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بغداد  -اجلورنال� :أعلنت ال�رشكة العامة للنقل البحري ،عن موافقة رئي�س جمل�س الوزراء عادل عبد
املهدي على تفعيل النقل النهري ،ملعاجلة االختناقات املرورية يف بغداد.
وقال مدير عام ال�رشكة عبد الكرمي كنهل يف بيان ،انه" ،مت الت�أكيد على اهمية تفعيل نقل اال�شخا�ص
والب�ضائع عرب زوارق التاك�سي النهري خ�صو�صا املعابر التي ت�ؤدي اىل ى�شارع املتنبي".
و�أ�ضاف �أن "رئي�س الوزراء عادل عبد املهدي وخالل جولة ميدانية يف �شوارع العا�صمة بغداد،
�أكد على �رضورة عمل زوارق التاك�سي النهري التابعة لل�رشكة للتخفيف من االزدحامات املرورية
احلا�صله يف �شوارع بغداد" .و�أ�شار كنهل �إىل "جاهزية عمل جميع زوارق ال�رشكة للعمل وامل�ساهمة
بنقل املواطنني بزوارق حديثة تتوفر فيها موا�صفات االمان وبادارة كوادر نهرية متخ�ص�صة يف
هذا املجال".
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ملف توزيع رئاسات اللجان يعمق الخالفات داخل البرلمان
بغداد – حسين فالح

ت�صاعدت حدة اخلالفات بني الكتل ال�سيا�سية
ب�سبب التناف�س على املنا�صب ال�شاغرة �سواء
يف احلكومة او الربملان ،حيث ت�سعى كل كتلة
للح�صول على مكا�سب كبرية لل�سيطرة على
امل�شهد العراقي يف ال�سنوات االربع املقبلة.
وي��رى مراقبون ان ��صراع الكتل على توزيع
رئا�سات اللجان النيابية التي ت�ضاف اىل
ازمة احلقائب الوزارية ال�شاغرة قد يربك عمل
ال�برمل��ان واحلكومة  ،اذ ت�رص كل كتلة على
موقفها جتاه توزيع املنا�صب.
وابلغت م�صادر �سيا�سية «اجل��ورن��ال نيوز»
عن وجود خالف عميق بني حتالفي اال�صالح
والبناء على رئا�سة بع�ض اللجان النيابية ،
ال�سيما االمن والدفاع والطاقة والغاز واملالية
ف�ضال ع��ن التخطيط اال�سرتاتيجي ومراقبة
الربنامج احلكومي والعالقات اخلارجية.
وقالت امل�صادر ان "هناك حماوالت ا�ستحواذ
على رئا�سة بع�ض اللجان املهمة بالربملان
من خالل هدايا �أو مبالغ مالية يقودها بع�ض
النواب البارزين" ،مبينا ان "اللجان الربملانية
ت�صنف �إىل عدة �أق�سام من خالل اهميتها فيما
توجد جلان �أخرى بالكاد جتد من يقبل توليها
داخل الربملان �أو يكون ع�ضوا فيها".
وا�ضافت ان "ن�سبة اخلالف على هذه اللجان
و�صلت حدا كبريا ،بحيث باتت اخلالفات بني
الكتل نف�سها على �أي منها يكون هو رئي�س
اللجنة �أو النائب �أو املقرر" ،الفتا �إىل �أن "ما
يعطل مترير بع�ض ال�صفقات داخل تلك اللجان
هو معار�ضة بع�ض االع�ضاء على ذلك".
واو�ضحت امل�صادر ذاتها ان "ال�رصاع يكمن
بني حتالفي اال���ص�لاح والبناء على اللجان

