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افتتاح شارعين بعد  12عامًا على اغالقهما
شمالي بغداد
بغداد  -اجلورنال نيوز  :اعلنت امانة بغداد ،الثالثاء ،عن افتتاح �شارعني بعد 12
عام ًا على اغالقهما يف منطقة احلرية �شمايل العا�صمة.
وقالت االمانة يف بيان �إنه "متت اعادة فتح �شارعي املركز وجامع الفاروق يف منطقة
احلرية دور نواب ال�ضباط املغلقني منذ العام ."2006
و�أ�ضاف البيان �أنه "مت رفع ال�صبات الكونكريتية رافقتها حملة لإزالة التجاوزات التي
ا�ستغل �أ�صحابها غلق ال�شارع باال�ضافة اىل رفع النفايات والأنقا�ض وكن�س وغ�سل
لل�شارعني".
يذكر �أن بغداد ت�شهد بني فرتة واخرى اعادة افتتاح العديد من ال�شوارع املغلقة منذ
�سنوات لدواع �أمنية ورفع احلواجز الكونكريتية عنها ،الأمر الذي بات ينعك�س �إيجاب ًا
على حركة ال�سري.

دعوة متبادلة بين عبد المهدي وبوتين لزيارة
بغداد وموسكو
بغداد  -اجلورنال :اعلن مكتب رئي�س الوزراء عادل عبد املهدي ،الثالثاء ،ان االخري
تبادل مع الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتن دعوة لزيارة بغداد ومو�سكو.
وقال املكتب يف بيان تلقت ال�سومرية نيوز ،ن�سخة منه ان "رئي�س جمل�س الوزراء
عادل عبد املهدي ا�ستقبل اليوم الثالثاء املبعوث اخلا�ص للرئي�س الرو�سي اىل
ال�رشق االو�سط ودول افريقيا نائب وزير اخلارجية الرو�سي ميخائيل بوغدانوف
والوفد املرافق له" ،مبينا ان "بوغدانوف نقل ر�سالة من الرئي�س الرو�سي فالدميري
بوتني ورئي�س الوزراء الرو�سي دمييرتي ميدفيديف تتعلق بتعزيز العالقات بني
البلدين والتهاين لرئي�س جمل�س الوزراء عادل عبد املهدي بت�شكيل احلكومة ،ف�ضال
عن دعم رو�سيا للعراق يف جميع املجاالت".
وا�ضاف انه "جرى خالل اللقاء مناق�شة تعزيز التعاون الثنائي بني البلدين يف
جماالت االمن واالقت�صاد والتجارة والطاقة واال�ستثمار والتدريب واملجاالت
االخرى ،ا�ضافة اىل االو�ضاع يف املنطقة" .واكد بوغدانوف خالل البيان "حر�ص
رو�سيا على عمق العالقات مع العراق والتن�سيق امل�شرتك يف خمتلف املجاالت".
من جهته ،قال عبد املهدي ان "العراق لديه اهتمام بتعزيز عالقاته مع رو�سيا"،
مو�ضحا ان "�سيا�ستنا اخلارجية تتمثل بان نكون على عالقات جيدة مع جميع
الدول وحري�صون على تنفيذها".
وتابع ان "العراق بد�أ ي�ستعيد عافيته وان دوره �سيكون اكرب وحموريا يف املنطقة".
وقدم بوغدانوف دعوة من الرئي�س بوتني لرئي�س جمل�س الوزراء عادل عبد املهدي
لزيارة رو�سيا فيما قدم االخري دعوة مقابلة للرئي�س بوتني لزيارة العراق.

نقل واعادة اكثر من  461نازحًا عراقيًا من
تركيا
بغداد  -اجلورنال� :أعلن وزير النقل عبداهلل لعيبي ،عن نقل واعادة اكرث من
( )461نازحا عراقيا من خميم كل�س و�سام�سون يف االرا�ضي الرتكية.
وذكر لعيبي يف بيان" انه بالتن�سيق املبا�رش مع وزارة الهجرة واملهجرين مت
اخراج ( )11حافلة تابعة للم�سافرين والوفود يف واجب ا�ستثنائي العادة اكرث
من ( )461نازحا عراقيا من خميمات االي��واء يف تركيا اىل ار�ض الوطن
عرب منفذ ابراهيم اخلليل احلدودي" .واو�ضح" ان جهود امل�سافرين والوفود
م�ستمرة يف عملية نقل واعادة العوائل النازحة ولغاية ارجاع �آخر نازح وفق
اخلطط والتوقيتات املتفق عليها بالتن�سيق مع وزارة الهجرة واجلهات املعنية
االخر" .من جانبه ،ذكر مدير عام امل�سافرين والوفود كرمي كاظم ح�سني" ان
من�سوبي ال�رشكة على ا�ستعداد كامل لتنفيذ كل الواجبات التي توكل اليها ال
�سيما الواجبات الوطنية واالن�سانية".

