
الب�رصة،  اقليم  م�رصوع  اأن�صار  من  �صيا�صيون  اأعلن   
�صفوفهم  توحيد  اأج��ل  م��ن  منتدى  تاأ�صي�س  االث��ن��ن، 
جمل�س  اأن  اأكدوا  فيما  للم�رصوع،  اجلماهريية  والتعبئة 
وقال  اقليمًا.  املحافظة  جعل  يف  ج��اٍد  غري  املحافظة 
�صواك يف حديث �صحفي،  املحافظة كرمي  ع�صو جمل�س 
مل�����رصوع  وم���وؤي���دة  داع��م��ة  ب�����رصي��ة  "�صخ�صيات  اإن 
)منتدى  تاأ�صي�س  يف  �صاركت  الب�رصة  اقليم  لتاأ�صي�س 

يف  با�رص  وال��ذي  الفيدرالية(،  للثقافة  الب�رصي  البيت 
اأجل  من  تن�صيقية  واجتماعات  ا�صبوعية  ن��دوات  عقد 
اىل  املحافظة  لتحويل  والتمهيد  الفيدرالية  الثقافة  ن�رص 
متناول  يف  االقليم  تاأ�صي�س  "م�رصوع  اأن  مبينًا  اقليم"، 
�صواك  ولفت  البع�س".  يظن  كما  م�صتحياًل  ولي�س  اليد، 
لرفع دعوتن  االقليم يخططون  "اأن�صار م�رصوع  اأن  اىل 
ق�صائيتن �صد جمل�س الوزراء من اأجل امل�صي باإجراءات 
�صتكون  االأوىل  "الدعوى  اأن  مو�صحًا  االقليم"،  تاأ�صي�س 
عن   2015 عام  يف  الوزراء  جمل�س  امتناع  خلفية  على 

تخ�صي�س ب�صعة مليارات طلبتها مفو�صية االنتخابات 
على  بناًء  االقليم  م�رصوع  على  جزئي  ا�صتفتاء  لتنظيم 
تقدمي طلب ملحق بتواقيع %2 من الناخبن، والدعوى 
لثالثة  ال���وزراء  جمل�س  ا�صتجابة  بعدم  تتعلق  الثانية 
االأعوام  خالل  املحافظة  جمل�س  قدمها  ر�صمية  طلبات 
"اأهل  اأن  اىل  �صواك  واأ�صار  االقليم".  لتاأ�صي�س  ال�صابقة 
اإذا  للدولة  املركزية  ب��االإدارة  االقتناع  ميكنهم  الب�رصة 
كانت احلكومة االحتادية �صادقة يف تفعيل الالمركزية، 
ولكن يف الواقع املركزية هي ال�صائدة، ومن اأ�صباب ذلك 

اأن  موؤكداً  مركزية"،  عقلية  العراقي  ال�صيا�صي  عقلية  اأن 
املركزي".  النظام  تتبع  تاأ�صي�صها  منذ  العراقية  "الدولة 
املحافظة  جمل�س  يف  اأع�صاء  لوح  مت�صل،  �صياق  ويف 
قبل  من  موقع  جديد  طلب  بتقدمي  االإع��الم  و�صائل  عرب 
اقليمًا،  الب�رصة  الوزراء جلعل  االأع�صاء اىل جمل�س  ثلثي 
على  ا�صتفتاء  لتنظيم  متهد  فهي  اخلطوة  هذه  متت  ولو 
امل�رصوع يف املحافظة.  وبح�صب ع�صو جمل�س املحافظة 
ن�صاأت املن�صوري فاإن "جمل�س املحافظة مل يقدم اأي طلب 
بهذا  اإعالمية  توجد حتركات  ولكن  االقليم،  ب�صاأن  جديد 

احلكومة  على  �صغط  ممار�صة  لغر�س  تكون  قد  االجتاه 
اأو هي نوع من الدعاية االنتخابية املبكرة"،  االحتادية، 
معترباً اأن "تفعيل الالمركزية االإدارية يغني عن تاأ�صي�س 
االقليم". من جانبه، قال النا�صط �صمري رحيم املالكي، اإن 
الب�رصة،  اقليم  تاأ�صي�س  يف  جاد  غري  املحافظة  "جمل�س 
وي�صتخدم امل�رصوع كورقة �صغط �صد احلكومة االحتادية، 
"حتويل  اأن  م�صيفًا  امل�رصوع"،  يخدم  ال  اال�صلوب  وهذا 
املحافظة اىل اقليم هو طموح كبري ن�صعى لتحقيقه، ولن 
الب�رصين  ن�صاوم عليه، وغالبية  اأو  نتخلى عن طموحنا 

