
 ولفداح��ة الواقعة وما جرى فيه��ا من حالة القتل 
واخلوف والرتوي��ع على اأهل بيت النبي )�ص( وما 
اأعقب��ه من قط��ع للروؤو���ص و�سبي للن�س��اء و�رضب 
للأطف��ال وعدم مراع��اة اأي حرم��ة اأو منزلة لأهل 
بي��ت النبوة من قبل ال�سلطات الأموية اآنذاك، جرت 
العادة عند اأتباعه��م ومواليهم يف اأحياء املنا�سبة 
مهما كلفهم ذلك من ثمن ومهما حاول املغر�سون 
م��ن تزيف تلك ال�سعائر وو�سفها ب�ستى الأو�ساف.   
ه��ذه ال�سعائر كانت من املحرمات يف زمن النظام 
ال�ساب��ق، ولكن بعد حلظ��ة 9 ني�سان 2003، �سمن 
الد�ست��ور العراقي الذي �ُس��ن يف عام 2005 حرية 
ممار�س��ة الطقو���ص وال�سعائر احل�سيني��ة. فقد ن�ص 
الد�ستور يف مادته 41/اأ اأوًل يف )ف�سل احلريات( 
اإن )اأتب��اع كل دي��ن اأو مذه��ب اأح��رار يف ممار�سة 
ال�سعائ��ر الديني��ة مب��ا فيه��ا ال�سعائ��ر احل�سينية(. 
الد�ست��ور العراق��ي بقى الب��اب مفتوح��ة ملمار�سة 
املعتق��دات الدينية للجميع، اإل اأن امل�رضع العراقي 
مل ي�س��ن منذ اقرار الد�ستور ع��ام 2005 اأي قانون 

اآخر ين�سم املمار�سات الدينية ومن بينها ال�سعائر 
احل�سينية.

  حما�س�سة حزبية
ويف ه��ذا ال�ساأن، يرى اخلب��ر القانوين، علي جابر 
اأن "امل�رضع العراق��ي غافل منذ �سنوات عن ق�سية 
ت�رضي��ع قوان��ن تن�سم عملي��ة ممار�س��ة الطقو�ص 
احل�سيني��ة  ال�سعائ��ر  ومنه��ا  الب��لد  يف  الديني��ة 
الت��ي تع��د املنا�سبة الك��ر والأطول الت��ي ُيحيها 

العرقيون يف كل عام".  
للجمي��ع  كف��ل  العراق��ي  "الد�ست��ور  اأن  واأ�س��اف 
حري��ة املعتقد وممار�ست��ه طقو�س��ه الدينية ولكنه 
مل يهت��م للجزئي��ات والت��ي تك��ون م��ن م�سوؤولي��ة 
الرمل��ان العراق��ي الت��ي يج��ب ان ي���رضع قوانن 
لتنظيمه��ا وتقنينه��ا مل��ا له��ا اأهمي��ة اقت�سادي��ة 
واأمني��ة و�سياحي��ة". ورجح اخلب��ر القانوين، علي 
جابر، اأن "ال�سبب وراء تاأخر ت�رضيع قوانن تنظيم 
املمار�س��ات والطقو�ص الدينية ومن بينها ال�سعائر 
احل�سين��ة يف الرمل��ان العراقي قد يعود اىل ق�سية 
املحا�س�س��ة احلزبي��ة الت��ي حتك��م كل تف�سيلت 

والولويات يف جمل�ص النّواب".

