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اخ��راج  قانون  ت�رشيع  نحو  العراقي  الربملان  يتجه 
االمريكي  االنت�شار  بعد  العراق  من  االجنبية  القوات 
االخري يف عدد من مناطق البالد، الذي ي�شعى عدد من 
النواب اىل حتريك امللف دوليا يف حال رف�شت القوات 
االمريكية اخلروج من العراق. وك�شفت م�شادر �شيا�شية 
عن حترك برملاين وا�شع لت�رشيع قانون اخراج القوات 
»اجلورنال  ل�  امل�شادر  وقالت  العراق.  من  االجنبية 
نيوز« ان طلبا قدم من قبل عدد من النواب اىل رئا�شة 
الربملان يت�شمن ت�رشيع قانون اخراج القوات االجنبية 
من العراق ، خا�شة بعد االنت�شار االخري الذي ظهر به 

القوات االمريكية يف بغداد والفلوجة و�شمال العراق.
وا�شافت ان "القانون يت�شمن الغاء جميع االتفاقيات 
يخ�ص  فيما  االمريكية  املتحدة  الواليات  مع  املربمة 
رف�ص  ح��ال  "يف  ان��ه  م��وؤك��دة   ،" الع�شكري  التواجد 
جمل�ص  اىل  اللجوء  ف�شيتم  قواتها  اخ��راج  وا�شنطن 
يعني  وجودها  النه  الدولية  واملحاكم  ال��دويل  االمن 
خرق لل�شيادة العراقية ولالعراف الدولية". وا�شتبعدت 
امل�شادر تاثري ت�رشيع القانون على العالقات العراقية 
ال�شتخدام  تخطط  وا�شنطن  ان  مبينة   ، االمريكية 
و�شوريا  ايران  على  للهجوم  قاعدة  العراقية  االرا�شي 
وكذلك حلماية ا�رشائيل من اي اعتداء حمتمل. وحذرت 
املقاومة  ف�شائل  وا�شنطن  جر  من  ذاتها  امل�شادر 
الع�شكرية  املواجهة  اىل  العراق  يف  ال�شعبي  واحل�شد 
�شد القوات االمريكية يف حال رف�شت االخرية اخلروج 
اخلارجية  العالقات  جلنة  ع�شو  ويقول  العراق.  من 
“جلنته  ان  الفائز،  عامر  النائب  العراقي  الربملان  يف 
املقدم  النيابي  اال�شتف�شار  على  احلكومة  رد  بانتظار 
من اللجنة ب�شاأن االنت�شار االمريكي االخري يف العراق.

“املوقف  ان  �شحفي،  ت�رشيح  يف  الفايز  وا���ش��اف 
النيابي �شيبنى وفقا على اجابة احلكومة يف حال عدم 

ف�شيتم  االخري  االنت�شار  ب�شاأن  احلكومة  مع  التن�شيق 
اللجوء اىل جمل�ص االمن واملحاكم الدولية واالحتجاج 

