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�سيما  ال  ال�سيا�سية  الكتل  بع�ض  ان  ي��ب��دو 
غري  واالعمار  اال�سالح  حتالف  يف  املن�سوية 
را�سية على الية توزيع املنا�سب يف احلكومة 

اجلديدة التي يقودها عادل عبد املهدي..
اال�سالح  حتالف  ان  �سيا�سية،  م�سادر  وتقول 
واالعمار ي�سهد خالفات وان�سقاقات يف داخله 
الكابينة  يف  املنا�سب  ت��وزي��ع  الية  ب�سبب 
بان  الكتل  بع�ض  تعتقد  اذ  اجلديدة،  احلكومية 
توزيع املنا�سب كان غري عادال ، ب�سبب ح�سول 
كتل معينة على وزارات ومنا�سب يف احلكومة 

بينما اخرى مل حت�سل على اية من�سب".
ان  ن��ي��وز«،  »اجل��ورن��ال  ل�  امل�سادر  وت�سيف 
يف  املن�سويان  واحلكمة  الن�رص  "ائتاليف 
يف  باملظلومية  ي�سعران  اال���س��الح  حتالف 
يعتقدون  انهم  اىل  الفتة   ،" اجلديدة  احلكومة 
زعيم  م��ن  امل��دع��وم  ���س��ائ��رون  "ائتالف  ب��ان 
االكرب  املنتفع  ال�سدر  مقتدى  ال�سدري  التيار 
من ت�سكيل حتالف اال�سالح لكونه ح�سل على 
لرئي�ض  االول  النائب  وكذلك  وزاري��ة  منا�سب 
على  للح�سول  ك��ذل��ك  يطمح  فهو  ال��ربمل��ان 

رئا�سات بع�ض الهيئات امل�ستقلة".
"االن�سقاقات  ان  اىل  ذاتها  امل�سادر  وا�سارت 
بزعامة  الوطنية  ائتالف  �سهدها  التي  االخرية 
اياد عالوي جعلت موقف االخري �سعيفا داخل 
حتالف اال�سالح والذي قد يوؤدي اىل عزله من 
على  ائتالفه  ح�سل  ما  اذا  خا�سة  التحالف 

حقيبة الدفاع الذي ي�سعى اليها.
“رئي�ض  بان  اخ��رى  م�سادر  اف��ادت  حني  يف 
باأنه  ي�سعر  ال��ع��ب��ادي  ح��ي��در  ن�رص  ائ��ت��الف 
اال�سالح،  حتالف  قبل  من  لالإهمال  يتعر�ض 
التي  النيابية  الن�رص  كتلة  تفكك  بعد  وخا�سة 

منا�سبة  اأي  ي�ستغل  اأن  ولذلك يحاول  يتزعمها 
اإىل  يعود  كي  ثانوية،  ب��دت  مهما  حادثة  اأو 

االأ�سواء.
ت�سلم  ال��ذي  امل��ع��ت��دل،  اجل��ن��اح  اأن  وا���س��اف��ت 
العبادي  لرعاية  يكفي  ما  يبذل  مل  ال�سلطة، 

وتوفري التطمينات الكافية.
اأن  موؤكدة  ذلك  من  اأبعد  اإىل  امل�سادر  وتذهب 
الربود يف العالقات ال يقت�رص على العبادي بل 
هنالك فتور وا�سح يف العالقة بني عبداملهدي 
راعي  ال�سدر،  مقتدى  ال�سدري  التيار  وزعيم 
ت�سكيل  منذ  يلتقيا  مل  اإذ  "�سائرون"،  حتالف 
برهم  اجلمهورية  رئي�ض  اأن  كما  احلكومة، 

�سالح نف�سه مل يذهب بعد اإىل النجف.
املحور  حتالف  يف  القيادي  اعلن  جهته،  من 
ان�سقاق  عن   ، الكربويل  حممد  النائب  الوطني 
اياد  الوطنية، بزعامة  )16( نائبا من ائتالف 

