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رقم االيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد  2128لسنة 2015

بغداد  -اجلورنال � :أكد النائب عن حتالف الإ�ص�لاح عبا�س عليوي �أن الكتل ال�سيا�س��ية تو�ص��لت �إىل اتفاق بجعل
جل�سات الربملان يف الأ�سبوع املقبل موعدا لتمرير رئا�سات اللجان النيابية املهمة.
وق��ال علي��وي يف ت�رصيح �ص��حفي� ،إن “تعطيل �إكم��ال بع�ض اللجان املهم��ة كاللجنة املالي��ة �أو الأمن والدفاع
ح�ص��ل ب�س��بب اخلالف بني الكتل املت�ص��ارعة عليها” ،الفتا �إىل �إن “الكتل ال�سيا�سية اتفقت على �إن تكون جل�سات
الأ�سبوع املقبل موعدا لتمرير جميع اللجان النيابية.
و�أ�ض��اف �أن “الكتل ال�سيا�س��ية جتري يف الوقت احلايل اجتماعات مكثفة للو�ص��ول �إىل اتفاق ير�ضي اجلميع عرب
تق�سيم اللجان وفق اال�ستحقاق االنتخابي” ،مبينا �أن “تعطيل ح�سم ملف اللجان �سيت�سبب بعرقلة مترير القوانني،
ف�ضال عن ت�سببها ب�إخفاق عمل جمل�س النواب ب�شكل عام.
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جدل موعد االنتخابات المحلية مستمر ..التعديالت المقترحة تنتظر التوافق
بغداد -المحرر السياسي

فيما رف�ضت رئا�سة الربملان املطالبات بت�أجيل
م��وع��د ان��ت��خ��اب��ات جمال�س امل��ح��اف��ظ��ات املقرر
�إج��راءه��ا نهاية ال��ع��ام احل���ايل ،رجحت م�صادر
حكومية عدم �إمكانية �إجراء االنتخابات املحلية
مبوعدها الذي حددته مفو�ضية االنتخابات ،نهاية
العام احلايل.
وك��ان الربملان قد مدد عمل احلكومات املحلية
�سابق ًا لعام ون�صف العام ،ب�سبب خالفات �سيا�سية
تتعلق بقانون االنتخابات املحلية.
وق��ال م�����س��ؤولٌ يف مفو�ضية االن��ت��خ��اب��اتّ � ،إن
"التخ�صي�صات املالية ملفو�ضية االنتخابات ال
تكفي لإج��راء اال�ستعدادات الكافية لإجرائها يف
نهاية كانون الأو املقبل" ،مبين ًا � ّأن "املوازنة مل
تراع حاجة املفو�ضية لإج��راء االنتخابات ،و� ّأن
املبالغ املالية التي حتتاجها الإجراءات اللوج�ستية
�أك�ب�ر م��ن التخ�صي�صات ال��ت��ي ح�صلت عليها
املفو�ضية من موازنة العام احلايل.
من جانبه النائب علي البديري ان هناك خالفات
كبرية داخل جمل�س النواب ب�ش�أن ت�ضمني و�صياغة
التعديالت املقرتحة على قانون انتخابات جمال�س
املحافظات واالق�ضية.
وا�ضاف ان” بع�ض الكتل املتنفذة التي متتلك
مقاعد ك��ب�يرة يف املجال�س املحلية  ،م��ات��زال
ت�صـر على �إبقاء عمـل تلك املجال�س ومنع مترير
مقرتحات التعديالت اجلديدة الن هذه الكتل هي
امل�ستفيد االول من ا�ستمرار عمل املجال�س املحلية
“ ،مبينا ان “ ر�أي الأغلبية مي�ضي نحو الغاء تلك
املجال�س نظرا لدورها ال�سلبي يف خدمة املواطنني.
واو�ضح انه “ مت جمع تواقيع �أكرث من  130نائبا
حلل تلك املجال�س او جتميد عملها حتى موعد اجراء

