
هذا  الهوائية”..  ل��ل��دراج��ات  ال��ي��اب��ان  “كوكُب 
ببيع  يخت�ص  دك����ان،  الف��ت��ة  ع��ل��ى  م��ك��ت��وب  م��ا 
ببغداد  ال�صدرية،  حمّلة  يف  الهوائية  ال��دراج��ات 
وتقاليد..  خا�ص،   ٌ ع��المَ ال�صوق  ولهذه  القدمية. 
التناف�ص  حيث  اآخ��ر؛  �صكال  فيه  التناف�ص  ويتخذ 
الدراجات  وبني  جهة،  من  النارية  الدراجات  بني 
ال�صحن  ببطارية  تعمل  التي  والدراجات  الهوائية، 
ال�صوق تناف�ص  اآخرى.. وال يوجد يف هذا  من جهة 
بني امل�صتورد واملحلي الأّن 90 % من الدراجات 
جتّول  ال�صوق  هذه  يف  ا�صترياد..  هي  عام  ب�صكل 
“نا�ص” �صائال عن طبيعة حركته، والتحديات التي 
الدراجات  جُتار  تعرت�ص  التي  وامل�صاكل  تواجهه، 

يف بغداد، وبقية املحافظات.
)كوكب  دك��ان  �صاحب  عاما(   44( عبا�ص  اأب��و 

اليابان للدراجات الهوائية( حتدث عن جتربته يف 
اأوربا،  دول  من  الدراجات  ال�صترياد  وال�صفر  العمل 
والدراجة  الهوائية،  “الدراجة  اإّن  قائال  واليابان 
الدول  وتعمد  للبيئة..  �صديقتان  ال�صحن  ببطارية 
وُتثّقف  حلركتها،  اأر�صفة  تخ�صي�ص  اإىل  املتقدمة 
الوزير؛  اإىل  موظف  اأ�صغر  من  ب��دءا  ال�صتخدامها 
وتدعو  البيئي،  التلوث  بتقليل  تهتم  ال��دول  الأّن 
ت�صاعد  فهي  الدراجات،  ا�صتخدام  اإىل  جمتمعاتها 
توفري  وجم���ال  ال�صحة،  جم��ال  يف  امل��واط��ن��ني 

االأموال، وخ�صو�صا لذوي الدخول املتدنية.
اإىل  بغداد حتتاج  “�صوارع  اأّن  عبا�ص  اأبو  واأ�صاف 
الكثرية،  الزحامات  ب�صبب  املجال،  هذا  تنظيم يف 
وكراجات،  وم�صارات،  اأر�صفة  توفري  خ��الل  من 
الهوائية،  بالدراجات  خا�صة  جمانية،  وحمطات 
�صاهدته  وم��ا  اليابان  يف  موجود  ما  غ��رار  على 
اأثناء �صفري اإىل هناك”. وُيعلق اأبو عبا�ص “اأمتنى 

اأن تهتم البلدية اأو اأمانة بغداد بذلك .. اإنها ظاهرة 
ح�صارية.

وك�صف اأبو عبا�ص، اأّن دكانه حاليا م�صغول بتوفري 
�صحنة من الدراجات الهوائية، وجتهيزها ملاراثون 
اخلمي�ص  ال��دي��ن  ���ص��الح  حمافظة  يف  �صينطلق 
دكان  �صاحب  مع  “بالتفاق  اأّن��ه  وذكر  املقبل”، 
“باي�صكالت”  لتجهيز  التح�صري  يتم  تكريت  يف 
 300 طلب  “مت  اأنه  وتابع  للمارثون”،  ا�صتعدادا 
يف  امل�صاركني  على  لتوزيعها  هوائية  دراج���ة 

مارثون تكريت املقبل للدراجات الهوائية.
املتدولة  الهوائية  الدراجات  ماركات  نوع  وحول 
بيانكا  “ماركة  اإّن  عبا�ص  اأب��و  يقول  ال�صوق  يف 
االإيطالية هي درجة اأوىل حاليا، و�صوقها يف البيع 
بيجو  ماركة  بعدها  وتاأتي  املاركات  بقية  يفوق 

الفرن�صية.
واأكمل اأّن “ماركة )BMX( ال�صينية، الريا�صية، 

جُتري  لفرق  حلبات  فهناك  ال�صباب،  فيها  يرغب 
االأع��ظ��م��ي��ة،  منطقتي  يف  ودوري�����ات  ���ص��ب��اق��ات 

