
الإط���ار  اتفاقية  توقيع  على  ���س��ن��وات  ع�رش  بعد 
ال�سرتاتيجي للدفاع امل�سرتك بني العراق والوليات 
املتحدة يف عام 2008، يجري احلديث داخل اأروقة 
بهذه  النظر  اإع��ادة  ���رشورة  عن  العراقي  الربملان 
البناء،  حتالف  ن��واب  قبل  من  �سيما  ل  التفاقية، 
بني  يتم  لن  اأنه  كما  مراقبون،  منه  يحّذر  اأمر  وهو 
ليلة و�سحاها نظراً ملا تت�سمنه التفاقية من بنود 

والتزامات على العراق.
الثاين  نوفمرب/ت�رشين  يف  واأمريكا  العراق  ووّق��ع 
للدفاع  ال�سرتاتيجي  الإط����ار  اتفاقية   2008
العراق.  يف  وال�ستقرار  الأم��ن  وتعزيز  امل�سرتك، 
ون�ّص الق�سم الثالث من التفاقية، على اأنها "جاءت 
العراق  �سيادة  �سد  املوجهة  التهديدات  جميع  لردع 
الرتتيبات  تنمية  خالل  من  اأرا�سيه،  و�سالمة  واأمنه 
الطرفني  التفاقية  األزمت  كما  والأمنية".  الدفاعية 
يحفظ  ب�سكل  والدفاع،  الأم��ن  جمايل  يف  بالتعاون 
واأج��وائ��ه.  ومياهه  اأر���س��ه  على  �سيادته  للعراق 
على  العمل  الطرفان  "يوا�سل  التفاقية:  ومبوجب 
يتعلق  فيما  بينهما  الوثيق  التعاون  عالقات  تنمية 
الإجحاف  دون  من  والأمنية،  الدفاعية  بالرتتيبات 
اأرا�سيه ومياهه واأجوائه". كما  العراق على  ب�سيادة 
تن�ص التفاقية على اأنه "يتم هذا التعاون يف جمايل 
املتحدة  الوليات  بني  لالتفاق  وفقًا  والدفاع  الأمن 
الوليات  قوات  ان�سحاب  ب�ساأن  العراق  وجمهورية 
املتحدة من العراق وتنظيم اأن�سطتها خالل وجودها 

املوؤقت فيه".
منها  ع�رش  احلادي  الق�سم  مبوجب  التفاقية  وحتدد 
وحتت عنوان "اأحكام ختامية" اآليات تعديل اأو اإلغاء 
التفاقية. ووفقًا لن�سها املن�سور على موقع الأمانة 
�سارية  التفاقية  هذه  "تظل  الوزراء:  العامة ملجل�ص 
خطيًا  اإخطاراً  الطرفني  من  اأي  يقّدم  مل  ما  املفعول 
للطرف الآخر بنيته على اإنهاء العمل بهذه التفاقية. 
وي�رشي مفعول الإنهاء بعد عام واحد من تاريخ مثل 
هذا الإخطار". كما ت�سري اإىل اأنه " يجوز تعديل هذه 

الإجراءات  ووفق  خطيًا  الطرفني  مبوافقة  التفاقية 
الد�ستورية النافذة يف البلدين".

"يوجد  فاإنه  مطلع  برملاين  م�سدر  اأك��ده  ملا  ووفقًا 
نية لدى بع�ص النواب لطرح مقرتحات ب�ساأن الإنهاء 
التدريجي لالتفاقية املوقعة بني بغداد ووا�سنطن قبل 
ع�رش �سنوات"، لفتًا اإىل اأن "هذا املوقف بدا وا�سحًا 
)الفتح(  نواب  يطلقها  التي  الت�رشيحات  خالل  من 
الربملان  ع�سو  اأك��ده  ما  وه��ذا  الأمريكيني".  جت��اه 
"نواب  اإن  قال  الذي  الفتح، حممد كرمي،  عن حتالف 
ال�سيادة  بانتهاك  لالأمريكيني  ي�سمحوا  لن  حتالفه 
اأن  مو�سحًا  التفاقية"،  هذه  اإط��ار  �سمن  العراقية 
يف  ي�سري  باأن  لنف�سه  يرت�سي  اأن  ميكن  ل  "العراق 
ال�سلطة  هو  "الربملان  اأن  وراأى  الأمريكي".  الركب 
التدخالت  جتاه  املنا�سب  القرار  باتخاذ  املخّولة 
ل  "العراقيني  اأن  اإىل  لفتًا  العراق"،  يف  الأمريكية 