تفاصيل زيارة الرئيس االميركي دونالد ترامب المرتقبةالى العراق
بغداد  -الجورنال

�أف��ادت �صحيفة "وا�شنطن بو�ست" ب�أن الرئي�س
الأمريكي دونالد ترامب �أبلغ م�ست�شاريه ،لأول
مرة منذ توليه مقاليد احلكم ،ب�إمكانية �أن يزور
العراق و�أفغان�ستان لتفقد القوات الأمريكية
هناك .ونقلت ال�صحيفة ،يف تقرير ن�رشته ،عن
م�ست�شارين حاليني و�سابقني يف البيت الأبي�ض
ت�أكيدهم �أن ترامب ك��ان يرف�ض حتى الآون��ة
الأخ�ي�رة زي���ارة م��واق��ع ال��ق��وات الأمريكية يف
العراق و�أفغان�ستان ،قائال �إنه ال يريد ربط نف�سه
باحلربني اللتني يعتربهما فا�شلتني .لكن م�ؤخرا
بد�أ ترامب يتحدث مل�ست�شاريه عن �إمكانية �أن
يتفقد القوات املنت�رشة يف مناطق القتال ،على
الرغم من معار�ضته لعمليات اجلي�ش الأمريكي

يف اخل��ارج .و�أ�شار امل�ست�شارون لل�صحيفة �أن
ترامب ،يف �أثناء اجتماعات �سابقة تطرق فيها
�إىل مو�ضوع الزيارة املحتملة ،و�صف احلملتني
الع�سكريتني الأمريكيتني يف العراق و�أفغان�ستان
ب�أنهما "العار التام" ،م�شريا �أي�ضا �إىل �رضورة
القيام برحلة طويلة والأخطار التي قد تهدده
يف منطقة القتال .لكن �أواخر الأ�سبوع املا�ضي
قال ترامب يف حديث �إىل "فوك�س نيوز" ،ردا
على �س�ؤال ب�ش�أن �سبب امتناعه عن زيارة مناطق
القتال يف العراق و�أفغان�ستان�" :أعتقد �أنك �ست�شهد
ذلك ..ومن املخطط بع�ض الأمور" ،م�ضيفا �أنه ال
يريد مناق�شة املو�ضوع ل��دواع �أمنية وغريها.
وجدد ترامب يف املقابلة انتقاداته لغزو العراق
عام  ،2003وا�صفا هذه احلرب بـ"خط�أ فادح ما
كان عليه �أن يحدث" .و�أ�شار بع�ض امل�ست�شارين

�إىل �أن خطط ترامب ب�ش�أن الزيارة املحتملة لي�ست
ثابتة ،مو�ضحني �أن الرئي�س بد�أ فقط يتحدث يف
الأ�سابيع الأخرية �أن ذلك رمبا يجب �أن يح�صل.
وج��اء ذل��ك على خلفية خ�لاف ب��رز بني ترامب
وجمموعة من اجلرناالت املتقاعدين ،مبن فيهم
الأم��ي�رال املتقاعد ويليان �إت�����ش م��اك ريفني
الذي اتهمه الرئي�س بالتباط�ؤ يف مالحقة زعيم
"القاعدة" �أ�سامة بن الدن .وح�سب �إح�صاءات
البنتاغون ،قُتل نحو  60ع�سكريا �أمريكيا يف
�أفغان�ستان والعراق و�سورية منذ تويل ترامب
مقاليد احلكم .وقال الرئي�س االمريكي دونالد
ترامب االثنني املا�ضي� ،إنه يعتزم القيام بزيارة
اىل العراق و�أفغان�ستان لتفقد اجلنود االمريكيني
يف البلدين .ومل يقم ترامب بزيارة اىل العراق وال
�أفغان�ستان رغم م��رور نحو عامني على توليه

