
اأبدت جلنة املنافذ احلدودية يف جمل�س حمافظة 
�سلبية  تيياأثييرات  من  قلقها  الأربييعيياء،  الب�رصة، 
ن�ساط  على  للأردن  العراقية  للت�سهيلت  حمتملة 
املوانئ  وبخا�سة  اجلنوبية،  احلدودية  املنافذ 
تكون  اأن  اقت�سادي  خبر  توقع  فيما  التجارية، 

التاأثرات �سئيلة.
مرت�سى  احلييدودييية  املنافذ  جلنة  رئي�س  وقييال 
"التفاقية  اإن  كرمي ال�سحماين يف حديث �سحفي 
�سلبية،  تاأثرات  لها  �ستكون  الأردن  مع  العراقية 

عن  وامل�ستوردين  التجار  بع�س  عزوف  ونتوقع 
الواقعة  احلدودية  املنافذ  عرب  الب�سائع  مترير 
يف الب�رصة والجتاه بدًل عنها اىل منفذ طريبيل 
التفاقية"،  عليها  ن�ست  التي  الت�سهيلت  نتيجة 
اأن  امل�ستبعد  من  لي�س  "التفاقية  اأن  م�سيفًا 
تت�سبب ب�سكل عر�سي يف تدفق ب�سائع ا�رصائيلية 
علماتها  تييزوييير  بعد  العراقية  الأ�ييسييواق  اىل 
التجارية، خا�سة وان الغ�س التجاري يعد ظاهرة 

عاملية".
اىل  بحاجة  "العراق  اأن  اىل  ال�سحماين  ولفت 
وخمتلف  اجلوار  دول  مع  طيبة  علقات  تاأ�سي�س 

الدولة العربية، ولكن يجب اأن تكون م�سلحته فوق 
النواب  جمل�س  "اأع�ساء  اأن  معترباً  اعتبار"،  كل 
الآثار  من  التحقق  م�سوؤوليتهم  من  الب�رصة  عن 
ال�سلبية للتفاقية على املوانئ التجارية واملنافذ 

احلدودية الأخرى الواقعة يف املحافظة".
اأ�ستاذ علم القت�ساد يف جامعة  من جانبه، قال 
الب�رصة د. نبيل جعفر املر�سومي، اإن "التفاقيات 
من  خمتلفة  قطاعات  ت�سمل  الأردن  مع  اجلديدة 
والتجارة،  والييزراعيية  وال�سناعة  النقل  �سمنها 
الب�سائع  اىل  ت�سهيلت  منح  اىل  ي�سر  ما  ومنها 
بحيث  الردن،  طريق  عن  امل�ستوردة  العراقية 

املناولة  ر�سوم  من   75% مقداره  خ�سم  يعطى 
ال�سلطات  تتقا�ساها  التي  والتفريغ(  )ال�سحن 
يوؤدي  ان  من  يخ�سى  والبع�س  العقبة،  خليج  يف 
التجارة  حجم  على  �سلبي  تاأثر  اىل  الجراء  هذا 
اأن  مبينًا  العراقية"،  املييوانييئ  عييرب  اخلارجية 
ا�سواق  اىل  والإمارات  ال�سني  من  ال�سحن  "تكلفة 
العقبة،  ال�سحن عرب خليج  اأقل من تكلفة  الب�رصة 
قليل  العقبة  عرب  املنقولة  التجارة  حجم  ان  كما 
ومن  العراقية،  املوانئ  ت�ستقبله  مبا  مقارنة  جداً 
املناولة  ر�ييسييوم  تخفي�س  فيياإن  اأخيييرى  ناحية 
�سيوؤدي بال�رصورة اىل توفر �سلع رخي�سة الثمن 

