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بغداد  -اجلورنال :ك�شف القيادي يف حزب الدعوة الإ�سالمية علي الأديب ،عن بوادر انفراج يف
العالقة بني ائتالف دولة القانون برئا�سة نوري املالكي وائتالف الن�رص برئا�سة حيدر العبادي،
نافيا عقد املالكي اجتماعا حزبيا يف �إيران .وقال الأديب يف ت�رصيح �صحفي �إن “حزب الدعوة
الإ�سالمية عقد يوم اجلمعة املا�ضي اجتماعا ل�شورى احلزب بحث خالله عملية االهتمام باحلزب
و�إعادة حيويته وفعاليته” ،مبينا �أن “االجتماع حاول عالج اخلالف املوجود بني دولة القانون
والن�رص" .و�أكد الأديب “جود بوادر انفراج قريبة يف العالقة بني دولة القانون والن�رص” ،الفتا
�إىل �أن “اجتماعات حزب الدعوة الإ�سالمية م�ستمرة" .وب�ش�أن الأنباء التي حتدثت عن عقد املالكي
اجتماعا باع�ضاء الدعوة خالل زيارته الأخرية �إىل �إيران �أكد الأديب �أن “املالكي التقى ببع�ض
الدعاة يف �إيران واطلعهم على االجتماع الأخري الذي عقد قبل يوم من مغادرته �إىل �إيران.
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االلتزامات المالية تعرقل تشريعا برلمانيا اللغاء اتفاقية االطار االستراتيجي
بغداد – حسين فالح

تقود كتل �سيا�سية داخ��ل جمل�س ال��ن��واب العراقي حراكا
لت�رشيع قانون يت�ضمن اخراج القوات االجنبية من العراق
وال��غ��اء اتفاقية االط��ار اال�سرتاتيجي املوقعة بني بغداد
ووا�شنطن عام  ،2008و�سط خماوف املراقبني واملخت�صني
يف ال�ش�أن ال�سيا�سي من تدهور العالقات بني اجلانبني يف
حال الغاء االتفاقية ال�سيما مع االلتزامات املالية الكبرية
املرتتبة على ال��ع��راق .واالط��ار اال�سرتاتيجي هي اتفاقية
�أمنية بني حكومة العراق وال��والي��ات املتحدة ،وتت�ضمن
هذه االتفاقية حتديد "الأحكام واملتطلبات الرئي�سة التي
تنظم الوجود امل�ؤقت للقوات الع�سكرية الأمريكية يف العراق
و�أن�شطتها فيه وان�سحابها من العراق" ،ف�ضال عن احتواء
فقراتها على امتيازات امنية واقت�صادية م�شرتكة .وك�شف
النائب عن حتالف �سائرون رعد املك�صو�صي  ،قرب ت�رشيع
قانون داخل جمل�س النواب يت�ضمن �إخراج القوات الأجنبية
من البالد والغاء اتفاقية االطار اال�سرتاتيجي مع الواليات
املتحدة الأمريكية .وقال املك�صو�صي يف ت�رصيح �صحفي،
�إن "عددا كبريا من النواب تقدموا بطلبات معززة بتواقيع
نيابية الدراج م�رشوع قانون اخ��راج القوات الأجنبية من
البالد على جدول �أعمال املجل�س" ،مبينا �أن "من بني الفقرات
التي نطالب بها الغاء اتفاقية الإط��ار اال�سرتاتيجي وكذلك
الت�سليح والتدريب مع اجلانب الأمريكي .من جهته� ،أكد
النائب عن حتالف الفتح وليد ال�سهالين� ،أن جمل�س النواب
�سيعمل على تغيري عدد من مفاهيم االتفاقيات اال�سرتاتيجية
املربمة مع الواليات املتحدة الأمريكية ب�ش�أن توريد الأ�سلحة
للم�ؤ�س�سة الع�سكرية العراقية .وقال ال�سهالين يف ت�رصيح
�صحفي� ،إنه "من �أولويات الربملان احلايل تفعيل ملف ت�سليح
اجلي�ش العراقي واحل�شد ال�شعبي والقوات الأمنية الأخرى
حلماية امن وحدود البالد" ،الفتا �إىل �إن "الربملان �سيعمل
على تغيري عدد من مفاهيم االتفاقيات اال�سرتاتيجية املربمة
بني العراق والواليات املتحدة الأمريكية ب�ش�أن توريد الأ�سلحة
والتجهيز الع�سكري ،ف�ضال عن االنفتاح نحو دول �أخرى لعقد