واملن�صور، ف�صال عن بارك ج�رس اجلادرية.
وح���ول م��ارك��ة )28 ال��� ه���ريو( م��ن ال��دراج��ات 
الهوائية قال اأبو عبا�ص – وهو يتنهد على ذكريات 
الراية..  �صّلم  الباي�صكل  – “هذا  م�صى  جميل  زمن 
واحلرمان”.  الفقر  اأيام  دراجة  حاليا..  موجود  ما 
وذكر اأّن “دكان اأبو علي القريب منه لديه قطعتان 

منها لكنه ال يبعيهما.. فهو معتز بدراجة الهريو.
حديثة،  دراج���ات  “هناك  اأّن  عبا�ص  اأب��و  وتابع 
و)باله(.. ومن الباله هناك نوع ي�صمى ال� )بّناتي(.. 
الرخي�ص  �صعره  ب�صبب  بكرثة  ال�صوق  يف  يتحرك 
بني 25 اإىل 50 األف دينار.. وهي كلها ا�صترياد من 
اليابان واأوربا، ومن اأمريكا ياأتي ا�صترياد دراجات 

ولكن ب�صكل قليل.
للدراجات  الوحيد  اال�صترياد  “منفذ  اأّن  واأو�صح 

)اأم ق�رس( يف الب�رسة”،  الهوائية ياأتي من ميناء 
وحتدث اأبو عبا�ص عن معاناة جتار الدراجات مع 
باأنها  امليناء  من  للحاويات  واملخل�صني  املنافذ 

اإال بدفع ر�صاوى. “ال تاأتي 
ذكر اأبو عبا�ص اأن “مو�صم بيع الدراجات يكون بعد 
طريق  وعن  الدرا�صي”.  العام  وبداية  االمتحانات، 
امل�صادفة حتدث يف حمل )كوكب اليابان( زبون ل� 
“نا�ص” وهو كاظم )19 عاما( ريا�صي ومت�صابق 
يف  املت�صابقني  معاناة  عن  دراج���ات  فريق  يف 
يف  الدراجات  “احتاد  اإن  فقال  االآ�صوية،  احللبات 
ودراجة  للمت�صابقني،  الدراجات  يوفر  ال  االأوملبية 
 $ 3500 2000 $ اإىل  ال�صباق ي�صل �صعرها من 
�صارت  واإذا  ال�صالمة،  عدة  مع  املت�صابق  ي�صرتيها 
بالفندق وتذاكر  م�صابقات خارجية يتكفلون فقط 

ال�صفر.
املت�صابق كاظم، م�صاألة �رسقة خم�ص�صات  وانتقد 

قائال  ال���دراج���ات،  احت���اد  قبل  م��ن  املت�صابقني 
الإدامة  دينار  األف   250 ن�صتلم  اإننا  “املفرو�ص 
ندري  ال  لكننا  لل�صباق،  املعدة  الدراجة  و�صيانة 

اأين تذهب هذه املبالغ.
كانت �صاحة االأمة يف الباب ال�رسقي و�صط بغداد، 
واأ�صحاب  اجلمعة،  كل  الهوائية  الدراجات  �صوق 
اأزقة  اإىل  “نا�ص” اأنهم حتولوا  ل�  املحالت حتدثوا 
وهي   ،  2007 و   2006 بعد  ال�صدرية،  حملة 
�صنوات العنف الطائفي التي ع�صفت بالبالد.. وعن 
عبا�ص  اأبو  ذكر  املحافظات  يف  والوكالء  الزبائن 
االأوىل  املو�صل  مدينة  كانت   2014 “قبل  اأن��ه 
من  الهوائية  الدراجات  بت�صوق  املحافظات  بني 
بغداد.. تليها الفلوجة، وهيت.. اأما اليوم فبعد منع 
هذه  يف  عليها  قيود  فر�ص  اأو  النارية  الدراجات 
االأماكن فقد تاأثر �صوق الدراجات النارية والهوائية 

معا.. واليوم نتعامل مع حمافظة كربالء.

ذي  �صحة  ب��دائ��رة  مطلع  طبي  م�صدر  ك�صف 
الوفيات  اأع��داد  يف  تدريجي”  “ت�صاعد  قار،عن 
ب�صجن  مايعرف  اأو  املركزي  النا�رسية  ب�صجن 
االأول من  العام احلايل وحتى  احلوت منذ مطلع 

اأيار.
ب�صجن  ال��وف��ي��ات  “اعداد  اأن   ، امل�صدر  وذك��ر 
احل��ايل  ال��ع��ام  مطلع  منذ  امل��رك��زي  النا�رسية 

وفاة  حالة  ل�16  و�صلت  اآي��ار  من  االأول  وحتى 
ل�صجناء من خمتلف املحافظات العراقية.

