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بغداد -اجلورنال  :اعلنت وزارة النفط ،عن توفري  200درجة وظيفية خلريجي الكليات الهند�سية  .وقال املتحدث
با�سم الوزارة عا�صم جهاد �إنه "ا�ستنادا اىل توجيهات نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون الطاقة وزير النفط ثامر عبا�س
الغ�ضب��ان بتوف�ير فر�ص توظيف خلريجي الكلي��ات الهند�سية  ،فقد دعت وزارة النفط خريج��ي الكليات الهند�سية
لالخت�صا�ص��ات (الكيمياوي��ة  ،الكهربائي��ة � ،سيط��رة ونظ��م ،ميكاني��ك ،انتاج ومع��ادن  ،ات�ص��االت  ،بيئة  ،بناء
وان�ش��اءات) اىل مراجع��ة مقر الوزارة اعتبارا م��ن يوم االحد املقبل  2019/5/19ومل��دة  5ايام وذلك للتناف�س
على  200درجة وظيفية للتخ�ص�صات املذكورة".
وا�ض��اف جه��اد ان "الدع��وة ا�شرتط��ت ان يكون املتق��دم من خريج��ي اجلامعات العراقي��ة احلكومي��ة  /الدرا�سة
ال�صباحي��ة ح��صراً وان يكون من �سكنة حمافظات (كربالء املقد�سة ،النجف الأ�رشف  ،الديوانية  ،بابل  ،املثنى )،
النم��كانالعم��ل�سيك��ونيفم�صف��ىكرب�لاءالنفط��ي،واناليتج��اوزعم��راملتق��دمع��ن30عام��اً".
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في ظل الصراع السياسي ...عبدالمهدي يدرس تمديد فترة إدارة المناصب بالوكالة
بغداد – سعد المندالوي

ال ت����زال ح��ك��وم��ة رئ��ي�����س ال������وزراء ع��ادل
عبداملهدي منقو�صة الت�شكيل ف�لا ت��زال
اربع وزارت تدار بالوكالة ،ومل ي�ستطع عبد
املهدي ،الإيفاء بوعوده التي قطعها �ضمن
برناجمه احلكومي ،لإنهاء هذا امللف� ،إذ �إ ّنه
�أُجرب ،ب�سبب قوة الكتل ال�سيا�سية ،على تعيني
وكالء للوزارات ال�شاغرة والعكف على متديد
ف�ترة ادارت��ه��ا ،الأم��ر ال��ذي يدفع مبعطيات
يعدها مراقبون خطرية للغاية �إن مل تحُ �سم
ّ
وك�شفت النائب عن ائتالف الن�رص ندى �شاكر
جودت ،عن وجود �رصاع على املنا�صب التي
ت��دار بالوكالة حاليا ،فيما ا�شارت اىل ان
االيام املقبلة �ست�شهد االنتهاء من هذا امللف.
وقالت جودت يف حديث �صحفي ان"الكتل
ال�سيا�سية ورئا�سة جمل�س النواب حددت ال�شهر
املقبل موعدا نهائيا النهاء العمل ب��ادارة
املنا�صب بالوكالة" ،مبينة انها"ت�سمع بان
هناك �رصاع بني كتل �سيا�سية على تقا�سم
 4000درجة خا�صة تدار بالوكالة حاليا".
وا���ض��اف��ت ،ان"هناك كتل اخ���رى ترف�ض
املحا�ص�صة بتوزيع الدرجات اخلا�صة من
وكالء ومدراء عامني ،رغبة منها يف ا�ستالم
هذه املنا�صب ا�شخا�ص كفئ وقادرين على
تقدمي اخلدمة اىل املواطنني ،بدال عن الف�شل
الذي تفرزه املحا�ص�صة".
وح�سب م�صادر �سيا�سية مطلعة � ّإن "�أغلب
املنا�صب يف ال��وزارات ُت��دار بالوكالة ،من
قبل ا�شخا�ص مرتبطون ب���أح��زاب وكتل
قوتهم منها ،ما جعلهم
متنفذة ،وي�ستمدون ّ
قوتهم على ال��وزارات وعلى �إدارة
يفر�ضون ّ