من�صبه رئي�س ًا للواليات املتحدة بخالف ا�سالفه.
وعندما �س�أله امل��ذي��ع ع��ن �سبب ع��دم زي��ارة
البلدين ،قال ترامب يف مقابلة مع قناة فوك�س
نيوز االمريكية "ح�سناً� ،أعتقد �أنك �سرتى ذلك
و�ضعت
يحدث" .و�أ�شار اىل �أن خطط الزيارة قد ُ
بالفعل ،لكنه قال يف الوقت نف�سه "نحن ال نريد
�أن نتحدث عن ذل��ك ...لأ�سباب �أمنية وكل �شيء
�آخر" .وج��دد ترامب موقفه املعار�ض للحرب
التي قادتها وا�شنطن يف العراق قائال "�أعتقد
�أنها كانت خط�أ فادحاً ،ما كان يجب �أن حتدث
على الإطالق" .ولي�س من الوا�ضح معرفة ما �إذا
كان ترامب �سيلتقي بامل�س�ؤولني العراقيني خالل
زيارته .و�سبق �أن زار �سلفاه العراق ب�صورة غري
معلنة .كما ال يعرف بال�ضبط ما اذا كانت جولته
ت�شمل اقليم كورد�ستان.

ممثل السيستاني يوجه رسالة الى وسائل االعالم
بغداد  -الجورنال

دع��ا ممثل املرجعية الدينية العليا ،الثالثاء ،و�سائل
االعالم اىل حتمل م�س�ؤولية �إي�صال ر�سالة ومبادئ االمام
احل�سني عليه ال�سالم والتعريف بق�ضيته للعامل.
وقال ال�شيخ عبد املهدي الكربالئي يف حديثه مع رئي�س
و�أع�ضاء فرع نقابة ال�صحفيني العراقيني يف كربالء ان
"ق�ضية االمام احل�سني عليه ال�سالم باتت حمط اهتمام
و�سائل االعالم العاملية" ،الفتا اىل "�رضورة ان يتحمل
االعالم الأمانة الكبرية يف اي�صال ر�سالة االمام احل�سني
عليه ال�سالم والتعريف بق�ضيته للعامل".
و�أ�ضاف ان "زيارة الأربعني ت�شهد م�شاركة �شخ�صيات
عاملية مهمة ومن ال�رضوري ان يهتم االعالم بتعريف
هذه ال�شخ�صيات بقدا�سة املبادئ التي �ضحى من اجلها
االم��ام احل�سني عليه ال�سالم ،وكذلك التعريف ب�أهمية
زيارة الأربعني".
واك��د ممثل املرجعية على "�رضورة ان يلتزم االعالم
باحليادية واملو�ضوعية وامل�صداقية" ،مبديا ا�ستعداد
�إدارة العتبة احل�سينية "التعاون والتن�سيق مع فرع نقابة
ال�صحفيني العراقيني يف كربالء لتذليل جميع املعوقات
ام��ام و�سائل االع�لام املحلية والأجنبية ،ف�ضال عن
ان�شاء مركز اعالمي قريب من مرقد االمام احل�سني عليه
ال�سالم".
من جهته بني رئي�س فرع نقابة ال�صحفيني العراقيني يف
كربالء توفيق احلبايل ان "مدينة كربالء ا�ستقبلت خالل
زيارة الأربعني اكرث من ( )1100اعالمي و�صحفي من
بينهم (� )264صحفي واعالمي من خارج العراق".
وا�ضاف ان "احل�ضور الإعالمي املحلي والعاملي يف
مدينة كربالء يتطلب و�ضع خطط مرنة واال�ستعداد ب�شكل
مبكر للزيارات القادمة" ،مبينا ان "التن�سيق العايل بني
فرع النقابة يف كربالء والعتبتني املقد�ستني احل�سينية
والعبا�سية واجلهات الإعالمية يف كربالء خالل زيارة
الأربعني �ساهم ب�شكل كبرية وفعال يف �إجن��اح اخلطة
الإعالمية ومل ت�سجل �أي حادثة للكوادر الإعالمية".

ً
"التجنيد اإللزامي" أو "خدمة العلم" قبوال برلمانيًا استنكارًا مدنيا
بغداد  -متابعة
يعاود السياسيون العراقيون
والمسؤولون بين فترة وأخرى
الحديث عن "التجنيد اإللزامي" أو
"خدمة العلم" ،الذي يلقى قبو ً
ال

برلماني ًا عبر أعضاء مجلس النواب،

واستنكاراً من منظمات المجتمع
المدني ،التي تقول إنها "تسعى
للتقليل من عسكرة المجتمع".

