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رقم االيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد  2128لسنة 2015

بغ��داد  -اجلورن��ال � :صوت جمل�س الوزراء ،على من��ح اال�رس امل�شمولة بقانون احلماية االجتماعية 100
الف دينار لكل ا�رسة ،فيما قرر املجل�س �سحب يد املوظفني املحالني اىل الق�ضاء بق�ضية �أو اكرث.
وق��ال املكت��ب االعالمي لرئا�س��ة الوزراء يف بي��ان �،إن "جمل�س الوزراء قرر �سحب ي��د املوظفني املحالني
خول جمل�س الوزراء وزير الرتبية معاجلة االمور الطارئة املتعلقة بدوام
اىل الق�ض��اء بق�ضي��ة �أو اكرث ،كما ّ
الطلبة واحتياجاتهم.
وتابع املكتب� ،أن "املجل�س �صوت على منح اال�رس امل�شمولة بقانون احلماية االجتماعية مبلغا قدره مائة
الف دينار لكل ا�رسة  ،كما قرر املجل�س �شمول طلبة كلية االدارة ال�صناعية للنفط والغاز بقناة النخبة".
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تسبق الوساطة العراقية ..تعهدات مكتوبة تحصن موقف بغداد من التوتر المتصاعد بين واشنطن وطهران
بغداد – المحرر السياسي

فيما تقود احلكومة العراقية و�ساطة النهاء التوتر
بني ال��والي��ات املتحدة واي��ران،ال��زم��ت الرئا�سات
الثالث والكتل ال�سيا�سية بورقة عمل تت�ضمن ابعاد
ال��ع��راق ع��ن اي توتر يف املنطقة وخلق متا�سك
�سيا�سي داخلي ين�سجم مع ما يحدث على امل�ستويني
الداخلي واخلارجي.
ويقول رئي�س الوزراء عادل عبد املهدي �،أن احلكومة
العراقية �سرت�سل وفدا �إىل طهران ووا�شنطن لإنهاء
التوتر بني الدولتني وقال عبد املهدي خالل امل�ؤمتر
ال�صحفي الأ�سبوعي �،إن “احلكومة �سرت�سل وفدا
�إىل طهران ووا�شنطن خالل الأي��ام املقبلة لإنهاء
التوتر بني الدولتني” ،الفتا �إىل �إن “انفتاح العراق
على املجتمع الدويل منحه دورا مهما يف ت�سوية
الق�ضايا الإقليمية دخ��ول ال��ع��راق كو�سيط للحد
من التوتر احلا�صل بني طهران ووا�شنطن�،سبقه
اتفاق مكتوب موقع من الرئا�سات الثالث والكتل
ال�سيا�سية ،ت�ضمن خلق متا�سك �سيا�سي داخلي
تنتج عنه خمرجات مهمة� ،أولها خلق منهج تكاملي
ت�ؤديه احلكومة والأطراف ال�سيا�سية ين�سجم مع ما
يحدث على امل�ستويني الداخلي واخلارجي.
وت��ق��ول م�صادر مطلعة ان جميع االط���راق التي
ح�رضت االجتماع يف مكتب رئي�س اجلمهورية
ادركت �أن الت�صعيد �ستنعك�س �آثاره ال�سلبية بو�ضوح
على العراق ال��ذي خ��رج ت� ّ�واً من ح��رب مكلفة مع
تنظيم داع�ش الإرهابي .ووفق ًا للم�صدر ،ف�إن “رئي�س
اجلمهورية برهم �صالح عر�ض ورقة �سيا�سات على
احل�ضور� ،ضمت مقرتحات لطبيعة �إدارة االزمة يف
املرحلة املقبلة .وت�ضمنت الورقة عر�ض "خماطر
تهدد النجاحات الع�سكرية التي حققتها الدولة
وجر اطراف ًا
فيما لو تفاقم التوتر الإيراين االمريكي ّ

