
ي�شكل اإدمان الأطفال على  الأنرتنت والهواتف الذكية 
ظاهرة عاملية، الأمر الذي يجعلهم لقمة �شائغة ملواقع 
جتارة اجلن�س، واملواقع الإجرامية، اىل جانب خماطر 

خمة على امل�شتويني ال�شحي والنف�شي. 
الأيدي  مكتويف  الأه��ل  يقف  الأحيان  من  الكثري  يف 
يعون  ول  الذكية،  بالهواتف  اأطفالهم  �رشاهة  اأم��ام 
غالبا  تدخلوا  واإن  ب�شغارهم،  املحدق  اخلطر  حجم 
ما تعود رمية لعادتها القدمية، فيما هو ال�شبيل لكبح 

جماح هذا اجلنون؟.  وتلفت الدرا�شات العاملية اإىل اأن 
ا�شتخدام الهواتف الذكية يزيد من التوتر لدى الأطفال 
واملراهقني، مو�شحة اأن ن�شبة كبرية من الأطفال بني 
اأجل  من  ب�شغط  ي�شعرون  ع�رش  والرابعة  الثامنة  �شن 
تطبيقات  خالل  من  اأقرانهم  مع  امل�شتمر  التوا�شل 
الهاتف الذكي اأمثال "وات�شاب" و"فايرب" و "في�شبوك" 
وغريها.  كما ارتفعت حالت ق�رش النظر ب�شكل لفت 
ال�شن، حيث  ال�شنوات الأخرية، خا�شة لدى �شغار  يف 
من  تزداد  النظر  بق�رش  الإ�شابة  اأن  الدرا�شات  اأثبتت 
جيل اإىل اآخر، واأن معدل الإ�شابة لدى الأ�شخا�س يف 

�شن اخلام�شة والع�رشين ي�شل اإىل خم�شني باملائة، اأي 
اأن ن�شف ال�شباب لديهم ق�رش نظر.

بالعوامل  مرتبطا  ي��ك��ون  م��ا  غالبا  النظر  وق�����رش 
اأخرى،  اأ�شباب  له  كبري  ب�شكل  انت�شاره  لكن  الوراثية، 
للهواتف  يكون  اأن  يرجحون  فهم  الأط��ب��اء،  بح�شب 
اجلديدة،  الظاهرة  هذه  يف  دوراً  والكمبيوتر  الذكية 
كبري،  ب�شكل  والكمبيوتر  الهواتف  ا�شتخدام  فنتيجة 

توؤقلم اأعيينا نف�شها على روؤية ما هو قريب.
وهذه الأخطار تطرقت لها عدة تقارير، ن�شحت الأهايل 
التي  بالكومبيوترات  اخلا�س  ال�رش  كملة  اإعطاء  بعدم 

خا�شة  كومبيوترا  ب�رشاء  ون�شحتهم  ي�شتخدمونها، 
على  لهم  منف�شلة  �شفحة  تخ�شي�س  اأو  باأطفالهم 
للن�شاط  وقت  تخ�شي�س  اأهمية  موؤكدة  الكمبيوترات، 
الألكرتوين لالأطفال وعدم ترك لهم احلبل على الغارب 

واإل جاءت العواقب وخيمة. 
ت�شطاد  اإب��اح��ي��ة  م��واق��ع  م��ن  املخت�شون  وي��ح��ذر 
املراهقني وتقودهم اىل ما ل يحمد عقباه، داعني اىل 
العائلية،  الإلكرتونية  احلماية  اأنظمة  ا�شتخدم  اأهمية 

وعدم ال�شامح لالأولد بالعبث الإلكرتوين بال حدود.
وتن�شح مواقع احلماية ب�رشورة احلديث مع الطفال 