الدبلوما�شي لدى ال�شفارة االمريكية يف بغداد".
واأو�شح، اأنه “يف حال وجود تن�شيق مع احلكومة فان 
اللجنة بانتظار مربرات تلك اخلطوة واهدافها وماهي 
اأن  موؤكدا  االمريكي”،  اجلانب  مع  املربمة  االتفاقات 
“االنت�شار االمريكي غري مربر ويزيد من ازمة املنطقة 
جهته  من  مطلقا".  عنه  ال�شكوت  ميكن  وال  والتوترات 
النائب حممد كرمي يف  والدفاع  االمن  اكد ع�شو جلنة 
الد�شتورية  االطر  اعتمدت  “جلنته  اإن  ت�رشيح �شحفي 
االط��ار  اتفاقية  بتعديل  ت�رشع  ان  قبل  والقانونية 
باخراج  يق�شي  جديد  قانون  ت�رشيع  او  اال�شرتاتيجي 
القوات االجنبية مبا فيها القوات االمريكية املتواجدة 
“اللجنة بعثت  اأن  داخل االرا�شي العراقية”. وا�شاف، 
عدد من اال�شتف�شارات اىل القائد العام للقوات امل�شلحة 
وقيادة العمليات امل�شرتكة لالجابة عليها “، مبينا اأن 
احلا�رش  بالوقت  متوقفان  النواب  وجمل�ص  “اللجنة 
كرمي  وا���ش��ار  اجلهتني.  من  االج��اب��ات  و�شول  حلني 
اللجنة  فان  مقنعة  غري  كانت  اذا  “االجابات  اأن  اإىل 
بتعديل  القيام  اما  �شيقرران  النواب  وجمل�ص  االمنية 
ت�رشيع  على  العمل  او  اال�شرتاتيجي  االط��ار  اتفاقية 
على  متوقف  وه��ذا  االجنبية  القوات  باخراج  قانون 
البناء من�شور  النائب عن حتالف  نوع االجابة. بينما 
البعيجي فقد ذكر يف بيان ، اإن "قانون اإخراج القوات 
االأجنبية من االأرا�شي العراقية ي�شهد اللم�شات االأخرية 
و�شيقدم اإىل رئا�شة جمل�ص النواب الإدراجه على جدول 
االأعمال من اأجل متريره داخل قبة الربملان يف اأ�رشع 
وقت ممكن، وتتزامن هذه التطورات، يف وقت بداأت فيه 
احلدود العراقية - ال�شورية تزداد �شخونة مع حتركات 
املحافظات  يف  جديدة  قواعد  تاأهيل  الإعادة  اأمريكية 
احل�شد  ق��وات  رف�ص  مع  ل�شوريا،  املتاخمة  الغربية 

ال�شعبي االن�شحاب من احلدود.

العا�شمة  با�شيل يف  اللبناين جربان  بغداد - اجلورنال: بحث وزير اخلارجية حممد علي احلكيم مع نظريه 
امُل�شرَتك لوزراء اخلارجَيّة، والوزراء املعنِيّني باملجل�ص االقت�شادِيّ  اللبنانَيّة بريوت على هام�ص االجتماع 
وذكر  املنطقة.  يف  اخلالفات  حل  يف  امل�شرتك  التعاون  ة  التنموَيّ العربّية  للقمة  التح�شريِيّ  واالجتماعِيّ 
ور�شوخها  قوتها،  ت�شتمد  التي  البلدين  بني  الثنائية  العالقات  بحثا  اجلانبني  ان”   ، اخلارجية  لوزارة  بيان 
ذات  والدولية  االإقليمية،  الق�شايا  بحث  “مت  انه  البيان  وا�شاف  جتمعهما.  التي  التاريخية  امل�شرتكات  من 
ير�شخ دعائم  العربي على نحو  والعمل  الت�شامن،  تعزز م�شار  باأدوار  اال�شطالع  واأهمية  امل�شرتك،  االهتمام 
االأمن باملنطقة. ويف ختام اللقاء اتفق الطرفان على “تكثيف الت�شاور، وتن�شيق املواقف على ال�شاحة الدولية 

ب�شاأن اجلهود املبذولة حللحلة االأزمات التي تعاين منها املنطقة".  

بني  لقاء  عقد  عن  "�شائرون"  حتالف  ك�شف 
ونائب  ال�شدر  مقتدى  ال�شدري  التيار  زعيم 
رئي�ص هياأة احل�شد ال�شعبي، ابو مهدي املهند�ص. 
امل�شعودي،  ريا�ص  التحالف  عن  النائب  وقال 
يف  ع��ق��د  ال��ل��ق��اء  اإن  ���ش��ح��ف��ي،  ت�����رشي��ح  يف 
الختيار  النظر  وجهات  لتقريب  وجاء  النجف، 
ال�رشوط  وفق  الداخلية  وزارة  تت�شنم  �شخ�شية 
"م�شاألة  اأن  واأ�شاف،  بالفعل.  و�شعها  مت  التي 
الفيا�ص  فالح  الداخلية  مبر�شح  ال�شدر  اقناع 
الوقت  يف  نقا�ص  حم��ط  ولي�ص  م�شتبعد،  اأم��ر 