بت�صاعد خميف  كانت  الوفيات  “اعداد  اأن  وبني 
بحالة  اجلاري  العام  من  االأول  ال�صهر  يف  بداأت 
حاالت،  باأربع  كانت  الثاين  ال�صهر  ثم  واح��دة، 
وال�صهر  ح��االت،  بخم�ص  كانت  الثالث  وال�صهر 
الرابع كانت ب�6 حاالت “، الفتا اإىل اأن “غالبية 

احلاالت كانت م�صابة مبر�ص التدرن الرئوي.
االإن�صان يف حمافظة  اإىل ذلك قال مكتب حقوق 

يعي�ص  املركزي  النا�رسية  “�صجن  اأن  قار،  ذي 
املو�صل  يف  العبارة  غ��رق  بحالة  اأ�صبه  حالة 
حمولتها  زيادة  ب�صبب  اأ�صابيع  قبل  غرقت  التي 

الب�رسية.
اأن   ، امل�����رسف��اوي  داخ��ل  املكتب،  مدير  وذك��ر 
اأو  امل��رك��زي  النا�رسية  �صجن  يف  “الو�صع 
عبارة  بو�صع  �صبيه  احل��وت(  ب�)�صجن  مايعرف 
العبارة  كون  اأ�صابيع  قبل  غرقت  التي  املو�صل 
املو�صلية حملت اأكرث من طاقتها الب�رسية، بينما 

�صجني  اأالف   10 االن  يحمل  النا�رسية  �صجن 
وطاقته احلقيقية تبلغ 4 اآالف �صجني.

وبني، اأن “الغرفة الواحدة بدل اأن حتمل �صجينني 
خمالف  اأم��ر  وهو  �صجناء   8 حتمل  باتت  اثنني 
اإىل  اإ�صافة  االإن�صان،  ملعايري وموا�صفات حقوق 

االأغذية غري اجليدة التي تقدم لل�صجناء.
واأ�صار امل�رسفاوي، اإىل اأن “هذه العوامل اأدت اإىل 
خالل  ال�صجن  داخل  الوفيات  من  العديد  ح�صول 
االأعوام املا�صية وبداية العام احلايل، ف�صال عن 

اأنها تكرث يف كل مو�صم �صيف مير على البالد”، 
م�صيفا اأن “اأمرا�صا خطرية انت�رست بني ال�صجناء 
وهي التدرن و�رسطان الدم، واجللطات الدماغية 

املفاجئة التي تنهي حياة ال�صجني فورا.
من جهتها، نفت اللجنة االأمنية مبجل�ص حمافظة 
�صوء  عن  حتدثت  التي  الت�رسيحات  ق��ار،  ذي 
لكنها  امل��رك��زي،  النا�رسية  �صجن  يف  التغذية 
اأكدت اأنه يحمل �صجناء فوق طاقته اال�صتيعابية 

االأ�صا�صية.

وقال رئي�ص اللجنة، جبار املو�صوي، اأن “االطعمة 
التي تقدم لل�صجناء يف �صجن احلوت هي من اأجود 
اأنواع الطعام”، الفتا اإىل اأن “ال�صجن يحمل اكرث 
من طاقته اال�صتيعابية االأ�صا�صية التي �صمم من 
ملزمة  املركزية  “احلكومة  اأن  وتابع،  اأجلها. 
بامل�صتلزمات  ال�صجن  يف  االأمنية  القوات  بتعزيز 
مكان  تو�صعة  عن  ف�صال  عملها،  اإجن��اح  كافة 
�صجناء  من  ماموجود  ال�صتيعاب  احلايل  ال�صجن 

يف الوقت احلايل.
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قبل  داخ��ل  �صغطها  �صيا�صية  كتل  توا�صل  فيما 
االمريكية  القوات  اخ��راج  قانون  لتمرير  الربملان 
من العراق، يجري احلديث وفق ت�رسيبات عن حراك 
امريكي خفي لتح�صيد قوى �صنية للعمل على تقدمي 
ال�صعبي  احل�صد  قانون  غ��رار  على  قانون  مقرتح 
يف  م�صلح  ف�صيل  لت�صكيل  االخ�رس  ال�صوء  يعطي 
زيارة  بعد  جاءت  الت�رسيبات  هذه  الغربية،  املدن 
قام وزير اخلارجية االأمريكي مايك بومبيو مفاجئة 

للعراق.
ر�صائل  ار�صلت  وا�صنطن  ف��ان  م��راق��ب��ون  ووف���ق 
مبطنة من خالل ظهور زعيم تنظيم داع�ص ابو بكر 
البغدادي االخري بان املدن ال�صنية التزال تتعر�ص 
خلطر التنظيم االرهابي مال يتم العمل على ت�صكيل 
فرق تطوعية يتم تنظيمها بقانون على غرار قانون 

