
القطط  ومواء  القرود،  وقهقهة  الكالب،  نباح  وقع  على 
ويبات  املتفرجون  يتزاحم  الطيور،  بزقزقة  املختلط 
تعج  غ��اب��ة  لكونه  اأق���رب  م�شهد  ج���دا،  بطيئا  ال�شري 
احليوي  امل�شاتل  �شارع  الواقع  يف  لكنه  باحليونات، 
و�شاحة عنرت �شمن منطقة  الق�شاة  تقاطع  الرابط بني 
اأعداد مربي احليوانات  اأخذت  االعظمية �شمايل بغداد.  
حتى  العراق،  يف  موؤخراً  بالتزايد  واملفرت�شة  االأليفة 
ت�شود  وهواية  مهنة  ق�ش�ص  ظاهرة،  اإىل  حتولت  اأنها 

واأ�شبابها واآثرها يف الريبورتاج التايل من ال�شارع.  مع 
تعبريا  احليوانات  باقتناء  االهتمام  برز  الدخل  حت�شن 
ورمبا  البهجة  ت�شفي  بكائنات  رغبة  اأو  ال��رتف  عن 
لكن هناك من حالفه احلظ ووجد  املنازل،  الرهبة يف 
فيها م�شدر رزق يدر ماال وفريا، اإال اأن ذلك يجري يف 
طياته  يف  يحمل  ع�شوائي  ب�شكل  االحيان  من  الكثري 
على  ليتفرجوا  اأطفايل  "جلبت  املخاطر.   من  الكثري 
يقول  هكذا  لطيفا"،  كلبا  لهم  ا�شرتي  ورمبا  احليونات 
�شعيد �شهاب )38 عاما(، بينما اأعجبه منظر ن�رس يتطلع 
اىل الناظرين بنظرة حادة.  وي�شيف �شهاب يف حديثه 

ل�»اجلورنال نيوز«، اإن "وجود حيوان يف املنزل ي�شفي 
نوعا من اجلمالية وال يخلو من الفائدة كما هو احلال 
احليوانات  "�شوق  اأن  مبينا  مثال"،  احلرا�شة  كالب  مع 
بات متكامال وفيه كل �شيء يتحاجه املربي من عالج 

وطعام عناية. 
تدر  مهنة  اآخ��رون  اتخذه  متعة،  البع�ص  مايجده  لكن 
عليهم ماال ال باأ�ص به، خا�شة بعد اأن تخرجوا ووجدوا 
اأنف�شهم دون عمل، ووفق ذلك تقول وفاء كرمي ذو ال�28 
تبيع  وباتت  الزينة،  قطط  تكاثر  "احرتفت  اإنها  عاما، 
منها،  للواحد  األف   200 اىل  ي�شل  قد  مببلغ  �شغارها 

كونها من النوع اجلميل. 
وتو�شح كرمي، اأنها "ا�شلتهمت الفكرة عندما زارت �شوق 
احليوانات، وا�شتفادت من �رسعة و�شهولة تكاثر القطط، 

لتكون مبثابة طري ال�شعد لها". 
اأو�شاط  يف  املتف�شية  البطالة  اأن  خمت�شون  وي��وؤك��د 
احليوانات خا�شة  تربية  اىل  يتجهون  ال�شباب جتعلهم 
للغرب  تقليد  اأنها  اآخ��رون  يرى  فيما  منها،  املفرت�شة 
خطرية  "مو�شة  اأن��ه��ا  معتربين  الغنى،  ع��ن  وتعبري 

ومكلفة ماديا".
حيوانات،  بائع  وهو  عاما(،   43( حممد  يا�رس  ويقول 

حتى  احليونات  كثرية  ا�شناف  ا�شترياد  االآن  "ميكننا 
اال�شود والتما�شيح"، مبينا اأن "ال�شوق حرة وخ�شو�شا 

جتارة احليوانات االليفة. 
واأ�شماك  الببغاء  يف�شلون  الزبائن  "معظم  اأن  ويو�شح 
الكناري  وطيور  وال��ك��الب  القطط  جانب  اىل  الزينة 
تربيتها  ل�شهولة  وغريها  والغندور  الفناج�ص  والبالبل 
ورخ�ص  الب�شيط  الغذائي  وبرناجمها  بها  واالعتناء 
االأ�شيلة  والكالب  "القطط  اأن  اىل  الفتا  ا�شعارها"، 