االتفاقيات الع�سكرية وجتهيز ال�سالح من م�صادر متعددة.
اىل ذلك او�ضح اخلبري االمني واال�سرتاتيجي جا�سم حنون ان
"اتفاقية االطار اال�سرتاتيجي ال ميكن تعديلها لعدة �أ�سباب،
�أهمها توجد التزامات مالية كبرية على العراق متمثلة يف
الديون و فوائدها ،كما مل تت�ضمن هذه االتفاقية تدريب
فنيني على طائرات االف  16و دبابات االبرامز وغريها
من املعدات الأمريكية االخرى ،بل ت�ضمنت االتفاقية على
�أن تكون الواليات املتحدة الأمريكية هي التي تدرب و تقوم
بعمليات ال�صيانة.
وا�ضاف حنون "ال ي�ستطيع العراق اخلروج من هذه االتفاقية
يف املنظور القريب لأن هناك م�ستحقات مالية مرتتب عليه،
وقد لوحت الواليات املتحدة بهذا ال�صدد قبل ف�ترة ،ب�أنه
ويف حالة ما �إذا طالبت احلكومة العراقية القوات الأمريكية
مغادرة �أرا�ضيها بعد انتهاء احلرب مع "داع�ش" والق�ضاء
عليه ،عند ذل��ك يتوجب على ال��ع��راق ت�سديد تلك املبالغ
املرتتبة بذمته مع الفوائد ،�إ�ضافة �إىل تكلفة ح��رب عام
 2003والبالغة ترليون ومائة مليار دوالر ، ناهيك عن �أن
هذه االتفاقية كبلت العراق بحدود املائة وع�رشين دوالر .
اما اخلبري القانوين امري الدعمي فقد ا�شار اىل انه "مبوجب
الد�ستور وامل��ادة  /61رابع ًا وال��ذي خ��ول جمل�س النواب
ب�أغلبية ثلثي اع�ضاءه ت�صديق املعاهدات واالتفاقيات
الدولية وبالتايل ممكن الع�ضاء جمل�س النواب بعد حتقيق
العدد الكايف من اع�ضاءه طلب مناق�شة او التو�صية ب�ألزام
احلكومة مبراجعة بنود االتفاقية اال�سرتاتيجية مع الواليات
املتحدة او حتى ال��غ��اءه��ا .وق��ال الدعمي يف ت�رصيح لـ
«اجلورنال نيوز» "لكن بالرجوع اىل هذه االتفاقية وبنودها
والتي يف اغلبها مقيدة للعراق وهادرة ل�سيادته خ�صو�ص ًا يف
جمال الت�سليح والديون املرتتبة عليها وامللزمة للعراق والتي
لوحت بها الواليات املتحدة قبل فرتة " ،مبينا ان الغاء هذه
االتفاقية قد ي�سبب توتر بالعالقة مع امريكا وقد يفتح ابواب
لي�س االن بوقتها يف ظل ارباك ت�شكيل احلكومة واالزمات
املفتعلة هنا وهناك خ�صو�ص ًا وان امريكا مت�سك ب�أغلبية
اخليوط بالعملية ال�سيا�سية.

