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كـــاظـم الـــعـــقـــابي تـــلـــقى فـي اآلونــة
األخيـرة مناشـدات واتصـاالت عديدة
واطن الـذين قاموا بـاستيراد من ا
ســيـــارات امــريـــكــيـــة مــســـتــعـــمــلــة
اومـتـضـررة مطـالـبـ إيـاه بـالـتدخل
الشـخصي لـغرض حل مـشكلـتهم مع
مــــركــــز كــــمــــرك أم قــــصــــر األوسط
ــتــمــثــلــة بـعــدم تــرويج مــعــامــلـة وا
تـخلـيص الـسـيارات مـالم يـتم تـقد
ــــنـــشـــأ لــــكل ســـيـــارة  شـــهـــادة ا
استيرادها وبدون سابق إنذار). 

ـــــواطـــــنـــــ أكــــدوا وأضـــــاف ان (ا
لــلـعــقـابي إســتـحــالـة جـلـب شـهـادة
ـنــشـأ كـون الـســيـارات مـسـتــعـمـلـة ا
ويتم شراؤهـا من مزادات للـسيارات
وبــالـــتــالي ال تــتــوفــر لــديــهم ســوى

فاتورة الشراء). 
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كامل.  كذلك قـالت وزارة الدفـاع  في بيان
تـــلــــقــــته (الــــزمـــان) امـس ان (مـــديــــريـــة
االستخبارات العسكرية  نفذت امر القائد
الحـقة مـا تبقى سلـحة  العام لـلقـوات ا
من فــلـــول عــصـــابــات داعش االرهـــابــيــة
وخاليـاهــا الــنـائــمـة والــقـصــاص مـنــهـا
وبعمـليـة استبـاقيـة ناجحـة تمـكن ابطال
الـفـرقـة السـادسـة من إلـقـاء الـقـبض عـلى
احــد االرهــابــيــ في قــريــة الــبــوعــلـوان

بقضاء ابو غريب).
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وفي االنـبــار قـال مـصــدر امس ان (قـوات
من استـخـبـارات مـديـنة الـفـلـوجـة شرعت
بحملة امـنية استـباقية عـلى خلفية ورود
مـعــلـومــات اسـتــخـبــاريـة افــادت بـوجـود
مــجـمــوعــة تــتــكــون من ثالثــة اشــخـاص
مــتــورطـ بــعــمــلــيــات ابــتــزاز وتــهــديـد
ـواطــنـ في مــنـزل بــحي الـشــهـداء في ا
الفلـوجة حيث تـمكـنت القوة من مـداهمة
ــسـتــهـدف والــقـاء الـقــبض عـلى ـنـزل ا ا

طلوب دون اي مقاومة تذكر). ا
 واضاف ان (القوات االمنـية راقبت افراد
ـواطن العصـابة بـعد ان تقـدم عدد من ا

راكز االمنية).  بالشكوى لدى ا
مـبـيـنـا ان (اجملـمـوعــة اعـتـرفت بـقـيـامـهـا
بعمليـات تهديد وابتـزاز طالت العديد من
ـواطـنـ االبــريـاء ومـسـاومــة عـوائـلـهم ا
بـالغ مـالـيـة ضـخـمة لـقـاء الـسـمـاح لهم
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تـمـكـنت الـقـوات األمنـيـة مـن حتريـر طـفل
مـخـتـطف واعــتـقـال خـاطــفـيه في كـركـوك
فيما حذر محافظ  كركوك راكان اجلبوري
من تـزايـد جــرائم االغـتــيـال واخلـطف في

احملافظة.
وقــال مـصــدر امس ان (جــهــاز مــكــافــحـة
اإلرهاب في كركـوك تمكن من حتـرير طفل
عمـره ست سـنـوات اخـتـطفـته مـجـمـوعة

مسلحة من حي العروبة).
 مــبــيــنــاً ان (قـــوات اجلــهــاز جنــحت في
الـوصــول لــلـخــاطـفــ والــقـبض عــلــيـهم

وحترير الطفل). 
وأضـاف ( فـتح حتــقـيق مع اخلــاطـفـ

تمهيداً لعرضهم على القضاء). 
وقــــال احملــــافـظ راكــــان اجلـــــبــــوري  في
تصـريح امس ان (احملـافـظـة سـجـلت مـنذ
ـاضي الـسادس عـشـر من تـشـرين األول ا

ثماني جرائم اغتيال وجنائية). 
مـبـيـنــا أنه ( كـشف سـبع جــرائم مـنـهـا
واعـتـقــال مـنـفــذيـهـا وهم قــيـد الـتــحـقـيق
حـالـيـا).  وأضـاف أن (احملــافـظـة سـجـلت
ايضا منذ ذلك التاريخ سرقة 36 سيارة).
مـؤكــدا ( كــشف 26 ســيــارة واعــتــقـال