عراقية �أو انتقل بارتداداته �إىل ال�ساحة العراقية”
وم��ن �ضمن املقرتحات اتخاذ خطوات وا�ضحة
لإع��ادة الهيبة �إىل م�ؤ�س�سات ال��دول��ة ،وا�ستعادة
ثقة املواطنني بها عن طريق ح�رص ال�سالح بيد
م�ؤ�س�سات الدولة ،وانهاء �أي حالة التقاطع داخل
�أجهزتها االم��ن��ي��ة و ف��ر���ض �سلطة ال��دول��ة على
اخلارجني عن �سلطتها.
وتتابع امل�صادر ان حديث االط���راف ال�سيا�سية
يف االجتماع كان وا�ضح ًا و�رصيحاً ،ومبفردات
غري معهودة �أحياناً ،عن متكّن الف�ساد من التغلغل
يف عمق الدولة ،واملنظومة االمنية وال�سيا�سية،
وحتوله �إىل ماكنة لإدامة االزمات وانتقا�ص �سيادة
البلد وا�ستقالله ،ما يفر�ض التقدم ب�شكل �رسيع
لو�ضع حد للف�ساد .ومن �ضمن اخلطوات التي مت
االتفاق عليها يف االجتماع بح�سب امل�صدر ،هي
“انهاء حالة ارتهان الدولة للخارج ب�سبب �ضعف
املنتج الوطني وعدم قدرته على حتقيق االكتفاء
الذاتي للدولة ،حيث ت�ضمنت الورقة العمل على
تطوير البنية التحتية لالقت�صاد العراقي لتحرير
مواقف العراق من االرتهان للغري”
ويف ما يتعلق باملوقف العراقي امليداين ،جرى
االتفاق باجتاه “عملية �إعادة ح�سابات جادة من
جميع االط��راف ،لتعزيز القرار العراقي امل�ستقل و
حماية ال�سيادة عرب الت�شديد على رف�ض االنخراط
يف املحاور ،وكذلك جتنب حتويل العراق �إىل �ساحة
لت�سوية اخلالفات وت�صفية احل�سابات او منطلق ًا
لالعتداء على اية دولة.
ويف ���ش��أن العالقات الدبلوما�سية وال�سيا�سية
واالم��ن��ي��ة م��ع دول املنطقة ،ينقل امل�صدر عن
املجتمعني اتفاقهم على “�رضورة العمل على ان�شاء
منظومة اقليمية مبنية على امل�صالح امل�شرتكة مع
العمق العربي واجلوار الإ�سالمي.

تفاهمات سياسية تضع ثالثة محافظين على محك االقالة
بغداد – خاص

ت�ستبق ك��ت��ل �سيا�سية اب��رم��ت ات��ف��اق��ات �رسية
وتفاهمات على تغيري اوراق اللعبة يف جمال�س
املحافظات �،سخونة ال�صيف ال�لاه��ب وموجة
االحتجاجات املتوقعة م��ن خ�لال اق��ال��ة بع�ض
املحافظني.
وب���ح�������س���ب م���������ص����ادر ����س���ي���ا����س���ي���ة م��ط��ل��ع��ة
ابلغت"اجلورنال"،ان بع�ض الكتل ال�سيا�سية ابرزها
القانون واحلكمة ابرمت تفاهمات �رسية للم�ضي

باقالة ثالثة حمافظني اثنان منهما يف اجلنوب
واخر من الفرات االو�سط.
وتقول امل�صادر ان هناك ح��راك داخ��ل املجل�س
وجمع تواقيع القالة حمافظ الب�رصة ا�سعد العيداين،
م�ضيفا ان االطراف املجتمعة داخل احلراك من كتل
خمتلفة �أبرزها كتلة احلكمة ودولة القانون الذي
ينتمي اليه رئي�س املجل�س �صباح البزوين ،وكتلة
�سائرون اجتمعوا لتمرير عملية اقالة العيداين
ب�أ�رسع وقت.
و�أو�ضح ان "احلراك فاحت البزوين بتوليه من�صب

املحافظ يف حال اقالة العيداين ،يف حني يتم منح
من�صب رئا�سة جمل�س حمافظة الب�رصة اىل نائب
رئي�س املجل�س عن تيار احلكمة وليد كيطان.
اىل ذل��ك ،و�صف حمافظ الب�رصة� ،أ�سعد العيداين،
املطالبني با�ستجوابه يف جمل�س املحافظة بحجة
انه يجمع بني من�صبني على انه ا�سلوب حتاول منه
احدى اجلهات ال�سيا�سية العودة اىل ال�ساحة بعد
ف�شلها الذريع يف ال�سنوات املا�ضية جتاه عدم تقدمي
اخلدمات للمحافظة.
وق��ال العيداين يف معر�ض رده على �أ�سئلة بع�ض

ال�صحفيني� ،إن اال�ستجواب يجب ان يكون قانوين
 ،ومن يتحدث عن مو�ضوع اجلمع بني وظيفتني ال
يفقه بالقانون.
و ال��ع��ي��دان ن��ائ��ب ح��ايل ف��از بع�ضوية ال�برمل��ان
لدورته اجلديدة عن ائتالف الن�رص ،مل ي�ؤدي لغاية
االن اليمني الد�ستوري وقد طلبت رئا�سة الربملان
من العيداين بح�سم خياراته بني تقدمي ا�ستقالته
كمحافظا للب�رصة وتادية اليمني الد�ستوري كنائبا
للربملان او امل�ضي مبن�صبه احلايل وتر�شيح بديال
عنه لع�ضوية الربملان.

