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رقم االيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد  2128لسنة 2015

بغ��داد  -اجلورن��ال  :اتهم��ت قي��ادة احل�ش��د ال�شعبي املح��ور ال�شمايل ،جه��ات متنفذة بالعم��ل على دعم
ع�صاب��ات املخدرات يف ق�ضاء الطوز التابعة ملحافظ��ة �صالح الدين وكركوك ،م�ؤكدة جناحها يف تفكيك
احدى اخطر تلك الع�صابات يف العراق.
وقال املتحدث با�سم املحور علي احل�سيني �،إن “جهات متنفذة دعمت و�سهلت تواجد ع�صابات املخدرات
يف ق�ض��اء الطوز وكرك��وك لتدمري املجتمع ولتعوي���ض خ�سائر الع�صاب��ات االرهابية.و�أ�ضاف احل�سيني،
�أن “قي��ادة احل�ش��د ال�شعبي والقوات الأمنية متكنت خالل امل��دة املا�ضية من تفكيك �أهم واخطر ع�صابات
املخ��درات يف الع��راق وانهاء التجارة يف ق�ضاء الط��وز واملناطق املجاورة له.ولف��ت �إىل �أن “التنظيمات
الإرهابي��ة واخلارجة عن القان��ون ت�ستفيد من �أرباح جتارة املخدرات لتموي��ل ن�شاطها االرهابي ول�رشاء
الأ�سلحة ال�ستهداف القوات الأمنية واملواطنني.
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مع استمرار الجدل السياسي

تواقيت البرنامج الحكومي تهدد رواتب ومخصصات الوكالء والمدراء العامين بالوكالة
بغداد – المحرر السياسي

بد�أت الكتل ال�سيا�سية يف العراق حراك ًا حثيث ًا بينها وبني
رئي�س جمل�س الوزراء عادل عبداملهدي بلغ ذروته يف هذه
الفرتة فيما يخ�ص الدرجات اخلا�صة والتي بلغت اكرث من 4
�آالف من�صب من درجة مدير عام فما فوق.
ويجب على احلكومة العراقية ح�سم هذه املنا�صب التي
تدار الآن بالوكالة خالل فرتة ال تتجاوز ال�شهر وذلك الن
احلكومة حددت �ضمن برناجمها احلكومي يوم  30يونيو
املقبل موعدا النتهاء املنا�صب بالوكالة.
واعلن جمل�س ال���وزراء العراقي �أول خطوة لإن��ه��اء ملف
التعيينات بالوكالة للمنا�صب العليا يف م�ؤ�س�سات ودوائر
الدولة ،مطالب ًا الأخرية بتزويدها مبا يلزم لإنهاء امللف.
وجاء يف كتاب من الأمني العام ملجل�س الوزراء حميد الغزي
خماطب ًا كافة م�ؤ�س�سات الدولة" :ان�سجام ًا مع �أحكام املادة
 58من قانون املوازنة املالية لعام  2019التي �أكدت
على �إنهاء �إدارة م�ؤ�س�سات الدولة بالوكالة ما عدا الأجهزة
الأمنية والع�سكرية يف موعد �أق�صاه  30-6-2019وعدت
�أي �إجراء بعد هذا الت�أريخ يقوم به املعني بالوكالة باط ًال
وال يرتتب عليه �أي �أثر قانوين على �أن تقوم الدائرة املعنية
ب�إيقاف جميع املخ�ص�صات املالية وال�صالحيات الإدارية
يف حالة ا�ستمرارها بعد التاريخ املذكور �آنفاً".
و�أ�ضاف "لغر�ض ح�سم امللف املذكور وتطبيق ًا للربنامج
احلكومي الذي �أقره جمل�س الوزراء الذي �أكد على ح�سم ملف
العاملني بالوكالة نرجو مراعاة ما تقدم بتزويدنا من ترونه
منا�سب ًا لإ�شغال املنا�صب العليا �ضمن الت�شكيالت العاملة
لديكم ليت�سنى لنا ح�سم املو�ضوع �أ�صولي ًا �ضمن املدة
املحددة قانوناً".
و�أك���د مقرر اللجنة القانونية يف جمل�س ال��ن��واب يحيى

