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ر�سالة  ال�سبت،  ام�س  املهدي،  عبد  عادل  ال��وزراء  رئي�س  بعث 
االمن  م�ست�سار  نقلها  اال�سد  ب�سار  ال�سوري  الرئي�س  اىل  خطية 

الوطني ورئي�س احل�سد ال�سعبي فالح الفيا�س.
حول  متحورت  الر�سالة  فان  ال�سورية  للرئا�سة  بيان  وبح�سب 
واأهمية  البلدين  بني  العالقات  تطوير  بينها  من  العامة  االطر 
فيما  وخا�سة  كافة  االأ�سعدة  على  بينهما  التن�سيق  ا�ستمرار 
يتعلق مبحاربة االإرهاب والتعاون القائم بهذا اخل�سو�س وال 

�سيما على احلدود بني البلدين.
اال ان م�سادر �سيا�سية ك�سفت ل�سحيفة »اجلورنال« عن فحوى 
الر�سالة التي بعثها عبد املهدي اىل اال�سد والذي مل يتم ن�رشها 

من �سمن البيان الرئا�سي.
وقالت امل�سادر ان عبد املهدي اكد يف ر�سالته ا�ستعداد العراق 
ال�سورية، ال�سيما  اية م�ساعدة ع�سكرية داخل االرا�سي  لتقدمي 
بعد قرار الرئي�س االمريكي ل�سحب قوات بالده من �سوريا يف 
انها  كما  بذلك،  ر�سميا  طلبا  ال�سورية  احلكومة  قدمت  حال 
ت�سمنت الر�سالة اي�سا التن�سيق بني القوات العراقية وال�سورية 

لتاأمني احلدود امل�سرتكة بني البلدين.
وا�سافت امل�سادر ان عبد املهدي ابلغ اال�سد يف ر�سالته بان 
اخرى  وقوات  ال�سعبي  احل�سد  من  احتياطية  قوة  جهز  العراق 
للدخول  اال�ستعداد  امت  التحرير وهي على  �ساركت يف معارك 
يف  حمتمل  ارهابي  هجوم  اي  ل�سد  ال�سورية  االرا�سي  اىل 
العراقي  للربملان  ر�سميا  طلبا  ال�سورية  احلكومة  قدمت  حال 
ما  ا�ستف�سارا حول  اي�سا  ت�سمنت  الر�سالة  ان  كما  واحلكومة، 
من  عراقية  �سخ�سيات  ب��ادراج  ال�سورية  احلكومة  عن  �سدر 
�سمنها م�سعود بارزاين وحارث ال�ساري على الئحة االرهاب.

وبح�سب الر�سالة فان عبد املهدي ابلغ اال�سد رف�سه التام من 
االخرية  والزيارة  ال�سوري  ال�سمال  يف  االمريكية  الت�رشفات 
التي قام بها ترامب اىل قاعدة عني اال�سد غرب االنبار ، موؤكدا 
ان وا�سنطن ال ترغب بانهاء وجود داع�س لكن امل�سوؤولية الكربى 
تقع على بغداد ودم�سق من خالل التن�سيق الرباعي ال�ستئ�سال 
بيد  واال�ستقرار  االمن  واعادة  دوليا  املدعوم  االرهاب  جذور 

الركابي،  وائل  ال�سيا�سي  املحلل  ويرى  امل�سلحة".  الف�سائل 
ان زيارة الفيا�س اىل �سوريا حتمل ر�سائل كثرية ا�سافة اىل 
ر�سالة عبد املهدي اىل ب�سار اال�سد، الفتا اىل ان الفيا�س ميثل 
فالر�سالة  ال�سعبي  واحل�سد  الوطني  واالمن  العراقية  احلكومة 
التي بعثها اىل اال�سد حتمل جزء كبري من عمله ال�سيما فيما 

