائب  با�شم  الر�شمي  املتحدث  يرى   ، جانبه  من 
اأهل احلق نعيم العبودي، بان بقاء القوات االأمريكية 
 ، الدولية  للقوانني  تبعًا  الربملان  موافقة  اىل  يحتاج 
م�شتبعداً  ذلك  على  النواب  جمل�ش  ي�شّوت  ان  والبد 
ال�شارع  يرف�شها  ق�شية  على  الربملان  ي�شّوت  ان” 
العراقي بكل قوة ، وعرّب يف اأكرث من مرة باأنه يرف�ش 
بقاء القوات االمريكية يف العراق. الفتًا النظر اىل ان 
املطلب ال�شعبي والربملاين ي�شب كله باجتاه ممانعة 
بقاء تلك القوات بقواعد ثابتة يف العراق خا�شة بعد 
القانون والد�شتور  ، النه جتاوز على  حترير املو�شل 

العراقي.
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بغداد_ فاطمة الشمري 

)الجورنال( تكشف عن خفايا زيارة الصدر للسعودية وفحوى رسالة وصلت إليه من النجف وهو في جدة

القانون: النجيفي وبارزاني وراء سقوط الموصل 
بيد داعش

العمل تناقش إجراءات نقل الصالحيات إلى 
المحافظات وإعداد الموازنة التشغيلية لعام 2018

العراق يبحث مع التشيك التطورات السياسية 
واألمنية في المنطقة 

رئي�ش  نائب  يتزعمه  الــذي  القانون  دولــة  ائتالف  اتهم   : نيوز  اجلورنال  بغداد_ 
اجلمهورية نوري املالكي ، اللجنة النيابية املكلفة بالتحقيق يف احتالل داع�ش مدينة 

املو�شل بـ”غري احليادية” وانها “جزء من م�رشوع التنظيم “.
ان”  نيوز«  لـ»اجلورنال  ت�رشيح  “يف  ال�شيهود  “حممد  االئتالف  عن  النائب  وقال 
ق�شية �شقوط مدينة املو�شل ال تخفى على احد لكون املتهم االبرز فيها هو حمافظ 
نينوى ال�شابق اثيل النجيفي ورئي�ش اقليم كرد�شتان املنتهية واليته م�شعود بارزاين“.
اعداد  بينما   مقاتل    500 بـ  املو�شل  مدينة  “داع�ش” اجتاح  ان” تنظيم  واأ�شاف 
املو�شل  يف  املحلية  احلكومة  لكن  القوات  تلك  ا�شعاف  تتجاوز  االأمنية  القوات 

وبالتعاون مع بارزاين مهدت االأر�شية لدخول داع�ش االإرهابي اىل املدينة “.
غري  املو�شل  مدينة  �شقوط  يف  بالتحقيق  املكلفة  النيابية  اللجنة  ان”  اىل  واأ�شار 

حيادية وجزء من م�رشوع داع�ش االإرهابي ومل تك�شف عن احلقائق”.
االإرهابي  داع�ش  بيد  املو�شل  ب�شقوط  حتقيقية  جلنة  العراقي  النواب  جمل�ش  و�شكل 

واأدانت اللجنة اكرث من 40 �شخ�شية ما بني قيادات امنية وقيادات �شيا�شية .

بغداد _ متابعة : ناق�ش وكيل وزارة العمل وال�شوؤون االجتماعية عبد الكرمي اجلنابي، 
االثنني، �شالحيات نقل وفك االرتباط لالأق�شام املنفكة عن الدوائر املركزية واإحلاقها 
لعام  الت�شغيلية  املوازنة  واإعــداد   2013 ل�شنة   21 رقم  قانون  وفق  باملحافظات 
2018. وذكر بيان �شحفي  للوزارة ، ان "االجتماع كان بح�شور عمار عبد الواحد 
ال�شوداين املدير العام للمركز الوطني لل�شحة وال�شالمة املهنية وعبري اجللبي املدير 
الب�رشية  املــوارد  اأق�شام  ومديري  اخلا�شة  االحتياجات  ذوي  رعاية  لدائرة  العام 
واحل�شابات يف الدوائر ذات العالقة التابعة للوزراة، وذلك ملناق�شة نقل ال�شالحيات 
وفق  باملحافظات  واحلاقها  املركزية  الدوائر  عن  املنفكة  لالأق�شام  االرتباط  وفك 
قانون رقم 21 ل�شنة 2013 واإعداد املوازنة الت�شغيلية لعام 2018 من قبل الوزارة 

وفق احتياج كل دائرة بالتن�شيق مع املحافظة واإ�رشاك املحافظات يف اإعدادها".