باهظة الثمن وفقط العوائل الرثية ت�شتطيع �رسائها. 
وب�شاأن احليونات املفرت�شة، يقول حممد، اإنها "ت�شتورد 

من بع�ص دول اإفريقيا، ومنها كينيا وغانا"، مبينا اأن 
"�شعر االأ�شد اأو النمر ي�شل اإىل اأكرث من 20 األف دوالر.
يف  يقول  فهو  اأحمد،  �شامان  البيطري،  الطبيب  اأم��ا 
حديث ل�»اجلورنال نيوز«، اإن "احليوان املنزيل بحاجة 
يكون  اأن  ميكن  كونه  والرقابة،  العناية  اىل  متوا�شلة 
حامال ملر�ص خطري قد ينتقل ملربيه"، موؤكدا "�رسورة 
ال  ومن  حم��ددة،  ج��داول  ح�شب  دوري  ب�شكل  تلقيحها 
يجيد التعامل معها عليها ان يتخلى عن تربيتها، فهي 
�شحيح مظهر اأبهة، لكنها يف النهاية حيوانات ال تخلو 

من اخلطر.  
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املر�شحني  وهو�ص  العراق  يف  االنتخابي  ال�رساع  ظل  يف 
بني  حت��رك��ات  الكوالي�ص  خلف  ت��دار   ، اال���ش��وات  بح�شد 
ح�شب  وتق�شيمها  الثالث  املنا�شب  حل�شم  ال�شيا�شية  الكتل 
ال�شابقة  ال���دورات  عن  يختلف  تغيري  الح��داث  املكونات، 
االدوار،  تبادل  على  باتفاق  ي�شمح  �شيعي  اخ�رس  ب�شوء 
فيما يحتدم ال�رساع بني االأحزاب والكتل ال�شيا�شية لت�شكيل 
تكون  اأن  على  ال�شيا�شية  االأح��زاب  حتر�ص  جديدة  حكومة 
جمل�ص  رئي�ص  مبن�شب  الظفر  ذلك  من  واالأه��م  لها  منا�شبة 
الوزراء، اأعلى املنا�شب احلكومية يف العراق، ويقول النائب  
حراكا  هناك  ان  جعفر  حممد  جا�شم  الوطني  التحالف  عن 
ال�رسية  االروق��ة  وداخ��ل  الكوالي�ص  خلف  يجري  �شيا�شيا 
ال�شنة  والعرب  الربملان  رئا�شة  من�شب  �شالح  برهم  ملنح 
�شيا�شيا  "حراكا  ان  البياتي  وي�شيف  اجلمهورية.  رئا�شة 
ال�شيا�شية  الكتل  بني  ال�رسية  االروق��ة  داخ��ل  يجري  ن�شط 
يتفق  تغري  اليجاد  والوطنية  ال�شيا�شية  باالغلبية  املوؤمنة 
العراقية"،مبينا  الدولة  اإدارة  يف  امل�شاركة  االط��راف  عليه 
ال�شتالم  الكرد  املر�شحني  احد  تر�شيح  يت�شمن  "االتفاق  ان 
ال�شنة  العرب  املر�شحني  احد  وو�شع  النواب  جمل�ص  رئا�شة 
ال�شتالم رئا�شة اجلمهورية، وحتتفظ ال�شيعة برئا�شة الوزراء. 
ولفت اىل ان "كتال �شيا�شية كردية يراأ�شها برهم �شالح ومعه 
التغيري واأطراف من االحتاد الوطني الكرد�شتاين يت�شاورون 
�شالح  برهم  يت�شلم  وان  التغيري  ه��ذا  ح��ول  االخ��ري��ن  مع 
يتداولون  ال�شنة  العرب  قادة من من  بينما  الربملان  رئا�شة 
الربملان،  رئا�شة  عن  بدال  اجلمهورية  لرئا�شة  لت�شليم  اي�شا 
يتجزاأ من  العراق جزء ال  رمزية كون  املن�شب من  لهذا  ملا 
العربية وي�شتدرك   اأ�شا�ص يف اجلامعة  العربية وع�شو  الدول 
ال�شيا�شية من  "ا�شحاب حكومة االغلبية  البياتي حديثه ان 
اذا مت بتوافق داخل  االأدوار،  التغيري يف  ال�شيعة ال ميانعون 
جمل�ص النواب اثناء ت�شكيل احلكومة القادمة �شمن م�رسوع 
حكومة االغلبية ال�شيا�شية والوطنية". ومل يكن ح�شم من�شب 