يخ�س التن�سيق امل�سرتك يف حماربة االرهاب.
االن�سحاب  بعد  انه  »اجلورنال«  ل�  ت�رشيح  يف  الركابي  وقال 
االمريكي من �سوريا يتطلب بان تكون هناك اتفاقيات وتن�سيق 
زيارة  ان  اىل  ،م�سريا  و�سوريا  العراق  بني  �سيما  ال  الدول  بني 
الفيا�س حتمل يف طياتها اي�سا ردا لالمريكان بعد التطاول 
وال�سخ�سية  ال�رشية  ترامب  زيارة  يف  العراقية  ال�سيادة  على 
للعراق. من جهته، اأكد "احل�سد ال�سعبي" جاهزيته للتعامل مع 
اأي خطر حمتمل ينتج عن تنفيذ قرار الرئي�س االأمريكي دونالد 

ترامب �سحب قوات بالده من �سوريا.
وقال م�ساعد قائد عمليات نينوى باحل�سد ال�سعبي حيدر عادل، 
"قطعاتنا املوجودة  الر�سمي للح�سد:  يف ت�رشيح نقله املوقع 
احتياطية  ق��وات  ولدينا  وكافية  كبرية  نينوى  حمافظة  يف 
االرا���س��ي  م��ن  ق��ادم  اره��اب��ي  اع��ت��داء  اي  ج��اه��زة ملواجهة 
ال�سورية  احلكومة  ق��رار  اث��ار  اخ��ر،  مو�سوع  ويف  ال�سورية". 
بادراج �سخ�سيات عراقية على الئحة االرهاب جدال وا�سعا يف 
االو�ساط ال�سيا�سية .  ويقول املحلل ال�سيا�سي عبا�س العرداوي 
�سخ�سيات  ادراج  بعد  ال�سورية  العراقية  العالقة  ت�سدع  من   ،

عراقية �سمن الئحة االرهاب .
القومية  "لال�سف  »اجلورنال«،  ل�  العرداوي يف ت�رشيح  وقال 
باتت تطغي على ال�سفة الوطنية لبع�س ال�سخ�سيات ال�سيا�سية 
االح��زاب  اح��د  ميثل  ال��ذي  ب���ارزاين  م�سعود  ومنها  العراقية 
فادراج   ، العراقية  احلكومة  امل�ساركة يف  الرئي�سية  ال�سيا�سية 
ا�سمه �سمن الئحة االرهاب ي�سيء للحكومة العراقية وي�ستدعي 

مفاحتة اجلانب ال�سوري بذلك".
ال  ال�سوري  ال�سان  يف  كثريا  تدخل  قد  "بارزاين  ان  اىل  وا�سار 
�سيما يف مو�سوع احلركات االنف�سالية واحلركات املعار�سة 
العراقية  العالقات  على  يوؤثر  قد  وه��ذا   ، ال�سورية  للحكومة 

ال�سورية".

املرجع  ر�سالة من  فوؤاد مع�سوم عن حمله  ال�سابق  اجلمهورية  رئي�س  ك�سف  نيوز:  – اجلورنال  بغداد 
االعلى ال�سيد علي ال�سي�ستاين موجهة اىل اململكة العربية ال�سعودية. وقال مع�سوم يف حوار متلفز اإنه 
"األتقى باملرجع ال�سي�ستاين قبل زيارته اىل ال�سعودية عام 2014 ،"م�سريا اىل اأنه "يف هذا اللقاء حمله 
اأنه  وتابع،  العراق.  البلدوخ�سو�سية  ظروف  مراعاة  اىل  فيها  يدعوهم  ال�سعودية  القيادات  اىل  ر�سالة 
التقى بامللك الراحل عبد اهلل بن عبد العزيز ونقل له كالم املرجعية، مبينا ان ملك ال�سعودية الراحل عبد 
اهلل بن عبدالعزيز�سدد على �رشورة حل امل�ساكل وتطويرالعالقات بني البلدين. وا�ساف اأن ال�سي�ستاين 
كان له دور مهم ً جدا يف حماية العراق، وكان له راأي يف كتابة الد�ستور، مبينا اأن "ال�سي�ستاين ابلغ 

اللجنة املكلفة بكتابة الد�ستور بعدم اال�ستعجال، وتاأخري ذلك الأربع اأوخم�س �سنوات

