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ت�سهد العا�سمة العراقية بغداد، حراكا دبلوما�سيا 
وفرن�سا  املتحدة  الواليات  اطرافه  وا�سعا  دوليا 
امللك  االردين  امللك  و�سول  عن  ف�سال  واي��ران، 

عبد اهلل الثاين يف زيارة ر�سمية اىل بغداد. 
جواد  حممد  االي���راين  اخلارجية  وزي��ر  وو�سل 
بعد  وذل��ك  االأح��د،  ام�س  اول  بغداد،  اىل  ظريف 
ايام قليلة من مباحثات عقدها وزير اخلارجية 
امل�سوؤولني يف  بومبيو مع كبار  االمريكي مايك 

بغداد واإقليم كرد�ستان.
وفداً  اأن  بغداد،  لدى  االيرانية  ال�سفارة  وذك��رت 
واقت�سادية  �سيا�سية  �سخ�سية   30 من  موؤلفًا 
يرافق ظريف يف زيارته التي �ست�ستمر حتى يوم 

اخلمي�س املقبل.
بغداد  اإىل  ظريف  زيارة  اأن  اىل  مراقبون  وي�سري 
التي ت�سبق موعد قمة وار�سو ب�سهر، تاأتي كخيار 
التي  القمة  �ستنتجه  عما  بدائل  الإيجاد  اإي��راين 
االأمريكي مايك  اأعلن عنها وزير اخلارجية  كان 

بومبيو والتي �سرتكز على ما�سماه "خطر اإيران.
ل�  ت�رصيحها  يف  �سيا�سية  م�سادر  وك�سفت 
بحثها  التي  امللفات  ابرز  عن  نيوز«  »اجلورنال 
ظريف يف بغداد. وقالت امل�سادر ان ظريف ناق�س 
بني  املالية  املداوالت  العراقيني  امل�سوؤولني  مع 
التجاري  التعامل  يكون  بان  البلدين حيث طلب 
باليورو بدال من الدوالر ، والغاء تاأ�سرية الدخول 
م�ساريع  ا�ستكمال  عن  ف�سال  البلدين،  ملواطني 
ال�سالجمة.  منفذ  اىل  ايران  من  احلديد  �سكك  مد 
ا�ستثناء  ا�ستغالل  اىل  ت�سعى  ايران  ان  وا�سافت 
العراق من العقوبات االمريكية املفرو�سة عليها 
النقاذ اقت�سادها املنهار، ال�سيما وان العراق ما 
زال ي�ستورد الغاز والطاقة الكهربائية من ايران.

الثاين  اهلل  عبد  االردن  ملك  من  كل  و�سل  كما 
جان  الفرن�سي  اخلارجية  ووزي��ر  احل�سني،  بن 
يف  بغداد  العا�سمة  اىل  االثنني،  لودريان،  اإيف 

زيارتني منف�سلتني. 
فاأن  العراقية  اخلارجية  بوزارة  م�سدر  وبح�سب 
بني  الثنائية  العالقات  �سيبحث  "لودريان" 
لودريان  يلتقي  ان  املقرر  ومن  وباري�س،  بغداد 
تطوير  لغر�س  العراقيني  امل�سوؤولني  من  بعدد 
كما  واالمنية،  االقت�سادي  جمال  يف  العالقات 
ومرقد  اال���رصف  النجف  اىل  بزيارة  �سيقوم  انه 

االمام علي"ع".
ياأتي ذلك يف وقت ك�سفت م�سادر �سيا�سية، عن 
عبد  االردين  امللك  �سيبحثها  التي  امللفات  اهم 
اأنها  اىل  م�سرية  بغداد،  زيارته  خالل  الثاين  اهلل 
املجاالت  التعاون يف خمتلف  تعزيز  اىل  تهدف 
"االقت�ساد  ق�سايا  يف  خ�سو�سًا  البلدين،  بني 

والتجارة ومكافحة االرهاب".
تتناول  ان  امل��وؤم��ل  م��ن  ان��ه  امل�سادر  وت��ق��ول 
مكافحة  ملفات  ب��غ��داد  يف  امل��ل��ك  مباحثات 
اال�ستخباراتية،  املعلومات  وتبادل  االره��اب 
بعد  والتجاري  االقت�سادي  التعاون  وتعزيز 
حرة  �سناعية  مدينة  ان�ساء  على  البلدين  اتفاق 
مد  م�رصوع  وبحث  احلدودي،  طريبيل  معرب  عند 
انبوب نفط من الب�رصة العراقية اىل ميناء العقبة 
مايك  االمريكي  اخلارجية  وزير  وكان  االردين.  
امل�سوؤولني  مع  لقاءات  �سل�سلة  عقد  قد  بومبيو 
�سملت  جولة  �سمن  وارب��ي��ل  بغداد  من  كل  يف 
بغداد،  بومبيو،  وزار  املنطقة.  دول  من  العديد 
يوم االأربعاء )9 كانون الثاين احلايل(، يف اإطار 
التزام  ب�ساأن  االإقليميني  احللفاء  لطماأنة  جولته 
ال�رصق  الواليات املتحدة باأمن وا�ستقرار منطقة 