الدولة ب�أكملها" ،الفت ًا �إىل � ّأن "ذلك دفع
الكتل ال�سيا�سية �إىل التزاحم للفوز بتلك
املنا�صب ،فبد�أت با�ستخدام �أ�ساليب ال�ضغط
يف ما بينها لال�ستحواذ على تلك املنا�صب،
و�إع��داد مر�شحني جدد لها" ،مبينة � ّأن "من
بني ال�ضغوط بني الكتل ،ملفات ف�ساد �ضد
الوزراء و�ضد امل�س�ؤولني ،وبد�أت الكتل تهدد
بع�ضها البع�ض بهذه امللفات ،للدفع باجتاه
احل�صول على املنا�صب الثانوية".
وك�شفت م�صادر ل��ـ«اجل��ورن��ال» � ّأن "عبد
املهدي ن�أى بنف�سه عن هذا ال�رصاع ،و�ألقى
الكرة يف �ساحة الكتل ،على �أن تتوافق يف
ما بينها ثم تعر�ض عليه �أ�سماء مر�شحيها"،
م�ضيفة � ّأن "عبداملهدي يدر�س متديد فرتة
ادارة هذه املنا�صب بالوكالة" ،معللة ذلك
اىل "ادخال الكتل كل امللفات العالقة من
حقائب وزارية �شاغرة ومن �أزمات �سيا�سية
�ضمن هذا امللف ،وربطتها به ،ما يعني � ّأن
هذا امللف �سيكون حمور ال�رصاع بني الكتل
للمرحلة املقبلة ،و�سي�ؤثر على كافة امللفات
الأخرى".
وح�سب مراقبون � ّأن "بع�ض الكتل ال�سيا�سية
ال تريد املنا�صب ال��وزاري��ة بقدر ما ت�سعى
للح�صول على املنا�صب الثانوية ،من وكالء
وزراء وم��دي��ري��ن ع��ام�ين وغريهم،لفر�ض
�سيطرتها على �أغلب م�ؤ�س�سات الدولة والتح ّكم
يف �صناعة القرار".
وحددت رئا�سة جمل�س النواب وكتل �سيا�سية
نهاية �شهر حزيران املقبل موعدا ،النهاء
ادارة املنا�صب بالوكالة ،فيما ك�شفت كتل
�سيا�سية عن بدء تر�شيح ا�شخا�ص الدارة هذه
املنا�صب.

رئي�س الوزراء عادل عبداملهدي يلتقي رئي�س اجلمهورية الرتكية رجب طيب اردوغان

واشنطن تمارس ضغوطا على بغداد النهاء الحشد الشعبي او مواجهته عسكريا
بغداد – الجورنال

طالب وزير اخلارجية الأمريكية مايك بومبيو رئي�س
ال��وزراء ع��ادل عبداملهدي بتقييد حركة الف�صائل
امل�سلحة املن�ضوية يف احل�شد ال�شعبي وت�شكل جزءا
من الأجهزة الأمنية للدولة ،مهددا ب�أنه� ،إذا مل تتمكن
احلكومة من حتقيق ذلك ف�إن الواليات املتحدة �سرتد
بالقوة.و�أفاد م�س�ؤوالن �أمنيان ب�أن وزير اخلارجية
الأمريكية مايك بومبيو نقل �إىل بغداد م�ؤخرا حتذيرا
بحجة ن�رش الف�صائل �صواريخ قرب قواعد وا�شنطن

