
اجليل  كتلة  عن  ال��ن��واب  جمل�س  ع�ضو  اأك��د 
الدين،  �ضم�س  �رسكوت  املعار�ضة  اجلديد 
مع  اجللو�س  اىل  حتتاج  ال�ضيا�ضية  الكتل  ان 
الع�ضكريني ملناق�ضة وجود  والقادة  احلكومة 
القوات االمريكية يف العراق، بدال من ا�ضدار 

قرار او قانون الخراجها.
"ح�ضب  ان��ه   ، بيان  يف  الدين  �ضم�س  وق��ال 
بني  املربمة  اال�ضرتاتيجي  االط��ار  اتفاقية 
فقرة  هنالك  االمريكية  املتحدة  ال��والي��ات 
واملياه  وال�ضماء  االر����س  ا�ضتخدام  متنع 
العراقية ملهاجمة اي بلد اخر، ف�ضاًل عن عدم 
التطول  لكي  ع�ضكرية  قواعد  ببناء  ال�ضماح 
العراقي  "الد�ضتور  ان  مبينًا  البقاء"  م��دة 

الي�ضمح بذلك اي�ضًا".
حتتاج  ال��ربمل��ان��ي��ة  "الكتل  ان  واأ����ض���اف 
ووزي��ر  احلكومة  مع  م�ضرتك  اجتماع  عقد 
بنود  ملناق�ضة  االمنيني  والقادة  اخلارجية 
اىل  والحتتاج  اال�ضرتاتيجي،  االطار  اتفاقية 
ردود افعال �رسيعة وغري مقبولة جتاه وجود 
غري  وت�رسيحات  ال��ع��راق  يف  ال��ق��وات  تلك 

مدرو�ضة من قبل رئي�س الواليات املتحدة".
العراقية  "العالقات  ان  الدين  �ضم�س  وتابع 
االمريكية مهمة وت�ضب يف م�ضلحة البلدين 
وال�ضيا�ضية  االق��ت�����ض��ادي��ة  ال��ن��واح��ي  م��ن 
العراقية  القوات  بتدريب  بتدريب  والع�ضكرية 
القوات  "تواجد  ب��ان  مو�ضحًا  وت�ضليحه" 
االمريكية يف الوقت احلايل هو لي�س احتالل 
بل هم متواجدين بطلب من احلكومة العراقية، 

وبامكانها اخراجهم يف اي وقت ت�ضاء".
القوات  تلك  تهديد  بان  الدين  �ضم�س  وامل��ح 
م�ضموح  غري  غريها  او  اجل��وار  دول  قبل  من 
التعامل مع هذا املو�ضوع  به متامًا، ويجب 

ب�ضكل جدي".
اأكد ع�ضو كتلة اجليل اجلديد املعار�ضة  كما 
يف  ن��ظ��رائ��ه  م���ع  اج��ت��م��اع��ات  "عقد  ان���ه 
يف  وخرباء  وباحثني  واخلارجية  الكونغر�س 

املتحدة  الواليات  يف  االو�ضط  ال�رسق  �ضوؤون 
به  حت��دث  ما  ب��اأن  اك��دوا  حيث  االمريكية، 
ع�ضوائية  ت�رسيحات  ه��ي  م��وؤخ��راً  ت��رام��ب 
والمتثل �ضيا�ضة احلكومة االمريكية، موؤكدين 
التعاون  اىل  دائ��م��ًا  ت�ضعى  احلكومة  ب��ان 
تواجد  يف  العراقية  نظريتها  م��ع  الكامل 

القوات االمريكية وم�ضتقبلها يف العراق".
حتالف  يف  القيادي  ك�ضف  �ضياق  ذات  ويف 
املعموري"،  "برهان  ال��ن��ائ��ب  ���ض��ائ��رون 
الثالثاء، عن نتائج اجتماع حتالفي �ضائرون 
وا�ضفا  ال��ث��الث��اء،  ظهر  عقد  ال��ذي  والفتح 

االجواء التي رافقته باالإيجابية.