االأو�سط

بغداد – اجلورنال : دعا ع�سو جمل�س النواب خالد اجل�سعمي اىل اإ�سافة فقرة يف موازنة ٢٠١٩ 
تلزم وزارة املالية ووزارتي الدفاع والداخلية بنقل منت�سبي الدفاع والداخلية احلا�سلني على 

�سهادة البكلوريو�س اإىل الوزارات املدنية.
ال�رصر  باحلاق  املعنيني  الوزراء  تقدير  حال  "يف  اأنه   ، �سحفي  ت�رصيح  يف  اجل�سعمي  وبني 

بوزاراتهم جراء النقل فيتم حتويلهم اإىل موظفني مدنيني داخل الوزارتني".
وطالب اجل�سعمي با�سافة فقرة "اإعادة املف�سوليني اأو املف�سوخة عقودهم يف وزارتي الدفاع 

والداخلية اإىل اجلي�س وال�رصطة اذا قدموا ما يثبت انهم تركوا اخلدمة الأ�سباب قاهرة".

ابو  ال�سعبي  احل�سد  هيئة  رئي�س  نائب  اكد 
مهمة  امامه  احل�سد  ان  املهند�س،  مهدي 
ان  اىل  م�سريا  ج��دي��دة،  �سفحة  جمابهة 
الت�سقيط  لي�س  ال�سعبي  احل�سد  يواجهه  ما 

اخلارجي وامنا التحدي الداخلي.
وذكر املهند�س خالل ا�ست�سافته يف اجلل�سة 
اخلرباء  احتاد  مركز  نظمها  التي  احلوارية 
ي�سعون  "االأمريكيني  ان  اال�سرتاتيجيني، 

مبينا  داع�س"،  النهاء  ولي�س  اأزم��ة  الإدارة 
يف  داع�س  خاليا  اأزمة  اإنهاء  ميكن  "ال  انه 
ذلك  يعتقد  من  وان  ثالث  او  اثنني  اأو  �سنة 
"هناك  ان  املهند�س،  وا�ساف  واه��م.  فهو 
حملة اإعالمية خارجية موجهة �سد احل�سد 
الت�سقيط  لي�س  االآين  التحدي  وان  خا�سة 
اخلارجي للح�سد وامنا هو التحدي الداخلي 
على  م�سددا  احل�سد("،  )بتنظيم  املتمثل 
وهي  ج��دي��دة  �سفحة  "جمابهة  ����رصورة 

تعومي احل�سد ال�سعبي.

د�ستورية  العليا،   االحتادية  املحكمة  اأكدت 
خماطبة  النواب  جمل�س  لع�سو  جتيز  م��ادة 

اجلهات الر�سمية يف اطار ممار�سة مهامه.
اإيا�س  للمحكمة  الر�سمي  املتحدث  وق��ال 
ال�ساموك، يف بيان ،اإن “املحكمة  االحتادية 
بعدم  الطعن  دع��وى  نظرت  عندما  العليا 
ل�سنة   )13( رقم  قانون   يف  مواد  د�ستورية 

2018، كانت احداها املادة)15(.  وا�ساف 
ان “تلك املادة اجازت لع�سو جمل�س النواب 
ذات  اجلهات  الر�سمية مع  املخاطبات  اجراء 
وحددت  مهامه،  ممار�سته  اطار  يف  العالقة 
‘”حمكمة  اإىل ان  مدة لالجابة عليها. وا�سار 
املطعون  املادة  اأن  وجدت  العليا  االحتادية 
بعدم د�ستوريتها ال تخرج يف م�سمونها عن 
م�سالة تنظيمة، ولي�س فيها خمالفة الحكام 

الد�ستور.

