
الأحياء  اأعرق  من  واحدة  عرب”،  “ف�ضوة  حملة  ُتعد 
القدمية يف العا�ضمة بغداد، واأكرثها اأهمية من حيث 
اأربعينيات  اإىل  ترجع  التي  املنت�رشة،  الأبنية  طراز 
املناطق  م��ن  كونها  اإىل  اإ���ض��اف��ًة  املا�ضي،  ال��ق��رن 
ن�ضبة  اجليالنية،  باحل�رشة  ُي��ع��رف  مل��ا  امل��ج��اورة 
وترجع  اجليالين”.  ال��ق��ادر  “عبد  ال�ضويف  للفقيه 
ت�ضمية “الف�ضوة” اإىل “الف�ضاء”، حيث كانت املنطقة 
وا�ضعة  ف�ضاءات  فيها  تتوفر  القدمية،  البغدادية 
من  وم�ضتقاته  واحلليب  املوا�ضي  باعة  فيها  يتجمع 
العرب، وظّلت هكذا حتى وقت متاأخر، اإل اأن الباعة مل 
ي�ضتمروا بالوفود اإليها، ووجدوا ف�ضاءات اأخرى على 

اأطراف بغداد.
اإذ  ال�ضكاين،  بتنوعها  البغدادية  املحلية  وت�ضتهر 
وطوائف  ومذاهب  #قوميات  من  عراقيني  ت�ضمُّ  اأنها 

ب�”ال�ضنا�ضيل”  ُيعرف  ما  بيوتها  مُييز  وما  خمتلفة، 
ومطاعمها  وحمالها  ال�ضّيقة،  و�ضوارعها  املرتا�ضفة، 
من  تقرتب  التي  املهن  غالبية  ت��زال  وما  ال�ضعبية، 
اخلياطة  مثل  عرب”،  “ف�ضوة  يف  موجودة  الندثار، 

والندافة والدو�ضمة.
�ضباحًا، تتحّول املحلة اإىل منطقة �ضناعية لت�ضليح 
ال�ضيارات وبيع قطع غيار العجالت، وهي ت�ضمُّ اأ�ضهر 
بزجاج  العراق  جنوب  مناطق  تغذي  التي  الأ�ضواق 
ال�ضيارات والإطارات، وهو �ضوق “ال�ضيخ عمر”، لكنها 
للرتفيه،  امل�ضاء، منطقة خا�ضة  �رشعان ما تعود يف 
اأحياء  يف  نظريها  يقل  التي  ال�ضعبية  للمقاهي  نظراً 
والأعظمية،  واملن�ضور  الكرادة  مثل  احلديثة،  بغداد 
الفحم،  على  املطبوخ  احلام�ض  م�رشوب  ُتقدم  حيث 

وهو املف�ضل عند العراقيني بعد ال�ضاي.
اأحد  وهو  �ضنة(،   ٢٨( جواد  اآريان  يقول  ال�ضياق،  يف 
"املنطقة متتاز بكونها  اإن  “ف�ضوة عرب” لياًل،  رواد 

ال�ضعبية  ومبطاعمها  ب��غ��داد،  العا�ضمة  مركز  يف 
والتكة  )الكباب  مثل  العراقية  بامل�ضاوي  ال�ضهرية 
املقاهي  عن  ناهيك  وال�ضلوع(،  والأجنحة  واملعالك 
املنت�رشة على جانبي ال�ضارع". من جانبه، ي�ضري عبد 
اهلل املح�ضن وهو �ضاحب مطعم، اإىل اأن "ف�ضوة عرب 
بالتنوع  وامل�ضيء  القدمي  بغداد  لتاريخ  امتداد  هو 
بوجه  املحلة  وق��ف��ت  وق��د  وال��ث��ق��ايف،  الجتماعي 
بعد  املا�ضية،  الفرتات  خالل  وطردتهم  الطائفيني 
بني  الجتماعي  والتما�ضك  املحبة  �رشخ  حاولوا  اأن 
اإىل  ويلفت  و�ضيعة".  �ضنة  واأكراداً،  عربًا  احلي،  �ضكان 
ال�رشاع  مَرّ بظروف ع�ضيبة خالل  القدمي،  "احلي  اأن 
الأهايل  لكن  بغداد،  العا�ضمة  �ضهدته  الذي  الطائفي 
كانوا اأكرث وعيًا بحمالت التخريب التي اأرادت بع�ض 
كانوا  لذلك  اخلارج،  من  واملدعومة  املمولة  اجلهات 

