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امل�سلحة  للقوات  العام  القائد  ال��وزراء  رئي�س  وجه 
من  بغداد  العا�سمة  يف  الطرق  جميع  فتح  باعادة 
االح��زاب  مقرات  من  بالقرب  تقع  التي  �سمنها 
امل��روري  الزخم  المت�سا�س  امل�سوؤولني  ومنازل 
ظل  يف  ذلك  ياتي  بغداد،  العا�سمة  ت�سهده  ال��ذي 
فتح  باعادة  ال�سيا�سية  الزعامات  بع�س  رف�س 
مقراتهم  من  بالقرب  تقع  التي  احليوية  ال�سوارع 

امل�سيدة واملح�سنة امنيا منذ عام 2003.
بع�س  رف�س  ان  العراقي  لل�ساأن  مراقبون  وي��رى 
الزعامات ال�سيا�سية اعادة فتح الطرق احليوية يف 
العراقي  املواطن  مب�سلحة  ي�رض  بغداد،  العا�سمة 
مرورية  زحامات  ت�سهد  بغداد  العا�سمة  لكون   ،

خانقة.
ويقول املتحدث با�سم مديرية املرور العامة العميد 
الوزراء  "رئي�س  ان  ل� »اجلورنال نيوز«،  عمار وليد 
املهدي  عبد  ع��ادل  امل�سلحة  للقوات  العام  القائد 
فتح  واع���ادة  الكونكريتية  ال�سبات  برفع  وج��ه 
وب�سكل  بغداد،  العا�سمة  يف  املغلقة  الطرق  جميع 

تدريجي".
من  القريبة  ال�سوارع  ي�سمل  "التوجيه  ان  وا�ساف 
منطقة  يف  خا�سة  وامل�سوؤولني  االح��زاب  مقرات 
باتخاذ  االمنية  ال��ق��وات  ب��دات  حيث   ، اجل��ادري��ة 
االجراءات الالزمة لرفع ال�سبات ومن ثم اعادة فتح 
ان  مبينا   ،" الطابقني  ال�سدة من جهة ج�رض  �سارع 
"هناك جلنة امنية �سكلت برئا�سة ال�سكرتري اخلا�س 
امل�سلحة  للقوات  ال��ع��ام  القائد  ال���وزراء  برئي�س 
فرقة  عن  وممثلني  العامة  امل��رور  مدير  وع�سوية 

القوات اخلا�سة ومدراء عامني يف امانة بغداد".
اجلهات  قبل  من  كبري  تعاون  "هناك  وليد  واك��د   
مع  ال�سعبي  احل�سد  وكذلك  واالمنية  ال�سيا�سية 
والتي  الرئي�سة  الطرق  فتح  العادة  االمنية  القوات 

اغلبها مغلقة منذ 15 عاما".
“زعيم  ان  الثالثاء،  وك�سفت م�سادر �سيا�سية ام�س 
تيار احلكمة ورئي�س حتالف اال�سالح عمار احلكيم 
قلب  يف  ا�سرتاتيجي  طريق  فتح  من  احلكومة  منع 
“الطريق ت�سبب بتوتر �سيا�سي  العا�سمة، مبينة ان 
اخ��رى  ت��ط��ورات  اث��ر  امل��ه��دي  عبد  و  احلكيم  ب��ني 

مرتبطة بالطريق.
وا�سافت امل�سادر ان “رئي�س جمل�س الوزراء عادل 
برهم  اجلمهورية  رئي�س  مع  توا�سل  املهدي  عبد 
ال�سدة”  “طريق  لفتح  موافقته  وا�ستح�سل  �سالح 
بالناظمية  م��رورا  )ال��زي��وت(،  امل�سبح  من  القادم 
ومقر تيار احلكمة ودار الرئا�سة و�سوال اىل جامعة 
 50% تخفيف  يف  الطريق  الهمية  ونظرا  بغداد، 
زحام  وفك  العا�سمة  قلب  يف  املروري  الزخم  من 

