
النواب  دخول  االحد،  القانون،  دولة  ائتالف  رف�ض   
املحكمة  ب��ت  ق��ب��ل  اجل��ل�����س��ات  اىل  االنف�ساليني 

االحتادية باأمرهم .
عليه  اطلعت  ب��ي��ان  يف  البعيجي  من�سور  واأك���د 
»اجلورنال « ان” على جميع النواب الوطنيني الذين 
يوؤمنون بوحدة البلد ويرف�سون التق�سيم عدم ال�سماح 
جمل�ض  اىل  بالدخول  االنف�ساليني  الكرد  للنواب 
املحكمة  تبت  ان  قبل  اجلل�سات  ح�سور  او  النواب 
مما  القانوين  و�سعهم  وتو�سح  باأمرهم  االحتادية 

قاموا به من فعل �سد الد�ستور والقانون”.
وا�ساف ان” هوؤالء النواب خرقوا القانون والد�ستور 
ناهيك  به،  اق�سموا  الذي  الد�ستوري  باليمني  وحنثوا 
اجل  من  عليه  عملوا  ال��ذي  التاآمري  امل�رشوع  عن 
تق�سيم البلد فمن غري املمكن ان ن�سمح لهم بالدخول 
املخالفات  هذه  كل  عليهم  وهم  اجلل�سات  قاعة  اىل 
“النواب  ان  البعيجي  واو���س��ح  الد�ستورية”.. 
االنف�ساليني الذين حددتهم اللجنة التي �ُسكلت داخل 
جمل�ض النواب عددهم 15 نائبا لن ن�سمح بدخولهم 
قبل ان حتدد م�سريهم املحكمة االحتادية خ�سو�سا 
اللجنة  قبل  من  قراءته  �ستتم  النهائي  التقرير  وان 
او  املقبلة  اجلل�سة  خالل  االمر  هذا  يف  �سكلت  التي 
التي تليها “. وطالب املدعي العام “بتحريك دعوى 
الذي  ال�رشعية  فاقد  البارزاين  م�سعود  �سد  ق�سائية 
حريات  و�سادر  ثرواته  ونهب  العراق  على  تاآمر 
تتخذ  ان  يجب  االج��راءت  هذه  كل  الكردي،  ال�سعب 
من قبل الق�ساء وان ت�سري يف الطريق ال�سحيح �سد 
البارزاين”. ودعا البعيجي” جميع النواب الوطنيني 
االخرى  الكتل  او  الوطني  التحالف  يف  كانو  �سواء 
ُتتخذ  حتى  عنهم  احل�سانة  رفع  على  الت�سويت  اىل 
بحقهم االجراءت القانونية مبا قاموا به من فعل �سد 

الد�ستور والقانون”.
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بغداد_ الجورنال

الكونغرس األميركي يعتزم إقرار مساعدة »غير مشروطة« للبيشمركة.. وبغداد محذرة من عواقبها: هكذا سيكون ردنا! تحرير منطقتين ورفع العلم العراقي فوقهما شرقي راوه

التغيير ترفض المشاركة باجتماع حكومة كردستان 
مع الكتل البرلمانية

المحكمة االتحادية: قيام لجنة برلمانية بترشيح 
أعضاء مفوضية االنتخابات ال يخالف الدستور