الع�سكرية يف العراق.
وذكر امل�س�ؤوالن �أن "بومبيو طالب حكومة بغداد
بتجميد حركة الف�صائل التي ت�شكل جزءا من الأجهزة
الأمنية للدولة ،وهدد ب�أنه� ،إذا مل تتمكن احلكومة من
حتقيق ذلك ف�إن الواليات املتحدة �سرتد بالقوة.
وق��ال امل�صدر الع�سكري العراقي رفيع امل�ستوى
واملطلع على تفا�صيل زي��ارة بومبيو �إىل بغداد:
"ر�سالة الأمريكيني كانت وا�ضحة متاما ،ومفادها
�أنهم ي��ري��دون �ضمانات �أن يوقف ال��ع��راق احل�شد
ال�شعبي الذي يهدد امل�صالح الأمريكية .وقالوا �إن

الواليات املتحدة �إذا واجهت �أي اعتداء يف الأرا�ضي
العراقية ف�إنها �ستتخذ �إج��راءات للدفاع عن نف�سها
دون تن�سيق مع بغداد".
و�أو�ضح امل�صدر الأمني العراقي الثاين �أن ات�صاالت
تن�صتت عليها وا�شنطن ك�شفت �إعادة انت�شار بع�ض
الف�صائل يف "مواقع م�شبوهة" ،ور�أت الواليات
املتحدة يف ذلك ا�ستفزازا.
وذكر امل�س�ؤول �أن املفاو�ضات الأمريكية العراقية
تناولت انت�شار قوات "احل�شد ال�شعبي" العراقي عند
احلدود مع �سوريا ،قرب منطقة نفوذ قوات التحالف

ال��دويل بقيادة وا�شنطن ،م�شريا �إىل �أن الواليات
املتحدة حذرت ال�سلطات العراقية من �أن �أي خطر
على قواتها من قبل تلك الف�صائل �ستتعامل معه
القوات الأمريكية مبا�رشة بالقوة.
و تطرقت م�صادر �صحفية �إىل حملة ال�ضغط
االقت�صادي التي �شنتها وا�شنطن �ضد �إيران ،م�شرية
�إىل �أن الواليات املتحدة حتاول �إجبار بغداد على
التخلي عن عالقاتها االقت�صادية مع طهران.
و�أك��د م�س�ؤوالن يف جمال الطاقة �أن بومبيو حث
ال�سلطات العراقية على �إبرام اتفاقيات يف جماالت

بغداد :لم نبحث مع موسكو شراء
منظومة الدفاع الجوي إس 400

البرلمان يدعو لحماية الموانئ واألسطول البحري من "الحرب المحتملة"
بغداد  -الجورنال

دعت اللجنة املالية يف جمل�س النواب ،وزارة النقل التخاذ
اجراءات احرتازية �رسيعة حلماية املوانئ والأ�سطول البحري
العراقي ،م�شددة على �رضورة البحث عن اخلطط البديلة يف حال
ن�شوب اي ت�صادم حربي باملنطقة .وقال رئي�س اللجنة النائب
هيثم اجلبوري �إن "املوانئ اخلليجية تواجه م�صرياً جمهو ًال
ينذر بال�ش�ؤم" ،مبينا ان "البلدان الواقعة يف حو�ض اخلليج
العربي و�ضعت خططها البديلة حت�سبا لوقوع ما ال ُيحمد عقباه
من جراء العمليات احلربية التي باتت و�شيكة الوقوع ،وتهدد

املنطقة برمتها" .ودعا رئي�س اللجنة "وزارة النقل لال�رساع
باتخاذ االجراءات االحرتازية ال�رسيعة حلماية املوانئ العراقية
وت�أمني �سالمة الأ�سطول البحري العراقي من ال�سفن والبواخر
التابع ل�رشكتي النقل البحري واملوانئ العراقية خ�شية ت�صاعد
وت�يرة النزاع يف املنطقة" .كما �شدد على "الوزارة البحث
عن اخلطط البديلة يف حال ن�شوب اي ت�صادم حربي ل�ضمان
ا�ستمرارية تدفق الب�ضائع ال�رضورية عن طريق املوانئ
البديلة ،و نقلها برا لت�أمني حركة التجارة العراقية و�سالمتها
ومرونتها" .ووجهت الواليات املتحدة موظفي حكومتها غري
الأ�سا�سيني مبغادرة العراق وذلك بعد �أن �أبدت خماوفها مرارا