ومل يكن احل��راك مقت�رصا على الب�رصة فقط بل
هناك توجه وترتيب خفي ي�سري بان�سيابية عالية
القالة حمافظ ذي قار يحيى النا�رصي من من�صبه
،ه��ذا احل��راك يتبى ائتالف دول��ة القانون بزعامة
املالكي ب�شكل ر�سمي ملف االق��ال��ة عاقدا بذلك
ترتيب واتفاقات مع كتل �سيا�سية اخ��رى ابرمت
بوقت ما�ضي على ال�سري بخطى ثابته يف جميع
املحافظات التي متتلك فيها اريحية من حيث
عدد االع�ضاء .ويرى النائب عن دولة القانون عبد
الهادي موحان ،ان احلديث ال��ذي يت�ضمن الغاء

عبوات الموت مستمرة بنزيف
االبرياء في نينوى

العراق ينتظر موافقة السعودية ﺑﺸﺄن
زﻳﺎدة ﻣﻘﺎﻋﺪ اﻟﺤﺞ
بغداد  -الجورنال

اعلنت اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺤﺞ واﻟﻌﻤﺮة ،ﺑﺎﻧﻬﺎ ﺗﻨﺘﻈﺮ و�ﺻﻮل املوافقة
اﻟﺮ�ﺳﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻟ�ﺴﻠﻄﺎت اﻟ�ﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑ�ﺸ�ﺄ ن زﻳﺎدة ﺣ�ﺼﺔ اﻟﻌﺮاق ﻣﻦ
ﻣﻘﺎﻋﺪ اﺤﻟﺞ ﻟﻴﺘ�ﺴﻨﻰ ﻟﻬﺎ ﺗﻘﺪﻢﻳ اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ ﺑﺎﻟﻘﺮﻋﺔ ﻣﻦ ا�ﺳﻤﺎء اﻟﻌﺎم
املقبل.
وﻗﺎل املتحدث اﻟﺮ�ﺳﻤﻲ ﺑﺎ�ﺳﻢ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺣ�ﺴﻦ اﻟﻜﻨﺎﻲﻧ ان "اﻟﻬﻴﺌﺔ

ﻢﻟ ﺗﺘ�ﺴﻠﻢ املوافقة ﺑ�ﺸﻜﻞ ر�ﺳﻤﻲ من وزارة اﺤﻟﺞ اﻟ�ﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑ�ﺸ�ﺄ ن
زﻳﺎدة ﺣ�ﺼﺔ اﻟﻌﺮاق اﻟ�ﺴﻨﻮﻳﺔ اﻰﻟ � 50أﻟﻒ ﻣﻘﻌﺪ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﺤﻟ�ﺼﺔ
اﻻ�ﺻﻠﻴﺔ املعتمدة ﺣﺎﻟﻴﺎ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ � 33أﻟﻔﺎ و 690ﻣﻘﻌﺪا" ،مبينا
اﻧﻪ "ﻲﻓ ﺣﺎل ﺤﺗﻘﻖ املوافقة ﻓﻌﻠﻴﺎ �ﺳﺘﻘﻮم اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﺎﻋﻼن ا�ﺳﻤﺎء
اﻟﺬﻳﻦ �ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻘﺪﻤﻳﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ ﺑﻘﺮﻋﺔ اﻟﻌﺎم املقبل 2020
ﻻﻛﻤﺎل ﻓﺮق ﻋﺪد املقاعد املتح�صل و�ﺻﻮﻻ اﻰﻟ � 50أﻟﻒ ﻣﻘﻌﺪ
ﺑﻌﺪ اﻋﻄﺎء ﺣ�ﺼﺔ اﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮد�ﺳﺘﺎن وﻣ�ﺆ�ﺳ�ﺴﺔ اﻟ�ﺸﻬﺪاء.

