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غرق ثالثة آالف منزل بصالح الدين وتحذير من
تفاقم الوضع
بغداد  -اجلورنال :ك�شف النائب عن حمافظة �صالح الدين قتيبة اجلبوري ،ال�سبت،
عن غرق ثالثة �آالف منزل يف املحافظة ،حمذراً من تفاقم الو�ضع يوم غد الأحد يف
حال �سوء احلالة اجلوية .وقال اجلبوري يف بيان� ،إن "هناك كارثة �إن�سانية ح�صلت
يف �صالح الدين بعد �أن غمرت مياه الفي�ضانات مناطق وقرى بالكامل ،ما جعل
العوائل تهرب بالزوارق" .و�أ�شار �إىل �أن "عدد ال�ضحايا حتى الآن �أكرث من ع�رشة
�أ�شخا�ص ،بالإ�ضافة اىل وجود مفقودين� ،إال �أن الأخبار الت�صل اىل و�سائل الإعالم
ل�صعوبة دخول الإعالميني اىل املناطق املنكوبة" .و�أ�ضاف� ،أن "غرق �أكرث من 3
�آالف منزل يعني �أن هناك �أكرث من � 3آالف عائلة باتت م�رشدة بحاجة اىل �إغاثة
عاجلة" ،حمذراً من "تفاقم الو�ضع يوم غد الأحد يف حال �سوء احلالة اجلوية".
ونا�شد احلكومة واجلهات املعنية والأمم املتحدة واملنظمات التابعة لها بـ"التدخل
العاجل لإغاثة �إهايل �صالح الدين يف املناطق التي اجتاحتها الفي�ضانات ،مع
ا�ستنفار جهود الفرق الطبية والدفاع املدين واجلي�ش وا�ستخدام الطائرات املروحية
يف عمليات الإنقاذ".
وطالب اجلبوري احلكومة بـ"تعوي�ض كافة املت�رضرين من الفي�ضانات عما حلق
بهم من خ�سائر يف الأرواح واملمتلكات" ،داعيا املواطنني �إىل "�أخذ احليطة واحلذر
وااللتزام مبعايري ال�سالمة يف احلاالت الطارئة".

ترحيب سياسي بمبادرة رئيس الوزراء لتوزيع
قطع االراضي الى المواطنين
بغداد  -اجلورنال :رحبت كتلة ائتالف دولة القانون مببادرة رئي�س الوزراء
عادل عبد املهدي لتوزيع قطع االرا�ضي اىل املواطنني وتوفري البنى التحتية
من خالل اجلهد الوطني  .وقال النائب حممد �شياع ال�سوداين يف مومتر
�صحفي انه "ومن اجل اجناح امل�رشوع يجب على احلكومة ان تتخذ م�سارين
مع توزيع االرا�ضي  ،داعيا احلكومة اىل بناء جممعات �سكنية لتخ�صي�صها
ممن هم حتت �شبكة الرعاية االجتماعية.
وطالب احلكومة بتوزيع املنح املالية على امل�شمولني  ،م�شددا على �رضورة
ان يكون هناك تدخل للوزارات املعنية لو�ضع ت�صميم موحد للمجمعات
ال�سكنية ".

فريق طبي عراقي ينجح بعملية قلع أسنان
لطفل رضيع عمره ثالثة أيام
�أعلنت وزارة ال�صحة ،ال�سبت ،عن جناح فريق طبي عراقي بعملية قلع
�أ�سنان طفل ر�ضيع يبلغ من العمر ثالثة �أيام ،مبينة �أن ال�سبب الرئي�سي
لظهور هذه الأ�سنان ما يزال جمهوال .وقالت رئي�سة املركز التخ�ص�صي
لطب الأ�سنان الوقائي �سلمى كاظم يف بيان� ،إن "فريق ًا طبي ًا خمت�ص ًا
متكن من �إجراء عملية قلع �أ�سنان والدية لطفل يبلغ من العمر ثالثة �أيام
فقط" .
و�أ�ضافت كاظم� ،أن "احلالة حيث تتطور وتنمو يف الن�سيج اللثوي للفك
ال�سفلي وتلت�صق هذه الأ�سنان بجذور ق�صرية ولذلك هي غري ثابتة
متحركة وت�سبب تهيج ًا �أو �إ�صابة للأ�سنان الطفل" ،مبينة �أن "هذه
اال�سنان تعيق عملية الر�ضاعة" .و�أ�شارت كاظم� ،إىل �أن "ال�سبب الرئي�سي
لظهور هذه الأ�سنان ال يزال جمهوال اال انه يعزى اىل ا�ضطراب يف الت�سل�سل
الزمني البويوجلي ل�شكل الأ�سنان وقد ترتبط بعوامل اخرى كوراثة و�سوء
التغذية او عوامل �أخرى".