�إزاء تهديدات من قوى تدعمها �إيران .وقالت ال�سفارة الأمريكية
يف بغداد يف بيان� ،إن وزارة اخلارجية �أمرت ب�سحب املوظفني
من كل من ال�سفارة والقن�صلية يف �أربيل .وقال رئي�س الوزراء
عادل عبد املهدي الثالثاء �إن امل�ؤ�رشات التي ت�صل �إليه من
املحادثات مع الواليات املتحدة و�إي��ران تفيد ب�أن "الأمور
�ستنتهي على خري" .جدير بالذكر �أن وا�شنطن �أر�سلت قوات
ع�سكرية �إ�ضافية �إىل ال�رشق الأو�سط مبا يف ذلك حاملة طائرات
وقاذفات "بي  "52 -و�صواريخ باتريوت يف ا�ستعرا�ض للقوة
يف مواجهة ما قال م�س�ؤولون �أمريكيون �إنه تهديد للقوات
وامل�صالح الأمريكية يف املنطقة.

الطاقة والنفط يجري بحثها الآن م��ع �رشكتي
 GENERAL ELECTRICوEXXON
 MOBILالأمريكيتني ،واعترب الباحث يف معهد
"ت�شاتام هاو�س " اللندين ،ريناد من�صور� ،أن
وا�شنطن تخري ال�سلطات العراقية بني التعاون معها
�أو مع طهران.
ونقلت امل�صادر عن دبلوما�سي غربي ت�أكيده �أنه
تلقى حتذيرات من احتمال ت�صعيد خطري ،قائال:
"الأجواء مل تعد ودية ..والبيت الأبي�ض ال يبدو مهتما
ب�إمكانية �أن ي�صبح العراق �ضحية جانبية" .وكان

رئي�س ال��وزراء عادل عبد املهدي قد �أعلن الثالثاء
لل�صحفيني �أن اجلانب العراقي مل ير�صد �أن حتركات
قد ت�شكل خطرا على �أي طرف ،وطم�أن الأمريكيني
ب��أن حكومة بغداد تتحمل امل�س�ؤولية عن حماية
جميع الأطراف.
و�سبق �أن �أك��د بومبيو �أن��ه طالب حكومة بغداد
بو�ضع قوات "احل�شد ال�شعبي" حتت قيادة ال�سلطات
امل��رك��زي��ة ،لكن الف�صائل املن�ضوية حت��ت راي��ة
"احل�شد" �شددت على التزامها ب�أوامر احلكومة وعدم
نيتها مهاجمة القوات الأمريكية.

بغداد  -الجورنال

نفى املتحدث الر�سمي با�سم وزارة اخلارجية� ،أحمد
ال�صحاف ،الأخبار التي تناقلتها و�سائل �إعالم رو�سية،
ب�ش�أن وج��ود مباحثات ب�ين ب��غ��داد ومو�سكو ل�رشاء
منظومة الدفاع اجلوي �إ�س .400
و�أو�ضح ال�صحاف �أن ال�سفري العراقي يف مو�سكو نفى

خالل م�ؤمتر �صحفي ،علم ال�سفارة ب�أي مباحثات جتري
بني بغداد ومو�سكو ل�رشاء هذه املنظومة.
وذكر ال�صحاف �أن ما نقل عن ال�سفري العراقي من جانب
و�سائل �إعالم رو�سية غري �صحيح.
وكانت تقارير رو�سية �أف��ادت ب�أن بغداد قررت �رشاء
منظومة الدفاع اجلوي الرو�سية ،ون�سبت املعلومة �إىل
ال�سفري العراقي ،حيدر هادي.

