
 وق��ال رئي���س هيئ��ة خدم��ات اأط��راف بغ��داد يف 
جمل���س املحافظة عل��ي هي��كل ،اإن "مناطق غربي 
بغ��داد واملتمثلة مبناط��ق ابو غري��ب واملحمودية 
واليو�ش��فية ومناطق ناحي��ة الر�ش��يد كل منها لها 
اأ�شبابها يف �ش��عف اإي�شال املاء ال�شالح ل�رشب اأو 

عدم اإي�شاله مطلقا".
واو�شح هيكل "اثناء تطهري مناطق حزام بغداد من 
قبل القوات الأمنية مت ق�شف املجمعات املائية من 
قبل الطريان الع�ش��كري لوجود داع�س فيها"، م�شريا 
اإىل اأن "م��ن �ش��من الأ�ش��باب وراء اإي�ش��ال امل��اء 
اإىل تل��ك املناطق عدم توفري مواد الكلور لت�ش��فية 
املي��اه". وبني هيكل اأن "التجاوزات على �ش��بكات 
املي��اه ال�ش��احلة لل�رشب يعترب �ش��ببًا يف اإي�ش��ال 
امل��اء اإىل مناطق غربي بغداد"، موؤك��داً اأن "الدمار 
ال��ذي اأحل��ق باملجمع��ات املائية غربي العا�ش��مة 

يحتاج اإىل 750 مليار دينار ليتم اإ�شالحها".
وتابع هيكل بالقول اأن "العا�شمة لديها 5 م�شاريع 
مركزية متخ�ش�شة بت�ش��فية املياه مل ُت�رشف لها 

اأية مبالغ مالية �شمن موازنة 2016 و 2017 ".
واأو�ش��ح هي��كل اأن "القيم��ة املالي��ة البالغة 750 
مليار لإ�ش��الح املجمع��ات املائية ميكن للحكومة 
املركزي��ة اأن ت�رشفه��ا على �ش��كل دفعات مق�ش��مة 
عل��ى املوازن��ات املالي��ة لل�ش��نوات املقبل��ة ولي�س 

بدفعة واحدة ".
ه��ذا وذكر حمم��د الزوبعي وهو اأحد ممثلي ع�ش��ائر 
زوبع غرب��ي بغداد ، اإن "بع�س ع�ش��ائر مناطق اأبو 
غريب واليو�ش��فية واملحمودية واللطيفية والكرمة 
خاطبوا ر�ش��ميا احلكومة املحلي��ة ملحافظة بغداد 
ووزارة الإ�ش��كان والبلدي��ات العام��ة واأمانة بغداد 
لإي�ش��اح اأ�ش��باب م�ش��كلة �ش��ح املي��اه يف مناطق 

�شكناهم ".
وب��ني الزوبع��ي اأنه "لغاي��ة الآن مل ت�ش��ل اإلينا اأي 
اأجوب��ة من اجله��ات احلكومية الت��ي مت خماطبتها 
ر�ش��ميا"، م�ش��رياً اإىل اأن "امل��اء ال��ذي ي�ش��ل م��ن 
خالل �ش��بكات املي��اه اإىل مناطق غربي العا�ش��مة 
تعترب مياه غري �ش��احلة لل�رشب وحتمل الكثري من 
ال�ش��وائب". م��ن جهته ق��ال رئي�س جلن��ة اخلدمات 
والأعم��ار النيابي��ة ناظم ال�ش��اعدي ، اإن "حمافظة 

املتلكئ��ة  امل�ش��اريع  م��ن  الكث��ري  لديه��ا  بغ��داد 
ُتنج��ز  مل  الت��ي  املي��اه  م�ش��اريع  اإىل  بالإ�ش��افة 
لغاية الآن بالإ�ش��افة اىل قلة توف��ري مياه ال�رشب 
"م��ن  ال�ش��اعدي  ". وب��نينّ  يف الأق�ش��ية النواح��ي 
املوؤمل اإنه �ش��يتم خالل الأ�شبوع املقبل ا�شت�شافة 
م�ش��وؤولني من اأمانة بغداد وحمافظة بغداد ووزارة 
الإعمار والبلديات العامة للوقوف على م�شكلة �شح 

املياه ومعاجلتها مع تلك الدوائر".
اىل ذل��ك ذكر النائ��ب الأول ملحافظ بغداد جا�ش��م 
البخات��ي ، اإن "املحافظة تر�ش��ل يومي��ًا ما يقارب 
اإىل املناط��ق  20 حو�ش��ية م��اء �ش��الح لل���رشب 
اإبراهي��م اب��ن عل��ي واللطيفي��ة واملحمودي��ة واأب��و 

غريب للحد من �شح 
املياه فيها".