وقال املعموري يف بيان اإن "االجتماع الذي 
عقد بني حتالفي �ضائرون والفتح جاء بهدف 
التي  العقبات  النظر وجتاوز  تقريب وجهات 
عمل  اجن��اح  يف  قدما  امل�ضي  دون  حت��ول 

احلكومة" ومناق�ضة التواجد االمريكي.
تطرق  "االجتماع  اإن  املعموري،  وا�ضاف 
االيام  النيابي يف  العمل  اإىل �رسورة تفعيل 
التي  القوانني  بت�رسيع  واال����رساع  املقبلة 
الفتًا  العراقي،  ال�ضعب  م�ضلحة  يف  ت�ضب 
اإىل  اإن "الطرفني �ضددا على ت�رسيع القوانني 
النيابية التي تدور حولها خالفات بني الكتل 

ال�ضيا�ضية.

رف�س  على  متفقون  "املجتمعني  ان  وبني، 
االرا���ض��ي  على  اأجنبية  ل��ق��وات  ت��واج��د  اأي 
العراقية ورف�س ا�ضتهداف اأي دولة كانت من 
االرا�ضي العراقية، منوها اإىل اإن العراق دولة 
ذات �ضيادة ولي�س اأر�ضا لل�رساعات االقليمية 

والدولية".
واأكد املعموري، اإن االجتماع الهام الذي عقد 
بني قيادات واع�ضاء حتالفي �ضائرون والفتح 
النواحي،  ك��ل  م��ن  ايجابيا  اجتماعا  ك��ان 
توفري  �ضبل  انه ركز على مناق�ضة  اإىل  م�ضريا 
البالد  عموم  يف  ملواطنني  جلميع  اخلدمات 

بعيدا عن الت�ضنجات واخلالفات ال�ضيا�ضية.

اجتماع ثالثي مرتقب لمناقشة التواجد االميركي في العراق
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بغداد - الجورنال

حقوق اإلنسان في البصرة: الحكومة لم تتخذ أي خطوات جادة النهاء التلوث البيئي اطالق منحة االمارات لتعمير 
كنائس الموصل

امانة بغداد تكشف عن الحدود اإلدارية 
الخاصة بالعاصمة

التعليم تناقش آليات تنفيذ اتفاقيات للتبادل 
العلمي والثقافي مع ايركس الدولية

والديانات  امل�ضيحيني  اوقاف  ديوان  رئي�س  اعلن  اجلورنال:   - بغداد 
االماراتية  للمنحة  اليون�ضكو  "رعد جليل كجه جي" عن اطالق  االخرى 
دولة  اىل  البابا  زي��ارة  مع  بالتزامن  املو�ضل  مدينة  كنائ�س  لتعمري 

االمارات.
وذكر كجه جي يف ت�رسيح �ضحفي ان "منظمة اليون�ضكو اعلنت اطالقها 
الطاهرة  كني�ضتي  لتعمري  املعدة  املتحدة  العربية  االم���ارات  ملنحة 
لل�رسيان الكاثوليك وكني�ضة الالتني املعروفة بكني�ضة ال�ضاعة يف اجلانب 
اإىل  فرن�ضي�س  البابا  قدا�ضة  زيارة  تزامنا مع  املو�ضل  االمين من مدينة 

دولة االإمارات العربية املتحدة".
بالديوان  االت�ضال  قنوات  فتحت  "املنظمة  ان  جي،  كجه  وا�ضاف،   
العمل   بتنفيذ مراحل  املبا�رسة  بغية   الر�ضمية  املوافقات   ال�ضتح�ضال  
العراقية  الثقافة   وزارة  مع  والتن�ضيق  م�ضرتكة  ت�ضكيل جلان  من خالل 

يف هذا اخل�ضو�س.

