
الإط��ار  "اتفاقية  ان  ح��رب  ط��ارق  القانوين،  اخلبري  ق��ال 
عليها  وامل�صادق  املتحدة  ال��ولي��ات  مع  ال�صرتاتيجي 
للعراق  حقوقًا  تت�صمن   2008 ل�صنة   52 بالقانون 

والتزامات على اأمريكا.
"هذه الإتفاقية �صدرت بالقانون  اإن  وذكر حرب يف بيان 
رقم 52 ل�صنة 2008 الذي اأ�صدره الربملان و�صادق على 
كان  ال��ذي  ال�صنه  ه��ذه  يف  الرئا�صة  جمل�س  القانون  ه��ذا 
عادل  وع�صوية  طالباين  جالل  الراحل  الرئي�س  برئا�صة 
اجلريدة  يف  ن�رشها  ومت  الها�صمي  وط��ارق  املهدي  عبد 
بتاريخ   4102 بالعدد  العراقية(  )ال��وق��ائ��ع  الر�صمية 

."24/12/2008
اأ�صمها  فاأن  معينة  دللة  التفاقية  هذه  "ولأ�صم  انه  وبني 
هو اتفاقية الإطار ال�صرتاتيجي لعالقة �صداقة وتعاون بني 

البلدين".
هي  الإتفاقية،  هذه  من  الأول  "الق�صم  ان  ح��رب،  وتابع 
عالقة  ب��ان  واملتمثلة،  الدولتني  بني  العالقة  م��ب��اديء 
ومعايري  املتبادل  الإحرتام  اىل  ت�صتند  والتعاون  ال�صداقة 
واأن  الداخلية،  ال�صوؤون  يف  التدخل  وعدم  الدويل  القانون 
ال�صيادة  ذات  العراق  بطلب  هو  المريكية  القوات  وج��ود 

والإحرتام الكامل ل�صيادة العراق".
املتحدة  الوليات  "على  بان  التفاقية  ن�صت  كما  واأ�صار 
اأن ل ت�صتخدم اأرا�صي ومياه واأجواء العراق منطلقًا اأو ممراً 
ل�صن هجمات على بلدان اأخرى واأن ل تطلب اأو ت�صعى لأن 
يكون لها قواعد دائمة اأو وجود ع�صكري اأو دائم يف العراق".
على  وواجبات  التزامات  فر�صت  "التفاقية  ان  اىل  ولفت 
كان  بحيث  املجالت  جميع  يف  العراق  مل�صلحة  اأمريكا 
يحدد  ثم  التعاون  بعنوان  بالتفاقية  ق�صم  كل  عنوان 
والثقافة  والدفاع  الدبلوما�صي  ال�صيا�صي  التعاون  جمال 
اآخر التفاقية فجميعها تعاون"  والقت�صاد والطاقة واىل 
الطرفني  مبوافقة  التفاقية  تعديل  "جواز  اىل  منوها 
"اإنهاء  ان  موؤكداً  الد�صتورية"  الإج��راءات  ووفق  حتريريًا 

التفاقية يتطلب اإخطار حتريري وم�صي �صنة".
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بغداد -  الجورنال

مصادر: عادل عبد المهدي يعد لتغييرات جوهرية في حكومته
افتتاح خمس ساحات بعد تطويرها في الكرخ 