وب��ني البخات��ي اأن "احلكوم��ة املحلي��ة ملحافظ��ة 
بغداد وبالتن�ش��يق م��ع اأمانة بغداد م��ا زالت تعمل 
على تنفيذ امل�ش��اريع املياه اخل��ام والغر�س منها 
اإي�ش��الها اإىل املناط��ق الت��ي ت�ش��هد نق�ش��ا ح��ادا 
وت���رشراً يف �ش��بكات املي��اه واملجمع��ات املائية 

ب�شبب العمليات الإرهابية".

 
 وق��ال النائ��ب الأول ملحاف��ظ بغ��داد جا�ش��م البخات��ي ،اإن "احلكومة 
املحلية ملحافظة بغداد وبالتن�ش��يق مع اأمانة بغداد ووزارات الإ�شكان 
والأعم��ار والداخلية والدفاع �ش��تقدم اخلدمة جلمي��ع مناطق بغداد يف 
حال ح�ش��ول اأي في�شانات". واأ�ش��اف البخاتي اأن "بغداد ت�شم 600 
منطق��ة ع�ش��وائية"، م�ش��رياً اإىل اأن "تلك املناطق تعت��رب مناطق مهددة 
بالفي�ش��انات ب�ش��بب الأمط��ار املقبل��ة، واإن مدين��ة ال�ش��در وال�ش��عب 

والبلديات وال�شعلة لن تغرق خالل الأمطار املقبلة".
واأ�ش��ار البخات��ي اإىل اأن "املحافظة جهزت كل دائ��رة بلدية ب� 15 اآلية 
متخ�ش�ش��ة يف �ش��فط املياه الثقيلة وفتح �ش��بكات ال�رشف ال�شحي"، 
م�ش��يفا اإن "املحافظ��ة و�ش��عت خط��ة لتق��دمي اخلدم��ات للمناط��ق 
الع�ش��وائية يف الأمط��ار املقبلة بالتن�ش��يق م��ع اأمانة بغ��داد ووزارات 
الإ�ش��كان والأعم��ار والداخلية والدفاع". من جهته��ا اأكدت النائبة عن 

حمافظ��ة بغ��داد زيتون الدليم��ي بالق��ول "، اإن "رئي�س ال��وزراء حيدر 
العب��ادي اأمر ر�ش��ميا باإزال��ة املناطق الع�ش��وائية من العا�ش��مة بغداد 

وعدم تقدمي اأي خدمات  اإىل تلك املناطق من قبل الدوائر  اخلدمية".
واأ�شافت الدليمي اإن "املناطق الع�شوائية تعترب مناطق غري ر�شمية ول 
ميكن تقدمي اخلدمات اإليها"، م�ش��رية اإىل اأن "هناك تن�ش��يقًا من بع�س 
نواب املحافظة مع اأمينة بغداد ذكرى علو�س لتهيئة اخلدمات وتفادي 

الفي�شانات يف املناطق التي تكون �شمن احلدود الإدارية لبغداد".
واأو�ش��حت الدليم��ي اإن "علو���س اأك��دت لن��ا، اأن بغداد ل��ن تغرق خالل 
مو�ش��م ال�ش��تاء املقبل"، لفتة اإىل اأن "اأمانة بغداد اتخذت ا�ش��تعدادات 

وا�شعة للمو�شم ال�شتوي املقبل".
بدوره قال ع�ش��و جمل�س حمافظة بغداد كامل ال�شعدي ،اإن "املحافظة 
ُتن�ش��ق مع املجل�س الوطني لالإ�ش��كان من خالل عقد اجتماعات لو�شع 

حلول واإيجاد بدائل لل�شكن الع�شوائي".
 وبني  ال�شعدي اإن "ن�شبة التجاوز على اأمالك الدولة من قبل املواطنني 

و�ش��لت اإىل 95 % لفتًا اإىل اأن هناك اأكرث من مليوين مواطن ي�ش��كنون 
يف ع�شوائيات ومن �شمنها ال�شكن الزراعي".

