
اعترب رئي�س حتالف الفتح هادي العامري، 
الثالثاء، اأن العراق ال يريد ان يكون طرفا 
دول  داعيًا  دولتني،  اي  بني  ال�رصاع  يف 
اعادة  يف  امل�شاركة  اىل  االورب��ي  االحتاد 

اعمار العراق.
اإن االخري  وقال مكتب العامري يف بيان، 
يف  الر�شمي  مبكتبه  ال��ي��وم،  "ا�شتقبل، 
حتالف  اع�شاء  من  ع��دد  بح�شور  بغداد 
ال�شوؤون اخلارجية يف  البناء، رئي�س جلنة 
والوفد  مكال�شرت  ديفيد  االأورب��ي  الربملان 
بحثا  "اجلانبني  اأن  مو�شحًا  له"،  املرافق 
ودول  ال��ع��راق  ب��ني  الثنائية  ال��ع��الق��ات 

االحتاد مبا يخدم امل�شالح امل�شرتكة".
على  تاأكيده،  العامري  عن  البيان  ونقل 
"تعزيز العالقات مع دول االحتاد االوربي 
االحتاد  دول  داعيًا  كافه"،  العامل  ودول 
اعمار  اع��ادة  يف  "امل�شاركة  اىل  االورب��ي 
خا�س  انه  خ�شو�شا  وم�شاعدته  العراق 
حربا نيابة عن العامل، ادت اىل �رصر كبري 

يف البنى التحتية ملناطق وا�شعة".
بال�شيوف  يرحب  "العراق  اأن  واأ���ش��اف 
ومواقف  البلد  لهذا  اخلدمة  يقدمون  الذين 
وا�شح،  اخلارجية  العالقات  من  العراق 
فالعراق ال يريد ان يكون طرفا يف ال�رصاع 
بني اي دولتني، وامنا ي�شعى ان يكون ج�رص 

للتوا�شل وتعزيز العالقات بني الدول".
دور  ع��ودة  "اهمية  على  العامري  واك��د 
اىل  املنطقة  يقود  ال��ذي  ال��ق��وي  ال��ع��راق 
ا�شتقرار يف املنطقة دون  االمام واليوجد 
"احل�شد  ان  اىل  م�شرياً  العراق"،  ا�شتقرار 
ال�شعبي قوة تعمل حتت قيادة القائد العام 
للقوات امل�شلحة وان احلاجة اليه م�شتمرة، 
االرهاب  تهديد  و  خطورة  وان  خ�شو�شا 

م�شتمر".

العامري: العراق ال يريد ان يكون طرفا في الصراع بين 
اي دولتين
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بغداد -  الجورنال

بطريركية الكلدان بالعراق والعالم تصدر توضيحا حول تدخل الكنيسة في الترشيح 
العيداني يجدد تمسكه بمنصب المحافظ 

ويتهم عبطان بالسعي إلقالته

الكهرباء: تذبذب التيار والقطوعات ناجمة عن 
سوء االحوال الجوية

توصية نيابية بإقامة تمثال للشاعر عريان 
السيد خلف 

بغداد -  اجلورنال: جدد حمافظ الب�رصة اأ�شعد العيداين، الثالثاء، مت�شكه مبن�شب 
يف  القيادي  اتهم  فيما  النواب،  جمل�س  يف  معقده  عن  بالتخلي  ورغبته  املحافظ 
تيار احلكمة عبد احل�شني عبطان بال�شعي الإقناع القوى ال�شيا�شية بتغيري املحافظ.
وقال العيداين يف حديث لعدد من ال�شحفيني اإن "كر�شي الربملان ال يعنيني بقدر ما 
يهمني البقاء الإكمال ما بداأت به من عمل، ولذلك �شاأبقى كمحافظ للب�رصة"، مبينًا 
ا�شتغرقت  وقد  قريبًا،  تنفذ  �شوف  املياه  بتحلية  تتعلق  ا�شرتاتيجية  "م�شاريع  اأن 
درا�شتها والتخطيط لها عدة اأ�شهر من اأجل تنفيذها ب�شكل �شحيح".ولفت العيداين 
الربملان،  اىل  بذهابي  يطالبون  الب�رصة  خارج  من  ال�شيا�شيني  "بع�س  اأن  اىل 
اأن من�شب املحافظ من ح�شة جهة �شيا�شية معينة، وهذه اجلهة تريد  ويعتربون 
"عبد احل�شني عبطان حترك على القوى ال�شيا�شية يف  اأن  اإرادتها"، م�شيفًا  فر�س 

