
مل تعد طرق �لرتفيه �لتقليدية هي �لوحيدة لق�ضاء �أوقات 
"�ملوالت" توفر مغريات  �أ�ضبحت  �إذ  بغد�د،  ممعتة يف 
لتكون  غ��رة  حني  على  و�نت�رشت  بالت�ضوق  للر�غبني 
�الآالف.   ورمبا  باملئات  تكتظ  �جتماعية  �أندية  مبثابة 
ب�"�ملوالت"،  �ضديد�  �ضغفا  �جل��دي��دة  �الأج��ي��ال  تبدي 
ب�ضق  �إال  مبفردهم  دخولها  ميكنهم  ال  منهم  و�ل�ضباب 
�الأنف�س، فهم يتهافتون على �لدخول لال�ضتمتاع بروؤية 
�حل�ضناو�ت �للو�تي يتجولن ويعملن فيها، زد على ذلك 

توفر مالذ وطاب فيها من �لطعام و�ل�رش�ب، �ىل جانب 
كل �نو�ع �لب�ضائع و�اللب�ضة، لكن معظمهم ال يعون �أن 
�إن�ضاء  يف  �الأو�ضط  �ل�رشق  دول  طليعة  يف  كان  �لعر�ق 
�إذن  ب�"�الأورزديات"،  �الأ�ضو�ق و�لتي كانت تعرف  هذه 
هي �رشوح عادت بحلة جديدة، لكن ماذ� عن �ضلبياتها 

و�إيجابياتها، وما مدى ��ضتفادة �لدولة ماديا منها؟. 
رونقا  تعطي  وحديثة  كبرية  جميلة  مباين  "�الأ�ضو�ق 
لبغد�د، لكن �مل�ضكلة هي �العتد�ء على �ملناطق �لزر�عية 
و�حلد�ئق �لعامة وجعلها موالت"، بهذه �لعبارة ��ضتهل 
حديثة  �لنيابية  و�القت�ضاد  �ال�ضتثمار  جلنة  ع�ضو 

�عتد�ء  "ذلك  �أن  �حلارثي،  ويعترب  نيوز«.   ل�»�جلورنال 
على حق �ملو�طن باأن ي�ضتن�ضق هو�ئا نقيا، فهذه ظاهرة 
متد  جتارية  �ضوق  فهي  �أخ��رى  ناحية  من  �أما  �ضلبية، 
�لعاملة، وهذه خطوة  �الأيدي  �ملدن ب�ضكل جيد وت�ضغل 
�ملردود  من  �لبلد  ��ضتفادة  حجم  وبخ�ضو�س  ر�ئعة".  
د�خل  تبقى  �أمو�لها  كانت  �ذ�  وفيما  للموالت،  �ملايل 
�لبلد �أو تخرج منه، قال �حلارثي: �إن هذ� �ل�ضاأن عالقة 
ويوزع  جتار  طريق  عن  ��ضتري�د  �أكانت  �ضو�ء  جتارية، 
�ىل حمالت �ضغرية، �أو جتار يعطون لل�ضوق، فهي نف�س 
�لتي ت�رشف لتوفر �حتياجات  �لعملة  �لب�ضاعة ونف�س 

"من حق �لبلد �ن تكون فيه  مو�طن". ويقول �حلارثي، 
موالت كبرية تقدم خدمات للمو�طنني، �أما فيما يتعلق 
ر�ضمية  �ج��ر�ء�ت  توجد  ماديا  منها  �لدولة  با�ضتفادة 
تطبق على كل �لب�ضائع �لد�خلة للبلد وت�ضتح�ضل منها 
مالذ  �القت�ضادي  �ملحلل  �أما  و�جلمارك".   �ل�رش�ئب 
�نت�ضار  "ظاهرة  �إن  نيوز«،  ل�»�جلورنال  قال  �الأم��ني، 
�ملوالت يف �لعا�ضمة و�ملدن �لعر�قية �ملزدحمة تعني 
زيادة �لقدرة �ل�رش�ئية لدى طبقة و��ضعة من �لعر�قيني، 
�ل�ضلع  �نو�ع  و�رش�ء  �لتب�ضع  �لطبقة  هذه  باإمكان  و�أن 
وب�ضكل �ضل�س كما هو موجود يف �غلب �لدول �ملتقدمة".