وبرزت أولى الدعوات للبدء بمشروع
التجنيد عبر دعوة صدرت عن عضو
لجنة األمن والدفاع في البرلمان،
النائب نايف الشمري ،األسبوع
الماضي ،الذي قال إن "اللجنة
وضعت ضمن أولويات عملها
بالمرحلة القادمة تشريع قانون
الخدمة اإللزامية ،مع مراعاة الجوانب
اإلنسانية فيما يخص االبن الوحيد
أو المعيل لألسرة".

دعوة ال�شمري� ،سبقتها دعوة مماثلة طرحها �أع�ضاء
املجل�س الأعلى ،يف يناير /كانون الثاين املا�ضي،
و�أ���ش��ارت يف بيان ن�رش حينها� ،إىل �أن "التجنيد
الإل��زام��ي ل��ه �أهمية يف �إع���داد ال�شباب وت�أهيلهم
ملواجهة التحديات" ،الفتة �إىل �أن "التجنيد يتوافق
مع املرجعية الدينية (النجف) ،وهو �رضورة لإبعاد
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية عن الوالءات والتجاذبات ال�سيا�سية
والطائفية واملناطقية و�أي خالفات تتخلل العملية
ال�سيا�سية لتبقى م�ؤ�س�سة ال�شعب والوطن ،واملدافع
احلقيقي عن �سيادته وكرامته".
بدوره ذكر النائب علي البديري� ،أن "التجنيد الإلزامي
هو تطبيق عاملي ،وخدمة العلم واجب ،لكن تطبيقها
يف العراق ال بد �أن يكون ب�ضوابط ،فب�سبب عدم التو�صل
�إىل ات��ف��اق على ه��ذه ال�ضوابط يف ال�برمل��ان خالل
الدورات ال�سابقة ،مل يتم الت�صويت عليه ومتريره .مع
العلم �أن الربملان اجلديد مييل بغالبية �أع�ضائه �إىل
مترير القانون" ،م�شرياً �إىل �أن "تطبيق قانون خدمة
العلم ُيبعد املح�سوبية يف التعيني لل�سلك الع�سكري،
بالتايل يتولد جي�ش بعيد عن الطائفية والقومية،
ف�ض ًال عن كون اخلدمة الع�سكرية تزرع الروح الوطنية
عند املواطن ،بالإ�ضافة �إىل �أن��ه يخدم ن�سبة كبرية
من املجتمع مل حت�صل على �شهادات درا�سة ،وي�ساعد
بتخفي�ض ن�سبة البطالة بني �صفوف ال�شباب" .ووافق
النائب حممد الكربويل ،على كالم البديري ،م�ؤكداً �أن
"م�رشوع التجنيد الإلزامي هو م�رشوع لبناء دولة لنبذ
الطائفية ،والعراق اليوم بحاجة �إىل مغادرة الطائفية،
وح�ين �س ُيطرح امل�رشوع يف الربملان ب�شكل جدي،
�سيلقى دعم ًا وا�ضح ًا ويتم متريره ملا فيه من خدمة
مهمة لل�صالح العام".
وبح�سب بيان ر�سمي �سابق لوزارة الدفاع ،ف�إن قانون

يـومية سيــاسيــة اقتصادية منوعة

"التجنيد الإلزامي" يف حال متريره عرب الربملان،
�سي�شمل الفئات العمرية من �سن � 19إىل  45عام ًا،
كما �سيعتمد على التح�صيل الدرا�سي يف مدة اخلدمة،
�إذ �أن خريجي الدرا�سة االبتدائية �سيخدمون ملدة عام
و� 4أ�شهر ،فيما �سيخدم خريجو املرحلة الإعدادية
ملدة عام واحد ،وخريجو درجة البكالوريو�س � 9أ�شهر
فقط ،و�إن خريجي درجة الدرا�سات العليا (املاج�ستري
والدكتوراه) �سيعفون من اخلدمة نهائي ًا.
يف هذا الإط��ار� ،أ�شار املتحدث با�سم وزارة الدفاع
حت�سني اخلفاجي� ،إىل �أن "قانون التجنيد الإلزامي
مهم ،ولكن الوزارة �ستحتاج �إىل وقت لإعداد و�إن�شاء