جبار  رع��د  وال��ث��ق��اف��ة  االع���الم  جلنة  رئي�س  ات��ه��م   
ب�”التلكوؤ”  بغداد  حمافظة  جمل�س  اخلمي�سي،رئا�سة 
حمكمة  اىل  املحافظ  انتخاب  ق�سية  ملف  ار�سال  يف 
اجلمهورية  رئي�س  توجيه  بح�سب  االداري  الق�ساء 
�سحفي  ت�رشيح  يف  اخلمي�سي  وق��ال  �سالح.  برهم 
ق�سية  يح�سم  مل  �سالح  برهم  اجلمهورية  “رئي�س  اإن 
بار�سال  وجه  انه  اال  بغداد،  حمافظ  انتخاب  جل�ستي 

االداري  الق�ساء  حمكمة  اىل  وحتديدا  للق�ساء  امللف 
“جمل�س  ان  للبت بقانونية احدى اجلل�ستني. وا�ساف 
القا�سي  اجلمهورية  رئي�س  توجيه  ا�ستلم  املحافظة 
باإر�سال  متلكئا  مازال  ان  اال  للق�ساء  امللف  باحالة 
بار�سال  التلكوؤ  ا�ستمرار  “يف حال  انه  امللف”، مبينا 
اجلميع.  ب�سالح  لي�س  تعقيدا  الق�سية  �سيزيد  امللف 
ب�”اإر�سال  املحافظة  جمل�س  رئي�س  اخلمي�سي  وطالب 
وابعاد  متعمدا  التاأخري  اليعترب  حتى  للق�ساء  امللف 

املجل�س عن م�ساكل قد ت�سيء له.

ثورة  الب�رشة،  حمافظة  عن  النائبة  اتهمت 
بعدم  العراقية  احلكومة  ال�سبت،  احللفي، 
متظاهري  مطالب  م��ن  االآن  حتى  حتقيق 
اأو�ساعهم  تدهور  على  املحتجني  املحافظة 

املعي�سية.
"�سكان  اأن   ، �سحفي  حديث  يف  واأو�سحت 
امل��ح��اف��ظ��ة م��ا زال����وا ي��ع��ان��ون م��ن نق�س 
الوقت مل حتقق  ذات  و�سوئها، ويف  اخلدمات 
احلكومة اأي من مطالبهم، لذلك هم ي�ستمرون 

يف التظاهر واملطالبة بحقوقهم.
بتنفيذ  االإ����رشاع  احلكومة  "على  واأ�سافت 
مطالبهم وعدم ت�سويفها، فال�سيف املقبل هو 
عليها  لذا  احلكومة،  لهذه  احلقيقي  االختبار 
نعطي  ال  حتى  اخل��دم��ات  بتقدمي  االإ����رشاع 
اأو �سوء اخلدمات  الت�سمم  اأكرث ب�سبب  �سحايا 

ال�سحية.
يوليو  منذ  ت�سهد  الب�رشة  حمافظة  اأن  يذكر 
قتل خاللها  املا�سي موجة تظاهرات كبرية 
اأكرث من 20 متظاهرا واعتقل واأ�سيب املئات، 

وجرى اإحراق القن�سلية االإيرانية هناك.

للت�سويت  خمتلفة  �سيا�سية  كتل  ت�سارع  فيما 
ال��ق��وات االم��ريك��ي��ة من  على ق��ان��ون اخ���راج 
العراق... ك�سف امريكي، عن وجود 800 قاعدة 
ع�سكرية للواليات املتحدة يف العامل،  منها 6 
ال�سمال  توزعت يف  العراق،  رئي�سية يف  قواعد 

والغرب والو�سط.
جرب،   احمد  �سائرون،  كتلة  عن  النائب  ويقول 
القوات  الخ��راج  قانون  م�رشوع  اي  مترير  ان 
االمريكية من العراق يحتاج اىل توافق �سيا�سي 