صراع سعودي قطري لضم العراق الى معسكرهما السياسي واالقتصادي
بغداد  -الجورنال

يف ظل �إ�ستمرار الأزمة اخلليجية وطرفيها ال�سعودية
وقطر وتال�شي م�ؤ�رشات الو�صول حللول بني البلدين
اجلارين ،وجد كل منهما �رضورة ك�سب العراق �إىل
مع�سكره ال�سيا�سي والإقت�صادي ،فهما ي�سعيان �إىل
�ض ّم بغداد ملحوريهما يف وقت ت�ؤكد بغداد حاجتها
مل�ساعدة البلدين يف التخل�ص من �آثار الدمار التي
ال�سنية.
خلفها تنظيم “داع�ش” يف املناطق ُ
ففي ال�سابع م��ن ت�رشين الثاين/نوفمرب احل��ايل
زار وف��د قطري برئا�سة وزي��ر اخلارجية حممد بن
عبد الرحمن �آل ث��اين العا�صمة العراقية بغداد،
و�إلتقى خالل الزيارة بر�ؤو�ساء اجلمهورية والوزراء
والربملان لـ”بحث العالقات بني البلدين”.

وبعد ثالثة �أيام من زيارة وزير اخلارجية القطري
و�صل بغداد وزير النفط ال�سعودي خالد الفالح الذي
كانت لقائاته مل تقل م�ستوى عن تلك التي عقدها
وزي��ر اخلارجية القطري ،يف وقت متر العالقة بني
الريا�ض والدوحة مبرحلة توتر منذ حزيران/يونيو
 .2017لكن ما ي�ؤكد �أن الدوحة تحُ ��اول مناف�سة
و�رضب الريا�ض يف العراق ،هي تلك اللقاءات التي
عقدها وزير اخلارجية القطري حممد بن عبد الرحمن
�آل ثاين �أثناء تواجده يف بغداد مع زُعماء يف احل�شد
ال�شعبي  ،ووجه لهم الدعوة لزيارة الدوحة.
ويف ظل الإ�ستقطاب ال�سعودي القطري يف املنطقة
يبحث كل منهما عن التقرب من العراق �أك�ثر ،ففي
وقت ينوي العراق فيه الإ�ستغناء عن توريد الطاقة
من �إيران جتد كل من الريا�ض والدوحة فر�صة لأن

تكون بديل طهران يف هذا امللف وهي فر�صة �أي�ض ًا
لك�سب حكومة بغداد اجل��دي��دة .لي�س ه��ذا فح�سب،
ال�سنية يف العراق املمولة �أو املدعومة
فبع�ض الكُتل ُ
من ال�سعودية وقطر تتناف�س فيما بينها على من�صب
وزير الدفاع يف حكومة عادل عبد املهدي ،وهذا ما
ُيرجح �أن يكون التناف�س بني الدولتني اخلليجيتني
اخل�صمتني على هذا امللف �أي�ض ًا .تدعم قطر رئي�س
الربملان ال�سابق �سليم اجلبوري لتويل من�صب وزير
الدفاع يف حكومة عادل عبد املهدي ،بينما تعمل
ال�سعودية على �أن يكون املر�شح من �إئتالف الوطنية
بزعامة �أياد عالوي �أو الأطراف التي ال ترتبط بعالقة
مع تُركيا وقطر .قال الباحث يف معهد جاثم هاو�س
يف لندن ريناد من�صور خالل مقابلة �صحفية �إن
“ال�سعودية واجهت �صعوبات يف خلق ُحلفاء لها يف

العراق ،لذا هي ت�سعى للبحث عن قادة �شيعة من الذين
ينتقدون �إيران ،بينما قطر متتلك عالقات قوية وقادة
ال�سني
يف احل�شد ال�شعبي وكذلك يف املحور الوطني ُ
بالإ�ضافة �إىل مقربني من �إيران” .و�أ�ضاف “يتوجب
على العراق �أن يوازن يف العالقة بينهما ،وال يمُ كنه �أن
يكون يف طريف املعادلة يف خ�ضم ال�رصاع ال�سعودي
القطري ،خا�صة و�أن��ه ال ميتلك �سيا�سة خارجية
واحدة ،لذا ف�إن فاعلني خمتلفني �سيعملون �أكرث قرب ًا
مع هذا الطرف او ذاك”.
�أن زيارة وفود �سعودية وقطرية �إىل العراق ويف وقت
متزامن ،يمُ كنها �أن ت�ؤ�رش يف وقت واح��د� :إ�ستبعاد
عودة العالقات بني الدولتني اخلليجيتني على املدى
الق�صري ،و�أهمية العراق كفاعل حيادي يف املنطقة
وك�سوق جاهزة للطاقة والغاز.