اجلامعة وافق الرئي�س �سالح.
واو�سحت ان “لكن عبد املهدي ف�سل يف فتح الطريق 
ب�سبب الرف�س ال�سديد من قبل عمار احلكيم”، مبينة 
ان “الطريق ت�سبب بتوتر �سيا�سي بني احلكيم و عبد 

املهدي اثر تطورات اخرى مرتبطة بالطريق.
لتيار  الرئي�سي  املقر  و�سط  مير  الطريق  ان  يذكر 
مبان  هناك  وان  الطابقني،  ج�رض  عند  احلكمة 
ا�ستحدثها التيار على الطريق الذي ا�سبح جزء من 

املقر.
افتتاح  اعادة  عن  العامة،  املرور  مديرية  واأعلنت 
من  خمتلفة  مناطق  يف  املغلقة  الطرق  ع�رضات 
الطرق  افتتاح  اع��ادة  حملة  اأن  اىل  م�سرية  بغداد، 

وال�سوارع م�ستمرة خدمة لل�سالح العام.
 وي�سكو عدد من اأهايل العا�سمة بغداد من ا�ستحواذ 
االأحزاب ال�سيا�سية على مناطق �سكنية، حيث ت�سهد 

هذه املناطق عدداً من
امل�سددة  االأمنية  االإج����راءات  ب�سبب  القطوعات 
حلماية املقرات، باالإ�سافة اىل تهديد اأمن وا�ستقرار 

املواطن، من خالل ا�ستهداف املقرات.

وزير  ال�ستجواب  توجه  عن  امل�سعودي،  ح�سن  واالعمار  االإ�سالح  حتالف  عن  النائب  ك�سف  اجلورنال:   - بغداد 
اخلارجية حممد علي احلكيم واقالته ب�سبب ت�رضيحاته االأخرية وموقفه من ق�سية “حل الدولتني”، فيما اعترب ان 
احلديث عن ذلك مايزال مبكرا قبل اال�ستي�ساح من الوزير ب�ساأن ت�رضيحاته. وقال امل�سعودي يف ت�رضيح �سحفي، 
ما  نوعا  اخلطاأ  يخلو من  الدولتني ال  اتفاقية حل  احلكيم حول  العراقي حممد علي  اخلارجية  وزير  “ت�رضيح  اإن 
ولكن خطاأ غري مق�سود”، مبينا ان “موقف العراق وا�سح من الق�سية الفل�سطينية.واأ�ساف اأنه “لي�س من املنطقي 
واملعقول اأن يخالف وزير اخلارجية توجه الدولة العراقية الراف�سة االعرتاف با�رضائيل وعدم الوقوف مع الق�سية 

الفل�سطينية”، م�سددا على “�رضورة تاأين وزير اخلارجية قبل اإ�سدار هكذا ت�رضيحات قد تخد�س م�ساعر العراقيني.
الوزير  ا�ستجواب  نحو  اجتهت  ال�سيا�سية  اجلهات  من  “الكثري  اأن  احلكمة  تيار  عن  نائب  وهو  امل�سعودي  واأ�ساف 
اال�ستي�ساح  قبل  امور  هكذا  عن  للحديث  منا�سب  غري  الوقت  اأن  نعتقد  لكننا  الثقة  ب�سحب  طالب  االآخر  والق�سم 

واال�ستف�سار من وزير اخلارجية امام اع�ساء جمل�س النواب.

بع�س  ال�سعبي،  احل�سد  هاجم  اجلورنال   - بغداد 
ت�سويه  حتاول  التي  املحلية  االعالمية  القنوات 
الفو�سى  ا�ساعة  اىل  ت�سعى  انها  موؤكدا  �سمعته، 
احل�سد  يف  القيادي  وق��ال  البلد.  يف  واالره���اب 
اياد الربيعي ل� »اجلورنال نيوز«، ان " اي و�سيلة 
القوات  او  ال�سعبي  احل�سد  �سد  تتكلم  اعالمية 
الثمن وغري  ومدفوعة  قناة مغر�سة  فهي  االمنية 