املحمدي �أن "الكتل الربملانية �شكلت منذ بداية �شهر مايو
اجلاري جلان ًا كلفت بالتفاو�ض مع رئي�س جمل�س الوزراء
حل�سم ملف املنا�صب واملواقع التي تدار بالوكالة".
وقال املحمدي� ،إن "احلراك بني الكتل الربملانية ورئي�س
جمل�س ال���وزراء بلغ ذروت��ه خ�لال الأي���ام احلالية بعدما
اقرتبت املواعيد املحددة لإنهاء ملف الوكاالت" ،مو�ضح ًا
�أن "املفاو�ضات ال��دائ��رة تبحث و�ضع معايري الختيار
ال�شخ�صيات املنا�سبة لإدارة هذه املواقع واملنا�صب وفق ًا
ملبد�أ التوازن.
و�أ���ض��اف �أن "املحادثات القائمة بني اللجان ورئي�س
احلكومة ت��دور على ح�سم ال��درج��ات اخلا�صة كالهيئات
امل�ستقلة وال�سفراء وامل�ست�شارين واملدراء العامني ووكالء
الوزارات" ،مبين ًا �أن "هناك ت�سارع ًا يف عملية املفاو�ضات
بني هذه الأطراف من �أجل جتنب الدخول يف املحظور".
و�أ�شار �إىل �أن "احلد الأق�صى لعمل هذه اللجان التفاو�ضية
�سيكون قبل نهاية �شهر يونيو املقبل من �أج��ل ت�سمية
الطاقم اجلديد للدرجات اخلا�صة" ،حمذراً من �أن "ف�شل هذه
املفاو�ضات وعدم ح�سم املو�ضوع قبل املواعيد املحددة
يدخل الدولة يف فراغ كامل".
يف ال�سياق ذات��ه� ،أعلن حتالف البناء عن "�إجماع نيابي
خالل احلوارات الأولية على ح�سم �أكرث من � 4آالف من�صب
بالوكالة خالل ال�شهر املقبل".
وق��ال النائب عن البناء فا�ضل الفتالوي� ،إن "احلوارات
بني الكتل ال�سيا�سية انطلقت بعد حتديد احلكومة  30يونيو
موعداً النتهاء املنا�صب بالوكالة".
و�أ�ضاف �أن "احلوارات الأولية ت�شري �إىل �إجماع نيابي بني
الإ�صالح والبناء على ح�سم املنا�صب بالوكالة" ،م�شرياً �إىل
�أن "املنا�صب بالوكالة التي �سي�شملها القرار �أكرث من 4
�آالف من�صب من درجة مدير عام فما فوق.
دعوات للتهدئة بني التيار ال�صدري والع�صائب اهل احلق

بغداد تدشن خطة جديدة للحد من هجمات بقايا "داعش"
بغداد – الجورنال

د�شنت وزارت���ا الداخلية وال��دف��اع  ،خطة �أمنية
م�شرتكة يف مدن �شمايل وغربي وو�سط العراق للحد
من هجمات بقايا تنظيم "داع�ش" الإرهابي.
وبح�سب م�����ص��ادر مطلعة ف���� ّإن اخل��ط��ة الأمنية
امل�شرتكة تهدف للحد م��ن هجمات واع��ت��داءات
�إرهابية ،بدت وا�ضحة خالل الأيام املا�ضية لتنظيم
"داع�ش" ،م�شرية �إىل �أنها "تت�ضمن مراحل ع�سكرية
وا�ستخبارية مت اعتمادها و�ستجعل بقايا تنظيم