من اجل الت�سويت عليه داخل جمل�س النواب.
وقال جرب يف حديث �سحفي، ان "هناك اطرافا 
�سيا�سية داخل جمل�س النواب تتوافق مع روؤية 
االجنبي  التواجد  ب�سان  �سائرون  ومنهاج 

واالمريكي على االرا�سي العراقية.
امريكية  �سغوط  عن  اخرى  م�سادر  وت�سيف 
االمريكية  القوات  اخ��راج  قانون  مترير  ملنع 
يف  قواعدها  على  احلماية  وتعزيز  العراق  من 

العراق.
تقرير  يف  ري�سري�س”  موقع”غلوبال  وذك��ر 
دونالد  االأمريكي  الرئي�س  زيارة  “اأعادت  له، 

ترامب عقد يف والية بالتيمور االأمريكية ب�ساأن 
 ” اأن  اليه،  االأنظار  العراق، توجيه  اىل  القواعد 
اأنها  اأظهر  الأمريكا  التابعة  الع�سكرية  موؤمترا 
املتحدة  الواليات  ل�سيطرة  الرئي�سية  االأدوات 

على العامل.
جمموعة  يف  االأمريكية  القوات  اأن  اىل  واأ�سار 

قواعد اأ�سا�سية توزعت على جغرافيا.
وا�سنطن،  ّوقعتها  اتفاقية  عن  التقرير  وك�سف 
كرد�ستان  اإقليم  حكومة  م��ع   2014 ع��ام 
�سمايل ن�ست على بناء 5 قواعد مبناطق حتت 
�سيطرتها ّ تتوزع على النحو التايل؛ قاعدة قرب 

اأترو�س  منطقتي  يف  واأخ��رى  �سنجار،  العراق 
واحلرير، اإ�سافة اإىل قاعدتني يف مدينة حلبجة 
االإيرانية،  احلدود  قرب  ال�سليمانية  مبحافظة 

والتون كوبري، التابعة ملحافظة كركوك”.
هي  )رينج(  كركوك  “قاعدة  اأن  اىل  واأ�سارت 
والتاأهيل  للتدريب  منوذجي  مع�سكر  مبنزلة 

الع�سكري”.
ويف ال�سمال كذلك، اأفاد التقرير باأن “الواليات 
املتحدة اأ ا�س�ست قاعدة كبرية لقواتها يف مطار 
القيارة الع�سكري، جنوبي مدينة املو�سل، بعد 
تاأهيل املدرج وتهيئة البنى التحتية للمطار”.

اتخذت  االأم��ري��ك��ي��ة  “القوات  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
االأنبار  حمافظة  يف  لها  اأ�سا�سيتني  قاعدتني 
واالأردن؛  �سوريا  حتاذي  والتي  العراق،  غربي 

هما قاعدة 
من  “اتخذت  وا�سنطن  اأن  اإىل  التقرير  ونبه 
الواقعة يف حمافظة �سالح  قاعدة بلد اجلوية 
ا لها ّ للتحكم بطلعات طائرات )اإف  الدين مقرًّ
�سمايل  التاجي  مع�سكر  يف  قاعدة  ،)ولها   16

بغداد، توجد فيها قوة الأغرا�س التدريب”.
ويف العا�سمة بغداد، قال التقرير اإنها “اتخذت 
ح��دود  داخ��ل  )الن�رش(  فكتوري  ق��اع��دة  م��ن 

وت�ستخدم  لها،  مقرا ّ  ال���دويل،  ب��غ��داد  مطار 
واملعلومات  والتحقيقات  والتحكم  للقيادة 

اال�ستخبارية”.
الوقت  “يف  اأنه  اإىل  تقريره،  املوقع يف  واأ�سار 
الذي اأعلنت فيه اإدارة ترامب قرار �سحب القوات 
االأمريكية من �سوريا، يثري وجودها يف العراق 
ال�سيا�سية  واالأبعاد  الغايات  حول  الت�ساوؤالت 
التي تر�سمها وا�سنطن يف املنطقة  والع�سكرية 
التي  الع�سكرية  قواعدها  جمموعة  خالل  من 
ت�سري االأنباء اإىل اأنها ت�سهد تزايدا يف اأعدادها، 

وهو ما تنفيه احلكومة العراقية.