يخ�سون املواجهة مع الأمريكيني".
يف  املتخ�س�ص  اجلابري  ندمي  ال�سابق،  النائب  لكن 
الدولية والذي كان ع�سواً يف جلنة كتابة  العالقات 
"اتفاقية  اأن  اعترب   ،2005 عام  العراقي  الد�ستور 

على  للعراق،  ملزمة  ت��زال  ما  ال�سرتاتيجي  الإط��ار 
"اإلغاء  اأن  واأو�سح  منها".  ا�ستفادته  عدم  من  الرغم 
اأمر �سعب جداً يف الوقت احلا�رش". ولفت  التفاقية 
جيداً  يعلمون  لالتفاقية  املناوئني  "حتى  اأن��ه  اإىل 
واملنطقة"،  العراق  يف  الأمريكيني  وقوة  ثقل  مدى 
الطرفني،  اأحد  قبل  من  باإلغائها  "التفكري  اأن  موؤكداً 
خطيًا  اإخطاراً  يتطلب  اأمريكا،  اأم  العراق  كان  �سواء 
يجب  التفاقية  "تعديل  اأن  واأو�سح  لالإلغاء".  �سابقًا 
"ت�رشيحات  اأن  مبينًا  الطرفني"،  بر�سا  يحظى  اأن 
ل  التعديل  او  الإلغاء  ب�ساأن  العراقيني  النواب  بع�ص 
د�ستورية  باإجراءات  تكن م�سحوبة  ما مل  لها،  قيمة 
وقانونية، وفقًا لل�سياقات املعمول بها يف التفاقات 
حال  يف  التفاقية  "اإلغاء  اأن  اإىل  واأ�سار  الدولية". 
كبرية  ومالية  �سيا�سية  تبعات  له  فاإن  بالفعل،  مت 
لبغداد  ميكن  قانونية  ورقة  تعد  كونها  العراق،  على 
�سيا�سية  التلويح بها يف حال تعر�ست لأية �سغوط 

اأو اقت�سادية".
بدوره، راأى اأ�ستاذ ال�سرتاتيجية يف جامعة النهرين، 
الأمنية  التفاقية  اإلغاء  ميكن  "ل  اأنه  البدري  علي 

من  �سنوات،  ع�رش  قبل  ووا�سنطن  بغداد  املوقعة بني 
اأن  معترباً  النواب"،  جمل�ص  من  قانون  اإ�سدار  دون 
عظمى  دولة  مع  مهمة  ا�سرتاتيجية  اتفاقية  "اإلغاء 
مثل اأمريكا لن يكون �سهاًل، ولن مير من دون تبعات".
الإط���ار  اتفاقية  على  "التوقيع  ل��ل��ب��دري  ووف��ق��ًا 
ال�سرتاتيجي بني العراق واأمريكا عام 2008، حظي 
)رئا�سة  الثالث  الرئا�سات  مبوافقة  احلني  ذلك  يف 
اجلمهورية("،  ورئا�سة  ال��وزراء،  ورئا�سة  الربملان، 
ال�سنوات  طيلة  �سارية  بقيت  "التفاقية  اأن  مو�سحًا 
املا�سية". واأكد اأن "الغاءها ل ميكن اأن يكون مبنيًا 
م�سرياً  �سيا�سية"،  وكتل  نواب  وميول  انفعالت  على 
ويحظى  جيداً،  ُيدر�ص  اأن  ينبغي  الأمر  "هذا  اأن  اإىل 
التبعات  لأن  امل��وؤث��رة،  الأط���راف  جميع  مبوافقة 
ودعا  اجلميع".  ف�ست�سمل  حدثت،  اإن  لذلك،  ال�سلبية 
اإىل اأن "يكون القرار بهذا اخل�سو�ص عراقيًا خال�سًا، 
العراق  اإلغاء التفاقية من دون درا�سة قد يدفع  لأن 
ح�ساب  على  الإي���راين،  املع�سكر  باجتاه  لالنحياز 
داع�ص  تنظيم  على  حربه  يف  العراق  حليفة  اأمريكا 

الإرهابي".
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بغداد -  الجورنال

