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ال�سيا�سية  الكتل  بني  اخلالفات  حدة  ت�ساعدت 
�سواء  ال�ساغرة  املنا�سب  على  التناف�س  ب�سبب 
يف احلكومة او الربملان، حيث ت�سعى كل كتلة 
على  لل�سيطرة  كبرية  مكا�سب  على  للح�سول 

امل�سهد العراقي يف ال�سنوات االربع املقبلة.
توزيع  على  الكتل  �صصراع  ان  مراقبون  ويصصرى 
اىل  ت�ساف  التي  النيابية  اللجان  رئا�سات 
عمل  يربك  قد  ال�ساغرة  الوزارية  احلقائب  ازمة 
على  كتلة  كل  ت�ر  اذ   ، واحلكومة  الصصربملصصان 

موقفها جتاه توزيع املنا�سب.
نيوز«  »اجلصصورنصصال  �سيا�سية  م�سادر  وابلغت   
اال�سالح  عن وجود خالف عميق بني حتالفي 
 ، النيابية  اللجان  بع�س  رئا�سة  على  والبناء 
ال�سيما االمن والدفاع والطاقة والغاز واملالية 
ومراقبة  اال�سرتاتيجي  التخطيط  عصصن  ف�سال 

الربنامج احلكومي والعالقات اخلارجية.
ا�ستحواذ  "هناك حماوالت  ان  امل�سادر  وقالت 
بالربملان  املهمة  اللجان  بع�س  رئا�سة  على 
اأو مبالغ مالية يقودها بع�س  من خالل هدايا 
النواب البارزين"، مبينا ان "اللجان الربملانية 
ت�سنف اإىل عدة اأق�سام من خالل اهميتها فيما 
توجد جلان اأخرى بالكاد جتد من يقبل توليها 

داخل الربملان اأو يكون ع�سوا فيها".
اللجان  هذه  على  اخلالف  "ن�سبة  ان  وا�سافت 
بني  اخلالفات  باتت  بحيث  كبريا،  حدا  و�سلت 
رئي�س  هو  يكون  منها  اأي  على  نف�سها  الكتل 
"ما  اأن  اإىل  الفتا  املقرر"،  اأو  النائب  اأو  اللجنة 
يعطل مترير بع�س ال�سفقات داخل تلك اللجان 

هو معار�سة بع�س االع�ساء على ذلك".
يكمن  "ال�راع  ان  ذاتها  امل�سادر  واو�سحت 
اللجان  على  والبناء  اال�صصسصصالح  حتالفي  بني 

والطاقة  والنفط  والدفاع  االمن  ال�سيما  املهمة 
ومراقبة  اال�سرتاتيجي  والتخطيط  واملالية 

الربنامج احلكومي.
املحور  حتصصالصصف  عصصن  النائب  اكصصد  جهته،  مصصن 
الوطني قتيبة اجلبوري ، اإن اآلية توزيع النواب 
مغايرا  �سيكون  الدائمة  الربملانية  اللجان  على 
اأن  مصصوؤكصصداً  ال�سابقة،  الصصصصدورات  يف  كصصان  عما 
اختيار  على  اتفقت  البناء  حتالف  "مكونات 
بعيداً  اللجان  واأع�ساء  ومقرري  ونواب  روؤ�ساء 

عن امل�سميات الطائفية".
اجلل�سة  يف  الصصربملصصان  رئا�سة  هيئة  ووجصصهصصت 
جلنة  بت�سكيل  مهامها  فيها  تولت  التي  االأوىل 
على  لالإ�راف  االول  النائب  برئا�سة  نيابية 
على  اجلصصصدد  الصصنصصواب  جمل�س  اأعصص�صصسصصاء  تصصوزيصصع 
اللجان الربملانية الدائمة من دون حتديد االأطر 
عملية  يف  اللجنة  �ستعتمدها  التي  واالآلصصيصصات 

التوزيع.
االأع�ساء  توزيع  "عملية  اأن  اجلبوري  وا�ساف 
على اللجان الدائمة �ستعتمد على اأ�سا�س الكتلة 
اللجان  "روؤ�ساء  اأن  اإىل  الطائفة" منوهًا  ولي�س 
االخت�سا�س  مبداأ  وفق  على  اختيارهم  �سيتم 
والكفاءة واخلربة النيابية لالأع�ساء ال�سابقني".
وتلزم املادة )69( من النظام الداخلي ملجل�س 
جل�سة  اأول  يف  الدائمة  اللجان  بت�سكيل  النواب 
الع�سو  رغبة  مصصراعصصاة  مصصع  املجل�س  يعقدها 