االنتخابات املحلية من اج��ل ايقاف ه��در املال
العام .فيما ابلغ النائب االول لرئي�س الربملان
ح�سن الكعبي خالل ا�ستقباله الي�س وولبول نائب
املمثل اخل��ا���ص ل�ل�أم�ين ال��ع��ام ل�ل��أمم املتحدة
“يونامي” يف العراق وامري ارين رئي�س مكتب
امل�ساعدة االنتخابية ،بان مفو�ضية االنتخابات
هي امل�ؤ�س�سة الد�ستورية الوحيدة املكلفة بالأعداد
واجراء االنتخابات يف البلد ،ونحن نثق بقدراتهم
على العمل حتت اي ظرف كان نظرا ملا ميلكونه من
خربات جيدة” ،م�ستدركا “لهذا �سعينا لتحديد موعد
 16-11-2019موعدا ثابتا لأجراء انتخابات
جمال�س املحافظات كونه حق د�ستوري وقانوين
وت�أجيلها فيها خمالفة وا�ضحة ،وه��ذا االم��ر ال
يتعلق ب ��إرادات احزاب او غريها بل امر د�ستوري
يجب االلتزام به.
وفيما يتعلق بتعديل قانوين انتخابات جمال�س
املحافظات وادارة املحافظات ،قال الكعبي ،انه
“ي�سعى لإقرارها ب�أ�رسع وقت ممكن ومن امل�ؤمل
الت�صويت عليها قريبا جدا رغم وجود من يدفع
بعك�س هذا االجتاه.
�أما مو�ضوع اليات الت�صويت� ،شدد الكعبي على
ان “االتفاق مع املفو�ضية العليا كان باعتماد
البطاقة البايومرتية ح�رصا للراغبني بالت�صويت
�ضمن انتخابات جمال�س املحافظات ،ولن ي�سمح
لأي فئة اعتماد الية اخرى ،وتكرار ذات االخطاء
ال�سابقة من اع��ادة فرز لوجود �شكوك بالتزوير
وانعدام ثقة ال ميكن ان يتكرر بالعراق ،والعالج
هو البطاقة البايومرتية” .وذكر البيان ،انه جرى
االتفاق ،خالل اللقاء “على عدة تو�صيات من بينها
عدم اجراء اي تعديل على قانون االنتخابات اال بعد
م�ضي مدة عام كامل على االنتخابات ،و تقليل �سن
الرت�شح من  30عام اىل  25عام”.

نصائح ساخرة لمنع االنتحار في بغداد :انشروا قناصين وجففوا األنهار
بغداد – الجورنال

وجه مدونون عراقيون ،ن�صائح �ساخرة �إىل اجلهات
ّ
املعنية مبنع ح��االت االنتحار يف ب��غ��داد ،وذلك
تعليقا على مقرتح يق�ضي بو�ضع حواجز �أمنية على
اجل�سور.
وك��ت��ب امل����دون ح�سني رائ����د ،م��ن�����ش��ورا تابعته
"اجلورنال"� ،إنه “بعد و�ضع احلواجز العالية على
اجل�سور ملنع الأ�شخا�ص من االنتحار ،من املحتمل
�أن هناك بع�ض اال�شخا�ص �سيحاولون الت�سلق

والقفز يف النهر” .و�أ�ضاف“ ،يرجى و�ضع �رسية من
القنا�صني عند كل ج�رس لرميهم قبل �أن يقفزوا.
وكتب املدون زاهد ال�رشقي� ،أن “جمل�س حمافظة
بغداد ،يقرتح و�ضع �سياج �أمني بارتفاع مرتين،
وذلك للحد من ظاهرة لالنتحار من على اجل�سور.
و�أ�ضاف مت�سائال باللهجة الدارجة“ ،زين الذين
ينتحرون يف منازلهم عن طريق تعليق �أنف�سهم يف
مكان املروحة ال�سقفية ،ه�ؤالء �شلون وياهم؟
وم�ضى يقول م�ستغربا“ ،معقولة النا�س تلغي
املروحة والچنكال ايل نخلي بيها من البيوت؟..