المسحراتي ..إرث رمضاني تذوقته بغداد منذ عقود
بغداد-حسين الفيحان

يعود تاريخ امل�سحراتي يف بغداد اىل عهد اخلليفة
النا�رص لدين اهلل العبا�سي قبل �أكرث من ع�رشة
قرون ..ومنذ ذلك التاريخ يحافظ البغادة على
هذا التقليد ويعدونه �أح��د الرموز املهمة خالل
رم�ضان ..فهم ال يت�صورن مرور رم�ضان بدون
دق��ات طبل امل�سحراتي..و�صوته العذب لينبه
ال�صائم نحو ال�سحور ،على الرغم من تطور الزمان
و تعدد و�سائل االت�صاالت و تزايد انواع املنبهات
املو�سيقية والقرانية .
االع��ت��زاز ب��امل��وروث ال�شعبي و ب��ع��ادات و
تقاليد �شهر رم�ضان  ,يجعل البغادة متم�سكون
باملُ�سحراتي الذي نعرفه جميعا بـ (ابو الدمام) او
(ابو طبيلة)  ,و الذي ميار�س عمله يف كل رم�ضان
تطوع ًا وللحفاظ على �إرث �أجداده .

احل��اج اب��و احمد ُ ,م�سحراتي منطقة الف�ضل
ببغداد يقول " :هذا الدمام ورثته من ابي الذي
كان م�سحراتي (م�سحرجي) اي�ض ًا  ,وكنت �صغرياً
مع اخوتي نرافقه يف اخلم�سينيات و ال�ستينيات
 ,فكان النا�س يخرجون من بيوتهم لي�شاهدونا
و نحن ننقر الدمام لإيقاظهم لوقت ال�سحور ,
حتى ورثته منه  ,قبل اكرث من ثالثني عام ًا و اىل
اليوم  ,انا ازوال هذا العمل �سنويا" 'م�شرياً اىل
ان " عملنا هذا تطوعي ال نبغي منه �سوى االجر
و الثواب  ,فيبد�أ عادة من ال�ساعة الواحدة ليال و
حتى وقت اذان الفجر ".
و �أ���ض��اف " انقطعناعنه خ�لال �سنوات تردي
ال��و���ض��ع الأم��ن��ي  ,ث��م ع��دن��ا ال��ي��ه ح��ي��ث كانت
دوريات النجدة و رجال ال�رشطة ي�ساعدونا يف
مزاولة العمل اليقا�ض النا�س لل�سحور  ,وبعد
ان ا�ستتب االمن و االمان  ,بف�ضل االبطال من

قواتنا امل�سلحة ،عدنا بكل حرية ملمار�سة عمل
امل�سحراتي ".
وتعود ممار�سة (امل�سحراتي) يف ا�صولها اىل
مرحلة الدولة العبا�سية  ,كما يتحدث عن ذلك
ا�ستاذ التاريخ العبا�سي الدكتور عبا�س جبري
�سلطان ,قائال " :فى بغداد عا�صمة اخلالفة
العبا�سية ك��ان (اب��ن نقطة) هو ال�شخ�ص الذي
يتوىل ايقاظ اخلليفة العبا�سي (النا�رص لدين اهلل)
لتناول طعام ال�سحور  ،وكان ين�شد �شعراً �شعبي ًا
ي�سمى (بالقوما)من قوله (قوما ت�سحر قوما)
 ،وملا مات امل�سحراتي (اب��ن نقطة) ذهب ابنه
وكان له �صوت جميل ووقف حتت ق�رص اخلليفة
(النا�رص لدين اهلل) و�أن�شده قوله  :يا �سيد ال�سادات
 ..لك يف الكرم �آيات � ..أنا ابن نقطة  ..تعي�ش �أبويا
مات .و�أعجب اخلليفة بح�سن بيانه و�شدة �إيجازه
ف�أح�رضه وخلع عليه الهبات ومنحه راتب ًا �ضعف