للحزب  ال�سيا�سيني  املكتبني  وف��د  يعقد   
الوطني  واالحت��اد  الكرد�ستاين  الدميقراطي 
اأجرى  اأن  بعد  رفيعًا،  اجتماعًا  الكرد�ستاين 
اجلانبان االأ�سبوع املا�سي ات�ساالت بينهما. 
واالحت��اد  الدميقراطي  خ��الف��ات  وتتمحور 
حول كركوك وحقيبة وزارة العدل االحتادية 
واآلية تقا�سم املنا�سب يف الكابينة احلكومية 
املفاو�سات  جولة  بعرقلة  ت�سبب  ما  املقبلة 
يف  م�سوؤولني  لكن  ال�سابق،  يف  م��رات  ع��دة 
خالل  املبذولة  اجلهود  اأن  يوؤكدون  الطرفني 

متهيداً  جيدة  نتائج  حققت  املا�سية  االأي��ام 
لعقد اجتماع مثمر.

لالحتاد  ال�سيا�سي  املكتب  يف  ع�سو  وق��ال 
املا�سية  االأيام  "خالل  ا�سمه  ن�رص  عدم  طلب 
احلزب  بني  مبا�رصة  لقاءات  عقد  عدم  ورغم 
اأجريت  لكن  الوطني  واالحت��اد  الدميقراطي 
كما  اجلانبني،  بني  كثرية  هاتفية  مكاملات 
الزيارات  الطرفني  من  اأ�سخا�س  عدد  تبادل 
اجتماع  لعقد  املنا�سبة  االأر���س��ي��ة  لتهيئة 
وبح�سب  اأق�����س��ى.   كحد  ال��ث��الث��اء  م�سرتك 
امل�سادر من م�سوؤويل اجلانبني، فان االحتاد 
من�سب  وه��ي  منا�سب  ع��دة  على  �سيح�سل 

رئي�س  ون��ائ��ب  ك��رد���س��ت��ان  ب��رمل��ان  رئي�س 
الدميقراطي  واأن احلزب  احلكومة و5 وزارات 
االإعمار  ال�سحة  وزارات  منح  يف  ميانع  ال 
واملالية ووزارتني اأخريني اإىل االحتاد، فيما 
الداخلية  وزارتا  تكون  اأن  اإىل  االحتاد  يتطلع 

والزراعة من ن�سيبه.
التغيري  حركة  فاإن  امل�سادر،  اىل  وا�ستناداً 
اإقليم  رئي�س  نائب  من�سب  على  �ستح�سل 
كرد�ستان، اإ�سافة اإىل ثالث وزارات من بينها 
ووزارة  خدمية  ووزارة  البي�سمركة  وزارة 
جديدة ت�ستحدث يف احلكومة املقبلة للتن�سيق 

بني اأربيل وبغداد.

ك�سفت جملة االإيكونومي�ست الربيطانية، عن 
العراق،  يف  االمريكية  ال�رصكات  عمل  تطور 
اأن هناك توجها لتوقيع عقود امتياز  مبينة 

�سخمة.
العراق  ب��اأن  االأ�سبوعية،  املجلة  وذك���رت 
كان  مما  واأمنا  اإ�ستقرارا ً  اأك��ر ً  اأ�سبح  قد 
اخلارجية  وزير  اأكد  ،فقد   2003 منذ  عليه 
زي��ارت��ه  خ��الل  بومبيو  م��اي��ك  االأم��ري��ك��ي 

الدعم  اأ���س��ت��م��رار  على  ب��غ��داد  اإىل  االأخ���رية 
وعلى  العراقية،  االأمنية  للقوات  االمريكي 
عده  ما ُ  الطاقة،  جمال  يف  العراق  ا�ستقالل 
للتوقف  وا�سحة  ر�سالة  عراقيون  م�سوؤولون 
بالتعاقد مع  والبدء  االيراين  الغاز  عن �رصاء 
حقول  لتطوير  االمريكية  النفطية  ال�رصكات 

الغاز يف البالد.
مزيد  اإب��رام  على  تعمل  اأمريكا  اإن  وقالت، 
العراق،  مع  النفطية  وال�سفقات  العقود  من 
وخ�سو�سا  رائ��دة  �رصكات  طريق  عن  وذلك 

�رصكات  اأن  وا�سافت،  الطاقة.  جم��ال  يف 
ك�رصكة  الطاقة،  جم��ال  يف  رائ��دة  اأمريكية 
مع  مبا�رصة  تتفاو�س  باتت  "�سيفرون"، 
وزارة النفط العراقية من اجل احل�سول على 
عقود امتياز �سخمة حتقيق هدفني يتعلقان 
فيما  والت�سفية،  لال�ستخراج  حمطات  ان�ساء 
�سفقات  الإر�ساء  "اإك�سون"  �رصكة  تتفاو�س 

حتقق هدفني هما
زيادة حجم ال�سادرات النفطية وبناءٍ  حمطة 
�رصكات  وقعت  كما  املياه،  لتحلية  ك��ربى 

باحلبوب  العراق  لتزويد  �سفقات  اأمريكية 
والدواجن اأي�سا.