ولنفرت�ض مث ًال واحد ذب روحه جدام �سيارة م�رسعة
علمود ينتحر؟ معقولة وراها مننع ال�سيارات؟ واذا
ا�ستخدم الكهرباء راح نكطعها؟”.
وتابع� ،أن “هناك من ينتحر با�ستخدام �أداة حادة
مثل ال�سكاكني �أو ال��زج��اج ع��ن طريق قطع �أح��د
�رشايني اليد� ..أي قابل النا�س تبطل تخلي جام
لل�شبابيچ ونرجع للع�صور الو�سطى من تريد تگطع
اخل�ضورات واللحم بدل ال�سچاچني؟.
ويقول ال�رشقي� ،إن “ظاهرة االنتحار بحاجة لدرا�سة
مهمة من خمت�صني مع متابعة و�آل��ي��ة عمل تتم

بالتوا�صل مع املجتمع ملعرفة الأ�سباب الأ�سا�سية،
ومن ثم معاجلتها .وهذا الأمور بحاجة ل�شخو�ص
تفتهم ،وتعرف وتقدر قيمة الإن�سان واحلياة ولي�س
جمموعة (حمري) ،يخرجون علينا من (زريبة) �أو
جمموعة ( َزرائب) تقودها �أحزاب وكتل �سيا�سية”.
ودع��ا ال�صحفي وامل��خ��رج علي ال�سومري جمل�س
حمافظة بغداد �إىل “قطع جميع �أ�شجار العا�صمة
بغداد ،و(تن�شيف ال�شط) ،لأن �أكو نا�س تنتحر على
�أغ�صان الأ�شجار� ،أو (يذبون نف�سهم بال�شط)!”.
وك��ان جمل�س حمافظة ب��غ��داد �أث��ن��ى على مقرتح

تقدمت به وزارة الداخلية ،ب�إن�شاء �سياج �أمني حمكم
على اجل�سور بطول  2مرت ،معتربا �أنها “فكرة جيدة
ملنع حاالت االنتحار� ،ستكون جمدية وحتد من ذلك،
�إذا نفذت بت�صميم ب�سيط وبتكلفة ب�سيطة.
ودع��ت ع�ضو يف جلنة حقوق الإن�سان النيابية،
ي�رسى رج��ب� ،إىل اتخاذ �إج��راءات عاجلة وفاعلة
لوقف حاالت االنتحار بني ال�شباب التي انت�رشت
م�ؤخرا.
وقالت "رجب" يف بيان� ،إنه "من ال�رضوري ت�شكيل
جلنة م�شرتكة مع اجلهات املعنية ومنها وزارتي

تحالف جديد من  30نائبا
بزعامة الحلبوسي

بعد انسحاب الحشد ..تحذيرات من فراغ امني غرب الموصل

بغداد  -الجورنال

�أك��د النائب ع��ن حتالف الفتح حممد ك��رمي،
�أن ان�سحاب قوات احل�شد ال�شعبي من مناطق
غ��رب املو�صل ت�سبب بح�صول ف��راغ �أمني
كبري ،م�شريا �إىل �أن ان�سحاب احل�شد جاء نتيجة
�ضغوط �سيا�سية ودوافع �أمريكية.
وقال كرمي �إن “ان�سحاب احل�شد ال�شعبي من
غرب املو�صل نتيجة �ضغوط �سيا�سية مدعومة
من االمريكان ادى اىل ح�صول ف��راغ �أمني

كبري وت�سلل الهاربني من داع�ش عرب االرا�ضي
ال�سورية الذين بد�أوا ي�شكلون خطرا يف مناطق
غرب املو�صل.
و�أ�ضاف� ،أن “ر�سالة النائب احمد اجلربا �إىل
رئي�س الوزراء التي عرب فيها عن خماوفه من
عودة االو�ضاع يف حمافظة نينوى اىل عام
 2014خماوف حقيقية ب�سبب افراغ املنطقة
من القوات االمنية واحل�شد ال�شعبي”  ,مبينا
ن “املو�صليني �أدرك���وا م��دى اهمية وج��ود
احل�شد يف مناطقهم بعدما اوهمهم ال�سيا�سيون

واالمريكان بخطورة تواجد احل�شد”.
وكان النائب عن نينوى احمد مدلول اجلربا
وجه ،اليوم االثنني ،ر�سالة اىل رئي�س الوزراء
عادل عبد املهدي ،حذر فيها من عودة �سيناريو
�شبيه مبا جرى يف �صيف  2014عندما �سقطت
مدينة املو�صل بيد “داع�ش.
واخلت ق��وات احل�شد ال�شعبي يف وقت �سابق
عدداً من املناطق الواقعة يف حمافظة نينوى
على �أن ي�شغلها اجلي�ش العراقي ،وذلك ب�أمر
م��ن رئي�س ال����وزراء املنتهية والي��ت��ه حيدر