الإن��رتن��ت،  على  به  امل�شموح  وغ��ري  امل�شموح  ح��ول 
وهوية  هوياتهم  قط  يك�شفوا  ل  باأن  عليهم  والت�شديد 
عنوان  وحتى  الهاتف  واأرقام  املنزل  وعنوان  اجلهاز 
وما  امل�رشفية  احل�شابات  واأرق��ام  الألكرتوين  الربيد 

اإىل ذلك.
ويو�شي املخت�شون، الأهايل ب�رشورة اقتناء تقنيات 
اأبناوؤهم،  يزوره  ما  على  وال�شيطرة  النفوذ  لهم  تتيح 
الإنرتنت  ل�شتخدام  اأ�رشية  ومواقيت  قوانني  و�شع 
ا�شتخدام  على  وت�شجيعهم  عموما،  والكومبيوتر 

الإنرتنت ملتابعة درو�شهم وتو�شيع معرفتهم. 

اأولدهم  الأباء، ببناء ثقة مع  كما ين�شح املخت�شون 
م�شايقة  اأو  حتر�س  اأي  عن  الإب���الغ  اىل  ودعوتهم 
تاأتيهم من �شخ�س ما على الإنرتنت، دون معاقبتهم اأو 
حرمانهم من ا�شتخدام الإنرتنت والكومبيوتر والهاتف 
الذكي لهذا ال�شبب. ومن ناحية اأخرى، ينبه الكثري من 
هذه  من  واملراهقني  الأطفال  بالفعل  الأطفال  اأطباء 
املخاطر خالل فحو�شاتهم الطبية. ويعزو املخت�شون 
�شبب ال�شتخدام املفرط للهاتف الذكي لدى الأطفال، 
التوا�شل  اإق�شائهم من عملية  يتم  اأن  اىل خوفهم من 

الإلكرتوين بني اأقرانهم.
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�شهر  عمر  من  الأوىل  الدقيقة  اأجرا�س  دقت  ان  ما 
الق�شائية  اجلهات  �شارعت  حتى  اجل��اري  مت��وز 
جديدة  واأخ���رى  �شابقة  قب�س  اأوام���ر  لتحريك 
ال��وزارات  يف  عامني  وم��دراء  �شابقني  نواب  بحق 
الد�شتوري  العمر  انتهاء  مع  تزامنا  احلكومية 
ملجل�س النواب بدورته الثالثة. وكان جمل�س النواب 
قد انهى ال�شبت دورته الثالثة بعد ف�شل حماولت 
قوى ونواب متديد عمره الت�رشيعي حلني م�شادقة 
جمل�س  انتخابات  نتائج  على  الحتادية  املحكمة 
ويقول   .  2018 اي��ار   12 يف  جرت  التي  النواب 
ال�شابق  النواب  القانونية يف جمل�س  اللجنة  ع�شو 
نيوز«،  ل���»اجل��ورن��ال  حديث  يف  اللبان  �شادق 
اأع�شاء  جميع  عن  رفعت  القانونية  ان" احل�شانة 
جمل�س النواب وا�شبح النواب معر�شون للم�شاءلة 
الق�شائية". وي�شيف انه" لبد من ان تكون جميع 
ومدراء  نواب  بحق  �شت�شدر  التي  الق�شاء  قرارات 
نابعة  بالدولة  اخ��رون  م�شوؤولون  ورمب��ا  عامني 
ويجب  القرار،  اتخاذ  يف  وا�شتقاللية  حيادية  من 
والت�شفيات  ال�شخ�شية  ال�رشاعات  لتدخل  ان 
لتحقيق منافع معينة  الق�شاء  يقرره  احلزبية مبا 
الق�شائية"  ال�شلطة  "داعيا  اخل�شوم،  ا�شقاط  او 
�شد  املقامة  الدعاوى  بفحوى  جيدا  الرتكيز  اىل 
ال�شابق".  م�شوؤولني باحلكومة واأع�شاء بالربملان 
وعن طبيعة الدعاوى املقامة �شد اأع�شاء مبجل�س 
ال�شيا�شي  لل�شاأن  املراقب  يرى   ، ال�شابق  النواب 
تلك  بني  متنوعة  الدعاوى  ان"  العرداوي  عبا�س 
الإداري، فيما  العام والف�شاد  املتعلقة بهدر املال 
لفتا   " اإرهابية،  بجرائم  اأخ��رى  دع��اوى  تتعلق 
تعر�س  ال�شابقة  النيابية  ال��دورة  ن��واب  ان"  اىل 
قبل دخوله قبة جمل�س  قانونية  لدعاوى  بع�شهم 
الق�شاء  و�شول  احجبت  احل�شانة  لكن  النواب 
الد�شتوري  الربملان  ان" انتهاء عمر  "موؤكدا  اليه، 

