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ما زالت حوارات الكتل ال�سيا�سية جتري على قدم و�ساق 
وباخل�سو�ص  ال�ساغرة  الثالث  ال���وزارات  ملف  حل�سم 
نحو  مرور  من  الرغم  على  والداخلية،  الدفاع  حقيبتي 
60 يوما على منح الثقة حلكومة عادل عبد املهدي،يف 
الرتبية  ملر�سحي  الثقة  الربملان  فيه  منح  الذي  الوقت 

�سيماء احليايل والهجرة نوفل مو�سى.
الفتح برئا�سة هادي  ويرى مراقبون ان ا�رصار حتالف 
الداخلية  حلقيبة  الفيا�ص  فالح  تر�سيح  على  العامري 
مقابل اعرتا�ص ائتالف �سائرون بزعامة مقتدى ال�سدر 
ال��وزراء  رئي�ص  حم��اوالت  ام��ام  عرثة  حجر  �سكل  عليه 
جديا  ا�سبح  االمر  ان  اال  الوزارية،  الكابينة  ال�ستكمال 
قد  والتي  ال�سيا�سية  القوى  بني  املكثفة  احل��وارات  بعد 
ينتج عنها مترير فالح الفيا�ص حلقيبة الداخلية وفي�سل 

اجلربا للدفاع.
املحور  حتالف  تو�سط  عن  �سيا�سية،  م�سادر  وك�سفت 
هناك  ان  مبينة  االمنية،  ال��وزارات  ازمة  حلل  الوطني 
الداخلية  وزارة  وكيل  من�سب  منح  على  اتفاق  �سبه 
الئتالف �سائرون مقابل الت�سويت على مر�سح الداخلية 
نيوز«،  »اجلورنال  ل�  امل�سادر  وقالت  الفيا�ص.  فالح 
رئي�ص  حكومة  يف  الوزارية  الكابينة  اكمال  “تاخر  اأن 
توؤثر  قد  والتي  اأزمة  خلقت  املهدي  عبد  عادل  ال��وزراء 
والرقابي  الت�رصيعي  وال��دور  ال�سيا�سية  العملية  على 
الوطني  املحور  “حتالف  ان  مبينة  النواب”،  ملجل�ص 
تدخل كو�سيط �سيا�سي بني حتالفي �سائرون والفتح حلل 
اأزمة مر�سحي الوزارات ال�ساغرة يف احلكومة. واأ�سافت 
وزارة  وكيل  من�سب  يكون  ان  على  اقرتح  “املحور  ان 
فالح  على  الت�سويت  مقابل  �سائرون  ل�سالح  الداخلية 
قد  "�سائرون  ان  اىل  الفتة  الداخلية"،  لوزارة  الفيا�ص 
وكيل  ملن�سب  الزاملي  حاكم  ال�سابق  النائب  ير�سح 
الوزراء  رئي�ص  ان  اىل  اخرى  م�سادر  وت�سري  الداخلية. 
عادل عبد املهدي قد كلف مر�سح �سائرون حميد الغزي 

ملهدي  خلفا  ال���وزراء  ملجل�ص  العام  االم��ني  ملن�سب 
العالق.

وياتي ذلك بعد االتفاق بني الفتح و�سائرون على منح 
وكيل  ومنها  االحتادية  احلكومة  يف  املنا�سب  بع�ص 
وزارة الداخلية وامانة جمل�ص الوزراء الئتالف �سائرون 
بح�سب  الفيا�ص،  فالح  الداخلية  مر�سح  مترير  مقابل 

امل�سادر ذاتها.
ويقول القيادي يف حتالف �سائرون النائب رائد فهمي 
لهذا  الغزي  ا�سم  طرح  �سهدت  م�ست  التي  “االيام  ان   ،
“ال علم لدي ب�سدور تكليف بهذه  املن�سب”، م�ستدركًا 
اأبرز  هو  الغزي  “حميد  ان  اىل  م�سريا  ر�سميًا”،  املهمة 

اال�سماء املطروحة بقوة لهذا املن�سب”.
مر�سح  لرف�ص  الوطني  املحور  حتالف  حماوالت  ورغم 
ال�سيا�سية االخرى متريره  القوى  ان بامكان  اال  الدفاع 