وق��ررت قيادة احل�شد ال�شعبي �إل��غ��اء قيادة
عمليات غرب نينوى و��شرق نينوى وبيجي
وت�شكيل مقر واح���د ل��ق��ي��ادة حم��ور نينوى
ك��م��ا ت��ق��رر �إحل�����اق ق���ي���ادة غ����رب ن��ي��ن��وى
ب���ك���ام���ل م��ن��ت�����س��ب��ي��ه��ا و�إم���ك���ان���ي���ات���ه���ا
مب����دي����ري����ة ال���ع���م���ل���ي���ات يف احل�������ش���د.
وتقرر �أي�ض ًا نقل لواء  40بالكامل من منطقة
�شمال �سنجار �إىل مقره الأ�صلي يف قاعدة
�سبايكر وحتويل م�س�ؤولية القاطع �إىل قيادة
العمليات امل�شرتكة للجي�ش يف نينوى.

ال�صحة والعمل وال�ش�ؤون االجتماعية بالتن�سيق مع
جمال�س املحافظات للت�صدي والوقوف ملعاجلة
ظاهرة االنتحار اخلطرية امل�ؤملة التي انت�رشت يف
حمافظات عديدة.
و�شددت على �رضورة "اتخاذ الإج��راءات الر�سمية
من قبل �سلطة حملية مبو�ضوع حواجز على اجل�سور
ملنع االنتحار هي �أ�ساليب غري فاعلة وال تعالج
�أ�صل امل�شكلة " الفتة اىل انه "يجب درا�سة الدوافع
واال�سباب من اجلوانب النف�سية واالجتماعية كافة
ملعاجلة فكرة االنتحار.

بغداد  -الجورنال

ك�شف م�صدر �سيا�سي ،ان رئي�س جمل�س ال��ن��واب حممد
احللبو�سي ب�صدد ت�شكيل حتالف جديد ي�ضم اكرث من 30
نائبا .وق��ال امل�صدر  ،ان "رئي�س جمل�س النواب حممد
احللبو�سي ب�صدد ت�شكيل حتالف �سيا�سي جديد برئا�سته
يحمل ا�سم التقدم" ،مبينا ان "ذلك �سيعلن ر�سميا خالل يف

م�ؤمتر �صحايف يعقد قبل نهاية الأ�سبوع اجلاري .و�أ�ضاف
امل�صدر �أن "التحالف اجلديد ي�ضم اكرث من  30نائبا ،من
خمتلف الطوائف" ،م�شريا اىل ان "حتالف التقدم ينطلق من
�أ�س�س وطنية بعيدة عن �أي ح�سابات طائفية او قومية او
فئوية ،وهدفه الأول هو العراق .واعترب تيار احلكمة� ،أن
م�شكلة العملية ال�سيا�سية هي "املحا�ص�صة" والتي ا�صبح
رئي�س احلكومة عادل عبد املهدي "ا�سري لها".،

عازفو الفرق الموسيقية ..تحديات وصعوبات تتصل معظمها باستحصال الرزق
بغداد  -ميثم الحربي

كاتب ال��ف��رق ال�شعبية ،يف ب��غ��داد القدمية مهنة
يقف خلفها �صناع فرح حزانى؛ ُيعانون
فلوكلوريةُ ،
�ات و�صعوبات تت�صلُ ُمعظمها
ال��ي��وم م��ن حت��دي� ٍ
با�ستح�صال ال��رزق ،و�سبل العي�ش؛ وبطء مهنتهم
حيث
عن جماراة �إحياء احلفالت بالآالت احلديثة؛ ُ
ي�شكو �أ�صحاب تلك من � ّأن الآالت احلديثة مثل الـ
(دي َجي) تناف�سهم على الأفراح ،ودفعتهم �إىل الظل،
كما ي�شكون من ق�ضية �إ�صدار �إجازة افتتاح مكتب
فرقة �شعبية ،فيما يقول �آخرون � ّإن هناك طارئني
على هذه املهنة اليجيدون العزف �أثّر وجودهم على
تعامالتنا مع الزبائن من جهة الأ�سعار ،و�سيطرتهم
على النوادي الليلية.
علي الكرخي “ 46عاما” �صاحب مكتب “فرقة علي
للمو�سيقى ال�شعبية” حتدث عن الهموم واملعاناة

