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بغداد  -اجلورنال :جهت وزارة ال�صحة والبيئة،بت�أمني التخ�صي�صات املالية للمعينني اجلدد من اخلريجني
امل�شمولني بقانون التدرج الطبي.
وذكرت الوزارة يف بيان ،ان "وزيرة ال�صحة والبيئة عديلة حمود خالل لقائها مدير عام دائرة التخطيط يف
ال��وازرة علي ح�سني التميمي ،وجهت بت�أمني التخ�صي�صات املالية للمعينني اجلدد من اخلريجني امل�شمولني
بقانون التدرج الطبي".
وا�ضاف ان "اللقاء ناق�ش اي�ضا الآليات اخلا�صة بتوزيع االطباء واطباء اال�سنان وال�صيادلة على دوائر ال�صحة يف
بغداد واملحافظات ومبا ي�سهم يف تعزيز اخلدمات ال�صحية املقدمة للمواطنني".
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«الجورنال» تكشف كواليس مفاوضات الكتلة االكبر ومرشح تسوية لرئاسة الحكومة الجديدة
بغداد – حسين فالح

تخو�ض الكتل ال�سيا�سية ح��وارات ماكوكية للتفاو�ض حول
ت�شكيل التحالفات املرتقبة التي تنبثق من خاللها الكتلة االكرب
لتمكينها من ت�شكيل احلكومة  ،اال ان هذه امل�ساع ت�صطدم
مبعوقات كثرية اهمها العامل اخلارجي الذي يلعب دورا مهما
يف الت�أثري على القرار ال�سيا�سي العراقي.
وت�سعى كل من امريكا وايران اىل تعزيز نفوذهما يف العراق
من خالل التاثري على حلفائها من الكتل ال�سيا�سية  ،اذا بدات
حتركات طهران عن طريق قائد احلر�س الثوري االيراين قا�سم
�سليماين يف حني يقوم ممثل الرئي�س االمريكي بريت ماكغورك
ال��ذي ي��زور العراق حاليا بجولة تفاو�ضية بداها من اربيل
و�صوال اىل بغداد .وي�شتد ال�رصاع االقليمي ال�سيما بني ايران
وال�سعودية املدعومة امريكيا داخل العراق  ،اذ ت�سعى طهران
اىل ت�شكيل كتلة اكرب ت�ضم ائتالف دولة القانون برئا�سة نوري
املالكي وحتالف الفتح برئا�سة هادي العامري والتفاو�ض مع
ائتالف الن�رص برئا�سة حيدر العبادي ف�ضال عن بع�ض الكتل
ال�صغرية و الكردية ،يف املقابل ت�سعى وا�شنطن اىل ايجاد توازن
داخل ال�ساحة العراقية وا�ستخدام ورقة التاثري املبا�رش على
قوى كردية واخرى �سنية لت�شكيل عامل �ضاغط على حتركات
طهران يف توفري ار�ضية منا�سبة للكتلة االكرب التي ينادي
بها زعيم دولة القانون نوري املالكي لتكون مهيئة حلكومة
االغلبية .وبح�سب م�صادر رفيعة فان جولة النزاع �ستنتهي
ل�صالح حتالف جديد قريب اىل ايران ير ّيح �سائرون اىل حد ما،
اال ان ذلك �سيكون م�رشوطا بخروج رئا�سة الوزراء من حزب
الدعوة ،وتقدمي مر�شح ت�سوية يحظى مبوافقة داخلية وخارجية
لت�شكيل احلكومة املقبلة ،مع ابقاء دور التيار ال�صدري بزعامة
مقتدى ال�صدر على ما كان عليه قبل االنتخابات.
وتقول امل�صادر ان حتالف �سائرون و�ضع عدة �رشوط مقابل
عدم تقدمي مر�شح لرئا�سة الوزراء من بينها منحه ثالث وزارات
�سيادية وهي النفط والداخلية واملالية.
وك�شفت م�صادر �سيا�سية اخرى عن تو�صل خم�سة حتالفات
انتخابية كبرية ،اىل تفاهمات وتقارب لت�شكيل الكتلة االكرب
يف جمل�س ال��ن��واب املقبل ،م�شريا اىل ان "اخلم�سة الكبار"