حزب الدعوة :لم نفرض منهجنا على االخرين ولن نحتكر السلطة
بغداد – الجورنال نيوز

�أك��د حزب الدعوة الإ�سالمية ،ال�سبت� ،إن��ه مل يكن
“حمتكراً” لل�سلطة ،ومل “يفر�ض” منهجه ال�سيا�سي
على الآخ���ري���ن .وق���ال احل���زب يف ب��ي��ان ا���ص��دره
مبنا�سبة ذكرى ت�أ�سي�سه� ،إن “ت�صميم املرجع القائد
وامل�ؤ�س�س ال�سيد ال�شهيد حممد باقر ال�صدر والثلة
من العلماء والواعني وعزمهم على ت�أ�سي�س حزب
الدعوة اال�سالمية يف كربالء املقد�سة يف  17ربيع
االول عام  1377هجري امل�صادف  12ت�رشين
االول  1957ميالدي وبالتزامن مع مولد ر�سول
االن�سانية حممد (�ص) وميالد االمام جعفر ال�صادق
(ع) ،جاء لي�ؤكد هوية هذا احلزب وهدفه ودوره”.
وا�ضاف �أن “احلزب نه�ض طيلة  63عاما مبهمة
ت�أ�سي�س تيار �إ�سالمي حركي واعي بالرغم من �ضغط

الظروف القاهرة املحيطة بواقع الأمة الإ�سالمية،
وتكللت جهوده بات�ساع ن�شاط الداعني ل�رضورة
العمل على �إحداث الإ�صالحات يف املجتمع وتغيري
الواقع ال�سيا�سي ،وت�صدى احلزب ب�شجاعة لنظام
الطاغية وحزب البعث حتى �سقوطه ،و�ساهم يف
انطالقة العملية ال�سيا�سية بارادة وطنية عراقية”.
و�أ�شار �إىل �أن “احلزب امتثل لتوجيهات املرجعية
الدينية العليا ل�سماحة اية اهلل العظمى ال�سيد علي
ال�سي�ستاين يف كتابة الد�ستور والت�صويت عليه من
قبل ال�شعب ،وت�شكيل احلكومات العراقية وفق نتائج
االنتخابات احلرة والنزيهة وبالتعاون مع الكيانات
ال�سيا�سية العراقية من عام  2003اىل عام 2018
وت�شكيل حكومات وطنية �ضمت جميع مكونات
ال�شعب العراقي �ضمن اال�ستحقاق االنتخابي”.
وتابع البيان“ ،مل يكن احلزب حمتكراً لل�سلطة �أو

منفرداً بها ،ومل يقم بفر�ض منهجه ال�سيا�سي على
الآخ��ري��ن ،وك��ان منفتحا على كل القوى اخل�يرة،
وعمل مع ال�رشكاء ال�سيا�سيني يف تبني امل�شاريع
والربامج التي تدعم احلكومات يف اداء م�س�ؤولياتها
اخلدمية والأمنية وال�سيا�سية ،وكانت توجهاته
ال�سيا�سية ت�ؤكد على التعاون واال�شرتاك مع بقية
التيارات والكيانات ال�سيا�سية ،واعطى م�صداقية
عالية يف التبادل ال�سلمي لل�سلطة”.
و�أ���ض��اف �أن��ه “من االجن���ازات التي حققها حزب
الدعوة الإ�سالمية :جاهد احلزب لتخلي�ص العراق
من الأنظمة الدكتاتورية ،وعلى ر�أ�سها حزب البعث
ال��ذي �شن احل��روب على ال�شعب العراقي وجريانه
وامتد عدوانه لي�شمل االن�سان وحقوقه واالر���ض
والبيئة والوطن وم�ستقبل االجيال ودول اجلوار،
وقد ا�ست�شهد يف الت�صدي لهذا النظام الطاغوتي،