يف ال�سواق العراقية".
على  ن�ست  "التفاقية  اأن  اىل  املر�سومي  واأ�سار 
 393 باإعفاء  الوزراء  ملجل�س  �سابق  قرار  تفعيل 
واحلكومة  الكمركية،  الر�سوم  من  اأردنية  �سلعة 
العراقية تقول ان القائمة تت�سمن �سلعًا ل تنتج يف 
انتاجها  اأخرى ل يغطي  اإ�سافة اىل �سلع  العراق، 
حمليًا حاجة ال�سوق"، مو�سحًا اأن " حجم التجارة 
بني العراق والردن هو حجم �سئيل ن�سبيًا، بحيث 
والردن  �سنويًا،  دولر  مليون   400 يتجاوز  ل 
ان  كما  للعراق،  كييبييراً  جتيياريييًا  �رصيكًا  يعد  ل 
قائمة  مبراجعة  تق�سي  فقرة  ت�سمنت  التفاقية 

درا�سات  على  بناًء  اأ�سهر  �ستة  كل  املعفاة  ال�سلع 
وتو�سيات تقدمها اجلهات املخت�سة".

اجلنوبية  احلدودية  "املنافذ  اأن  املر�سومي  واأكد 
جييداً  قليل  ب�سكل  �ستتاأثر  التجارية  واملييوانييئ 
التجارة  حجم  لأن  الأردنية  العراقية  بالتفاقية 

اخلارجية بني البلدين لي�س كبراً".
والأردن  العراق  بني  املربمة  التفاقية  اأن  يذكر 
تاأييداً  اإذ لقت  ال�سيا�سي،  الو�سط  اأثارت جدًل يف 
ال�سيا�سية،  الكتل  وقييادة  الييوزراء  بع�س  قبل  من 
اأع�ساء يف جمل�س النواب، وطالبوا  فيما انتقدها 

احلكومة بتعديلها.
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وا�سع  برملاين  حترك  عن  �سيا�سية  م�سادر  ك�سفت 
عمل  لتجميد  و�ييسييائييرون  الفتح  حتالفي  يييقييوده 
النتخابات  اجيييراء  حلييني  املحافظات  جمال�س 
ان  »اجليييورنيييال«،  لييي  امليي�ييسييادر  وقييالييت  املحلية. 
اجتماعهما  يف  ناق�سا  و�سائرون  الفتح  حتالفي 
الق�سايا  من  جملة  املا�سي  الثلثاء  عقد  الييذي 
من بينها جتميد عمل جمال�س املحافظات، ب�سبب 
مبينا  املحافظة،  يف  اخلييدمييات  م�ستوى  تراجع 
رئا�سة  اىل  مقرتح  �سيقدمان  التحالفني  نواب  ان 
الربملان ب�ساأن ذلك حلني اجراء انتخابات جمال�س 
وا�سافت  اجليياري.  العام  نهاية  يف  املحافظات 
قد  املحافظات  جمال�س  عمر  ان  ذاتها  امل�سادر 
لعدم  عملها  متديد  ومت  طويلة  فييرتة  منذ  انتهى 
النتخابات، كما  املنا�سبة لجراء  الظروف  تهيئة 
ف�سلت  املحافظات  وجمال�س  املحلية  الدارات  ان 
جعلت  ما  اخلدمية  امل�ساريع  وتنفيذ  متابعة  يف 
الو�ساع مرتدية ل�سيما يف املحافظات اجلنوبية.
�سائرون  حتالف  يف  القيادي  ك�سف  جهته،  من 
اجتماع  نتائج  عن  املعموري"،  "برهان  النائب 
حتالفي �سائرون والفتح الذي عقد الثلثاء بح�سور 
الجواء  وا�سفا  الربيعي،  ون�سار  العامري  هادي 
التي رافقته بالإيجابية. وقال املعموري يف بيان 
�سائرون  حتالفي  بني  عقد  الذي  "الجتماع  اإن   ،
وجتاوز  النظر  وجهات  تقريب  بهدف  جاء  والفتح 
قدما يف اجناح  امل�سي  التي حتول دون  العقبات 
متفقون  "اجلميع  اإن  وا�ييسيياف،  احلكومة".  عمل 
على توحيد اجلهود لتلبية تطلعات ال�سعب العراقي 