واخت�سا�سه وخربته.
اما النائب عن حتالف �سائرون، ق�سي حم�سن، 
كتل  وجود  ننفي  ان  ميكن  "ال  انه  او�سح  فقد 
جمل�س  يف  اللجان  اهم  على  للح�سول  ت�سعى 
اىل  ي�سل  مل  االن  لغاية  االمصصر  لكن  الصصنصصواب، 
تفاهمات  "هناك  ان  مبينا  ال�راع"،  مرحلة 
اال�ستحقاقات  اللجان، ح�سب  تلك  توزيع  ب�ساأن 

االنتخابية".

بغداد - اجلورنال: اأعلنت ال�ركة 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�ركة عبد الكرمي كنهل يف بيان ،انه"، مت التاأكيد على اهمية تفعيل نقل اال�سخا�س 
والب�سائع عرب زوارق التاك�سي النهري خ�سو�سا املعابر التي توؤدي اىل ى�سارع املتنبي".

بغداد،  العا�سمة  �سوارع  ميدانية يف  املهدي وخالل جولة  عبد  عادل  الوزراء  "رئي�س  اأن  واأ�ساف 
اأكد على �رورة عمل زوارق التاك�سي النهري التابعة لل�ركة للتخفيف من االزدحامات املرورية 
احلا�سله يف �سوارع بغداد". واأ�سار كنهل اإىل "جاهزية عمل جميع زوارق ال�ركة للعمل وامل�ساهمة 
بنقل املواطنني بزوارق حديثة تتوفر فيها موا�سفات االمان وبادارة كوادر نهرية متخ�س�سة يف 

هذا املجال".

اعلن النائب عن �سالح الدين علي ال�سجري 
ال�سينية من  االتفاق على م�سك االر�س يف 

قبل احل�سد و�رطة �سالح الدين.
"اجلورنال  تلقته  بيان  يف  ال�سجري  وقال 
االر�س  م�سك  على  االتفاق  "مت  انه  نيوز"، 
�رطة  وقصصيصصادة  ال�سعبي  احل�سد  قبل  مصصن 

ال�سد"،  وخط  الناحية  لتاأمني  الدين  �سالح 
لل�روع  واالليات  املواد  تهيئة كافة  موؤكدا 
بالعمل يف جمال ) الكهرباء ، املاء ، ال�سحة 

، الرتبية والبلديات (".
انتهى  قد  والتهجري  النزوح  ملف  ان  وتابع 
ولكن  اأيامها  وق�سوة  ال�سنوات  هصصذه  بعد 
اىل  رجعتم  عزميتكم  وقوة  �سربكم  بعزمية 

مدينتكم ال�سينية.

اخلزعلي،   فالح  الفتح،  حتالف  عن  النائب  حذر 
من غ�سب جماهريي قد يوؤدي اإىل نهاية العملية 

ال�سيا�سية يف العراق. 
"الغ�سب اجلماهريي الحقا  اأن   وبني اخلزعلي، 
قد يوؤدي لن�سف اأي حكومة مقبلة، وجتدد حالة 
قد  ال�سيا�سية  القيادات  وحتى  الر�سى،  عصصدم 
غري  اأو  ب�سدق  لاللتفاف  عندها  ما  كل  ت�ستنفد 
ذلك على ال�سعب، ولكن ال يقدم �سيء اأمام قناعة 
من  بد  ال  وبذلك  منهم،  املوؤدجلني  اإال  ال�سعب، 

ت�سخي�س املواقف واخللل يف اإدارة الدولة.

ال�سيد علي  االأعلى،  الديني  وكان مكتب املرجع 
ال�سي�ستاين، قد اأعلن يف وقت �سابق، اأنه ال يزال 
العراقية  احلكومة  به  تقوم  اأن  ميكن  ما  ينتظر 
اجلديدة من اإجراءات ملمو�سة على اأر�س الواقع 
لتحديد موقف منها، كما اأكد ان "اأمام احلكومة 
اجلديدة مهاما كبرية، واأنه ينتظر لريى مالمح 
مكافحة  جمال  يف  �سيما  ال  عملها،  يف  النجاح 
واإعمار  للعاطلني،  العمل  الف�ساد، وتوفري فر�س 
النازحني  واإعادة  باحلرب،  املت�ررة  املناطق 
وتوفري  الئقة،  ب�سورة  �سكناهم  مناطق  اإىل 
بال�سكل  للمواطنني  الصص�صصروريصصة  اخلصصدمصصات 

املنا�سب.

