
يف  اداري��ة  فو�ضى  بغداد،  العا�ضمة  تعي�ش 
التخطيط  عن  وا�ضح  وغياب  النقل،  تنظيم 
من  للتخل�ش  حديثة  طرق  �ضبكات  لإن�ضاء 
عجلة  انت�ضار  على  �ضاعد  الم��ر  الزدح���ام، 
و�ضفها  والتي  اخ��ر  كبديل  توك”  “التوك 
“غري  باأنها  بغداد  حمافظة  جمل�ش  اع�ضاء 
اىل  العامة  امل��رور  دائ��رة  ح�ضارية” ودع��وا 
على  لل�ضيطرة  ال��ازم��ة  الج����راءات  ات��خ��اذ 
لتنظيمها  نقل  خطط  وو�ضع  الفقراء  عجات 

واإدراة حركتها يف �ضوارع العا�ضمة. 
جلنة  ع�ضو  ع�ضو  ق��ال  ال�����ض��دد  ه��ذا  ويف 
ال�ضاعدي،  عادل  بغداد  جمل�ش  يف  اخلدمات 
يف  العجات  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  “انت�ضار  ان 
واملن�ضور  ك��ال��ك��رادة  احل�رضية  املناطق 

وغريها ليتنا�ضب مع طبيعة العا�ضمة بغداد 
وح�ضارتها”.

احلا�رض  الوقت  يف  “اأننا  ال�ضاعدي  وا�ضاف 
الداري  التنظيم  م��ن  فو�ضى  يف  نعي�ش 
“دخول  بعدم  مطالبا  للنقل”،  وامل���روري 
العا�ضمة  عمق  اىل  الكبرية  احلمل  املركبات 
اخل��دم��ات  جلنة  ع�ضو  دع��ا  فيما  بغداد”، 
الج��راءات  لتخاذ  العامة  امل��رور  “دائرة 
الازمة؛ بهدف احلد من انت�ضار عجلة التوك 
املناطق  اىل  دخولها  ومنع  بغداد،  يف  توك 

احل�رضية.
فيما علق ع�ضو جمل�ش حمافظة بغداد حممد 
الربيعي، على ظاهرة انت�ضار عجلة التوك تك 
�ضلبيات  “حتمل  اأنها  موؤكدا  العا�ضمة،  يف 

كثرية، ول توجد اي فائدة من تلك العجلة.
“غياب  ان  �ضحفي،  ح��دي��ث  يف  وا���ض��اف 

واطرافها،  بغداد  و�ضط  يف  ال�ضامل  النقل 
خمطط  العا�ضمة  يف  ليوجد  انه  وخ�ضو�ضا 
ادى  التحتية  والبنى  للطرق  ال�ضامل  المناء 
غري  ب�ضورة  ت��وك  التوك  عجلة  انت�ضار  اىل 

ح�ضارية.
مب�ضاكل  ت�ضببت  العجلة  “تلك  ان  وا�ضاف، 
ا�ضبحت  حتى  المنية  الناحية  من  كثرية 
معربا  للبغداديني”،  ال��ع��ام  ال���ذوق  تخرق 
واملن�ضور  الكرادة  اىل  “لدخولها  ا�ضفه  عن 

واجلادرية وغريها من املناطق اجليدة.
التوك توك  انت�ضار  الربيعي يف حديثه،  وعزا 
من  للنقل  اداري  تنظيم  “وجود  ع��دم  اىل 
بغداد،  وجمل�ش  ال���وزراء  جمل�ش  امانة  قبل 
اىل  م�ضريا  العا�ضمة”،  وامانة  النقل  ووزارة 
ان “اجلميع معني بايجاد بدائل عملية متنع 
ا�ضترياد مثل هكذا عجات”، فيما لفت اىل ان 

مو�ضوع  ناق�ضوا  قد  بغداد  جمل�ش  “اع�ضاء 
التوك توك وو�ضعوا خطة لها لكنها مل تنجح 

�ضوى بن�ضبة 20 باملئة.
التوك توك  املوقت لظاهرة  “احلل  ان  وتابع 
ال�ضعبية ومنعها  املناطق  يجب ح�رضها يف 
اىل  املدن احل�رضية”، لفتا  اىل  الدخول  من 
تخطيط  اىل  بحاجة  بغداد  “العا�ضمة  ان 

ولي�ش اإىل اأموال فقط.
الجتماعي  التوا�ضل  على  نا�ضطون  وق��ال 
�ضوارع  يف  ت��وك  التوك  عجلة  “انت�ضار  ،ان 
املواطن  ب�ضمعة  يليق  ل  بغداد،  العا�ضمة 
البغدادي، فعند م�ضاهدتها يف ال�ضارع تتخيل 
وغري  مزدحمة  مدينة  و���ض��ط  ت�ضري  نف�ضك 
منظمة وغريها من املدن الفقرية”، داعيا اإىل 
تقلي�ش انت�ضارها فهو غري ح�رضي و�رضورة 

منع ا�ضتريادها.