عالوي، وان�سمامهم اىل حتالفه.
ان  �سابق،  �سحفي  حديث  يف  الكربويل  وقال 
“16 نائبا ان�سقوا عن ائتالف الوطنية وجاءوا 
ال  الوطنية  يف  احلاليني  والنواب  املحور،  مع 
حتالف  “ابواب  ان  موؤكدا  النائبني”،  يتعدون 
مب�رصوع  يوؤمن  �سخ�ض  الأي  مفتوحة  املحور 

التحالف.
كتلة  �سكلوا  نائب   16 ال�  “هوؤالء  ان  وا�ساف 
ا�سمها الوطنية داخل حتالف املحور، وهو االن 

ر�سميا بالتحالف، وجزء مهم بالتحالف.
وي�سعى زعيم تيار احلكمة الوطني عمار احلكيم 
اىل ترميم ت�سدعات حتالف اال�سالح الداخلية 
حيدر  ن�رص  ائتالف  برئي�ض  لقائه  خالل  من 

العبادي ورئي�ض ائتالف الوطنية اياد عالوي.
بعث  احلكيم  ف��ان  نيابية  م�سادر  وبح�سب 
ر�سائل توؤكد اهمية بقاء العبادي وعالوي يف 

حتالف اال�سالح.

بغداد - اجلورنال: اعلنت اللجنة القانونية النيابية عن مقرتحات تعديل قانون انتخابات جمال�ض املحافظات واالق�سي�ة ، 
والتي ماتزال معرو�سة للنقا�ض داخ�ل اللجنة. وذكرت ع�سو اللجنة املا�ض فا�س�ل ،يف ت�رصيح �سحفي، "�سيتم تعديل بع�ض 
فقرات قانون انتخابات جمال�ض املحافظات للت�سويت عليها امام الربملان خالل اجلل�سات املقبل�ة "، وا�سارت اىل ان " 
تعديل �سن الرت�سيح وال�سهادة الدرا�سية للمر�سح �ستعر�ض جمددا للنقا�ض خالل االجتماعات الدورية للجنة. وا�سافت ان " 
اللجنة ب�سدد تعديل بع�ض فقرات القانون ولي�ض جممل القانون ، منها م�سطلحات ومفردات لغوية تتعلق بارتكاب اجلناية 
او اجلنح�ة للمر�سح وان يحدد نوعها "، مبينة " خالل زمن النظام ال�سابق كانت هناك جنايات وجنح غري خمل�ة بال�رصف 
لكنها تعد �سيا�سية". وتابعت القول ان " تقلي�ض عدد اع�ساء جمال�ض املحافظات يحظى باجماع نيابي و�سيا�سي ، ولدينا 

تعديل قانوين �سابق الغى جمال�ض النواحي وابقى جمال�ض املحافظات فقط". 

ال  اأنه  الركابي،  كاطع  النيابية،  والدفاع  االمن  جلنة  ع�سو  راأى 
يف  املدن  من  واخراجه  العراقي  اجلي�ض  بابعاد  املجازفة  ميكن 
الزالت  النائمة  اخلاليا  بع�ض  هناك  ان  اىل  الفتًا  الراهن،  الوقت 
قبل  من  واحلذر  احليطة  يتطلب  الذي  االمر  املدن،  داخل  موجودة 
“مو�سوع  القوات االمنية. وقال الركابي يف ت�رصيح �سحفي ،ان 
نقل اجلي�ض اىل احلدود مت طرحه قبل 7 اعوام بعد احداث االنبار 
حينها  املطالبات  ازدادت  الوقت،  ذلك  يف  م�ساكل  من  ومارافقها 
املدن  خارج  اجلي�ض  “نقل  اأن  مبينا  املدن”،  عن  اجلي�ض  بابعاد 