�ضداً منيعًا بوجه اأي تطرف قد ي�ضيب احلي".
متتاز  "الف�ضوة  اأن  ُي��ب��نينَّ  امل��ح��ل��ة،  مطاعم  وع��ن 

مبطاعمها، مع العلم اأنها لي�ضت مطاعم راقية من حيث 
البناء والأثاث املتوفر، لكنها مطاعم ُيحبها املواطن 
من  ت�ضارع  تبقى  اأن  دائمًا  حتر�ض  فهي  البغدادي، 
اأجل البقاء، وتقدمي الأكالت التي اقرتبت من الندثار، 
مثل “ال�ضلوع”، فهذه الأكلة ل تقدمها غالبية مطاعم 

بغداد، ولكن جتدها متوفرة وباأطعمة خمتلفة«.
»وج��ود  من  في�ضكو،  �ضنة(،   ٥٠( �ضاكر  حممود  اأم��ا 
الدراجات النارية وكرثتها يف املنطقة، والتي ت�ضبب 

بالعديد من امل�ضاكل اأمام �ضكان الف�ضوة".
وي�ضيف اأن "كرثة وجود الدراجات ت�ضبب بازدحامات 
خانقة داخل املنطقة، ف�ضاًل عن غلق املنطقة ب�ضكل 
يت�ضبب  ما  لال�ضتعرا�ضات،  اجلمع  اأي��ام  كامل  �ضبه 
بدخان خانق ُي�رش بال�ضحة، ومل تفلح ال�ضكوى بهذا 
بتخ�ضي�ض  مطالباتنا  من  الرغم  على  اخل�ضو�ض 
املناطق  من  واأبعادها  للدراجات  خا�ضة  منطقة 

ال�ضكنية«.

القيادات  اتفاق  عن  اجلمهورية،  رئا�ضة  اأعلنت 
مبدة  الوزارية،  الكابينة  اكمال  وجوب  ال�ضيا�ضية 
على  موؤكدين  الن،  من  ا�ضبوعان  اق�ضاها  زمنية 
احلكومي  الأداء  يف  الأولوية  اخلدمات  ملف  اإعطاء 

ويف دعم القوى ال�ضيا�ضية.
اجلمهورية  “رئي�ض  اإن   ، بيان  يف  الرئا�ضة  وقالت 
ببغداد،  ال�ضالم  ق�رش  يف  ا�ضت�ضاف  �ضالح  برهم 
ال�ضيا�ضية  للقيادات  الثالث  ال���دوري  الجتماع 

املهدي”،  عبد  عادل  الوزراء  رئي�ض  دولة  وبح�ضور 
خطبة  يف  جاء  ما  تدار�ضوا  “املجتميعن  اأن  مبينة 
وامل�ضتجدات  ح��زي��ران،   ١٤ يف  العليا  املرجعية 
اأن املجتمعني  البيان  الداخلية والقليمية. واأ�ضاف 
يف  الأول��وي��ة  اخل��دم��ات  ملف  “اإعطاء  على  اأك���دوا 
ومبا  ال�ضيا�ضية  القوى  دعم  ويف  احلكومي  الأداء 
ملف  يحظى  اأن  وعلى  ال�ضعب،  معاناة  من  يخفف 
والأداء  الهتمام  يف  ا�ضتثنائي  بجهد  الكهرباء 
وال�رشيح  اجل��اد  العمل  واأهمية  التنفيذ  ومراقبة 
وال�ضفاف من قبل �ضلطات الدولة والقوى ال�ضيا�ضية 