والرصافة

تمرير قرار دولي للنهوض بقطاعي االتصاالت 
والتكنولوجيا  في العراق

الكعبي يؤكد لمحافظ بغداد اهمية زيادة 
حجم الخارطة االستثمارية للعاصمة

بغداد -  اجلورنال: اعلنت امانة بغداد، الثنني، عن افتتاح خم�س �صاحات يف جانبي 
الكرخ والر�صافة من العا�صمة بعد تطويرها. وقالت المانة يف بيان، اإنه "مت افتتاح 
اليوم 5 �صاحات �صمن مبادرة الق بغداد التي اطلقها املو�صيقار ن�صري �صمة بالتعاون 
مع امانة بغداد وبتمويل رابطة امل�صارف العراقية وا�رشاف المانة املبا�رش". واأ�صاف 
البيان اأن "املبادرة تت�صمن احياء 20 �صاحة افتتح منها 11 يف وقت �صابق و�صيفتتح 
م�صاء اليوم 5 منها هي )�صاحة املتحف و�صاحة التحريات و�صاحة 83 و�صاحة احلمزة 
و�صاحة النادي الرتكماين( فيما �صيفتتح الربع املتبقية يوم غد الثالثاء وهي )�صاحة 
بغداد(".  حلة  و�صاحة  عنرت  و�صاحة  املحراب  �صهيد  و�صاحة  الكاظمي  املح�صن  عبد 
بغداد"  "الق  م�رشوع  من  الوىل  املرحلة  افتتاح   )2018 اآب   18( يف  بغداد  و�صهدت 
يف  بغداد،  اأمانة  اعلنت  اأن  و�صبق  العا�صمة.  يف  عدة  �صاحات  تطوير  يت�صمن  الذي 
)1/12/2017(، عن انطالق م�رشوع "األق بغداد" الذي يت�صمن تطوير 21 �صاحة يف 

العا�صمة، فيما بينت اأن مدة اجناز ال�صاحات "لن تتجاوز �صبعة ا�صهر".

بغداد -  اجلورنال: اعلنت هيئة العالم والت�صالت، الثنني، عن جناحها بتمرير 
قرار دويل للنهو�س بقطاعي الت�صالت وتكنولوجيا املعلومات يف العراق.

وقالت الهيئة يف بيان ، اإنه "خالل م�صاركة العراق يف موؤمتر املندوبني املفو�صني 
والت�صالت  العالم  )هيئة  امل�صارك  العراقي  الوفد  متكن   PP18_DUBAI
ووزارة الت�صالت (من النجاح بتمرير القرار العراقي اجلديد اخلا�س بدعم مبادرة 
يف  املعلومات  وتكنولوجيا  الت�صالت  قطاع  بتطوير  اخلا�صة   DU3M2025

العراق".
واأ�صاف البيان اأن "هيئة العالم والت�صالت كانت قد اطلقت يف وقت �صابق من هذا 
العام مبادرة )٢٠٢٥ -دوم( التي تهدف اىل تطوير قطاع الت�صالت وتكنلوجيا 
املعلومات يف العراق وفتح افاقه التنموية لتدعيم القطاعات القت�صادية والرتبوية 

وال�صحية من �صاأنها ان تنعك�س على افاقها امل�صتدامة".

بغداد - اجلورنال: اأكد النائب الول لرئي�س جمل�س النواب ح�صن كرمي الكعبي 
اهمية زيادة حجم اخلارطة ال�صتثمارية للعا�صمة بغداد.

ونقل بيان ملكتب الكعبي القول خالل ا�صتقباله حمافظ بغداد عطوان العطواين 
ان " هناك خ�صو�صية تنفرد بها العا�صمة بغداد من حيث كونها عا�صمتنا ، 
وارثها التاريخي الكبري وباعتبارها مركزا جتاريا واقت�صاديا مهما وبالنظر 
اكرب  خدمات  لتقدمي  ملحة  �رشورة  امام  يجعلنا  هذا  كل   ، �صكانها  عدد  اىل 

واف�صل لها ، وهي بحاجة فعال اىل هذه اخلدمات وب�صكل يليق با�صمها ".
وا�صاف ان " هناك حاجة ملحة لزيادة حجم اخلارطة ال�صتثمارية للعا�صمة 
ال�صناعية  القطاعات  يف  مهمة  م�صاريع  لتنفيذ  ال�صتثمار  على  والعتماد 
وال�صياحية واخلدمية وال�صكنية خا�صة للتقليل من ن�صب العجز ال�صكاين ، اىل 
هو  فاملهم  عاتقها  على  تقع  م�صاريع  احلكومية من  اجلهات  تنفذه  ما  جانب 

تقدمي اف�صل اخلدمات لبغداد والبغداديني ".
التخ�صي�صات  حجم  لزيادة  ملحة  حاجة  هناك   " ان  العطواين  اكد  جهته  من 
املالية للمحافظة ، مع الخذ بنظر العتبار حجم املهام املوكلة اليها ، وحاجة 
انعا�صها كمناطق جذب  لإعادة  ا�صافية  اىل خدمات  العا�صمة  مناطق حميط 

�صياحي ي�صجع على ال�صتثمار وجذب امل�صتثمرين م�صتقبال".