االقليم  لتاأ�صي�س  العملية  واخلطوات  امل�رصوع،  يوؤيدون 
ال�صابق  النائب  اأن  يذكر  القريب".  امل�صتقبل  يف  �صتاأتي 
وائل عبد اللطيف حاول يف عام 2008 حتويل املحافظة 
بالنجاح، وقبل ثالثة  تتكلل حماولته  اأن  اقليم دون  اىل 
اأعوام قدم �صيا�صي اآخر اىل املفو�صية العليا لالنتخابات 
ناخب،  األف   44 بتواقيع  م�صحوبًا  االقليم  الإقامة  طلبًا 
املركزية  احلكومة  اأن  اإال  الطلب،  املفو�صية  قبلت  وقد 
وجهت بالرتيث يف تنظيم ا�صتفتاء جزئي، وهي املرحلة 

الثانية وقبل االأخرية لتاأ�صي�س االقليم.
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اثارت ت�رصيحات الرئي�س االمريكي دونالد ترامب 
ب�صاأن التواجد الع�صكري االمريكي يف العراق الذي 
اكد ان القوات االمريكية �صتبقى يف العراق ملراقبة 
ايران، جدال وا�صعا يف العراق، حيث بدات خطوات 
برملانية جدية اللغاء اتفاقية االطار اال�صرتاتيجي 

والزام القوات االمريكية اخلروج من البالد.
وك�صفت م�صادر �صيا�صية عن تقدمي عدد من النواب 
على  لعقد جل�صة طارئة  الربملان  رئا�صة  اىل  طلبا 

خلفية ت�رصيحات ترامب االخرية.
هناك  ان  نيوز«  »اجل��ورن��ال  ل�  امل�صادر  وقالت 
النواب  جمل�س  رئا�صة  ملطالبة  برملانية  م�صاعي 
بعقد جل�صة طارئة ا�صتثنائية للرد على ت�رصيحات 
قانون  بت�رصيع  امل�صي  وكذلك  امل�صتفزة  ترامب 
الكتل  اغلب  ان  مبينا  االأجنبية،  القوات  اإخ��راج 
متفقون  واال�صالح  البناء  حتالفي  يف  املن�صوية 
العراق  من  االمريكية  القوات  اخراج  �رصورة  على 
بن  املربمة  اال�صرتاتيجي  االطار  اتفاقية  والغاء 

بغداد ووا�صنطن.
من  ال��ربمل��ان  بتمكن  ذات��ه��ا  امل�صادر  ورج��ح��ت 
اال�صرتاتيجي  االطار  اتفاقية  يلغي  قانون  ت�رصيع 

ويلزم القوات االمريكية اخلروج من البالد.
من جهته ك�صف حتالف �صائرون، عن توقيع 100 
نائب لغاية االن على ت�رصيع قانون اخراج القوات 
االأجنبية من العراق خالل اجلل�صات االأوىل ملجل�س 

النواب يف الف�صل الت�رصيعي الثاين.
وقال النائب عن التحالف بدر الزيادي يف ت�رصيح 
�صحفي اإن “اأكرث من 100 وقعوا لغاية االن على 
العراق  من  االأجنبية  القوات  اخراج  قانون  ت�رصيع 
الت�رصيعي  الف�صل  م��ن  االأوىل  اجلل�صات  خ��الل 
“اال�رصاع   اإىل  الوطنية  ال��ق��وى  داع��ي��ا  الثاين”، 
بت�رصيع قانون اإخراج القوات االأجنبية من البالد”.

