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يرى مراقبون لل�سان العراقي ان ال�رصاع ال�سيا�سي بني الكتل قد حتول 
من الوزارات ال�ساغرة اىل منا�سب املحافظني يف احلكومات املحلية، 
اذ �سهدت عدد من املحافظات تغيريا ملنا�سب املحافظني على الرغم 
بعد حتديد  املحافظات  احلالية يف  املحلية  احلكومات  من ق�رص عمر 

املفو�سية موعد االنتخابات املحلية 16 من ت�رصين الثاين املقبل.
البناء  حتالفي  بني  الدائر  ال�رصاع  حجم  املحافظني  اقالة  ويعك�س 
ال�سابق  ق��راره  الغاء  وا�سط  حمافظة  جمل�س  قرر  حيث   ، واال�سالح 
بانتخاب حممد املياحي املنتمي لتيار احلكمة املن�سوي يف حتالف 
اال�سالح كمحافظ لوا�سط، كما ان املحكمة االحتادية قد قررت بطالن 
قرار اقالة لوؤي اليا�رصي املنتمي الئتالف دولة القانون املن�سوي يف 
حتالف البناء من من�سب حمافظ النجف، كما قررت املحكمة اي�سا يف 
التيار  عن  املر�سح  ال�سويلي  فا�سل  انتخاب  جل�سة  بطالن  �سابق  وقت 
انتخاب  على  بغداد  جمل�س  �سوت  حني  يف  بغداد  ملحافظ  ال�سدري 

مر�سح ائتالف دولة القانون فالح اجلزائري لت�سنم من�سب املحافظ.
املراقبني فان �رصاع االحزاب على املنا�سب يف احلكومات  وبح�سب 
من�سب  به  يتمتع  ملا  املالية  امل��وارد  على  لال�ستحواذ  ياتي  املحلية 

املحافظ من خم�س�سات وامتيازات كبرية.
ال�سيا�سي  “اخلالف  اأّن  الفايز،  عامر  الفتح  حتالف  عن  النائب  ويقول 
حتّول من الوزارات اإىل جمال�س املحافظات”، مو�سحًا اأّن “املحافظني 
قد  النيابي  املقعد  فحتى  كثرية،  وخم�س�سات  بامتيازات  يتمتعون 
جعل  ال��ذي  االأم��ر  وهو  املحافظ،  كر�سي  يوفره  ما  ل�ساحبه  يوفر  ال 
كر�سي  يرتكون  ال  الربملان  يف  مبقعد  الفائزين  املحافظني  بع�س 
املحافظات  يف  امل�ساكل  تزداد  “قد  اأنه  اإىل  الفايز  ولفت  املحافظة.  
مع اقرتاب موعد االنتخابات املحلية. من جهته راأى املحلل ال�سيا�سي 
الطرق للت�سييق على  "حتالف اال�سالح ي�سعى بكل  الركابي، ان  وائل 
تر�سيح  عدم  ب�سبب  وذلك  املحافظات  يف  البناء  حتالف  امتيازات  كل 
والتي  الن�رص  كتلة  تاأثري  نتاج  املوقف  وهذا  ثانية  لوالية  العبادي 
م�سابه  موقف  لهما  اللذان  واحلكمة  �سائرون  كتلتي  اراء  مع  تن�سجم 
وكتلة  ب�سكل خا�س  القانون  دولة  كتلة  الن�رص جتاه  كتلة  من موقف 
»اجلورنال  ل�  الركابي  وا�ساف   ." البناء  حتالف  حتت  املن�سوية  فتح 

نيوز« ان حتالف اال�سالح هو اقرب اىل الروؤية االمريكية و�سد حمور 
املحافظات النهم  �سيا�سي يف  �سجال  اثارة  اىل  ي�سعى  لذلك  املقاومة 
يعلمون انه �سينعك�س على الو�سع ال�سيا�سي العام وهذا جزء من رغبتهم 
ميثل  رمبا  كونه  البناء  حتالف  قبل  من  املدعومة  احلكومة  با�سقاط 