داع�ش� ،أكرث �ضعف ًا و�أقل حركة.وا�ضافت � ّإن اخلطة
تهدف للحد من عمليات �إرهابية خلاليا تتبع تنظيم
"داع�ش" ،وحتاول من خاللها �إي�صال ر�سائل ب�أن
التنظيم ما زال قوي ًا على عك�س الواقع احلايل.
وتابعت � ّأن "اخلطة اجلديدة التي جرى �إعدادها
تعتمد ب�شكل مبا�رش على املعلومات اال�ستخبارية
التي يتم احل�صول عليها من ق��وات الأم��ن بجهود
خا�صة �أو من خالل تعاون املواطنني.
و�أكدتّ � ،أن "القوات العراقية جنحت يف بناء �شبكة
م�صادر قوية داخل املدن املحررة� ،ساعدها يف ذلك

نقمة الأهايل على التنظيم ،وكل من تورط معه �أو
تعاون ب�شكل �أو �آخر معه خالل فرتة احتالله مدنهم.
ولفتت يف ه��ذا ال�صدد� ،إىل "�إعادة تفعيل نظام
املكاف�آت املالية ملن يديل مبعلومات تف�ضي �إىل
اعتقال �إرهابيني �أو �إحباط عمليات �إرهابية �أو
�ضبط خمابئ �سالح مع الت�أكيد على �رسية هوية
املت�صل .وب�ّيننّ �أن القوات العراقية جنحت ،خالل
الأيام املا�ضية ،باعتقال وتفكيك عدد من اخلاليا
الإرهابية التابعة لتنظيم "داع�ش" ،وتدمري مقرات
تابعة لها ب�صحراء الأنبار ،وبادية جزيرة املو�صل،

و�سل�سلة جبال حمرين ،وه��ي عبارة عن �أنفاق
وخمابئ حتت الأر�ض ،وجتويفات وكهوف طبيعية
يف مناطق جبلية.
بدوره ،قال العقيد الركن �أحمد الدليمي من قيادة
عمليات الأنبار� ،إن قوات اجلي�ش با�رشت بعمليات
جديدة يف مناطق �صحراوية وقرى نائية ،بحث ًا عن
جيوب وعنا�رص من تنظيم "داع�ش".
ووفق ًا للدليمي ،ف�إن العمليات الع�سكرية احلالية
هدفها �إبقاء العنف يف �أدنى معدل له واملحافظة
على ذل��ك مع ا�ستمرار الإي��ق��اع ب��ر�ؤو���س التنظيم

تحديد الية صرف فائض األموال من ارتفاع أسعار النفط
بغداد  -الجورنال

بينت جلنة االقت�صاد واال�ستثمار النيابية� ،آلية ا�ستغالل الأموال
الفائ�ضة من ارتفاع �أ�سعار النفط العاملية ،فيما �أو�ضحت �أن
احلكومة �سترتيث ب�رصف الفائ�ض �إىل حني تخفيف التوتر بني
طهران ووا�شنطن.وقالت ع�ضو اللجنة ندى �شاكر � ،إن “فائ�ض
الأم��وال من ارتفاع �أ�سعار النفط العاملية �سيخ�ص�ص ح�سب
�سيا�سة الدولة بعد االنتهاء من احل�سابات اخلتامية للموازنة”،
الفتة �إىل �إن “ابرز الأب��واب التي �ستذهب اليها �أم��وال النفط
الفائ�ضة هي دعم القطاع ال�صناعي وت�سديد الديون املرتتبة

على البالد.و�أ�ضاف �أن “دعم القطاع ال�صناعي �سي�سهم يف احلد
من ا�سترياد بع�ض املواد ،ف�ضال عن ت�شغيل عدد كبري من اليد
العاملة والق�ضاء على البطالة” ،مبينة �أن “احلكومة العراقية
�سترتيث ب�رصف الفائ�ض من �أم��وال النفط �إىل حني تخفيف
التوتر بني طهران ووا�شنطن.
وارتفعت �أ�سعار النفط ما يزيد عن واح��د باملئة ،الأ�سبوع
املا�ضي ،لكنها تتجه �صوب تكبد �أكرب خ�سارة �أ�سبوعية منذ
بداية العام اجلاري بعد �أن ت�سبب ارتفاع املخزونات والقلق
ب�ش�أن تباط�ؤ اقت�صادي يف انخفا�ضات كبرية للخام يف وقت
�سابق من الأ�سبوع.