الب�رصة، يف حني اأنه نف�شه مل يوؤدي اليمني الد�شتورية كنائب".
يذكر اأن تيار احلكمة حترك �شيا�شيًا يف االآونة االأخرية باجتاه تغيري العيداين، كما 
التوجه،  لهذا  تاأييدها  احلكمة  تيار  خارج  من  ب�رصية  �شيا�شية  �شخ�شيات  اأبدت 
جل�شة  ف�شل  عن  االنق�شام  حالة  واأ�شفرت  اآخرون،  �شيا�شيون  ب�شدة  عار�شه  والذي 
ا�شتثنائية ملجل�س املحافظة يوم اجلمعة املا�شي كانت مقررة النتخاب حمافظ 

جديد.

الكهربائي  التيار  ت��ذب��ذب  الكهرباء  وزارة  ع��زت  اجل��ورن��ال:    - ب��غ��داد 
وقال   . اجلوية  االحوال  �شوء  اىل  االيام  هذه  عام خالل  ب�شكل  والقطوعات 
التيار  "تذبذب  ان  املدر�س  م�شعب  الكهرباء  ل��وزارة  الر�شمي  املتحدث 
الكهربائي والقطوعات ب�شكل عام خالل هذه االيام ناجم عن �شوء االحوال 
اجلوية بالرغم من ان جتهيز الطاقة من الوزارة يعترب جيدا وبلغ / 13 / 

الفا و / 250 / ميغاواط " .
وا�شاف املدر�س :" حاليا هناك اعمال تاهيل روتينية جترى على وحدات 
توليدية ذات طاقة جتهيزية تبلغ / 3 / االف ميغا واط "، م�شريا اىل :" ان 
عددا من الوحدات التوليدية قيد العمل ، �شتدخل اىل منظومة الطاقة الوطنية 
منها حمطة الرميلة بطاقة / 1000 / ميغاواط و حمطة ب�شماية ذات طاقة 

جتهيزية / 500 / ميغا واط ".

الكعبي،  ح�شن  النواب  جمل�س  لرئي�س  االأول  النائب  و�شف  اجلورنال:    - بغداد 
فيما  للعراق،  الثالث"  النهر  ب�"فقدان  خلف  ال�شيد  عريان  ال�شاعر  رحيل  الثالثاء، 
الكعبي  مكتب  وقال  النا�رصية.  اأو  بغداد  الراحل يف  لل�شاعر  ن�شب  باإقامة  اأو�شى 
النواب وبرعاية رئا�شته  اليوم، يف مبنى جمل�س  اأقيم،  "حفاًل تاأبينيًا  اإن  يف بيان 
على روح ال�شاعر العراقي عريان ال�شيد خلف، بح�شور نائب رئي�س جمل�س النواب 
ب�شري احلداد وعدد من اع�شاء املجل�س وجمموعة من ال�شعراء واالعالميني والو�شط 
الثقايف واالأدبي".   واأ�شاف البيان، اأن الكعبي "اأو�شى باإقامة ن�شب تذكاري كبري 
اأو  العا�شمة بغداد  ان ين�شب يف  ال�شيد خلف، على  العراق املرحوم عريان  ل�شاعر 
النا�رصية"، متابعًا اأن الكعبي "و�شف رحيل ال�شيد خلف بفقدان النهر الثالث للعراق 
الذي �شكل �شدمة كبرية البناء ال�شعب وا�شتحق حزنهم الدائم باعتباره �شاعر الثبات 
واملوقف والرجولة وحب االوطان ونعي االأمهات ووجع البالد، وال�شاعر الذي الم�س 
كانون   5( االأربعاء  اأعلنت،  ال�شحة  وزارة  اأن  اإىل  ي�شار  النا�س".   بوجدان  وا�شتقر 

االأول 2018(، وفاة ال�شاعر عريان ال�شيد خلف يف مدينة الطب بالعا�شمة بغداد.

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

والأن اي��ران من ال��دول اجل��ارة واالك��ر ارتباطا 
و�شيا�شية  تاريخية  ع��الق��ات  ع��رب  ب��ال��ع��راق 
واقت�شادية، فمن املتوقع اأن يتاأثر العراق بهذه 
 ، التاأثر  هذا  �شيكون  مدى  اأي  فاىل  العقوبات، 
بتنفيذ  اجلديدة  العراقية  احلكومة  �شتلتزم  وهل 
بنود العقوبات وااليفاء بالتزاماتها الدولية على 
الرغم من طبيعة عالقة العراق بايران ؟.. ال�شعب 
االقت�شادية  العقوبات  الوحيد من  املت�رصر  هو 
)مهند�س(  الكرمي  عبد  فوؤاد  يرى  كما  دولة  الأية 
االي��راين  ال�شعب  �شت�رص  االمريكية  والعقوبات 
لكن حكومته لن تتاأثر، فامل�شالح لدى الدولتني 
م�شرتكة واتفاقياتهم تنعك�س ومنذ �شنوات على 
املواطن العراقي الذي فقد قدرته على ال�شناعة 