الكتلة االكرب التي التزال حمل ا�سكال.
ان  اىل  الكعبي،  رعد  بغداد  االعالم يف جامعة  كلية  ا�ستاذ  ي�سري  فيما 
اإىل  ال��وزارات  من  انتقل  والكيانات  االأح��زاب  بني  ال�سيا�سي  ال�رصاع 
منا�سب املحافظني، م�سريا اإىل ان اخلالفات على من�سب حمافظ بغداد 

والب�رصة ووا�سط والنجف فتح اأبواب جديدة من ال�رصاعات.
لبغداد  جديد  حمافظ  "ت�سمية  ان  �سحفي،  ت�رصيح  يف  جا�سم  وقال 
فتح ملفا جديدا للخالف بني التيار ال�سدري ودولة القانون والق�ساء 
الوزارات  ال�سيا�سي حتول من  "اخلالف  ان  �سيح�سم هذا امللف"، مبينا 
امتيازات  لديهم  "املحافظني  ان  وا�ساف  املحافظات".  جمال�س  اىل 
العديد  دفع  مما  نيابي  مبقعد  عليها  احل�سول  ميكن  ال  وخم�س�سات 
وعدم  باملن�سب  التم�سك  الربملان  بع�سوية  الفائزين  املحافظني  من 
نيل  على  ال�رصاع  يف  ال�سيا�سية  "املكا�سب  ان  اإىل  الفتا  مغادرته"، 

من�سب املحافظ �ستزداد مع اقرتاب موعد االنتخابات املحلية".
 ،)2018 االأول  )19 كانون  النجف قد �سوت،  وكان جمل�س حمافظة 
ان  مراقبون  من�سبه.واعترب  من  اليا�رصي  لوؤي  حمافظه  اقالة  على 
تيار  مع  ال�سدري  التيار  يقوده  �سيا�سي  حراك  �سمن  تندرج  االقالة 
املحافظات  ادارة  من  القانون  دولة  ائتالف  قيادات  الإزاح��ة  احلكمة 
الو�سطى واجلنوبية. و�سوت جمل�س حمافظة بغداد، )22 كانون االول 
ملن�سب  اجلزائري،  فالح  املر�سح  على  املطلقة  باالأغلبية   )2018
فا�سل  اختيار  األغى  ان  بعد  العطواين،  لعطوان  خلفا  بغداد،  حمافظ 
ال�سويلي املح�سوب على كتلة االحرار التابعة للتيار ال�سدري، للمن�سب.
قرار   )2019 الثاين  كانون   22( االداري  الق�ساء  حمكمة  واأبطلت 

جمل�س حمافظة النجف االأ�رصف يف اإقالة املحافظ لوؤي اليا�رصي.
انتخاب  الغاء جل�سة  وا�سط على  اخر �سوت جمل�س حمافظة  من جان 

حممد املياحي حمافظا لوا�سط.
يذكر اأن جمل�س وا�سط �سوت، يف 13 ت�رصين الثاين 2018، على اختيار 
حممد املياحي حمافظًا خلفًا للمحافظ ال�سابق حممد عبد الر�سا طالل 

الذي فاز بع�سوية الربملان عن تيار احلكمة الوطني.