بغداد_ خا�ض: اعلن القيادي يف احل�سد الع�سائري مبحافظة االنبار قطري ال�سمرمد االحد، 
العراقي  العلم  ورفع  االنبار  غربي  راوه  ق�ساء  �رشقي  وجزاية  احل�سانية  منطقتي  حترير 
با�رشت  االمنية  “القوات  ان  نيوز«  »اجلورنال  ملرا�سل  ال�سمرمد  وقال   . مبانيها  فوق 
احل�سانية  منطقتي  يف  املفخخة  واملنازل  النا�سفة  العبوات  وتفكيك  التاأمني  عمليات 
للقطعات  مقاومة  دون  من  هربوا  الذين  االرهابي  داع�ض  تنظيم  من  املحررتني  وجزاية 
الع�سكرية”. وا�ساف ان” القوات االمنية تتقدم يف قواطع امل�سوؤولية لتحرير مركز ق�ساء 
راوه خالل ال�ساعات القليلة املقبلة واعالن االنبار حمررة بالكامل”. من جانب اخر، اعلن 
امر الفوج الثالث للح�سد الع�سائري مبحافظة االنبار العقيد خمي�ض املحالوي االحد، حترير 
منطقتي جممع ال�سقق واملعامل �سمايل ق�ساء راوه غربي االنبار ورفع العلم العراقي فوق 
مبانيها . وقال املحالوي ملرا�سل »اجلورنال نيوز« ان” القوات االمنية متكنت من اقتحام 
منطقتي جممع ال�سقق واملعامل �سمايل ق�ساء راوه ورفع العلم العراقي فوق مبانيها بعد 
معارك متقطعة مع عنا�رش تنظيم داع�ض االرهابي”. وا�ساف ان” القوات االمنية متكنت 
من تدمري عجلة مفخخة ومن�سة الطالق ال�سواريخ يف حني متت معاجلة مفرزة هاون 
للتنظيم االجرامي وحرق م�ستودع للوقود والعبوات النا�سفة يف املدخل ال�سمايل لق�ساء 

راوه”.

بغداد_ اجلورنال: اأعلنت كتلة حركة التغيري يف برملان كرد�ستان، االأحد، رف�سها امل�ساركة يف 
اجتماع حكومة االإقليم مع الكتل الربملانية، يف حني دعت اإىل ت�سكيل حكومة موؤقتة الإدارة 
املرحلة احلالية يف االإقليم. وقال رئي�ض الكتلة برزو جميد يف بيان اطلعت عليه "اجلورنال"، 
اإن "كتلة حركة التغيري يف الربملان الكرد�ستاين لن ت�سارك يف اجتماع حكومة االإقليم مع 
روؤ�ساء الكتل الربملانية"، م�سريا اإىل اأن "هذه احلكومة ف�سلت يف معاجلة االأزمات وال تتمكن 
من جتاوز املرحلة احل�سا�سة احلالية". ودعا جميد اإىل "�رشورة ت�سكيل حكومة موؤقتة الإدارة 
اأن  اأهمية  املرحلة وجتاوز االأزمة احلالية ب�سكل يخدم م�سلحة مواطني كرد�ستان"، موؤكدا 
"تكون اأولويات احلكومة املوؤقتة حت�سني الو�سع املعي�سي للمواطنني واحلفاظ على جتربته"

بغداد_ اجلورنال: اأ�سدرت املحكمة االحتادية العليا، االأحد، قراراً بخ�سو�ض قيام جلنة 
اأن  العليا امل�ستقلة لالنتخابات، موؤكدة  النواب برت�سيح اع�ساء املفو�سية  من جمل�ض 

ذلك ال يتعار�ض مع الد�ستور.
وقال املتحدث الر�سمي اإيا�ض ال�ساموك يف بيان اطلعت عليه "اجلورنال"، اإن "املحكمة 
العليا عقدت جل�ستها ونظرت يف دعوى الطعن بعدم د�ستورية املادة )3/  االحتادية 
والطلب  لالنتخابات  امل�ستقلة  العليا  املفو�سية  لقانون  الثالث  الف�سل  من  ثانيًا( 

بالغائها".
واأ�ساف، اأن "الطعن ان�سّب على قيام جلنة من جمل�ض النواب برت�سيح اع�ساء جمل�ض 

املفو�سني بداعي اأن ذلك ي�سكل خمالفة الحكام الد�ستور العراقي"
 )7/11/2017( بتاريخ  ال�سادر  قرارها  يف  وجدت  "املحكمة  اأن  ال�ساموك،  وتابع 
بالرقم )88/ احتادية/ 2017( اأن اللجنة امل�سكلة من جمل�ض النواب التي تولت تر�سيح 
املفو�سية  قانون  من  ثانيًا(   /9( املادة  عليها  ن�ست  قد  املفو�سني،  جمل�ض  اع�ساء 
امل�ستقلة لالنتخابات، واأن قيامها برت�سحيهم كان ايفاًء بالتزاماتها املن�سو�ض عليها 