حممد  النيابية،  املالية  اللجنة  ع�ضو  ك�ضف 
ال�ضكال  حلل  م�ضاعي  وج��ود  عن  ال��دراج��ي، 
الت�رضيعي بني امانة بغداد وديوان املحافظة 
املوؤ�ض�ضتني،  هاتني  بني  ال�ضلطات  وتداخل 
عمل  على  اأث��ر  ال�ضلطات  ت��داخ��ل  ان  مبينا 

املوؤ�ض�ضتني وت�رضر املواطن منها.
وقال الدراجي يف حديث �ضحفي ان الربملان 

يتحرك الن حلل ال�ضكال الت�رضيعي بني امانة 
ال�ضلطات  وتداخل  املحافظة  ودي��وان  بغداد 
اأثر  التداخل  هذا  لن  املوؤ�ض�ضتني  هاتني  بني 

على عملهما وت�ضبب ب�رضر للمواطن.
ت�رضيعية  اجراءات  اتخاذ  اىل  الدراجي  ودعا 
او  ب��غ��داد  ام��ان��ة  بالغاء  ام��ا  ال�ضكال  حل��ل 
ان  ليقبل  املنطق  ان  اىل  لفتا  املحافظة، 
تداخل  ويكون  وحمافظة  امانة  هناك  تكون 

يف ال�ضاحيات.

وتابع ان "املالية النيابية ناق�ضت مع وزارتي 
بغداد  مداخل  ا�ضكالية  واملالية  التخطيط 
على  م�ضددا  املزري،  وو�ضعها  اهليتها  وعدم 
وزارة  بني  تعاون  هناك  يكون  ان  ���رضورة 
العمار والبلديات مع امانة بغداد واملحافظة 
ان�ضيابية  لت�ضهيل  امل��ج��اورة  واملحافظات 
احلركة للدخول واخلروج من العا�ضمة بغداد.

،يطالب جمل�ش حمافظة بغداد بت�رضيع قانون 
العا�ضمة" الذي  ب�"جمل�ش  لت�ضكيل ما ي�ضمى 

العمل  تنظيم  ل�رضورات  ت�ضكيله  البع�ش  عزا 
اخلدمي يف املحافظة.

الد�ضتور  بنود  بغداد يف  تعريف  والتباين يف 
املختلفة دفع بحكومتها املحلية اىل حماولة 
وعمل  الدارية  حدودها  ينظم  قانون  ا�ضدار 
الجهزة اخلدمية امل�ضوؤولة عنها، خا�ضة وان 
هناك  اأن  ت��رى  احلكومة  يف  اجلهات  بع�ش 
ق�ضورا يف الت�رضيع ي�ضتدعي وجود مثل هكذا 

قانون.

وي�ضيف حممد الربيعي ع�ضو جمل�ش حمافظة 
" امل�رضع من وجهة ن�رضنه ق�رض يف  بغداد 
التو�ضيح حيث ان بغداد يف حدودها الداريه 
حتى  الد�ضتور  تف�ضري  وفق  اأقليم  اىل  لتنظم 
الت�رضيع  يكون  اأن  نتاأمل  ح�ضيلة  اىل  ن�ضل 

متاأين 
يف  القانونية  اللجنة  رئي�ش  ال�ضاعدي  �ضبار 
هنالك  "�ضيكون  ،قال  بغداد  حمافظة  جمل�ش 
جمل�ش  وجود  ب�ضبب  ال�ضاحيات  يف  تداخل 

لكن  بغداد  عا�ضمة  وجمل�ش  بغداد  حمافظة 
ان  حيث  وا�ضحة  ب��روؤي��ة  نخرج  ب��اأن  ناأمل 
ولدينا  اخلدمات  عن  م�ضوؤولة  بغداد  اأمانة 
منتخب  البلدية  مدير  يكون  اأن  اأخ��رى  روؤي��ة 
قبل  من  يحا�ضب  لكي  املجل�ش  �ضاأن  �ضاأنه 
مع  اأنها  اأك��دت  بغداد  اأمانة  ان  ومع  ال�ضعب 
م�ضوؤولة  �ضيجعلها  الذي  القانون  هذا  ت�رضيع 
ال�ضا�ضي  الت�ضميم  الواقعة �ضمن  الرقعة  عن 