عرب  اآخ��ر  توجها  "هناك ً  اأن  مبينا  احلا�رش"، 
طرح �شخ�شيات اأخرى من احل�شد ال�شعبي لتويل 
الوزارة" واأكد، اأن "حتالف �شائرون موقفه ثابت 
وزراء  عرب  مهنية  احلكومة  تكون  بان  ووا�شح 
غري متحزبني، بالتايل من امل�شتحيل ان يتوىل 
ويدور  متحزبة.  �شخ�شية  الدفاع  اأو  الداخلية 
واالإعمار  االإ�شالح  حتالفي  بني  كبري  خالف 
من جهة، والبناء من جهة اأخرى، على اإمكانية 
الفيا�ص  فالح  الداخلية  وزارة  مر�شح  ا�شتبدال 
ح�شم  واأخ��ر  عطل  الذي  االأم��ر  توافقي،  مبر�شح 
االأمنية داخل  الت�شويت على مر�شحي احلقائب 

جمل�ص النواب.

يف  االمنية  اللجنة  ورئي�ص  بغداد  حمافظ  اأق��رتح 
العا�شمة فالح اجلزائري، ت�شكيل قوة اأمنية م�شرتكة 
حلماية ال�رشكات النفطية واالأرا�شي املتنازع عليها 
العا�شمة.  وقال املكتب  يف ق�شاء املدائن، جنوبي 
اإجتماعا  "تراأ�ص  االخ��ري  اإن  للجزائري،  االعالمي 
جمل�ص  يف  االمنية  اللجنة  رئي�ص  ح�رشه  مو�شعا، 
املحافظة وعدد من القادة االمنيني وقائمقام ق�شاء 
ال�رشكة  عمل  تخ�ص  التي  امل�شاكل  لبحث  املدائن، 
يف  الوحدة  ناحية  يف  العاملة  ال�شينية  النفطية 
االأمني  واجلانب  العمل  مبوقع  يتعلق  وما  الق�شاء، 

قوله،  بغداد  حمافظ  عن  البيان  ونقل  واخلدمي".  
املهمة"،  التو�شيات  من  بعدد  خرج  "االجتماع  اإن 
االأرا�شي  �شملت �شملت حتديد  "التو�شيات  ان  مبينا 
اىل  باالإ�شافة  الوحدة  ناحية  يف  عليها  املتنازع 
الع�شائر يف هذه  باأ�شماء �شيوخ وروؤ�شاء  اعداد جرد 
من  وامل�شتفيدين  االأرا���ش��ي  اأ�شحاب  من  املنطقة 
العمل خالل تواجد ال�رشكة، اىل جانب حتديد اأ�شماء 
تتدخل  قد  التي  ال�شيا�شية  الكيانات  او  االأ�شخا�ص 
هناك  التنفيذية  اجلهات  او  االأمنية  اجلهات  بعمل 
عن  ف�شال  ومعاجلتها،  االأم��ور  هذه  ت�شمية  لغر�ص 
املنطقة  تلك  يف  والدوريات  االأمني  الغطاء  تعزيز 
حتديد  وكذلك  عليها  تنازع  هناك  يكون  قد  التي 

اق��رتاح  اأي�شا  "مت  اأن��ه  اىل  واأ���ش��ار  امل�شوؤوليات".  
ت�شكيل قوة م�شرتكة تقوم بواجب احلماية وباأ�رشاف 
اال�شتخباراتي  اجلهد  وتعزيز  بغداد  عمليات  قيادة 
الو�شع  ا�شتقرار  حول  الدورية  بالتقارير  وتزويدنا 
االأمني يف تلك املناطق وب�شكل دائم"، الفتا اىل ان 
ومدى  االأمني  الو�شع  درا�شة  ت�شمنت  "التو�شيات 
يف  الو�شع  على  لل�شيطرة  االأمنية  القوات  ا�شتعداد 
حالة ا�شتفحال امل�شاكل ويتم ا�شتدعاء قوة اإ�شافية 
اذا تطلب االمر، وميكن ت�شكيل مقر او جلنة م�شرتكة 
من جميع اجلهات االأمنية العاملة بالقاطع ملتابعة 
الو�شع االأمني يف تلك املنطقة وهو مقر م�شيطر يف 

مدخل ال�رشكة.

