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بغداد  -اجلورنال  :وجه نائب رئي�س هيئة احل�ش��د ال�ش��عبي ابو مهدي املهند�س ،اجلهد الهند�س��ي للح�ش��د
ال�ش��عبي بتكثيف اجلهود لتح�ص�ين بع�ض القرى من خطر ال�س��يول والفي�ض��انات .وقال املهند�س يف بيان
� ،إثن��اء جول��ة تفقدي��ة ل��ه يف حقل جمن��ون النفطي يف الب��صرة�" ،إننا فتحن��ا مقرا يف اجلنوب مل�س��اعدة
امل�ؤ�س�س��ات احلكومية وال�رشكات النفطية لدرء خطر الفي�ض��انات وال�س��يول الت��ي اجتاحت بع�ض املناطق
والقرى .و�أ�ض��اف املهند�س� ،أنه "وجه اجلهد الهند�س��ي للح�ش��د ال�ش��عبي بتكثيف اجلهود لتح�ص�ين بع�ض
القرى من خطر ال�سيول والفي�ضانات" ،م�ؤكدا �أن "الو�ضع مطمئن يف املحافظات اجلنوبية با�ستثناء بع�ض
القرى التي حتتاج اىل حت�صني �أكرث ،ف�ضال عن تعوي�ض املت�رضرين،
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مليار دوالر للنازحين ينتظر التدقيق..ملفات شائكة على طاولة مجلس مكافحة الفساد
بغداد – المحرر السياسي

ينتظر املجل�س االع��ل��ى ملكافحة الف�ساد
برئا�سة عبد املهدي ملفات كبرية ت�سببت
بهدر املال العام طوال �سنوات مابعد .2003
فبعد ملفات الف�ساد يف عقود الرتاخي�ص
ومزاد العملة وعقارات الدولة وملفات اخرى
تخ�ص امل�شاريع وما تورط بها ل�شخي�صات
�سيا�سية نافذة يف الدولة ولها تاثري كبري يف
ال�سلطتني الت�رشيعية والتنفيذية.
ومن بني امللفات التي �شغلت ال��ر�أي العام
وطبقة مت�رضرة ب�سبب احتالل داع�ش لبع�ض
امل��دن ،ت�برز مطالب م�رشعون بفتح ملف
الف�ساد وك�شف املتورطني فيه واخلا�ص
بتخ�صي�صات منحة النازحني وتخ�ضي�ضات
اعادة االعمار .
وي��رى النائب عن كتلة اال�صالح واالعمار
الربملانية طالل الزوبعي� ،إن هناك مبالغ
م��ال��ي��ة ت��ق� ّ�در ب ��أك�ثر م��ن م��ل��ي��ار دوالر مت
تخ�صي�صها للنازحني و�إعمار املدن املحررة،
وذهبت �إىل جهة جمهولة.
ودعا الزوبعي ،جمل�س مكافحة الف�ساد �إىل
فتح حتقيق مبلف االم���وال ال��ت��ي �رصفت
على النازحني التي مت تخ�صي�صها من قبل
احلكومة.
ووج��ه املجل�س االع��ل��ى ملكافحة الف�ساد
تدقيق �سجالت ��صرف منحة النازحني (
مليون دينار والتحرز على باقي ال�سجالت
ونقلها اىل هيئة النزاهة.
وي��ق��ول الع�ضو يف احل���زب ال��دمي��ق��راط��ي
الكرد�ستاين ،ماجد �شنكايل ان املجل�س