لالأمم  التابع  الفريق  ورئي�س  اخلا�س  امل�ست�سار  ال�سي�ستاين  علي  ال�سيد  االعلى  الديني  املرجع  اإ�ستقبل  – اجلورنال:  بغداد   
املتحدة للتحقيق حول جرائم داع�س وجمع االدلة ب�ساأنها كرمي خان، ورافق كرمي خان، نيكول اخلوري اخلبرية القانونية يف 
الفريق وبح�سب بيان ملكتبه، طالب املرجع ال�سي�ستاين ببذل مزيد من االهتمام باجلرائم التي و�سفها بالب�سعة التي ا�ستهدفت 
مكونات معينة كااليزيديني يف �سنجار وامل�سيحيني يف املو�سل والرتكمان يف تلعفر، وال �سيما جرائم �سبي الن�ساء وبيعهن 
واغت�سابهن. و�سدد املرجع على اهمية حماية ال�سهود الذين يتعاونون مع الفريق الدويل بابعاد املخاطر عنهم وال �سيما 
الذين ي�سكنون يف املناطق التي ال تزال توجد فيها عنا�رص غري ظاهرة للتنظيم االرهابي.  وذكر ان من ال�رصوري االهتمام 
بتطبيع االو�ساع يف االماكن التي ت�رصرت باحلرب واعادة النازحني اىل مناطقهم بعد اعمارها وتوفري اخلدمات فيها ، 
وقال ان هذا وان كان واجب احلكومة العراقية ولكن على املجتمع الدويل م�ساعدتها يف اجنازه.  وقال رئي�س فريق التحقيق 
يف انتهاكات داع�س، كرمي ا�سعد خان،  ان املرجع الديني االأعلى علي ال�سي�ستاين، طالب اأن يعامل معتقلو تنظيم داع�س بح�سب 

ال�رصيعة اال�سالمية ال�سمحاء والقانون ولي�س من تراتبية عندنا بالن�سبة حلقوق من اذاهم داع�س.

ح�سن  النواب  جمل�س  لرئي�س  االأول  النائب  دعا 
كرمي الكعبي،  اإىل حماكمة املعتدين على الكوادر 
اإرهاب، م�سددا على عدم   /4 الطبية وفقا للمادة 
وقال  االط��ب��اء.  على  االع��ت��داء  بق�سية  التهاون 
ال�سحة  للجنة  اجتماعا  تروؤ�سه  خ��الل  الكعبي 
يعتدي  “من  اإن   ، ملكتبه  بيان  بح�سب  النيابية، 

احكام  وفق  يحكم  ان  يجب  الطبية  الكوادر  على 
التهاون  ع��دم  “يجب  اأن��ه  م��وؤك��دا  ارهاب”،   ٤
الكعبي،  واأ�ساف  االأطباء".  على  االعتداء  بق�سية 
على  جت���اوزا  يعد  الطبيب  على  “االعتداء  اأن 
البيان،  وبح�سب  باأكملها".  ال�سحية  املوؤ�س�سة 
يف  اجلباية  وتخفي�س  الغاء  “االجتماع  ف��اإن 
�سمول  قانون  بحث  كما  ال�سحية،  املوؤ�س�سات 

خريجي كليات العلوم بالتعيني املركزي".

اأعلنت دائرة التحقيقات يف هيئة النزاهة اأنَّ حمكمة 
بغداد،  يف  النزاهة  بق�سايا  ة  امُلخت�سَّ اجلنايات 
�سنواٍت،  �سبع  مُلدَّة  بال�سجن  غيابيًا  حكمًا  اأ�سدرت 
العامِّ  واملدير  ال�سابق  بغداد  اأم��ني  من  ك��لٍّ  بحقِّ 
ال�سابقني؛  بغداد(  )اأمانة  يف  امُلتنزَّهات  لدائرة 
 12 من  باأكرث  ���رصٍرع��م��ديٍّ  ب��اإح��داث  ِبِهما  لت�سبُّ
اجلهة  وم�سالح  ب��اأم��وال  اأمريكيٍّ  دوالٍر  مليون 
بيان  يف  الدائرة  وذكرت  فيها.  يعمالن  كانا  التي 
واال�سرتاك  باالتفاق  قاما  الهاربنِي،  امُلداننِي  " اأنَّ 