بغداد - اجلورنال: ك�ضفت امانة بغداد، عن ت�ضاوؤالت وا�ضتف�ضارات كثرية 
تردها تخ�س حدودها البلدية واحلدود االإدارية اخلا�ضة مبحافظة بغداد.
واجباتها  �ضمن  هي  البلدية  “احلدود  ،اأن  بيان  يف  االمانة  وذك��رت 
و�ضارع  اخل�رساء  املنطقة  بلدية  اىل  ا�ضافة  بلدية  دائرة   14 وتت�ضمن 
املطار، كما ان دائرتي ماء وجماري امانة بغداد تختلف عن مديريتي 
املاء واملجاري يف املحافظة والتي من واجباتها )اي املحافظة( عدد 
من االأق�ضية والنواح منها ج�رس دياىل واملدائن واحل�ضينية ودور حمادي 

�ضهاب و�ضبع البور واأبو غريب والنهروان وغريها”.
واأ�ضارت االمانة.

 اإىل اأن “حدودها متتد حتى قو�س بوب ال�ضام �رسقًا مروراً بج�رس املثنى 
وحدود بلدية ال�ضعلة لتمر بحي البكرية التابع ملنطقة الغزالية املحاذي 
لق�ضاء ابو غريب و�ضوال حلدود بلدية الر�ضيد ومتثل )اأقوا�س الدورة( احلد 

الفا�ضل بني حدود االمانة واملحافظة”.

ق�ضي  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزير  اعلن  اجلورنال:   - بغداد 
ال�ضهيل، انه ناق�س مع القن�ضل االأمريكي لل�ضوؤون العامة يف العراق جون 
كنكانون، ووفد من منظمة IREX الدولية للثقافة والتعليم اآليات تنفيذ 
والواليات  العراق  بني  والثقايف  العلمي  للتبادل  الثنائية  االتفاقيات 

املتحدة االأمريكية.
الثقافية  عالقاته  لتج�ضري  يتطلع  العراق  اإن   ، بيان  يف  ال�ضهيل  وقال 
العاملية  واجلامعات  الر�ضينة  التعليمية  املوؤ�ض�ضات  مع  والعلمية 

االأمريكية عرب تفعيل مذكرات التفاهم وفقا لربامج ايرك�س التطويرية.
التعاون  اتفاقيات  تفعيل  الإع��ادة  تتطلع  ال��وزارة  اأن  ال�ضهيل  واأ�ضاف 
العلمي مع املنظمات الدولية املهتمة بالتعليم العايل بغية تطوير مراكز 
والور�س  املوؤمترات  واإقامة  العراقية  اجلامعات  يف  االنكليزية  اللغة 

العلمية والدورات التدريبية للتدري�ضيني العراقيني.

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

 وذلك بعدما متكن رئي�س الوزراء العراقي عبد 
مع  حتدثت  م�ضادر  اأكدت  ما  بح�ضب  املهدي، 
احل�ضول على �ضمانات  اجلديد"، من  "العربي 
ال�ضعبي  احل�ضد  يف  من�ضوية  عدة  ف�ضائل  من 
املوجودة  االأمريكية  بالقوات  االحتكاك  بعدم 
م��وازاة  يف  مهاجمتها.  وع��دم  االأر����س  على 
كانت  اإذا  م��ا  ملعرفة  االأن��ظ��ار  تتجه  ذل���ك، 
املقبلة  االأيام  خالل  �ضتلجاأ  املتحدة  الواليات 
الت�ضعيدية يف  االإجراءات  اتخاذ مزيد من  اإىل 
اإيران يف ال�ضاحة العراقية،  اإطار املواجهة مع 
ال �ضيما مع انتهاء مهمات �ضفريها يف العراق 
دوغال�س �ضيليمان وا�ضتعداد خلفه ماثيو تولر 
لبدء  اإي��ران  من  املت�ضددة  مبواقفه  املعروف 