املهمة ال�سيما االمن والدفاع والنفط والطاقة
واملالية والتخطيط اال�سرتاتيجي ومراقبة
الربنامج احلكومي.
م��ن جهته ،اك��د النائب ع��ن حت��ال��ف املحور
الوطني قتيبة اجلبوري � ،إن �آلية توزيع النواب
على اللجان الربملانية الدائمة �سيكون مغايرا
عما ك��ان يف ال����دورات ال�سابقة ،م���ؤك��داً �أن
"مكونات حتالف البناء اتفقت على اختيار
ر�ؤ�ساء ونواب ومقرري و�أع�ضاء اللجان بعيداً
عن امل�سميات الطائفية".
ووج��ه��ت هيئة رئا�سة ال�برمل��ان يف اجلل�سة
الأوىل التي تولت فيها مهامها بت�شكيل جلنة
نيابية برئا�سة النائب االول للإ�رشاف على
ت��وزي��ع �أع�����ض��اء جمل�س ال��ن��واب اجل���دد على
اللجان الربملانية الدائمة من دون حتديد الأطر
والآل��ي��ات التي �ستعتمدها اللجنة يف عملية
التوزيع.
وا�ضاف اجلبوري �أن "عملية توزيع الأع�ضاء
على اللجان الدائمة �ستعتمد على �أ�سا�س الكتلة
ولي�س الطائفة" منوه ًا �إىل �أن "ر�ؤ�ساء اللجان
�سيتم اختيارهم على وفق مبد�أ االخت�صا�ص
والكفاءة واخلربة النيابية للأع�ضاء ال�سابقني".
وتلزم املادة ( )69من النظام الداخلي ملجل�س
النواب بت�شكيل اللجان الدائمة يف �أول جل�سة
يعقدها املجل�س م��ع م��راع��اة رغبة الع�ضو
واخت�صا�صه وخربته.
اما النائب عن حتالف �سائرون ،ق�صي حم�سن،
فقد او�ضح انه "ال ميكن ان ننفي وجود كتل
ت�سعى للح�صول على اهم اللجان يف جمل�س
ال��ن��واب ،لكن االم��ر لغاية االن مل ي�صل اىل
مرحلة ال�رصاع" ،مبينا ان "هناك تفاهمات
ب�ش�أن توزيع تلك اللجان ،ح�سب اال�ستحقاقات
االنتخابية".

العراق وإيران يخططان للربط السككي بين النجف وإيالم
بغداد – الجورنال

ي�سعى ال��ع��راق واي����ران اىل ت��ط��وي��ر القطاع
االقت�صادي بني البلدين من خالل ربط �سككي بني
حمافظتي النجف اال�رشف وايالم االيرانية.
ويقول حمافظ �إي�لام االيرانية قا�سم �سليماين
د�شتكي ،خالل لقاء جمعه مع النائب العراقي
حممود عبد الر�ضا ط�لال ،ان �إجن���از م�رشوع
تعري�ض الطريق الوا�صل بني �إيالم والنجف �إىل
�أربعة خطوط..
ومن جهته� ،أكد عبد الر�ضا طالل على العزمية
اجل���ادة ل��ب�لاده يف تعري�ض طريق م��ه��ران —
النجف �إىل  4خطوط ،مو�ضحا �أنه تباحث مع وزير

الطرق يف بالده ،حول م�رشوع الربط ال�سككي بني
�إيالم والنجف ،وتقرر متابعة املو�ضوع مع نظريه
الإي���راين .ودع��ا �إىل لقاء وزي��ري الطرق يف كال
البلدين للتوقيع على مذكرة تفاهم ،بهذا ال�ش�أن.
و�أعرب طالل عن �أمله ب�إقامة �سوقني حدوديني
قريبا ،مو�ضحا �أن��ه التقى وزي��ر اخلارجية يف
بالده ،يوم الأربعاء املا�ضي ،و�أجرى حمادثات
معه حول هذا املو�ضوع.
و�أ�شاد بالتعاون من قبل حمافظ �إي�لام ،خالل
فرتة توليه من�صب حمافظ وا�سط� ،رشق العراق،
الفتا �إىل �أنه ي�شعر �أن �إيران بلده الثاين.
وت�ستع ّد �إي��ران باالتفاق مع العراق و�سوريا مل ّد
�سكّة حديد تربط ال��دول ال��ث�لاث ،ويف حني �أن
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البرلمان يعتزم سحب الثقة عن وزراء بحكومة عبد المهدي
بغداد – الجورنال

يعتزم جمل�س النواب �سحب الثقة عن ال��وزراء
الذين ثبت تورطهم مبلفات جنائيـة و�شمولهم
باجراءات امل�ساءلة والعدالة .وقال النائب عن
حتالف �سائرون ب��در ال��زي��ادي،ال��ي��وم ال�سبت،
ان "اجلهات الق�ضائية واالمنية املخت�صـة
دققت كافة االجراءات املتعلقة بالوزراء الـ14
امل�صوت عليهم وابلغت ر�سميا رئا�ستي جمل�سي
النواب والوزراء" .وا�ضاف ان " الربملان �سيقيل
اي وزير ثبت تورطـه ،وقد يحالون اىل الق�ضاء
لأنهم و ّقعوا على تعهد امام رئي�س الوزراء ب�صحة