تابعة للنهج العراقي، وت�سعى اىل ا�ساعة الفو�سى 
واالرهاب يف البلد"، موؤكدا انه "لوال دماء احل�سد 

ملا حترر العراق من داع�س".
وا�ساف ان "هناك و�سائل اعالمية ميتلكها بع�س 
الدولة  ا�سقاط  اىل  يهدفون  الذين  ال�سيا�سيني 
القنوات  بع�س  ان  اىل  ي�سار  عليها".  والتاأمر 
ال�سعبي  احل�سد  واخرى  فرتة  بني  تهاجم  املحلية 
داع�س  تنظيم  على  الن�رض  حتقيق  يف  ا�سهم  الذي 

االرهابي.

علم  بانزال  عبداملهدي  عادل  احلكومة  رئي�س  وجه 
بعد  بكركوك  حزبية  مبان  على  كرد�ستان  اقليم 
املدينة  الوطني وموؤيديه يف  رفعه من قبل االحتاد 
بيان  وذك��ر  وارب��ي��ل.  ب��غ��داد  ب��ني  عليها  املتنازع 
"ات�ساالت  اجرى  عبداملهدي  ان  احلكومة،  لرئا�سة 
عاجلة برئي�س اجلمهورية باعتباره حامي الد�ستور 
ات�سل  وكذلك  ب��ه،  االل��ت��زام  �سمان  على  وال�ساهر 
بالقيادات ال�سيا�سية املختلفة ووجهها باإنزال العلم 
الكورد�ستاين من ال�سارية الرئي�سية يف مقرات حزبية 
يف كركوك باعتبار هذا العمل خمالفا للد�ستور". واكد 

اأن "اال�سلوب املنا�سب هو �سوؤال املحكمة االحتادية 
اإن  تطبيقها  قبل  اخلطوة  هذه  د�ستورية  عن  العليا 
اردنا احرتام الد�ستور كما نطالب جميعا". وبح�سب 
ال�سيا�سيني  بع�س  "طرح  عبداملهدي،  مكتب  بيان 
باأن  ال��وزراء  رئي�س  اجراها  التي  االت�ساالت  اثناء 
علم  رفع  حق  ولهم  عليها  متنازع  منطقة  كركوك 
ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  ال�سيد  ولكن  فيها،  االقليم 
خارج  تقع  عليها  متنازع  منطقة  كركوك  باأن  اكد 
احلدود التي ر�سمها الد�ستور الإقليم كورد�ستان وان 
املناطق املتنازع عليها تبقى على حالها وال يجوز 
املو�سوع  هذا  ح�سم  حلني  واقع  امر  تغيريات  اجراء 
امر  فهذا  و�سعاره  احل��زب  علم  رف��ع  ام��ا  د�ستوريا. 

للد�ستور".  خرقا  ي�سكل  وال  االحزاب  جميع  متار�سه 
الثالثاء  ليل  العراقية،  االأم��ن��ي��ة  ال��ق��وات  وف��رق��ت 
الوطني  "االحتاد  الأن�����س��ار  اح��ت��ف��االت  االأرب��ع��اء، 
رفع  اإعادة  بعد  كركوك  حمافظة  يف  الكورد�ستاين" 
علم االإقليم على مقر احلزب هناك.  وكانت احلكومة 
املناطق  من  العلم  هذا  اإنزال  على  اأقدمت  االحتادية 
اأكتوبر/  16 اأح��داث  خلفية  على  عليها  املتنازع 
ت�رضين االأول 2017 عقب ا�ستفتاء اال�ستقالل. وكان 
متت  ال��ذي  العراقي  الد�ستور  يح�سم  اأن  املقرر  من 
امل�سادقة عليه عام 2005 م�سري املدينة ومناطق 
النزاع خالل عامني عرب املادة املذكورة، اإال اأنها مل 

تنفذ ب�سبب امل�سكالت ال�سيا�سية.