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

مع�سكرات خا�صة ،ال�ستيعاب الأعداد اجلديدة ،ولدينا
القدرة والإمكانية لتدريب ال�شبان" .وقال �إن "الوزارة
كانت قد دفعت بالقانون �إىل الربملان ورئا�سة جمل�س
الوزراء خالل فرتة وجود خالد العبيدي وزيراً للدفاع،
�إال �أن البالد كانت ت�شهد حالة حرجة ،وهي احلرب على
تنظيم داع�ش الإرهابي ،مما �أدى �إىل ت�أجيل امللف.
واخلطة املقبلة للوزارة هي االهتمام بهذا املو�ضوع".
من جانبه ،ذكر ع�ضو جمعية "النماء" ،وهي واحدة
من منظمات املجتمع املدين يف العراق� ،أنور الدليمي،
�أن "العراق لي�س بحاجة ملثل هذه القوانني ،والأجدر
بالربملان واحلكومة العراقية اجلديدة ،التفكري بخطط
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لتعزيز ال�سالم ،ولي�س حلمل ال�سالح ،حتى و�إن كان
لفرتة ق�صرية ،فال�سالح يف العراق مل يجلب للمجتمع
غري الرعب واخلوف واملوت ،والظرف احلايل ال ي�سمح
بتطبيق م�رشوع التجنيد الإلزامي" .واعترب �أن "القوات
الع�سكرية العراقية كافية ملعاجلة امل�شكالت الأمنية،
فالعراق مير ب�أزمات مالية ال ت�ساعد على ال�رشوع
بتطبيق القانون ،ف�ض ًال عن �أن القانون يعزز من مفهوم
ع�سكرة املجتمع".
�إىل ذل��ك ،ر�أى اخلبري الع�سكري �رسمد البياتي� ،أن
"اخلدمة الإلزامية يف اجلي�ش يحتاجها العراق ،ل�سبب
واح��د وه��و ل�صناعة جيل �شبابي ج��دي��د ،ال عالقة

للم�رشوع بالو�ضع الأم��ن��ي يف ال��ب�لاد� ،إذ �أن �أع��داد
جهاز ال�رشطة االحتادية وحده يقرتب من � 560ألف
عن�رص ،ف�ض ًال عن قوات وزارة الدفاع وغريها ،وي�صل
عديدها حالي ًا �إىل مليون عن�رص �أمني" .و�أ�ضاف �أن
أقر
"�أغلب العراقيني ي�ؤيدون اخلدمة الإلزامية ،واذا � ّ
القانون يف الربملان ،ف�سيكون وفق �ضوابط معينة،
ومدد حتدد خدمة ال�شباب يف دورات من �أجل تن�شئتهم
القومية ،و�أن اخلدمة الع�سكرية ال تندرج �ضمن ع�سكرة
املجتمع" .وت��اب��ع ،قائ ًال �إن "املقربني من رئي�س
الوزراء اجلديد عادل عبد املهدي اعرت�ضوا على الأمر،
على اعتبار �أن للعراق مليون عن�رص �أمني ،وال �أعتقد
�أن احلكومة �ستفكر باملوافقة على اخلدمة الإلزامية
كون املرحلة اجلديدة ،هي مرحلة �إعمار وبناء ،ولي�ست
مرحلة ع�سكرة".
مع العلم �أن اجلي�ش العراقي ت�أ�س�س عام  ،1921و�أوىل
وحداته ت�أ�س�ست خالل االنتداب الربيطاين للعراق،
ف�شُ كّل ف��وج "مو�سى الكاظم" واتخذت قيادة القوة
امل�سلحة مقرها العام يف بغداد .تبع ذلك ت�شكيل القوة
اجلوية العراقية عام  1931ثم القوة البحرية عام
 ،1937وو�صل تعداد اجلي�ش �إىل ذروته يف بداية حقبة
وعلّق العمل
الت�سعينيات ،ليبلغ عدد �أفراده مليون فردُ .
بقانون اخلدمة الإلزامية عام  2003بعد االحتالل
الأمريكي للعراق ،بعد حل اجلي�ش بقرار من احلاكم
املدين الأمريكي �آنذاك بول برمير ،بعد �أن كان قانونها
يعد من �أع��رق القوانني يف تاريخ ال��دول��ة العراقية
احلديثة� ،إذ مت ت�رشيعه للمرة الأوىل يف منت�صف عام
 .1935وخالل الأعوام املا�ضية قدم نواب عراقيون
مقرتح ق��ان��ون اخل��دم��ة الإل��زام��ي��ة للربملان لغر�ض
امل�صادقة عليه وتفعليه� ،إال �أنه �أُهمل ب�سبب اخلالفات
ال�سيا�سية عليه ،بالتزامن مع احلمالت االلكرتونية التي
يتداولها ال�شبان لرف�ض الفكرة ،كونها تندرج �ضمن ما
ُيعرف بـ"ع�سكرة املجتمع" ،بح�سب ر�أيهم.
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