�شيمنح الق�شاء حق م�شائلة اأي �شخ�س كان ميتلك 
احل�شانة القانونية".

ل�»اجلورنال نيوز«،  العرداوي يف حديث  وي�شيف 
اأع�شاء  اغلب  ان  اىل  ت�شري  معلومات  "هناك  ان 
مذكرات  بان  ادركوا  الذين  ال�شابق  النواب  جمل�س 
ح�شانتهم  انتهاء  بعد  بحقهم  �شت�شدر  ق�شائية 
من  هربا  العراق  خارج  ال�شفر  يرومون  القانونية 
�شلطات  ان"  "مو�شحا  �شدهم،  الق�شاء  اأوام���ر 
بعد  ال  ال�شفر  من  اأولئك  منع  لميكنها  الق�شاء 

�شدور حكم بحقهم".
م��دراء  بحق  �شت�شدر  التي  القب�س  اأوام���ر  وع��ن 
ان"  ال��ع��رداوي  ك�شف  ال��دول��ة  ب���وزارات  عاميني 
هناك العديد من املدراء العاميني بوزارات الدولة 
خمتلفة،  ق�شايا  ب��ارت��ك��اب  متهمني  املختلفة 
اوؤلئك  على  يغطي  كان  الربملان  ان"  "مو�شحا 
املتهمني بحكم العالقة احلزبية وال�شيا�شية بينهم، 
الق�شاء  �شينفذ  النواب  جمل�س  دورة  انتهاء  ومع 

اأوامره بحق املدراء املتهمني.
ولفت اىل ان  هناك معلومات ت�شري اىل ان الق�شاء 
�شي�شدر اأوامر بحق املدراء الذين ارتكبوا خمالفات 
والتجارة  ال��دف��اع  من  كل  وه��ي  وزارات  بثالث 

والزراعة ا�شافة اىل وزارات اخرى".
النواب  اأن  التميمي   علي  القانوين  اخلبري  ويقول 
وبالمكان  عاديني  مواطنني  ا�شبحوا  ال�شابقني 
وحماكمتهم  منهم  املذنبني  على  القب�س  القاء 
وفقا للقانون العراقي، "م�شيفا ان" دورة الربملان 
ع�رش  الثانية  ال�شاعة  عند  عمرها  انتهى  الثالثة 
اليوم الول من متوز، وا�شبح  ودقيقة من �شباح 
النواب مواطنني عاديني ومت رفع احل�شانة عنهم”، 
القاء  التنفيذية  للجهات  “الد�شتور يتيح  اأن  مبينا 
القب�س على النواب بعد انتهاء دورتهم الربملانية 
القب�س  القاء  عملية  ي�شهل  مما  احل�شانة،  ورفع 
وت�شليمهم اىل الق�شاء ملحا�شبتهم على ما ارتكبوه 

من خمالفات قانونية ". 