واخلروج مبا يخدم امل�سلحة العليا للبلد".
التفاق على  الجتماع  "جرى خلل  انه  واو�سح، 
لتحديد  والفتح  �سائرون  ت�سكيل جلنة من حتالفي 

املوقف من عمل جمال�س املحافظات، واإن اللجنة 
املحافظات  جمال�س  عمل  بتجميد  اما  �ستو�سي 
ويحل حملهم اأع�ساء جمل�س النواب يف كل حمافظة 
اأع�ساء  على  �سارمة  ورقييابيية  �ييرصوط  و�سع  اأو 
املجال�س لتقدمي اخلدمات املنا�سبة للمحافظات". 
وتابع املعموري، اإن "الجتماع تطرق اإىل �رصورة 
وال�رصاع  املقبلة  اليام  يف  النيابي  العمل  تفعيل 
ال�سعب  م�سلحة  يف  ت�سب  التي  القوانني  بت�رصيع 
العراقي، لفتًا اإىل  اإن "الطرفني �سددا على ت�رصيع 
بني  خلفات  حولها  تدور  التي  النيابية  القوانني 
الجتماع  اإن  املعموري،  واأكييد  ال�سيا�سية.  الكتل 
حتالفي  واع�ساء  قيييييادات  بني  عقد  الييذي  الهام 
كل  من  ايجابيا  اجتماعا  كان  والفتح  �سائرون 
�سبل  مناق�سة  على  ركز  انه  اإىل  م�سرا  النواحي، 
البلد  توفر اخلدمات جلميع ملواطنني يف عموم 

بعيدا عن الت�سنجات واخللفات ال�سيا�سية.
فيما رجح النائب عن حتالف الفتح، كرمي عليوي، 
اع�ساء  وتقليل  والق�سية  النواحي  جمال�س  الغاء 

جمال�س املحافظة للن�سف لتقليل ال�سغط املايل.
الغاء   " اإن  �سحفي،  ت�رصيح  يف  عليوي  وقييال 
�سحيحة  غيير  معلومات  املحافظات  جمال�س 
والربملان العراقي م�رص على ان حت�سل انتخابات 
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ويكون يف كل حمافظة ن�سف العدد ال�سابق".
جمل�س  اع�ساء  املثال  �سبيل  "على  انه  وا�ساف 
حمافظة مي�سان 27 ع�سواً يف الوقت احلايل، فيتم 

تقليله للن�سف ليكون العدد 11 ع�سواً".
"من الرجح ان تلغى فقط جمال�س  انه  وا�سار اىل 
بني  يتناقل  الييذي  وهييذا  فقط  والق�سية  النواحي 
اع�ساء  "تقليل  ان  مبينا  الربملاين"،  الييو�ييسييط 
ال�سغط  تقليل  على  ي�ساعد  الن�سف  اىل  املجال�س 

املايل".

بغداد - اجلورنال: قررت احدى الع�سائر يف حمافظة النجف، الغاء الذبح املفاطيح والرمي يف املنا�سبات والت�سيع واقت�سار 
اخلا�س مبوقع  على ح�سابه  تدوينة  ال�سميدعي يف  ابراهيم  ال�سيا�سي  والنا�سط  املحامي  وذكر  فقط.  امل�ساء  على  الفواحت 
التوا�سل الجتماعي، في�سبوك، ان "�سادات و�سيوخ ووجهاء ع�سائر البو ح�سان اجتمعوا يف م�سيف ال�سيخ عبود ال من�سور 

�سيخ ع�سائر البو ح�سان يف مدينة الرميثة" وتقرر ما يلي:
1- الغاء الذبح املفاطيح يف الفواحت والربعينيات واجلمع .