ا�ستجواب حمافظ ذي قار يحيى النا�رصي عار عن
ال�صحة،وا�ضاف ان “مو�ضوع اال�ستجواب �ساري
املفعول واليوجد تراجع يف ذلك.
وب�ي�ن ال�����س��ع��داوي ان ال��ن��ا��صري "مل ي��ق��دم �شئ
للمحافظة خالل الفرتة املا�ضية ا�ضافة اىل ال�ضعف
االداري الذي كان يعاين منه طوال � 4سنوات على
تن�صيبه .واكد ع�ضو جمل�س النواب عن ذي قار ب�أن
املرحلة القادمة "حتتاج اىل وجود حمافظ قوي
بامكانه �شغل هذا املن�صب ليعيد هيبة املحافظة
وتوفري اخلدمات الالزمة البناءها.

بغداد  -الجورنال

طالبت نائبة عن حمافظة نينوى ،رئي�س الوزراء
واجلهات املخت�صة بالتدخل وحماية املدنيني يف
ق�ضاء تلعفر ،م�شرية اىل �أن العبوات النا�سفة تتفجر
يوميا على االبرياء.
وقالت النائبة ليليان حممد �إن "ت�ضحيات مدينة

تلعفر بلغت ال��ف�ين �شهيد ،وا���ض��اف��ت ان��ه "رغم
املنا�شدات العديدة من قبل الأه��ايل ونوابها� ،إال
�أن العبوات النا�سفة تنفجر يوميا على الأبرياء يف
املدينة.
ودع��ت النائبة عن نينوى ،رئي�س ال���وزراء عادل
عبد املهدي اىل "التدخل مبا�رشة و�إيقاف نزيف
االبرياء يف املدينة.

الحلويات :طقس رمضاني دائم على موائد العراقيين
بغداد  -الجورنال

لي�س جديداً القول �إن �سوق احللويات يف العراق
ينتع�ش يف رم�ضان؛ فهي ع��ادة قدمية تتجدد
كلما ح��لَّ ه��ذا ال�شهر .لكن اجلديد هو الطق�س
الرم�ضاين الذي عاد يبهج العراقيني مرة �أخرى
بعد غياب ل�سنوات .و�أع��اد ال�سهر للنا�س حتى
الفجر� ،إذ ميار�سون طقو�سهم الرم�ضانية ،ومن
�أبرزها التجول يف املناطق ال�ساهرة وتناول
احللويات.
حت�سن الو�ضع الأم��ن��ي ب�صورة ملحوظة منذ
َّ
�إعالن دحر تنظيم "داع�ش"االرهابي وال�سيطرة
على جميع املناطق التي كانت حتت حكمه.
وملّا كانت التفجريات الإرهابية ت�رضب املدن
العراقية منذ �سنوات ،ومتنع ال�سكان من التمتع
بطقو�سهم و�أوقاتهم اليومية ،خا�صة يف �شهر

رم�����ض��ان ،ب���د�أت احل��ي��اة ت��رج��ع جم���دداً لتلك
الطقو�س ،وه��ذا ما ت�ؤكده الأ���س��واق واملناطق
التجارية ،والتي ت�شهد حركة م�ستمرة طيلة
اليوم.
يعتربه �ص ّناع
متعدد،
العراق
يف
رم�ضان
�شهر
ُ
احللويات وباعتها ،من �أهم موا�سم العمل والربح
واخل�ير الوفري .ووفق ًا للحاج جمال التميمي،
وال��ذي يعمل يف �صناعة وبيع احللويات منذ
عام  ،1960ف�إن "الزالبية والبقالوة والربمة
وزنود ال�ست" هي �أكرث �أنواع احللويات العراقية
املطلوبة من قبل املواطنني.
التميمي ،وهو رج ٌل يف العقد ال�سابع من العمر،
ال ل�صناعة احللويات يف العا�صمة
ميلك معم ً
بغداد ،يقول �إن "حمال بيع احللويات �أخذت
تنت�رش يف م��دن ال��ع��راق يف خ�لال ال�سنوات
املا�ضية ،خا�صة بعد ا�ستقرار الأمن .العراقيون