جلنة  ب��غ��داد،  العا�شمة  ن��واب  من  ع��دد  �شكل 
خدمية خا�شة بالعا�شمة،

اأمني من  ت�شمية  االتفاق على منع  اأكدوا  فيما 
خارجها، فيما يدور حراكا �شيا�شيا ملنع تويل 
عبد احل�شني عبطان لتويل من�شب اأمني بغداد.

ائتالف  عن  بغداد،  حمافظة  عن  النائب  وقال 
مومتر  يف  ال�شهيل،  ه�شام  ال��ق��ان��ون،  دول���ة 
بح�شور  ال��ن��واب  جمل�ص  يف  ع��ق��ده  �شحفي 

اأعلنوا  بغداد  حمافظة  "نواب  اإن  بغداد،  نواب 
جلنة  ت�شكيل  على  واتفقوا  موقفهم  توحيد 
عن  بعيدة  خدمية  كتلة  وهي  اخلدمية  بغداد 

املحا�ش�شة والطائفية".
واأ�شاف"يجب اأن يكون امني بغداد، ح�رشا من 
العا�شمة، والكتلة �شوف تتابع جميع امل�شاريع 

ملحافظة بغداد". 
النيابية،  �شادقون  كتلة  عن  النائب  وك��ان 
الثالث،  الرئا�شات  دع��ا  ال��دب��ي،  االم��ري  عبد 
بغدادية" مبن�شب  "�شنية-  �شخ�شية  لتن�شيب 

عرب  تغريدة  يف  الدبي  وقال  العا�شمة.  اأمني 
ح�شابه يف تويرت: "ادعو رئي�ص الوزراء )عادل 
)حممد  النواب  جمل�ص  ورئي�ص  املهدي(،  عبد 
احللبو�شي(، ورئي�ص اجلمهورية )برهم �شالح(، 
من�شب  بت�شليم  بغداد  ين�شفوا  اأن  املحرتمني، 
امني العا�شمة اىل �شخ�شية ذات خربة ادارية 

وفنية ال تقل عن 15 ً عاما".
اأفاد م�شدر برملاين، ال�شبت، باأن هناك حراكا 
بغدادية  غري  �شخ�شية  اأية  تويل  ملنع  �شيا�شيا 

لتويل من�شب اأمني بغداد.

وقال امل�شدر ان "اجتماعا عقد بني نواب عن 
حمافظة بغداد، لغر�ص منع تويل اي �شخ�شية 

غري بغدادية ملن�شب امني بغداد.
بعد  جاء  االجتماع  "هذا  ان  امل�شدر  وا�شاف 
عبد  تر�شيح  ح��ول  تداولها  مت  التي  االن��ب��اء 

احل�شني عبطان ملن�شب امني بغداد.
ي�شار اىل ان ع�شو جمل�ص النواب عبد احل�شني 
عبطان، وهو وزير ال�شباب والريا�شة ال�شابق، 
فيما  الربملان،  ع�شوية  من  با�شتقالته  تقدم 
يرى مطلعون على ال�شاأن ال�شيا�شي يف البالد، 

من�شب  لتوليه  متهيداً  ياأتي  عبطان  قرار  ان 
اأمني بغداد، خلفًا لذكرى علو�ص.

م�شاعيه  ع��ن  احلكمة،  تيار  ك�شف  ذل��ك  اإىل 
هو  اأن��ه  مبيًنا  ب��غ��داد،  اأم��ان��ة  على  للح�شول 
بعد  وذلك  االأمني”،  “انتخاب  فكرة  طرح  من 
�شاعات قليلة من مطالبة نائب عن الع�شائب 

باختيار “بغدادي- �شني” للمن�شب ذاته.
العرباوي،  �شالح  احلكيم،  مكتب  مدير  وقال 
فكرة  يطرح  “من  اإن  تويرت،  يف  ح�شابه  على 
ا لها، ونحن من طرح فكرة  عليه اأن يكون وفيًّ

للفكرة،  اأوفياء  فنحن  لذلك  االأم��ني،  انتخاب 
فيها  فليتناف�ص  ممكًنا  تطبيقها  ك��ان  ف��اإن 
البغداديون من ميثلهم،  ولينتخب  املتناف�شون 
ب��د من  ف��ال  غ��ري ممكن  االن��ت��خ��اب  ك��ان  واإن 

اختيار االأكفاء امليدانيني.
دول��ة  ائ��ت��الف  االأزم���ة  خ��ط  على  دخ��ل  فيما 
القيادي  قال  حيث  املالكي  بزعامة  القانون، 
فيه �شعد املطلبي، على �شفحته على في�شبوك: 
“اأمني بغداد يجب اأن يكون بغدادًيا، يا رئي�ص 

جمل�ص الوزراء.