العراق مقبل على  اأن  �شليم اجلبوري، االثنني،  الربملان  اأكد رئي�ش   : بغداد _ متابعة 
مرحلة مقبلة تتطلب مزيد من التعاون والتن�شيق مع الدول ال�شديقة، معربا عن تطلع 

الربملان اىل مزيد من التعاون للنهو�ش مبوؤ�ش�شته الت�رشيعية.
وقال املكتب االإعالمي للجبوري يف بيان �شحفي، اإن "االأخري ا�شتقبل، مبكتبه نائب 
الت�شيكي  ال�شعب  رئي�ش جمل�ش  ونائبة  بارتو�شك  يان  الت�شيكي  النواب  رئي�ش جمل�ش 

ملو�شا هور�شكا والوفد الربملاين املرافق لهما بح�شور �شفريي البلدين".
العراق  بني  الثنائية  العالقات  ا�شتعرا�ش  خالله  جرى  "اللقاء  اأن  املكتب،  واأ�شاف 
ال�شديقني و�رشورة  البلدين  ي�شمن م�شالح  تعزيزها مبا  و�شبل  الت�شيك  وجمهورية 
بذل كل اجلهود من اجل ادامة التعامل امل�شرتك وعلى امل�شتويات كافة "، مردفًا "كما 

بحث اللقاء التطورات ال�شيا�شية واالمنية يف املنطقة والعامل".
"العراق مقبل على مرحلة مهمة بعد زوال تنظيم  اأن  البيان،  واأكد اجلبوري، بح�شب 
ال�شديقة ومبا يخدم  الدول  التعاون والتن�شيق مع  داع�ش االرهابي تتطلب مزيد من 

م�شلحة البالد العليا".
مبوؤ�ش�شته  للنهو�ش  التعاون  من  مزيد  اىل  يتطلع  "الربملان  اأن  اىل  النظر  الفتًا   
ت�شهم يف  التي  والقوانني  الت�رشيعات  لل�شعب من خالل  باعتبارها ممثاًل  الت�رشيعية 

ا�شتقرار البالد".

بحجة تأمين طريق منفذ عرعر... تحركات مريبة للقوات األميركية في صحراء األنبار  

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

مل تعد خطوة تعزيز 
اأمريكا قواتها يف االنبار 
هي املرة االأوىل، واأي�ضا 

ال ن�ضتطيع ان نعّدها املرة 
االأخرية، لكون اأمريكا 

لي�س يف ح�ضبانها �ضحب 
جميع قواتها من العراق، 

وتاأتي احلجة هذه املرة باأن 
هدفها تاأمني طريق منفذ 

عرعر الذي �ضيخدم حركة 
التبادل التجاري بني العراق 

وال�ضعودية.

إعداد_ فاطمة عدنان 

ا�شتطاعت ان يكون لديها قدر اكرب يف ع�شا توازن 
رو�شيا  قبل  الداعم من  الزخم  بعد  �شيما  ال  املنطقة 
الطرف  يف  انه  مبينا  ال�شعبية،  وال�شني  االحتادية 
ان  م�رشوعه  يعك�ش  ان  اليوم  يحاول  ال�شعودي 
التغيري  حــول  التمظهر  عملية  يف  نية  لديه  لي�ش 
يف  العربي  الــود  ك�شب  بل  املذهبي  اجليو�شيا�شي 
املنطقة بتوا�شل بحلقة نقا�ش وتفاو�ش من اطراف 
�شيعية مهمة يف ال�شاحة العراقية وال�شاحة العربية.

يف  االن  حتى  مــازال  امل�رشوع  اإن  بالقول  وتابع 
�شيئا  الب�شاط  ل�شحب  حقيقية  قواعد  ان�شاء  طــور 
ف�شيئا من تاثريات بع�ش دول االقليم وعلى راأ�شها 
ان  االطــراف  لت�شتطيع  العربية،  املنطقة  يف  ايــران 
اال�شالمية  القمة  بعد  االكرب  م�رشوعها  يف  مت�شي 
جاهدة  حاولت  ان  بعد  الريا�ش  يف  االمريكية  ـ 
يف  املذهبي  بال�شكل  عام  اطار  يف  بعدا  تعطي  ان 