يحبون احللويات العراقية التي متتلك ميزة
وخ�صو�صية.
و�أك��د التميمي �أن "ل�شهر رم�ضان خ�صو�صية
بالن�سبة للحلويات ،فالعمل يكون على �أ�شده.
هناك طلب كبري على ��شراء احللويات ،لذلك
ن��ح��ن نعمل ع��ل��ى م���دار ال�����س��اع��ة يف جتهيز
املحال باحللويات ،وعمايل يعملون على �شكل
وجبات يتناوبون فيها العمل من �أجل الإيفاء
باحتياجات املحال التي نزودها باحللويات".
و�أ�شار �إىل �أن "املوا�سم التي تزدهر فيها �صناعة
احللويات بعد رم�ضان ،هي �أي��ام الأع��ي��اد ،ثم
�أي��ام العطل التي ت�ستمر لأك�ثر من يوم واحد،
واملنا�سبات الدينية ال�سعيدة مثل املولد النبوي".
اجلل�سات وال��ن��زه��ات الليلية ال��ت��ي ت�شهدها
ليايل رم�ضان �سمة ب��ارزة يف ال�شهر الف�ضيل،
ومن طقو�سها �رشاء احللوى ،لكن تبقى اللعبة

الرم�ضانية العراقية الأ�شهر ،والتي يطلق عليها
العراقيون ا�سم "املحيب�س" �أي اخلامت ،الطق�س
ال��رج��ايل ال�شعبي الأك�ثر انت�شارا� .إذ يتبارى
فريقان ،وال عدد حمدداً لأع�ضاء كل فريق� ،إذ
يفوق عدد العبي الفريق الواحد املائة �شخ�ص.
ويتوجب على �أحد الفريقني الفوز يف الو�صول
�إىل ع���دد امل����رات امل��ط��ل��وب فيها االح��ت��ف��اظ
بـ"املحيب�س" ،من دون �أن يكت�شفه قائد الفريق
اخل�صم عند �أي من الالعبني يف كل جولة .وما
مييز ه��ذه اللعبة ،هو وج��ود كمية كبرية من
احللويات ،يتناولها �أع�ضاء الفريقني و�ضيوفهم
بعد انتهاء اللقاء ،يف ت�أكيد على �أخوية التناف�س
يف هذه اللعبة الرم�ضانية ،ويف دليل على مكانة
احللويات وقيمتها عند العراقيني.
احللويات حا�رضة �أي�ض ًا يف امل�آدب الرم�ضانية
التي يدعى عليها جمع من النا�س� ،سواء يف

املنازل �أو املطاعم �أو امل�ساجد.
حممد �سلمان ( 41عاماً) يقول �إن "وجود �أنواع
من احللوى يف منازل العراقيني خ�لال �شهر
رم�ضان عادة متوارثة.
ويذكر �سلمان � َّأن �أيام ًا مرت على عائلته مل يكن
ي�ستطيع فيها �رشاء احللويات يف رم�ضان؛ ب�سبب
ظرف مادي �صعب ،لكن مائدة امل�سجد القريب
من م�سكنه ،كانت ت�سد حاجة عائلته منها .لكن
عندما حت�سنت حالته املعا�شية ،وانتهت �ضائقته
املالية� ،أ�صبح يزود مائدة امل�سجد باحللويات،
حتى ت�سد حاجة غريه ممن ال ي�ستطيعون �رشاء
احللويات ،بح�سب قوله.
عدد من العراقيني �أك��دوا �أن احللويات ال ميكن
اال�ستغناء عنها ،و�أنها من بني الأطعمة التي
يجب �أن ت��ك��ون متوفرة داخ���ل امل��ن��زل ،وهم
ي�شريون بهذا �إىل احللويات العراقية ال�شعبية

املعروفة� .إذ يقول جعفر يون�س� ،إن "دليل حب
العراقيني املفرط للحلويات ،هو معاناة ن�سبة
كبرية منهم من ال�سمنة" ،م�شرياً �إىل �أن احللويات
العراقية متتاز بجودتها ومذاقها املميز الذي ال
ي�ضاهى.
يف حني يقول رائ��د حممد� ،صاحب حمل لبيع
احللويات� :إن "العراقي ال ي�ستغني عن احللويات،
حتى و�إن �أ�صيب مبر�ض ال�سكري" .من جهته
يبينّ �إ�سماعيل الرماحي �صاحب معمل حلويات
يف �سوق ال�صدرية ال�شعبي ببغداد� ،أن �أه��م
احللويات التي ي��زداد عليها الطلب يف �شهر
رم�ضان هي "البقالوة بالدهن احل��ر (ال�سمن
البلدي) والداطلي والب�سبو�سة وال�شعرية والكنافة
والربمة والبقجة والزالبية" ،مبين ًا �أن كل هذه
احللويات ت�صنع من مواد �أولية عراقية وال تدخل
يف �صناعتها �أي مادة م�ستوردة.