الأعلى ملكافحة الف�ساد ،فتح ملفا من �ش�أنه
التعرف على �رساق املال العام.
و�أ���ض��اف متحدثا عن خطوة� ،أنها "بداية
جيدة يجب معها فتح ملف ال�سالت الغذائية
وال�صحية واملخيمات �سواء التي نفذتها
وزارة الهجرة او احلكومات املحلية يف
نينوى،و االن��ب��ار ،و���ص�لاح ال��دي��ن .وتابع
"�سينك�شف من �رسق النازحني يف منحهم
قوتهم ،وم�أواهم ،وملب�سهم.
وي�ضيف م�س�ؤول حملي يف حمافظة االنبار
ف�ضل عدم الك�شف عن ا�سمه� ،إن "هناك �أموا ًال
كبرية �رصفت ل��وزارة الهجرة واملهجرين،
باعتبارها �صاحبة ال�ش�أن لإي��واء و�إغاثة
النازحني� ،سواء يف داخل العراق �أو خارجه،
�إال �أن الأموال مل ت�رصف ب�شكل عادل.
وتابع ان هناك �شبهات يف وجود ف�ساد يف
هذا الإطار ،وهذا ال يخفى على �أحد ،ويجب
على احلكومة متابعة هذا املو�ضوع ،وك�شف
احلقائق.
يف ح�ين �أو���ض��ح ،خلف خليفة ،وه��و �أح��د
وجهاء حمافظة الأنبار يف وقت �سابق� ،أن
"�أرقام املبالغ التي ن�سمع بها ،والتي تر�سلها
الدول املانحة ،لي�ست نف�س الأرقام التي يتم
توزيعها على النازحني.
وا�شار �إىل �أنه "�صحيح �أن �أع��داد النازحني
كبرية ،ولكننا نريد �أن نعرف �أي��ن ذهبت
الأموال املخ�ص�صة للنازحني ،فالأرقام التي
�سمعناها يف و�سائل الإعالم كبرية جداً ،ولو
وزرعت ب�شكل عادل على النازحني ،ف�ستتغري
�أحوالهم نحو الأف�ضل.

حت�ضريات املهرجان الدويل للزهور ببغداد

مساع لحل التداخل بين امانة بغداد ومجلس المحافظة
بغداد – الجورنال

ك�شف ع�ضو اللجنة املالية النيابية ،حممد
ال��دراج��ي ،عن وج��ود م�ساعي حلل اال�شكال
الت�رشيعي بني امانة بغداد وديوان املحافظة
وتداخل ال�سلطات بني هاتني امل�ؤ�س�ستني،
مبينا ان ت��داخ��ل ال�سلطات �أث��ر على عمل
امل�ؤ�س�ستني وت�رضر املواطن منها.
وقال الدراجي يف حديث �صحفي ان الربملان

يتحرك االن حلل اال�شكال الت�رشيعي بني امانة
بغداد ودي��وان املحافظة وتداخل ال�سلطات
بني هاتني امل�ؤ�س�ستني الن هذا التداخل �أثر
على عملهما وت�سبب ب�رضر للمواطن.
ودعا الدراجي اىل اتخاذ اجراءات ت�رشيعية
حل��ل اال�شكال ام��ا بالغاء ام��ان��ة ب��غ��داد او
املحافظة ،الفتا اىل ان املنطق اليقبل ان
تكون هناك امانة وحمافظة ويكون تداخل
يف ال�صالحيات.

وتابع ان "املالية النيابية ناق�شت مع وزارتي
التخطيط واملالية ا�شكالية مداخل بغداد
وعدم اهليتها وو�ضعها املزري ،م�شددا على
��ضرورة ان يكون هناك تعاون بني وزارة
االعمار والبلديات مع امانة بغداد واملحافظة
واملحافظات امل��ج��اورة لت�سهيل ان�سيابية
احلركة للدخول واخلروج من العا�صمة بغداد.
,يطالب جمل�س حمافظة بغداد بت�رشيع قانون
لت�شكيل ما ي�سمى بـ"جمل�س العا�صمة" الذي

عزا البع�ض ت�شكيله ل�رضورات تنظيم العمل
اخلدمي يف املحافظة.
والتباين يف تعريف بغداد يف بنود الد�ستور
املختلفة دفع بحكومتها املحلية اىل حماولة
ا�صدار قانون ينظم حدودها االدارية وعمل
االجهزة اخلدمية امل�س�ؤولة عنها ،خا�صة وان
بع�ض اجلهات يف احلكومة ت��رى �أن هناك
ق�صورا يف الت�رشيع ي�ستدعي وجود مثل هكذا
قانون.