مدعوة  ال��ق��وى  “جميع  اأن  ال��زي��ادي،  واأ���ص��اف 
للتحالف مع �صائرون لت�رصيع القانون يف اجلل�صة 
والداخلية”،  اخلارجية  ال�صغوطات  بعيدا  القادمة 
موؤكدا اأن “اإخراج القوات االأجنبية بات بن قو�صن 

اأو اأدنى وان القانون جاهز للت�رصيع”.
وكان النائب االأول لرئي�س الربملان ح�صن الكعبي 
الف�صل  خ��الل  �صيعمل  ال��ن��واب  جمل�س  ان  اأك���د، 
الت�رصيعي املقبل على ت�رصيع قانون يت�صمن اإنهاء 
عن  ف�صال  امريكا،  مع  االأمنية  باالتفاقية  العمل 
الع�صكرين  وامل�صت�صارين  املدربن  تواجد  انهاء 

االأمريكين واالأجانب.
ان  العرداوي،  عبا�س  االمني  اخلبري  راأى  ذلك  اىل 
االمنية  القوات  برفقة  االمريكية  القوات  جت��وال 
يف بغداد يعد ا�صتفزازاً للبغدادين وحماولة جلمع 
املعلومات عن بع�س املناطق التي مل يتمكنوا من 
خرق  هو  ذاته  الوقت  ويف  �صابقًا،  اليها  الو�صول 

لالتفاقية املربمة بن بغداد ووا�صنطن.
“جتوال  ان  �صحفي  ت�رصيح  يف  العرداوي  وقال 
لياًل  لبغداد  ال�صكنية  القوات االمريكية يف االحياء 
ب�صكل  الظهور  يحاولون  حيث  خمفيًا،  امراً  يعد  مل 
حماولة  وهو  البغدادين،  ا�صتفزاز  اجل  من  ملفت 
مل  ال��ت��ي  املناطق  ع��ن  املعلومات  جلمع  اي�صًا 

يتمكنوا من الو�صول اليها �صابقًا".
برفقة  بغداد  يف  االمريكي  “التجول  ان  وا�صاف 
للقوات املرافقة لها  القوات االمنية ميثل ا�صتفزازاً 
االطار  التفاقية  خرق  ذاته  الوقت  يف  وهو  اي�صًا، 

اال�صرتاتيجي بن بغداد ووا�صنطن”.
امريكية  اه��داف  “هناك  اأن  ال��ع��رداوي،  واو�صح 
من  اذ  بغداد،  يف  قواتها  جتوال  خالل  لها  ت�صعى 
املمكن ان يكون لديها توا�صل مع بع�س العنا�رص 
يف  التعليمات  بع�س  اعطائها  اجل  من  االرهابية 
اعمال  تنفيذ  بهدف  فيها  تتجول  التي  املناطق 

ارهابية”.

 �صادق رئي�س اجلمهورية برهم �صالح، االثنن، على قانون املوازنة املالية االحتادية العامة للعام 
احلايل.

املوازنة  قانون  اليوم، على  "رئي�س اجلمهورية برهم �صالح �صادق،  اإن  بيان،  الرئا�صة يف   وقالت 
املالية العامة االحتادية للعام احلايل". واكد �صالح، بح�صب البيان، "على �رصورة تاأمن اخلدمات 
االأ�صا�صية للمواطنن، والبدء مبرحلة البناء واالعمار"، مثمنًا "اجلهود التي ا�صهمت يف اعداد م�رصوع 

املوازنة ودرا�صته وت�رصيعه �صواء يف احلكومة او مبجل�س النواب".
 وكان جمل�س النواب �صوت، يف )24 كانون الثاين 2019(، على قانون املوازنة االحتادية للعراق 

لعام 2019.

ال�صعي  الغاء  عن  االثنن،  الرتبية،  وزارة  اعلنت 
ال�صنوي لل�صف ال�صاد�س ابتدائي، مبينة ان "هيئة 
الراأي يف وزارة الرتبية قررت اعادة العمل بنظام 
العالقات  مدير  وق��ال  ال�صنة".  لهذه  امل��ح��اوالت 
ح�صن  حممد  فرا�س  ال��وزارة  يف  واالإع��الم  العامة 
الراأي يف وزارة الرتبية قررت  "هيئة  يف بيان ان 
يف جل�صتها املنعقدة االثنن، الغاء ال�صعي ال�صنوي 
بالن�صبة  فقط  العامة  االمتحانات  على  واالعتماد 
"هيئة  ان  وا�صاف  االبتدائي".  ال�صاد�س  لل�صف 
العمل  اعادة  اي�صا  قررت  الرتبية  وزارة  يف  الراأي 