عمله.
وبح�ضب املعلومات التي ح�ضل عليها "العربي 
اجلديد" من �ضخ�ضيات لالطالع على م�ضمون 
االجتماع الذي تداعى اإليه ممثلون عن ف�ضائل 
�ضيا�ضية  وزعامات  امل�ضلحة  ال�ضعبي  احل�ضد 
مقربة من اإيران الثالثاء، يف بغداد، فاإن اللقاء 
متعلقة  ع��دة،  تو�ضيات  تكري�س  اإىل  اأف�ضى 
اأي  ت�ضمن  ال  العراق  يف  االأمريكي  بالوجود 

ت�ضعيد ع�ضكري. 
وك�ضفت ت�رسيبات من م�ضادر مقّربة لف�ضائل 
"على  االجتماع  خ��الل  االت��ف��اق  مت  اأن��ه  ع��دة 
موا�ضلة الت�ضعيد االإعالمي وت�ضكيل خلية عمل 
قانون  م�رسوع  اإعداد  لت�رسيع  الربملان،  داخل 
اىل  اإ�ضافة  االأمريكي،  الع�ضكري  الوجود  �ضد 
قانونيني،  وم�ضت�ضارين  فريق حمامني  ت�ضكيل 

وزعيمه  ال�ضدري  التيار  من  مقّرب  اأحدهم 
فريق  �ضمن  ظهر  اأن  �ضبق  ال�ضدر،  مقتدى 
عام  وا�ضنطن  عليها  اأ�رسفت  التي  املحكمة 
2005 ملحاكمة �ضدام ح�ضني وعدد من رموز 
نظامه، مع االلتزام بعدم الت�ضعيد على االأر�س 

وجتنب اأي احتكاك مع القوات االأمريكية".
م�ضت�ضار  بينهم  بغداد،  يف  م�ضوؤولون  واأ�ضار 
رئي�س  ب��اأن  ال���وزراء،  جمل�س  اأمانة  يف  حايل 
ي�ضتعد  ال��ذي  امل��ه��دي،  عبد  ع��ادل  احلكومة 
على  احل�ضول  يف  "جنح  وا�ضنطن،  ل��زي��ارة 
االحتكاك  بعدم  ع��دة،  ف�ضائل  من  �ضمانات 

مترير  حم��اواًل  االأر���س،  على  االأمريكيني  مع 
االأزمة احلالية ومطالبة امل�ضوؤولني االأمريكيني 
ب�رسورة توقف ترامب عن اإطالق الت�رسيحات 

املهينة لل�ضيادة العراقية بني فرتة واأخرى".
عبد  مكتب  داخ��ل  خا�ضة  م�ضادر  وبح�ضب 
املا�ضية  ال�ضاعات  خالل  "جنح  فاإنه  املهدي، 
يف اأخذ تعّهد من زعامات بارزة يف الف�ضائل 
امل�ضلحة ، اأبرزهم قي�س اخلزعلي )ع�ضائب اأهل 
العبا�س(  الف�ضل  )اأبو  اخلفاجي  واأو���س  احلق( 
واأكرم الكعبي )النجباء( و�ضعد �ضوار )املوؤمل( 
اليا�رسي )اخلر�ضاين( وممثل عن كتائب  وعلي 

مهدي  اأب��و  اإىل  اإ�ضافة  العراقية،  اهلل  ح��زب 
لف�ضائل  امليداين  الع�ضكري  القائد  املهند�س، 
احل�ضد ال�ضعبي، بعدم ا�ضتفزاز اجلي�س االأمريكي 
اأو القيام باأي عمل عدائي �ضده داخل العراق. 
وهو ما تكّفل به هادي العامري زعيم حتالف 
الفتح، اأمني عام منظمة بدر، التي متتلك اأي�ضًا 
لهذا  ك�ضامن  االأر����س،  على  م�ضلحًا  ف�ضياًل 