ه��ذا ويق��ول املواطن عبا�س رحيم ال�ش��اعدي وهو اأحد �ش��كنة املناطق 
الع�ش��وائية يف منطقة الزعفرانية �رشقي العا�ش��مة بغداد ،اإن "املواطن  
الفق��ري اجته اىل التجاوز على الأرا�ش��ي الزراعي��ة وتفتيتها وحتويلها 
اإىل مناطق �ش��كنية ب�شبب ال�شيا�شات اخلاطئة التي اتخذتها احلكومات 

الحتادية ما بعد 2003".
ولف��ت ال�ش��اعدي اإىل اأن "جمي��ع احلكوم��ات مل جتد اأي حل��ول جذرية 
لتملي��ك املواطنني دوراً اأو قطعا �ش��كنية اأو تعوي���س املتجاوزين على 

الأرا�شي الزراعية واإخراجهم ومنها".
وبني ال�ش��اعدي "يف كل مو�شم �ش��تاء تفي�س املناطق املتجاوز عليها 
لع��دم توف��ري اخلدم��ات م��ن اأمانة بغ��داد واحلكوم��ة املحلي��ة ووزارة 
الإ�شكان والبلديات العامة"، لفتًا اإىل اأن "اأغلب املناطق  الع�شوائية ل 
تتوفر فيها اأب�ش��ط اخلدمات من مياه �ش��احلة ل�رشب و�شبكات ال�رشف 

ال�شحي".
واأ�ش��ار ال�ش��اعدي اإىل اأن "هن��اك الع�رشات من وجهاء و�ش��يوخ منطقة 
الزعفراني��ة توجه��وا اإىل اجلهات احلكومية لتوف��ري اخلدمات للمناطق 
الع�شوائية والعرتاف بها من قبل احلكومة الحتادية ، اإل اأنه ل جدوى 

من تلك املخاطبات".
وغالب��ًا م��ا ينتق��د مواطنو العا�ش��مة بغ��داد، ع��دم تهيوؤ اأمان��ة بغداد 
لف�ش��ل ال�شتاء ب�ش��كل كاف "ينقذها من الإحراج" اإثر ت�شاقط الأمطار، 
م�ش��ريين اىل اأن امل�شكلة تكمن يف "غياب ت�رشيف كمية مياه الأمطار 

املت�شاقطة".
وت�شاقطت الأمطار بغزارة، منذ الثامن من ت�رشين الثاين 2013 وحتى 
العا���رش من��ه، مما اأدى اإىل ارتفاع م�ش��توى املاء يف ال�ش��وارع العامة، 
و�ش��وهدت م�ش��تنقعات وبرك مي��اه كب��رية وعديدة يف معظم �ش��وارع 
العا�ش��مة بغ��داد، مم��ا اأدى اإىل اإعاق��ة حرك��ة �ش��ري املركب��ات وتذمر 

املواطنني.

األنواء الجوية: الطقس صحو والحرارة تنخفض 
عن 34 م°

مفوضية االنتخابات تعلن بدء الحملة اإلعالمية 
لتوزيع بطاقة الناخب اإللكترونية

السجن 10 سنوات لمجرم زور مساحة عقار وسرق 
نحو 227,5 مليون دينار

بغ��داد- اجلورن��ال : توقعت الهيئ��ة العامة لالأنواء اجلوية والر�ش��د الزل��زايل، اليوم 
الربعاء،  ان يكون طق�س اليام املقبلة �شحو ودرجة احلرارة ت�شل اىل 34 م°.

وذكر بيان للهيئة تلقته "اجلورنال"،ان “طق�س يوم غد اخلمي�س �شيكون يف املناطق 
كافة �شحو ودرجة احلرارة تنخف�س قلياًل عن 34  م° “.