جلنة  ودع��ت  ال�صنة".   لهذه  امل��ح��اوالت  بنظام 
املا�صي،  الثاين  كانون   22 يف  النيابية،  الرتبية 
املحاوالت  بنظام  العمل  اإعادة  اإىل  الرتبية  وزارة 
االإعدادي، معتربة  ال�صاد�س  اثنتن لطلبة  اأو  ملادة 
وعدم  للنجاح  فر�صة  الطلبة  ملنح  خطوة  ذل��ك 
اأو  م��ادة  ب�صبب  حياتهم  من  كامل  ع��ام  اإ�صاعة 
يق�صي  املحاوالت  تعدد  نظام  اأن  يذكر  مادتن. 
كافة  بفروعه  االإع��دادي  ال�صاد�س  لطلبة  بال�صماح 
االمتحانات  باداء  الثانية  ال�صنة  الرا�صبن يف  من 
فيها  ر�صب  مادتن  اأو  مادة  يف  الثالثة  ال�صنة  يف 
التي  النجاح  بدرجات  الطالب  احتفاظ  مع  فقط، 

ح�صل عليها يف ال�صنة ال�صابقة،

ك�صف م�صوؤول رفيع امل�صتوى يف مدينة اأربيل، اأن زيارة 
وفد املعار�صة ال�صورية الأربيل �صهدت الطلب ر�صميًا من 
رئي�س اإقليم كرد�صتان ال�صابق وزعيم "احلزب الدميقراطي 
اأط��راف  مع  التوا�صل  ال��ب��ارزاين،  م�صعود  الكرد�صتاين"، 
االإم�صاك  ملف  بينها  ع��دة،  ملفات  حول  �صورية  كردية 
باالأر�س يف مناطق �رصق الفرات. ويجري وفد املعار�صة 
ال�صورية، منذ اجلمعة املا�صي، زيارة اإىل اإقليم كرد�صتان 
وي�صارك  بغداد.  يف  املركزية  احلكومة  من  بعلم  العراق، 
يف الوفد، بقيادة ن�رص احلريري، كل من اإبراهيم اخلطيب 
وربا حبو�س وعبد اجلبار العكيدي وحوا�س عكيد واآخرين. 

واعترب امل�صوؤول الرفيع امل�صتوى اأن هناك خلطًا وا�صحًا 
اأجنبية وعربية حول مو�صوع دخول  اإعالم  لدى و�صائل 
قوات  هو  "املق�صود  اأن  مو�صحًا  �صورية،  اإىل  الب�صمركة 
الب�صمركة ال�صورية، وهي قوة تعادل لواء ع�صكريًا اأو اأقل 
من  الفارين  االأك��راد  من  �صنوات  منذ  ت�صكيلها  مت  بقليل 
مناطق �صورية اإىل اإقليم كرد�صتان العراق".  وتابع "يطلق 
على هذه املجموعة ا�صم قوات "روج اآفا"، وتعني "غرب 
ال�صورين.  االأك��راد  مناطق  اإىل  اإ�صارة  يف  كرد�صتان"، 
اأربيل.  يف  املع�صكرات  اأح��د  داخ��ل  القوات  تلك  وتوجد 
وا�صنطن  القوات مدعومة وجمهزة من  "هذه  اأن  واأ�صاف 
اإىل  التابعة  القوات  اأن  هو  الرئي�س  اخلالف  لكن  واأربيل، 
حزب االحتاد الدميقراطي ترف�س دخولها الأ�صباب حزبية 