ب�سان  العبادي  بزعامة  الن�رض  ائتالف  بيان  اثار 
نوري  الدعوة  لزعيم حزب  االتهام  ا�سابع  توجيه 
ردود  للعراق،  االمريكية  القوات  باعاة  املالكي 
من  �ستو�سع  بانها  مراقبون  يراها  خمتلفة  افعال 

الفجوة بني قطبي الدعوة.
مت  االمريكية  القوات  فان  الن�رض  بيان  وبح�سب 
 24/6/2014 بتاريخ  العراق  اىل  ا�ستدعائها 
من قبل حكومة نوري املالكي اثر دخول ع�سابة 
املحافظات  لعدد من  وا�سقاطها  االرهابية  داع�س 

وا�ساف ان "العبادي حني نال ثقة جمل�س النواب 
االمريكية  القوات  كانت   8/9/2014 بتاريخ 
م�سوؤولية  ا�ستالمه  قبل  ال��ع��راق  يف  م��ت��واج��دة 
الذي  هو  كما  �سهرين،  من  باكرث  ال��وزراء  رئا�سة 
فقط.  امريكية  قوات  ولي�ست  متعددة  قوات  جعلها 
خمتلفة  افعال  رودو  �رضيعا  الق��ى  الن�رض  بيان 
مف�سل  ب�سكل  �رضح  الذي  املالكي  مكتب  رد  اهما 
اهداف وغايات  نيوز"،  ل�"اجلورنال  خالل حديثة 
االمريكي.  التواجد  ب�سان  العبادي  ائتالف  بيان 
االعالمي  املكتب  مدير  الركابي  ه�سام  ويقول 
من  الن�رض  ائتالف  "موقف  ان   ، املالكي  لنوري 

التواجد االمريكي يف العراق يعد حماولة للتن�سل 
والتخلي عن امل�سوؤولية ، اذ حمل مغالطات كثرية 
وا�سنطن،  مع  املالكي  تربط  التي  العالقة  حول 
املتحدة  الواليات  معار�سة  ال  لو  انه  تنا�سوا  فهم 
حلكومة املالكي انذاك ملا دخل داع�س اىل العراق.

ال�سابق  احلكومة  بان  يعلم  "اجلميع  ان  وا�ساف   
لقاءت  واجرت  اتفاقات  ابرمت  العبادي  برئا�سة 
وبذلت اجلهد للكثري من الق�سايا التي غيبت فيها 
الراي العام والربملان العراقي ، لذلك حتاول اليوم 
ان تتن�سل عن امل�سوؤولية". وتابع انه " من املوؤ�سف 
ان ي�سع ائتالف الن�رض ق�سية مت�س �سيادة العراق 

 ،" ال�سيا�سية  واملناكفات  املهاترات  طاولة  حتت 
داعية ائتالف الن�رض اىل م�سارحة ال�سعب العراقي 
على حتمل احلكومة ال�سابقة كامل امل�سوؤولية التي 
العراق  يف  االمريكية  القوات  وجدت  خاللها  من 
عام  العراقي  املفاو�س  اخرجها  بعدما  ودخلت 
عرب  فيما  اجلميع".  وم�سمع  مراى  وامام   2011
بيان   ت�سمنه  ا�سفه ملا  عن  القانون  دولة  ائتالف 
ائتالف الن�رض من مغالطات وادعاءات حول تواجد 
القوات االمريكية يف العراق عام ٢٠١٤. وبح�سب 
بيان دولة القانون ا�سار فيها اىل تهم ومغالطات 
ميثل حماولة للتهرب من م�سوؤولية ا�ستقدام حكومة 