فتحوا قنوات ات�صال مع احلزبني احلاكمني يف اقليم كرد�ستان
واحزاب كردية اخرى ل�ضمان االغلبية ال�سيا�سية.
وا�ضافت ان "زعيم ائتالف دولة القانون نوري املالكي ،اجرى
مباحثات مع ق��ادة كتل �سيا�سية لها ت�أثريها يف ال�ساحة
العراقية للتحالف مع ًا من اج��ل ت�شكيل احلكومة اجلديدة
باالغلبية ال�سيا�سية".
وبينت ان "الكتل هي :ائتالف دولة القانون ،وحتالف الفتح
برئا�سة هادي العامري ،والوطنية بقيادة �إياد عالوي ،وتيار
احلكمة بزعامة عمار احلكيم ،وحتالف بغداد بقيادة جمال
الكربويل ،وذلك بعد الو�صول �إىل تفاهمات وتقاربات بني هذه
الكتل".
وا���ش��ار اىل ان "هناك ات�صاالت جت��ري مع حزبي طالباين
وبارزاين ،وبرهم �صالح واحزاب كردية اخرى لت�شكيل ائتالف
ي�ضمن الأغلبية ال�سيا�سية".
من جهتها ،قالت جميلة العبيدي ،الع�ضو يف حتالف العبادي،
� ّإن "�أغلب الكتل ال�سيا�سية ت�شهد ان�شقاقات فيما بينها ،مبا
فيها حتالف الن�رص ،حيث �سي�شهد ان�سحاب نواب وفق ًا مل�صالح
�سيا�سية �شخ�صية ،فيما �سي�شهد ان�ضمام �آخرين".
و�أ�ضافتّ � ،أن "ت�شكيل احلكومة املقبلة� ،سي�شهد �أزمات �سيا�سية
كبرية� ،ستنتهي بت�شكيل حكومة توافقية على �أ�سا�س مراعاة
كل حزب وطائفة" ،م�ؤكدة � ّأن "ت�شكيل حكومة �أغلبية �سيا�سية
غري ممكن ،بل �أمر م�ستحيل ،كون الأحزاب �ستعتمد على �أ�سا�س
امل�صالح احلزبية التوافقية".
اما رئي�س تيار احلكمة الوطني عمار احلكيم فقد اكد �صعوبة
ت�شكيل احلكومة املقبلة ب�سبب تعنت زعماء الكتل ومت�سكها
مبوقفها.
وعلى الرغم من ت�صدر حتالف �سائرون القوائم االنتخابية من
ناحية عدد اال�صوات اال ان ذلك ال يعني �أنه �سي�شكل الوزارة
القادمة ب�سبب طبيعة توزيع الكتل الكربى يف الربملان العراقي،
�إذ يتعني على الكتلة الفائزة ب�أكرب عدد من املقاعد �أن تخو�ض
مفاو�ضات مع الكتل الأخرى حتت قبة الربملان لت�شكيل حكومة
توافقية ،خالل ت�سعني يوما كما ي�شرتط الد�ستور العراقي.
وكان قد تناف�س يف االنتخابات  320حزب ًا �سيا�سي ًا وائتالف ًا
وقائم ًة انتخابية ،عرب � 7آالف و 367مر�شح ًا .

برئاسة دورية ..التحالف الوطني يعيد لملمة اوراقه بمعزل عن الصدريين
بغداد – سعد المندالوي

مل يقف االعالن الر�سمي عن نتائج االنتخابات عائق ًا
�أمام الأحزاب والكيانات ال�سيا�سية للبد�أ يف مفاو�ضات
ت�شكيل الكتلة الأك�بر ،املعنية بت�سمية رئي�س ال��وزراء
املقبل للم�ضي بتحركاتها لر�سم خريطة احلكومة
املقبلة ،فيما ي��دور هناك ح���وارات مكثفة الع��ادة
تفعيل التحالف الوطني مبعزل عن ال�صدريني بح�سب
م��راق��ب�ين .والتحالف الوطني ه��و حتالف �سيا�سي
عراقي �أعلن عن ت�شكيله رئي�س الوزراء الأ�سبق �إبراهيم