تحرك برلماني لتدويل "االنتشار االميركي" في العراق  

مقترح لتشكيل قوة امنية مشتركة لحماية الشركات النفطية في بغداد

حراك سياسي لمنع تولي شخصية متحزبة لمنصب امين بغداد
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A L J O U R N A L  N E W S P A P E R

املنافذ  هيئة  رئي�ص  ي��ج��ري  اأن  م��األ��وف��ًا  يكن  مل 
احلدودية كاظم العقابي، لقاءات على م�شتوى رئي�ص 
دولية  تفاهمات  اأن  لوال  �شالح،  برهم  اجلمهورية 
ال�شطح، كما يقول  بداأت تظهر على  العراق،  حمورها 
م�شوؤولون مطلعون على ترتيبات امللف، حتدثوا عن 
من  املعنية  اجلهات  تنتهي  اأن  قبل  وجيزة”  “فرتة 
منذ  واملعلقة”  “ال�شغرية  الداخلية  امللفات  اإغالق 
�شنوات، متهيداً لدخول اجلغرافيا العراقية ب�شكل اأكرب 

على خارطة التبادل التجاري العاملي.
العراق “قناة جتارية” بني اآ�شيا واأوروبا

جمع  الذي  اللقاء  جمريات  على  اطلع  م�شدر  ويقول 
“تفاهمات  اإن  �شحفي  حديث  يف  بالعقابي،  �شالح 

دولية واإقليمية جتري يف املحيط �شت�شفر عن حتويل 
اآ�شيا  جنوب  مناطق  بني  حقيقي  ممر  اإىل  ال��ع��راق 
واإنهاًء  حملية  ترتيبات  ي�شتدعي  ما  وهو  واأوروب��ا، 
املنافذ احلدودية،  اإدارة  لالإرتباك احلا�شل يف ملف 
بني  –والرفيع-  االأخري  اللقاء  لعقد  دفع  الذي  االأمر 

رئي�ص اجلمهورية ورئي�ص هيئة املنافذ”
�شلطة احتادية جلميع املنافذ

ومي�شي امل�شدر بالقول “اإن املرحلة املقبلة �شت�شهد 
ت��ك��ون م��ف��اج��اأة يف جم��ال املنافذ  ت��ط��ورات رمب��ا 
من  تقريبًا  املعنية  اجلهات  انتهت  حيث  احلدودية، 
اجناز اتفاق �شامل على توحيد الر�شوم الكمركية يف 
جميع املنافذ من اأق�شى البالد اإىل اأق�شاها بني الفاو 
وزاخو وكذلك احلدود ال�رشقية والغربية، كما اأن فرقًا 
ملف  با�شتالم  �شتقوم  االإحتادية  املنافذ  هيئة  من 

ادارة جميع املنافذ، �شيما منافذ اإقليم كرد�شتان، كما 
�شينقل مالك موظفي املنافذ يف االإقليم اإىل احلكومة 

االإحتادية”
في�شخابور – اأوفاكوي

على  االأخ��رية  اللم�شات  “و�شع  عن  امل�شدر  وك�شف 
وهو  وتركيا  العراق  بني  جديد  منفذ  افتتاح  اتفاق 
)في�شخابور – اوفاكوي( م�شيفًا اأنه وبح�شب االتفاق 
حمافظة  ف��اإن  ال��ع��راق،  منافذ  جميع  ي�شمل  ال��ذي 
االإداري���ة  ح��دوده��ا  �شمن  املنفذ  يقع  التي  ده��وك 
ببقية  اأ�شوة  العائدات  من  باملئة   50 على  �شتح�شل 
يتم  مل  واأنه  ُح�شم،  االأمر  “اأن  م�شيفًا  املحافظات” 
التطرق اإىل النزاع الذي اأثري اأواخر العام 2017 حول 
وقوع املعرب �شمن احلدود االإدارية ملحافظة نينوى” 
م�شيفًا “كان هناك اأحاديث غري ر�شمية بعد تداعيات 