خالل  بغداد  اأمانة  وم�سالح  ب��اأم��وال  ب��االإ���رصار 
ُمبيِّنًة  اجلي�س،  قناة  تطوير  م�رصوع  على  التعاقد 
ٍة،  حمليَّ واأخرى  ٍة  م�رصيَّ �رصكٍة  مع  التعاقد  متَّ  �ه  اأنَّ
االأمانة  يف  للتعاقد  الرئي�سة  اللجنة  لقرار  ا�ستناداً 
واأنَّ مقدار  للم�رصوع،  �ة  التخمينيَّ الكلف  اإعداد  دون 
ال�رصر احلا�سل بلغ )12،165،350( مليون دوالٍر 
" ان املحكمة، بعد اطالعها على  . واو�سح  اأمريكيٍّ
باأقوال  امُلتمثِّلة  الق�سيَّة  لة يف هذه  امُلتح�سَّ االأدلة 
ة ملجل�س الوزراء  امُلمثلني القانونيَّنِي لالأمانة العامَّ
امُلتَّهمني،  بحقِّ  ال�سكوى  اللذيِن طلبا  بغداد  واأمانة 
تهما  يَّ ن ُمق�رصِّ اإ�سافًة اإىل التحقيق االإداريِّ امُلت�سمِّ

الرقابة  دي��وان  وتقرير  الق�ساء،  اإىل  واإحالتهما 
امُلتَّهمني،  هروب  وقرينة  ال�سهود  واأق��وال  ة،  املاليَّ
الإدانتهما  وُمقنعًة  كافيًة  املحكمة  وجدتها  التي 
العقوبات  قانون  من   340 ة  امل��ادَّ الأحكام  وفقًا 
منه.    و49  و48   47 اال����س���رتاك  م����وادِّ  ب��دالل��ة 
واإج��راء  قب�ٍس،  اأم��ر  اإ���س��دار  احلكم  ق��رار  وت�سمن 
حجز  وتاأييد  امُلتَّهمني،  بحقِّ  االأ�سويلِّ  التفتي�س 
االحتفاظ  مع  املنقولة،  وغري  املنقولة  اأموالهما 
ة ملجل�س الوزراء  للجهات امُلت�رصِّرة )االأمانة العامَّ
املحاكم  اأمام  التعوي�س  طلب  بحقِّ  بغداد(  واأمانة 

املدنيَّة بعد اكت�ساب قرار احلكم الدرجة القطعيَّة.

تراجعت اغلب الكتل ال�سيا�سية عن وعودها التي قطعتها 
�سعار  لرتفع  املا�سي  اي��ار  انتخابات  قبل  للناخبني 
الت�سابق على الفوز املغامن والنفوذ يف العملية ال�سيا�سية 
واحل�سول على احل�سة الكربى من املنا�سب احلكومية، 
معار�سة،  كتلة  بت�سكيل  ال�سابقة  وعودها  كل  لتتال�سى 
وقبيل  اليوم.  حتى  الفعلي  التطبيق  اإىل  تخرج  مل  والتي 
االنتخابات  عقب  املا�سي،  العام  يف  احلكومة  ت�سكيل 
الربملانية التي جرت يف مايو/ اأيار من العام املا�سي، 
تلويحها  خالل  من  ال�سارع،  م�ساعر  تداعب  الكتل  كانت 

البع�س بهذا اخليار، بينما  باملعار�سة، وتهديد بع�سها 
اأي  اليوم  حتى  العراقية  ال�سيا�سية  ال�ساحة  ت�سهد  مل 
مراقبون  ي�سفه  ما  وهو  املعار�سة،  نحو  حقيقي  توّجه 
ف�ساًل  ال�سعب،  مطالب  تلبية  عن  بالرتاجع  و�سيا�سيون 
البالد.  يف  ال�سلطات  من  ح�س�سها  االأحزاب  �سمان  عن 
يف  فهمي،  رائد  "�سائرون"،  حتالف  عن  النائب  " وقال 
معار�سًا  يزال  ما  �سائرون  "حتالف  اإّن  �سحفي،  حديث 
باأفعاله، على الرغم من عدم اإعالنه املعار�سة ر�سميًا"، 
واإ�سالحات  حتّوالت  يريد  العراقي  "ال�سعب  اأّن  مو�سحًا 
العراقية  احلكومة  تكون  اأن  املفرت�س  ومن  واإجن��ازات، 
بالتاأييد".  عام  ب�سكل  الربنامج  يحظى  واأن  اإ�سالحية، 