2- الغاء الرمي يف كافة املنا�سبات مبا فيها العرا�سة.
 3- الغاء الت�سييع والذهاب اىل مدينة النجف الأ�رصف ويقت�رص الت�سييع يف داخل مدينة الرمثية وتكون الفواحت عند امل�ساء 
فقط تبداأ من ال�ساعة 2 ظهرا وحتى غروب ال�سم�س. جدير بالذكر ان العادات والتقاليد الع�سائرية الرا�سخة حتكم معظم �سوؤون 
العراق، لكن �سعف القوى المنية بعد عام 2003 وفقدان ال�سيطرة على انت�سار ال�سلح الذي ي�سل اإىل اأيدي ال�سبان العاطلني 

عن العمل يف بلد تنخره البطالة والف�ساد زادت الو�ساع �سوءا.

ت�سكيل جلان خا�سة  على  والفتح،  �سائرون  اتفق حتالفا 
اأنهيا  بعدما  احلكومية،  الت�سكيلة  اإكييمييال  ملف  حل�سم 
اخللف بينهما ب�ساأن تقدمي مر�سح جديد حلقيبة الداخلية، 
و�سط تاأكيدات على ح�سم امللف. وبحث التحالفان ملفي 
العراق  من  الأمركية  القوات  واإخييراج  احلكومة  اإكمال 
بينهما،  �سهور من اخللف  عّدة  ثنائي عقب  اجتماع  يف 
 " اإّنهما  التحالفني،  حييوارات  من  قريب  �سيا�سي  وقييال 
اتفقا على ت�سكيل جلان م�سرتكة من الطرفني، تعمل على 
واأو�سح  الداخلية".  حقيبة  مر�سح  ب�ساأن  اخللف  ح�سم 
الفّيا�س  فالح  تر�سيح  لإلغاء  ا�ستعداده  اأبدى  "الفتح  اأّن 
حلقيبة الداخلية، و�سيقدم اأ�سماء بدلء عنه، واأّن الأ�سماء 

�سيتم تقدميها اإىل اللجان امل�سرتكة، ليتم التوافق ب�ساأنها، 
التفاق  "بعد  اأّنه  مبينا  للحقيبة"،  واحد  مر�سح  واختيار 
للت�سويت  الييربملييان  اإىل  الييذهيياب  �سيتم  املر�سح  على 
ب�ساأن  اأخييرى  تفاهمات  "هناك  اأّن  اإىل  واأ�ييسييار  عليه". 
تدار  باأن  القبول  اجلانبان على عدم  اتفق  وقد  احلكومة، 
ال�سيا�سي  "التوافق  اأّن  اإىل  م�سرا  بالوكالة"،  حقيبة  اأي 
بو�سع  �سيكون  اللجان  عمل  واأّن  فعل،  مت  اجلانبني  بني 
اأّن  �سائرون،  حتالف  ويوؤكد  اأكرث".  ل  الأخييرة  اللم�سات 
عدد نوابه وحتالف الفتح يكفي لتمرير مر�سحي احلقائب 
وقال  احلكومية.  الت�سكيلة  اإكمال  اأزمة  وتفكيك  ال�ساغرة، 
النائب عن حتالف �سائرون، الذي يتزعمه مقتدى ال�سدر، 
فالح الزيادي، اإّن "احلوارات اجلارية توؤ�رص اإىل اأّن عطلة 
الت�سكيلة  �ستكون فر�سة حل�سم ملف  الت�رصيعية  الربملان 

الذي عقد بني  "الجتماع  اأّن  احلكومية املعّطلة"، مبينا، 
جيدة،  وتوافقات  بحلول  خرج  و�سائرون  الفتح  حتالفي 
ال�ساغرة".  اأزمة اخللف ب�ساأن مر�سحي احلقائب  �ستنهي 
"التحالفني لهما ثقل �سيا�سي يف الربملان،  اأّن  واأ�ساف، 
واأّن التقارب بينهما مهم جدا للح�سم"، معربا عن تفاوؤله 
بي"نهاية قريبة لأزمة اإكمال احلكومة". وميّثل الجتماع 
باجتاه  كبرة  خطوة  التحالفني،  بني  الثلثاء  عقد  الذي 
ت�سبب  اللذين  الييطييرفييني،  بييني  اخلييلف  دائيييرة  ت�سييق 
اإىل  ي�سار  املهدي.  عبد  حكومة  اإكمال  بتعطيل  خلفهما 
اأّن حكومة عبد املهدي دخلت يف املائة يوم الثانية من 
حتى  �ساغرة  وزارات  اأربع  فيه  مازالت  وقت  يف  عمرها، 
الآن، )الدفاع والداخلية والعدل والرتبية(، ب�سبب اخللف 

بني الكتل ب�ساأن املر�سحني لها.