يف القانون املذكور".
واو�سح، ان "الطاعن ا�ستند اإىل اأن اع�ساء املفو�سية هم من ا�سحاب الدرجات اخلا�سة 

التي يلزم اأن ير�سحهم جمل�ض الوزراء".
واأ�سار اإىل، اأن "قرار املحكمة ذكر ان هذا الرت�سيح ال يتقاطع مع احكام الد�ستور؛ الأن 
يتمتعون  وامنا  ال��وزارة،  وكالء  اأو  اخلا�سة  الدرجات  ا�سحاب  من  لي�سوا  املر�سحني 
بامتيازاتهم دون الدرجة املذكورة، وبناًء عليه وجدت املحكمة اأن الدعوى غري موؤ�س�سة 

على �سند من الد�ستور فقررت ردها".

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

�سلطت وكالة “ايكورد 
االخبارية”، ال�سوء على 

مو�سوع اختفاء )1.226 
( مليار دوالر من عائدات 

مبيعات نفط كرد�ستان 
لثالثة ا�سهر. وا�سارت 

الوكالة يف تقريرها الذي 
ترجمته »اجلورنال نيوز«، 

اىل ان اقليم كرد�ستان �سّدر 
نحو 17.651.000 

برميل يف ال�سهر االخري 
من عام 2016، و 

يف  برميل   17،651،000
ال�سهر االول من عام 2017، 

و15،593،000 لل�سهر 
الثاين، وفقا لبيانات �سركة 

“�سومو”،.

الواحد دولًيا )$55( لكن  وكان معدل �سعر الربميل 
ا�سبح  حيث  دوالرات  ب�9  اقل  ب�سعر  باعه  االقليم 
ا�سهر  لثالثة  النفط  ت�سدير  عائدات  وان   ،)46$(
عائدات  اىل  باال�سافة  دوالر،  مليار   2.343 تبلغ  
انتاج النفط 273 مليون دوالر، وعائدات بيع النفط 
الكلي  املبلغ  ان  اي  دوالر،  مليون   450 املحلي 
دوالر.  مليار   3،066،562،000 هو  ا�سهر  للثالثة 
الرواتب احلكومية  “اذا طرحنا منها  الوكالة  وتقول 
م�ساريف  دوالر  مليون  و150  دوالر،  مليون   450
الدولة �سهريا، يتبقى منها 1.8 مليار دوالر. اأّي وفقا 
الثالثة  املفقودة يف  االموال  اإن  االح�سائيات،  لهذه 
ا�سهر تقدر ب� 1.226 مليار دوالر”. ونوهت الوكالة 
بانها لي�ست املرة االوىل التي تختفي فيها مليارات 
العديد  توجيه  مت  كما  االقليم،  خزنة  من  ال��دوالرات 
“م�سعود  اىل  ال�ساأن،  هذا  بخ�سو�ض  االتهامات  من 
العمال  ح��زب  وق��ادة  طالباين”  و”جالل  برزاين” 
“مت  بالقول  تقريرها  الوكالة  وختمت  الكرد�ستاين. 
اتهام برزاين بتحويل ثروات االقليم اىل عائلته و�رشقة 
اموال ال�سعب، بدال عن تطوير بالده،  باال�سافة اىل 
الكردية.  احلكومة  مراكز  اهم  يف  القربائه  تعيينه 
مئات  االقليم  وزراء  نهب  على  عديدة  دالئل  وتوجد 
املاليني من الدوالرات”. من جانبه، اكد نائب رئي�ض 
بختيار  النيابية  الكرد�ستاين  الوطني  االحتاد  كتلة 
الكرد�ستاين  الدميقراطي  احلزب  ان  االحد،  �ساوي�ض، 
بزعامة م�سعود بارزاين "يحتكر" %70 من املرافق 
االقليم  اأن  اإىل  م�سريا  كرد�ستان،  اقليم  يف  احل�سا�سة 
يعي�سها  كالتي  وم�ستفحلة"  "كبرية  اأزمات  يع�ض  مل 
اإن  �سحفي،  ت�رشيح  يف  �ساوي�ض  وق���ال  االآن.  
الوقت  يف  يهدف  الكرد�ستاين  الدميقراطي  "احلزب 
اال�ستفتاء،  طريق  ع��ن  ف�سله  تغطية  اإىل  ال��راه��ن 