ثابتة  قواعد  ومنحها  االمريكية  للقوات  العبادي  
على  التحرك  و�سالحية  العراقية  االأرا�سي  على 
ال�سلطات  الرجوع اىل  العراق دون  االأر�س و�سماء 
لبنود  �رضيحة  خمالفة  ه��ذا  وي��ع��د   ، العراقية 
الواليات  مع  املربمة  ال�سرتاجتي  االإط��ار  اتفاقية 
املتحدة االمريكية والتي اف�ست اىل خروج القوات 
االأجنبية من العراق عام ٢٠١١  وبني ان ان�سحاب 
تاريخ  يف  ا�ستثنائيا  يوما  يعد  االجنبية  القوات 
تفتخر  وطني  عيد  مبثابة  وه��و  احلديث  ال��ع��راق 
القوى  وجميع  املالكي  نوري  ال�سيد  حكومة  فيه 
اخراج  العراقي من  املفاو�س  اذ متكن   ، الوطنية  

القوات االجنبية من جميع االرا�سي العراقية ومن 
دون اية بنود او مالحق �رضية.  وام�سى بالقول ان 
"زيارة الرئي�س االمريكي دونالد ترامب ك�سفت عن 
حقيقة ما منحته احلكومة ال�سابقة من �سالحيات 
اب�سط  م��ع  تتعار�س  ال��ت��ي  االمريكية  للقواعد 
ائتالف  يحاول  لذلك   ، العراقية  ال�سيادة  مقومات 
الن�رض التخلي عن امل�سوولية ال�سيا�سية والقانونية 
امام  العبادي  اأخلت بها حكومة  التي  واالأخالقية 
الراأي العام. وتتحرك كتل �سيا�سية خمتلفة العداد 
االمريكية  ال��ق��وات  مهام  حت��دد  ق��ان��ون  م�سودة 

واخراجها من العراق ب�سكل نهائي.

عبد المهدي يوجه باعادة فتح الطرق القريبة من مقرات المسؤولين في بغداد

بغداد توجه بإنزال علم كردستان من المقرات الحزبية في كركوك

التواجد االميركي يشعل الصراع بين المالكي والعبادي

توجه برلماني الستجواب وزير الخارجية

الحشد الشعبي: قنوات محلية تسعى 
الى اشاعة الفوضى واالرهاب بغداد – الجورنال نيوز

بغداد – الجورنال

بغداد – حسين فالح

بغداد - الجورنال

بغداد - الجورنال
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 رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين »1591«               

واشنطن تشجع بغداد على تقليل 
اعتمادها  على الغاز والكهرباء اإليرانيين

مع تمديد مهلة االعفاء.. كيف ستتحقق بغداد االستقالل في مجال الطاقة؟

اسود الرافدين يصلون الشارقة 
استعداداً لمواجهة اليمن في  كأس آسيا 
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A L J O U R N A L  N E W S P A P E R

�سلط تقرير اأعده معهد "وا�سنطن ل�سيا�سة ال�رضق 
بني  الطاقة  نقل  عمليات  على  ال�سوء  االأدنى" 
م�سدرا  تعترب  قد  انها  وكيف  وال��ع��راق،  اإي��ران 
حمتمال للعملة ال�سعبة لوكاالت االأمن االإيرانية، 
حذروا  اأمريكيني  م�سوؤولني  ان  اإىل  اأ�سار  فيما 
االإعفاء  ملهلة  املقبل  التمديد  اأن  من  العراق 
اإىل  تهدف  وا�سحة  خطة  تقدمي  منه  �سيتطلب 

حتقيق اال�ستقالل يف جمال الطاقة.
وذكر التقرير الذي اأعده الباحث "مايكل نايت�س" 

اإ�سافة الثنني من باحثي املعهد، انه رغم فر�س 
وا�سنطن عقوبات على طهران يف اأيار املا�سي، 
للعملة  كم�سدر  ال��ع��راق  ت�ستخدم  اإي���ران  ف��ان 
حمظور  اأمر  وهو  االأمريكي"،  "الدوالر  ال�سعبة 
لديها  وا�سنطن  فان  لذلك  العقوبات،  مبوجب 
بالتجارة  تتعلق  م�ستمرة  قلق  م�سادر  ثالثة 