المنافذ تتخذ قرارًا بشأن استيراد السيارات المستخدمة
بغداد  -الجورنال

ق��ررت هيئة املنافذ احل��دودي��ة ،ال�سماح با�سترياد
ال�سيارات امل�ستخدمة "بدون �رضر" ،فيما ناق�شت
ت ��أم�ين احل��م��اي��ة للمنافذ احل��دودي��ة وم��ن��ع �أدخ���ال
ال�سيارات املت�رضرة ،وتب�سيط اجراءات دخول املجاميع
ال�سياحية اىل مطار بغداد الدويل
وج��اء يف بيان للهيئة �أن "هيئة املنافذ احلدودية
عقدت اجتماعها الدوري احلادي ع�رش ملجل�س الهيئة
والذي ي�ضم يف ع�ضويته ال��وزارات والهيئات املمثلة
العاملة يف املنافذ احلدودية ،وتر�أ�س الأجتماع رئي�س

املجل�س كاظم العقابي والذي �أ�شار يف بداية حديثه اىل
مو�ضوع ال�سيارات املت�رضرة والتفريق بني املت�رضرة
وامل�ستخدمة لغر�ض اال�سترياد ورفع توجيه املجل�س
بعد ان مت الت�صويت عليه لغر�ض تعميمه على املنافذ
والذي ت�ضمن (تعتمد اجازة اال�سترياد باال�ضافة اىل
م�صادقة جلان الك�شف املوقعي يف املنافذ لغر�ض
دخول ال�سيارات امل�ستوردة وامل�ستخدمة بدون �رضر).
و�أ�ضاف البيان� ،أن "املجتمعني ناق�شوا فقرات جدول
الأعمال اخلا�ص باالجتماع الذي تناول عدة موا�ضيع
ومنها مناق�شة ت�أمني احلماية للمنافذ احلدودية ومهام
مدير املنفذ احلدودي وطبيعة العالقة بينه وبني الدوائر

العاملة كما مت مناق�شة مو�ضوع منع �إدخال ال�سيارات
املت�رضرة من خالل ا�ست�ضافة معاون مدير عام املرور
العامة ،كما ناق�ش املجتمعون جباية الر�سوم الكمركية
من قبل بع�ض جمال�س املحافظات.
و�أ�شار �إىل مناق�شة "التو�صية املتعلقة بالقرار ( )3من
اجتماع اللجنة الفنية لت�سهيل النقل والتجارة ملنظمة
(الأ�سكوا) ،كما مت تفعيل مكاتب وزراة التجارة يف
املنافذ احلدودية وتب�سيط اج��راءات دخول املجاميع
ال�سياحية اىل مطار بغداد الدويل ،ودعم الدوائر العاملة
يف املنافذ احلدودية من تخ�صي�صات ( )%50والذي
مت طرحه من قبل ممثل وزارة الثقافة".

وتابع� ،أنه "متت مناق�شة �آلية العمل والتن�سيق بني
هي�أة املنافذ احلدودية وحمافظة الأنبار اليجاد �صيغة
عمل م�شرتكة فيما يخ�ص عملية اال�ستثمار يف �ساحات
التبادل التجاري و�ساحات وقوف ال�سيارات ،كما طرح
ممثل حمافظة ال�سليمانية ع��دم ا�ستئناف الرحالت
اجلوية بني مطار ال�سليمانية ال��دويل واجلمهورية
الرتكية" ،مبين ًا �أن "االجتماع اختتم باتخاذ عدة
تو�صيات و�إر�سالها لغر�ض احل�صول على موافقات
�أ�صولية وفق ال�ضوابط القانونية من �أ�صحاب القرار
و�أيجاد احللول املنا�سبة لتذليل العقبات يف عمل كافة
الدوائر العاملة يف املنافذ احلدودية.