فيها  تغيب  �لعر�ق  يف  "�ملوالت  �أن  �ىل  �الأمني  ويلفت 
هي  معرو�ضاتها  �غلب  �أن  �إذ  حمليا،  �ملنتجة  �ل�ضلع 
�ضلع م�ضتوردة، بل �ن بع�س �ل�رشكات �لعاملية حت�ضل 
منتجاتها  عر�س  لغر�س  مول  الفتتاح  رخ�ضة  على 
�لبالد  مب�ضلحة  ي�رش  �المر  "هذ�  �أن  من  حمذر�  فقط"، 
ويحاول تغيري �لذ�ئقة �لعر�قية �لتي كانت تقتني �ل�ضلع 
يناف�س  كان  حني  �لعر�قي  �ملنتوج  وت�ضجع  �لوطنية 
"�ملوالت  �أن  �الأمني،  �الجنبي بنوعيته و�ضعره". ويرى 
�لعملة  ل�ضحب  معار�س  عن  عبارة  هي  �ل��ع��ر�ق،  يف 
ل�رش�ء  �لزبائن  ترغيب  خالل  من  �خلارج  �ىل  �لعر�قية 

دعم  عليها  "�حلكومة  �أن  مبينا  �الجنبية"،  �ملنتجات 
�لعر�قية  بال�ضناعات  و�لنهو�س  �لوطنية  �ملنتجات 
�ضو�ء �حلكومية منها و�ملختلطة و�خلا�ضة، وبالذ�ت يف 
نظري�تها  ملنا�ضفة  و�عد�دها  و�جللود،  �ملالب�س  قطاع 

�مل�ضتوردة".
هذه  يف  ب�ضيطة  ح�ضة  له  "�لعر�ق  �أن  �الأمني،  ويو�ضح 
�الأ�ضو�ق، وهي �يجار �لبناية وت�ضغيل ع�رش�ت �لعر�قيني 
��ضل  �أم���ا  �مل�����ض��ت��وردة،  �لب�ضائع  على  و�ل�����رش�ئ��ب 
مقابل  �لعر�قيني  �م��و�ل  �ضحب  عملية  فهي  �لب�ضاعة، 

ب�ضاعة ميكن �ضناعتها يف �لعر�ق".
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�حل�ضد  هيئة  منت�ضبي  ت�ضاوؤالت  ت��زد�د  �أخ��ر   بعد  يوم 
دون  حالها  على  رو�تبهم  بقاء  �أ�ضباب  عن  �ل�ضعبي 
�حت�ضاب زيادة فيها خ�ضو�ضا و�ن �لقائد �لعام للقو�ت 
�ذ�ر  من  �لثامن  يف  �أ�ضدر  �لعبادي  حيدر  �مل�ضلحة 
�مر� ديو�نيا يت�ضمن م�ضاو�ة رو�تب منت�ضبي  �ملا�ضي 

�لهيئة مع �قر�نهم من �جلي�س �لعر�قي.
�لذي  �لديو�ين  �الأم��ر  تنفيذ  تاخري  �ن  مو�قبون  ويرى 
ت�ضكيالت  دفع  �لعبادي  حيدر  �ل��وزر�ء  رئي�س  �أ�ضدره 
يرجح  كبرية  تظاهرة  لتح�ضيد  �ل�ضعبي  �حل�ضد  هيئة 

�نطالقها يف �لر�بع ع�رش من �ل�ضهر �جلاري .
ويقول قيادي يف �حل�ضد �ل�ضعبي �أن ت�ضكيالت ومفا�ضل 
كبرية  بتظاهرة  للخروج  ت�ضتعد  �ل�ضعبي  �حل�ضد  هيئة 

للمطالبة ب�رشف �لزيادة برو�تبهم.
�ن"   ،» ل�»�جلورنال  حديث  يف  عزر�ئيل  �أبو  وي�ضيف  
و�لت�ضكيالت  �لف�ضائل  مبختلف  �حل�ضد  هيئة  منت�ضبي 
ت�ضتعد لتنظيم تظاهرة كبرية ببغد�د للمطالبة ب�رشف 
باالمر  �ق��رت  و�لتي  �حل�ضد  منت�ضبي  برو�تب  �لزيادة 
حيدر  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �أ���ض��دره  �ل��ذي  �ل��دي��و�ين 
باأنتظار  �لتظاهرة  موعد  �أن  �أو�ضح  فيما   " �لعبادي، 