مشرعون  :السفارة االميركية تنتهك سيادة العراق
بغداد  -الجورنال

اعتربت جلنة الأمن والدفاع النيابية ،حتركات
القائم ب�أعمال ال�سفارة الأمريكية يف بغداد
“جوي هود” مبنطقة العامرية جنوبي الفلوجة
بـ”املنتهكة لل�سيادة والأع��راف الدبلوما�سية”،
فيما بينت �أن تلك الزيارة مل يتم �إب�لاغ وزارة
اخلارجية عنها وعليها �أن تتخذ موقف رادع من
تلك “االنتهاكات .وقال ع�ضو اللجنة مهدي تقي ،
�إن “زيارة هود �إىل منطقة عامرية الفلوجة تهدف

�إىل �رشاء ذمم بع�ض وجهاء الع�شائر لتحقيق بقاء
قوات بالده القتالية يف العراق” ،الفتا �إىل �إن
“تلك الزيارة مل تبلغ اخلارجية بها وهذا الأمر
يعد خمالفة للأعراف الدولية ومنتهك ل�سيادة
ال��ع��راق .و�أ���ض��اف �أن “وزارة اخلارجية ملزمة
باتخاذ موقف رادع جتاه ال�سفارة الأمريكية
كونها تتحرك دون علمها داخل البالد ،ف�ضال عن
قيامها بعمليات بعيدة عن التمثيل الدبلوما�سي
كدعم بع�ض املجاميع و�رشاء ذمم البع�ض الأخر
لتحقيق م�صالح وا�شنطن اخلبيثة يف البالد.

وي�ضيف حممد الربيعي ع�ضو جمل�س حمافظة
بغداد " امل�رشع من وجهة ن�رضنه ق�رص يف
التو�ضيح حيث ان بغداد يف حدودها االداريه
التنظم اىل �أقليم وفق تف�سري الد�ستور حتى
ن�صل اىل ح�صيلة نت�أمل �أن يكون الت�رشيع
مت�أين
�صبار ال�ساعدي رئي�س اللجنة القانونية يف
جمل�س حمافظة بغداد ،قال "�سيكون هنالك
تداخل يف ال�صالحيات ب�سبب وجود جمل�س

حمافظة بغداد وجمل�س عا�صمة بغداد لكن
ن�أمل ب ��أن نخرج ب��ر�ؤي��ة وا�ضحة حيث ان
�أمانة بغداد م�س�ؤولة عن اخلدمات ولدينا
ر�ؤي��ة �أخ��رى �أن يكون مدير البلدية منتخب
�ش�أنه �ش�أن املجل�س لكي يحا�سب من قبل
ال�شعب ومع ان �أمانة بغداد �أك��دت �أنها مع
ت�رشيع هذا القانون الذي �سيجعلها م�س�ؤولة
عن الرقعة الواقعة �ضمن الت�صميم اال�سا�سي
من دون ال�ضواحي

الخارجية النيابية تستضيف الحكيم
لمناقشة ملف الـ  28سفيرا
بغداد  -الجورنال

تعتزم جلنة العالقات اخلارجية النيابية ،اليوم االثنني،
ا�ست�ضافة وزير اخلارجية حممد علي احلكيم ملناق�شة
ملف الـ � 28سفريا املر�شحون منذ الدورة ال�سابقة ملجل�س
النواب ،فيما �أكدت �رضورة مراجعة هذه الأ�سماء لتطوير
الواقع الدبلوما�سي للعراق.وقالت الدائرة االعالمية

ملجل�س النواب � ،إن “جلنة العالقات اخلارجية برئا�سة
النائب ملحان املكوطر عقدت اجتماعا ملناق�شة تفعيل
العمل الدبلوما�سي و�رضورة ت�رشيع القوانني املهمة”،
م�شرية انه “مت خالل االجتماع مناق�شة م�سالة امل�صادقة
على قائمة ال�سفراء البالغ عددهم  28مر�شحا والتي �سبق
ان مت تقدميها من الدورة النيابية ال�سابقة مب�شاركة عدد
من ال�سفراء املر�شحني.وتدار�س املجتمعون ،بح�سب