 م�سوؤولية املجال�ص املحلية
باملقاب��ل، يعتر ع�س��و اللجنة القانوني��ة، النائب 
�سادق اللبان، ت�رضيع قوانن تنظيم حرية ممار�سة 
الطقو�ص وال�سعائر احل�سينية لي�ست بال�رضورة من 
م�سوؤولي��ة جمل���ص الن��ّواب العراق��ي، مو�سح��ًا اأن 
"تنظي��م ال�سعائر احل�سينية يف ايام عا�سوراء تقع 
م�سوؤوليته��ا عل��ى اللجان الفرعي��ة وت�سمل جمل�ص 
املحافظ��ات".  واأ�س��اف اأن "ه��ذه امل�سوؤولي��ة يف 
ت�رضيع قوانن تنظيم ال�سعائر واملمار�سات الدينية 
الت��ي كفلها الد�ست��ور العراقي م��ن واأجب جمال�ص 
املحافظ��ات لنها غر احتادي��ة وت�سمل فقط عدد 
م��ن املحافظات العراقية". وح��ول تنا�سي جمل�ص 
النواب ت�رضي��ع قوانن تنظيم ال�سعائ��ر احل�سينية، 
يذه��ب النائ��ب اللب��ان اىل التاأكي��د ب��اأن "جمل�ص 
النّواب يحاول البتعاد عن التدخل يف هذه الأمور 
حت��ى ل تفتح املجال للجته��اد وبالتايل تخ�سع 
للمناكف��ات والتجاذبات ال�سيا�سية". واأ�سار اىل اأن 
"جمل�ص النّواب العراقي من م�سوؤوليه فقط ت�رضيع 
قوانن تنظي��م العطل التي تخ���ص ممار�سة احياء 

املنا�سبات الدينية وال�سعائر احل�سينية".

اىل جان��ب قوانن مروري��ه ل تزال روتينية يف ظ��ل توقف معظم 
الإ�س��ارات املرورية ع��ن العمل ب�سب��ب انقطاع التي��ار الكهربائي 
امل�ستمر وانعدام احللول املركزية للطرق واجل�سور وبالتايل زيادة 

يف الختناقات املرورية ب�سكل مزعج.
 الزدحام باب للرزق

ق��ال حمم��د ح�س��ن وه��و طال��ب يف اجلامع��ة امل�ستن�رضي��ة اإن" 
ال�سيطرات الأمنية املنت�رضة يف �سوارع العا�سمة بغداد هي ال�سبب 
الرئي�سي للزدحام املوجودة فيها وخا�سة عن�رض المن املوجود 
فيها والذي يعمل بانتقائية ويكون غر منتبه اىل ال�سيارات املارة 
خ��لل ال�سيطرة وهذا ب��دوره مينع الإم�س��اك بالعنا�رض الإرهابية 
وال�سيارات امل�رضوقة. واأ�ساف ح�سن خلل حديثه، عندما و�سلنا 
اىل ال�سيطرة �ساألنا احد عنا�رض المن املتواجدين يف ال�سيطرة عن 
�سبب الزدحام فذكر لنا بان )امر ال�سيطرة يعاقبني ويقطع راتبي 
اذا م��ا ا�س��وي ازدح��ام(، م�س��را اىل ان" ال�سيطرة عل��ى العمليات 
الإرهابي��ة والق�س��اء عل��ى امل�سبوه��ن تت��م من خ��لل الزدحام 

ال�سديدة )بح�سب تعبره(.
خارطة العا�سمة الثرية

ومن جانبه يرجع اخرون ال�سبب الرئي�سي للزمات املرورية التي 
تعي�سه��ا العا�سمة هو ع��دم متكنها من ا�ستيعاب اع��داد ال�سيارات 
الكثرة والتي مت ا�سترادها خلل ال�سنوات املا�سية كما ان تواجد 

احلواجز الكونكريتية امام الدوائر وبع�ص ال�رضكات فاقم من هذه 
الزم��ة. املواط��ن عبا���ص كام��ل التقين��ا ب��ه يف �س��ارع ال�سعدون 
وحدثنا قائل بان" خارط��ة بغداد املرورية يجب ان يتم تغيرها 
وتو�سعته��ا مبا تتلئ��م مع اع��داد ال�سيارات املوج��ودة ف�سل عن 
ال�سوارع املغلقة املوجودة. واأكد كامل بان" هذه الزمة املتفاقمة 
الت��ي مل ت�ستطيع احلكوم��ات من اإيجاد حل لها القت بظللها على 
عدد كبر من املواطنن ول�سيما �رضيحة املوظفن والطلب للذين 
اب��دوا تذمرهم من �سعوبة الو�س��ول اىل الأماكن التي يق�سدونها، 
داعي��ا احلكومة يف الوقت نف�سه، اىل اإيج��اد احللول وباأ�رضع وقت 
لإنه��اء معاناتهم يف هذا اجلانب. عب��د الأمر عجيب �سائق تك�سي 
يب��ن ب��اأن" الزدحامات قام��ت بقطع ارزاقنا، م�س��را اىل انني " 
اأخ��رج من البيت ال�ساعة اخلام�سة والن���ص �سباحا واأعود ال�ساعة 
الثاني��ة ظهرا ومل ا�ستطيع احل�سول على املبلغ الذي ادفعه ملولدة 
الكهرب��اء الهلية ب�سب��ب الزدحام بالإ�ساف��ة اىل �رضف كميات 
كب��رة م��ن الوق��ود وخا�سة يف ظ��ل ارتفاع يف درج��ات احلرارة 
الكب��رة ج��دا. طواب��ر طويل��ة للعجلت �سببه��ا �سيط��رات ثانوية 
اخت��رت كبديل لبع���ص ال�سيطرات التي مت رفعه��ا من قبل قيادة 
عمليات بغداد وبح�سور كبر لعدد من املوؤ�س�سات الإعلمية حيث 
مت رف��ع بع�ص ال�سيطرات اإعلميا فقط واإعادتها ب�سكل يختلف عن 