على  عازمة  والدفاع  االمن  وجلنة  ق��رارات،  جمموعة  اىل  يحتاج 
لكل  االمنية املوجودة الن  قرار ال�ستيعاب جميع احلاالت  ترتيب 
االمن  “جلنة  اأن  الركابي،  واأ�ساف  معني.  امني  م�ستوى  حمافظة 
والدفاع الميكن ان جتازف باخراج اجلي�ض من حمافظة ما، اال بعد 
املحلية  احلكومتني  ومفاحتة  االمني  واقعها  على  درا�سة  تعد  ان 
واملركزية، من اجل يكون هناك اتفاق على اخراج اجلي�ض وادخال 
قوات الداخلية. وا�سار ع�سو جلنة االأمن النيابية اإىل اأن “ان�سحاب 
الت�سويت على ذلك، فاأنه لن يطبق على كل  اجلي�ض ويف حال مت 
االمن  م�ستويات معينة من  بل هناك  واحد،  املحافظات يف وقت 

لكل حمافظة.

اأكد نائب رئي�ض هيئة احل�سد ال�سعبي ابو مهدي 
اأزم��ات  اإدارة  تريد  وا�سنطن  ان  املهند�ض، 
املنطقة وهي من ترعى االإرهاب، م�سرياً اىل 
من  االن�سحاب  ب�ساأن  االأمريكية  املزاعم  ان 
قدمية.  لعبة  العراق  اإىل  القوات  ونقل  �سوريا 
الت�رصيحات  �سحفي" ان  ت�رصيح  يف  وقال 
االمريكي  الرئي�ض  ل�سان  على  االأم��ريك��ي��ة 
مبينًا  وعجز،  ف�سل  نربة  فيها  ترامب  دونالد 

دوالر  تريليونات   7 اإنفاق  اأعلن  ترامب  ان 
على  بغداد  زي��ارة  ي�ستطع  ومل  ال��ع��راق  يف 
ميكن  ال  انه  املهند�ض"  واأ�ساف  اآمن".  نحو 
يف  والكرد  املنطقة  يف  باالأمريكيني  الثقة 
�سوريا يالحظون ذلك، الفتًا اىل ان االأجهزة 
اأي  و"ال�سي  االأمريكية  والع�سكرية  االأمنية 
وعلينا  املنطقة  يف  لعبة  اإدارة  حتاول  اإي" 
اأن نكون حذرين. وتابع" كما خرجت القوات 
الحقًا  �ستخرج  م�سبقًا  العراق  من  االأمريكية 

اإن مل تفعل ذلك عرب القنوات الدبلوما�سية.

�سادقت رئا�سة اجلمهورية واملحكمة االإدارية، جل�سة جمل�ض 
حمافظة بغداد التي �سهدت انتخاب فالح اجلزائري حمافظًا 
لبغداد.  وقال املكتب االإعالمي للجزائري يف بيان ،اإن رئا�سة 
الذي ح�سم مو�سوع  اجلمهورية �سادقت على قرار املحكمة 
رئا�سة  اأن  البيان،  واأو�سح  لبغداد.  جديد  حمافظ  انتخاب 
حمافظا  اجلزائري  فالح  يكون  اأن  على  �سادقت  اجلمهورية 
خلفا لعطوان العطواين الذي فاز باالنتخابات الربملانية بعد 
تقدمي ا�ستقالته وب�سكل ر�سمي خالل جل�سة انتخاب املحافظ 

حمافظا  مهامه  باداء  با�رص  اجلزائري  اأن  واأ�ساف،  اجلديد. 
الفني  نائبه  ب�سحبة  الد�ستوري  لليمني  تاأديته  بعد  لبغداد 
ل محافظ  فنيا  نائبا  اجلل�سة  بذات  انتخبه  الذي  هيجل  علي 
بغداد خلفا جلا�سم البخاتي الذي فاز هو االخر باالنتخابات 
خالل  �سوت  بغداد  حمافظة  جمل�ض  اأن  يذكر  الربملانية. 
 ،  )2018 االأول  كانون   22( ال�سبت  عقدت،  التي  جل�سته 
على فالح اجلزائري ملن�سب املحافظ، بعدها رف�ست رئا�سة 
اجلمهورية امل�سادقة على فالح اجلزائري حمافظًا للعا�سمة 
الق�ساء يف �سحة وقانونية اجلل�سة االوىل  البت من  اال بعد 

التي اأُختري فيها فا�سل ال�سويلي حمافظا.