اجلعفري ي��وم الإث��ن�ين  24اغ�سط�س  2009خا�ض
�إنتخابات الربملان العراقي  2010و .2014ويعترب
التحالف الوطني مكمال لالئتالف العراقي املوحد ،
الذي ي�ضم كال من ائتالف دولة القانون بزعامة نوري
املالكي و تيار احلكمة الوطني بزعامة عمار احلكيم
و املجل�س الإ�سالمي الأعلى بزعامة همام حمودي
و حزب الإ�صالح بزعامة اجلعفري و التيار ال�صدري
بزعامة مقتدى ال�صدر ومنظمة ب��در بزعامة هادي
العامري وحزب الف�ضيلة وكتلة م�ستقلون بالإ�ضافة
�إىل �شخ�صيات �أخرى  .ويقول النائب عن ائتالف دولة

القانون �صادق اللبان ان "حوارات الكتل ال�سيا�سية
م�ستمرة العادة تفعيل التحالف الوطني ومللمة اوراقه
وج��ذب كتل جديدة اليه" .وي�ضيف اللبان يف حديث
مع «اجل��ورن��ال» ان "دولة القانون وحتالف الفتح
متوافقان يف ارائهم ال�سيا�سية ،وبراجمهم متقاربة مع
الكتل االخرى املن�ضوية يف التحالف الوطني و�سيعاد
تن�شيطه خالل الفرتة املقبلة" .وتك�شف م�صادر مطلعة
عن زيارة قام بها قائد احلر�س الثوري قا�سم �سليماين،
اىل بغداد ،و�أوىل حمطاته بد�أت بلقائه رئي�س التحالف
الوطني ال�سابق �إبراهيم اجلعفري ،حيث ناق�ش اجلانبان

نتائج االنتخابات الأول ّية ،و�سيناريوات التحالفات
املفرت�ضة ،و�شكل احلكومة املقبلة” .وت��رى النائب
نهلة الهبابي يف حديث مع «اجل��ورن��ال» ان "حترك
الكتل ال�شيعية بعد اعالن نتائج االنتخابات هو العادة
تفعيل التحالف الوطني من خالل ائتالف (الفتح ،دولة
القانون ،الن�رص ،احلكمة) مبعزل عن حتالف �سائرون
امل��دع��وم من مقتدى ال�صدر  .وا�ضافت الهبابي ان
"خارطة الكتل ال�سيا�سية تواجه حتديات كبرية خالل
الفرتة احلالية وعدم اعالن نتائج االنتخابات ب�شكل
كامل �سيغري االرقام واحل�سابات لدى زعماء الكتل".

بدعم خارجي  ..حراك يمهد النشاء تنظيم إرهابي جديد في غرب العراق
بغداد  -رزاق الياسري

يف غ�ضون مرحلة اع�لان مفو�ضية االنتخابات
نتائج اقرتاع االنتخابات النيابية التي ر�سمت مالمح
اخلارطة ال�سيا�سية املقبلة يف العراق  ،يرد حتذيرات
من وج��ود خمطط خارجي الع��ادة ن�شاط جماعات
ارهابية ت�ستخدم كورقة �ضاغطة ح��ال مت ت�شكيل
حكومة جديدة لن تلبي طموحات وا�شنطن بح�سب
مراقبني .وح��ذرت املتحدثة با�سم وزارة اخلارجية
الرو�سية ماريا زاخ��اروف��ا من خطر انبعاث خالفة
جديدة لتنظيم داع�ش الإرهابي مبنطقة �رشقي الفرات
نتيجة التواط�ؤ الأمريكي مع الإرهابيني هناك على
حد قولها ،االمر الذي اثار قلق حكومي و�شعبي �إزاء
�إمكانية عودة ن�شاط الع�صابات الإرهابية يف البالد
بعد ان دفع العراق خالل الأربع �سنوات املا�ضية ثمنا