اأن  واو���س��ح  له".   حزبيًا  مك�سبًا  جعله  ث��م  وم��ن 
االإدارية  ال�سلطة  من  االأ�سد  ح�سة  لديه  "الدميقراطي 
العراق خالل ما يقرب من ربع  واملالية يف �سمايل 
�ساوي�ض  واأ�ساف  الكردي".   احلكم  جتربة  من  قرن 
111 مقعدا  انه ميتلك من جمموع  "بالرغم من  اأنه 
اأنه  ،%اإال   34 اأي بن�سبة   ، 38 مقعدا فقط  برملانيا، 
يحتكر نحو 7 % من املرافق احل�سا�سة يف ال�سلطة، 
واأبرزها رئا�سة كرد�ستان ل�12 عاما ومثلها لرئا�سة 
احلكومة با�ستثناء عامني من حكومة برهم �سالح، 
كرد�ستان  يف  واملعلومات  االأم��ن  وكالة  ورئا�سة 
الداخلية  ووزارت���ي   ، الطبيعية  ال���روات  ووزارة 

حلكومة  اخل��ارج��ي��ة  ال��ع��الق��ات  وملف  والتخطيط 
كرد�ستان وملف الق�ساء وجمل�ض ال�سورى واملحافظ 
اأربيل ودهوك".  وبني  ورئي�ض جمل�ض املحافظة يف 
اأن "اقليم كرد�ستان مل يع�ض اأزمات كبرية وم�ستفحلة 
بلغ  ال��ذي  ال��وق��ت  يف  حتى  االآن،  يعي�سها  كالتي 
،الن   1996 اآب   31 يف  ذروت��ه  الداخلي  االقتتال 
الربملان معطل وال وجود له وال�رشعية القانونية يف 
يف  ال�سيا�سية".  الناحية  من  ت�ساوؤل  مثار  كرد�ستان 
يو�سف حممد  الكرد�ستاين  الربملان  رئي�ض  دعا  حني 
ال�سفافية وهدر  االداري وعدم  الف�ساد  ثورة �سد  اىل 
تنطيم  ���رشورة  على  حممد  يو�سف  و�سدد  االم��وال. 

ثورة الجتثاث الف�ساد وعدم ال�سفافية وهدر االأموال، 
اإىل تطبيع االأو�ساع املتاأزمة يف املناطق  كما دعا 
اىل  النازحة  العائالت  اإعادة  بهدف  عليها  املتنازع 
ديارها، م�سددا على �رشورة حل اخلالفات املزمنة 
بني بغداد واأربيل عرب احلوار والتفاو�ض حتت �سقف 
الد�ستور العراقي وبعيدا عن ا�ستخدام القوة واخليارات 
الع�سكرية. ويوؤكد االحتاد الوطني الكرد�ستاين احقية 
االإقليم  رئي�ض  من  بدال  كردية  �سخ�سيات  تر�سيح 
بقبول  املر�سح  يح�سى  ان  �رشيطة  ال�رشعي”  “غري 
النائبة  وقالت   .“ الكردي  الربملان  اأع�ساء  وتاأييد 
دلري  �سيخ  ريزان  الكرد�ستاين،  الوطني  االحتاد  عن 