املحاذية  ال�شحراوية  املناطق  يف  ومت�شيط  تطهري  بعمليات  م�شرتكة،  امنية  قوة  �رشعت  اجلورنال:   - بغداد 
للحدود ال�شعودية غرب النبار ، فيما بداأت قوة اخرى بتامني احلدود مع الأردن.  وقال م�شدر امني ل�»اجلورنال 
« ، ان”  قوة القوات المنية �رشعت بتفتي�س املناطق ال�شحراوية يف الرطبة ويف مناطق حدودية مع ال�شعودية 
غرب النبار يف مناطق اخلزميي ووادي الغدف الربياتي وعامج ومنطقة ال�شبعة ” ،  ويوا�شل العراق، تاأمني 
مدنه بعد حتريرها بالكامل من �شطوة تنظيم “داع�س” الإرهابي، بالق�شاء على اخلاليا النائمة وتدمري بقاياها، 
وهذه املرة بتاأمني احلدود مبنظومة اأمنية متطورة هي الأوىل من نوعها ملنع ت�شلل الإرهابيني واملهربني يف 
املثلث مع �شوريا والأردن. واأعلن قائممقام ق�شاء القائم العراقي احلدودي مع �شوريا، اأحمد جديان، ب�رشوع 

قوات احلدود ببناء حجاز اأمني حمكم مع الأرا�شي ال�شورية، و�شول اإىل الأردن.

حذر عدد من املخت�شني يف ال�شان القت�شادي من 
كارثة بيئية كبرية على اهايل ق�شاء ابي اخل�شيب 
العالية  الم��الح  تراكيز  من  موجة  دخ��ول  ب�شبب 
الزراعة  الناطق با�شم وزارة  العرب.  وقال  اىل �شط 
حميد النايف، ان "هناك مبالغة كبرية  مبا يثار عن 
العرب"،  �شط  و"  الب�رشة  حمافظة  يف  بيئة  كارثة 

وتواجد موجة امالح عالية  فيه. 
وا�شاف النايف يف حديث ل�»اجلورنال«، ان "هناك 
العرب  �شط  مياه  يف   عايل  تركيز  ذا  ملحي  ا�شبع 
ن�شبة  وازدي����اد   املائية،  الط��الق��ات  قلة  ب�شبب 
ونهر  ال��ك��ارون   " نهري  توقف  ب�شبب   امللوحة 

قطعت  ان  بعد   اي��ران  من  تنبع  التي  الكرخة"،  
من  زاد  ما  العرب  �شط  من  النهر  ه��ذه  اط��الق��ات  

الن�شب امللحية يف  �شط العرب ". 
وتابع املتحدث با�شم وزارة الزراعة، ان "الجراءات 
التي يجب ان تتخذ بحق زيادة ن�شب امللوحة فهي 
من عمل واخت�شا�س وزارة املوارد املائية،  واحلل 
يكمن بزيادة الطالقات املائية للتخفيف من ن�شب 

امللوحة العالية  ". 
الب�رشة  حمافظة  جمل�س   ع�شو  ق��ال  جهته  وم��ن 
بيئية  وكارثة  ازمة  "هناك  ان  املن�شوري،  حممد 
ب�شبب  العرب  و�شط  الب�رشة  حمافظة  يف  وب�رشية 

ارتفاع ن�شب امللوحة فيه ". 

انت�شار  ب�شان  املخاوف  احلكومي،  العالم  خلية  بددت 
يف  مبالغات  هناك  ان  موؤكدا   ، النزفية  احلمى  مر�س 

تناول المر من قبل بع�س و�شائل العالم .
وذكرت اخللية يف بيان، ان ” تقارير وزارة ال�شحة ان 
هناك �شبع حالت �شخ�شت يف العراق منذ بداية العام 
احلايل خم�س منها اأدت اىل الوفاة وحالة متاثلت لل�شفاء 
ال�شحة  منظمة  بيانات  وح�شب   ، العالج  قيد  واُخ��رى 
العاملية ووزارة ال�شحة ان هذا املر�س هو من الأمرا�س 