واأ�ش��اف ان “طق�س ي��وم اجلمعة �ش��يكون يف املناطق كافة �ش��حو ودرجة احلرارة 
مقاربة لليوم ال�شابق”. واأ�شار اىل ان “طق�س يوم ال�شبت املقبل �شيكون يف املناطق 

كافة �شحو مع ظهور الٌغيوم

بغداد � متابعة: اأعلن رئي�س الإدارة النتخابية حم�ش��ن املو�شوي، اليوم الأربعاء، 
عن بدء احلملة الإعالمية لتوزيع بطاقة الناخب الإلكرتونية.

 وق��ال املو�ش��وي يف بيان تلقت "اجلورنال" ن�ش��خة من��ه، اإن "احلملة الإعالمية 
لتوزيع البطاقة الإلكرتونية للناخبني بداأت هذا اليوم، مب�شاركة عدد من القنوات 
الف�شائية والذاعات وو�شائل التوا�شل الجتماعي وتطبيقات الهواتف املحمولة 
واملواقع الر�ش��مية للمفو�شية".  وا�شاف، اأن "هذه احلملة، ت�شبق توزيع بطاقات 
الناخب الإلكرتونية التي و�ش��عت لها املفو�شية خطة متكاملة للتوزيع".  وا�شار 
اإىل، اأن "توزي��ع البطاق��ات املذك��ورة �ش��يبداأ ي��وم 21/ت�رشي��ن الأول/2017، 
يف حمافظ��ات )الديواني��ة، وكرب��الء، والنج��ف ال���رشف، وباب��ل(، و�ش��تعقبها 
املحافظات الخرى بح�ش��ب التوقيتات التي و�شعتها املفو�شية"، داعيًا "جميع 
املواطنني املوؤهلني الذين مل ت�ش��نح لهم فر�ش��ة مراجعة مراكز الت�ش��جيل لغر�س 
الت�ش��جيل بايومرتي��ا متهيداً لطب��ع البطاق��ات الإلكرتونية اجلديدة لهم بح�ش��ب 

التعليمات التي و�شعت لهذا الغر�س".

بغداد � اجلورنال: اأ�شدرت حمكمة اجلنايات املخت�شة بق�شايا النزاهة، الأربعاء، حكما 
بال�شجن ملدة 10 �شنوات ملجرم قام بتزوير م�شاحة عقار، و�رشقته نحو 227،5 مليون 
دينار من املال العام. وقال املفت�س العام لوزارة العدل ح�شن حمود العكيلي، يف بيان 
ر م�ش��احة عقار  تلق��ت "اجلورنال"ن�ش��خة منه، اإن "املتهم )ق.ع.ع( ويعمل كا�ش��با، زونّ
يف �ش��امراء يف العام 2011 من )172،471( مرت اىل )275( مرت لغر�س رفع القيمة 
التقديرية للعقار الذي ا�ش��تملكه ديوان الوقف ال�ش��يعي لغر�س تو�شعة العتبة الع�شكرية 
املقد�شة". واأ�شاف العكيلي، اأن "املدان ت�شبب ب�رشقة مبلغ مقداره )227،441،578( 
ملي��ون دين��ار م��ن امل��ال الع��ام"، مو�ش��حا بالقول "ل��ذا وج��دت املحكمة م��ن الدلة 
املتح�ش��لة لديه��ا وقرين��ة ه��روب املتهم كافي��ة لتجرميه وف��ق امل��ادة 444/ رابعًا 
وحادي ع�رش من قانون العقوبات، وحكمت عليه غيابيًا بال�شجن ملدة )10( �شنوات".