ال�سابق.
حلول اعلمية فقط

وذكر م�سطفى اكرم وهو �سحفي بان" رفع بع�ص ال�سيطرات كان 

اإعلمي��ا فق��ط من قبل عملي��ات بغداد لكن من يتج��ول يف �سوارع 
العا�سم��ة �سيجد ال�سيطرات نف�سها ونقاط التفتي�ص نف�سها وهنالك 
مرابطات زادت من الطن بله )بح�سب تعبره( واملو�سوع اعلمي 

اكرث مما هو واقعي وميداين على ال�سارع.
املرور خارج الزمة

وم��ن جهته اأو�سح النقيب يف م��رور الكراده حممد علي" ان مهمة 
رجال املرور تنح�رض يف عمليات تنظيم ال�سر يف ال�سوارع ور�سد 
املخالفات ومتابعة ار�س��ادات ال�سلمة وتطبيق القوانن اخلا�سة 
بقي��ادة املركبات، اما اذا كانت ال�سوارع مغلق��ة لأ�سباب امنية او 
يتوق��ف خ��ط ال�سر ب�سب��ب وجود ال�سيط��رات او عملي��ات التفتي�ص 
فلي���ص باإم��كان رج��ال امل��رور فع��ل �س��يء او التدخل بعم��ل تلك 
ال�سيط��رات مهمتن��ا ال�سا�سية هي يف ت�سهي��ل ان�سيابية ال�سر لكن 
الظ��روف او احل��الت المني��ة الطارئ��ة يف ال�سارع ت�سب��ب ارباكا 
خ�سو�س��ا مع وجود اعداد كب��رة لل�سيارات الت��ي تتزايد اعدادها 
ب�سب��ب ال�ست��راد املفت��وح من��ذ �سن��وات وكذل��ك توقيت��ات مرور 
ال�ساحن��ات الكب��رة بالعا�سمة التي تختل��ف مواعيد دخولها بن 
املحافظ��ات المر الذي ي�سبب ارباكا عند مداخل وخمارج املدينة 
ويوؤثريف ان�سيابية ال�سر فيها". وبن ان" عملية ان�ساء طرق جديدة 
لي�ص من مهام مديرية املرور العامة بل هي من اخت�سا�ص امانة 
بغ��داد وبالتن�سي��ق م��ع جمل���ص املحافظ��ة ووزارة التخطيط التي 
يج��ب ان ت�سع يف ح�سابها تطور الو�سع القت�سادي وازدياد عدد 
ال�س��كان ال��ذي ادى اىل زي��ادة عدد ال�سي��ارات اىل اكرث من مليوين 