واملجتمعية والعالمية ملواجهة الف�ضاد امل�ضت�رشي 
القانون  �ضلطة  �ضيادة  مبداأ  على  والتاأكيد  وايقافه، 
الذي  الف�ضاد  اآفة  من  متحررة  من�ضجمة  دولة  لبناء 
م�ضوؤوليات  والعنف،  الره��اب  جانب  اإىل  يتحمل، 
الكثري من التق�ضري يف خمتلف املرافق واملجالت. 
وتابع البيان اأنه جرى التاأكيد على “�رشورة تعاون 
اجلميع، من موؤ�ض�ضات دولة وقوى �ضيا�ضية، لت�ضهيل 
اجراءات مواجهة الف�ضاد وحما�ضبة املف�ضدين، واتفق 
املجتمعون على ان قواهم لن تكون غطاًء لأي فا�ضد 
مهما كان موقعه”، موؤكدين على “دعم قيام ال�ضلطة 

التنفيذية والت�رشيعية مبراجعة القوانني التي ميكن 
امتيازات  اإع��ط��اء  او  جمتمعية  ف���وارق  ت�ضبب  ان 
وجوب  على  التفاق  “مت  اأنه  البيان  واأكد  جمحفة. 
اق�ضاها  زمنية  مبدة  الوزارية،  الكابينة  “اكمال” 
قوى  بقدرة  الثقة  يعزز  ومب��ا  الن،  من  ا�ضبوعان 
وتفادي  اخلالفات  جتاوز  على  ال�ضيا�ضية  الربملان 
والتزام  ال��ظ��روف  ه��ذه  مثل  يف  الختناقات  ه��ذه 
املحا�ض�ضة  عن  الدولة  باإبعاد  ال�ضيا�ضية  القوى 
و  الكفاءة  ا�ضا�ض  على  الختيار  يكون  وان  احلزبية 
ي�ضمن  و مبا  الوظيفي  التدرج  و  النزاهة  و  املهنية 

التوازن الوطني. كما اتفق املجتمعون على  مراعاة 
ل�ضتئ�ضال  ال�ضتخباراتية  و  الأمنية  اجلهود  “دعم 
الرهاب، و دعم امن املواطن من اي جتاوز او تعدٍّ 
على حقوقه من اي طرف من الأطراف والتاأكيد على 
احلكومي  والربنامج  ال��وزاري  باملنهاج  اللتزام 
التوافق  التي مت  الوطنية(  ال�ضيا�ضية  )اإطار  وبوثيقة 
مت  كما  الأول19-5-2019.  الجتماع  يف  عليها 
الد�ضتورية  واملوؤ�ض�ضات  احلكومة  دعم  على  التاأكيد 
يف تنفيذ بنودها والتقّيد مبفاهيمها مبا يحول دون 

الزج بالعراق يف اأتون ال�رشاعات القليمية”.

واأكد املجتمعون “اأهمية مراعاة خ�ضو�ضية الو�ضع 
والعراقيني،  ال��ع��راق  م�ضلحة  وتغليب  ال��وط��ن��ي، 
وبخالفه فاإن اي طرف يتعمد اخلروج على مبادئ 
الإجماع  على  خارجًا  يعّد  املوحد  الوطني  العمل 
الوطني و�ضلطة الدولة وموؤ�ض�ضاتها الد�ضتورية، ومبا 
يجعل منه يف موقف معاٍد للدولة وم�ضالح ال�ضعب”،
“دعم  على  اي�ضا  التفاق  مت  باأنه  البيان  واختتم 
�ضتتابع  التي  وال�ضلطات  للحكومة  ال�ضيا�ضية  القوى 
التقيد بهذه ال�ضيا�ضات الوطنية وذلك من اأجل فر�ض 