بدعم  �صتحاول،  "اأربيل  اأن  اإىل  م�صرياً  بحتة"،  و�صيا�صية 
الكردية  االأط��راف  خمتلف  مع  و�صاطة  قيادة  اأمريكي، 
ال�صيا�صي  بال�صاأن  اخلبري  وقال  ال�صاأن".   بهذا  ال�صورية 
الكردي العراقي وم�صت�صار رئي�س اإقليم كرد�صتان ال�صابق، 
العرب،  عن  مدينة  جتربة  "تكرار  اإن  حممود،  كفاح 
جداً،  م�صتبعدة  للب�صمركة  بالن�صبة   ،2015 العام  مطلع 
تن�صيق  بعد  القتال هناك  �صاركت يف  الب�صمركة  الأن  ذلك 
االآن".  يتوافر  ال  االأم��ر  وه��ذا  تركية،  اأمريكية  وموافقة 
يدور  "احلديث  اأن  �صحفي  حديث  يف  حممود  واأ�صاف 
يف  املوجودين  ال�صورين  االأك��راد  املقاتلن  اآالف  حول 
وهم  الفراغ،  ملء  لهم  ميكن  والذين  كرد�صتان،  اإقليم 
الذين  �صورية  يف  ال�صابقن  والع�صكرين  املدنين  من 

االحتاد  حزب  مع  خالفات  هناك  لكن  االإقليم،  اإىل  فروا 
يعّدونها  فهم  ال��ق��وة،  ه��ذه  ح��ول  ال�صوري  الدميقراطي 
�صيا�صية.  طبيعة  ذات  واخلالفات  لهم،  ن��داً  اأو  مناف�صة 
وبالن�صبة الأربيل فهي تتعامل مع كل القوى الكردية على 
�صيا�صيًا  حراكًا  "هناك  اأن  اإىل  واأ�صار  نف�صها".  امل�صافة 
وا�صعًا حاليًا لرتتيب البيت الكردي ال�صوري متهيداً لدور 
�رصق  باالأر�س  االإم�صاك  يف  ال�صورية  الب�صمركة  لقوات 
الفرات". وقال ع�صو هيئة التفاو�س ال�صورية عبد اجلبار 
الروؤية  تتبلور  مل  االآن  لغاية  احلقيقة  "يف  اإنه  العكيدي، 
ب�صاأن املنطقة االآمنة، وكذلك االن�صحاب االأمريكي، وقرار 
الرئي�س االأمريكي )دونالد ترامب( باالن�صحاب من �صورية 
خلط جميع االأوراق يف املنطقة، وبعث القلق لدى جميع 

وجميعها  وا�صحة،  غري  "الروؤية  اأن  واأ�صاف  القوى". 
والتفاهمات  االأمريكية  الرتكية  بالتفاهمات  تتعلق 
يبقى  وال�صوؤال  االإقليمي.  واملحيط  الرتكية  الرو�صية 
وتابع  الفراغ؟".  �صيمالأ  من  اأمريكا،  ان�صحاب  حال  يف 
وجود  نرف�س  "نحن  متلفزة،  ت�رصيحات  يف  العكيدي، 
انت�صار  مع  ونحن  االآمنة.  املنطقة  يف  ال�صوري  اجلي�س 
واأن  املنطقة،  هذه  يف  واالأك��راد  العرب  من  حملية  قوات 
يتم اإدارتها من خالل املجال�س املحلية لفر�س اال�صتقرار 
بعد حقبة احلرب والدمار". وحول زيارة الوفد اإىل مدينة 
اإيجابيًا،  البارزاين  مع  اللقاء  "كان  العكيدي  قال  اأربيل، 
به  يحظى  ملا  �صورية  يف  كبري  حموري  دور  له  واالإقليم 
ناق�صنا  �صورية.  اأك��راد  لدى  كبرية  �صعبية  من  البارزاين 

ال�صيا�صية  والعملية  ع��ام  ب�صكل  ال�صوري  الو�صع  معه 
والد�صتورية يف البالد". واأكد ع�صو "احلزب الدميوقراطي 
�صي�صعر  كرد�صتان  "اإقليم  اأن  اأمن،  ريبوار  الكرد�صتاين"، 
ال�صورية  املناطق  على  �صيطرت  ح��ال  يف  بالغ  بقلق 
جهات  اأو  ال�صوري  اجلي�س  قوات  معه  احلدودية  الكردية 
حم�صوبة على اإيران ورو�صيا". وقال "قد يكون هذا مربرا 
اأو حتى رفع عديد  اإ�صافيا لبقاء االأمريكين يف االإقليم، 
لكننا نعول حاليًا على  التناف�س احلايل،  قواتهم يف ظل 
وحدة املوقف الكردي يف �صورية، ولالأ�صف هناك جهات 
�صورية على  الكردي يف  العام  الراأي  وتوؤلب  االأمور  تعقد 
البارزاين، مثلما يفعل حزب العمال الكرد�صتاين املعار�س 

الأنقرة االآن ويحاول اأن يبتز االإقليم بذلك".