والزراعة وتطوير اقت�شاده ب�شببهم.
ان  ف��ريى  م��دين  نا�شط  ال�شويلي  م�شطفى  اأم��ا 
يكون كبريا يف ظل  لن  بالعقوبات  العراق  تاثر 
منافذ  وايجاد  تزايده  واحتمال  التهريب  وجود 
ولن  التهريب  مافيات  �شتنتع�س  اذ  له  جديدة 
تتمكن احلكومة العراقية من منعها،  م�شريا اىل 
احلكومة  جانب  من  العقوبات  بتلك  االلتزام  ان 
متتلك  ط��امل��ا  حكمة  اىل  �شيحتاج  العراقية 
يتحول  وقد  العراق  يف  م�شلحة  ف�شائل  اي��ران 
االمريكي  لل�رصاع  �شاحة  اىل  لذلك  تبعا  العراق 
ولي�س  اأمنيا  العراق  يتاثر  قد  ..لذا  االي��راين   –
اهلل  عبد  �شباح  ي��رى   ، جهته  من  اقت�شاديا. 
ا�شتثناء  على  العراق  ح�شول  ان  اعمال(  )رجل 

يخ�س  ما  يف  االمريكية  املتحدة  الواليات  من 
على  الغذائية  وامل��واد  والطاقة  الغاز  ا�شترياد 
يقلل من  لن  االمريكي  بالدوالر  الدفع  يكون  اال 
املفرو�شة  بالعقوبات  العراقية  ال�شوق  تاأثر 
املوجودة  الب�شائع  اغلب  ان  ذلك   ، اي��ران  على 
ارتفاع  اىل  �شيوؤدي  وغيابها  ايرانية  ال�شوق  يف 
ال�شيا�شيني  من  كبريا  ج��زءا  ان  كما   ، اال�شعار 
من  ولي�س  الي��ران  بالوالء  يدينون  العراقيني 
والروة  وال�شناعة  الزراعة  تنمية  م�شلحتهم 
احليوانية يف البلد ، وقد مت ت�شقيط الدكتور حيدر 
لاللتزام  ا�شتعداده  ابدى  الأنه  اعالميا  العبادي 
بتطبيق العقوبات وخ�رص العديد من ان�شاره كما 

خ�رص فر�شته للح�شول على والية جديدة ، واذن 
فاالرتباط بايران اقوى بكثري مما نت�شور والبد 

اأن نتاأثر بح�شارهم.
التجاري  التبادل  حجم  بلغ   ،  2017 عام  يف 
دوالر  مليار   13 من  اكر  واي��ران  العراق  بني 
من  م�شتورد  اك��رب  ه��و  ال��ع��راق  ان  مايعني   ،
عليه  املفرو�شة  العقوبات  �شتدفع  فهل   ، ايران 
احلكومة العراقية اىل ايجاد بدائل عرب االهتمام 
ال��دول  على  واالن��ف��ت��اح  وال��زراع��ة  بال�شناعة 

االخرى ؟...
العراق  ان  الق�شاب  ال�شيا�شي جنم  املحلل  يوؤكد 
االطراف  الأن  العقوبات  هذه  بتطبيق  يتلزم  لن 

من  بكثري  اق��وى  احلكومة  يف  الي��ران  امل��وؤي��دة 
ال��ذي  ال��وق��ت  ، يف  امل��وؤي��دة المريكا  االط���راف 
ان  الطعان  هالل  االقت�شادي  اخلبري  فيه  يرى 
ب�شكل  العراقي  االقت�شاد  على  �شتوؤثر  العقوبات 
بني  ال��ت��ج��اري  ال��ت��ع��اون  حجم  ب�شبب  مبا�رص 
�شوقا  العراق  ا�شبح  فقد  وبالتايل  اجلارتني 
فر�س  حالة  ويف   ، االيرانية  للب�شاعة  جتارية 
تلك  جميع  ا�شعار  ارت��ف��اع  �شيتم  العقوبات 
�شلبا  ماينعك�س  العراقية  ال�شوق  يف  الب�شائع 
يدفع  اأن  ، وهو مايجب  العراقي  االقت�شاد  على 
�شمن  بديلة  م�شادر  عن  البخحث  اىل  العراق 
دول اجلوار مثل تركيا وال�شعودية الأنها االقرب 
العراق وحتظى  وب�شاعتها موجودة يف  للعراق 