وا�سارت اىل، اأن الواليات املتحدة االمريكية 
�ستواجه �سعوبة يف اإبعاد العراق عن اإيران، 
الأن االأخري يعتمد على اإيران يف اأمور كثرية، 
العراق  عن  الكهرباء  اإي��ران  قطعت  فعندما 
عن  عجزه  ب�سبب  املا�سي،  العام  �سيف  يف 
املناه�سة  االحتجاجات  خرجت  ال��دف��ع، 
اأزمة  خلق  مما  العراق،  جنوب  يف  للحكومة 

حقيقة.

الملف االقتصادي يتصدر المباحثات.. بغداد تشهد حراكا دبلوماسيا واسعا

االحزاب الكردية تتفق على توزيع المناصب في حكومة كردستان

تحركات اميركية البرام عقود نفطية ضخمة مع العراق

اقتراح برلماني بتحويل أصحاب الشهادات في الدفاع 
والداخلية للوزارات المدنية
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A L J O U R N A L  N E W S P A P E R

خالل االأ�سهر االأربعة ع�رص املا�سية، اأي بعد انت�سار 
القوات االمنية يف حربها على تنظيم "داع�س" ب�سكل 
ان�سغلت   ،2014 عام  للبالد  اجتياحه  عقب  نهائي 
فرق عراقية خا�سة، �سمن ت�سكيالت وزارتي الداخلية 
التي  واملتفجرات  االألغام  رفع  بعمليات  والدفاع، 
زرعها التنظيم على الطرقات ويف الب�ساتني والبيوت، 
ف�ساًل عن خمازن االأ�سلحة واملخابئ واالأنفاق التي 
معامل  وكذلك  "داع�س"،  لعنا�رص  م�ستقراً  كانت 
التي  البيانات  وباتت  االأ�سلحة.  �سناعة  وور���س 
ت�سدرها قوات اجلي�س اأو ال�رصطة ب�سكل �سبه يومي يف 
مناطق متفرقة من غرب و�سمال العراق حتت عنوان 
"تفجريات م�سيطر عليها"، اأمراً ماألوفًا للعراقيني، اإذ 

عادة ما ُت�سدر القيادات الع�سكرية اأو االأمنية بيانات 
حمددة  �ساعة  يف  تفجرياً  هناك  باأن  ال�سكان  تخطر 
فتح  اإىل  االأحيان  بع�س  ويف  الهلع،  لعدم  وتدعوهم 
ال�سبابيك واالأبواب ملنع ته�سم الزجاج بفعل ال�سوت 
يف  وهو  "داع�س"،  اإرث  تفجري  يخّلفه  الذي  العنيف 
ومتفجرات  واألغام  و�سواريخ  نا�سفة  عبوات  العادة 
خام، اأو تاأخذ اأ�سكااًل خمتلفة �سنعها التنظيم كفخاخ 
قبيل ان�سحابه من املدن والبلدات التي كان يحتلها. 
 2018 العام  خالل  تلك  "داع�س"  خملفات  وت�سّببت 
با�ست�سهاد واإ�سابة ما ال يقل عن 300 مدين عراقي 
وزوجته  رج��ل  اآخرهم  ك��ان  امل��دن،  تلك  �سكان  من 
االأنبار، وفقًا مل�سادر  وابنهما يف بلدة عانة، غربي 
وتنت�رص   " ببغداد.  الداخلية  وزارة  يف  عراقية  اأمنية 
التي قد يتطلب جمعها معًا م�ساحة  تلك املتفجرات، 

بحجم 40 ملعب كرة قدم، عند حميط اأو مداخل املدن 
املناطق  ويف  الزراعية  واملناطق  والقرى  املحررة 
البلدات  ومفرتقات  الطرق  جوانب  وعلى  ال�سحراوية 
وفقًا  و�سطه،  من  واأج��زاء  العراق  وغ��رب  �سمال  يف 
التابعة  اال�ستخبارات  وكالة  يف  عراقي  مل�سوؤول 
اأتلف  العراق  اأن  ك�سف   بغداد،  يف  الداخلية  ل��وزارة 
"داع�س" احلربية،  املائة من خمّلفات  80 يف  قرابة 
البحث  "جهود  اأن  امل�سوؤول  واأعلن  بتفجريها.  وقام 
م�ساعدات  بعد  م�ستمرة  زالت  ما  املخّلفات  هذه  عن 
تت�سمن  االإط��ار،  هذا  يف  العراقي  للجي�س  اأمريكية 
اأجهزة ك�سف متفجرات قادرة على ك�سف املتفجرات 
اأمتار، ويتم جمع  اإىل �ستة  االأر�س بعمق ي�سل  حتت 
اإىل مكان �سحراوي ال توجد  تلك املتفجرات ونقلها 
منه،  االأق��ل  على  كيلومرتات   10 حميط  يف  حياة 