املتوطنة يف العراق والدول املجاورة منذ �شنوات طويلة 
اذ �شخ�شت اول حالة يف العراق عام 1979 ومنذ ذلك 
العراق  اإ�شابات يف عدد من حمافظات  التاريخ ت�شجل 

مبعدلت م�شيطر عليها “.
“كما ت�شجل حالت مقاربة يف الدول املجاورة  وتابع 
التقارير  وتوؤكد  كوباء،  ي�شنف  ليجعله  ال��ذي  الم��ر 
املتخ�ش�شة ان هذا املر�س هو من الأمرا�س امل�شرتكة 
�شخ�س  من  وينتقل  امل�شابة  واحليوانات  الن�شان  بني 
م�شاب او من ح�رشة القرادة كو�شط ناقل ولينتقل من 

خالل تناول اللحوم املطبوخة ب�شكل جيد”.

والكمال،  بالتمام  اأعوام  اأربعة  عمر  عن  الربملان  رحل 
ال��راأي  اع��رتت  التي  "الغبطة"  م�شاعر  من  الكثري  وثمة 
البع�س  اأن  درجة  اىل  النواب،  اأداء  على  الغا�شب  العام 
اعترب زوالهم "راحة للمال والعباد"، لكن هناك اأمر خفي 
قد يقلب الطاولة. غادر النواب مقاعدهم بالفعل، وعمليا 
ل يحق لهم ت�شلم اأي خم�ش�شات مالية بدء من )1 متوز 
2018(، اىل  جانب حرمانهم من امتيازات عديدة طاملا 
"ما  اأن  اإل  عليهم،  اجلمهور  ونقمة  للجدل  مثارا  كانت 
حجب عنهم عرب الباب ات�شح اأنهم ياأخذونه من ال�شباك 
يف  ال�رش  هو  فيما  عاديني"،  مواطنني  اىل  حتولهم  بعد 
ذلك؟.  "النواب املغاردون ملقاعدهم، يتقا�شون رواتبًا 
حلني نهاية ال�شنة اجلارية"، هكذا يقول م�شدر مطلع يف 
اإ�شارة اىل تخريجة غري معلنة  حديث ل�»اجلورنال«، يف 

اأتاحت هذه الإمكانية.  وي�شيف امل�شدر الذي طلب عدم 
الك�شف عن ا�شمه، اإن "النواب بعد انتهاء عمر الربملان، 
المتيازات  بالعديد من  يتمتعون  زالو  ما  ال�شبت،  م�شاء 
عليهم  كثريا  الأم��ر  يفرق  ومل  امل��ال،  عليهم  ت��در  التي 
عندما كانوا حتت قبة الربملان.  خم�ش�شات وامتيازات 
م�شتمرة بعد الرحيل  اىل ذلك قال اخلبري القانوين اأمري 
الدعمي، اإن "بقاء رواتب النواب بعد انتهاء عم الربملان، 
اأمر غري ممكن واإن �شح هذا المر فهو خمالفة د�شتورية 
ل�رشقة".    تبويب  وهو  العراقي  الد�شتور  عليها  ين�س  مل 
ويوؤكد الدعمي يف حديث ل�»اجلورنال«، اإن "المتيازات 
حلد  وعائلته  هو  النواب  جمل�س  ع�شو  بها  يتمتع  التي 
الآن، هي اجلواز الدبلوما�شي وال�شفة الربملانية كنائب 
�شابق والرواتب التقاعدية ، لكن كراتب برملاين بانتهاء 
الدعمي  ويلفت  ممكن".   غري  اأم��ر  فهو  الربملاين  ال��دور 
�شئيال،  يكون  قد  فهو  بالراتب  لي�س  "امل�شكلة  اأن  اىل 