خا�سة اذا ح�سل توافقا بني �سائرون والفتح.
احللبو�سي  هيبت  الوطني  املحور  عن  النائب  وق��ال 
املحور  لدى  توجها  “هناك  ان  نيوز«،  »اجل��ورن��ال  ل� 
الدفاع  حقيبة  مر�سح  على  الت�سويت  برف�ص  الوطني 
املهدي  عبد  عادل  الوزراء  رئي�ص  والزام  اجلربا  في�سل 

بتقدمي �سخ�سية اخرى وتر�سيحها لهذا املن�سب
على  العراقي  ال��ن��واب  جمل�ص  �سوت  اخ��ر.  جانب  من 
مر�سحي وزارة الرتبية  والهجرة واملهجرين يف حكومة 

عبد املهدي التي نالت الثقة يف ت�رصين االول املا�سي.
وقال مرا�سل »اجلورنال نيوز«،ان "جمل�ص النواب �سوت 
املحور  لتحالف  التابعة  الرتبية  وزارة  مر�سح  على 

احليايل. املن�سوي يف البناء �سيماء  
وزارة  ملر�سح  الثقة  اي�سا  منح  الربملان  ان   وا�ساف 
يف  اخ��ف��ق  فيما  مو�سى،  ن��وف��ل  واملهجرين  الهجرة 
اجلربا  نوفل  ال��دف��اع  وزارة  مر�سح  على  الت�سويت 
والداخلية فالح الفيا�ص لعدم التو�سل اىل توافق الذي 

ينتظراي�سا وزارة العدل.
حممد  برئا�سة  االعتيادية  جل�سته  النواب  جمل�ص  وعقد 

احللبو�سي وبح�سور اكرث من 250 نائبا.

املحافظات  جمال�ص  النتخابات  جديد  موعد  حتديد   ، ال��وزراء  جمل�ص  اعلن  اجل��ورن��ال:   – بغداد 
ال�سابق  الغى قراره  الوزراء  الوزراء يف بيان، ان جمل�ص  العامة ملجل�ص  واالق�سية. وذكرت االمانة 
العليا  املفو�سية  تقوم  ان  انتخابات جمال�ص املحافظات، على  ل�سنة 2018حول حتديد موعد   82
امل�ستقلة لالنتخابات باقرتاح موعد جديد الإجراء انتخابات جمال�ص املحافظات واالق�سية ان�سجاما 
العليا  املفو�سية  واأك��دت  املعدل.   2008 ل�سنة   36 رقم  املحافظات  جمال�ص  انتخاب  قانون  مع 
اإكمال  اإمكانية حتديد موعد النتخابات جمال�ص املحافظات قبل  لالنتخابات يف وقت �سابق عدم 
االإجراءات اللوج�ستية اخلا�سة بها، مبينًة اأنها �ستدر�ص مقرتحات احلكومة والربملان ب�سان املواعيد 

التي �سيقدمانها.

للطعن  دعوى  ردها  العليا  االحتادية  املحكمة  اعلنت 
املدعي  اأن  موؤكدة  اجلمهورية،  رئي�ص  انتخاب  بجل�سة 
املتحدث  وق��ال  الد�ستور.  اإىل  ت�ستند  ال  طلبات  ق��دم 
اإن  ب��ي��ان  يف  ال�ساموك  اإي��ا���ص  للمحكمة  الر�سمي 
برئا�سة  جل�ستها  عقدت  العليا  االحتادية  "املحكمة 
االع�ساء  الق�ساة  وح�سور  املحمود،  مدحت  القا�سي 
كافة، ونظرت طعنًا قدمه احد املواطنني على انتخاب 
الذي  "املدعي  ان  ال�ساموك،  وتابع  اجلمهورية.  رئي�ص 

طلب  لوظيفته،  ا�سافة  النواب/  جمل�ص  رئي�ص  خا�سم 
يف  والبت  اجلمهورية،  رئي�ص  انتخاب  جل�سة  ابطال 
تر�سيحه الذي قدمه �سابقًا. واأ�سار، اإىل اأن "املدعي طلب 
اي�سًا ،يف حال عدم نيله من�سب رئي�ص اجلمهورية، ان 
ت�رصف له خم�س�سات رئي�ص اجلمهورية ملدة واليته 
الدعوى  نظرت  "املحكمة  اأن  اإىل  ولفت،  �سنوات.  اربع 
يف جل�سة علنية بح�سور وكيل املدعي، ووكيل املدعى 
عليه رئي�ص جمل�ص النواب/ ا�سافة لوظيفته، وا�ستمعت 
اإىل اقوال الطرفني، ووجدت اأن طلبات املدعي ال ت�ستند 

اإىل �سند من الد�ستور، وقررت ردها.