رئي�ص الوزراء بعيدا عن حراك الكتل ال�شيا�شية فحزب الدعوة 
وفتح  مبكرا  بالتحرك  بداأ  رابعة  لدورة  بها  بالظفر  الطامح 
امل�شهد  يف  امل��وؤث��رة  الدولية  املحاور  مع  توا�شل  قنوات 
يراها  التي  ال�شيا�شية  الكتل  ا�شتمالة  اىل  ا�شافة  العراقي 
اقطاب  ترى  فيما  اجلديد،  النظام  يف  م�رسوعه  على  قريبة 
برئا�شة  بالظر  االوىل  بانها  الوطني  التحالف  يف  اخ��رى 
الوزراء وان حزب الدعوة نال ح�شته طوال حكمه ال� 12 �شنة 
املا�شية. وتقول م�شادر �شيا�شية رفيعة اإن "رئي�ص احلكومة 
م�شرياً  الدعوة،  حزب  ل�شالح  يكون  ان  ال�شعب  من  املقبلة  
لرت�شيح  االأقرب  هما  احلكيم  وعمار  ال�شدر  "مقتدى  اأن  اإىل 
العبادي يف حال مل  بداًل من  البلد  لقيادة  �شخ�شيات مهمة 
يقدم ا�شتقالته من احلزب. و يرى تيار احلكمة الوطني الذي 
يتزعمه عمار احلكيم انه ميتلك ر�شيد يوؤهله لتقدم مر�شحني 

لرئا�شة الوزراء.
ويقول املتحدث با�شم تيار احلكمة نوفل اأبو رغيف ان تيار 
احلكمة كحزب م�شارك باالنتخابات املقبلة، ال يرى اأيًا من 
املرحلة  يف  العراق  اإدارة  يف  �شاركت  ومن  احلالية  الوجوه 

املا�شية، قادرة على اإدارة البالد. 
ويوؤكد ابو رغيف امتالك تياره ر�شيداً يوؤهله لتقدمي مر�شحني 
لرئا�شة الوزراء، ولكنه مل يقدم حتى هذه اللحظة، وال يرى اأن 
العراق  اللحظة منا�شب الإدارة  املطروح يف االأفق حتى هذه 
ال  حاليًا  وامل��وج��ودون  املقبلة،  ال�شيا�شية  املرحلة  خالل 
ميثلون خياراً جيداً له. ولفت اإىل اأن "العبادي رئي�ص اأنتجته 
البالد يف  الإدارة  املر�شحني  يكن من  فاإنه مل  واإال  الظروف، 
التعامل مع هذا  االأرقام يف  املرحلة املقبلة �شن�شتخدم لغة 
املن�شب، و�شنحدد امل�شهد املقبل من خالل ما نح�شل عليه 
من اأ�شوات". ويبقى التناف�ص حول طبيعة ت�شكيل  احلكومة 
الكتل  بني  ال�رسية  االأروق���ة  داخ��ل  وج��اد  ج��اري   القادمة 
ال�شيا�شي  التوافق  البقاء  ي�شعى  من  هناك  حيث  ال�شيا�شية 
كمبداأ الدارة الدولة العراقية دون اي تغيري يف االأدوار، فيما 
يرى  اخرون التغيري والرتكيز على حكومة االغلبية كم�رسوع 

جديد للق�شاء على املحا�ش�شة والنهو�ص بالواقع اخلدمي.