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

واأ�صاف البيان اأن القادة الذين قتلوا يف الغارة 
العمليات  على  الإ���رشاف  عن  م�صوؤولني  كانوا 
الدين وكركوك  التي تنفذ يف حمافظات �صالح 

ونينوى ومنطقة �صمال الأنبار. 
واأ�صار اإىل اأن اأتباع هوؤلء القادة قاموا بعمليات 
والقيارة  ال�رشقاط  يف  مفخخة  �صيارات  تفجري 
اإىل  اإ�صافة  املدنيني،  يف  باإ�صابات  ت�صبب  ما 
الأمن  قوات  ا�صتهدفت  التي  الهدمات  من  عدد 
�صالح  يف  التحتية  والبنى  واملدنيني  العراقية 

الدين وكركوك.
اأ�صفرت  ال�رشبات  اأن  اإىل  التحالف  بيان  ولفت 

عن مقتل 30 ع�صواً اآخرين يف التنظيم. 
ال�صتثنائية  التدابري  اتخذ  التحالف  اأن  وتابع 
لتجنب وقوع الإ�صابات بني املدنيني، وي�صتخدم 
قد  التي  الأخ��ط��ار  من  للحد  �صارمة  اإج���راءات 
يتعر�صون لها"، موؤكداً "التزامه بالعمل مع واإىل 

جانب قوات الأمن العراقية ل�صحق داع�س".
 20 "مقتل  التحالف  اأع��ل��ن  اآخ���ر،  بيان  ويف 
قوات  داع�س يف عمليات مع  تنظيم  عن�رشاً يف 
�رشقي  جنوب  خممور  جبال  يف  العراقية  الأمن 
نفذت  التي  "العملية  اأن  واأ���ص��اف  املو�صل".  
بري  هجوم  اأعقبها  جوية  غ��ارات  من  تاألفت 
من قوات الأمن العراقية". وقال قائد العمليات 
روبر�صون  باتريك  الدويل  التحالف  اخلا�صة يف 
اإن هذه "ال�رشبة الناجحة تعطل �صبكات داع�س 
يف الوقت الذي تتعر�س فيه ملزيد من ال�صغوط 

ملنع عودة التنظيم جمدداً".
جنم  اللواء  نينوى  عمليات  قائد  اأعلن  ذلك،  اإىل 
اإجراءات  العراقية  الأمن  قوات  »اتخاذ  اجلبوري 
من  حت�صبًا  املو�صل  مدينة  يف  م�صددة  اأمنية 

تكرار حدوث اخلروق«.
واأ�صواق  اأحياء  من  عدد  وقال خالل جتواله يف 
يف  كبرياً  دوراً  »للمواطن  اإن  املو�صل  مدينة 
القوات  مع  تعاونه  خالل  من  الأم��ن  ا�صتتباب 

اأن  اأجل  من  تعمل جاهدة  بدورها  التي  الأمنية 
واأ�صاف  املدينة«.  هذه  يف  وال�صالم  الأمن  يعم 
اجلهد  تكثيف  على  �صتعمل  الأمنية  »القوات  اأن 
ال�صتخباراتي واتخاذ اإجراءات احرتازية م�صددة 

ملنع اأي حادث قد يح�صل م�صتقباًل«.
م�صوؤول  �صكور  كرمي  مال  ك�صف  اخرى  جهة  من 
الوطني  الحت����اد  حل���زب  ال��ت��اب��ع   16 ال��ف��رع 
الكرد�صتاين يف ق�صاء طوزخورماتو، عن وجود 

الق�صاء  "داع�س" يف حدود  م�صلحني من تنظيم 
الواقع يف حمافظة �صالح الدين �صمايل العراق.