�لقياد�ت �لعليا باحل�ضد ومل يحدد بعد".
�للبان  رئي�س كتلة م�ضتقلون �ملن�ضوية  ويرى �ضادق 
حيدر  �ل��وزر�ء  رئي�س  يتزعمه  �لذي  �لن�رش  حتالف  يف 
�حلايل  بالوقت  �ل�ضعبي  �حل�ضد  تظاهر  �ن  �لعبادي، 
واليبعث  �ضحيح  غري  رو�تبه  زيادة  ب�رشف  للمطالبة 

ر�ضائل �إيجابية للمنطلق �لذي ولد منه �حل�ضد.

رئي�س  �ن"   ،» ل�»�جلورنال  حديث  يف  �للبان  ويقول 
جميع  �ضمان  على  حري�س  �لعبادي  حيدر  �حلكومة 
مع  رو�تبهم  ت�ضوية  وكذلك  �ل�ضعبي  �حل�ضد  حقوق 
ينتظر  �ن" �لعبادي  "مبينا  �الأخرى،  �الأمنية  �ل�ضنوف 
�جلاري   2018 لعام  �لعامة  �ملو�زنة  قانون  �دخ��ال 

حيز �لتنفيذ لي�رشع ب�رشف �لزيادة برو�تب �حل�ضد".
�لرتيث  �ىل  �ل�ضعبي  �حل�ضد  منت�ضبي  �للبان"  ودع��ا  
مو�زنة  تنفيذ  و�نتظار  لها  ي�ضتعدون  �لتي  بتظاهرتهم 
�ىل  "الفتا  برو�تبهم،  �لزيادة  لت�رشف  �جلاري  �لعام 
بع�س  يزعزع  قد  �حل��ايل  بالوقت  �حل�ضد  تظاهر  �ن" 
�إيجابية  �الأمور �ل�ضيا�ضية و�الأمنية ويبعث ر�ضائل غري 
وهو  �ل�ضعبي  �حل�ضد  منه  ب��دء  �ل���ذي  �ملنطلق  على 
باالمو�ل  �لتفكري  دون  من  �الإرهاب  من  �لعر�ق  حترير 

و�ملخ�ض�ضات".
و�أكد رئي�س هيئة �حل�ضد �ل�ضعبي فالح �لفيا�س  م�ضي 
�حلكومة بزيادة رو�تب منت�ضبي �لهيئة، فيما �أ�ضار �ىل 
�ن �الأيام �ملقبلة �ضت�ضهد "�أمور� �إيجابية وجيدة"، الفتا 
�ضيطرة  حتت  �حل�ضد  ل�"تكري�س"  عام  توجه  وجود  �إىل 

�لدولة وخارج �حل�ضابات �ل�ضيا�ضية.
�حل�ضد  تكري�س  مع  �لعام  "�لتوجه  �أن  �لفيا�س  وقال 
على  �لت�ضكيالت،  باقي  م��ع  �أ�ضا�ضي  الأن��ه  �ل�ضعبي 
�حل�ضابات  وخ���ارج  �ل��دول��ة  �ضيطرة  حت��ت  يكون  �أن 
�ل�ضالح  "ح�رش  �أن  ذ�ته  �لوقت  يف  موؤكد�  �ل�ضيا�ضية"، 

هدف ن�ضعى �إليه وهو لي�س ببعيد".
ويرى مر�قبو�ن �ن ت�رشيح رئي�س هيئة �حل�ضد �ل�ضعبي 
فالح �لفيا�س يدل على وجود قلق �ضيا�ضي من تظاهر 
للمطالبة ب�رشف زيادة رو�تبهم   �ل�ضعبي  قو�ت �حل�ضد 
تز�منا مع قرب موعد �النتخابات �لربملانية �لتي ت�ضهد 
قياد�ت  ي�ضم  �ل��ذي  �لفتح  حتالف  بني  ح��اد�  تناف�ضا 
باحل�ضد �ل�ضعبي �برزهم �الأمني �لعام ملنظمة بدر هادي 