»الجورنال« تنشر فحوى رسالة عبد المهدي الى االسد

البصرة .. الصيف المقبل االختبار الحقيقي لحكومة عبد المهدي

حراك سياسي يتحدى ضغوطا اميركية لغلق 6 قواعد عسكرية 

معصوم يكشف فحوى رسالة المرجع السيستاني للسعودية

ملف انتخاب محافظ بغداد على طاولة 
القضاء بغداد - الجورنال 

بغداد – الجورنال

بغداد – حسين فالح

بغداد - الجورنال

بغداد – سعد المندالوي

رئيس التحـــــــــــــــــرير

ALJOURNAL

 رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين »1591«               

قطاع الطاقة العراقي يواجه حلوال 
جذرية لالستغناء عن ايران

التصريحات المسيئة للمسيحيين توحد العراقيين وتفرق السياسيين

كاتانيتش: لسنا اليابان او كوريا 
الجنوبية او ايران لنفوز بكأس آسيا

صفحات منوعةيـومية سيــاسيــة اقتصادية مستقلة journaliraq.com8
Sun.30 Dec. 2018 issue no 539 االحد 30 كانون االول 2018 العدد

  رقم االيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 2128 لسنة 2015

A L J O U R N A L  N E W S P A P E R

دينية  �سخ�سيات  بها  حتدثت  التي  الت�رشيحات  اثارت 
عن االحتفال باعياد امليالد ا�ستنكار وا�ستهجان كبريين 
ال�سببب  كان  الذي  الطائفي  اخلطاب  عودة  من  حمذرين 
مفتي  وافتى  ال��ع��راق.  يف  الطائفية  اذك��ا  يف  الرئي�س 
بحرمة  ال�سميدعي   مهدي  ال�سيخ  العراقية  اجلمهورية 
ديوان  واعترب  امليالدية.  ال�سنة  راأ�س  باأعياد  االحتفال 
الوقف ال�سني، الت�رشيحات امل�سيئة للم�سيحيني خارجة 
متثل  وال  واملعروف  واملاألوف  واملقبول  املعقول  عن 
اللطيف  عبد  الوقف،  ديوان  رئي�س  وذكر  الوقف.  ديوان 

ديوان  متثل  ال  الت�رشيحات  "هذه  ان  بيان،  يف  الهميم، 
يف  وتوجهاته  واأفكاره  منابره  بجميع  ال�سني  الوقف 
تر�سيخ الوحدة الوطنية، التي كان للم�سيحيني ال�سبق يف 
وجودهم التاريخي على اأر�س الرافدين من خالل اأبائهم 
الكلدان واالآ�سورّيني، بح�سارتنا التي عّلمت اأهل االأر�س 
البابلية  احلرية،  هواء  ويتنّف�سون  قلمًا  �سكون  ميمُ كيف 
املعلقة،  وجنائنه  واالآ���س��وري��ة،  واالأك��دي��ة  وال�سومرية 
وملحمة  بابل،  واأ�سد  حمورابي،  وم�سلة  االإمارة،  وق�رش 
خيول  فوقه  ع��ربت  ال��ذي  املوكب،  و�سارع  جلجام�س، 
نبوخذ ن�رش وعربات البابليني. وابلغت م�سادر �سيا�سية 
»اجلورنال نيوز«  بان الت�رشيحات االخرية التي حتدثت 

�ستعجل  امليالد  اعياد  بخ�سو�س  دينية  �سخ�سيات  بها 
مفتى  وتغيري  ال�سيعي  الوقف  القالة  القائم  احلراك  من 
برا�س  االحتفال  حرمة  ان  امل�سادر  وا�سافت  الديار. 
تزيد  ت�رشفات  هكذا  برف�س  العراقيني  وح��دت  ال�سنة 
هذه  ان  اىل  الفتا  والطوائف"،  االدي��ان  بني  الفرقة  من 
ال�سنة  برا�س  االحتفال  ب�سان  حتدثت  التي  الت�رشيحات 
مبوجة  بع�سها  ركب  التي  ال�سيا�سية  ال�سخ�سيات  فرقت 
بع�س  من  االطاحة  بهدف  املواطن  حقوق  عن  الدفاع 
حتالف  واعترب  عليه.  القائمني  وت�سويه  الدينية  الرموز 
�سائرون املدعوم من قبل زعيم التيار ال�سدري، مقتدى 
ال�سدر،  الت�رشيحات التي حتدثت بها �سخ�سيات دينية 