احل�صد ال�صعبي الذي �صوت عليه الربملان ال�صابق.
داع�ص  بورقة  تلوح  وا�صنطن  ان  مراقبون  وي��رى 
ال�صنية بتوحيد جهودها داخل  القوى  لل�صغط على 
العراقي من اجل ان�صاج فكرة تقدمي  قبة الربملان 
للدمار  تعر�صت  التي  للمدن  ي�صمح  قانون  مقرتح 
ف�صيل  وت�صكل  ح�رسا  لالهايل  التطوع  باب  بفتح 
من  مبا�رس  وب��دع��م  م��وح��دة  ق��ي��ادة  حت��ت  م�صلح 

وا�صنطن من جانب التدريب والت�صليح.
االمريكية  ال��ق��واع��د  ان  مطلع  م�صدر  وي�صيف 
متهد  اال�صد  عني  وخ�صو�صا  العراق  يف  املنت�رسة 
امل�صتمر  التدريب  امل�صلح من خالل  الت�صيكل  لفكرة 
داع�ص  اح��ت��الل  اب��ان  �صكلت  ع�صائرية  لف�صائل 
ت�صعى  التي  ال�صني  احل�صد  ن��واة  ليكون  لالنبار 

اليجاد �صيغة قانونية يف ت�صكيلة. واعادت القوات 
االمريكية انت�صارها يف اغلب املدن الغربية بعد ان 
مت اخراجها يف عام 2011 ، وتتهم حكومة حيدر 
وال�صماح  الدويل  التحالف  نفوذ  بتو�صيع  العبادي 
ذريعة  حتت  جديدة  ع�صكرية  قواعد  بان�صاء  له 
اال�صت�صارة االمنية والدعم اجلوي والتدريب للقوات 

العراقية.
االأمريكية يف  القوات  عديد  ر�صمية،  وثيقة  وك�صفت 
العراق،وجاء يف وثيقة ر�صمية، حتمل توقيع مدير 
التحالف  ق��وات  ع��دد  ب��ان  ال���وزراء،  رئي�ص  مكتب 
بلغ  املا�صي  االأول  كانون  العراق حتى  الدويل يف 
االأمريكية  القوات  من   6132 منهم  فرداً   8956

ب�صفة م�صت�صارين ومدربني ودعم واإ�صناد جوي
كتال  ال��ع��ام��ري  بزعامة  الفتح،  حتالف  ويحمل 
قرار  م�صودة  عرقلة  كردية،  كتل  بينها  �صيا�صية 

اإخراج القوات االأمريكية من العراق.
اأن  ال��ب��ل��داوي،  حممد  الفتح،  ع��ن  النائب  وي��ق��ول 
“م�صودة قرار اخراج القوات االمريكية متكاملة يف 
تعرقل  �صيا�صية  كتال  هناك  ان  اإال  النواب،  جمل�ص 

القانون حل�صاب م�صاحلها
�صغوطا  متار�ص  وا�صنطن  ان  اإىل  البلداوي  واأ�صار 
وا�صحة على احلكومة و بع�ص االإطراف ملنع مترير 

قانون اأخراج قواتها.
االأعلى،  املجل�ص  يف  القيادي  يقول  اخر  �صياق  يف 
اجلي�ص  مولت  وا�صنطن  اأن  ال��زب��ي��دي  ج��رب  باقر 
على  و�صغطت  الع�رسين  ثورة  وكتائب  االإ�صالمي 
ح�صل  تقرير  وفق  العراق،  يف  ال�صيا�صية  العملية 
وزير  من�صب  �صغله  ،اثناء   2006 العام  يف  عليه 

الداخلية العراقية.

بغ��داد - اجلورن��ال : اعل��ن �صكرتري رئي�ص ال��وزراء عادل عبد امله��دي، ان املنطقة اخل�رساء �صتفت��ح بالكامل بعد 
يوم��ني. وق��ال الفريق الرك��ن حممد حمي��د البياتي ان "املنطق��ة اخل�رساء �صتفت��ح بالكامل ام��ام املواطنني بعد 

يوم��ني"، مبين��ا "انن��ا انهين��ا %95 م��ن ذل��ك و�صتق��وم امان��ة بغ��داد باك�ص��اء ال�ص��ارع".
وا�صاف انه "بعد املنطقة اخل�رساء والكاظمية، �صوف يتم املبا�رسة برفع الكتل وفتح ال�صوارع من مدينة ال�صدر".
وك�ص��ف البيات��ي يف وقت �صابق ع��ن فتح املنطقة اخل���رساء بالكامل ام��ام حركة املواطنني خ��الل الع�رسة ايام 
املقبلة.روق��ال البيات��ي، "مت اكمال ن�صبة %85 من اال�صتعدادات اخلا�صة بفتح املنطقة اخل�رساء 24 �صاعة امام 