اتفاق سياسي لتمرير الموازنة قبل انتهاء
العام الحالي
بغداد  -الجورنال

اعلن النائب ع��ن حتالف الإ���ص�لاح علي
البديري عن اتفاق �سيا�سي لتمرير املوازنة
املالية قبل انتهاء العام اجلاري ,م�شريا اىل
ان احلكومة لن تتمكن من تقدمي �إي اجناز
خالل  100يوم الأوىل من عمرها.
وق��ال البديري يف ت�رصيح �صحفي� ،إن
“الكتل ال�سيا�سية اتفقت على مترير املوازنة
املالية لعام  2019نهاية العام اجلاري

دون تاخري لدعم احلكومة احلالية".
و�أ�ضاف ان ح�صة اقليم كرد�ستان �ستكون
 12.6كما جرى يف العام املا�ضي دون اي
تغيري رغم ال�ضغوط ال�سيا�سية واملفاو�ضات
لزيادة الن�سبة .و�أ�شار البدري ان احلكومة
اجلديدة لن تتمكن من تنفيذ اي تعهداتها
ب�شان الـ 100الأوىل من عمرها كونها
مل تتمكن م��ن اك��م��ال الكابينة ال��وزاري��ة
وال�رشوع بامل�شاريع الإ�سرتاتيجية.

المرور تعلن وصول وجبة من اللوحات
المرورية
بغداد  -الجورنال

اعلنت مديرية املرور العامة ،عن و�صول
وجبة من اللوحات املرورية اىل موقعني
يف بغداد.
وق��ال النقيب ف��ادي اخلزعلي من اعالم
املديرية يف بيان ،ان وجبة من اللوحات
امل���روري���ة و���ص��ل��ت اىل م��وق��ع��ي ت�سجيل
امل�رشوع الوطني بغداد  1وبغداد .2

وا�ضاف انه "�سيتم ا�ستالم اللوحات يوم
غد" ،م�شريا اىل ان "مديري امل���رور امر
باملبا�رشة بطباعة اللوحات فورا ،و�سيتم
االعالن عن موعد املراجعة قريبا جدا.
وتابع ان تاخري اللوحات هو خارج �إرادة
املديرية".
يذكر �أن عملية توزيع اللوحات املرورية
اخلا�صة باملركبات بني املواطنني �شهدت
بطئا خالل الفرتة املا�ضية.

مشهد جديد يعيد بذاكرة العراقيين ..تعهدات التعويض هواء في شبك
بغداد  -الجورنال

يف و�ضع يعيد �إىل ال��ذاك��رة بداية التهجري الذي
تعر�ض له العراقيون عند دخول تنظيم "داع�ش"
الإرهابي يف يونيو/حزيران  ،2014يتجدد امل�شهد
يف عدد من مناطق البالد التي اجتاحتها ال�سيول
واخ��رى مهدد بفعل املتغريات اجلوية ،وانهارت
ب�سببها ع�رشات املنازل ،وافرت�شت العوائل العراء
بعد فقدان منازلها.
ووفقا مل�س�ؤول حملي يف حمافظة �صالح الدين،
عبد الرزاق اجلبوري ف� ّإن "ال�سيول التي اجتاحت

املحافظة مطلع الأ�سبوع اجل��اري ،وخا�صة بلدة
ال�رشقاط ،ت�سببت ب�أ�رضار كبرية جدا للبلدة" ،مبينا
� ّأن "ع�رشات املنازل انهارت من جراء تلك ال�سيول.
و�أ�ضافّ � ،أن "الناجني من �أ�صحاب تلك املنازل
وج��دوا �أنف�سهم بال م ��أوى ،وهربوا من مناطقهم
التي ما زال بع�ضها مغطى باملياه" ،الفت ًا �إىل � ّأن
"املوقف احلكومي �ضعيف للغاية ،فلم يقدم �أي
دعم لتلك العوائل ،التي متكن بع�ضها من اللجوء �إىل
�أقاربهم ،وال�سكن معهم يف منازلهم ،بينما بقيت
ع�رشات العوائل يف العراء" .وقال امل�س�ؤول الذي
ف�ضل عدم ذكر ا�سمه �إن "املوقف الإن�ساين �صعب