مبقبولية من امل�شتهلك العراقي.
عبد  خالد  الدكتور  ال�شيا�شية  العلوم  ا�شتاذ  اأما 
اهلل فريى ان على العراق ان يوازن يف عالقاته 
بتطبيق  ب��االل��ت��زام  مايتعلق  يف  اخل��ارج��ي��ة 
كل  قبل  العراق  م�شلحة  ي�شع  واأن  العقوبات 
اىل  العراق  حتويل  عدم  على  احلر�س  مع  �شيء 
�شاحة لل�رصاع بني اأمريكا وايران ، م�شريا اىل ان 
حتقيق التوازن ميكن ان يتحقق باقتناع امريكا 
اليحتمل  العراق  وان  اعمار  مرحلة  يف  باننا 
حتميله ا�رصارا اكرب خا�شة وان ا�شتثناء العراق 
قد يكون موؤقتا ورمبا نقع بعدها يف ا�شكاليات 
تطبيق  بتنفيذ  نلتزم  مل  اذا  اأمريكا  مع  قانونية 
ال�شاحة  تنق�شم  ان  اهلل  عبد  ..ويتوقع  العقوبات 
فر�س  ب�شبب  فريقني  اىل  العراقية  ال�شيا�شية 
ي�شعى  وم��ن  يرف�شها  من  فهنالك  العقوبات 

حكمة  اىل  االم��ر  يحتاج  وبالتايل  لتطبيقها 
وتفاهم وخربة من احلكومة العراقية ف�شال عن 
االقت�شاد  على  التوؤثر  لكي  للم�شتقبل  التخطيط 

العراقي.
من جانبه يرى الكاتب علي ف�شل اهلل الزبيدي ان 
هناك من يريد اقحام العراق ق�رصا يف مو�شوعة 
احل�شار االمريكي على ايران على الرغم من ان 
و�شع  �شعوبة  غريهم  قبل  يدركون  االمريكان 
العراق والتي تاأتي اال من اجلوار اجلغرايف الذي 
فاحلدود  العقوبات  تطبيق  ال�شعب  من  يجعل 
املنافذ  ع�رصات  حتوي  البلدين  بني  امل�شرتكة 
ل�شلطة  التخ�شع  اأي  النظامية  غري  احل��دودي��ة 
ال�شيطرة  ال�شعب  م��ن  ل��ذا  العراقية  احلكومة 
م�شتوى  على  خ�شو�شا  التجاري  التبادل  على 
%80 من جمموع  الذي ي�شكل  القطاع اخلا�س 
التي  االيرانية  الب�شاعة  رخ�س  ثم   ، التبادل 
التبادل  ام��ا   ، العراقي  للتاجر  جاذبة  تكون 
وايران فاالهم  العراق  الر�شمي بني  االقت�شادي 
اذ  امل�شال  وال��غ��از  الكهرباء  ا�شترياد  هو  فيه 
توفر  لعدم  عنهما  اال�شتغناء  للعراق  الميكن 
..اأما هذه  القريب  البدائل على االقل على املدى 
العراقية  احلكومة  على  �شي�شعب  املع�شالت 
ت�شرتط  التي  االمريكية  العقوبات  قرار  تطبيق 
نزع ا�شلحة املجموعات امل�شلحة يف العراق وهو 
خرق لل�شيادة العراقية ، واذن ناأمل ان ت�شتفيق 
املغالطات  هذه  اأم��ام  العراقية  الديبلوما�شية 
االم��ري��ك��ي��ة وت��خ��رج ال��ع��راق م��ن ه��ذه االزم��ة 

امل�شطنعة.

الحصار االقتصادي االمريكي على ايران : هل سيؤثر على االقتصاد العراقي
بغداد -عدوية الهاللي

ا�شدرت بطريركة الكلدان يف العراق والعامل، االثنني، 
املر�شحني  ا�شماء  يف  الكني�شة  تدخل  حول  تو�شيحا 
بدياًل  لي�شت  الكني�شة  ان  اىل  ا�شارت  فيما  للوزارات، 