بعض اجلناة). 
وكان قائد شرطـة محافظة كـركوك العميد
خطـاب عمـر أكـد في تصـريح أن األوضاع
األمـنــيـة في احملــافــظـة مــسـتــقـرة بــشـكل

ـنـاطق السـيــمـا مع اهـمــيـة اعـمــار ا
احملررة من تنظيم داعش االرهابي).
 واوضح تــوران ان (جــزءًا من احلل
الــذي سـتــلـجــأ احلــكـومــة الـيه حلل
ــالـيـة هـو عــقـد مـؤتـمـر مـشــاكـلـهـا ا
انـحـ في الكـويت قـريبـا) معـرباً ا
عـن (أمــلـه في اســـتــحـــصـــال امــوال
ـقـاولـ االولـويـة من اجل لـنـعـطي ا

ناطق).  اعمار ا
وشـكـا متـقـاعـدون من عـدم تـسـلـمهم
ـقـررة لـهم مـكـافـآة نــهـايـة اخلـدمـة ا
قــانــونــاً بـــالــرغم من مــضي شــهــور
عـــديـــدة عـــلى تـــقــــاعـــدهم مـــبـــدين
اسـتـغـرابـهم من مـطـالـبـة مـسـؤولـ

وأشـــار الى انه وعـــلى الـــرغم من ان
ـــوضــوع هـــو خــارج اخـــتــصــاص ا
ـنافـذ احلـدوديـة في الوقت الـهيـئـة ا
وانيء لم احلـاضر كـون تـعلـيـمـات ا
يتم إقـرارها من قـبل مجـلس الوزراء
ـنـاشدات الى االن ولـكن بـعـد هـذه ا
تدخل العقابي وبجهد شخصي حلل
ــشـــكــلـــة من خالل االتـــصــال هـــذه ا
ــنـــطــقــة ــديـــر كــمـــرك ا ــبـــاشــر  ا
اجلـنـوبـيـة وكـذلك مـفتـش عام وزارة
ــالــيــة كــمــا تــمت مــفــاحتــة وزارة ا
الـتــجـارة رسـمــيـاً بـهــذا اخلـصـوص
حــول مـــدى أهــمــيــة وجــود شــهــادة
ـثل هذه السـيارات وقد كانت نشأ  ا

نشأ). االجابة ال حاجة لشهادة ا
¡UI  W d

ولـــفت الـــبـــيـــان الـى ان (الـــعـــقـــابي
استثمر فرصة لقـاء مدير عام الهيئة
العامة للكـمارك في اربيل بخصوص
مـبــاحـثــات احلـكـومــة االحتـاديـة مع
اقـــلــيم كــردســتــان لـــغــرض تــســلــيم
مـطاري الـسـلـيـمانـيـة واربـيل وشرح
مـعـانـاة الــنـاس ومـدى تـضـررهم من
جـراء تأخـيـر مـعـامالتهـم الكـمـركـية
ـوافـقــة عـلى اطالق وبـعــدهـا تــمت ا
مـعـامالت الـسـيـارات وبـدون شـهادة
مـنــشـأ). مـؤكـداً (ضــرورة االسـتـمـاع
لـلمـواطن وحل مـشـاكله وتـبـسيـطـها
وإختصار الروت بالطرق القانونية
وضــمن الــتــعــلــيــمــات الـصــادرة من
راجع العليا لـغرض زرع الثقة ب ا

واطن والدوائر احلكومية) .   ا
من جــهــة اخــرى  اكــد رئــيـس جلــنـة
السياقـة والتعيـ في وزارة الصحة
مــحـمـد جــواد عـبــد األمـيــر في بـيـان
تــلــقــته (الـزمــان) امس ان (الــلــجــنـة
ــراجــعـ أثــنــاء الـدوام تــســتـقــبل ا
ــســائي من الــسـاعــة الــرابــعـة إلى ا
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»UŁ“∫ معرض اللوفر في باريس يعرض على زواره اثار عراقية تمثل مختلف العصور (صور من مواقع التواصل االجتماعي)

ـنح والـقروض ـسـاعـدات وا منـذ عام 2003 والدولـة الـعـراقـيـة تقـبض ا
يسرة من أطـراف دولية مـختلفـة لكل منهـا منهـجية واضحـة وصريحة ا
في إيجاد سبل اإلصالح واالنـتقال من نظـام االقتصاد الـشمولي الى ما
ـفقودة في عرف بنـظام السـوق اجملتـمعي لتـحقيق الـعدالـة االجتمـاعية ا
ـانـحـة ان الـعـراق يـقـبض الـعـراق اجلـديـد. مـشـكـلـة األطــراف الـدولـيـة ا
ـصاحلـة الوطـنية ـنشود فـمؤتـمرات ا األموال دون نتـائج في اإلصالح ا
التي عقدت على مر أعوام خلت في روما وإسطنبول وعمان والقاهرة لم
يـنتج عـنـهـا مصـاحلـة وطـنـية مـجـتـمـعيـة نـاجـزة لعـقـد اجـتـماعي يـفـتـقده