اال�سالمية  الرتبية  كتب  ان  الرتبية  وزارة  قالت 
ا�ساءة  اأي��ة  من  تخلو  الدرا�سية  املراحل  جلميع 
يروج  ما  واأن  العراقي  املجتمع  يف  مكون  الأي 
عار  االجتماعي  التوا�سل  مواقع  عرب  البع�ص  له 
ان  ، االثنني،  ال��وزارة  ".  وذكر بيان  ال�سحة  عن 
اال�سالمية  الرتبية  كتب  يف  املعتمدة  الطبعات 
ال��درا���س��ي  ال��ع��ام  ه��ي طبعة  ك��اف��ة  ل��ل��م��راح��ل 
وع��ام   2017/2018 و   2016/2017
العام  �ستعتمد يف  التي  والطبعة   2018/2019
له  يوؤ�سف  2019/2020 ومما  القادم  الدرا�سي 
ا�ستمرار م�سل�سل الكذب واالفرتاء وتزييف احلقائق 

اخ��ريا  ولي�ص  واخ��ره��ا  البع�ص  ميار�سها  التي 
املنهج  يف  مو�سوعات  بوجود  الباطل  االدع��اء 
من  العراقي  املجتمع  قيم  مع  تتنافى  العراقي 
خالل عر�ص �سفحة ماأخوذة من منهج ال حدى 
الدول املجاورة يف العراق واالدعاء زوراً وبهتانًا 
باأنها موجودة يف املنهج العراقي. وا�ساف " ان 
الرموز  زج  البع�ص  اي�سا حماولة  له  يوؤ�سف  مما 
يف  الرفيعة  امل��ك��ان��ة  ذات  امل��ح��رتم��ة  الدينية 
املجتمع العراقي والعربي والعاملي يف هذا االمر 
عرب اإي�سال �سفحة مزورة وهذه �سابقة خطرية مل 
حت�سل �سابقا وهي غريبة على العراقيني ودخيلة 
العراقي امل�سهود له  العمل االعالمي  على تقاليد 

باالأمانة والدقة وال�سدق يف تناول االمور.

ر�سمي  طلب  وجود  العراقية  الدفاع  وزارة  نفت 
م��ن اجل��ان��ب االم��ريك��ي ل��دخ��ول اجل��ي�����ص اىل 

االرا�سي ال�سورية بعد قرار ترامب االخري.
وقال م�سدر رفيع يف وزارة الدفاع »اجلورنال 
امريكي  طلب  وج��ود  ع��ن  "احلديث  ن��ي��وز«،ان 
بدخول اجلي�ص العراقي داخل االرا�سي ال�سورية 

غري دقيق وال�سحة له.
وا�ساف ان "اجلي�ص العراقي يعمل وفق الد�ستور 

والميكن حتريك اي قوات اال بامرة القائد العام 
خارجية  مهمة  ايكال  ان  ،كما  امل�سحلة  للقوات 
للجي�ص يتطلب موافقة جمل�ص النواب على ذلك"، 
بال�سوؤون  العراقي  اجلي�ص  تدخل  ان  اىل  الفتا 

اخلارجية امر م�ستبعد.
"القيادة امل�سرتكة  و�سعت خطط  ان  ولفت اىل 
حلماية  اال�ستخباراتي  اجلانب  وفعلت  ناحجة 

احلدود مع �سوريا".
و�سائل  ع��ن  نقال  �سيا�سية  م�����س��ادر  وك��ان��ت 
اخلارجية  وزير  طلب  عن  حتدثت  عربية  اعالم 

االأمريكي مايك بومبيو، خالل حمادثات هاتفية 
دخول  ال���وزراء،  ورئي�ص  العراقي  الرئي�ص  مع 
قوات عراقية مل�سافة 70 كيلومرتا داخل �سوريا 

ل�سد الفراغ بعد ان�سحاب القوات االأمريكية.
طلب  االأمريكي  اخلارجية  وزي��ر  اأن  واأ�سافت   
اأو  العراقي  اجلي�ص  اإىل  جديدة  مهمة  ت�سند  اأن 
قوة خا�سة للتوغل مب�سافة 70 كيلومرتا داخل 
�سيخلفه  ال��ذي  الفراغ  ل�سد  ال�سورية  االأرا���س��ي 