وم�صادر متويله الع�سكرية حلني الق�ضاء عليه ب�شكل
كامل .ولفت �إىل �أن الكثري من ال�سكان يت�صلون
ويدلون مبعلومات مهمة حول عنا�رص التنظيم.
يف غ�ضون ذلك� ،أعلنت قيادة عمليات بغداد ،يف
بيان � ،إحباط عملية �إدخ��ال �سيارة مفخخة �إىل
بغداد عرب طريق �أبو غريب الغربي للعا�صمة ،م�ؤكدة
تفكيك ال�سيارة دون �أي خ�سائر ب�رشية �أو مادية.
وع��دت وزارة ال��دف��اع" ،هجمات داع�ش الأخ�يرة
�ضمن م�ساعي التنظيم ليبني �أنه ما زال موجوداً
على الأر�ض" .وقال املتحدث با�سم وزارة الدفاع،

اللواء حت�سني اخلفاجي� ،إن "لدى الأجهزة الأمنية
معلومات تفيد ب��وج��ود م�ساع لتنظيم داع�ش
الإرهابي للقيام بعملية �ضد املواطنني �أو الأجهزة
الأمنية ليبني �أنه ما زال موجوداً على الأر�ض".
و�أ�شار اخلفاجي ،يف بيان �صحايف� ،إىل "وجود
تعاون كبري بني املواطنني والقوات الأمنية" ،مبين ًا
�أن "التعاون احلايل وتقدمي املعلومة من املواطنني
�أكرب مما كان عليه عام  ،2014و�أن املواطن بات
يطالب ق��ادة الأج��ه��زة الأمنية واحل�شد بانت�شار
قواتهم حلمايته من التنظيمات الإرهابية".

مكتب عبد المهدي يعلن موعد افتتاح
المنطقة الخضراء بالكامل
بغداد  -الجورنال

اعلن مكتب رئي�س ال��وزراء ع��ادل عبد املهدي ،االثنني� ،أن
املنطقة اخل�رضاء �ستفتح بالكامل ابتدا ًء من اول ايام عيد
الفطر.
وقال �سكرتري عبد املهدي الفريق الركن حممد حميد البياتي
�إن "املنطقة اخل�رضاء �ستفتح بالكامل خالل � 24ساعة ابتدا ًء

من اول ايام عيد الفطر املبارك .واملنطقة اخل�رضاء التي ت�ضم
مقا ّر احلكومة العراقية ورئا�سة اجلمهورية ومكاتب �أمنية،
ومنازل امل�س�ؤولني الكبار ،وعدداً من البعثات الدبلوما�سية
الأجنبية؛ �أبرزها ال�سفارتان الأمريكية والربيطانية ،كان عبد
املهدي قد فتح �أجزا ًء منها بعد ت�سلّمه رئا�سة احلكومة ،مثل
�شارع الزيتون واجل�رس املعلق ،و�أعلن من خالل مكتبه ،مطلع
ال�شهر احلايل.

المحيبس ..اللعبة األكثر شعبية في رمضان تعرف على تاريخها
بغداد  -الجورنال

لعبة "املحيب�س" (�إخفاء اخلامت) من الألعاب الأكرث
�شعبية لدى العراقيني ،خالل �شهر رم�ضان ،وتعتمد
على الفرا�سة وق��درة اخل�صم على اكت�شاف حامل
اخلامت من بني ع�رشات امل�شاركني.
وتعد اللعبة من �أقدم الألعاب ال�شعبية ،التي متتد �إىل
الع�رص العبا�سي بني القرنني الثامن والثالث ع�رش،
وهي وا�سعة االنت�شار يف املناطق ال�شعبية �أكرث من
املناطق احل�رضية.
وخالل �سنوات العنف الطائفي ،وت��ردي الأو�ضاع
الأمنية اقت�رصت اللعبة يف رم�ضان على التناف�س
بني الفرق امل�شاركة على م�ستوى املنطقة الواحدة،
ت��ع��ذر م�شاركة ف��رق م��ن مناطق �أخ���رى �أو من
حمافظات خمتلفة.
يف رم�ضان اجلاري ،عادت اللعبة �إىل �سابق عهدها