باه�ضا باالرواح والأموال حتى متكن من دحر التنظيم
الإرهابي وحترير ارا�ضيه .وهنا تبد�أ الت�سا�ؤالت ب�ش�أن
�أي بيئة منا�سبة تراها ا�شنطن يف منطقة �رشقي الفرات
خللق تنظيم جديد فيها ،و�أ�سباب احلراك املمهد لعودة
الع�صابات الإرهابية يف العراق بعد م�ساندة التحالف
ال���دويل ال��ق��وات العراقية طيلة حربها �ضد تنظيم
داع�ش خالل الأعوام املا�ضية .ويقول م�صدر �سيا�سي
رفيع ان" االنتخابات النيابية التي �سن�شهد قريبا
اعالن نتائجها النهائية �شهدت تر�شح �شخ�صيات من
املناطق الغربية كانت �سببا يف اجتياح تنظيم داع�ش
الإرهابي لعدد من حمافظات العراق وتكبيد �أهايل
تلك املحافظات خ�سائرا باالموال واالرواح ف�ضال عن
تهجريهم من ديارهم الكرث من ثالثة �أعوام" ،كا�شفا
عن ان تلك ال�شخ�صيات كانت متعاونة مع تنظيم
داع�ش الإره��اب��ي وكانت �ساحات االعت�صام ت�شهد

حث تلك ال�شخ�صيات على خلق حراك �شعبي الحداث
الفو�ضى واظطراب �سيا�سي يف البالد .وبني ا ان" تلك
ال�شخ�صيات مل حتقق �أهدافها االنتخابية ،ماجعلها
تلج�أ اىل اخليمة االمريكية لتكوين تنظيم �إرهابي
جديد يف مناطقهم ي�ستخدمونه لت�صفية ح�ساباتهم
ال�سيا�سية" .وي�ضيف امل�صدر الذي طلب عدم الك�شف
ع��ن ا�سمه ان" التدخل اخل��ارج��ي مل ي��ف��ارق �أروق��ة
ال�ساحة ال�سيا�سية والأمنية لتحقيق خمططاته الرامية
لتنفيذ اجندات على ح�ساب جهات �أخرى بهدف ك�سب
م�صالح خا�صة" ،م�شرية اىل ان" التدخل يف ال�ش�أن
العرقي مل يقت�رص على �أمريكا فح�سب بل ان هناك
دوال عديدة ت�سعى لتحقيق اهداف لها على الأرا�ضي
العراقية" .ويرى اخلبري يف ال�ش�أن الأمني عبد الكرمي
خلف ان" تنظيم داع�ش الإره��اب��ي مل يتخل�ص منه
العراق حتى االن ،لكن الميلك تلك القوة التي انطلق

بها واجتاح م�ساحة وا�سعة من البالد" ،مبينا ان"
ان القوات الأمنية تنفذ عمليات وا�سعة وب�شكل م�ستمر
للق�ضاء على خملفات التنظيم احلربية" .وب�ش�أن
التحذيرات الرو�سية من انبعاث خالفة جديدة لتنظيم
داع�ش الإرهابي مبنطقة �رشقي الفرات بدعم امريكي
طالب عبد اخللف رو�سيا بتقدمي دالئل تثبت ذلك الدعم
ليت�سنى للحكومة العراقية اتخاذ الإج��راءات العاجلة
للحيلولة دون قيام تلك اخلالفة الإره��اب��ي��ة التي
حتاول خلط الأوراق بعد حتقيق الن�رص الكبري على
فلول الإرهاب" .وك�شفت م�صادر �أمنية مطلعة قبل
�أيام قيام القوات االمريكية بان�شاء قاعدة لها مبنطقة
�رشقي الفراق وحتديدا بني البو كمال ال�سورية وق�ضاء
القائم غربي حمافظة االنبار بهدف تر�سيم احلدود
بني �سوريا والعراق وقطع طرق االمداد القادمة من
اجلمهورية الإيرانية عرب الأرا�ضي العراقية اىل �سوريا.