ان�سحاب اجلي�ص االأمريكي من هناك.
املن�سحب  االأمريكي،  اجلي�ص  يعمل  اأن  وتوقع 

عمليات  غرفة  اإن�ساء  على  اأربيل،  حمافظة  اإىل 
قوات  من  وجزء  البي�سمركة  قوات  مع  م�سرتكة 
فيما  ا�ستخباريا  للتن�سيق  الدميقراطية  �سوريا 
ح�سب  اإي��ران،  مع  املواجهة  باحتمالية  يتعلق 
�سكاي نيوز. واأعلنت الواليات املتحدة االربعاء 
يف  املنت�رصة  قواتها  �سحب  بداأت  اأنها  املا�سي 
انتقال  اإىل  م�سرية  البالد،  اأرا�سي  من  �سوريا 
جديدة.  مرحلة  اإىل  هناك  االأمريكية  احلملة 
�سارة  االأبي�ص،  البيت  با�سم  املتحدثة  وقالت 
�ساندرز، يف بيان �سحفي: "بداأنا باإعادة القوات 

مرحلة  اإىل  ننتقل  فيما  الوطن  اإىل  االأمريكية 
مع  �ساندرز  و�سددت  احلملة".  هذه  من  جديدة 
داع�ص يف  االنت�سارات على  "هذه  اأن  ذلك على 
�سوريا لي�ست موؤ�رصا على نهاية التحالف الدويل 

اأو حملته".
اأن  اإىل  االأبي�ص  البيت  با�سم  املتحدثة  واأ�سارت 
كبرية  "قوة  �سنوات   5 قبل  كان  داع�ص  تنظيم 
"الواليات  لكن  االأو�سط"،  ال�رصق  يف  وخطرية 

املتحدة دحرت دولة اخلالفة على االأر�ص.
و قال وزير اخلارجية الرو�سي �سريغي الفروف، 

غري  االأمريكي  امل�سلح  الوجود  م�سكلة  حل  اإن 
واأ�سار  �سهال.   يكون  لن  �سوريا  يف  امل�رصوع 
با�ستمرار  تطرح  وا�سنطن  اأن  اإىل  الف���روف، 
�سيادة وا�ستقالل ووحدة  �رصوطا جديدة تنتهك 
اأن هذه  اأرا�سي �سوريا، على الرغم من  و�سالمة 
ملجل�ص  الرئي�سية  القرارات  يف  مثبتة  املبادئ 

االأمن الدويل
ونوه اإىل �رصورة انتظار ما اإذا كان االأمريكان 
حول  ت��رام��ب  الرئي�ص  ب��ه  وع��د  م��ا  �سينفذون 

مغادرة االأرا�سي ال�سورية.  
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A L J O U R N A L  N E W S P A P E R

تقريرا  الفرن�سية،  ال�سحافة  وك��ال��ة  ن�����رصت 
املدار�ص  اأب��واب  اغ��الق  على  ال�سوء  فيه  �سلطت 
فقدوا  الذين  النازحني،  االطفال  العراقية،بوجه 
الفتة  النزوح،  اأيام  ابان  الثبوتية  م�ستم�سكاتهم 
تواجهه  التي  ال�سعبة  الظروف  اىل  كذلك  النظر 

االطفال يف مدار�سهم مبخيمات النزوح.
يف  املقيمة  م��اأرب  "الطفلة  اأن  الوكالة،  وذك��رت 
العراق، حتلم مب�ستقبل  �سمال  للنازحني يف  خميم 
ذات  الفتاة  ت�سعر  �سباح،  ك��ل  عند  لكن  كبري، 

اللحاق  ال�سبعة باحلزن لعدم قدرتها على  االأعوام 
املدر�سة، كونها ال متلك وثائق  اإىل  اأقرانها  بركب 
حمام  خميم  يف  مدر�سة  فتحت  وعندما  �سخ�سية، 

العليل 
م��اأرب  قالت  ال�سمالية،  نينوى  حمافظة  يف   2
يف  طبيبة  واأ�سبح  درا�ستي  �ساأكمل  نف�سها:  يف 