حيث جتري املناف�سات حال ًيا بني فرق خمتلفة بني
املحافظات ،وجتري املناف�سات مب�شاركة جماهريية
وا�سعة ،ح�سب كاظم جواد �أحد منظمي املناف�سات يف
بغداد.
ج��واد ق��ال � ،إن "املناف�سات جت��ري حال ًيا على
م�ستويني ،داخ��ل املحافظة الواحدة بني املناطق
والنواحي والأري��اف ،ومناف�سات �أو�سع جتري بني
ف��رق حم��ددة لكل حمافظة وتتم عن طريق جلنة
م�شرتكة ت�ضم يف ع�ضويتها املحافظات التي ترغب
يف امل�شاركة يف املناف�سات".
و�أو�ضح جواد� ،أن "البعد احلقيقي للعبة املحيب�س
يف �شهر رم�ضان ،لي�س الظفر بالفوز لأنه ال توجد
جوائز مالية بقدر �أن اللعبة جتمع �رشائح خمتلفة
من املجتمع ،وتقوي �أوا�رص الن�سيج االجتماعي بني
املحافظات على اختالف مذاهبها الدينية".
وتركز لعبة "املحيب�س" على ت�شكيل فريقني بعدد

مت�ساو من الالعبني ،وق��د ي�صل العدد يف بع�ض
ٍ
احل��االت �إىل مائة �شخ�ص لكل فريق ،ويتم �إخفاء
اخلامت ويبد�أ الفريق اخل�صم يف رحلة طويلة للك�شف
عن اخلامت وانتزاعه من الفريق الآخر.
تعتمد اللعبة بالأ�سا�س على الفرا�سة وقراءة العيون
اً
و�صول
و�إدخ��ال هاج�س اخلوف لدى حامل اخلامت
اىل انتزاعه؛ لكن هناك طرق متويه للفريق حامل
للخامت تتمثل ب ��أن ُيظهر �آخ��رون م�شاعر اخلوف
لإيهام الفريق اخل�صم �أنهم يحملون اخلامت.
�أج��واء اللعب التي ت�ستمر من فرتة ما بعد تناول
الفطور �إىل ما قبل ال�سحور ،ي�صفها مكي جبار،
م�س�ؤول فريق "املحيب�س" يف منطقة الكاظمية ب�أنها
م�سلية وحمطة للتعارف.
وقال جبار � ،إنه "بالإ�ضافة �إىل الت�سلية على اعتبار
لعبة املحيب�س الأكرث �شعبية ،ف�إنها متثل بالن�سبة يل
وللكثريين فر�صة لك�سب �أ�صدقاء جدد من مناطق

خمتلفة �أو من حمافظات �أخرى يف لقاء ال�ساعات
القليلة" .و�أ�ضاف�" :أجواء اللعب تعك�س الطيبة يف
نفو�س العراقيني من خمتلف مذاهبهم ،فالفريق
امل�ست�ضيف للمناف�سة ي��ت��وىل ت��ق��دمي احللويات
والع�صائر �سواء ك��ان فائ ًزا �أو خا� ًرسا كنوع من
ال�ضيافة للفريق الآخر".
ي�شجع ا�ستمرار لعبة "املحيب�س" وع��دم اندثارها
كبار ال�سن ،ممن كانوا �سابقًا ينظمون بطوالت بني
املناطق على اعتبارها م��وروث تاريخي ،ح�سب
جنيب الكرمي ،وهو �أحد منظمي اللعبة يف �ستينيات
القرن املا�ضي.
قال الكرمي" ،يف �ستينيات القرن املا�ضي كنا جنري
ت�صفيات على غرار ت�صفيات كرة القدم بني مناطق
بغداد ال�شعبية يف �شهر رم�ضان ،ويتم تكرمي الفريق
الفائز وكذلك تكرمي �أف�ضل الالعبني عرب جلنة حتكيم
خمت�صة".