خالل  من  والتاأكد  تفجريها،  ثم  حفرة  يف  وجمعها 
للم�سوؤول  ووفقًا  كلها".  ُفجرت  اأنها  خمت�سة  جلنة 
التي تعر�ست  "املواطنني يف املحافظات  ذاته، فاإن 
يف  كثرياً  االأمنية  القوات  �ساعدوا  داع�س،  الحتالل 
ن�سف  من  واأك��ر  واالألغام،  املتفجرات  على  العثور 
الع�سكرية  القوات  اأتلفتها  التي  املتفجرات  كميات 
ال�سكنية  املجّمعات  من  ُرفعت  التي  تلك  من  كانت 
وعاد اأهلها اإليها"، م�سرياً اإىل اأن "املخّلفات احلربية 
بوا�سطة  تفجريه  يتم  داع�س،  بقايا  من  ُيجمع  وما 
املخت�سة  كونها  ح�رصاً  الع�سكرية  الهند�سة  وحدات 
بهذا االأمر". واأو�سح اأن "تنظيم داع�س ن�رص األغامه يف 
وال�سوارع  االأحياء  يف  جنوين،  ب�سكل  نينوى  مناطق 
"الكثري من عمليات تفكيك  اأن  اإىل  واملنازل"، م�سرياً 
العبوات النا�سفة كانت �سعبة على القوات العراقية، ال 

�سيما اأن التنظيم ا�ستخدم حتى االأ�سجار والنخيل عرب 
ت�سّبب  ما  املتفجرة،  باملواد  وتعبئتها  حفر جذوعها 
بتاأخر عمليات التطهري لغاية االآن يف مناطق املو�سل، 
ومع ذلك ميكن القول اإن 80 يف املائة من متفجرات 
داع�س مبختلف اأ�سكالها، مت رفعها من املناطق التي 
ولفت  وتدمريها".  االإرهابي،  التنظيم  عليها  �سيطر 
ب�سكل  تتم  عليها،  امل�سيطر  التفجري  "عمليات  اأن  اإىل 
و�سالح  واملو�سل  االأن��ب��ار  مناطق  يف  يومي  �سبه 
ال  العراقية  القوات  واأن  بغداد،  اإىل  باالإ�سافة  الدين، 
من  داع�س،  اأ�سلحة  من  ا�ستخدامه  ميكن  ما  ُت�سادر 
بع�سها  جمهولة،  م�سادرها  كون  و�سواريخ،  اأ�سلحة 
من  العراق  اإىل  وُنقلت  ال�سوري  النظام  جلي�س  تابعة 
انفجارها  اخلوف من  وب�سبب  داع�س،  م�سلحي  خالل 
لذا فاإن كل ما يتم  ا�ستخدامها،  اأثناء  على املقاتلني 

جمل�س  ع�سو  ق��ال  جهته،  من  ُيفجر.  عليه  العثور 
النواب يحيى املحمدي، اإن "االألغام يف املناطق التي 
�سهدت احتالل تنظيم داع�س، ت�سّببت بخ�سائر ب�رصية 
�سوارع  غالبية  تلغيم  على  التنظيم  عمل  فقد  كثرية، 
االأنبار  حمافظة نينوى مثاًل، وا�ستخدم يف حمافظة 
عمد  اإذ  ذكية،  وباأ�ساليب  جداً،  كبرية  باأعداد  االألغام 
اإىل ا�ستخدام االأدوات املنزلية وتفخيخها، كما متّكن 
من �سناعة متفجرات �سغرية احلجم، ميكن و�سعها 
يف الكتب واالأطعمة". واأكد اأن "جوالت التطهري لقوات 
الهند�سة الع�سكرية يف املحافظات ال�سمالية والغربية 
اأن  اأطنان من املتفجرات"، مو�سحًا  متّكنت من رفع 
تعمل  االأنبار  يف  االأمنية  للقوات  الهند�سية  "اجلهود 
الكبرية  االأع��داد  لكن  متكاملة،  تطهريية  خطة  على 

لالألغام حتتاج اإىل وقت".

ملك االردن في زيارة رسمية الى العراق

األقليات بالعراق .. فشل 
الحكومات في حمايتها