من دون ال�ضواحي 
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الف�ضاد  ملكافحة  الع��ل��ى  املجل�ش  ينتظر 
ت�ضببت  كبرية  ملفات  املهدي  عبد  برئا�ضة 
بهدر املال العام طوال �ضنوات مابعد 2003.
الرتاخي�ش  عقود  يف  الف�ضاد  ملفات  فبعد 
ومزاد العملة وعقارات الدولة وملفات اخرى 
ل�ضخي�ضات  بها  تورط  وما  امل�ضاريع  تخ�ش 
�ضيا�ضية نافذة يف الدولة ولها تاثري كبري يف 

ال�ضلطتني الت�رضيعية والتنفيذية.
العام  ال��راأي  �ضغلت  التي  امللفات  بني  ومن 
وطبقة مت�رضرة ب�ضبب احتال داع�ش لبع�ش 
ملف  بفتح  م�رضعون  مطالب  ،ت��ربز  امل��دن 
واخلا�ش  فيه  املتورطني  وك�ضف  الف�ضاد 
النازحني وتخ�ضي�ضات  بتخ�ضي�ضات منحة 

اعادة العمار .
والعمار  ال�ضاح  كتلة  عن  النائب  وي��رى  
مبالغ  هناك  اإن  الزوبعي،  طال  الربملانية 
م��ال��ي��ة ت��ق��ّدر ب��اأك��ر م��ن م��ل��ي��ار دولر مت 
تخ�ضي�ضها للنازحني واإعمار املدن املحررة، 

وذهبت اإىل جهة جمهولة.
اإىل  الف�ضاد  مكافحة  جمل�ش  الزوبعي،  ودعا 
�رضفت  ال��ت��ي  الم���وال  مبلف  حتقيق  فتح 
قبل  من  تخ�ضي�ضها  مت  التي  النازحني  على 

احلكومة.
الف�ضاد  ملكافحة  الع��ل��ى  املجل�ش  ووج��ه 
 ( النازحني  منحة  ���رضف  �ضجات  تدقيق 
ال�ضجات  باقي  على  والتحرز  دينار  مليون 

ونقلها اىل هيئة النزاهة.
ال��دمي��ق��راط��ي  احل���زب  يف  الع�ضو  وي��ق��ول 
املجل�ش  ان   �ضنكايل  ماجد  الكرد�ضتاين، 

الأعلى ملكافحة الف�ضاد، فتح ملفا من �ضاأنه 
التعرف على �رضاق املال العام.

"بداية  اأنها  خطوة،  عن  متحدثا  واأ���ض��اف 
جيدة يجب معها فتح ملف ال�ضات الغذائية 
نفذتها  التي  �ضواء  واملخيمات  وال�ضحية 
يف  املحلية  احلكومات  او  الهجرة  وزارة 
وتابع  ال��دي��ن.  و���ض��اح  الن��ب��ار،  نينوى،و 
منحهم  يف  النازحني  �رضق  من  "�ضينك�ضف 

قوتهم، وماأواهم، وملب�ضهم.
النبار  م�ضوؤول حملي يف حمافظة  وي�ضيف 
ف�ضل عدم الك�ضف عن ا�ضمه، اإن "هناك اأمواًل 
واملهجرين،  الهجرة  ل��وزارة  �رضفت  كبرية 
واإغاثة  لإي��واء  ال�ضاأن  �ضاحبة  باعتبارها 
النازحني، �ضواء يف داخل العراق اأو خارجه، 

اإل اأن الأموال مل ت�رضف ب�ضكل عادل.
وتابع ان هناك �ضبهات يف وجود ف�ضاد يف 
اأحد، ويجب  على  وهذا ل يخفى  الإطار،  هذا 
على احلكومة متابعة هذا املو�ضوع، وك�ضف 

احلقائق.
اأح��د  وه��و  خليفة،  خلف  اأو���ض��ح،  ح��ني  يف 
اأن  �ضابق،  وقت  يف  الأنبار  حمافظة  وجهاء 
"اأرقام املبالغ التي ن�ضمع بها، والتي تر�ضلها 
الدول املانحة، لي�ضت نف�ش الأرقام التي يتم 

توزيعها على النازحني.
النازحني  اأع��داد  اأن  "�ضحيح  اأنه  اإىل  وا�ضار 
ذهبت  اأي��ن  نعرف  اأن  نريد  ولكننا  كبرية، 
الأموال املخ�ض�ضة للنازحني، فالأرقام التي 
�ضمعناها يف و�ضائل الإعام كبرية جداً، ولو 
وزرعت ب�ضكل عادل على النازحني، ف�ضتتغري 

اأحوالهم نحو الأف�ضل.