يبقى  فهو  وحماياته،  النائب  مبخ�ش�شات  امل�شكل  لكن 
ت�شل  مالية  خم�ش�شات  مع  حمايات،  وله  نائب  با�شم 
ولن  ك�شول"  "برملان  �شهريًا".   دينار  مليون   12 اىل 
ال�شيا�شي  املحلل  قال  جانبه  ومن  بغيابه   �شيء  يتغري 
"كل  اإن  ل���»اجل��ورن��ال«،  حديث  يف  ال�رشاجي  اإبراهيم 
التوفري  فاإن  وبالتاىل  تقاعد،  على  �شيح�شلون  النواب 
املايل للدولة لن يكون كبريا با�شنتهاء عمر الربملان"، 
"عدم وجود برملان لي�س له تاأثري كبري على  اأن  معتربا 
جدية  ع��دم  ب�شبب  العراق  يف  التنفيذية  ال�شلطة  عمل 
"الربملان كان  اأن  ال�رشاجي،  الربملان وجلانه".  ويرى 
ك�شول يف كل �شالحياته الت�رشيعية  والرقابية، حيث اأن 
عدد القوانني التى اأقرها الربملان ل تن�شجم مع ماينفق 
وحبي�شة  �شعيفة  كانت  الرقابية  اللجان  وحتى  عليه، 
التنفيذية بحل  ال�شلطة  تتاأثر  لن  النواب،  قاعات جمل�س 
من  اعلى  كان  احلكومة  �شوت  واأن  خا�شة  الربملان، 

نواب  جيوب  يف  دولر  مليار   23 من  اأكرث  الربملان".  
عاطلني! وطاملا دار جدل كبري يف العراق ب�شاأن رواتب 
وبني  بينها  ال�شا�شع  والفارق  والنواب  امل�شوؤولني  كبار 
الدولة.  موؤ�ش�شات  الوظيفية يف  الدرجات  باقي  مرتبات 
مليون   12 نحو  البالغة  املخ�ش�شات  ح�شبت  ما  واإذا 
الولية  خ��ارج  وه��م  ال��ن��واب  يتقا�شاها  التي  دي��ن��ار 
دينار  مليون  و936  مليارات   3 تبلغ  فهي  النيابية، 
لل�شهر الواحد، نظرا لأن عدد النواب 328، اأي اأن املبلغ 
 23 الكلي ل�شتة ا�شهر املتبقية من هذه ال�شنة ي�شل اىل 

مليار و616 مليون دينار. 
ومينح كل نائب خم�ش�شات �شهادة %100، من الراتب 
حلملة  و75%  منهم،  الدكتوراه  �شهادة  حلملة  ال�شمي 
�شهادة املاج�شتري، و%45 حلملة �شهادة البكالوريو�س، 
�شهادة  على  احلا�شل  واأخ��ريا   ،35% املعهد  وخريج 

الإعدادية %25 من الراتب ال�شمي.

للتو�شل  حمموما  حراكا  ال�شيعية  القوى  تقود  فيما 
قبة  حتت  الكرب  الكتلة  بت�شكيل  تنتهي  تفاهمات  اىل 
ال�شعيد  على  ال�شنية  القوى  تتحرك  الوطني،  الف�شاء 
العربي لتكوين ورقة �شاغطة تف�شي اىل ايجاد ار�شية 
العراقي.  الداخلي  ال��ق��رار  يف  عربي  لنفوذ  منا�شبة 
التي  التوقعات  بخالف  ج��اءت  �شنية  ق��وى  حتركات 
تركي   – قطري   – �شعود  ح�شور  اىل  ت�شري  ما  دائما 
على  تاثريها  م�شتوى  ال�شابقة  ال�شنوات  اثبتت  لطاملا 
اياد عالوي  الوطنية  ائتالف  فزعيم   ، ال�شيا�شي  القرار  
بداأ هذه املرة حتركاته يف م�رش حماولة منه ل�شمان 
ورقة عربية ذات تاثري مبا�رش على دول خليجية لك�شب 