كواكب من ال�شهداء االب��رار ويف مقدمتهم ال�سيد
ال�شهيد املرجع والعامل والقائد حممد باقر ال�صدر
و�أخته العلوية �آمنة ال�صدر وع�رشات �آالالف من
اع�ضاء حزب الدعوة اال�سالمية وان�صارهم وذويهم،
ا�ضافة �إىل ت�ضحيات مئات االالف من املعتقلني
وال�سجناء ال�سيا�سيني الذين عذبوا وا�ضطهدوا من
قبل النظام ال�سابق”.
و�أك��د البيان� ،أنه من “�إجنازات” احلزب “دفاعه
ع��ن ك��ل العراقيني بغ�ض النظر ع��ن اديانهم او
مذاهبهم او قومياتهم ،واهتمامه بوحدة ال�صف
الوطني العراقي ،ودعم وحدة املوقف بني الكيانات
ال�سيا�سية والتوجه لدعم االل��ي��ات الدميقراطية
وحقوق االن�سان ،وامل�شاركة يف ت�شكيل حكومات
ال��وح��دة الوطنية وال����شراك��ة الوطنية م��ع بقية
الكيانات ال�سيا�سية منذ �سقوط النظام ال�سابق”.

نواب :وزارتا الدفاع والداخلية معضلة ولم يتم حسم الثقافة نهائيا
بغداد  -الجورنال

رج��ح النائب ع��ن حتالف الفتح حنني ال��ق��دو ،ال�سبت،
تقدمي ا�سماء مر�شحي �ست وزارات من الثمانية املتبقية
اال�سبوع احلايل ،فيما ا�شار اىل وزارتي الدفاع والداخلية
متثالن مع�ضلة حقيقية .وقال القدو يف حديث �صحفي ،ان
"اخلالفات مازالت م�ستمرة على بع�ض الوزارات املتبقية
ومنها وزارتي الداخلية والدفاع وحتى وزارة الثقافة مل
يتم ح�سمها ب�شكل نهائي" ،مبينا ان "هنالك ت�رسيبات بان
�سليم اجلبوري هو االقرب ل�شغل وزارة الدفاع مع وجود
اعرتا�ضات عليه من بع�ض االطراف ال�سنية".
وا�ضاف القدو ان "الوزارات املتبقية ينبغي ح�سمها
با�رسع وق��ت ممكن ونحتاج اىل انهاء العمل بالوكالة
للوزارات والهيئات امل�ستقلة والدرجات اخلا�صة النها
طريقة غري ناجحة وكانت لها مردودات �سلبية على العملية
ال�سيا�سية وتقدمي اخلدمات باملرحلة ال�سابقة" ،مرجحا ان
"يتم تقدمي ا�سماء مر�شحني ل�ست وزارات اال�سبوع احلايل
مع بقاء وزارت��ي الدفاع والداخلية لوقت اخ��ر كونهما
مع�ضلة حقيقية لكن ميكن حلها يف وقت الحق" .من جهته
ك�شف النائب عن حتالف البناء حيدر الفوادي ،ال�سبت ،عن
موعد تقدمي رئي�س الوزراء عادل عبد املهدي �أ�سماء ثمانية
مر�شحني ل��ل��وزارات املتبقية �ضمن الكابينة احلكومية،
"ح�سمت" لفالح الفيا�ض.
فيما اعترب �أن وزارة الداخلية ُ
وق��ال الفوادي يف بيان� ،إن "رئي�س ال��وزراء ع��ادل عبد
املهدي �سيقدم �أ�سماء ثمانية مر�شحني للوزارات املتبقية
ومن �ضمنها وزارتي الداخلية والدفاع اليوم الأحد �أو يوم
االثنني" .و�أ�شار الفوادي �إىل �أن "وزارة الداخلية ح�سمت
لفالح الفيا�ض وهناك �أجواء داخل جمل�س النواب لتمريره
ملا يتمتع به من خربه مرتاكمة يف جمال الأمن" .ي�شار
اىل جمل�س النواب �صوت بجل�سته التي عقدت م�ساء يوم
االربعاء  24ت�رشين االول  2018على منح الثقة اىل 14
وزير من كابينة رئي�س الوزراء عادل عبد املهدي فيما مت
تاجيل ثمان وزارات مازالت مو�ضوع الكتل ال�سيا�سية التي
تتحاور فيما بيها من اجل ح�سمها.