القانون والت�ضدي لأي خروج عليه.
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ب�ضحة  خمتلفة  �ضيا�ضية  قوى  يف  قيادات  اأق��رت  فيما 
املنا�ضب،  تقا�ضم  �ضفقة  ح��ول  امل��ت��داول��ة  ال��وث��ائ��ق 
وفق  ال��دول��ة  ادارة  منا�ضب  مبوجبها  وزع���ت  ال��ت��ي 
دور  تعزيز  خمتلفة  �ضيا�ضية  قوى  املحا�ض�ضة،تدر�ض 

املعار�ضة داخل قبة الربملان.
ويق�ضد ب�"الدرجات اخلا�ضة" املنا�ضب احلكومية الأدنى 
ووك��الء  الهيئات  روؤ���ض��اء  ي�ضغلها  التي  ال���وزارات،  من 
وامل��دراء  البعثات  وروؤ���ض��اء  وامل�ضت�ضارون  ال���وزارات 
العامون، والبالغ عددها وفقًا لتقديرات غري ر�ضمية، نحو 

األفي من�ضب.
القوى  لإحتاد  تخ�ض�ض  منا�ضب   6 فاإن  للوثائق  ووفقًا 
احلزب  من  لكل  منا�ضب  و4  احللبو�ضي،  حممد  بزعامة 
الدميقراطي الكرد�ضتاين بزعامة م�ضعود بارزاين واحلزب 
لتيار  منا�ضب  و5  ال�ضامرائي،  اأياد  بزعامة  الإ�ضالمي 
من  لكل  منا�ضب  و3  احلكيم،  عمار  بزعامة  احلكمة 
بدر  ومنظمة  اخلزعلي  قي�ض  بزعامة  احلق  اهل  ع�ضائب 
العلى بزعامة همام  العامري واملجل�ض  بزعامة هادي 
للتيار  التابع  �ضائرون  حتالف  ي�ضتحوذ  فيما  حمودي، 
منا�ضب.ولفت   7 على  ال�ضدر  مقتدى  بزعامة  ال�ضدري 
حيدر  بزعامة  الن�رش  ائتالف  ح�ضة  غياب  الوثائق،  يف 
القانون  دول��ة  ائتالف  ا�ضم  اأي�ضًا  غاب  كما   ، العبادي 

بزعامة نوري املالكي.
وحول وجود اأ�ضماء مر�ضحني عن تيار احلكمة الذي �ضبق 
اأن اأعلن توجهه للمعار�ضة، يقول قيادي يف التيار ا�ضرتط 
عدم ك�ضف ا�ضمه ل�"اجلورنال"، اإن “قرار املعار�ضة الذي 
الدولة،  التيار ل يعني عدم امل�ضاركة يف ادارة  اُتخذ يف 
حقه  عن  يتخلى  ول��ن  الدولة  من  ج��زءاً  التيار  بو�ضف 

يف  امل�ضاركة  عدم  يعني  بل  اإدارتها،  يف  امل�ضاركة  من 
املنا�ضب التي يتم ا�ضتبدالها كل 4 �ضنوات”. فيما ي�ضارك 
التيار وبقية القوى يف مترير تقا�ضم منا�ضب بالأ�ضالة، 
لفرتة  اإدارت��ه��ا  يف  ال�ضخ�ضيات  ا�ضتمرار  مُيكن  والتي 

مفتوحة.
ويرى النائب عن حتالف �ضائرون �ضالم ال�ضمري اأن "ح�ضم 
ملف العمل بالوكالة من امللفات احل�ضا�ضة واملهمة التي 
يفرت�ض ح�ضمها قبل الثالثني من �ضهر حزيران اجلاري"، 
لفتًا اإىل اأن "هناك اتفاقًا مع رئي�ض احلكومة على اإبقاء 
الوزارات  العامني ووكالء  املدراء  الأكفاء واملهنيني من 