تصريحات ترامب المثيرة توحد العراقيين وتحشد اللغاء اتفاقية االطار االستراتيجي

بارزاني يقود وساطة بين اطراف سورية متخاصمة بشأن قوات "روج آفا"

رئيس الجمهورية يصادق على قانون الموازنة المالية للعام الحالي

التربية تقرر الغاء السعي السنوي وتعيد 
العمل بنظام "المحاوالت"
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العراق يصدر توضيحًا بشأن نفط 
كركوك واالتفاق مع االردن

تأسيس "منتدى البيت البصري للثقافة الفيدرالية" تمهيدا لتحويل البصرة الى اقليم
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A L J O U R N A L  N E W S P A P E R

جناح  اأن  التميمي،  علي  الق�صائي  اخلبري  اأكد 
املجل�س االأعلى ملكافحة الف�صاد يف عمله لي�س 
التميمي،  وقال  ذلك.  اأ�صباب  ك�صف  فيما  �صهال، 
يف حديث �صحفي اإن "املجل�س االأعلى ملكافحة 
اجلهات  من  �صغوطات  يواجه  �صوف  الف�صاد، 
توافقية  هناك  واأن  ال�صيما  املتنفذة،  ال�صيا�صية 

يف البالد وحما�ص�صة و�صالح منفلت".
جهات  "هناك  اأن  الق�صائي،  اخل��ب��ري  وب��ن 
كون  العمل،  من  املجل�س  هذا  �صتمنع  �صيا�صية 
ووزارات  للف�صاد  وب��واب��ات  دك��اك��ن  لديها 
م�صيطرة عليها، ولهذا املو�صوع لي�س �صهال كما 

يت�صور البع�س"

قد  امل��ه��دي،  ع��ادل عبد  ال���وزراء  رئي�س  وك��ان 
اأعلن �صدور اأمر ديواين بت�صكيل املجل�س االأعلى 

ملكافحة الف�صاد.
االأ�صبوعي،  موؤمتره  خالل  املهدي،  عبد  وق��ال 
ان " امرا ديوانيا �صدر لت�صكيل املجل�س االأعلى 

ملكافحة الف�صاد، يوؤطر مهامه وت�صكيالته".
الوزراء،  االإعالمي لرئي�س جمل�س  وكان املكتب 
حول  كلمته  ن�س  ن�رص  قد  املهدي،  عبد  ع��ادل 
بت�صكيل  اخلا�س   70 رقم  الديواين  االمر  توقيع 
وت�صكيالته  الف�صاد  ملكافحة  االعلى  املجل�س 

ومهامه،
وذكر عبد املهدي، وفق ما نقله مكتبه: "عقدنا 
على  ال�صامد،  �صعبنا  وارادة  اهلل  بقوة  العزم 
وباإرادة  املف�صدين،  وحماربة  الف�صاد،  مكافحة 

منفتح  بعقل  اال�صالح،  نبغي  وجادة،  �صادقة، 
االآت���ي:اال����رصاع  معلنن  ب��ذل��ك،  م��وؤم��ن  وقلب 
الف�صاد  ملكافحة  القانونية  املنظومة  باكتمال 
الخذ  الدولة  وجمل�س   ، النواب  جمل�س  ودع��وة 
ادوارهما وم�صوؤولياتهما بهذا ال�صاأن، من خالل 
ا�صتكمال االجراءات الإ�صدار القوانن املقت�صية.

املكلفن  امل�صوؤولن  باف�صاح  ال�صارم  االلتزام 
ا�صبوعا  تتجاوز  ال  مدة  وخالل  ممتلكاتهم،  عن 
واحدا االلتزام الوزارات واجلهات غري املرتبطة 
بوزارة بو�صع برامط وخطط عمل ملدة 90 يوما، 
واالعمار،  اخلدمية  للم�صاريع  االولويات  البرز 
املتابعة  مهمة  ال��رق��اب��ي��ة  االج��ه��زة  وت��ت��وىل 
واخلطط  وال�صيا�صات  الربامج  وتقييم  والر�صد 

املذكورة.
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