الصصوزراء  عن  الثقة  �سحب  النواب  جمل�س  يعتزم   
و�سمولهم  جنائيصة  مبلفات  تورطهم  ثبت  الذين 
عن  النائب  وقال  والعدالة.  امل�ساءلة  باجراءات 
ال�سبت،  الصصزيصصادي،الصصيصصوم  بصصدر  �سائرون  حتالف 
املخت�سصة  واالمنية  الق�سائية  "اجلهات  ان 
الص14  بالوزراء  املتعلقة  االجراءات  كافة  دققت 
امل�سوت عليهم وابلغت ر�سميا رئا�ستي جمل�سي 
النواب والوزراء". وا�ساف ان " الربملان �سيقيل 
الق�ساء  اىل  يحالون  ،وقد  تورطصه  ثبت  وزير  اي 
الأنهم وّقعوا على تعهد امام رئي�س الوزراء ب�سحة 

املعلومات الواردة يف �سريهم الذاتية "، مبينا ان 
ملفات  درا�سة  م�سبقا  طلب  �سائرون  حتالف   "
عر�سهم  قبل  الصصوزاريصصة  للحقائب  املر�سحيصن 
ت�ساندنا  لكن مل   ، النواب  امام جمل�س  للت�سويت 
على  وا�صصرت   ،  / ي�سمهصا  مل   / االأخصصرى  الكتل 
الت�سويت للوزراء اوال ثم تدقيق ملفاتهم الحقا". 
تاأجيل  قصصررت  الصصنصصواب  جمل�س  رئا�سة  وكصصانصصت 
،على  احلايل  اال�سبوع  من  الثالثاء  اىل  اجلل�سة 
�سوت  حيث   ، الوزارية  الكابينة  ا�ستكمال  امل 
الثقة  منح  على  املا�سي  ال�سهر  النواب  جمل�س 
مر�سحا  و14  املهدي  عبد  عادل  الوزراء  لرئي�س 

من كابينته الوزارية.

القطاع  تصصطصصويصصر  اىل  وايصصصصران  الصصعصصراق  ي�سعى   
االقت�سادي بني البلدين من خالل ربط �سككي بني 

حمافظتي النجف اال�رف وايالم االيرانية.
�سليماين  قا�سم  االيرانية  اإيصصالم  حمافظ  ويقول  
العراقي  النائب  مع  جمعه  لقاء  خالل  د�ستكي، 
م�روع  اإجنصصصاز  ان  طصصالل،  الر�سا  عبد  حممود 
اإىل  والنجف  اإيالم  بني  الوا�سل  الطريق  تعري�س 

اأربعة خطوط.. 
العزمية  على  طالل  الر�سا  عبد  اأكد  جهته،  ومن 
 — مصصهصصران  طريق  تعري�س  يف  لصصبصصالده  اجلصصصادة 
النجف اإىل 4 خطوط، مو�سحا اأنه تباحث مع وزير 

الطرق يف بالده، حول م�روع الربط ال�سككي بني 
اإيالم والنجف، وتقرر متابعة املو�سوع مع نظريه 
كال  يف  الطرق  وزيصصري  لقاء  اإىل  ودعصصا  االإيصصصراين. 

البلدين للتوقيع على مذكرة تفاهم، بهذا ال�ساأن.
حدوديني  �سوقني  باإقامة  اأمله  عن  طالل  واأعرب 
يف  اخلارجية  وزيصصر  التقى  اأنصصه  مو�سحا  قريبا، 
حمادثات  واأجرى  املا�سي،  االأربعاء  يوم  بالده، 

معه حول هذا املو�سوع.
خالل  اإيصصالم،  حمافظ  قبل  من  بالتعاون  واأ�ساد 
العراق،  �رق  وا�سط،  حمافظ  من�سب  توليه  فرتة 

الفتا اإىل اأنه ي�سعر اأن اإيران بلده الثاين.
ملّد  و�سوريا  العراق  مع  باالتفاق  اإيصصران  وت�ستعّد 
اأن  حني  ويف  الصصثصصالث،  الصصدول  تربط  حديد  �سّكة 

يتنا�سق مع  اقت�سادّية جّمة، وال  فوائد  للم�روع 
ت�سديد العقوبات االأمريكّية على طهران.