املعلومات الواردة يف �سريهم الذاتية " ،مبينا ان
" حتالف �سائرون طلب م�سبقا درا�سة ملفات
املر�شحيـن للحقائب ال��وزاري��ة قبل عر�ضهم
للت�صويت امام جمل�س النواب  ،لكن مل ت�ساندنا
الكتل الأخ��رى  /مل ي�سمهـا  ، /وا��صرت على
الت�صويت للوزراء اوال ثم تدقيق ملفاتهم الحقا".
وك��ان��ت رئا�سة جمل�س ال��ن��واب ق��ررت ت�أجيل
اجلل�سة اىل الثالثاء من اال�سبوع احلايل ،على
امل ا�ستكمال الكابينة الوزارية  ،حيث �صوت
جمل�س النواب ال�شهر املا�ضي على منح الثقة
لرئي�س الوزراء عادل عبد املهدي و 14مر�شحا
من كابينته الوزارية.

الفتح يحذر من نهاية العملية السياسية
في العراق
بغداد  -الجورنال

حذر النائب عن حتالف الفتح ،فالح اخلزعلي،
من غ�ضب جماهريي قد ي�ؤدي �إىل نهاية العملية
ال�سيا�سية يف العراق.
وبني اخلزعلي� ،أن "الغ�ضب اجلماهريي الحقا
قد ي�ؤدي لن�سف �أي حكومة مقبلة ،وجتدد حالة
ع��دم الر�ضى ،وحتى القيادات ال�سيا�سية قد
ت�ستنفد كل ما عندها لاللتفاف ب�صدق �أو غري
ذلك على ال�شعب ،ولكن ال يقدم �شيء �أمام قناعة
ال�شعب� ،إال امل�ؤدجلني منهم ،وبذلك ال بد من
ت�شخي�ص املواقف واخللل يف �إدارة الدولة.

وكان مكتب املرجع الديني الأعلى ،ال�سيد علي
ال�سي�ستاين ،قد �أعلن يف وقت �سابق� ،أنه ال يزال
ينتظر ما ميكن �أن تقوم به احلكومة العراقية
اجلديدة من �إجراءات ملمو�سة على �أر�ض الواقع
لتحديد موقف منها ،كما �أكد ان "�أمام احلكومة
اجلديدة مهاما كبرية ،و�أنه ينتظر لريى مالمح
النجاح يف عملها ،ال �سيما يف جمال مكافحة
الف�ساد ،وتوفري فر�ص العمل للعاطلني ،و�إعمار
املناطق املت�رضرة باحلرب ،و�إعادة النازحني
�إىل مناطق �سكناهم ب�صورة الئقة ،وتوفري
اخل��دم��ات ال����ضروري��ة للمواطنني بال�شكل
املنا�سب.

مهمة جديدة للحشد الشعبي في صالح
الدين
بغداد – الجورنال

اعلن النائب عن �صالح الدين علي ال�صجري
االتفاق على م�سك االر�ض يف ال�صينية من
قبل احل�شد و�رشطة �صالح الدين.
وقال ال�صجري يف بيان تلقته "اجلورنال
نيوز" ،انه "مت االتفاق على م�سك االر�ض
م��ن قبل احل�شد ال�شعبي وق��ي��ادة �رشطة

�صالح الدين لت�أمني الناحية وخط ال�صد"،
م�ؤكدا تهيئة كافة املواد واالليات لل�رشوع
بالعمل يف جمال ( الكهرباء  ،املاء  ،ال�صحة
 ،الرتبية والبلديات )".
وتابع ان ملف النزوح والتهجري قد انتهى
بعد ه��ذه ال�سنوات وق�سوة �أيامها ولكن
بعزمية �صربكم وقوة عزميتكم رجعتم اىل
مدينتكم ال�صينية.

" لعبة أور الملكية" تعود إلى الحياة بعد قرون في مقابر العراق األثرية
بغداد  -الجورنال

على لوح خ�شبي يحمل زخ��ارف ح�ضارات عدة،
يحرك هو�شمند موفق قطعة دائرية يف مربعات
بعد �أن يحدد خطواته برمي نرد مثلث ال�شكل .هكذا،
ي�سعى هذا الفنان الكردي لإعادة �إحياء لعبة كانت
الأكرث �شعبية يف ال�رشق الأو�سط قبل �آالف ال�سنني.
يقول هو�شمند ال��ذي يعمل يف مدينة رانية يف
ال�سليمانية �شمال العراق "نحن نحاول �إحياء لعبة
مل يعد يعرفها النا�س.
ظهرت "لعبة �أور امللكية" قبل خم�سة �آالف عام يف