�لعامري وبني حتالف �لن�رش �لذي ير�أ�ضه �لعبادي
�جلهاد  فتوى  ����ض��د�ر   بعد  �ل�ضعبي  �حل�ضد  و�ضكل 
�لكفائي �لذي �طلقها �ملرجع �لديني �العلى �ل�ضيد علي 
�ل�ضي�ضتاين بعد �جتياح تنظيم د�ع�س �الرهابي حمافظة 
من  �لعا�رش  يف  بغد�د  �لعا�ضمة  من  و�قرت�به  نينوى 
�ل�ضعبي  �حل�ضد  هيئة  2014،وت�ضم  عام  من  حزير�ن 
وثيقا  �رتباطا  بع�ضها  يرتبط  ف�ضيال   60 من  �ك��ر 

باير�ن من حيث �لدعم و�لتمويل.

بغد�د - �جلورنال:�أكدت �ملفو�ضية �لعليا لالنتخابات �تخاذها �إجر�ء�ت عقابية بحق �ملر�ضحني لالنتخابات �لربملانية 
�لذين يتكلمون بالنف�س �لطائفي لك�ضب �الأ�ضو�ت يف  خو�س �النتخابات �ملقبلة. وقال ع�ضو جمل�س �ملفو�ضني حازم 
�لرديني، �إن “�ملفو�ضية �ضتتخذ �إجر�ء�تها �لعقابية بحق �ملروجني للنف�س �لطائفي خالل حمالتهم �النتخابية لغر�س 
�ثارة �ل�ضارع وك�ضب �الأ�ضو�ت”، الفتا �إىل �إن “�الإجر�ء�ت �لعقابية �ضت�ضل �إىل حد منع �ملر�ضح من �ل�ضباق �النتخابي 
وفر�س غر�مات مالية بحق �ملخالفني”. و�أ�ضاف �إن “�ملفو�ضية �ضتتابع جميع �حلمالت �النتخابية لغر�س مر�قبة عمل 
�ملر�ضحني خالل حمالتهم �ملقبلة”، حمذر� “من ��ضتخد�م �لبع�س للغة �لطائفية يف �حلمالت �النتخابية �لتي �ضتنطلق 
خالل �ل�ضهر �جلاري”. وكان �لنائب حممد �لكربويل قد �عترب خالل حفل للرتويج �النتخابي، �إن �لهجمة على �ملكون 

�ل�ضني لن تتوقف �بد� ، و�ن �ل�ضّنة يحملون روح وطنية ال ميتلكها �إي مكون �أخر.

ك�ضف نائب رئي�س �ض��وؤون �ملجال�س يف جمل�س 
حمافظ��ة بغ��د�د ريا���س �لعقاب��ي، ، ع��ن ني��ة 
�ملجل�س �عتماد ت�ضعرية جديدة ل�ضاعات ت�ضغيل 
�إىل  م�ض��ري�  �لعا�ض��مة،  يف  �الهلي��ة  �ملول��د�ت 
�رتف��اع �عد�د �ملول��د�ت �الهلية يف �لعا�ض��مة 
الأك��ر م��ن ١٠٦٠٠ مول��دة. وق��ال �لعقاب��ي، 
�إن 'جمل���س حمافظ��ة بغ��د�د �ضي�ض��وت خ��الل 
جل�ض��ته �ملقبلة على �لت�ضعرية �جلديدة ل�ضاعات 
�لت�ض��غيل بالتز�م��ن م��ع حلول ف�ض��ل �ل�ض��يف 

و�رتفاع درجات �حلر�رة ب�ضكل تدريجي'.
و�أ�ض��اف، �أن 'هن��اك ١٠٦٠٠ مول��دة �هلية يف 
�لعا�ض��مة بغد�د'، م�ضري� �إىل �أن 'بع�س ��ضحاب 
�ملول��د�ت ملت��زم بتعليمات جمل���س �ملحافظة 
�لتع�ض��رية،  بخ�ض��و�س  �ملعني��ة  و�جله��ات 

و�لبع�س �الخر غري ملتزم بها'.
و�أك��د �لعقاب��ي، 'وج��ود تلك��وؤ م��ن قب��ل بع�س 
ومر�قب��ة  متابع��ة  يف  �ملحلي��ة  �ملجال���س 
�ملخالف��ني  �ملول��د�ت  ��ض��حاب  وحما�ض��بة 
للتعليمات و�ل�ضو�بط وعدم �لتز�مهم بالت�ضعرية 

�ملحددة لهم'.