عبدالمهدي يعرض على اليابان إنشاء صندوق مشترك
إعادة 207 الجئين عراقيين من تركيا

تمديد ساعات فتح المنطقة الخضراء 

تحذير من كارثة انسانية ستصيب النازحين 

مطالب عراقية بصور االقمار االصطناعية 
لمواقع حرب الخليج

توجـه الختيار شخصيات 
من مجالس المحافظات 
لرئاسات اللجان النيابيـة

جديدة  وجبة  اعادتها  عن  واملهجرين  الهجرة  وزارة  اأعلنت  اجلورنال:    - بغداد 
تركيا. وقال معاون مدير  اأكدة لالجئني يف  املتواجدين يف خميم  العراقيني  من 
عام دائرة �سوؤون الفروع يف الوزارة علي عبا�ص جهاكري، يف بيان، ان "فرق عمل 
الوزارة بالتعاون والتن�سيق مع وزارة النقل ومركز ادارة الزمات امل�سرتكة وقوات 
امن منفذ ابراهيم اخلليل اعادت اليوم 207 لجئني عراقيني يف خميم }اكدة{ يف 
اجلمهورية الرتكية". وبني انه "مت اعادة الالجئني ونقلهم عن طريق منفذ ابراهيم 
"فريق  ان  اىل،  جهاكري  ولفت  دهوك".  مبحافظة  زاخو  ق�ساء  اىل  التابع  اخلليل 
ال�رشورية  الحتياجات  وبع�ص  غذائية  م�ساعدات  بينهم  وزع  امليداين  ال��وزارة 

خالل عملية نقلهم اىل البالد بالتن�سيق مع املفو�سية ال�سامية ل�سوؤون الالجئني".

اأ�سدر رئي�ص الوزراء عادل عبد املهدي، الحد، اأمرا بتمديد �ساعات افتتاح املنطقة 
اخل�رشاء امام املواطنني حتى ال�ساعة اخلام�سة �سباحا. 

وبث التلفزيون الر�سمي، خربا عاجال مفاده، لإن رئي�ص جمل�ص الوزراء القائد العام 
التا�سعة  ال�ساعة  من  اخل�رشاء  املنطقة  فتح  �ساعات  بتمديد  اأمر  امل�سلحة  للقوات 

م�ساءا حتى اخلام�سة �سباحا. 
املنطقة اخل�رشاء  �سوارع  افتتاح  باعادة  اأن عبد املهدي، كان قد وجه  اىل  ي�سار 
ا�سبوعني، من  2018، وملدة  الول  كانون  العا�رش من  من  ابتداء  تدريجي  ب�سكل 
فرتة  متديد  بعدها  ليقرر  م�ساء،  العا�رشة  ال�ساعة  لغاية  م�ساء  اخلام�سة  ال�ساعة 

الفتتاح اىل الواحدة بعد منت�سف الليل.

حّذر النائب رعد الدهلكي، الحد، من مغبة الكارثة الن�سانية التي �سيتعر�ص لها النازحني 
لهم،  املخ�س�سة  املواد  من  املخازن  خلو  نتيجة  عنهم  والدوائية  الغذائية  املواد  قطع  ازاء 
حممال امل�سووؤلني عن هذا امللف التق�سري الوا�سح برفد تلك املخازن وغريها من امل�ساعدات. 
وامل�ساعدات  والدوائية  الغذائية  املوؤن  الطالع على خمازن  "بعد  بيان،  الدهلكي يف  وقال 
اخلا�سة بالنازحني يف عدد من املحافظات تبني انها �سبه خالية بل انها لت�سد حاجتهم 
اإن�سانية كبرية خ�سو�سا انهم بني فكني  ايام وهذا ينذر ب�سيئ خطري �سي�سبب بكارثة  ملدة 
قطع املواد الغذائية عنهم نتيجة خلو املخازن من املواد من جهه وعدم متكنهم من العودة 
اىل مناطقهم لتكلوء العمل باإعمار حمافظاتهم ونق�ص اخلدمات فيها من جهه اخرى".  و�سدد 
الدهلكي على، "�رشورة ان تتدارك احلكومة وباأ�رشع وقت هذه الزمة الن�سانية اخلطرية"، 
الوا�سح برفد تلك املخازن وغريها من  "التق�سري  حممال، جميع امل�سووؤلني عن هذا امللف 
القار�ص وال�سيف الالهب ما  الذين يعانون من الربد  ال�رشيحة  امل�ساعدات ل�سد حاجة تلك 

ليتحمله اي اإن�سان".