 الب�رسة - اجلورنال: �شوت جمل�ص حمافظة الب�رسة ، على م�رسوع مرتو الب�رسة  بكلفة اأولية للت�شميم ودرا�شة 
“حمافظ  اإن  �شحفي  ت�رسيح  يف  احل�شني  عبد  احمد  املجل�ص  ع�شو  وقال  دوالر.  مليون   35 اىل  ت�شل  جدوى 
الب�رسة قدم م�رسوع اإىل  املجل�ص لغر�ص درا�شته والت�شويت عليه الإن�شاء مرتو الب�رسة”. واأ�شاف اأن “امل�رسوع 
من ت�شاميم وفكرة ودرا�شة جدوى �رسكتني فرن�شية واأخرى م�رسية”، م�شريا اإىل اأن “امل�رسوع مير عرب الب�رسة 
باأكملها لتخفيف الزخم املروري داخل املدن والنواحي متهيدا ملروره باالإطراف”. وبني اأن “جمل�ص املحافظة 
والت�شاميم  ودرا�شة اجلدوى  الفرن�شية مبا يخ�ص اخلطط  ال�رسكة  بها  تقدمت  التي  االأوىل  املرحلة  �شوت على 
واملناطق التي متر بها واخلطط امل�شتقبلية لتطوير امل�رسوع بكلفة 35 مليون دوالر وتدفع باالأجل”. واأو�شح 
عبد احل�شني انه “بعد اإمتام املرحلة االأوىل �شيناق�ص املجل�ص اإمكانية اإحالة امل�رسوع للتنفيذ او الت�شغيل امل�شرتك 

او اال�شتثمار” 

ردت اللجنة العليا للتن�شيق بني املحافظات، على 
كتاب وزير الرتبية ب�شاأن ايقاف نقل ال�شالحيات 
كتاب  واكد  ال��وزارة  اىل  واعادتها  للمحافظات 
ر�شمي للجنة موجه اىل جمال�ص املحافظات، على 
ينطبق  املحافظات  لقانون  الثالث  التعديل  ان 

على موظفي الرتبية وال�شحة يف املحافظة مما 
يتطلب خماطبة تلك الدوائر من خالل املحافظة 
باعتبار املحافظ هو امل�شوؤول االول. واو�شح ان 
التعديل  وال�شحة يف  الرتبية  عدم ورود وزارتي 
 45 امل�شمولة باملادة  الوزارات  الثالث عند ذكر 
كون عملية نقل الدوائر التابعة لهذه الوزارات قد 

نقلت ب�شكل كامل اىل املحافظات.

مهرجان  اإنطالق  عن  بغداد،  اأمانة  اأعلنت   
متنزه  ار���ص  على  للزهور  العا�رس  ال��دويل 
موؤكدة  واأوروبية،  عربية  مب�شاركة  ال��زوراء 
اأنها ا�شتحدثت برامج جديدة �شمن املهرجان 
لتعريف الوفود االأجنبية باملناطق الرتاثية. 
عبد  حكيم  االأم��ان��ة  با�شم  املتحدث  وق��ال 
الزهرة يف ت�رسيح �شحفي   اإن “املهرجان 
الدويل العا�رس للزهور �شت�شمر فعالياته لغاية 
الثامن والع�رسين من ني�شان احلايل”، مبينا 
“ثماين دول بينها م�رس وتركيا ولبنان  اأن 
االأردن واأملانيا وهولندا والنم�شا ت�شارك يف 

اأمريكية”.  اأربع �رسكات  املوؤمتر، ف�شال عن 
برمانيا من  “وفدا  اأن  الزهرة،  واأ�شاف عبد 
النم�شا �شي�شارك يف املهرجان باال�شافة اإىل 
وفد اآخر من عمادة العا�شمة فيينا”، مبينا 
اعمال  ج��دول  �شمن  و�شعت  “االمانة  اأن 
الزائرة  للوفود  تعريفية  جوالت  املهرجان 
بابل  مدينة  بينها  االأث��ري��ة  املناطق  اىل 
اأن  وتابع  الق�شلة”.   مثل  الرتاثية  واملناطق 
“املهرجان يت�شمن جل�شات �شعرية وغنائية 
مبينا  فلكلورية”،  ازياء  وعر�ص  ومو�شيقية 
متنزه   14 ا�شتحداث  ق��ررت  “االأمانة  اأن 
الن�شاء  البلدية  الدوائر  جميع  على  متوزع 

معار�ص دائمة.