اليونسكو تستكمل ملف ادراج مدينة بابل على
الئحة التراث العالمي في اجتماعها القادم
بغداد – الجورنال

ناق�شت وزارة الثقافة وال�سياحة والآث��ار،
مع مدير عام منظمة اليون�سكو الدولية يف
باري�س  ،م�رشوع ادراج مدينة بابل على
الئحة ال�تراث العاملي .وذك��رت ال��وزارة يف
بيان ان وفد وزارة الثقافة وال�سياحة والآثار
 ،الذي تر�أ�سه وزير الثقافة فرياد رواندوزي
 ،عقد عدة اجتماعات مع مدير عام منظمة
اليون�سكو ال��دول��ي��ة يف باري�س وع��دد من
م�س�ؤويل املنظمة ملناق�شة ملف ادراج بابل
على الئحة ال�تراث العاملي ال��ذي مت قبوله

م�ؤخرا من الناحية التقنية والفنية كمرحلة
�أوىل" .وا�ضافت انه " مت خالل االجتماع
بحث امللف ومناق�شة اخل��ط��وات املطلوبة
الجن���اح م����شروع االدراج يف االج��ت��م��اع
ال��ق��ادم " ،الف��ت��ة اىل ان "امللف اخلا�ص
ب�إدراج بابل على الئحة اليون�سكو واجلهود
املبذولة من قبل فريق وزارة الثقافة حاز
اهتمام امل�س�ؤولني املخت�صني بهذا ال�ش�أن".
من جانبها اثنت املنظمة على جهود فريق
االدراج املتميزة يف �أع��داد وكتابه امللف ،
و�أبدت اهتمامها مبو�ضوع �إدراج بابل على
الئحة الرتاث العاملي

نقص مفردات البطاقة التموينية يشعل
اسعار المواد الغذائية في السوق المحلية
الجورنال – فادية حكمت

على الرغم من تخ�صي�ص احلكومة العراقية
ام���واال ك��ب�يرة مللف البطاقة التموينية يف
املوازنة االحتادية اال ان هذا امللف ال زال يعاين
من م�شاكل كثرية اهمها نق�ص مفردات البطاقة
 ،باال�ضافة اىل الف�ساد الكبري الذي يعانيه هذا
امللف واملتمثل با�سترياد املواد وتوزيعها على
ال��وك�لاء وع��دم ال�سيطرة على ال�سوق ال�سيما

ارتفاع ا�سعار افراد البطاقة التموينية مع حلول
�شهر رم�ضان
واو�صى �صندوق النقد ال��دويل العراق باتخاذ
اجراءات ا�صالحية لت�صحيح م�سار بع�ض االمور
املالية من اجل دعم االقت�صاد العراقي ومنها
تقليل النفقات الت�شغيلية يف املوازنة االحتادية
وزيادة النفقات اال�ستثمارية ف�ضال عن اعادة
النظر بامل�شاريع املمولة م��ن قبل احلكومة
ومنها البطاقة التموينية.
تفاصيل اوسع ص2

موضات في متناول الفقراء  ..ماركات عالمية وسط الهرج
بغداد – خاص

جتتذب �أ�سواق "البالة" جموعا مزدحمة من الزبائن،
ففيها ميكن اقتناء املالب�س امل�ستخدمة وغريها من
املنتجات وال�سلع ،وتدفع �أ�سعارها الزهيدة الكثري
من الفقراء للرتدد عليها ،لكنها �أي�ضا مكانا مف�ضال
للباحثني عن املاركات الأ�صلية غري املغ�شو�شة.
"�أمتنى لو كنت �أملك املال ،حتى �أ�شرتي مالب�س جديدة
لأطفايل" ،رغبة �أف�صح عنها حممد عبد اهلل (45
عاما) ،وهو داخل احد حمالت بيع املالب�س القدمية

يف �سوق "هرج" و�سط بغداد ،م�شريا لـ«اجلورنال نيوز»
اىل �أن��ه كا�سب ب�أجر يومي وقد ال يح�صل على عمل
لأيام طويلة ،ويجد �صعوبة بت�أمني العي�ش لعائلة التي
ت�ضم خم�سة �أبناء اىل جانب الزوجة.
وي�ضيف قائال" ،املالب�س اجلديدة �أم��ر �صعب ،ويف
البالة مالب�س حمرتمة ب�سعر زهيد".
و�ضع عبد اهلل كحال �أم �سامي ،التي دفعها الفقر �إىل
الرتدد على �سوق البالة ل�رشاء مالب�س لأبنائها ،حيث
تقول "كنت ا�ستحي م��ن ��شراء ه��ذه املالب�س ،لكن
متانتها ورخ�صها جعلني زبونا متوا�صال".