"جاء  املهدي  عبد  عادل  احلكومة  رئي�س  اأّن  اإىل  واأ�سار 
اأي  نقّدم  مل  ذلك  ومع  �سائرون،  مبوافقة  احلكومة  اإىل 
رف�س  اإىل  ت�سري  احلالية  واأفعالنا  احلكومة،  يف  وزي��ر 
االإ�سالحية  التحركات  وتاأييد  ال�سليمة،  غري  االإج��راءات 

لعبد املهدي، وهذا هو معنى املعار�سة البّناءة.
بتاأخر  معار�سة  كتلة  ت�سكيل  عدم  �سيا�سية  كتل  وتربر   
ا�ستكمال ت�سكيلة وزارات احلكومة. وقال ع�سو "حتالف 
"عدم  اإن  �سحفي،  حديث  يف  النجيفي،  اأثيل  القرار"، 
ا�ستكمال الت�سكيلة الوزارية يعني اأن التهديد باملعار�سة 
يت�سح، حتى  اأن  اإىل  بحاجة  ال�سيا�سي  والو�سع  م�ستمر، 
بطبيعة  ولكن  توّجهاتها،  ال�سيا�سية  الكيانات  تعرف 

مع  قائمًا،  يزال  ما  املعار�سة  عن  احلديث  ف��اإّن  احلال 
وجود اأحزاب اأخرى تريد اأن ت�سرّي احلكومة وفق خططها 
اأن  معترباً  ال�سعب"،  اأو�ساع  اإ�سالح  اإىل  الهادفة  غري 
اإليها  اللجوء  له  ميكن  ال  باملعار�سة  يهدد  حزب  "اأي 
يف  منهجها  تثبت  اأن  تريد  جهة  "كل  اأّن  واأكد  ب�رصعة". 
ال�سلطة، وت�سعى لكي تبقى اإىل اأق�سى حد كي تثبت هذا 
املنهج، واإذا عجزت عن تقدمي منهجها واإقناع احلكومة 
اأ�سار  جهته،  من  اخليار.  هي  املعار�سة  �ستكون  ب��ه، 
"العملية  اأّن  اإىل  احليدري،  رزاق  "الفتح"،  حتالف  ع�سو 
على  والكيانات  ال��ق��وى  جت��رب  ال��ع��راق  يف  ال�سيا�سية 
واملذاهب،  الطوائف  عن  ف�ساًل  للمحا�س�سة،  الر�سوخ 

"االأحزاب  اأّن  اإىل  الفتًا  احلكومة"،  من  ح�س�سها  الأخذ 
اأجل  من  ال�سلوك  هذا  اختارت  باملعار�سة،  هددت  التي 
ال�سغط على احلكومة، واحل�سول على ح�س�س اأكرث. واأكد 
باملعار�سة  "التهديد  اأّن  �سحفي  حديث  يف  احليدري، 
يف  ال�سارع،  اإىل  للنزول  اجلماهري  ودع��وة  ال�سيا�سية 
�رصعان  التي  احلجة  ه��ي  املحا�س�سة،  تطبيق  ح��ال 
ال��وزراء  واختيار  احلكومة،  ت�سكيل  بدء  مع  ُك�سفت  ما 
حزب  اأي  يجراأ  "لن  م�سيفًا  نف�سها"،  القدمية  بالطرق 
�سيا�سي يف البالد على الدخول اإىل املعار�سة، وال ميكن 
حتدثوا  وما  االمتيازات،  من  ح�س�سه  عن  التنازل  الأحد 
ت�رصيحات  �سوى  يكن  مل  للمعار�سة  جلوئهم  عن  به 