بنتائج  للظفر  خمتلفة  ط��رق  �ملر�ضحون  �ضلك 
�لت�رشيعية  ب��االن��ت��خ��اب��ات  �ل��ف��وز  م��ن  متكنه 
من  ع�رش  �لثاين  يف  �ج��ر�وؤه��ا  �ملقرر  من  �لتي 
�النتخابية  �لدعايات  و�ختلفت   ، �ملقبل  �ي��ار 
على  �عتمد  فالبع�س  �ملر�ضحني  ب��اخ��ت��الف 
وك��ارت��ات  و�ل��ب��ط��ان��ي��ات  و�مل��د�ف��ئ  �ل�ضبي�س 
�ل�ضحن)�لر�ضيد(، فيما �عتمد �خرون على �ضيوخ 
للح�ضول  �لع�ضرية  �فر�د  عدد  و�ح�ضاء  �لع�ضائر  
على ��ضو�تهم. ويقول �لقا�ضي  و�ئل عبد�للطيف 
فئات  جميع  يخاطب  لالنتخابات  "�ملر�ضح  �ن 
�لع�ضائر  ورجال  روؤ�ضاء  �ملجتمع، ومن �ضمنهم 

لتاثريهم  �لدين و�العتماد عليهم كركيزة فاعلة 
خطابهم". وي�ضيف �لنائب �ل�ضابق ل�»�جلورنال« 
"تركيز �ملر�ضح على �لع�ضرية ياتي بعد تعهد  �ن 
روؤ�ضاء �لع�ضائر للمر�ضح وقطع وعود على �نف�ضهم 
و�ضمان عدد من �ال�ضو�ت لقائمة معينة ومر�ضح 
�لع�ضائر  "روؤ�ضاء  �ن  عبد�للطيف  وتابع  بذ�ته". 
على  لتاثريهم  �ملر�ضحني  �ولويات  من  ��ضبحو� 
و�أّك��د  لتوجيهاتهم".  وخ�ضوعهم  �الف��ر�د  باقي 
"وجود �رتباط  �لزعيم �لقبلي فا�ضل �لعي�ضاوي، 
و�ضيا�ضيني،  وبرملانيني  �لع�ضائر  غالبية  بني 
على  �ضينعك�س  �الرت��ب��اط  ه��ذ�  �أّن  مو�ضحًا 

�النتخابات �ملقبلة.

بعد تغيري �لنظام �ل�ضيا�ضي يف �لعر�ق عام 2003 ��ضتب�رش �لعر�قيون 
�لدكتاتورية  من  �ضنو�ت  بعد  �الف�ضل  �ىل  �لبلد  و�ضع  بتغيري  خري� 
و�لظلم �لتي مور�س �ضدهم من قبل نظام �ضد�م ح�ضني، �ال �ن �المال 
و�ل�رش�عات  �لدولة  مفا�ضل  جميع  يف  �لف�ضاد  ��ضت�رش�ء  بعد  تبددت 

�ل�ضيا�ضية �لذي كان �ضحيتها �ملو�طن �لعر�قي يف �ل�ضنو�ت �الخرية.
�لعر�قيون بان تكون �ملرحلة �ملقبلة نحو �الف�ضل لتعو�ضهم  وياأمل 
عن �ل�ضنو�ت �لعجاف �لتي ر�ح �ضحيتها �لع�رش�ت من �ملدنيني �لذين 
وقعو� �ضحية للمز�جات �ل�ضيا�ضية �لتي مل جتني �ضوى �لدمار و�خلر�ب 