تغيري  ان”  نيوز«  »اجلورنال  ل�  خا�ض  ت�رشيح  يف 
يحتاج  واليته(”  )املنتهية  كرد�ستان  اإقليم  رئي�ض 
اىل  “م�سرية  الكرد�ستاين  ال��ربمل��ان  ت�سويت  اىل 
“احقية تر�سيح اأي �سخ�سية كردية حت�سى مبقبولية 
االإقليم  واأ�سافت ان” رئا�سة   .“ االإقليم  �سيا�سية يف 
الق�سايا  ح�سم  وان  الكردي  الربملان  اوليات  من 
من   .“ انعقاده  بعد  يتم  كرد�ستان  يف  املتعلقة 
جانب اخر، اأكد املحلل ال�سيا�سي “جا�سم املو�سوي” 
ك�سفت  كرد�ستان  اإقليم  يف  ال�سيا�سية  ان”االأحزاب 
واليته(  )املنتهية  كرد�ستان  اقليم  رئي�ض  خمطط 
تعمل  لذلك  االإقليم  على  لل�سيطرة  ب��ارزاين  م�سعود 
على عزله بعد اإ�رشاره على نتائج اال�ستفتاء”.  وقال 
نيوز«  »اجلورنال  ل�  خا�ض  ت�رشيح  يف  املو�سوي 
ان”االأحزاب الكردية ت�سعى اىل عزل بارزاين م�ستغلة 
اىل  االنتباه  الفتًا   ” له  والوطنية  الدولية  القطيعة 
االحتاد  من  �سخ�سية  لتن�سب  �سانحة  ” الفر�سة  ان 
العراق  يعيد  بارزاين  عزل  واأ�ساف:”  الكرد�ستاين”. 
االأحزاب  جميع  ان   ، خ�سو�سا  الطبيعي  و�سعه  اىل 
الكردية راف�سة ب�سكل قاطع لال�ستفتاء ونتائجه بعد 
التذمر ال�سعبي يف االإقليم ب�سبب االزمة االقت�سادية 
اإ�سافة اىل وجود خ�سية كردية من تدخل ع�سكري يف 
يعي�ض  بارزاين  ان”  اىل  املو�سوي  واأ�سار   .“ االقليم 
يف عزلة بعد ا�ستقبال الربملان واحلكومة االحتادية 
م�سدر  وك�سف  اال�ستفتاء”.  املعار�سني  للنواب 
كردي مطلع عن اإمكانية تويل رئي�ض حتالف العدالة 
والدميقراطية، برهم �سالح بعد �سنتني رئي�سا لالإقليم 
وقال   .“ الكرد�ستاين  الوطني  االحتاد  مع  بالتقا�سم 
االح��زاب  بع�ض  ان”  نيوز«،  ال�»اجلورنال  امل�سدر 
الكردية يف اإقليم كرد�ستان تبحث عن �سخ�سية بديلة 
لبارزاين” لتويل من�سب رئا�سة االإقليم”، م�سريا اىل 
حتالف  رئي�ض  الرئا�سة  من�سب  لت�سنم  االأق��رب  ان” 

العدالة والدميقراطية، برهم �سالح “.
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ن�ستبعد  نيوز«،:  »اجلورنال  ت�رشيح  يف  جعفر  وقال   
لكونه  االأمريكية  احلكومة  قبل  البي�سمركة من  ت�سليح 
اجلانبني  بني  املوقعة  االأمنية  لالتفاقية  خرقًا  يعّد 
ال�سيا�سية االأمريكية  من جانب، ومن جانب اخر فاإن 
احلكومات  وا�سعاف  االأقاليم  تقوية  على  تعمل  ال 
العامل  اخر يف  االحتادية خ�سية من فتح باب �رشاع 
دولة  ان�ساء  رف�ست  ان" امريكا  واأ�ساف   ." واملنطقة 
يف ال�رشق االأو�سط وتق�سيم العراق لذلك ال ميكن ان يتم 
ت�سليح البي�سمركة مبعزل عن بغداد ". وكانت �سحيفة 
ني�سان   23 يف  ن�رشت  االأمريكية  بو�ست  الوا�سنطن 
راجيف  ال�سحيفة  يف  املحرر  اأع��ده  تقريراً   2007
�ساندا �سيكاران، حمل عنوان )االأكراد يزرعون روابط 
موقع  عن  ونقال  املتحدة(.  الواليات  مع  بهم  خا�سة 