�سيارة ومبختلف انواعها حتى العام 2017 ومازال العدد م�ستمرا 
بالزدياد. واأو�سح باأن"الطاقة ال�ستيعابية ل�سوارع بغداد لتزيد 
ع��ن 500 الف �سيارة ح�سب معطيات مديري��ة املرور العامة فيما 
يزي��د ع��دد املركب��ات ع��ن امللي��ون ون�س��ف امللي��ون وباأنواعها 
املختلفة ومع غياب و�سائط نقل جماعية �رضيعة كاملرتو واملرتو 
با���ص وقط��ارات النف��اق لغي��اب التخطي��ط امل�سبق من��ذ �سنوات 
بعي��دة تفاقم��ت ازم��ة ازدحام ال�س��وارع ب�س��كل او�سع م��ع وجود 
ال�سيط��رات المنية الت��ي ترتاكم فوق بع�سه��ا يف اكرث من �سارع. 
ودع��ا اىل �رضورة، و�سع اآليات من بينه��ا رفع التعرفة اجلمركية 
بن�سب��ة اأكر عل��ى �سي��ارات ال�سالون مما ه��ي علي��ه بالن�سبة اإىل 
ال�سي��ارات النتاجي��ة الخ��رى وو�سع خط��ط وم�ساري��ع ل�سيانة 
الطرق الداخلية واخلارجية وبناء ج�سور ا�سرتاتيجية تتعدى حدود 
العا�سم��ة والدخ��ول فيها كي ت�سه��م يف رفع ال�سغ��ط عن �سوارع 
املدينة ب���رضط ان تخلو تلك اجل�سور من ال�سيط��رات الع�سكرية فل 
فائ��دة م��ن بنائها كما ح�سل مع بع�ص اجل�س��ور التي تن�سب على 

طرفيها �سيطرات ع�سكرية تعقد او�ساع ال�سارع ب�سكل كبر.
خ�سائر اقت�سادية

وب��ن نائب رئي�ص جلنة القت�ساد النيابي��ة حارث احلارثي باأن" 
اخل�سائر القت�سادي��ة التي ت�سببها الختناق��ات املرورية القاتلة 
يف الع��راق تبل��غ ملي��ن الدولرات وتعت��ر هدرا للجه��د والوقت 
وتعطي��ل لطاق��ات الن�س��ان اإزاء ه��ذه الزم��ة الت��ي بات��ت توؤرق 

البغدادين ب�سورة خا�سة والعراقين ب�سوره عامة.

اغتيال معاون عميد كلية التربية األساسية 
في األنبار

نازحات يحولن خيامهن إلى ورشة للخياطة 
واألعمال اليدوية

 كربالء تعلن وضع خطة العتقال المتحرشين 
بالطالبات

النب��ار- اجلورن��ال : اأف��اد م�سدر امن��ي يف حمافظة النبار،الح��د، باغتيال 
مع��اون عميد كلية الرتبي��ة ال�سا�سية يف ق�ساء هيت بهج��وم م�سلح ا�ستهدف 
منزل��ه و�س��ط حديثة ق�ساء غ��رب النبار . وقال امل�س��در ملرا�سل "اجلورنال " 
ان” جمموع��ة م�سلح��ة هاجمت من��زل الدكتور عبا�ص رحيل ح��ردان اجلغيفي 
مع��اون عميد كلية الرتبية الأ�سا�سي��ة يف منطقة ال�رضاي يف ق�ساء حديثة ومت 
قتل��ه داخل منزله با�ستخدام ا�سلح��ة خفيفة”. واو�سح امل�سدر  اأن “قوة اأمنية 
و�سل��ت اإىل مكان احلادث و�رضعت بحملة ده��م وتفتي�ص بحثا عن املهاجمن 
ال��ذي لذوا بالفرار اىل جه��ة جمهولة فيما مت نقل جثة ال�سهيد اىل دائرة الطب 

العديل”.

النب��ار- اجلورن��ال: �سهد خمي��م اخلالدي��ة للنازحن �رضقي مدين��ة الرمادي 
مرك��ز حمافظ��ة النب��ار افتت��اح اول ور�س��ة للخياط��ة والعم��ال اليدوية من 
قب��ل ن�س��اء نازح��ات ل�سد ما حتتاجه ا�رضه��ن . وقالت النازح��ة فاطمة حمود 
)33 عام��ا( من اهايل راوه ملرا�سل "اجلورن��ال" ان” ظروف العوائل النازحة 
يف خمي��م اخلالدية �سعبة ج��دا لقلة امل��واد الغذائية وامل��واد الن�سانية، قمنا 
بافتت��اح م�سغ��ل للخياط��ة داخل احدى اخلي��ام”. وا�ساف��ت ان” اكرث من 14 
ام��راة تعم��ل يف ور�سة اخلياط��ة والعمال اليدوية والتطري��ز وخياطة ملب�ص 
الن�ساء والرج��ال وعمل اخلزنات اليدوية واملفرو�سات الب�سيطة التي يحتاجها 
الن��ازح يف ظروف��ة القا�سي��ة وبيعه��ا مببال��غ ب�سيط��ة”. واو�سح��ت “يتم بيع 
امللب�ص التي يتم �سناعتها من قبل الن�ساء النازحات وتوزيع ما نح�سل عليه 
من مبالغ على اجلميع ل�رضاء املواد الغذائية والطبية وتوفر دعم ل�رضنا دون 

احلاجة اىل ال�سيا�سين والحزاب”.