"داع�س"  تنظيم  من  "م�صلحني  اإن  �صكور،  وقال 
ظهروا يف حدود ق�صاء طوزخورماتو خالل فرتة 
والقوات  البي�صمركة  ق��وات  بني  الأمني  الفراغ 
"عددهم يرتواح يف تلك  اأن  العراقية"، مو�صحا 

املنطقة بني 50 و 80 م�صلحا".
واأ�صاف اأن "قوات البي�صمركة ت�صتطيع اأن تنظف 
"داع�س" خالل عملية  تلك املنطقة من م�صلحي 
ت�صتغرق يوما واحدا، اإل اأن ذلك يتطلب التفاق 
مع احلكومة العراقية وهذا مل يح�صل حتى الآن".
ملحافظة  اإداري��ا  طوزخورماتو  منطقة  وتتبع 
�صالح الدين �صمايل العراق، وتبعد 100 كم عن 

مدينة تكريت، مركز حمافظة �صالح الدين.
ويبلغ عدد �صكان طوزخورماتو والقرى التابعة 
الأك��راد  وي�صكل  ن�صمة،  األ��ف   220 ح��وايل  لها 
 1% والعرب   ،30% والرتكمان   ،55% ن�صبة 

من �صكانها.
عملية  الثنني،  واجلي�س،  ال�صعبي  احل�صد  ونفذ 
يف  عائ�صة  ومع�صكر  اجنانة  منطقة  يف  امنية 

دياىل.
اأجمد  ال�صعبي  احل�صد  يف   23 اللواء  اآم��ر  وق��ال 
احل�صد  من  م�صرتكة  "قوة  ان  بيان  يف  العنبكي 
ال�صعبي واجلي�س نفذت عملية دهم وتفتي�س يف 
دياىل"،  يف  عائ�صة  ومع�صكر  هنجانه  منطقة 
طريان  با�صناد  قائمة  "العملية  ان  اىل  لفتا 
وفر�س  املطلوبني  على  القب�س  للقاء  اجلي�س 

المن وال�صتقرار".
امل�صرتكة  القطعات   " ان  العنبكي  وا���ص��اف 
النا�صفة  العبوات  من  ع��ددا  تفكيك  من  متكنت 
التي كانت معدة للتفجري خالل العملية اجلارية 

يف املنطقتني املذكورتني".

مقتل قادة من "داعش" بكركوك وصالح الدين وإجراءات أمنية مشددة في  الموصل
بغداد – الجورنال

ك�صفت م�صادر �صيا�صية عن عزم رئي�س احلكومة، 
تغيريات جوهرية  اإجراء  املهدي، على  عادل عبد 
رّج��ح  بينما  حكومته،  وزراء  م��ن  ع��ددا  ت�صمل 
اإكمال  على  املهدي  عبد  ق��درة  ع��دم  �صيا�صيون 
ال��ربمل��ان  جل�صات  خ��الل  احلكومية  ت�صكيلته 

املقبلة.
ونقلت وكالت اأنباء عراقية عن م�صادر تاأكيدها 
جوهرية  تغيريات  اإجراء  يعتزم  املهدي  "عبد  اأّن 
ال���وزراء  بع�س  وتغيري  حكومته،  يف  �صادمة 
اإىل  والن��ت��م��اء  والف�صاد،  ب��الإره��اب  املتهمني 
بداأوا  الربملان  "اأع�صاء  اأّن  مبينة  البعث"،  حزب 
يجمعون تواقيع ل�صحب الثقة من عدد من الوزراء 

يف حكومة عبد املهدي، ل�صمولهم بالنتماء حلزب 
البعث املحظور، وتنظيم القاعدة".