علي  ال�سيد  العييلييى  الييدييينييي  املييرجييع  حييذر 
الزمات  حل  عدم  من  الربعاء،  ال�سي�ستاين، 
منهجها  ال�سيا�سية  الكتل  تغر  مل  اذا  الراهنة 
اىل  ا�سار  فيما  البلد،  التعاطي مع ق�سايا  يف 
لتوجيه  حمطة  يكون  اأن  يرف�س  العراق  ان 

الأذى لأي بلد اآخر.
بيان �سدر على  ال�سي�ستاين يف  وقال املرجع 

هام�س لقائه باملمثلة اخلا�سة للأمني العام 
العراق  يف  بعثتها  ورئي�سة  املتحدة  لييلأمم 
جينني هيني�س بل�سخارت،ان "امام احلكومة 
العراقية اجلديدة مهام كبرة وينبغي ان تظهر 
وقت  يف  عملها  يف  والنجاح  التقدم  ملمح 
قريب وباخل�سو�س يف ملف مكافحة الف�ساد 
معاناة  وتخفيف  العامة  اخلدمات  وحت�سني 
الب�رصة"،  حمافظة  يف  �سيما  ول  املواطنني 
من  تغر  مل  اذا  ال�سيا�سية  "الكتل  ان  مبينا 

فانه  البلد  ق�سايا  مع  التعاطي  يف  منهجها 
الزمات  تكون هناك فر�سة حقيقية حلّل  لن 
ثمنًا  دفعوا  "العراقيني  ان  وا�ساف  الراهنة". 
يف  متّثل  الداع�سي  الرهاب  دحر  يف  باه�سًا 
اعداد كبرة من ال�سهداء واجلرحى واملعاقني 
البلد وكلفة مالية  وا�سعة من  وخراب مناطق 
ما�سة  حاجة  "هناك  ان  اىل  م�سرا  هائلة"، 
املت�رصرة باحلرب  املناطق  اإعمار  اعادة  اىل 
وارجاع النازحني اليها بعد القيام بتاأهيلها، 

احلكومة  اولويات  من  هذا  يكون  اأن  ويجب 
وهو مما ي�ساهم يف تقليل خطر تنامي الفكر 
املتطرف يف هذه املناطق مرة اخرى، كما ان 
على املنظمات الدولية ودول العامل امل�ساعدة 

يف �رصعة حتقيق ذلك".
العملي  اللتزام  "اهمية  على  ال�سي�ستاين  واأّكد 
ي  ومييواطيينييني  م�سوؤولني  ي  اجلميع  قبل  ميين 
مبقت�سيات ال�سلم الهلي والتما�سك املجتمعي 
الواحد ورعاية  البلد  ابناء  التفريق بني  وعدم 

على  م�سددا  والثنية"،  الدينية  القييليييييات 
�رصورة "تطبيق القانون على جميع املواطنني 
بيد  ال�سلح  وح�رص  ا�ستثناء  بل  واملقيمني 
احلكومة والوقوف بوجه الت�رصفات اخلارجة 
الغتيال  عمليات  ومنها  ي  الييقييانييون  عيين 
واخلطف ي وحما�سبة فاعليها بقطع النظر عن 
انتماءاتهم الفكرية وال�سيا�سية". وتابع ال�سيد 
تكون  ان  اىل  يطمح  "العراق  ان  ال�سي�ستاين 
دول  جميع  مع  ومتوازنة  طيبة  علقات  له 

لل�سلم على  اجلوار و�سائر احلكومات املحبة 
التدخل  دون  من  امل�سرتكة  امل�سالح  ا�سا�س 
ب�سيادته  امل�سا�س  او  الداخلية  �سوؤونه  يف 
يكون  اأن  "يرف�س  انه  مو�سحا  وا�ستقلله"، 

حمطة لتوجيه الأذى لأي بلد اآخر".
العراق  يف  املتحدة  الأمم  ممثلة  وو�سلت 
جينني  يني�س بل�سخارت، اليوم الأربعاء، اإىل 
الأعلى  الديني  املرجع  للقاء  النجف  حمافظة 

علي ال�سي�ستاين.