رسائل بغداد الربيل" ..مشاكل كردستان تحل عبر الدستور وليس بالصفقات الحزبية"
بغداد  -متابعة

انقطاع دام ألكثر من
بعد
ٍ
عام ،عاد الزعيم الكردي،
مسعود برزاني ،إلى
العاصمة بغداد ،في زيارة
أجمعت مختلف القوى على
ّ
تمثل «بادرة حسن
أنها

نية» ،وإعالن ًا عن إمكانية
«فتح صفحة جديدة» في
العالقات مع أربيل .لكن
في الوقت نفسه ،لم تغب
القراءات التي ترى في
ما وراء الزيارة حسابات
سياسية مرتبطة بالرئيس
السابق لـ«اإلقليم»

يف ح� ّ�ي احلنانة يف النجف ،ختم زعيم «احل��زب
الدميوقراطي الكرد�ستاين» ،م�سعود برزاين ،زيارته
«املركز» ،بلقائه زعيم «التيار ال�صدري» مقتدى
ال�صدر.
على مدى اليومني املا�ضيني ،ح ّل الزعيم الكردي
�ضيف ًا على �سا�سة العراق ،مخُ ِّ�ص�ص ًا يوم ًا لالجتماع
ب��ق��ادة «حت��ال��ف ال��ب��ن��اء» و�آخ���ر ل��ق��ادة «حتالف
الإ����ص�ل�اح» .وه��ي اج��ت��م��اع��ات �أج��م��ع��ت م�صادر
التحالفني على �أنها متثّل بادرة «ح�سن نية ...لفتح
�صفحة جديدة من العالقات الثنائية بني �أربيل
وبغداد» .وعلى رغم ت�أكيد امل�صادر� ،أن ب��ارزاين
مل «يبحث ب�شكل ج � ّدي �أ ّي�� ًا من امللفات ال�شائكة
مع املركز»� ،إال �أن ق��راءات الزيارة تطرح حزمة
من الت�سا�ؤالت ،بدءاً من �شكلها ولي�س انتها ًء عند
نتائجها.
هذه الأ�سئلة بد�أ طرحها حلظة و�صول بارزاين �إىل
مطار بغداد الدويل ،حيث كان يف ا�ستقباله رئي�س
الربملان حممد احللبو�سي ،وزعيم «حتالف الفتح»
هادي العامري .ح�ضور احللبو�سي هناك «مل يكن
ائتالف «الفتح» و«دول��ة
مفهوماً» بالن�سبة �إىل
يَ
القانون» ،اللذين تت�ساءل م�صادرهما عن �أ�سباب
«املبالغة يف الرتحيب» ،قائلة�« :إذا كان برزاين
عائداً �إىل بغداد مك�سوراً بعد ا�ستفتاء االنف�صال
(�أيلول  ،)2017والهدف فتح �صفحة جديدة من
العالقات ،فلماذا املبالغة يف ا�ستقباله؟» .وت�ضيف
امل�صادر« :ميكن �أن نفهم ذهاب العامري ب�صفته
رئي�س ح��زب /حتالف نيابي ،لكن ما هي دوافع
احللبو�سي؟» ،مرجع ًة ا�ستهجانها �إىل �أن برزاين
ال ميلك �صفة ر�سمية ،فهو مل يعد رئي�س ًا لـ«�إقليم
كرد�ستان» ،بل هو زعيم كردي ،ورئي�س حزب كحال

يـومية سيــاسيــة اقتصادية منوعة

� ّأي رئي�س كيان �سيا�سي يف البالد.
رح��ب رئي�س ال���وزراء ع��ادل عبد املهدي،
وفيما ّ
واحللبو�سي ،بزيارة ب��رزاين بو�صفها «�رضورية»
لتمتني العالقات الثنائية� ،أف��ادت معلومات ب�أن
ترقَ �إىل طرح ر� ًؤى �أو حلول
النقا�شات الثنائية مل ْ
للم�شكالت اخلالفية بني بغداد و�أرب��ي��ل ،وحتديداً
على �صعي َدي ح�صة «الإقليم» من املوازنة ،و�إعادة
انت�شار ق��وات «البي�شمركة» يف ك��رك��وك (�أ���ش��ار
ب��رزاين �إىل كركوك يف م��ؤمت��ره ال�صحايف فقط،
حلظة و�صوله �إىل بغداد) ،بل اقت�رصت النقا�شات
على �رضورة ا�ستكمال «الكابينة الوزارية» ،ودعم

االراء المنشورة تعبر عن كتابها والتي
تندرج تحت مظلة الحرية الصحفية وال تعبر
بالضرورة عن رأي الصحيفة