بالد ما بني النهرين ،العراق اليوم و�أعيد اكت�شاف
�أول ل��وح للعبة ع��ام  1922خ�لال عمليات حفر
يف املقربة امللكية يف موقع مدينة �أور ال�سومرية
الأثرية يف جنوب العراق.
بعد اكت�شاف الن�سخة الأ�صليةُ ،نقلت �إىل املتحف
الربيطاين ،ال��ذي ا�ستغرقه الأم��ر �أك�ثر من �ستني
عام ًا لرتجمة كتابات على قطعة حجرية ت�رشح
قواعد اللعبة ورغم اكت�شافها يف �أر�ضهم ،كانت
اللعبة من�سية للعراقيني .ولهذا ،تو�صل عامل الآثار
الربيطاين املحا�رض يف جامعة رابارين بكرد�ستان
العراق �آ�شلي بارلو �إىل فكرة �إعادة �إحياء اللعبة يف

البلد الذي مزقته �سنوات من احلروب الدامية
ويف هذا ال�سياق ،طلب بارلو من هو�شمند ،ت�صميم
لوح جديد باالعتماد على �أبعاد ومقايي�س اللعبة
الأ�صلية التي وجدت يف املقابر الأثرية.
يقول بارلو بنربة املتحدي" :ن�أمل القول �إن هذه
هي �أول لعبة �أور ملكية ت�صمم يف العراق منذ �آالف
ال�سنني" .وعليه ،بد�أ بارلو بجمع متطوعني ي�رشح
لهم تاريخ اللعبة .وداخل احلرم اجلامعي ،ي�رشح
لهم قواعدها بالقول �إنها "�سباق يف الأ�سا�س،
لإي�صال القطع ال�سبع حتى النهاية ،قبل �أن يهزمك
ال�شخ�ص الآخر .على طريف اللوح اخل�شبي ،يتواجه

الع��ب��ان �آم��ل�ين ب���أن يكون ال�نرد الهرمي ال�شكل
حليفهما ،للو�صول �إىل نقطة النهاية .فقليل من
احلظ والتفكري الإ�سرتاتيجي ،يجعل للعبة متعة
كبرية عابرة للتاريخ.
على املوقع الإلكرتوين للمتحف الربيطاين ،ي�شري
الكاتب والفقيه اللغوي وخبري النقو�ش امل�سمارية
الربيطاين �إيرفينغ فينكل �إىل �أن اللعبة مل تكن
للت�سلية فقط .ويقول يف فيديو م�صور �إن "اللعبة
كانت حتديا ،وكان فيها رهانات ،على م�شاريب �أو
حتى على ن�ساء"� .أما بارلو ،في�أمل من خالل �إحياء
اللعبة �أن يتمكن النا�س من بناء هوية م ّت�صلة مع

املا�ضي .ويقول" :نريد �إع��ادة تقدمي تاريخ بالد
ما بني النهرين ،وتعليمه للنا�س جم��ددا .هذا �أمر
يوحدهم ويجب �أن يفخروا به".
ويف هذا ال�سياق ،يو�ضح طالب اللغة الإنكليزية
جوتيار جالل ( 22عاما)� ،أن “علينا فقط النظر
�إىل حداثة العراقيني القدماء ،لأنهم �صمموا لعبة
مماثلة .يجب �أن نقول للنا�س �إننا ق��ادرون على
التغيري”.
ولتطبيق تلك الفكرة ،يجول عامل الآثار الربيطاين
مع فريقه من املتطوعني يف احلدائق العامة يف
ال�سليمانية ،حيث يجل�س كبار ال�سن ع��ادة للعب

الدومينو �أو الطاولة.
ي�سعى بارلو �إىل جعل “لعبة �أور امللكية” حتتل
ط��اوالت املقاهي للمرة الأوىل يف ال��ع��راق ،فهل
ت�صمد �أمام مرور الزمن؟
“نعم” ،يجيب مام ر�سول ،قائال�“ ،س�ألعب �إذا كان
هناك �شخ�ص يلعب اللعبة كما كان يفعل �أ�سالفنا.
وي�ضيف الرجل امل�سن“ ،لي�س لدي الكثري لأفعله،
ميكنني �أن �ألعب ه��ذه اللعبة يف �أي مكان ،هي
ممتعة .عمرها خم�سة �آالف ع��ام ،ولكنها جديدة
بالن�سبة لنا.