 12 يف  روحصصاين  ح�سن  االإيصصصرايّن  الرئي�س  اأوعصصز 
ت�رين الثاين/ مبّد �سّكة حديد من منفذ ال�سالجمة 
م�ساعد  ك�سف  فيما  الب�رة،  مدينة  اإىل  احلدودّي 
مدير �ركة �سكك احلديد االإيرانّية مازيار يزداين 
بني  ال�سككّي  اخلّط  ت�ستكمل  احلديد  �سّكة  "مّد  اأّن 
على  الالذقّية  ميناء  اإىل  و�سوريا  والعراق  اإيصصران 

البحر املتو�ّسط. 
ويف حني تتحّدث امل�سادر االإيرانّية عن اأّن ال�سّكة 
هي جزء من �سفقة اإعادة االإعمار ل�سوريا حت�سل 
مبوجبها اإيران على امتيازات اقت�سادّية وجتارّية 
ت�سّهل  النقل  قطاع  يف  م�ساهمة  اأّنها  كما  اأخرى، 

ال�سياحة الدينّية بني اإيران والعراق و�سوريا.
ويف تاأكيد مل�روعّية امل�روع، ك�سف وكيل وزير 
اآب/   9 يف  اميني،  اأمري  االإيصصرايّن  وال�سكك  الطرق 
موافقة  نال  "امل�روع  اأّن  عن   ،2018 عام  من 
منّظمة التنمية االقت�سادّية ملنطقة اآ�سيا واملحيط 

.")APEC(الهادىء
تاريخّيًا، فاإّن القطار االأّول الذي مّت ت�سيريه على 
اخلّط القيا�سّي يف العراق بني بغداد والب�رة كان 
للعراق  االأمصصريكصصّي  االجتياح  وبعد   .1967 عام 
بفعل  احلديد  �سكك  ت�ّررت   ،2003 عام  خالل 
لت�سيري  عصصادت  العراقّية  ال�ركة  اأّن  اإاّل  احلصصرب، 
رحالتها يف بع�س خطوطها مثل الب�رة وبغداد 

التي تنقل ب�سائع اإيرانّية اإىل العا�سمة.

ملف توزيع رئاسات اللجان يعمق الخالفات داخل البرلمان

البرلمان يعتزم سحب الثقة عن وزراء بحكومة عبد المهدي

العراق وإيران يخططان للربط السككي بين النجف وإيالم

مجلس الوزراء يوافق على تفعيل النقل النهري في بغداد

مهمة جديدة للحشد الشعبي في صالح 
الدين  

الفتح يحذر من نهاية العملية السياسية 
في العراق
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عدة،  ح�سارات  زخصصارف  يحمل  خ�سبي  لوح  على 
مربعات  يف  دائرية  قطعة  موفق  هو�سمند  يحرك 
بعد اأن يحدد خطواته برمي نرد مثلث ال�سكل. هكذا، 
ي�سعى هذا الفنان الكردي الإعادة اإحياء لعبة كانت 

االأكرث �سعبية يف ال�رق االأو�سط قبل اآالف ال�سنني.
يف  رانية  مدينة  يف  يعمل  الصصذي  هو�سمند  يقول 
ال�سليمانية �سمال العراق "نحن نحاول اإحياء لعبة 

مل يعد يعرفها النا�س.
ظهرت "لعبة اأور امللكية" قبل خم�سة اآالف عام يف 

اكت�ساف  واأعيد  اليوم  العراق  النهرين،  بالد ما بني 
حفر  عمليات  خصصالل   1922 عصصام  للعبة  لصصوح  اأول 
ال�سومرية  اأور  مدينة  موقع  يف  امللكية  املقربة  يف 