للغاية ،وعلى اجلهات امل�س�ؤولة �أن تقوم بواجبها
�إزاء هذه الأزمة الإن�سانية.
وت�ؤكد عوائل مت�رضرة من ال�سيول� ،أ ّنها تعي�ش
عما عا�شته خالل
حالة ن��زوح جديدة ال تختلف ّ
فرتة "داع�ش
وقال �أبو مرمي ( 41عاما)"ذقنا �أمل ومرارة النزوح
عام  ،2014واليوم نذوقها من جديد ،فال�سيول
هدمت منازلنا كما هدمها داع�ش" ،مبينا "مل
تعو�ضنا احلكومة ب�أي �شيء عن فرتة النزوح ،وال
عن تهدمي داع�ش ملنازلنا ،واليوم مل تعو�ضنا عن
ال�سيول .و�أكد "نحن اليوم نفرت�ش العراء ،وال �أحد

ي�س�أل عنا من احلكومة ومن اجلهات امل�س�ؤولة،
ونحن مل ننا�شدهم فهم بنظرنا �أموات ال يقومون
مب�س�ؤولياتهم جت��اه ال�شعب" ،مطالبا بـ"دور
ملنظمات ح��ق��وق الإن�����س��ان املدنية والعاملية،
لدعم العوائل التي �أغ��رق��ت منازلها ال�سيول يف
املحافظات.
واجتاحت موجة م��ن ال�سيول ،خ�لال الأ�سبوع
اجل���اري ،ع���ددا م��ن املحافظات العراقية منها
امل��و���ص��ل وال����شرق��اط مبحافظة ���ص�لاح ال��دي��ن،
والب�رصة ومي�سان .و�أر�سلت منظمة ال�صحة العاملية
بعثة عاجلة �إىل خميمات القيارة وجدعة للنازحني

يف حمافظة نينوى ،لتقييم الو�ضع ال�صحي لل�سكان
املت�رضرين من الأمطار الغزيرة التي ت�سببت يف
حدوث في�ضانات مفاجئة يف عدد من املخيمات
يف املحافظة.
وذك��ر بيان للبعثة الأممية يف العراق يف بيان
�صحايف� ،أن ال�سيول ت�سببت بفقدان ع�رشات الآالف
من الأ��سر جلميع ممتلكاتها ،و�أ�صبحت بحاجة
ما�سة �إىل تدخالت عاجلة لت�أمني الغذاء ومياه
ال�رشب والأدوية وم�ستلزمات النظافة" .و�أ�ضاف "مت
الإبالغ عن زيادة طفيفة يف عدد احلاالت امل�صابة
بعدوى اجلهاز التنف�سي العلوي يف املخيمات التي

زارتها البعثة ،ومت الطلب من �رشكاء ال�صحة يف
تلك املناطق مراقبة الو�ضع والإبالغ فوراً عن �أي
تغيري يف اجتاهات الأم��را���ض املعدية من خالل
نظام �شبكة الإن��ذار املبكر واال�ستجابة اخلا�ص
مبنظمة ال�صحة العاملية ( .")EWARNوقال
�أده��م ر���ش��اد ،ممثل منظمة ال�صحة العاملية يف
العراق بالوكالة" :مت �إي�صال �شحنة من البطانيات
�إىل خميمات النازحني يف القيارة ،كما �أن �إمدادات
طبية وجمموعات م�ستلزمات �صحية ،و�سيارات
�إ�سعاف يف طريقها �إىل مناطق مت�رضرة ب�شدة يف
خمتلف املحافظات".