بغداد - اجلورنال :  وجه نائب رئي�ش هيئة احل�ض��د ال�ض��عبي ابو مهدي املهند�ش، اجلهد الهند�ض��ي للح�ض��د 
ال�ض��عبي بتكثيف اجلهود لتح�ض��ني بع�ش القرى من خطر ال�ض��يول والفي�ض��انات. وقال املهند�ش يف بيان 
، اإثن��اء جول��ة تفقدي��ة ل��ه يف حقل جمن��ون النفطي يف الب���رضة، "اإننا فتحن��ا مقرا يف اجلنوب مل�ض��اعدة 
املوؤ�ض�ض��ات احلكومية وال�رضكات النفطية لدرء خطر الفي�ض��انات وال�ض��يول الت��ي اجتاحت بع�ش املناطق 
والقرى. واأ�ض��اف املهند�ش، اأنه "وجه اجلهد الهند�ض��ي للح�ض��د ال�ض��عبي بتكثيف اجلهود لتح�ض��ني بع�ش 
القرى من خطر ال�ضيول والفي�ضانات"، موؤكدا اأن "الو�ضع مطمئن يف املحافظات اجلنوبية با�ضتثناء بع�ش 

القرى التي حتتاج اىل حت�ضني اأكر، ف�ضا عن تعوي�ش املت�رضرين،

مليار دوالر للنازحين ينتظر التدقيق..ملفات شائكة على طاولة مجلس مكافحة الفساد 

المهندس عن السيول:

 الوضع مطمئن في جنوب العراق

تعتزم جلنة العاقات اخلارجية النيابية، اليوم الثنني، 
ملناق�ضة  احلكيم  علي  حممد  اخلارجية  وزير  ا�ضت�ضافة 
ملف ال� 28 �ضفريا املر�ضحون منذ الدورة ال�ضابقة ملجل�ش 
النواب، فيما اأكدت �رضورة مراجعة هذه الأ�ضماء لتطوير 
العامية  الدائرة  للعراق.وقالت  الدبلوما�ضي  الواقع 

برئا�ضة  اخلارجية  العاقات  “جلنة  اإن   ، النواب  ملجل�ش 
تفعيل  اجتماعا ملناق�ضة  املكوطر عقدت  النائب ملحان 
املهمة”،  القوانني  ت�رضيع  و�رضورة  الدبلوما�ضي  العمل 
م�ضرية انه “مت خال الجتماع مناق�ضة م�ضالة امل�ضادقة 
على قائمة ال�ضفراء البالغ عددهم 28 مر�ضحا والتي �ضبق 
ان مت تقدميها من الدورة النيابية ال�ضابقة مب�ضاركة عدد 
بح�ضب  املجتمعون،  املر�ضحني.وتدار�ش  ال�ضفراء  من 

الخارجية النيابية تستضيف الحكيم 
لمناقشة ملف الـ 28 سفيرا
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A L J O U R N A L  N E W S P A P E R

حت�ضريات املهرجان الدويل للزهور ببغداد

حتركات  النيابية،   والدفاع  الأمن  جلنة  اعتربت 
بغداد  يف  الأمريكية  ال�ضفارة  باأعمال  القائم 
الفلوجة  جنوبي  العامرية  هود” مبنطقة  “جوي 
الدبلوما�ضية”،  والأع��راف  لل�ضيادة  ب�”املنتهكة 
وزارة  اإب��اغ  يتم  مل  الزيارة  تلك  اأن  بينت  فيما 
اخلارجية عنها وعليها اأن تتخذ موقف رادع من 
تلك “النتهاكات. وقال ع�ضو اللجنة مهدي تقي ، 
اإن “زيارة هود اإىل منطقة عامرية الفلوجة تهدف 

اإىل �رضاء ذمم بع�ش وجهاء الع�ضائر لتحقيق بقاء 
اإن  اإىل  لفتا  العراق”،  يف  القتالية  باده  قوات 
الأمر  وهذا  بها  اخلارجية  تبلغ  مل  الزيارة  “تلك 
ل�ضيادة  ومنتهك  الدولية  لاأعراف  خمالفة  يعد 
ملزمة  اخلارجية  “وزارة  اأن  واأ���ض��اف  ال��ع��راق. 
الأمريكية  ال�ضفارة  جتاه  رادع  موقف  باتخاذ 
كونها تتحرك دون علمها داخل الباد، ف�ضا عن 
الدبلوما�ضي  التمثيل  بعيدة عن  بعمليات  قيامها 
كدعم بع�ش املجاميع و�رضاء ذمم البع�ش الأخر 

لتحقيق م�ضالح وا�ضنطن اخلبيثة يف الباد.

مشرعون : السفارة االميركية تنتهك سيادة العراق
بغداد - الجورنال