عدم  على  ت��دل  ال�سنة،  را���س  باعياد  االحتفال  ب�ساأن 
وقال  الطوائف.   بني  وتفريق  االخرى،  الطوائف  احرتام 
ل�»اجلورنال  فهمي يف حديث  رائد  التحالف  النائب عن 
الديار  مفتي  بها  حتدث  التي  "الت�رشيحات  ان  نيوز«  
الوقف  دي��وان  ورئي�س  ال�سميدعي،  مهدي  العراقية، 
ابناء  باأعياد  االحتفال  ب��اإن  املو�سوي  ع��الء  ال�سيعي 
وال  مقبوله  غري  �رشعًا،  يجوز"  "ال  امل�سيحية  الديانة 
"ال�سعب  ان  وا�ساف  االن�سان.  قيمة  اح��رتام  على  تنم 
العراقي يعي�س اليوم حالة من اال�ستقرار وبخط ايجابي 
املتطرف  الفكري  التاأجيج  من  التخل�س  بعد  مت�ساعد 
و�سدد فهمي  االرهابي.  "داع�س  تنظيم  لنا  ا�ستنتج  الذي 

التنوع  الدينية االخرى يف  الثقافات  على �رشورة تقبل 
العراقي، وخ�سو�سا لالخوة امل�سيحيني الذين يحرتمون 
"امل�سيحني يحرتمون  ان  �سنة و�سيعة"، مبينا  امل�سلمني 
م�سيا  وذهبوا  الدينية  منا�سباتهم  يف  و�ساكوا  امل�سلمني 
على االقدام يف الزيارة االربعينة. وتابع ان "اطالق هذه 
الت�رشيحات يف هذا الوقت، م�ستغربة وال مغزى منها"، 
الطوائف  بكل  العراقيني  تبادل  اذا  اخلطر  ما  مت�سائال 
التهاين يف اعياد را�س ال�سنة؟. وطالب فهمي ب�سجب هذا 
اخلطاب بعد التخل�س من الفكر الداع�سي والوقوف عليه، 
وتقول  جمتمعي.  و�سلم  امني  با�ستقرار  العراقيني  لينعم 
مهدي  لل�سيخ  اجلمعة  خطبة  ان  النيابية،  بابليون  كتلة 

يكّفر  اأن��ه  بغداد،  يف  الطبول  اأم  م�سجد  يف  ال�سميدعي 
ويحّرم على امل�سلمني، م�ساركة امل�سيحيني اأعيادهم، ومل 
ن�سّدق حل�سن الظن مبقامه، جعلنا نعتقد اأن تلك �سائعات 
مغر�سة بهدف الت�سقيط االإعالمي ملن يعترب نف�سه مبثابة 
"مفتي ح�سب ما يدعي.  وتابعت ان "خطاب تكفريي من 
منرب يفرت�س ان ميّثل �سّنة العراق التي قدمت ت�سحيات 
كبرية وقاومت �سيف ذو حدين، حّد التكفري وحّد الت�سويه، 
مل�سلحة من هذا اخلطاب"، خماطبة ال�سميدعي بالقول 
واأبناء  واإخوتنا  اأهلنا  الت�سدد هذا ميّثل  ان  لك  قال  "من 
العراقيني،  ال�سّنة  امل�سلمني  من  و�سعبنا  وبالدنا  جلدتنا 

فهذا خطاب ميّثل التع�سب والكراهية وال�سنة منها براء.

الفياض ينقل رسالة عبد المهدي الى االسد