االأثرية يف جنوب العراق.
املتحف  اإىل  ُنقلت  االأ�سلية،  الن�سخة  اكت�ساف  بعد 
�ستني  من  اأكصصرث  االأمصصر  ا�ستغرقه  الصصذي  الربيطاين، 
ت�رح  حجرية  قطعة  على  كتابات  لرتجمة  عامًا 
كانت  اأر�سهم،  يف  اكت�سافها  ورغم  اللعبة  قواعد 
االآثار  ولهذا، تو�سل عامل  للعراقيني.  اللعبة من�سية 
الربيطاين املحا�ر يف جامعة رابارين بكرد�ستان 
العراق اآ�سلي بارلو اإىل فكرة اإعادة اإحياء اللعبة يف 

البلد الذي مزقته �سنوات من احلروب الدامية
ال�سياق، طلب بارلو من هو�سمند، ت�سميم  ويف هذا 
اللعبة  ومقايي�س  اأبعاد  على  باالعتماد  جديد  لوح 

االأ�سلية التي وجدت يف املقابر االأثرية.
هذه  اإن  القول  "ناأمل  املتحدي:  بنربة  بارلو  يقول 
هي اأول لعبة اأور ملكية ت�سمم يف العراق منذ اآالف 
ي�رح  متطوعني  بجمع  بارلو  بداأ  وعليه،  ال�سنني". 
ي�رح  اجلامعي،  احلرم  وداخل  اللعبة.  تاريخ  لهم 
االأ�سا�س،  يف  "�سباق  اإنها  بالقول  قواعدها  لهم 
الإي�سال القطع ال�سبع حتى النهاية، قبل اأن يهزمك 
اللوح اخل�سبي، يتواجه  ال�سخ�س االآخر. على طريف 

ال�سكل  الهرمي  الصصرد  يكون  بصصاأن  اآمصصلصصني  العصصبصصان 
من  فقليل  النهاية.  نقطة  اإىل  للو�سول  حليفهما، 
متعة  للعبة  يجعل  االإ�سرتاتيجي،  والتفكري  احلظ 

كبرية عابرة للتاريخ.
ي�سري  الربيطاين،  للمتحف  االإلكرتوين  املوقع  على 
امل�سمارية  النقو�س  وخبري  اللغوي  والفقيه  الكاتب 
تكن  مل  اللعبة  اأن  اإىل  فينكل  اإيرفينغ  الربيطاين 
"اللعبة  اإن  م�سور  فيديو  يف  ويقول  فقط.  للت�سلية 
كانت حتديا، وكان فيها رهانات، على م�ساريب اأو 
حتى على ن�ساء". اأما بارلو، فياأمل من خالل اإحياء 
النا�س من بناء هوية مّت�سلة مع  اأن يتمكن  اللعبة 

بالد  تاريخ  تقدمي  اإعصصادة  "نريد  ويقول:  املا�سي. 
اأمر  هذا  جمصصددا.  للنا�س  وتعليمه  النهرين،  بني  ما 

يوحدهم ويجب اأن يفخروا به".
االإنكليزية  اللغة  طالب  يو�سح  ال�سياق،  هذا  ويف 
النظر  فقط  “علينا  اأن  عاما(،   22( جالل  جوتيار 
لعبة  �سمموا  الأنهم  القدماء،  العراقيني  حداثة  اإىل 
على  قصصادرون  اإننا  للنا�س  نقول  اأن  يجب  مماثلة. 

التغيري”.
الربيطاين  االآثار  عامل  يجول  الفكرة،  تلك  ولتطبيق 
يف  العامة  احلدائق  يف  املتطوعني  من  فريقه  مع 
للعب  عصصادة  ال�سن  كبار  يجل�س  حيث  ال�سليمانية، 

الدومينو اأو الطاولة.
حتتل  امللكية”  اأور  “لعبة  جعل  اإىل  بارلو  ي�سعى 
فهل  الصصعصصراق،  يف  االأوىل  للمرة  املقاهي  طصصاوالت 

ت�سمد اأمام مرور الزمن؟

اإذا كان  “نعم”، يجيب مام ر�سول، قائال، “�ساألعب 
هناك �سخ�س يلعب اللعبة كما كان يفعل اأ�سالفنا.

الأفعله،  الكثري  لدي  “لي�س  امل�سن،  الرجل  وي�سيف 
هي  مكان،  اأي  يف  اللعبة  هصصذه  األعب  اأن  ميكنني 
جديدة  ولكنها  عصصام،  اآالف  خم�سة  عمرها  ممتعة. 

بالن�سبة لنا.