االإ�شتفتاء يف اقليم كرد�شتان عن افتتاح معرب مبا�رش 
بني تركيا والعراق دون املرور باإقليم كرد�شتان، اإال 
اأن الق�شية مل ت�شل  اإىل م�شتوى التفاهمات الر�شمية”

م�شالح م�شرتكة
حتيط  قد  التي  وال�شيا�شية  االمنية  املحاذير  وب�شاأن 
ت�شهد  منطقة  يتو�شط  الذي  املعرب  افتتاح  مب�رشوع 
الكرد�شتاين،  العمال  حزب  ملقاتلي  م�شتمراً  حراكًا 
الأع�شاء  تنقاًل  وكذلك  الدميقراطية،  �شوريا  وق��وات 
املنظمات بني اقليم كرد�شتان ومناطق �شيطرة قوات 
اإن  امل�شدر  يوؤكد  �شوريا،  �شمال  الدميقراطية  �شوريا 
“تفاهمات جتري ب�شال�شة بني اأغلب االأطراف لتاأمني 
ذلك  يف  ملا  املنطقة،  تلك  يف  والنقل  التجارة  ملف 
“املعرب  اإن  م�شيفًا  االأطراف”  جلميع  م�شلحة  من 
اجلديد �شيكون اأقرب اإىل من�شات االنتاج الرتكية من 

اأكرث ن�شاطًا  معرب ابراهيم اخلليل، وهو ما قد يجعله 
واأهمية”

نينوى تنتظر بتفاوؤل
عبدالرحمن  نينوى  ع��ن  ال�شابق  النائب  وي��ق��ول 
املعرب  هذا  “افتتاح  اإن  �شحفي  حديث  يف  اللويزي، 
وكذلك  ال��ع��راق،  �شعيد  على  مهمًا  اإجن���ازاً  �شيكون 
حمافظة نينوى، ورغم ان واردات اجلباية الكمركية 
مرور  حتويل  ان  اإال  ده��وك،  حمافظة  اإىل  �شتذهب 
بغداد  اإىل  اأقرب  �شيكون  نينوى،  اإىل  التجارة  حركة 
بنى  م�شاريع  �شيحتاج  اأنه  كما  ال�شابق،  الطريق  من 
الأبناء  الطريق  على  �شغرية  م�شاريع  ويغذي  حتتية 

املحافظة”
وممثلني  املحافظة  يف   “م�شوؤولني  اللويزي،  ويتهم 
وا�شتحقاقاتها  املحافظة  او�شاع  بتجاهل  عنها 

وم�شاريعها الرتباطاتهم ال�شيا�شية بالقوى يف اإقليم 
با�شتعادة  “تفاوؤله  عن  معربًا  وخارجه،  كرد�شتان 
العراق  يف  امل��رور  جت��ارة  خارطة  على  نينوى  دور 
باأن  النقل ب�شكل متكرر،  والعامل” ومع اعالن وزارة 
فاإن  االإجناز،  يتقدم يف مراحل  الفاو  ميناء  م�رشوع 
جمال  يف  اكرب  عراقيًا  ن�شاطًا  يتوقعون  خمت�شني 
من  االمنية،  املخاطر  جتاوز  بعد  الرتانزيت،  جتارة 
يف  -�شيما  كثرية  �شخية”  “تعهدات  ووج��ود  جهة، 
بتمويل  واأط���راف  دول  ع��دة  من  الكويت-   موؤمتر 
واأكد  عاد  ما  اآخرها  ال��ربي،  بالنقل  تعنى  م�شاريع 
عليه الناطق با�شم اخلارجية الرتكية حامي اأق�شوي، 
يف حديث له اليوم )18 كانون الثاين 2019( حني 
جدد التزام بالده بتقدمي 5 مليارات دوالر للم�شاهمة 

يف اإعادة اإعمار العراق. 