بعد  املا�سي  اال�سبوع  خالل  العراقي  االع��الم  �سغل  ا�سم  اإ�رصائيل، 
ت�رصيح وزير اخلارجية حممد علي احلكيم، اإن العراق يوؤمن ب�رصورة 
كتال  اعتربته  ال��ذي  املوقف  وا�رصائيل(،   )فل�سطني  الدولتني  حل 
الذي  للمبداأ  خمالف  موقف  هو  فيما  باإ�رصائيل،  اعرتافا  �سيا�سية 
اعتمدته بغداد جتاه االأزمة الفل�سطينية طيلة ال�سنوات املا�سية. اما 
اليوم ك�سفت تقارير  ا�رصائيلية عن زيارات متكررة قامت بها ثالثة 
وفود نيابية عراقية العام املا�سي، من بينها “ممثلون ال�سنة، احمد 
اللويزي  عبدالرحمن  نينوى،  عن  اجلربا  احمد  نينوى،  عن  اجلبوري 
باالإ�سافة  نينوى  عن  ال�سمري  عبدالرحيم  �سابق،  نائب  نينوى  عن 

بغداد  املفرجي عن حمافظة كركوك، وعالية ن�سيف عن  اإىل، خالد 
"�سل�سلة  ان  ال�سيعة”. وقالت وزارة اخلارجية اال�رصائيلية  ممثلة عن 
عراقيني  حمليني  قادة  من  بعث  ثالث  قامت  م�سبوقة،  غري  زيارات 
م�سوؤولني  مع  لقاءات  واجرت  االأخ��رية،  االأ�سهر  يف  ا�رصائيل  بزيارة 
عراقيا   15 بها  �سارك  التي  البعث،  "عقدت  وا�سافت  ا�رصائيليني". 
متحف  زاروا  ا�رصائيليني،  اك��ادمي��ي��ني  م��ع  ل��ق��اءات  ب��االإج��م��ايل، 
حكوميني  م�سوؤولني  مع  والتقوا  املحرقة،  لذكرى  فا�سيم”  “ياد 
ا�رصائيليني". والعراق بحالة حرب مع ا�رصائيل ويدعم ب�سدة مقاطعة 
اجلامعة العربية الإ�رصائيل، وجوازات ال�سفر العراقية ال ت�سلح لل�سفر 
اىل ا�رصائيل. الربملان العراقي رد �رصيعا على هذه االنباء ودعا وزارة 
الذهاب الأر�ض حمتلة خط  "ق�سية  اىل فتح حتقيق، عادا  اخلارجية 

اأحمر، وم�ساألة ح�سا�سة للغاية بالن�سبة للم�سلمني يف اأق�سى م�سارق 
االأر�ض ومغاربها"، وقال النائب االول لرئي�ض جمل�ض النواب ح�سن 
غربية  اإع��الم  و�سائل  نقلته  مبا  التحقيق  اخلارجية  "على  الكعبي 
واإ�رصائيلية ب�سان زيارة ثالثة وفود عراقية اإىل الكيان االإ�رصائيلي". 
كما قام الكعبي بتوجيه جلنة العالقات اخلارجية النيابية بالتحقيق 
يف حقيقة هذه الزيارة ومدى دقتها، والك�سف عن اأ�سماء امل�سوؤولني 
الذين زاروا االأر�ض املحتلة وباخل�سو�ض من اأع�ساء جمل�ض النواب 
اأن  �سابق  وقت  يف  اأبيب  تل  ك�سفت  جهتها  من  الزيارة".  �سحت  اإن 
اإ�رصائيل خالل  15 �سخ�سا، زارت  ثالثة وفود حزبية عراقية �سمت 
والتطبيع.  باإيران  خا�سة  ق�سايا  وبحثت   ،2018 املا�سي  العام 
على  تغريدة  يف  كوهني  ايدي  اال�رصائيلي  وال�سحفي  الكاتب  وقال 