التعهد".
"العربي  مع  حتدثت  التي  امل�ضادر،  واأك��دت 
ما  احتواء  يف  جنح  املهدي  "عبد  اأن  اجلديد"، 
االأ�ضبوعني  خالل  اأمريكية  ا�ضتفزازات  اعُترب 
داخل  واأرت��ال،  دوريات  ت�ضيري  من  املا�ضيني، 
املدن املحررة وعلى مقربة من مقرات احل�ضد، 
لكن ت�رسيحات ترامب خلقت حالة من ال�ضباق 
�ضمن  منها  وال��ت��ق��رب  ط��ه��ران  اإر���ض��اء  على 
مناف�ضة غري خافية بني الف�ضائل داخل العراق. 
الربملان  داخل  مت�ضاعد  حترك  هناك  وحاليًا 
االتفاقية  اإل��غ��اء  م�����رسوع  بتقدمي  ل��الإ���رساع 
بخروج  يلزم  جديد،  قانون  ت�رسيع  اأو  االأمنية 
القوات االأجنبية ككل من العراق، وعلى راأ�ضها 

اجلي�س االأمريكي".
تتوجه  قد  "االأنظار  اأن  اإىل  امل�ضادر  ولفتت 
اجلي�س،  اأرك��ان  رئي�س  نحو  املقبلة  الفرتة  يف 
الفريق اأول الركن عثمان الغامني، الذي يتمتع 
الدفاع  وزي��ر  من  اأو���ض��ع  ب�ضالحيات  فعليًا 
وبح�ضب  بالبالد.  اآخ��ر  ع�ضكري  من�ضب  واأي 
حاجة  مدى  بتحديد  معني  فاإنه  االإج���راءات، 
قواته اإىل اجلي�س االأمريكي ومدى قدرتها على 
حفظ االأمن مبفردها، من دون م�ضاعدة اأجنبية 
خالل الفرتة احلالية، اأو حتديد الفرتة املطلوبة 

لتتمكن القوات العراقية من اإدارة �ضوؤون البالد 
دون  من  بالعراق  اال�ضتقرار  وتثبيت  االأمنية 

م�ضاعدة".
ت�رسيحاته  خالل  من  الغامني  عن  ومعروف 
ت�ضاعد اجلي�س  "وجود قوات  اإىل  االأخرية ميله 
وتطوير  والت�ضليح  التدريب  ملف  يف  العراقي 
اإىل  ذلك  مراقبون  وع��زا  القتالية".  الوحدات 
التفكري  خطاأ  من  باجلي�س  ج��راالت  خم��اوف 
يف امللف الداخلي فقط و�رسورة اإعداد اجلي�س 
ب�ضكل يوازي اجليو�س املجاورة لتتمكن بغداد 

من ا�ضتعادة و�ضعها الطبيعي يف املنطقة.
وقد �ضوهدت، اأم�س الثالثاء، مروحيات ع�ضكرية 
اأمريكية حتّلق فوق قواعد ع�ضكرية توجد فيها 
واملطار غربي  باالأنبار  االأ�ضد  قواتها يف عني 
بغداد وعلى ارتفاعات منخف�ضة، بينما �ضوهد 
قاعدة  ف��وق  ج��دي��د  م��راق��ب��ة  منطاد  ارت��ف��اع 
املدينة  يف  حمليًا  م�����ض��وؤواًل  لكن  احلبانية، 
ال�رسق من  اإىل  25 كيلومرتاً  بعد  الواقعة على 
"مرفوع  اإنه  اجلديد"  ل�"العربي  قال  الفلوجة 

منذ مدة".
حملية،  اإع��الم  و�ضائل  نقلت  ذلك،  غ�ضون  يف 
بزعامة  الفتح  حت��ال��ف  م��ن  م��ق��ّرب  بع�ضها 
اجتماعًا  عقد  "االأخري  اأن  العامري،  ه��ادي 
مقتدى  بزعامة  �ضائرون  حتالف  من  وفد  مع 
ال�ضدر، واأن القيادي يف التيار ال�ضدري ن�ضار 
الربيعي كان ممثاًل عن حتالف �ضائرون، واأنه 
مت االتفاق على ت�ضكيل جلنتني؛ االأوىل الإنهاء 
على  للعمل  والثانية  اجلانبني،  بني  اخلالفات 
اإنهاء الوجود االأمريكي يف العراق عرب ت�رسيع 

قانوين".