عقد مقاتلو احل�شد ال�شعبي املخيمون قبالة احدى بوابات املنطقة 
زيادة  حلني  مفتوحا  اعت�شامهم  يكون  ان  على  العزم  اخل�رساء، 
و�شط  دي��واين،  باأمر  ال���وزراء  جمل�ص  رئي�ص  اقرها  التي  رواتبهم 
ل�"ثورة  وحتوله  االعت�شام  ات�شاع  احتمال  من  حكومية  خماوف 

�شعبية".
مطالبهم  وت�شلم  املعت�شمني  مع  للتفاو�ص  حكومية  جهات  تدخل 
لدرا�شتها مل يكن كفيال بانهاء االعت�شام، ليتعقد امل�شهد بعد قيام 
قوة امنية باعتقال اأربعة عنا�رس من احل�شد، وي�شل اىل حد التلويح 

ب�"�شل" عمل احلكومة يف حال عدم االكرتاث ملطالبهم.   
بتنظيم  املخت�شة  ال�شعبي  للح�شد  اجلماهريي  الدعم  بلجنة  ع�شو 
"ف�ص  اإن  نيوز«،  ل���»اجل��ورن��ال  ق��ال  واالعت�شامات  التظاهرات 
اعت�شام مقاتلي احل�شد ال�شعبي بالقوة والرتهيب من قبل احلكومة 
دون االهتمام ملطالب املعت�شمني املت�شمنة �رسف زيادة رواتبهم، 
للمطالبة  اال�شتخابة  حتى  ت�شعيدية  خطوات  التخاذ  الباب  فتح 
عن  الك�شف  عدم  طلب  ال��ذي  اللجنة  ع�شو  واأ�شاف  امل�رسوعة".  

ا�شمه، اأن "جلوء مقاتلي احل�شد باخلطوات الت�شعيدية ياأتي ردا على 
االإهمال الذي تتعامل فيه احلكومة جتاه املقاتلني وعدم م�شاواتهم 
بالقوات االأمنية بالرغم من الت�شحيات التي قدموها مبعارك حترير 

العراق من �شيطرة داع�ص االإرهابي".
ولد  االعت�شام  يف  ال�شعبي  احل�شد  واأم��ري  قادة  "غياب  اأن  وتابع 
اأان قادتهم تخلوا  ي�شعرون  املقاتلني وجعلهم  لدى  �شخطا وغ�شبا 
عنهم"، م�شريا اىل اأن اأي "قيادي مل يبادر الطالق �رساح املعت�شمني 
الإجراءات  يخططوا  املقاتلني  جعل  ما  اعتقالهم،  مت  الذين  االأربعة 

دون اخذ قادتهم بعني االعتبار".
ومن جانبها تعهدت مفو�شية حقوق االن�شان بالتحقيق يف تعر�ص 
"انتهاك  باأنه  و�شفته  ال�شعبي،  احل�شد  ملعت�شمي  االأمنية  القوات 

خطري" حلقوق االن�شان، ووعدت مبحا�شبة املق�رسين.
ال�شعبي  احل�شد  قوات  رواتب  م�شاواة  "عدم  اإن  املفو�شية،  وقالت 
عدم  اأن  موؤكدة  د�شتوري"،  هوانتهاك  االأخرى،  االأمنية  القوات  مع 
للت�شحيات  نكران  هومبثابة  احلكومة،  قبل  من  احل�شد  ان�شاف 

الكبرية التي قدمها احل�شد ال�شعبي". 
اخلزعلي،  قي�ص  احلق  اهل  ع�شائب  حلركة  العام  االأمني  وي�شيف 

من  تعد  ال�شعبي  احل�شد  بحقوق  املطالبة  ال�شباب  تظاهرات  اإن 
توجيهات  رغم  فيها  تق�رس  احلكومة  تزال  ما  التي  حقوقهم  اب�شط 
"ت�شامنه معهم ورف�ص  "معربا عن  املرجعيات الدينية الوا�شحة، 
عديد  تثبيت  يف  االإ���رساع  اىل   احلكومة  دعا  فيما  عليهم،  االعتداء 
االأجهزة  بباقي  وم�شاواته  امليدانية  وقياداته  ال�شعبي  احل�شد 