للدولة وال موازية لها.
وقالت بطريركة الكلدان يف بيان "�شدرت عن بع�س 
االأ�شخا�س واجلهات احلزبية امل�شيحية تعليقات غري 
يف  االأدبية  اللياقة  اىل  وتفتقر  وم�شتفزة،  م�شوؤولة 
ال�شيا�شي"، مبينة  ال�شاأن  مو�شوع تدخل الكني�شة يف 
من  مهم  جزء  وهو  العام  بال�شاأن  تهتم  "الكني�شة  ان 
ر�شالتها خلري النا�س وحفظا حلقوقهم وكرامتهم، كما 
فعل امل�شيح ويفعل البابوات". وا�شافت ان "الكني�شة 

يوحنا  البابا  و�شجب  الفل�شطينيني،  تدافع عن حقوق 
بول�س الثاين احلرب على العراق وفر�س احل�شار عليه، 
وقام البابا فرن�شي�س بزيارة بورما ودافع عن م�شلمي 
يف  الكني�شة  تتدخل  "عندما  انه  اىل  م�شرية  هنيغا"، 
ال�شاأن العام، فهذا من �شلب ر�شالتها، وال تبحث عن 
م�شلحة ذاتية ابدا، بل كل همها هو االن�شان، تقدمه 
و�شعادته، ولي�س ان تعيده اىل ع�رص الظالم وحماكم 

التفتي�س كما زعم احد املعّلقني".
وتابعت ان "الكني�شة لي�شت بدياًل للدولة، وال موازية 
لل�رصاكة  وت�شعى  املجتمع  من  جزء  هي  واإمن��ا  لها، 
القوانني  وتطبيق  العدالة  حتقيق  اجل  من  الفاعلة 
واحرتام حقوق كل اإن�شان"، الفتة اىل ان "البطريركية 
وب�شخ�س رئي�شها الكردينال لوي�س روفائيل �شاكو مل 

ياأُل جهدا يف احلديث عن ال�شوؤون العامة التي تخ�س 
وكرامة  العراق  نه�شة  اجل  من  اأي  والنا�س،  البلد 
ال  واإن��ه  وامل�شاواة(،  الكاملة  )املواطنة  العراقيني 
خطاباته  ان  حيث  م�شلحة،  وال  من�شب  عن  يبحث 
وما  االجتاه".   هذا  يف  ت�شّب  واخل��ارج  الداخل  يف 
ان  نقول  للوزارة  ا�شخا�س  تر�شيح  عن  حديثا  اثري 
باإخال�س  العراق  يخدم  من  يهمها  "البطريركية 
ومهنية ونزاهة"، مو�شحة انها "دعمت تر�شيح الوزير 
الدكتورة  ودعمت  �شيوعي  وهو  ججو  فار�س  ال�شابق 
ومهنّيتها  لنزاهتها  م�شتقلة  �رصيانية  وهي  نافع  اآن 
الكوتا  ن��واب  ير�شحهما  مل  واالث��ن��ان  واخال�شها، 
�شامل  اأ�شماء  زارت  "عندما  انه  واك��دت  امل�شيحية". 
مع �شقيقها النائب ا�شوان، رحب بها البطريرك �شاكو 

ومتنى لها التوفيق ومل يقف �شدها، لكن بعده طرح 
ثالثة اأ�شماء لقناعة الكني�شة باقتدارها خلدمة العراق 
االأ�شماء  احد  الوزراء  رئي�س  اختار  واأخريا، حيث  اأوال 
النهاية  يف  وه��ي  م�شتقّلة  وه��ي  عمانوئيل  هناء 
بتدّخل  ُزعم  ملا  �شحة  "ال  انه  اىل  الفتة  مر�شحته"، 
ال  الرت�شيح  ان  حيث  برت�شيحها،  اجلمهورية  رئي�س 
هو  ملن  ي�شوتون  من  هم  النواب  الأن  الفوز،  يعني 
تتدخل  ال  "الكني�شة  ان  وبينت  واالأف�شل".  اال�شلح 
يف التجاذبات ال�شيا�شية واحلزبية وهي بعيدة عنها، 
راأيها فتجيب مب�شوؤولية وحرية"،  ت�شاأل عن  امنا ملا 
ملن  الق�شائية  املالحقة  يف  احلق  "لها  ان  مو�شحة 
العراق  خدمة  يف  عازمة  وهي  �شمعتها،  اىل  ي�شيء 

والعراقيني مهما كان الثمن".

بغداد -  الجورنال

تراجع نمو االقتصاد االيراني 

بعد ان دخلت الحزمة الثانية من 

العقوبات االمريكية على ايران 

حيز التنفيذ، وكانت العقوبات 

هي الوسيلة االمريكية للحد من 

انشطة ايران المزعزعة لالمن 

واالستقرار في الشرق االوسط.