اأ�سخا�ض من طرفهم كانوا �سمن  اأو  النواب  “هوؤالء  ح�سابه بتويرت، 
عن  اجلبوري  احمد  ال�سنة،  اإ�رصائيل:“ممثلون  زارت  التي  الوفود 
نينوى، احمد اجلربا عن نينوى، عبدالرحمن اللويزي عن نينوى نائب 
�سابق، عبدالرحيم ال�سمري عن نينوى باالإ�سافة اإىل، خالد املفرجي 
عن حمافظة كركوك، وعالية ن�سيف عن بغداد �سيعية”. رئي�ض كتلة 
النائب احمد اجلربا، رد على كوهني بتغريده قال  العربي  امل�رصوع 
التي  ال�رص  غربان  تغادرها  اأن  بعد  ولكن،  القد�ض  �سنزور  فيها"نعم 
اجتمعت عليها من كل حدب و�سوب". واأ�ساف: "نعم �سنزور القد�ض 
هو  هذا  مطهرة،  عربية  القد�ض  تعود  ان  بعد  االأق�سى،  يف  و�سن�سلي 
التميمي،  القانوين علي  ردنا على هذه احلثاالت". من جهته اخلبري 
اغرا�سها  لتحقيق  وم�ساعدتها  لل�سهيونية  املروجني  عقوبة  ان  اكد 

اإن  �سحفي،  ت�رصيح  يف  التميمي  وقال  العراقي.  القانون  مبوجب 
“قانون العقوبات العراقي عاقب يف املادة ٢٠١ باالعدام على من 
يدان بالرتويج لل�سهيونية اأو تقدمي اأي م�ساعدة مادية اأو معنوية لها 
لتحقيق اأغرا�سها”. واأ�ساف، اأن “الد�ستور ين�ض على ان اال�سالم دين 
الدولة والعقيدة العامة لل�سعب هي حترير فل�سطني”، موؤكدا انه “ميكن 
حتريك ال�سكوى من االدعاء العام اأو جهات الرقابة االأخرى”. يذكر اأن 
العراق ر�سميا يف حالة حرب مع اإ�رصائيل عرب تاريخ الدولة احلديث، 
وقواته �ساركت يف حروب عامي 1967 و1973 �سد اإ�رصائيل. ويف 
عام 1981، ق�سف �سالح اجلو االإ�رصائيلي املفاعل العراقي اأوزيراك، 
وبعد عقد، يف حرب اخلليج االأوىل، اأطلق النظام ال�سابق اأكرث من 40 

�ساروخ �سكود على اإ�رصائيل.

الخالفات واالنشقاقات تهدد تماسك تحالف االصالح

البرلمان يحقق بزيارة وفود عراقية السرائيل وعقوبة االعدام تنتظر المدانين

مقترحات نيابية لتعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات
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 المدن مجازفة

المهندس: واشنطن تريد 
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المحكمة االدارية تصادق على 
الجزائري محافظا لبغداد

بغداد – سعد المندالوي

بغداد – حسين فالح

بغداد - الجورنال بغداد - الجورنال بغداد - الجورنال

الجورنال – متابعة
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العراق يكشف عن توقعاته لحاجة 
العالم من النفط خالل 2019

فيروز "كافيه" تستحضر الحنين إلى بالد الشام في جنوب العراق

اسود الرافدين يواجهون النجوم الذهبية 
في مستهل مشوارهم بكأس آسيا اليوم
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A L J O U R N A L  N E W S P A P E R

اأف�سل  الأي��ام  االأم��ري  عبد  حممد  حنني  ك��ان 
وجذوره امل�رصقية هو ما األهمه الفتتاح اأول 
مقهى خمتلط للجن�سني يف الب�رصة منذ عهد 
وت�سميته  وا�ستيحاء ت�ساميمه  البائد  النظام 

على �رصف املطربة اللبنانية فريوز.
 ، زب��ائ��ن��ه  يتمكن  اأن  االأم���ري  عبد  وي��اأم��ل 
ومعظمهم من ال�سباب العراقيني ، من ن�سيان 
وفقدان  موؤقتًا  املحافظة  يف  ال�رصاعات 
يكد�ض  كان  الذي  العربي  االأدب  يف  اأنف�سهم 
الكتب يف مقهاه بينما ي�رصبون  على رفوف 

القهوة من اأكواب ُطبع عليها وجه فريوز.