اجلديد"  اجليل  "حراك  كتلة  وكانت  فارغة.  اإعالمية 
املا�سي  االأول  ت�رصين  اأكتوبر/  يف  اأعلنت  قد  الكردية، 
كتلة  اأول  �ستكون  واأّنها  احلكومة  يف  م�ساركتها  عدم 
االأداء  مراقبة  على  و�ستعمل  للحكومة،  معار�سة  نيابية 
احلكومي وحما�سبته. لكّنها �رصعان ما اأعلنت ان�سمامها 
اأّن احلديث  اإىل  " وي�سري مراقبون  "االإ�سالح  اإىل حتالف 
�رصب  العراق،  يف  معار�سة  برملانية  كتلة  ت�سكيل  عن 
من اخليال، فالكتل اليوم تت�سارع على الفوز باملكا�سب، 
على  ح�سلت  ان  بعد  ال�سيا�سية  الكتل  ان  اىل  م�سريا 
ح�س�سها يف الكابينة احلكومية بداأت بفتح جبهة جديدة 
من ال�رصاع على املنا�سب يف توزيع الهيئات امل�ستقلة.
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A L J O U R N A L  N E W S P A P E R

مهما  االج���رة  �سيارات  �سائقي  هموم  تنتهي  ال 
يق�سيها  قد  ق�سرية  رحلة  ف��اأي  للركاب،  حتدثوا 
اأو املحافظات، رمبا ينتهي اأغلب  الراكب يف بغداد 
يف  ومعاناته  ال�سائق  واأ�سجان  اأحاديث  يف  وقتها 
مهمته ال�ساقة. اخل�سومة طويلة االأمد بني �سيارات 
اأوجه  اإح��دى  هي  اخل�سو�سية  وال�سيارات  االأج��رة 
اأجرة حتدثوا عن ما  �سائقو  الهموم كما يقول  هذه 

و�سفوه ب�”الفو�سى.
اأكرث  يعاين  ن�سمة  ماليني  ال�سبع  ذات  بغداد  ويف 
من  اأالف  وهناك  والعوز  الفقر  من  حالة  نفو�سها 

فكان  فر�سه  يجدوا  مل  الذين  العمل  عن  العاطلني 
يف  يناف�سهم  ل��ه  مهنة  ال  م��ن  مهنة   ) )التك�سي 
�سوارع  ولتكن  املوظفني،  مئات  املحدود  رزقهم 
احل�سول  �سبيل  يف  لالأقوى  �رصاع  حلبة  العا�سمة 
يف  االأج��رة  �سائقي  احد  ويقول  "كروة.  زبون  على 
اخل�سو�سية  ال�سيارات  �سائقي  اإن  �سحفي،  حديثه 
التي  للقوانني  خمالفتهم  اإظهار  عن  يتورعون  ال 
يقومون  حني  اأج��رة،  ك�سائقي  العمل  عليهم  حتظر 

بنقل الركاب.
نهاراً  ترفع جهاراً  “ال�سيارات اخل�سو�سية  ي�سيف 
هذه  ارتكاب  من  خوف  دون  “التك�سي”،  عالمات 
املخالفة التي تت�سبب باأ�رصار مبا�رصة على اأرزاقنا 

لقاء  مرتفعة،  ر�سومًا  ندفع  الذين  ال�سائقون  نحن 
ميكن  بينما  قانوين،  ب�سكل  املهنة  لهذه  مزاولتنا 
حلظة   – يقرر  اأن  خ�سو�سية  �سيارة  مالك  الأي 
ي�ساء- البدء بنقل الركاب اأمام مراأى املرور ودون 
يتيح  ما  وهو  ندفعها،  التي  ال�رصائب  يتكلف  اأن 
االأحيان،  بع�س  الركاب مببالغ �سئيلة يف  نقل  له 
�سيارات  اختيار  اىل  الركاب  يدفع  بداأ  الذي  االمر 
على  وتف�سيلها  باالأجرة  تعمل  التي  اخل�سو�سي 