امل�ستقبل، لكنها وجدت االأبواب مغلقة.
وتقول الطفلة التي ارتدت عدة طبقات من املالب�ص 
لعلها تقيها برد العراق القار�ص، "اأريد الذهاب مع 
لي�ص  يقبلونني.  ال  لكنهم  املدر�سة،  اإىل  �سديقاتي 
من  ماأرب  والدا  "فر  الوكالة  واأ�سافت  هوية  لدي 

زمار عند اجتياح تنظيم داع�ص للبلدة الواقعة على 
بعد اأقل من مائة كيلومرت عن خميم حمام العليل2 
وجود  يثبت  ما  ميلكان  وال  اليوم،  ي�سكنونه  الذي 

طفلتهما غري �سهادة والدة �سادرة من امل�ست�سفى
واردفت: "مل يتمكن والد ماأرب، اإبراهيم حلو، منذ 
لثالث  اجلهاديني  �سيطرة  فرتة  وطيلة  فرارهم، 
ثلث  يقارب  ما  على   2014 العام  منذ  �سنوات 
�سخ�سية  بطاقة  ا�ستح�سال  من  العراق،  م�ساحة 

البنته.
ووت�ص  رايت�ص  هيومن  من  ويلي  بلقي�ص  وتقول 
الدولة  "�سيا�سة  اإن  الفرن�سية  ال�سحافة  لوكالة 

العراقية الراف�سة لتعليم اأطفال ال ميتلكون وثائق 
ال�سلطات  املقابل  يف  وتدعو  �سادمة  ر�سمية، 
اآالف  مئات  دمج  الإعادة  و�سعها  يف  ما  "بذل  اإىل 
�سيطرة  �سنوات حتت  لثالث  التي عا�ست  العائالت 
تنظيم داع�ص"، موؤكدة اأن "مفتاح هذه العملية، هو 
اأ�رصع وقت ممكن  اإىل املدار�ص يف  اأطفالهم  عودة 
بني  حلو  اإبراهيم  "عائلة  ان  اىل  الوكالة  ولفتت   ،
9.1 مليون عراقي نازح جراء العنف ومل يتمكنوا 
اإعالن  رغم  منازلهم،  اإىل  العودة  من  االآن  حتى 
واأ�سافت:  ع��ام  قبل  »الن�رص«  العراقية  ال��ق��وات 
العليل  حمام  خميم  يف  طفل   7500 بني  "ومن 

العا�رصة،  �سن  دون  هم  فقط،   2500 .يتلقى   2
الذي يوفره خم�سة معلمني، وفق ما يوؤكد  التعليم 
اإبراهيم خ�رص ويو�سح خ�رص )55  مدير املدر�سة 
من  االأطفال  متنع  عدة  اأ�سبابا  "هناك ً  اأن  عاما( 
فقدان  االأ�سباب  ه��ذه  من  املدر�سة  اإىل  ال��ذه��اب 
ظروف  نتيجة  للتلميذ  الثبوتية  امل�ستم�سكات 
النزوح ، واحلالة املادية ال�سعبة لبع�ص العائالت، 
خا�سة  العمل  يف  االأطفال  هوؤالء  من  وا�ستفادتها 
اإىل عدم رغبة البع�ص من  اإ�سافة  التي بال معيل، 
اأهلهم  ت�سجيع  وعدم  الدرا�سة  مبوا�سلة  التالميذ 
لهم ومن بني هوؤالء االأهل عبد اخلالق جلود )37 

الإطعام  املال  لديه  ولي�ص  عمله  فقد  الذي  عاما( 
اأطفاله اخلم�سة. ويقول لوكالة ال�سحافة الفرن�سية 
توفري  دون  حت��ول  ال�سعبة  امل��ادي��ة  "حالتي 
والقرطا�سية  واحلقائب  املالب�ص  من  احتياجاتهم 
نعي�ص   )...( للتعليم  الالزمة  االأخرى  وامل�ساريف 

على ما نت�سلمه من مواد
ان  اىل  الوكالة  واأ���س��ارت   ، املخيم  م��ن  غذائية 
بالنازحني فقط.  لي�ست حم�سورة  التعليم  "م�سكلة 
ال  طفل  ماليني  ثالثة  العراق،هناك  م�ستوى  فعلى 
ن�سف  اأن  خ�سو�سا  بانتظام،  املدر�سة  يرتادون 

املدار�ص الر�سمية غري موؤهلة".
تتمة �ص2