كرب��لء � اجلورن��ال :  ك�س��ف قي��ادة �رضطة حمافظة كرب��لء، اليوم الأحد، ع��ن خطة اأمنية 
خا�س��ة حلماي��ة اجلامعات واملدار�ص يف عم��وم املحافظة، تزامنًا مع ب��دء العام الدرا�سي 
اجلدي��د، وفيم��ا بينت انها كثف��ت اجراءاتها ون���رضت مفارزها اأمام اجلامع��ات واملدار�ص، 
وجه��ت باعتقال املتحر�سن بالطالبات يف املدار�ص. وقال قائد ال�رضطة اأحمد علي زويني 
يف بي��ان تلقت "اجلورنال" ن�سخة من��ه، اإنه "مت تطبيق اخلطة الأمنية التي و�سعت حلماية 
طلب املدار�ص واجلامعات، حيث �سيتم فيها التكثيف الأمني من دوريات ومفارز ال�رضطة 
لتاأم��ن احلماي��ة اللزمة للطلبة يف املحافظة". واأ�س��اف، ان "بذل اجلهد والعمل امل�سرتك 
م��ع احلرا���ص الأمني��ن املكلف��ن، �سي�ساهم يف حماي��ة املدار���ص"، م�سدداً عل��ى "�رضورة 

الإلتزام بالنقاط التي ر�سمت �سمن مفردات اخلطة المنية املو�سوعة".
واأك��د زوين��ي على "تواجد القوات الأمنية قبل و�سول الطلبة وا�ستلم املدر�سة من احلار�ص 
الليلي واجراء امل�سح امليداين يف حميط املدر�سة مع جميع املفارز المنية وال�ستخباراتية 
امل�سرتك��ة يف اخلطة و�رضورة التفتي�ص الدقيق للبناية م��ن الداخل واخلارج وب�سكل يومي 
وم�ستم��ر لتفوي��ت الفر�س��ة عل��ى العنا���رض الجرامية، كذل��ك تاأمن دخ��ول الطلبة ب�سلم 
ومرابط��ة الدوري��ات القتالي��ة والراجل��ة بالق��رب من جمي��ع املدار�ص م��ع ملحظة قاطع 

امل�سوؤولية على مدار ال�ساعة ليل ونهارا".

طالب املجل���ص العربي يف كرك��وك، القيادة 
الق��وات  بابق��اء  امل�سلح��ة  للق��وات  العام��ة 
مت��ت  ان  بع��د  احلويج��ة  يف  الحتادي��ة 

ا�ستعادته��ا. وق��ال املجل���ص يف بي��ان تلقت 
"انن��ا نبارك  "اجلورن��ال" ن�سخ��ة من��ه، ان 
انت�س��ار الق��وات الأمني��ة بجمي��ع �سنوفه��ا 
يف عملي��ات ا�ستعادة احلويج��ة ونواحيها"، 
ونطال��ب القي��ادة العام��ة للق��وات امل�سلحة، 

املناط��ق  يف  الحتادي��ة  الق��وات  باإبق��اء 
امل�ستعادة بكركوك حلف��ظ الأمن والأ�ستقرار 
فيه��ا". وا�س��اف املجل���ص، ان "م��ن يطالب 
خ��لف ذل��ك فه��و ميث��ل اجن��دة معين��ة ول 
املك��ون  لن  كرك��وك،  ع��رب  راأي  ميث��ل 

العرب��ي يف كرك��وك واحلويج��ة يعي�ص ن�سوة 
الن���رض ول��ن تنطلي عليه بع��د الن اللعيب 
والكذب املنمق". ودعا، املوؤ�س�سات احلكومة 
واملنظمات الغاثية اىل "القيام بواجبها يف 

م�ساعدة �سكان املناطق امل�ستعادة".