للبلد مبختلف قطاعاته �القت�ضادية و�خلدمية و�لتعليمية.
�لتا�ضع  �لعا�ضمة بغد�د بغد�د يف �ضبيحة  �لقو�ت �المريكية  و�حتلت 
�لقو�ت  بني  �رش�ضة  معارك  بعد   ،  2003 �بريل  ني�ضان/  �ضهر  من 
�لقو�ت  من  �الآالف  خاللها  من  قتل  �لعر�قي،  و�جلي�س  �المريكية 
كانت  ما  ح�ضب  �الأمريكية،  �لقو�ت  من  قليل  وعدد  �لعر�قية  �مل�ضلحة 

تنقله و�ضائل �الإعالم �الأمريكية.
�لبنى  �أ���ض��اب  م��ن ���رشر كبري  �ملعركة  ه��ذه  ب��غ��د�د خ��الل  وع��ان��ت 
�لتحتية و�القت�ضاد، ف�ضال عن عمليات �لنهب و�ل�رشقة �لتي ح�ضلت 
لل�ضارقني  �الأمريكية  �لقو�ت  ب�ضماح  وما و�ضف  �الأمن،  �نعد�م  ب�ضبب 
�آنذ�ك وعدم منعهم من �رشقة  بدخول �لوز�ر�ت و�ملن�ضئات �حلكومية 

تغيري  يوم  �لفيلي  ع�ضام  �ل�ضيا�ضي  �ملحلل  وعّد  ممتلكاتها.  وتخريب 
�لنظام �ل�ضيا�ضي يف �لعر�ق نقطة حتول جلميع �لعر�قيني نظر� لدخول 
جتربة �لدميقر�طية بعد �ضنو�ت من �لدكتاتورية بالن�ضبة للحزب �لبعث 

�حلاكم ، ف�ضال عن �حلرية �ملطلقة يف �لتعبري و�ل�ضحافة وغريها".
و��ضاف �لفيلي يف ت�رشيح ل� »�جلورنال نيوز« " �ن �ل�ضعب �لعر�قي  
�لبناء  مرحلة   2003 عام  بعد  �ملرحلة  تكون  بان  خري�  يتامل  كان 
ذلك،مبينا   دون  حالت  �ل�ضيا�ضية  �ل�رش�عات  �ن  �ال  موؤ�ض�ضات  ودولة 
يتحقق  �ملقبلة  �ملرحلة  يف  لرمبا  للعر�قية  �تية  ز�لت  ال  �لفر�ضة  �ن 
مبختلف  حتققت  �لتي  �الخرية  �النت�ضار�ت  بعد  ال�ضيما  يتمنونه  ما 
�لعامل  يف  للدميقر�طية  جديدة  جتربة  "�ي  �ن  �ىل  و��ضار  �ملجاالت". 
�لعر�ق  ففي  ثمارها  لتجني  بالقليلة  لي�ضت  �ضنو�ت  �ىل  فتحتاج 
لتجني  كبري  وقت  �ىل  فتحتاج  حديثة  جتربة  ز�لت  ال  �لدميقر�طية 

ثمارها مل�ضلحة �لبلد و�ملو�طنني".
15 عاما من تغيري �لنظام، عاد  وبح�ضب �لوكالة �لفرن�ضية فان بعد 
خالل  �لدولية  �القت�ضادية  �لعقوبات  من  يعاين  كان  �ل��ذي  �لعر�ق 
من  ي�ضتفيد  وبد�أ  �لعاملية،  �لتجارية  �ل�ضاحة  �إىل  ح�ضني  �ضد�م  عهد 
 800 نحو   ،2003 منذ  حقق  و�لذي  به،  �خلا�ضة  �لنفط  �حتياطات 
مليار   312 نحو  من  �لدولة  خزينة  حرم  �لف�ضاد  لكن  دوالر،  مليار 

دوالر.
و�لتنقل  �حلركة  حرية  ميتلكون  مكوناتهم  مبختلف  �لعر�قيون  وبات 

الد�ء طقو�ضهم �لدينية، بعدما حرمو� منها خالل عهد �ضد�م ح�ضني.
يوم  �ن  نعمة،  عو�طف  �لقانون  دول��ة  �ئتالف  عن  �لنائب  وتقول 
�لظلم  من  �ضنو�ت  بعد  للعر�قيني  ��ضتثنائي  يوم  ميثل  �لنظام  تغيري 
بامل�ضاكل  �ضدمو�  �نهم  �ال  جميعا  منها  عانى  �لتي  و�لدكتاتورية 
�ل�ضيا�ضية و�الحد�ث �لتي ح�ضلت بعد عام 2003 �لتي ر�ح �ضحيتها 