االإعالمية  احلملة  اإىل  التقرير  ي�سري  ال�سوري  اجلمل 
اأمريكا،  داخل  حاليًا  االأك��راد  بها  يقوم  التي  الكبرية 
ال��راأي  اإىل  ر�سالة  نقل  على  م�سمونها  يرتكز  والتي 
العام االأمريكي تقول اإنه اإذا كان و�سط وجنوب العراق 
اإدارة  �سيا�سة  فاإن  واحلرب،  والدمار  باخلراب  عامراً 
�سمال  جعل  يف  متامًا  اأفلحت  قد  العراق  اإزاء  بو�ض 
ويفي�ض مب�ساعر  وال�سالم  باالأمن  ينعم  مكانًا  العراق 
الوالء واالمتنان الأمريكا والغرب، ويلتزم بالتوجهات 
احل�ساري  االأمن����وذج  ب��ن��اء  اإىل  ال��ه��ادف��ة  الغربية 

االأوروبي-االأمريكي يف املنطقة.
العام  خالل  قاموا  االأك��راد  اإن  التقرير:  كاتب  ويقول 
امل��ا���س��ي وح���ده ب��اإن��ف��اق م��الي��ني ال����دوالرات على 
اللوبي  لقيام  التح�سريية  والتجهيزات  الرتتيبات 
اأمريكا،  داخل  حتركاته  يبا�رش  �سوف  الذي  الكردي، 
والذي يتوقع اأن ين�سم اإىل ع�سويته كدفعة اأوىل نحو 

اأمريكا حاليًا. األف كردي مقيم داخل   40
الكردي ي�رشف عليها قباد طالباين،  اللوبي  حتركات 
جالل  ال�سابق  العراقي  والرئي�ض  الكردي  الزعيم  جنل 
اإن عمره  التقرير  طالباين. وحول قباد طالباين يقول 
بريطانيا،  يف  وتعلم  وترعرع  ن�ساأ  عامًا،   29 حاليًا 
عام  يف  وا�سنطن  االأمريكية  العا�سمة  اإىل  انتقل  ثم 
ا�ستخدام  عن  الكثري  يعرف  ال  حينها  وكان   ،2000
يف  موظفة  من  تزوج  وقد  والتاأثري،  القوة  �سيا�سات 
جمال  يف  متخ�س�سة  االأمريكية  اخلارجية  وزارة 
ب��ارت��داء  طالباين  قباد  ويتميز  ال��ع��راق.  �سيا�سات 
القم�سان الفرن�سية، واملداومة على تناول طعام الغداء 
اأما املكتب الذي يدير منه عملياته  يف نادي بومبي، 
االأمريكي.  االأبي�ض  البيت  فيقع على بعد حارتني من 
ال��ك��ردي  ال��ل��وب��ي  اأن  ال��وا���س��ح يف االأم���ر  وع��م��وم��ًا: 
يف  كبرية  مبناورة  القيام  يحاول  اإ�رشائيليًا،  مدعوم 

والكردي-الرتكي،  الكردي-العربي،  ال�رشاع  اإدارة 
ال�رشاع  اإدارة  عملية  كانت  وملا  والكردي-االإيراين. 
فاإن  و)املخاطر(،  )الفر�ض(  املوازنة بني  على  تعتمد 
وتوظيف  با�ستغالل  حاليًا  منهمك  الكردي  اللوبي 
)الفر�ض( التي يوفرها له الوجود الع�سكري االأمريكي 
اجلانب  على  ولكنه  املنطقة،  يف  االإ�رشائيلي  والدعم 
االآخر يهمل )املخاطر( والتي �سوف تظهر بو�سوح عند 
يرتتب  وما  املنطقة،  من  االأمريكية  القوات  ان�سحاب 
القوات  اأمام  الكردية  املناطق  انك�ساف  من  ذلك  على 
اأمريكا واإ�رشائيل  الرتكية املتحفزة، والتي لن تتخلى 
امل��زاي��ا  الأن  وذل���ك  الثمن،  ك��ان  مهما  دعمها  ع��ن 
بها  تتمتع  التي  واجليو�سرتاتيجية  اجليوبوليتيكية 
تركيا، تلعب دوراً يف دعم اأمريكا بع�رشات اأ�سعاف ما 
ميكن اأن توؤديه كرد�ستان من فوائد ومنافع للم�سالح 

االأمريكية.
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