عجالت "التوك توك" ..بين الخطط الحضرية وحاجات الفقراء
بغداد  -متابعة

تعي�ش العا�صمة بغداد ،فو�ضى اداري��ة يف
تنظيم النقل ،وغياب وا�ضح عن التخطيط
لإن�شاء �شبكات طرق حديثة للتخل�ص من
االزدح���ام ،االم��ر �ساعد على انت�شار عجلة
“التوك توك” كبديل اخ��ر والتي و�صفها
اع�ضاء جمل�س حمافظة بغداد ب�أنها “غري
ح�ضارية” ودع��وا دائ��رة امل��رور العامة اىل
ات��خ��اذ االج����راءات ال�لازم��ة لل�سيطرة على
عجالت الفقراء وو�ضع خطط نقل لتنظيمها
و�إدراة حركتها يف �شوارع العا�صمة.
ويف ه��ذا ال�����ص��دد ق��ال ع�ضو ع�ضو جلنة
اخلدمات يف جمل�س بغداد عادل ال�ساعدي،
ان “انت�شار ه��ذا ال��ن��وع م��ن العجالت يف
املناطق احل�رضية ك��ال��ك��رادة واملن�صور

وغريها اليتنا�سب مع طبيعة العا�صمة بغداد
وح�ضارتها”.
وا�ضاف ال�ساعدي “�أننا يف الوقت احلا�رض
نعي�ش يف فو�ضى م��ن التنظيم االداري
وامل���روري للنقل” ،مطالبا بعدم “دخول
املركبات احلمل الكبرية اىل عمق العا�صمة
بغداد” ،فيما دع��ا ع�ضو جلنة اخل��دم��ات
“دائرة امل��رور العامة التخاذ االج��راءات
الالزمة؛ بهدف احلد من انت�شار عجلة التوك
توك يف بغداد ،ومنع دخولها اىل املناطق
احل�رضية.
فيما علق ع�ضو جمل�س حمافظة بغداد حممد
الربيعي ،على ظاهرة انت�شار عجلة التوك تك
يف العا�صمة ،م�ؤكدا �أنها “حتمل �سلبيات
كثرية ،وال توجد اي فائدة من تلك العجلة.
وا���ض��اف يف ح��دي��ث �صحفي ،ان “غياب

النقل ال�شامل يف و�سط بغداد واطرافها،
وخ�صو�صا انه اليوجد يف العا�صمة خمطط
االمناء ال�شامل للطرق والبنى التحتية ادى
اىل انت�شار عجلة التوك ت��وك ب�صورة غري
ح�ضارية.
وا�ضاف ،ان “تلك العجلة ت�سببت مب�شاكل
كثرية من الناحية االمنية حتى ا�صبحت
تخرق ال���ذوق ال��ع��ام للبغداديني” ،معربا
عن ا�سفه “لدخولها اىل الكرادة واملن�صور
واجلادرية وغريها من املناطق اجليدة.
وعزا الربيعي يف حديثه ،انت�شار التوك توك
اىل ع��دم “وجود تنظيم اداري للنقل من
قبل امانة جمل�س ال���وزراء وجمل�س بغداد،
ووزارة النقل وامانة العا�صمة” ،م�شريا اىل
ان “اجلميع معني بايجاد بدائل عملية متنع
ا�سترياد مثل هكذا عجالت” ،فيما لفت اىل ان

“اع�ضاء جمل�س بغداد قد ناق�شوا مو�ضوع
التوك توك وو�ضعوا خطة لها لكنها مل تنجح
�سوى بن�سبة  20باملئة.
وتابع ان “احلل املوقت لظاهرة التوك توك
يجب ح�رصها يف املناطق ال�شعبية ومنعها
من الدخول اىل املدن احل�رضية” ،الفتا اىل
ان “العا�صمة بغداد بحاجة اىل تخطيط
ولي�س �إىل �أموال فقط.
وق��ال نا�شطون على التوا�صل االجتماعي
،ان “انت�شار عجلة التوك ت��وك يف �شوارع
العا�صمة بغداد ،ال يليق ب�سمعة املواطن
البغدادي ،فعند م�شاهدتها يف ال�شارع تتخيل
نف�سك ت�سري و���س��ط مدينة مزدحمة وغري
منظمة وغريها من املدن الفقرية” ،داعيا �إىل
تقلي�ص انت�شارها فهو غري ح�رضي و�رضورة
منع ا�ستريادها.