هذا  جيدة  بذكريات  ف��ريوز  اأغ���اين  ترتبط 
املكان �سيعيد النا�ض اإىل املا�سي ، اإىل اأيام 
اأف�سل" ، قال املالك من مقهى ومكتبة فريوز 

اجلديدة يف و�سط الب�رصة، 
"لقد تعلمنا اأغاين فريوز خالل اأيام املدر�سة 
، لذا قمنا بربط ا�سمها باحلنني كما تباع يف 
والتي   ، فريووز  �سور  عليها  اأك��واب  املقهى 
ال�سيارات  راديو  من  الهادئ  �سوتها  ينبعث 
العامل  اأنحاء  جميع  ويف  العراقية  املدن  يف 

العربي.
ن�ساأ عبد االأمري البالغ من العمر 29 عامًا يف 
موطن والدته يف �سوريا ، لكنه فر اإىل الب�رصة 
يف عام 2012 قرب بداية احلرب يف �سورية.

،احلرب التي بداأت قبل اأكرث من �سبع �سنوات  
قتل فيها املئات االآالف وجرب املاليني على 

النزوح من منازلهم.
دم�سق  مقاهي  ثقافة  يحاكي  مقهى  فتح  اإن 

- قد حقق جناحًا كبرياً ، والعديد من ال�سكان 
املحليني م�رصورون

املكتبة  ه��و  امل��ك��ان  ه��ذا  يف  اأح��ب��ه  "ما 
واخلدمة اجليدة هذا املكان هادئ وخال من 
تقييد حريتنا" ،  الذين يحاولون  االأ�سخا�ض 
من  تبلغ  ام��راأة  وهي   ، �سجاد  �سمانا  قالت 
العمر 23 عاًما تعمل كمقدمة اإذاعية حملية.

ميكنك  الذي  املكان  اإنه   ، طويل  يوم  "بعد 
اال�ستماع  خالل  من  همومك  تن�سى  اأن  فيه 

اإىل فريوز وقراءة كتاب.
تقع الب�رصة حيث يلتقي نهري دجلة والفرات 
بالقرب من اخلليج ، وكانت لعدة قرون بوتقة 
والهنود  واالأت���راك  والفر�ض  العرب  من  لكل 

الثقافية  تركوا ب�سماتهم  الذين  واليونانيني 
يف املدينة.

احتجاجات  يف  ال��ب�����رصة  �سباب  و���س��ارك 
 ، العنف  اإىل  حتولت  التي  اأيلول   / �سبتمرب 
�ساكني من البطالة ونق�ض اخلدمات والف�ساد
الغالبية  الب�رصة  يف  النفط  حقول  وتكون 
لكن   ، النفطية  ال��ع��راق  ث��روة  م��ن  العظمى 
واملياه  الكهرباء  نق�ض  من  تعاين  املدينة 

مثل الكثري من البالد.
 ، ال�سيعة  من  الغالب  يف  هم  العراق  �سكان 
حمافظ  اجل��ن��وب  يف  جمتمعها  م��ن  وك��ث��ري 
العباءة  الن�ساء  من  العديد  ترتدي  حيث   ،
 ، القدمني  اأخم�ض  اإىل  الراأ�ض  من  ال�سوداء 

جانب من تحضيرات اسود الرافدين لموقعة فيتنام في كأس آسيا

العراق... أزمة النزوح والمخيمات 
لم تنته بعد