بغداد -  اجلورنال: اأكد العراق اهمية تقدمي الدعم الفني من قبل الوليات املتحدة المريكية 
وبريطانيا وفرن�سا وبعثة "يونامي" لتزويده ب�سور من القمار ال�سطناعية ملواقع وجود 
" العراق  1991  وذكر بيان لوزارة اخلارجية ان  رفات املفقودين ابان حرب اخلليج عام 
الكويتيني  وال���رشى  املفقودين  ل�سوؤون   47 رقم  الثالثية  اللجنة  اجتماعات  يف  �سارك 
الكويتية للفرتة  العا�سمة  1991، والذي عقد يف  ابان حرب اخلليج  العراقيني  واملفقودين 
من 13/12/2018-11 ". وا�ساف " مثل العراق يف هذا الجتماع وكيل الوزارة لل�سوؤون 
القانونية والعالقات متعددة الطراف ال�سفري حازم اليو�سفي ، وعقد الجتماع برئا�سة اللجنة 
الدولية لل�سليب الحمر وع�سوية اجلانبني العراقي والكويتي ا�سافًة اىل ح�سور ممثلي دول 
كل من  الوليات املتحدة المريكية، بريطانيا ، فرن�سا، اململكة العربية ال�سعودية  ا�سافًة اىل 
بعثة المم املتحدة مل�ساعدة العراق  يونامي  ". وتابع " ومت ا�ستعرا�ص نتائج اعمال احلفر 
يف مناطق العراق وابرز النتائج التي مت التو�سل اليها يف هذا امللف ".  واأكد العراق بح�سب 
" اهمية تقدمي الدعم الفني من قبل الوليات املتحدة المريكية وبريطانيا وفرن�سا  البيان 
وبعثة المم املتحدة مل�ساعدة العراق يونامي  لتزويد العراق ب�سور من القمار ال�سطناعية 
ملواقع وجود الرفات والتقنية واملعدات الالزمة للحفر لعمق اكرث من خم�سة امتار فيها المر 
الذي ي�سهل بالتعرف والك�سف عن م�سري املفقودين وبالتايل غلق هذا امللف ب�سكل نهائي".

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

نيابي  توج�ه  عن  الوطن�ي  احلكمة  تيار  كتلة  ك�سفت 
اىل  الدائم�ة  النيابية  اللجان  بع�ص  رئا�سات  ل�سناد 
جمال�ص  يف  تنفيذية  مواقع  �سابقا  �سغلت  �سخ�سيات 

املحافظات .
ت�رشيح  يف   ، فدعم  ح�سن  الكتلة  عن  النائب  وذك�ر   
معايري  وفق  النيابية  اللجان  ت�سكيل   " ان  �سحفي، 
الداء  على  ايجابا  �سينعك�ص  والتخ�س�ص  املهنية 
�ستكون  وبالتايل   ، ال��ن��واب  ملجل�ص  العام  الرقابي 
ذوي  م��ن  اللجان  باأع�ساء  مميزة  احلالية  ال���دورة 
اخلربة واملهنية والكفاءة " ، معتربا ان " اغلب الكتل 
فر�ص  �سيا�س�ة  عن  ابتعدت  الدورة  هذه  يف  ال�سيا�سية 

الرادات لت�سمية رئا�سات اللجان النيابية الدائم�ة ".
وا�ساف ان " ت�سمية رئا�سات اللجان يجب ان يراعى 
فيها الخت�سا�ص والكفاءة ا�سافة اىل عن�رش اخلربة 
النيابية والت�رشيعية "، مبينا ان " هناك توجها داخل 
مواقع  يف  العمل  لهم  �سبق  ن��واب  لختيار  الربملان 
تنفيذية من خالل جمال�ص املحافظات قبل و�سولهم 
اىل مقاعد الدورة النيابية ، وت�سميتهم لرئا�سات بع�ص 

اللجان املهمة ".
وكان النائب الول لرئي�ص جمل�ص النواب ح�سن الكعبي 
اعلن موؤخرا ان رئا�سات اللجان النيابية �ستح�سم خالل 
على  امل�سادقة  عن  ف�سال   ، احلايل  ال�سبوع  جل�سات 

جلنة تعديل النظام الداخلي للربملان خالل ايام .
يذكر ان رئا�سة جمل�ص النواب ، قررت يف ت�رشين الول 
رئي�ص  نائبي  برئا�سة  خا�سة  جلنة  ت�سكيل  املا�سي 
الربملان لتوزيع النواب على ع�سوية اللجان النيابية.