العاملني بالوكالة.
يف  املعتمدة  الطريقة  القانون،   دول��ة  ائتالف  ونتقد 
ال��وزراء  رئي�ض  دعا  فيما  اخلا�ضة،  الدرجات  مراجعة 
عن  بعيدا  امل��و���ض��وع  معاجلة  اىل  الداري  وف��ري��ق��ه 

التدخالت غري الر�ضمية من اي طرف.
فيما طالب ائتالف الن�رش بتاجيل ح�ضم  ملف الدرجات 
حلني  بالوكالة  العامني  امل���دراء  ومنا�ضب  اخلا�ضة 
املهنية  وال�رشوط  املو�ضوعية  ال�ضرتاطات  ا�ضتكمال 

بعيدا عن الف�ضاد واملحا�ض�ضة.
وتقرتب �ضّت قوى �ضيا�ضية من اإعالن ت�ضكيل كتلة نيابية 
النواب  جمل�ض  يف  املهدي  عبد  عادل  حلكومة  معار�ضة 
ت�ضتبعد  ومل  املقبلة.  القليلة  الأ�ضابيع  اأو  الأي��ام  خالل 
كتلة  تاأ�ضي�ض  وراء  من  الهدف  يكون  اأن  الأط��راف  هذه 

املعار�ضة اإ�ضقاط حكومة عبد املهدي.
اإىل  لذع��ة  انتقادات  متعددة  �ضيعية  اأط���راف  ��ه  وت��وجِّ
حزب الدعوة ب�ضبب �ضيطرته على عدد كبري من الهيئات 
الكثري  على  وال�ضتحواذ  بالهيمنة  وتتهمه  امل�ضتقلة، 
احلكومية  واملنا�ضب  واملواقع  اخلا�ضة  الدرجات  من 

واإدارتها بالوكالة.

بغ��داد - اجلورن��ال : رجح النائ��ب عن حتالف �ضائرون، بدر الزي��ادي، ح�ضور رئي�ض ال��وزراء عادل عبد املهدي 
وبع���ض كابينت��ه الوزارية اإىل جمل�ض النواب ال�ضب��وع املقبل. وقال النائب الزي��ادي ، اإن “رئي�ض الوزراء عادل 
عبد املهدي وحكومته مطالبة بتقدمي �رشح مف�ضل حول تطبيق الربنامج احلكومي بالأرقام اأمام اأع�ضاء جمل�ض 
الن��واب. واأ�ض��اف، اأن “حراك��ا نيابي��ا يجري داخل املجل���ض ل�ضت�ضافة عب��د املهدي وكابينت��ه الوزارية خالل 
اجلل�ض��ات املقبل��ة داخل قبة الربملان”، موؤكدا اأن “اإعط��اء فر�ضة اأخرى من عدمها حلكومة عبد املهدي ووزراءه 

مرهونة مبدى تطبيقه للربنامج احلكومي.
ويف وق��ت �ضاب��ق، اأعلنت رئا�ض��ة اجلمهورية، اتف��اق القيادات ال�ضيا�ضية وج��وب اكمال الكابين��ة الوزارية، مبدة 
زمني��ة اأق�ضاه��ا اأ�ضبوعني م��ن الن، موؤكدين على اإعطاء مل��ف اخلدمات الأولوي��ة يف الأداء احلكومي ويف دعم 

القوى ال�ضيا�ضية.

بعد حسمها بطريقة المحاصصة

الدرجات الخاصة تعمق الخالف السياسي وتعزز جبهة المعارضة

عبد المهدي داخل قبة البرلمان األسبوع المقبل

�ضدد املجل�ض الأعلى ملكافحة الف�ضاد، على �رشورة ال�رشاع 
املنح  تدقيق  وملف  الدولة  عقارات  تدقيق  ملفات  باإنهاء 
بهذا  الف�ضاد  �ضبهات  عند  والوقوف  للنازحني  فت  �رشُ التي 
اأن  عبد  ع��ادل  ال���وزراء  رئي�ض  ملكتب  بيان  امل��ل��ف.وذك��ر 
“املجل�ض الأعلى ملكافحة الف�ضاد عقد جل�ضته الثالثة ع�رشة 