اىل  وانتقاداتها  توجهاتها  جام  و�شبت  املنطقة، 
�شيطرتها  جماح  كبح  وعملية  االيرانية  التدخالت 
الدول  وحدائق  �شاحة  يف  اخللفية  نوافذها  وامــرار 
املجاورة وعلى راأ�شها العراق، وبذلك يتحول ك�شب 
ود الطرف العربي الذي يبدو لها هو االقرب يف هذا 
االمر او بعيدا عن تاثريات ال�شاحة االيرانية وخيوط 
م�شاحلها يف العراق او �شوريا وهو ال�شيد ال�شدر يف 

هذا امل�شمار.
زار  والـــذي  ال�شدر  ال�شيد  ان  ال�شاعدي  واو�ــشــح 
يحاول  عــامــًا،   11 قبل  االوىل  للمرة  ال�شعودية 
ال�شيما  لالنفتاح  ال�شعب  حاجة  فقط  لي�ش  ــراز  اب
العراقيني  االإعداد ملرحلة مهمة وحا�شمة يف حياة 
على  )داع�ش(  تدمري  وخــراب  اآهــات  معاجلة  وهي 
واإعـــادة  التاهيل  مرحلة  يف  العراقية  ال�شاحة 
ال�شعودي  اجلانب  ابدى  ان  بعد  خ�شو�شًا  االعمار، 
اهتمامًا وا�شتعداداً للتدخل ب�شكل مبا�رش عن طريق 
اال�شتثمارات واعادة اعمار املناطق التي احُتلت من 

حماولة  اليوم  نرى  وبهذا  وُحــررت،  "داع�ش"  قبل 
وامل�رشوع  التوجه  بني  و�شيطا  يكون  ان  ال�شدر 
العربي  ــرشوع  واملــ� والــتــوجــه  جهة  مــن  ـــراين  االي
ال�شعودي من جهة اأخرى، وان يكون خمففًا لل�شغط 
احلا�شل  التوتر  عقب  ال�شعودية  داخل  املكون  على 
جدول  بع�ش  على  ينعك�ش  واالمر  العوامية  ب�رشب 
مع  خ�شو�شا  العراقي   - العراقي  التفاهم  اعمال 
وجود عملية توا�شل وود تقاربت من رئي�ش الوزراء 
العملية  داخل  منظمة  قوة  اكرب  مع  العبادي  حيدر 
وزير  ا�شت�شافت  ان  بعد  "بدر"  وهــي  ال�شيا�شية 
وامنا  فح�شب  حكوميا  طرفًا  يكن  مل  الذي  الداخلية 
الطرف  مع  وتوافقات  ارتباطات  لديه  حزبيًا  طرفًا 
ال�شعودية  ان  اىل  ال�شيا�شي  املحلل  واأملح  االيراين. 
الذي  العربي  امل�رشوع  اىل  ال�شدر  ا�شتمالة  حتاول 
التوافق مع  او  النجاح  اأعد له عامل م�شاعد لعملية 
بنف�شه  ناأى  ال�شدر  ان  اىل  ا�شافة  العبادي،  ال�شيد 
و�شم  قد  التي  واملوؤ�رشات  املنازالت  من  كثري  عن 

خالل  مــن  احل�شد  قــادة  االحــيــان  بع�ش  يف  بها 
للتيار  الع�شكري  اجلناح  حــاول  التي  اخلــروقــات 
الربملان  يف  ع�شو  وقال  عنها.  االبتعاد  ال�شدري 
عراقية  موا�شيع  جملة  �شتناق�ش  ال�شدر  "زيارة  اإّن 
�شيعة  على  جديدة  �شعودية  انفتاح  �شيا�شة  �شمن 
"جدول  اأّن  النائب  و�شفه.واأكد  بح�شب  العراق"، 
ال�شعودي  العهد  ويل  مع  لقاًء  ت�شمن  ال�شدر  زيارة 
عن  ف�شاًل  اآخرين،  وم�شوؤولني  �شلمان،  بن  حممد 
التيار  العلماء". وقال ع�شو  اأع�شاء من هيئة كبار 
العبيدي،  ال�شيخ جمال  ال�شدري يف حمافظة بابل، 
اإن "الزيارة جاءت بدعوة ر�شمية من ال�شعودية، ومت 
تاأجيلها من قبل ال�شدر ب�شبب مهام داخلية تتعلق 
بالتيار"، مبينًا اأنه "�شيتم بحث ملفات كثرية خالل 
الزيارة"، من دون اأن يك�شف عنها، الفتًا النظر اإىل 
و�شتكون  ثالثة،  اأو  يومني  ت�شتمر  قد  "الزيارة  اأن 
بالتاأكيد هناك ملفات للتحدث ب�شاأنها �شمن اأولوية 

امل�شلحة العراقية".
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