االأمنية".
فيما يرى رئي�ص كتلة م�شتقلون املن�شوية يف حتالف الن�رس الذي 
تظاهر  اأن  اللبان،  �شادق  العبادي  حيدر  ال��وزراء  رئي�ص  يتزعمه 
�شحيح  "غري  روات��ب��ه  زي��ادة  ب�رسف  للمطالبة  ال�شعبي  احل�شد 
اإيجابية للمنطلق الذي ولد منه احل�شد"، موؤكدا ان  واليبعث ر�شائل 
حقوق  جميع  �شمان  على  حري�ص  العبادي  حيدر  احلكومة  رئي�ص 
احل�شد ال�شعبي وكذلك ت�شوية رواتبهم مع ال�شنوف االأمنية االأخرى. 
وكان رئي�ص جمل�ص الوزراء حيدر العبادي وقع يف الثامن من �شهر 
اآذار املا�شي امر ديوانيًا يق�شي مب�شاواة رواتب منت�شبي احل�شد مع 
رئي�ص  علن  كما  واملخ�ش�شات،  الراتب  حيث  من  العراقي  اجلي�ص 
هيئة احل�شد ال�شعبي فالح الفيا�ص ان رواتب احل�شد �شتكون مطابقة 

لرواتب القوات االمنية.

الدميقراطي  للحزب  تابعة  جهات  الكرد�شتانية  التغيري  حركة  اأتهمت   
اأحد  يف  النريان  باإ�رسام  ب��ارزاين   م�شعود  يتزعمه  الذي  الكرد�شتاين 
مراكز احلمالت الدعائية . وقالت احلركة يف بيان اأن جمهولني اأ�رسموا 
الدعائية لها يف منطقة  اأحد مراكز احلمالت  االإثنني يف  النريان ام�ص 
اإحراق  وراء  التي  اجلهات  حمذرة   ، اأربيل  يف  احلدودي  عمران  احلاج 
مقرات احلركة يف تلك املناطق التي تقع حتت نفوذ احلزب الدميقراطي 
الكرد�شتاين. واأ�شار البيان اإىل اأن اأن�شار حركة التغيري �شيوا�شلون يف 

حمالت احلركة الدعائية رغم �شغوط بع�ص اجلهات يف تلك املناطق، 
ال�شلطة  اأح��زاب  تقاليد  من  تقليد  االأح��زاب  مقرات  اإح��راق  اأن  مو�شحا 
خا�شة احلزب الدميقراطي الكرد�شتاين واأن هذا الت�رسف يتعار�ص مع 
مباديء التعددية احلزبية وامل�شرية الدميقراطي يف اإقليم كرد�شتان. و 
لت حركة التغيري اجلهات االأمنية م�شوؤولية حفظ واأمن مقراتها يف  حمَّ
تكرار  مغبة  من  حمذرة  الكرد�شتاين،  الدميقراطي  احلزب  نفوذ  مناطق 
اأكد  جهته،  من   . االإنتخابية  للدعايات  مراكزها  يف  النريان  اإ���رسام 
يو�شف حممد وجوب حماكمة جماعة االإ�شتفتاء على خلفية ف�شلهم يف 
اإقليم كرد�شتان. وقال يو�شف حممد رئي�ص قائمة حركة التغيري  اإدارة 

اإن  احلركة  جلماهري  غفري  ح�شد  اأمام  كلمة  يف  العراقية  لالإنتخابات 
اأحزاب  واأن  املواطنني  اإحتياجات  تلبية  يف  ف�شلت  املتنفذة  ال�شلطات 
�شعاراتها  خالل  من  واالأزم��ات  امل�شكالت  تغطية  اإىل  ت�شعى  ال�شلطة 
املزيفة، موؤكدا اأن االإقليم مير بظروف ع�شيبة ب�شبب اإنعدام ال�شفافية 
حاولت  ال�شلطة  اأح��زاب  اأن  اأو�شح  و  االإجتماعية.  والعدالة  والنزاهة 
خالل  من  واالإقت�شادية  ال�شيا�شية  واالأزمات  امل�شكالت  على  التغطية 
من  والع�رسين  اخلام�ص  يف  اإجراوؤه  مت  الذي  ال�شعبي  االإ�شتفتاء  اإجراء 
اأيلول /�شيبتمر املا�شي، م�شددا على وجوب حماكمة جماعة االإ�شتفتاء 

ال�شعبي.
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