�ملدنيني".
�ىل  يرجع  "ذلك  نيوز«�ن  »�جلورنال  ل�  ت�رشيح  يف  نعمة  و��ضافت 
كثري  م�ضاكل  هناك  �ن  حيث  �لعر�ق  يف  لالحز�ب  �ل�ضيا�ضي  �لف�ضل 
بحاجة �ىل �لت�ضحيح ومن �ضمنها �لعملية �ل�ضيا�ضية يف �لعر�ق فهي 
يبد�أ من خالل  وهذ�  م�ضارها،  ت�ضحيح  �ىل  وبحاجة  ز�لت عرجاء  ال 

تعديل نظام �النتخابات يف �لعر�ق".
و��ضارت �ىل �ن "�لنظام �النتخابي يف �لعر�ق �ضبب رئي�ضي ملا و�ضل 
عليه �لعر�ق �الن النه �نتج من خاللها عملية �ضيا�ضية ي�ضوبها �لكثري 
�ضت�ضهد  �ملقبلة  "�النتخابات  �ن  مبينة  و�ل�ضلبيات"،  �الخطاء  من 
يجعل  مما  �ملر�ضحني  �الف  عن  ف�ضال  حزبا   250 نحو  مناف�ضة 
�ملو�طن يف حرية ، وبعد �نتهاء �النتخابات �جلميع يطالب مبنا�ضب 

مما يجعل هناك خلل و��ضع يف �لعملية �ل�ضيا�ضية".
وتابعت "نامل بان تكون �ملرحلة �ملقبلة �ف�ضل مما كانت عليه يف 
�ل�ضابق من ناحية �نتعا�س �ملو�طن وتقدمي �خلدمات وتنفيذ �مل�ضاريع 

�لتنموية يف �لبلد".

�رشورة  على  �ل�ضبت،  �م�س  �العرجي،  قا�ضم  �لد�خلية  وزي��ر  �ضدد    
�ليق�ضة و�حلذر وم�ضاعفة �جلهود من �جل خدمة ز�ئري �المام مو�ضى 
�لكاظم )ع(. وذكر بيان ملكتبه �العالمي �ن “�العرجي تفقد عدد من 
�ل�ضيطر�ت و�لقو�ت �المنية �ملنت�رشة جنوب �لعا�ضمة بغد�د، �مل�ضوؤولة 

“�ليق�ضة  �لكاظم )ع(، موؤكد� على  عن تاأمني �حلماية لز�ئري �المام 
“�نه  و��ضاف  �لز�ئرين”.  خدمة  �أجل  من  �جلهود  وم�ضاعفة  و�حلذر 
�لتعاون  �ىل  ��ضافة  عامة  ب�ضورة  للمو�طنني  �خلدمة  تقدمي  يجب 
�لزيارة  تاأمني مر��ضم  ت�ضارك يف  �لتي  �المنية  �لت�ضكيالت  مع جميع 
�ملو�كب  ال�ضحاب  �لو�ضايا  من  عدد�  بغد�د،  �رشطة  قيادة  ووجهت 
�نه  بيان  يف  �لقيادة  وقالت  )ع(.   �لكاظم  �الم��ام  بزيارة  �خلا�ضة 

تثقيف  لغر�س  �المني  �لوعي  وبطاقة  �المنية  �الر�ضاد�ت  توزيع  "مت 
��ضحاب �ملو�كب لعدم ح�ضول خرق �مني يف �لزيارة". ي�ضار �إىل �أن 
�لعا�ضمة  �ضمايل  �لكاظمية  �ضنويًا مدينة  �مل�ضلمني يق�ضدون  ماليني 
�لكاظم )ع(، فيما  ��ضت�ضهاد �الإمام مو�ضى  بغد�د وذلك الإحياء ذكرى 
�لطرق  بع�س  م�ضددة وقطع  �إجر�ء�ت  �تخاذ  �إىل  �الأمنية  �لقو�ت  تعمد 

و�ل�ضو�رع.
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تسعيرة جديدة لساعات تشغيل المولدات االهلية في بغداد
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