وكلما تدنت الأو�ضاع االجتماعية واالقت�صادية يزداد
الإقبال على "�أ�سواق البالة" املنت�رشة يف بغداد حيث
يعر�ض البائعون ب�ضائعهم امل�ستعملة وتعلوا �أ�صواتهم
ملنادات الزبائن وترغيبهم.
والحظت «اجلورنال نيوز»� ،أن رواد هذه الأ�سواق لي�سوا
فقط من الب�سطاء والفقراء الذين ارت�سمت على وجوههم
مالمح الب�ؤ�س ،و�إمن��ا الكثري منهم يبدون مي�سورين
وي�أتون رغبة باقتناء املاركات العاملية ب�أقل الأ�سعار.
ويف االثناء دخل �أربعة �شبان يف منت�صف الع�رشينات
من العمر ،وهم يبدون �سعداء وانيقني ،فاجتهوا مبا�رشة

�إىل املالب�س ال�شبابية ،و�أو���ض��ح��وا �أن��ه��م موظفون
ويتقا�ضون جيدا ،لكنهم يوا�ضبون على زيارة �سوق
البالة لـ"�صيد م��ودي�لات وم��ارك��ات عاملية ب�أقل
الأ�سعار" ،بينما ي�ؤكد �أحدهم لـ«اجلورنال نيوز»� ،إن
"حالة مالب�س البالة ممتازة ،حتى �أن الكثري منها غري
م�ستعمل ،يجري غ�سلها وكويها قبل لب�سها لتكون على
�أف�ضل ما يرام"" .البع�ض �شغوفون باملاركات التي
ي�أتي منها الكثري يف البالة ،حتى ت�أتينا مكاملات من
زبائن يطلبون حجز �أي مالب�س من هذا النوع" ،هكذا
يقول البائع �إبراهيم داود ،بينما ينهمك بلفت انتباه

الزبائن ب�صوته العايل اىل مالب�سه التى و�ضعت يف
عربة متحركة .وال تقت�رصا�سواق البالة على املالب�س
امل�ستعملة فقط ،ف��الأدوات الكهربائية والألعاب التي
يتم جلبها م��ن ع��دة دول ،جت��د ه��ي الأخ���رى رواج��ا
كبريا ،ويعترب �أحمد خالد �أن "هذه ال�سلع �أجود بكثري
من الأجهزة التجارية الرائجة يف الأ�سواق" .وبح�سب
خمت�صني ،ف�إن "البالة" ت�أتي من عدة م�صادر� ،أبرزها
ال�رشكات الكبرية التي جتمع ب�ضاعتها من املالب�س
القدمية الفائ�ضة عن حاجة امل�ستهلكني من ذوي القدرة
ال�رشائية العالية يف البلدان الغنية ،ويتم ا�ستريادها بعد

جمعها وتغليفها و�إدخالها �إىل العراق لتباع يف بغداد
واملحافظات .ويقول بائع املالب�س امل�ستعملة �رسمد
جالل� ،إن "مالب�س البالة غالبا ما ت�أتي من منا�شئ
عاملية" ،م���ؤك��دا �أن "�أغلب البائعني لديهم زبائن
اخا�صني يواظبون على �رشاء الباالت" .يذكر �أن �أ�سواق
"الباالت" ازدهرت يف العراق يف عقد الت�سعينيات من
القرن املن�رصم ،نظرا للح�صار الإقت�صادي ال�شديد الذي
فر�ض على البلد �آنذاك بعد احتالل النظام ال�سابق لدولة
الكويت ،وما راف��ق ذلك من تدين امل�ستوى املعي�شي
ملعظم ال�شعب العراقي.