م/ اعالن

تعلن الشركة العامة لصناعات 

النسيج والجلود/احدى تشكيالت 

وزارة الصناعة والمعادن 

عن رغبتها بانتاج سبوت اعالني 

تمثيلي يؤديه فنانين معروفين

وبأحدث الكاميرات على ان 
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بغداد – الجورنال

عادل  ال��وزراء  جمل�ص  لرئي�ص  العالمي  املكتب  اعلن   
لل�رشاكة  مبادرة  تقدمي  عن  الحد،  اليوم  عبداملهدي، 
احلكومتني  ب��ني  وال��ع��م��راين  القت�سادي  وال��ت��ع��اون 
�سندوق  لإن�ساء  الدعوة  تت�سمن  واليابانية  العراقية 
كميات  طريق  عن  الإعمار  م�ساريع  لتمويل  م�سرتك 

النفط العراقي امل�سدر لليابان.
 ” نيوز«ان  »اجلورنال  تلقته  بيان  يف  املكتب  وقال 
عن  اع��رب  عبداملهدي  ع��ادل  ال���وزراء  جمل�ص  رئي�ص 
مع  العالقات  بلغته  ال��ذي  بامل�ستوى  العراق  اعتزاز 
احلكومة  تقدمه  الذي  للدعم  وتقديره  و�سكره  اليابان 
وم�ساريع  وال�ستقرار  الم��ن  جم��الت  يف  اليابانية 

وقال  والثقايف”.   القت�سادي  والتعاون  الإع��م��ار 
امل�ست�سار  ا�ستقباله  خالل  البيان  ح�سب  عبداملهدي 
كينتارو  ال�سيد  الياباين  ال���وزراء  لرئي�ص  اخل��ا���ص 
�ستكون  “اليابان  اإن  له   املرافق  والوفد  �سونواورا 
�رشيكا ممتازا للعراق وقد اجنزت الكثري من امل�ساريع 
من  الكثري  ولدينا  ال��ع��راق  يف  واخلدمية  العمرانية 
ان  موؤكدا   ، الطموحة  امل�ستقبلية  وامل�ساريع  امل�سالح 
دوره  ويلعب  وعافيته  ا�ستقراره  ي�ستعيد  بداأ  العراق 
املحوري وان دول العامل تتوجه الينا ل�سعورها بتحقق 

ال�ستقرار وتعزيز الأمن واحلياة الدميقراطية .
ق��ّدم  ال���وزراء  جمل�ص  رئي�ص   ” ان  املكتب  وا���س��اف 
والعمراين  القت�سادي  والتعاون  لل�رشاكة  مبادرة 
الدعوة  تت�سمن  واليابانية  العراقية  احلكومتني  بني 

عن  الإعمار  م�ساريع  لتمويل  م�سرتك  �سندوق  لإن�ساء 
كما  لليابان  امل�سدر  العراقي  النفط  كميات  طريق 
ميّول ال�سندوق من اجلانب الياباين ت�سجيعا لل�رشكات 
و�ستقدم   ، ال��ع��راق  يف  العاملة  املعروفة  اليابانية 
احلكومة العراقية حزمة من امل�ساريع بطريقة ت�سمن 
جهودها  وت�رشيع  اليابانية  ال�رشكات  عمل  جن��اح 
الوزراء  جمل�ص  رئي�ص  ال�سيد  واكد  عملها”.  وان�سيابية 
ب�سكل  البلدين  بني  العالقة  �ستعزز  املبادرة  “هذه  ان 
امل�ساريع  واإن�ساء  الإع��م��ار  جهود  من  وت�رّشع  اك��رب 
جانب  اىل  للعراقيني  عمل  فر�ص  وتوفر  القت�سادية 
النفط،  على  العتماد  وتقليل  الوطنية  ثروته  تنويع 
ال�سوق  يف  اليابان  حل�سور  مقابلة  فر�سا  توفر  كما 
عبداملهدي  مكتب  وبني  عموما”.  واملنطقة  العراقية 

امل�رشوع  بهذا  اهتمامه  ابدى  الياباين  امل�سوؤول   ” ان 
رئي�ص  ال�سيد  عر�سها  عندما  حا�رشاً  كان  انه  وذكر   ،
وانه  للنفط   كوزير  اليابان  اىل  زيارته  خالل  الوزراء 

يجد هذه الروؤية مثرية لالهتمام .
ببيان  العراقي  اجلانب  يتقدم  ان  على  التفاق  وجرى 
اليابانية  ال�سفارة  عرب  للم�رشوع  الرئي�سية  اخلطوط 
ي�سهم  مبا  اليابانية  ال�سلطات  لتدر�سها  بغداد  يف 
برت�سيخ التعاون بني الطرفني. ونقل امل�سوؤول الياباين 
مبنا�سبة  ال��وزراء  جمل�ص  لرئي�ص  والتربيكات  التهاين 
اليابانية يف تو�سيع  ت�سكيل احلكومة ورغبة احلكومة 
وامل�سي  املجالت  جميع  يف  العراق  مع  العالقات 
واإعماره  العراق  ا�ستقرار  دعم  يف  فاعلية  اكرث  ب�سكل 

واجناز امل�ساريع اخلدمية 
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