التي يواجهها يف مهنته قائال “�أنا �أعمل يف الفرق
ال�شعبية منذ � 40سنة ،ونحن القدماء يطالبوننا
اليوم ب�إجازة ر�سمية ،وعلينا �أن نحمل هوية نقابة
الفنانني ،والنقابة تعامل القدماء كمبتدئني لأن
هوية املبتدئ ُتكلف � 250ألف دينار ،وهذا مبلغ
كبري ،ونحن ل�سنا مبتدئني وعلى النقابة �أن تعاملنا
باحرتام.وعن مو�سم عمل الفرق ال�شعبية يقول علي
الكرخي “�إنه ال�صيف” فهو يفتتح مكتبه “من
ال�ساعة الـ � 8صباحا حتى العا�رشة �أو الـ  11ليال.
و�أ�ضاف الكرخي “� ّأن عمل الفرق ال�شعبية يت�أثر يف
مو�سم �شهر حمرم و�شهر رم�ضان” ،وحول �إمكانية
وجود حفالت �إ�سالمية ومواليد ميكن ملكتب علي
الكرخي االنتفاع منها يقول “احلفالت الإ�سالمية
واملواليد عندما ت�أتيني �أعطيها لغريي ي�شتغلون
بها” ،وعلّق على ذلك قائال “�آين غري �شكل ما �أ�شتغل
�إ�سالميات� .أما عن وجود عامالت ن�ساء يف الفرق

ال�شعبية فيتابع علي الكرخي – بح�رسة – وهو
ُيقلب �صورا قدمية من هاتفه “كانت معي املطربة
ال�شعبية مينا وال �أدري اليوم �أين ذهبت ،وت�ساءل
رمبا �أ�صبحت �صحفية” معلق ًا بتهكم “اللي اهلل
يوفقه ي�صري �صحفي مو؟.
الكرخي ب��دا م�ستا ًء من بع�ض فناين “الديجي”
اجل��دد ،ق��ال �إن “دي جي عيو�ش” مثالً“ ،لي�ست
عازفة وغري حمرتفة.
و�أ�ضاف “�أنا عازف بالفطرة� ،أعزف �ست �آالت هي:
الزرنة ،وترامبيت ،و�ساك�سفون ،وفانيوم ،وكارنيت
وناي ،و�آالت �إيقاعية” ،م�شريا �إىل �أنه “يف املكتب
يقوم ب�صنع الآالت املتنوعة باليد وال يتعامل
بامل�ستورد �إال قليال .وحول �أ�سعار االتفاقات ذكر
علي الكرخي � ّإن ” الفرقة ال�شعبية احلقيقية ت�أخذ
مبلغ � 150أل��ف دينار” ،وتابع “�أن �سعر ت�أجري
طبلة �سايدرام � 10آالف دينار” ،وختم الكرخي

كالمه حمتج ًا “املو�سيقى ال�شعبية مو حرام� ..أ�رشف
�شي املو�سيقى ال�شعبية .وذكر الكرخي � ّأن “�صداقات
جتمعه مع ع��ازيف اجلوقة املو�سيقية الع�سكرية،
فهم ي�أتون ملكتبه من �أجل تعلم العزف ،واحرتافه
على الآالت النفخية والإيقاعية” ،ولفت �إىل �أ ّنه
“لديه م�شاركات وا�سعة مع فرقة علي خ�صاف على
م�سارح بغداد .كما � ّإن مكتبه – بح�سب الكرخي –
يعلم طالب الدرا�سات املو�سيقية ،فهو يقوم بتدري�س
بع�ض الطلبة مببالغ زه��ي��دة ،م��ن �أج��ل العي�ش،
والدميومة يف العمل.
وقال �سعد ملك “ 59عاما” �صاحب مكتب “فرقة
�شايف خري ال�شعبية” يف حديثه �إنه “منذ عمر 6
�سنوات كان ُيرافق وال��ده ويعزف (الچنچانه) يف
�أزقة بغداد القدمية” ،و�أ�ضاف �أن “الفرق ال�شعبية
كانت يف منطقتي الكرخ والف�ضل ،والآن كرثت
املكاتب يف �أحياء بغداد.