برئا�ضة رئي�ض جمل�ض الوزراء عادل عبداملهدي والع�ضاء”، 
مبينا اأن “املجل�ض اعرب عن عن تقديره العايل للتوجيهات 
اجلمعة  خطبة  يف  العليا  الدينية  املرجعية  اأبدتها  التي 
العراقي  للواقع  الأخرية وما ت�ضمنته من حث وا�ضتنها�ض 
بكل ت�ضكيالته ) موؤ�ض�ضات حكومية، احزاب وقوى �ضيا�ضية، 
مكافحة  مع  التعاطي  اىل  واف��راد(  مدين،  جمتمع  منظمات 

الف�ضاد ب�ضكل جدي من خالل اآليات فاعلة ووا�ضحة،.
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A L J O U R N A L  N E W S P A P E R

الك�ضف  يف  ببغداد،  ال���زوراء  متنزه  حيوانات  حديقة  ت�ضببت 
اأن  تبني  عندما  الطريف”،  النوع  “من  مايل  ف�ضاد  ف�ضيحة  عن 
اأن  يعني  ما  برمته،  املتنزه  مدخول  من  اأكرب  امل��ايل،  مدخولها 
هناك متورطني يف �رشقة جزء من عوائد املتنزه، واإل فاإن هناك 
البوابات اخلارجية.  زوارا حلديقة احليوانات دخلوا متخفني عرب 
الرقابية  الهيئة  تدقيق  خالل  “من  فاإنه  مطلعة  مل�ضادر  ووفقا 
املنتزه،  دخولية  باإيرادات  اخلا�ضة  القب�ض  لو�ضولت  املخت�ضة 
عن  احليوانات  حديقة  دخولية  اإي���راد  يف  زي��ادة  وج��ود  لوحظ 

املمكن  غري  “من  اإن  امل�ضادر،  وتقول  ال��زوراء.  )متنزه  دخولية 
اإيرادات دخول  اأعلى من  اإيراد دخول حديقة احليوانات  اأن يكون 

املنتزه جمتمعة.
كلفة  اأن  علمًا  الدخولية،  اإي��راد  يف  تالعب  وج��ود  على  يدل  مما 

الدخول لكل منها )1000( دينار.
�ضمن  اليام  بع�ض  اإي��رادات  تثبيت  عدم  عن  امل�ضادر  وتتحدث 
اإىل  ذهابها  اأو  �ضياعها،  يعني  ما  النهاية،  الإي���رادات  �ضجل 
جهات جمهولة، بطريقة غري �رشعية، ولدى ال�ضتف�ضار من دائرة 
املنتزهات والت�ضجري، اأجابت باأن “هذه اليام نظمت بها ار�ضالية 
وب�ضبب  الداخلي  والتدقيق  الرقابة  �ضعبة  قبل  من  توقيعها  ومت 

ايداعها لدى  الواردات حلني  اغالق ال�ضندوق احتفظت بها وحدة 
الهيئة  تزويد  يتم  “مل  اأنه  توؤكد  الوثيقة  لكن  ال�ضندوق”.  اأمني 
ذلك..  الرغم من طلبها  الر�ضاليات على  بتلك  الرقابية املخت�ضة 
خالفا لأحكام املادة )-2 رابعًا( من قانون ديوان الرقابة املالية 

الحتادي رقم )31( ل�ضنة/2011 )املعدل.
وك�ضفت الوثيقة اأي�ضا عن غمو�ض يف اآلية احت�ضاب عائد الدخول 
اإىل متنزه الزوراء خالل يوم واحد، حيث بلغ اأكرث من 99 مليون 
دينار عراقي، ما ي�ضلط ال�ضوء على حجم الأموال الكبري الذي تدره 
رقابية  جهات  تاأكيد  و�ضط  العامة،  امليزانية  على  املرافق  هذه 

ر�ضمية، بوجود تالعب.
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