رغم االستفزازات االميركية.. ضمانات عراقية بعدم استهداف القوات االجنبية
متابعة - الجورنال

دعت اإدارة مكتب املفو�ضية العليا حلقوق االإن�ضان يف الب�رسة، 
االأربعاء، احلكومة العراقية اىل اتخاذ خطوات فعلية للحد من 
التلوث البيئي يف املحافظة، كما طالبت جمل�س النواب بت�رسيع 

قانون لتعوي�س امل�ضابني بال�رسطان من جراء التلوث.
"املفو�ضية  اإن  وقال مدير املكتب مهدي التميمي �ضمن بيان 
الإنهاء  خطواتها  باإعالن  املركزية  للحكومة  مطالبتها  تكرر 
عمليات  عن  الناجم  التلوث  وبخا�ضة  الب�رسة،  يف  التلوث 
بهذا  جادة  حكومية  خطوات  "اأي  اأن  مبينًا  النفط"،  ا�ضتخراج 

االجتاه مل تتخذ لغاية االآن".
انت�ضار  البيئي  التلوث  تداعيات  "من  اأن  اىل  التميمي  ولفت 
توفري  احلكومة  وعلى  املحافظة،  يف  ال�رسطانية  االأم��را���س 
للتخفيف  ف��وري  ب�ضكل  بال�رسطان  للم�ضابني  العالجات 
النواب  جمل�س  تدعو  "املفو�ضية  اأن  م�ضيفًا  معاناتهم"،  من 

امل�ضابني  لتعوي�س  قانون  بت�رسيع  احلكومة  مطالبة  اىل 
بال�رسطان من جراء التلوث".

عليها  الب�رسة  يف  املحلية  "احلكومة  اأن  اىل  التميمي  واأ�ضار 
بال�رسطان  االإ�ضابة  حاالت  ازدياد  ازاء  حا�ضم  موقف  اتخاذ 
اأرا�ضي  من  امل�ضتخرجة  النفط  كميات  ازدي��اد  مع  بالتوازي 

املحافظة".
اأ�ضباب  من  يعد  خطرياً  بيئيًا  تلوثًا  ت�ضهد  الب�رسة  اأن  يذكر 
التلوث  م�ضادر  اأب��رز  ومن  ال�رسطانية،  باالأمرا�س  االإ�ضابة 
االألغام  النفطية، وكرثة  امل�ضاريع  تو�ضع  املحافظة  البيئي يف 
باليورانيوم  ملوثة  مواقع  وج��ود  مع  احلربية  واملخلفات 
كما  الثانية،  اخلليج  حرب  خالل  ق�ضفها  جراء  من  املن�ضب 
وملوحة  تلوث  من  كثرية  اأع��وام  منذ  الب�رسة  �ضكان  يعاين 
ب�ضبب  حتولت  املحافظة  مركز  تخرتق  التي  واالأنهار  املياه، 
ال�ضنني من  اأن كانت ملئات  االإهمال اىل قنوات للمجاري بعد 

اأبرز املعامل اجلمالية للمدينة.

بغداد – الجورنال 

نجحت التحركات السياسية 
في العراق في ضبط حدود 
التصعيد الذي كان يعد له 

حلفاء إيران في العراق، عقب 
إعالن الرئيس األميركي 

دونالد ترامب عزمه على بقاء 
قواته في العراق "لمراقبة 

إيران" في إطار المواجهة 
األميركية اإليرانية 
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