�سيارات االأجرة القانونية.
العامة  العالقات  يف  ال�سابط  يقول  جانبه  من 
نافع”،  عماد  فادي  الرائد  العامة،  املرور  ملديرية 
حاليًا  به  املعمول   ،2004 ل�سنة   86 “قانون  اإن 

املرور  لرجل  ت�سمح  قانونية  فقرة  اأي  يت�سمن  ال 
الذين  اخل�سو�سية  ال�سيارات  �سائقي  مبحا�سبة 
“لي�س  انه  يعملون ك�سائقي �سيارات اجرة”، موؤكداً 
ال�سيارات  �سائقي  حما�سبة  �سخ�س  اأي  حق  من 
اخل�سو�سية على ذلك، لغياب وجود القانون الرادع 
لتلك الظاهرة”.  ودعا نافع “اإىل اإ�رصاك هيئة النقل 
عملية  يف  النقل  ل��وزارة  التابعة  اخلا�س  الداخلي 
مفارز  لديها  الهيئة  كون  الظاهرة  هذه  مالحقة 
بيع  امل�سوؤولة عن  ال�سوارع وهي  تنت�رص يف  مدنية 
عالمات التك�سي والتي تلعب دوراً كبرياً يف معاجلة 
اأن  الظاهرة”، وب�ساأن قانون املرور ي�سري اىل  هذه 
“املخت�سني يف مديرية املرور العامة، اأ�رصفوا على 

كتابة قانون متكامل واأر�سلوه اىل الربملان وُقراأ يف 
اىل  الحقًا  انتقل  لكنه  اأوىل،  قراءة  ال�سابقة  الدورة 
اللجنة القانونية الإجراء بع�س التعديالت، وهو ما 
زال ينتظر على طاولة الربملان احلايل”. وعرب نافع 
عن “تفاوؤله باأو�ساع مرورية اأف�سل فور الت�سويت 

على القانون يف الربملان.
املرور  مديرية  بغداد،   حمافظة  جمل�س  دعا  فيما 
مهنة  ممار�سة  من  الدولة  موظفي  منع  اىل  العامة 
بان  اأو�سح  فيما  العا�سمة،  يف  التك�سي"  "�سائق 
املنع �سي�ساهم بتقليل الزحامات املرورية اخلانقة 
�سعد  املجل�س  ع�سو  وقال  بغداد.  منها  تعاين  التي 
املطلبي "، اننا "ندعو مديرية املرور العامة اىل منع 

التك�سي"  "�سائق  الدولة من ممار�سة مهنة  موظفي 
�سيعطي  املنع  "ذلك  ب��ان  مبينًا  العا�سمة"،  يف 
الفر�سة ملن ميار�س مهنة �سائق التك�سي فقط للعمل 
ب�سورة مريحة دون م�سايقته من املوظفني الذين 
لديهم رواتب من الدولة ب�سكل ا�سا�سي خ�سو�سًا ان 
�سوابط الدولة ال جتيز للموظف اجلمع بني راتبني 

او دخلني ومهنة التك�سي تعد كدخل ثاين لالأموال.
ال  بغداد  حمافظة  "جمل�س  ان  املطلبي،  واو�سح 
ان  ويجب  منفرد  ب�سكل  اج��راء  هكذا  اتخاذ  ميكنه 
ان  اىل  املرور"، الفتًا  بالتعاون مع مديرية  ي�سدر 
"منع املوظفني �سوف ي�ساهم يف تقليل الزحامات 
املرورية اخلانقة التي تعاين منها العا�سمة بغداد.
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