معلومات  تلقوا  "النواب  اأّن  امل�صادر  واأك���دت 
املهدي  عبد  حكومة  يف  وزراء  ثالثة  �صمول  عن 
يف  ف��رق  اأع�صاء  كونهم  امل�صاءلة،  ب��اإج��راءات 

البعث، واأحدهم متهم بالإرهاب".
وتوؤكد جهات �صيا�صية اأّن موقف عبد املهدي بات 
التي  وامللفات  ال�صيا�صية  اخلالفات  ب�صبب  حرجا 
الذي  الأمر  وزرائه،  ب�صاأن  الكتل  بع�س  بها  تلوح 
يف  احلكومية  الت�صكيلة  اإكماله  فر�س  من  يقلل 

اأقرب وقت.
وقال القيادي يف التيار املدين، عدنان املعموري 
املهدي  عبد  �صكلها  التي  الوزارية  "الت�صكيلة  اإّن 
اإّن  حيث  كبريا،  اإحراجا  له  �صببت  �رشيع،  ب�صكل 

عددا من وزرائه م�صمولون مبلفات ف�صاد، واآخرون 
من  ذل��ك  وغ��ري  وال��ع��دال��ة،  امل�صاءلة  ب��اإج��راءات 
التهامات التي تلوح بها الكتل ال�صيا�صية"، مبينا 
اأّنه "ي�صاف اإىل ذلك، اأّن عبد املهدي هّم�س بع�س 
حاليا  حت��اول  والتي  الكبرية،  ال�صيا�صية  الكتل 

النتقام ب�صحب الثقة من وزرائه".
واأكد املعموري اأّن "هذه الرتاكمات، ت�صاف اإليها 
ال�صاغرة،  ال��وزارات  ب�صاأن  ال�صيا�صية  اخلالفات 
تعرت�س طريق عبد املهدي، وحتول دون اإمكانية 
الت�صكيلة  اإكمال  نحو  والتوجه  ذل��ك  كل  ت��اليف 
اأّن  م��وؤك��دا  احلالية"،  ال��ف��رتة  خ��الل  احلكومية 
وبني  الكتل  بني  ال�صيا�صية  احل��وارات  "جمريات 
عبد املهدي واخلالفات العميقة بينها، توؤ�رش اإىل 
الت�صكيلة احلكومية  اإكمال  القدرة على ح�صم  عدم 

خالل اجلل�صات القريبة املقبلة".
يف غ�صون ذلك، اأكد القيادي يف املجل�س الأعلى 
الزبيدي، يف بيان �صحايف،  الإ�صالمي باقر جرب 
باختيار  احلرية  مطلق  له  لي�س  املهدي  "عبد  اأّن 
ال�صيا�صية جاءت وفق  الكتل  اإّن  اإذ  الوزراء اجلدد، 
اأو  الوزير  هذا  يف  نظر  وجهات  ولها  انتخابات، 
ال�صيا�صية  الكتل  "بع�س  اأّن  على  و�صدد  ذاك". 
اإعطائها  عرب  النتخابي  با�صتحقاقها  تطالب 
مع  تفاهمات  اإىل  و�صت�صل  حكومية،  منا�صب 
م�صادر  وكانت  املقبلة".  الأي��ام  خالل  الرئي�س 
عبد  اأّن  عن  �صابق،  وقت  يف  حتدثت  قد  �صيا�صية 
املهدي جلاأ اإىل رئي�صي اجلمهورية والربملان، يف 
حماولة لل�صغط على الكتل ال�صيا�صية التي تعرقل 

طريقه لإكمال الت�صكيلة احلكومية.

بغداد -  متابعة

أعلن التحالف الدولي ضد تنظيم 

داعش مقتل عشرات من أعضاء 

التنظيم بينهم قادة نفذوا هجمات 

في أربع محافظات عراقية، فيما 

أكد الحشد الشعبي تعزيز قدرته 

الصاروخية على الحدود مع سورية 

لمنع تسلل اإلرهابيين.

وأكد التحالف في بيان أن القوات 

العراقية نفذت وبدعم من قوات 

طيرانه ضربات عّدة على أهداف 

لداعش في جبال خانوكة بين 

كركوك وصالح الدين ما أسفر عن 

مقتل 5 من كبار قادة التنظيم.