الربملان  رئا�شة  على  للح�شول  م�شاعيه  يف  دعمها 
يف  م�رشي  بح�شور  التعهد  مقابل  الرابعة  ب��دورت��ه 
يف  ع��الوي  لقاء  ال�شيا�شي  والتاثري  العراقية  ال�شوق 
عبدالفتاح  بالرئي�س  ولقائه  م�رش  اىل  الخرية  زيارته 
ف�رشها  مهم،  مبنا�شب  امل�شوؤولني  من  وعدد  ال�شي�شي 
خمت�شون بانها جتهيز لدور �شيا�شي م�رشي يف العراق 
م�شادر   وتقول  والم��ريك��ي  الي��راين  احل�شور  ي��وازي 
�شياق  يف  تاأتي�س  عالوي  اأياد  "حتركات  ان  �شيا�شية 
بعد  ذات  حركة  ميثل  كونه  معه  يتعامل  الذي  املنهج 
قومي وم�رش متجذرة يف ذلك وياتي هذا التوقيت بعد 
الأيدلوجيات". وت�شيف  ال�شعودية عن دعم هذه  تخلي 
امل�شادر يف حديث ل�»اجلورنال« ان "توجه عالوي اىل 
قاعدة  ت�شكل  كبرية  عراقية  جالية  لوجود  جاء  م�رش 

وارتكاز لتحالفاته يف الداخل ا�شافة اىل انها تعد ورقة 
امل�رشي  الرئي�س  ان  اىل  لفتة  اخلارج"،  يف  �شاغطة 
عبد الفتاح ال�شي�شي تعهد بتقدمي الدعم مل�شاعي عالوي 
"يفيِ  ويتابع  الربملان.  رئا�شة  من�شب  لت�شنم  الرامية 
نف�س الوقت م�رش  لديها م�شالح اقت�شادية يف العراق 
ت�شكل  ان  التي ممكن  العراقية  لل�شوق  ت�شهد حاجة  هي 
ان حت�شل على  داعم لالقت�شاد امل�رشي وميكن  مورد 
املقابل ك�شف م�شدر  اأياد عالوي". يف  ذلك من خالل 
خمي�س  العمال  رجل  يتزعمه  الذي  القرار  حتالف  يف 
ال�شني  البيت  داخ��ل  عميق  خالف  وج��ود  عن  اخلنجر، 
ب�شان ت�شمية من�شب رئي�س جمل�س النواب املقبل . وقال 
امل�شدر ل� »اجلورنال « ان “الجتماع الخري الذي جمع 
عميق  بخالف  انتهى  ا�شطنبول  يف  ال�شنية  الكتل  قادة 

ملن�شب  الجتماع  داخ��ل  من  �شخ�شية  ت�شمية  ب�شان 
طرح  “اخلنجر  ان  وا�شاف   .“ املقبل  الربملان  رئي�س 
القرار  حتالف  ورئي�س  ال�شابق  النواب  جمل�س  رئي�س 
ا�شامة النجيفي ملن�شب رئي�س جمل�س النواب كحل و�شط 
الكربويل  بزعامة جمال  احلل  ” حزب  ان  واو�شح   .  ،“
لرئا�شة  احللبو�شي  النبار حممد  تر�شيح حمافظ  اقرتح 
ان اخلنجر واجلبوري رف�شا املقرتح كون  ال  الربملان 
ال�شيعية  الح��زاب  مع  جيدة  بعالقات  يتمتع  لن  احلل 
)بزعامة  الوطنية  ائتالف  قال  جهته  من  والكردية“. 
اياد عالوي( ان الزيارة التي يجريها زعيمه  اإىل م�رش 
امل�رشيني  امل�شوؤولني  مع  مباحثات  لإج��راء  حزبية 
ب�شاأن الو�شاع يف العراق ومرحلة ما بعد تنظيم داع�س 

وتطوير العالقات مع م�رش”. 
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العراق يؤمن حدوده المشتركة مع السعودية واالردن
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