ما كان يعطيه لأبيه"  .وي�ضيف �سلطان "كان
ن�ساء الطبقة املتو�سطة فى الع�رص العبا�سي ي�ضعن
قطعة من النقود املعدنية داخ��ل ورق��ة �صغرية
ملفوفة وي�شعلن النار بطرفها ثم يلقني بها من
امل�رشبية �إىل امل�سحراتي حتى يرى مكانها  ،وما
�أن ي�أخذها حتى يرتفع �صوته بالدعاء لأ�صحاب
البيت ويقر�أ الفاحتة" .
وخالل عمل امل�سحراتي بواجبه التطوعي يف ازقة
و���ش��وارع العا�صمة بغداد بعد منت�صف ليايل
�شهررم�ضان ي�ستوقفه النا�س من اجل منحه املال
 ,فيعتذرعن �أخذه  ,م�ؤكدا انه ال ميار�س مهنة بل
ي�سهم يف احياء تقليد تراثي م�ستمر  ,لكنه يرحب
مبا يقدمه له النا�س من �رشاب و طعام لل�سحور
كونه يبقى حتى وقت اذان الفجر مبزاولة عمله .
و يرى البع�ض �أن عمل امل�سحراتي  ,ا�صبح غري
�رضوري مع تقدم التقنية و التكنلوجيا احلديثة

 ,لكن اغلب �سكان العا�صمة بغداد يقولون انهم ال
يت�صورون ليايل �شهر رم�ضان بدون (املُ�سحراتي)
الذي يعتربونه جزء من تراثهم .
يقول امل��واط��ن ع��دن��ان ها�شم م��ن ب��غ��داد ان"
املُ�سحراتي هو ت�أريخ  ,فال ميكن لنا ان نعي�ش
اجواء �شهررم�ضان بدون وجوده  ,فعناوين �شهر
رم�ضان ا�ضافة اىل ال�صيام و العبادة  ,فيها
طقو�س اعتدنا على وجودها منها امل�سحراتي" .
ويطالب املواطن ا�سماعيل حمادي من �أه��ايل
الف�ضل املجال�س املحلية "بدعم من يزاول عمل
امل�سحراتي و�إي��ج��اد �ضوابط لها لتبقى بغداد
حمافظة على تراثها يف �شهر رم�ضان املبارك".
وي�ؤيد ذلك ع�ضو املجل�س البلدي ملنطقة الف�ضل
ميثم ر�شيد  ,فيقول �إن "املُ�سحراتي و طوال
ليايل �شهر رم�ضان  ,يجوب املناطق لأكرث من
ثالث �ساعات يف الليل من اجل �أيقاظ النا�س و

املحافظة على موروث و طقو�س ال�شهر الف�ضيل
متحمال الكثري من املخاطر  ,لكن مع اال�سف ال
يوجد اي دعم له و �ضمان حلقوقه  ,وهنا نطالب
حكومة بغداد املحلية وجمل�س املحافظة فيها
بت�رشيع قانون يقدر و يثمن ا�صحاب هذا العمل و
يكفل حقوق (املُ�سحراتي )  ,عرب عمل اح�صائية
لهم يف جميع مناطق بغداد عن طريق املجال�س
البلدية  ,وت�سجيلهم ر�سميا ".
ث�لاث نقرات متتالية ينقرها املُ�سحراتي على
طبله بعدها ي�صيح ثالث مرات ( �سحور � ,سحور
� ,سحور) و هكذا حتى قبل اذان الفجر بع�رشة
دقائق،و حتى اليوم مل يكن (املُ�سحراتى) يتقا�ضى
�أج��راً على عمله ط��وال �شهر رم�ضان بل ينتظر
حتى �أول �أيام عيد الفطر فيمر باملنازل �صباح ًا
�ضارب ًا بطبلته املعهودة فيهب النا�س �إليه باملال
والهدايا واحللويات و يبادلونه التهنئة بالعيد .