اعل��ن يف حمافظة دياىل )57 كم �ش��مال بغداد( اليوم 
، ع��ن ت�ش��كيل جلن��ة تق�ش��ي احلقائ��ق ب�ش��ان ته��دمي 
مناط��ق عربية يف ناحية جلولء . واكد  رئي�س اللجنة 
الأمنية يف جمل�س املحافظة “�ش��ادق احل�شيني” يف 
ت�رشيح خا�س ل� "اجلورنال "، ان” املجل�س �شي�ش��كل 
جلن��ة لتق�ش��ي احلقائ��ق ب�ش��اأن تهدمي مناط��ق تابعة 
اىل املك��ون العرب��ي يف ناحي��ة جلولء �ش��مال بغداد 
“. واأ�ش��اف ان” اللجنة متل��ك بيانات عن املحافظة 
عملي��ات  وراء  تق��ف  الت��ي  اجله��ات  ك�ش��ف  و�ش��يتم 
ان”  اىل  احل�ش��يني  واأ�ش��ار   .“ الته��دمي  و  التجري��ف 
اللجان الأمنية يف املحافظة مل ت�ش��تطيع الو�شول اىل 
تل��ك املناطق منذ �ش��قوط النظام ال�ش��ابق لكن عملية 
فر�س القانون التي اطلقها رئي�س الوزراء يف املناطق 
املختلف عليها �ش��تمكن اللج��ان معرفة اجلهات التي 
تق��ف وراء  ه��دم من��ازل  الع��رب “. وو�ش��لت القوات 
المني��ة اىل ناحية جلولء �ش��مال حمافظة دياىل بعد 
ان�شحاب قوات البي�شمركة ،دون قتال حيث مت الك�شف 
ع��ن قرى يقطنها ع��رب كانت قد هدمتها البي�ش��مركة 
يف دي��اىل. وحولت قوات البي�ش��مركة يف عام 2015  
املناطق العربية اىل ركام بعد ان ا�شتخدمت اجلرافات 
لتدم��ري 3000  من��زل اىل ومنعت الهايل من العودة 
اليه��ا جمددا ل�ش��تبدالهم مبواطنني اك��راد ومنعت اي 

�شخ�س من القرتاب اليها او ت�شوريها .

الق��ت الق��وات المني��ة، الي��وم الربع��اء، القب�س على 
ع�ش��ابة ن�ش��وية ل�رشق��ة حم��ال ال�ش��اغة ومروج��ي 
خم��درات يف بغ��داد. وقالت قيادة عملي��ات بغداد يف 
بي��ان تلقته "اجلورن��ال "  ان “القوات المنية متكنت 
بناء على معلومات ا�شتخبارية، من اإلقاء القب�س على 
امراأتني خالل قيامهما ب�رشقة حمال �ش��اغة، وحمال 
بي��ع املالب���س، يف منطق��ة ح��ي الب�ش��اتني، �رشق��ي 
بغداد”. وا�ش��اف “كما متكنت ق��وة امنية اخرى ، من 
اإلقاء القب�س على متهمني اثنني بحيازة وترويج مواد 

خمدرة، يف منطقة البتاويني ببغداد”.

مناطق حزام بغداد تستغيث: العطش يهدد األسر

محافظة بغداد: 600 منطقة عشوائية مهددة بفيضانات محتملة

ديالى تحقق بتجريف 
منازل عربية في جلوالء

القبض على عصابة نسوية 
ومروجي مخدرات في بغداد

بغداد – الجورنال 

بغداد – الجورنال 

بغداد ـ متابعة

بغداد ـ متابعة

كدت احلكومة املحلية ملحافظة 
بغداد، وجود 600 منطقة 

ع�شوائية يف حمافظة بغداد 
مهددة بالغرق ب�شبب الأمطار 

يف مو�شم ال�شتاء املقبل، وفيما 
اأ�شارت اىل اأن تلك املناطق 

تعترب مناطق غري خمدومة من 
قبل القطاعات احلكومية، اأكد 

م�شوؤول حملي وجود اأكرث من 
مليوين مواطن ي�شكنون يف 

ع�شوائيات ومن �شمنها ال�شكن 
الزراعي.

طالب وجهاء و�شيوخ ع�شائر مناطق 
غربي بغداد احلكومة املحلية 

واحلكومة الحتادية باإي�شال املاء 
ال�شالح اإىل مناطقهم ب�شبب �شحه 
ب�شكل كامل، وفيما اأكد م�شوؤولون 
يف احلكومة املحلية تدمري البنى 
التحتية ملحطات اإي�شال وت�شفية 
مياه ال�شرب يف زمن احتالل تلك 

املناطق من قبل تنظيم داع�ش، 
اأ�شاروا اىل اأن ن�شبة الدمار تقدر بـ 
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