تحرك برلماني لتجميد عمل مجالس المحافظات لحين اجراء االنتخابات

المرجع السيستاني: العراق يرفض أن يكون محطة لتوجيه األذى ألي بلد آخر

عشيرة نجفية تلغي الذبح والرمي والتشييع وتقتصر الفواتح 

تقارب سائرون والفتح يقّرب حسم تشكيل الحكومة بعد إلغاء ترشيح الفياض

بغداد - الجورنال

بغداد - الجورنال

بغداد – حسين فالح

بغداد - متابعة

بغداد - الجورنال

رئيس التحـــــــــــــــــرير

ALJOURNAL

 رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين »1591«               

العراق يخسر مليون دوالر شهريا 
بسبب تهريب سعات االنترنت 

البصرة.. قلق من تأثيرات سلبية محتملة لالتفاقية العراقية األردنية على نشاط الموانئ

الدوري العراقي.. الشرطة 
يبتعد بالصدارة

صفحات منوعةيـومية سيــاسيــة اقتصادية مستقلة journaliraq.com8
Thu.7 Feb. 2019 issue no 565 الخميس 7 شباط 2019 العدد

  رقم االيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 2128 لسنة 2015

A L J O U R N A L  N E W S P A P E R

اربيل  تو�سل  عن  م�سوؤول،  كردي  م�سدر  ك�سف 
البي�سمركة  عيييودة  يت�سمن  لتييفيياق  وبييغييداد 
مبينا  كركوك،  فيها  مبا  املتنازعة  للمناطق 
امل�سدر  وقال  معينة.  �رصوط  وفق  يتم  ذلك  ان 
اقليم  بني  اليه  التو�سل  مت  اتفاق  "هناك  ان 
البي�سمركة  بعودة  يق�سي  واملركز  كرد�ستان 
كركوك  فيها  مبا  عليها  املتنازع  املناطق  اىل 
وا�ساف  الطرفني".  تر�سي  معينة  �رصوط  وفق 
اماكن  موقع  حتديد  تت�سمن  ال�رصوط  "هذه  ان 
انت�سار البي�سمركة والتي �ستكون يف حميط املدن 
وان  كي  بقاعدة  عمليات  غرفة  وت�سكيل  فقط، 

قوات  نوعية  اىل  ا�سافة  كركوك،  غربي  �سمال 
البي�سمركة التي �ستنت�رص بتلك املناطق". واأعلن 
الركن  الفريق  البي�سمركة  لييوزارة  العام  الأمييني 
وجود  عدم  عن  �سابق،  وقت  يف  الياور،  جبار 
البي�سمركة  قييوات  عييودة  حول  ر�سمي  قييرار  اأي 
حمافظة  اأن  يذكر  عليها.  املتنازع  املناطق  اإىل 
املناطق  اأهييم  تعترب  الييعييراق  ب�سمال  كييركييوك 
املتنازع عليها بني احلكومة العراقية املركزية 
وحكومة اإقليم كرد�ستان، حيث كانت البي�سمركة 
املتنازع  املناطق  بع�س  مييع  عليها  ت�سيطر 
اقرتاب م�سلحي  2014 بعد  الأخرى عام  عليها 
تنظيم "داع�س" منها، وبعد دحر التنظيم اأعادت 

احلكومة العراقية املركزية ال�سيطرة عليها.

اتفاق بين اربيل وبغداد لعودة البيشمركة للمناطق المتنازعة 
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