حركة املواطنني ول يتبق �صوى 15%".
ي�ص��ار اىل اأن رئي���ص ال��وزراء ع��ادل عبدج امله��دي دّون �صم��ن برناجمه احلكوم��ي واثناء ت�صلم��ه املن�صب العام 

املا�صي انه �صيقوم باجراءات لفتح املنطقة اخل�رساء اأمام حركة املواطنني على �صكل مراحل.

على غرار الحشد الشعبي

حراك خفي بدعم اميركي النضاج فكرة تشكيل الحشد السني برلمانيا

مكتب عبد المهدي: 

المنطقة الخضراء ستفتح بالكامل بعد يومين

ك�صفت اللجنة القانونية النيابية، عن اتفاق لتمرير القوانني 
اخلا�صة بخدمة املواطنني خالل ال�صهرين املقبلني، مبينة 
ان قانون جمل�ص اخلدمة االحتادي والعنف االأ�رسي �صمن 

اأولوية اللجنة.
القانونية  “اللجنة  اإن  العقابي  ح�صني  اللجنة  ع�صو  وقال 

القوانني  منح  على  �صابق  اجتماع  خالل  اتفقت  النيابية 
خالل  الق�صوى  االأولوية  املواطن  حلياة  والهامة  اخلدمية 

ال�صهرين املقبلني.
للت�صويت  اجلاهزة  القوانني  “ابرز  ان  العقابي،  وا�صاف 
االحتادي  اخلدمات  جمل�ص  قانون  ه  املقبلة  املدة  خالل 
ف�صال عن قانون العنف اال�رسي وتعديل قانون االنتخابات 

املحلية ف�صال عن ال�صعي لتعديل قانون التقاعد العام.

قانونا الخدمة االتحادي والعنف االسري 
يتصدران أولويات البرلمان

بغداد - الجورنال

بغداد- المحرر السياسي

بغداد - ميثم الحربي

بغداد – الجورنال
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 رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين »1591«               

العراق.. اقرار الخطة الصيفية لعام ٢٠19 
بمساحة اكثر من مليونين دونم

زمن الدراجات الهوائية في بغداد.. حكاية تبحث عن أرصفة الحاضر ومواطن المستقبل

"سجن الحوت" يبتلع نزالءه تدريجيا: الوفيات تتصاعد

5 أسباب وراء ضياع حلم
 الزوراء آسيويا
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  رقم االيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد ٢1٢8 لسنة ٢٠15

A L J O U R N A L  N E W S P A P E R

للقوات  العام  القائد  ال���وزراء،  جمل�ص  رئي�ص  وج��ه 
امل�صلحة، عادل عبد املهدي، بتوطني رواتب منت�صبي 
القوات امل�صلحة. وقالت وزارة الدفاع ، يف بيان لها، 
اإن "القائد العام للقوات امل�صلحة، عادل عبد املهدي، 
بتوطني  الوطني  لالأمن  الثامنة  اجلل�صة  خالل  وجه 

رواتب منت�صبي القوات امل�صلحة".
واأكد رئي�ص اركان اجلي�ص، الفريق اول الركن عثمان 
الغامني، بح�صب البيان، اأن "هذه اخلطوة �صوف تكون 

القوات امل�صلحة وت�صهل اجراءات كثرية  يف م�صلحة 
يف املعامالت املالية وامل�رسفية لقواتنا االأمنية".

يعمل  التي  ال��دائ��رة  تقوم  اأن  هو  ال��رات��ب  وتوطني 
من  بداًل  امل�رسف  يف  راتبه  باإيداع  املوظف  فيها 
اإىل  التوجه  وباإمكانه  مبا�رس،  ب�صكل  له  ت�رسفه  اأن 
االآيل  كال�رساف  ال�رسف  منافذ  اأو  امل�رسف  فروع 
الذي  املبلغ  اأو  الراتب  ل�صحب  ال�صريفة  مكاتب  اأو 
امل�رسف،  يف  ادخ��اره  يتم  واملتبقي  منه  يحتاجه 
وذلك با�صتخدام بطاقة خا�صة كالتي ن�صميها حمليًا 

"كي كارد". "البطاقة الذكية" اأو 

توجيه حكومي لتوطين رواتب القوات المسلحة
بغداد - الجورنال