العراقية مع اإيران.
يتعلق  االأول  امل�سدر  اأن  التقرير  واأ���س��اف 
ي�ستورد  حيث  االإيرانية،  الكهرباء  مبدفوعات 
العراق ما بني 500 ميغاوات من الكهرباء من 
يف  ميغاواط  و1200  ال�ستاء  ف�سل  يف  اإي��ران 

دوالر  مليار   1،2 تقارب  بتكلفة  ال�سيف  ف�سل 
يف ال�سنة، ومن �سمن �رضوط االإعفاء االأمريكية، 
بالدينار،  ذل��ك  مقابل  ال��ع��راق  يدفع  اأن  يجب 

ولي�س بالدوالر االأمريكي.
تقرير  اأك��د  فقد  االإي���راين،  الغاز  م�سرتيات  اأم��ا 

�رضكة "بي بي 
للطاقة  االإح�سائية  "املراجعة  ب���  اخل��ا���س 
الغاز  ���س��ادرات  ب��اأن   2018 لعام  العاملية" 
قدم  مليون   154 بلغت  العراق  اإىل  اإي��ران  من 
الغاز  اإم���دادات  من   13٪ )اأو  اليوم  يف  مكعب 
ما  بتوليد  لبغداد  �سمح  مما   ، احلالية(  العراقية 

مع  الكهرباء،  من  ميغاواط   1000 عن  يقل  ال 
ميغاواط، ومبوجب   4000 اإىل  لزيادتها  خطط 
باإيرادات  يحتفظ  اأن  العراق  من  يطلب  االإعفاء، 
اإيران من هذا الغاز يف ح�ساب �سمان م�رضوط، 

ال ميكن ا�ستخدامه اإال لتمويل التجارة الثنائية.
ت�سجع  املتحدة  الواليات  اأن  التقرير  واأو�سح 
على  اعتمادها  تقليل  على  العراقية  احلكومة 
ت�سخري  خالل  من  االإيرانيني  والكهرباء  الغاز 
طاقتها الوفرية وغري امل�ستغلة، حيث ان العراق 
دوالر  مليار   2،5 م��ن  يقرب  م��ا  حاليا  يهدر 
ما  اأو  حرقه،  نتيجة  �سنويا  الطبيعي  الغاز  من 

يعادل 1،55 مليار قدم مكعب يف اليوم )ع�رضة 
اأ�سعاف الكمية امل�ستوردة من اإيران(، وقد حذر 
التمديد  اأن  من  العراق  االأمريكيون  امل�سوؤولون 
خطة  تقدمي  منه  �سيتطلب  االإعفاء  ملهلة  املقبل 
اإىل حتقيق اال�ستقالل يف جمال  وا�سحة تهدف 

الطاقة واإظهار خطوات ملمو�سة نحو التنفيذ.
العراق  ينوع  اأن  تف�سل  وا�سنطن  ان  اإىل  واأ�سار 
يف  ال�سعودية  اأعلنت  حيث  طاقته،  م�سادر 
يف  للتعاون  ا�ستعدادها  املا�سي،عن  مت��وز 
21 دوالر  العراق بالكهرباء ب�سعر  خطة لتزويد 
ال��واردات  تكلفة  ربع  اأي  ميغاواط/�ساعة،  لكل 

االإيرانية، كما اأن االأردن قد يكون م�ستعدا اأي�سا 
لت�سدير الكهرباء اإىل العراق، كما وفكرت تركيا 
منطقة  اإىل  احل��دود  عرب  اإم��دادات��ه��ا  زي��ادة  يف 

املو�سل
بتوقيع  العراق  قيام  "توقعات  التقريراأن  وبني 
فرتة  خالل  الطاقة  �رضكات  مع  كبرية  �سفقات 
اأمر  يوما،   45 اأمدها  كان  التي  االأوىل  االإعفاء 
غري واقعي"، م�سريا اىل اأن "مثل هذه ال�سفقات 
عادة ما تكون ذات قيمة كبرية وتتطلب موافقة 
جمل�س الوزراء العراقي، الذي مت ت�سكيله جزئيا 

قبل اأ�سبوع من بدء مهلة ال�45 يوما.
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