احلكومة االحتادية بكل ما هو ممكن �إجناح ًا لتجربة
عبد املهدي.
وح ّل بزراين ،يف اليوم الأول من زيارته� ،ضيف ًا على
العامري ،وزعيم «دول��ة القانون» نوري املالكي،
واملر�شّ ح حلقيبة الداخلية (م�ست�شار الأمن الوطني
ال�سابق) فالح الفيا�ض ،ال��ذي تقر�أ م�صادره يف
الزيارة عزم ًا على «فتح �صفحة جديدة مع بغداد،
وزيارته للفيا�ض هدفها الت�أكيد على دعمه القوي
مقربون من املالكي �أن برزاين
له» ،يف حني يرى ّ
يخطّ ط لـ«م�رشوع جديد ...وهو �إحكام القب�ضة على
الإقليم من خالل عالقة متينة مع بغداد ،وال�سيطرة
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على املواقع الر�سمية فيها ( ُيق�صد بذلك املواقع
املكون الكردي)»� .أما
الر�سمية التي هي من ح�صة
ّ
على مقلب قوى «الإ�صالح» ،فاكتفى برزاين بزيارة
ال�صدر ،وزعيم «تيار احلكمة» عمار احلكيم ،وزعيم
«ائتالف الن�رص» حيدر العبادي .وت��رى م�صادر
من داخل «الإ�صالح» �أن برزاين يحاول ،من خالل
خطوته ه��ذه ،ج��ذب الأن��ظ��ار �إليه جم��� ّدداً ،بعدما
ا�ستطاع رئي�س اجلمهورية برهم �صالح ،املح�سوب
على «االحتاد الوطني الكرد�ستاين» ،خطف الأ�ضواء،
وخ�صو�ص ًا �أن الأيام الأخرية �شهدت حراك ًا خارجي ًا
للرجل ،ع � ّزز من ح�ضور رئا�سة اجلمهورية ،بعد

«تهمي�ش» طاولها نتيجة �أداء الرئي�س ال�سابق ف�ؤاد
مع�صوم .ووفق ًا لهذه القراءة ،ف�إن برزاين يحاول
للمكون الكردي».
الت�أكيد على �أنه «املمثل الأبرز
ّ
من جهتها ،ر�أت القيادية يف «االحتاد الوطني»� ،آال
جالل الطالباين� ،أن «م�شاكل كرد�ستان تحُ ّل عرب
الربملان العراقي االحت��ادي ،ولي�س عرب ال�صفقات
احلزبية» ،م�ضيفة «(�أننا) نرى احللول يف بغداد،
لكن يجب �أن تكون عرب مفا�صل الدولة الر�سمية
وم�ؤ�س�ساتها ،ال عرب �صفقات وحتالفات مل�صالح
حزبية ومكا�سب �شخ�صية» .و�أع��رب الأم�ين العام
لـ«االحتاد الإ�سالمي لرتكمان العراق» ،جا�سم حممد
جعفر البياتي ،ب��دوره ،عن قلقه البالغ من زيارة
برزاين ،مبدي ًا خماوفه من «�إبرام اتفاقية مع جهات
حكومية �أو مع بع�ض الأح��زاب والكتل ال�سيا�سية
لإعادة النظر يف و�ضع كركوك واملناطق املتنازع
عليها».
و�أف��اد م�صدر مطلع ،ال�سبت ،بقيام زعيم احلزب
الدميقراطي الكرد�ستاين م�سعود ب��ارزاين بزيارة
دولتني خليجيتني.
وقال امل�صدر ان "بارزاين �سيجري عقب االنتهاء
من جولته يف بغداد والنجف زيارة اىل ال�سعودية
واالمارات".
و�أج���رى رئي�س احل��زب الدميقراطي الكرد�ستاين
م�سعود ب��ارزاين ،اخلمي�س واجلمعة ،لقاءات مكثفة
مع القيادات العراقية من خمتلف القوى والأحزاب
والكتل وال�شخ�صيات يف بغداد والنجف.
و�أف���اد موقع ب���ارزاين ب���أن ال�صدر و�صف خالل
اجتماعهما زيارته �إىل بغداد والنجف بـ"املهمة
والتاريخية" ،م�ؤكداً �أنها "بداية مهمة وتوجه جديد
و�إيجابي للعملية ال�سيا�سية يف العراق ومنع تكرار
الأخطاء وبناء حكومة جديدة".
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