تظاه��ر الع�رضات م��ن املواطنن،الح��د، للمطالبة 
بع��دم امل�سا�ص بحقوق امل�سطهدين يف النتفا�سة 
ال�سعبانية،بع��دم قي��ام وزارة املالي��ة بالطعن يف 
ال�سيا�سي��ن. وتعت��زم  ال�سجن��اء  قان��ون موؤ�س�س��ة 
املحكمة الحتادية العلي��ا النظر يف الطعن املقدم 
م��ن قبل ال��وزارة ي��وم 17/10،بداع��ي ان قانون 
موؤ�س�س��ة ال�سجناء يحمل الدول��ة اعباء مالية وغر 
د�ستوري. ورف�ص املتظاه��رون هذا الطعن،وعدوه 
ا�ستهانة بحقوق املعتقلن وال�سجناء واملحتجزين 

ابان النتفا�سة ال�سعبانية.

توقع��ت الهيئ��ة العام��ة للأن��واء اجلوي��ة والر�سد 
الزل��زايل، الي��وم الح��د، ان يك��ون طق���ص الي��ام 

املقبلة �سحواً ودرجة احلرارة ت�سل اىل35م°.
وقال��ت الهيئ��ة يف بي��ان اطلعت علي��ه "اجلورنال 
" اأن “طق���ص يوم غد الثنن �سيكون يف املناطق 

كافة �سحو ودرجة احلرارة ت�سل اىل 35م° “.
يف  �سيك��ون  الثلث��اء  ي��وم  “طق���ص  وتابع��ت،اأن 
املناطق كافة �سحو ودرجة احلرارة مقاربة لليوم 
ال�ساب��ق”. واأ�س��ارت اىل ان “طق���ص ي��وم الربعاء 
�سيك��ون يف املناطق كافة �سح��و ودرجة احلرارة 

تنخف�ص عن اليام ال�سابقة “.

كرم وزي��ر الداخلية قا�سم العرج��ي، اليوم الحد، 
اح��د منت�سبي نق��اط التفتي�ص ا�ستوق��ف موكبه يف 
اح��دى �سيطرات مداخل بغداد. وذكر بيان مقت�سب 
“الوزي��ر ك��رم اح��د منت�سب��ي نقط��ة  لل��وزارة ان 
تفتي�ص)الل��ج( جنوب بغداد ال��ذي ا�ستوقف موكبه 
ومل ي�سمح له��م باملرور ال بعد ان اكمل الجراءات 

ال�سولية”.

كركوك تطالب بإبقاء القوات االتحادية بالمناطق المستعادة في الحويجة

لماذا ال يسن قانون لتنظيم الشعائر الحسينية في البرلمان العراقي؟

إستطالع: كيف يتعامل المواطنون مع  أزمة المرور في العراق؟

متظاهرون يطالبون بعدم 
المساس بحقوق المضطهدين 

في "االنتفاضة الشعبانية"

الطقس صحو والحرارة تصل 
الى35م°

األعرجي يكرم منتسبًا أوقف موكبه

بغداد ـ الجورنال 

بغداد- الجورنال 

بغداد – الجورنال 

بغداد - الجورنال

بغداد ـ متابعة 

بغداد ـ متابعة 

لعبه الكر والفر التي 
ميار�صها ا�صحاب العجالت 
يف �صوارع العا�صمة بغداد 

لتجاوز �صرطان الزحم املرور 
امل�صت�صري يف ج�صد ها بات 

اليوم ازمه حقيقة يقف رجال 
املرور عاجزين عن تاليف 

م�صاعفاتها اليومية بوجود 
حدود مفتوحة لدخول �صيل 

من املركبات يتحمل عواقبها 
املواطن العراقي.

داأب الكثري من العراقيني 
من كل عام بعدم تفويت 
فر�صة لإحياء وجت�صيد 

ال�صعائر احل�صينية 
بالتعبري عن �صدة احلزن 

والأمل للمنزلة الكبرية 
لهذه الذكرى املوؤملة 

يف نفو�س اأتباع اأهل 
البيت )عليهم ال�صالم( 

وحمبيهم.
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