الدستور العراقي.
 اما مؤتمرات صياغة االستراتيـجيات االقتصادية فما زالت الفجوة في
تطـبيـقهـا تتـعلق بـالسـيـاسات الـعامـة للـدولة بـسبب مـفاسـد احملاصـصة.
ـانـح فـي الكـويت وهـناك مـا يـعرف بـ اليـوم  يـنتـظـر الـعراق مـؤتـمر ا
(التوصيات الرئيسية لضمان مناخ استثمار سليم في العراق) التي على
أساس الـتزام الـدولـة العـراقيـة بهـا سـتقـدم منح إعـادة االعـمار لـلمـناطق

تضررة بسبب احلرب على داعش  اإلرهابي ا
ـنـطـقـة الـشـرق ونـقـلت وكـالـة رويـتــرز عن مـديـر صـنـدوق الـنـقــد الـدولي 
الي لـلـعـراق "بـالـتوازي مع األوسط اعـتزام الـبـنك الـدولي تـقـد الدعـم ا
ـصاحلة" بعـد طرد تنـظيم داعش  وذلك بـهدف ضمان مشاريع لـرعاية ا
ارسة أنشطة األعمال 2018 استمرار اعادة بناء  فيما الحظ تـقرير "
الـذي صـدر مؤخـراً عـن البـنـك الدولـي ان الـعراق اسـتـطـاع خالل عـامي
 تنفيذ تغييرات أساسـية  في اإلطار التنظيمي احمللي في2016/2017

نطاق رئيسي هما: 
وعلق ساروج كومار جها بدء النشاط التجاري واحلصول على االئتمان
" كـجزء من برنامج شرق في البـنك الدولي قائالً دير اإلقلـيمي لدائـرة ا ا
رؤية 2030 شـرعت احلــكـومـة الــعـراقــيـة في أجــنـدة إصالح أســاسـيـة
تستـند إلى بـرنامج إطـار العـمل احلكـومي العام (2014—2018) الذي
ـؤســسـيـة وتــطـويـر الــقـطـاع يـكـرّس أولــويـة لإلصالحــات االقـتـصــاديـة ا

اخلاص.
قبلة ?? السؤال: كيف ستنتهي األمور ما بعد االنتخابات ا

هناك إجـابة مـحدودة عـلى هذا الـتساؤل  في  سـياق مـا يطـرح اليوم من
خالفـات حـول  مـفـاسد احملـاصـصـة  وتـأكـيـد الـدكـتـور الـعـبـادي  بـعدم
وجود قـائمـة  انتـخـابيـة نقـية طـاردة لـلفـاسدين ضـمن مـؤتمـره الصـحفي
ــؤكـدة ان هـذه احلـرب عــلى مـفـاسـد ــاضي  لـكن الـنــتـيـجـة ا الـثالثـاء ا
احملاصـصة  تـعنـي  إعادة صـياغـة شامـلـة للـعمـليـة الـسيـاسيـة ما زالت
تـصـدية لـلسـلـطة ومـن يقف وراءهـا من دول إقـليـمـية وجـهات القـيـادات ا
دولـية غـيـر قـادرة عـلى الـنـفـاذ إلجـراءات قـانـونيـة  مـطـلـوبـة  فـيـمـا بدأت
مجموعة اإلصالح االقتصادي  في مـكتب العبادي عملـيات قضم متتالية
اني ا يـعـرف بتـخـفيف اإلجـراءات الـروتيـنـية  واحلـد من الـتقـن  الـبـر
المتـيـازات مـاليـة كـبـرى تــــتعـلق بـالـرئاسـات الـثالث وهـنـاك احاديث عن
انـية ومـجـالس احملافـظات ـتقـاعـدين في الدورات الـبـر تقـليل امـتـيازات ا
ـدنيـة على السـابقـة  الى الثـلث او الـربع وإعادة الـعمل بـقـانون اخلـدمة ا
ــوظــفـ وتــعــلـيق أي قــانــون صـدر مــا بــعـد 2003 كـنــوع من جـمــيع ا
ـتـطـلـبات ـفـتـرضـة  لـعـمـلـيات اإلصالح االقـتـصـادي وفـقـا  االسـتـجابـة ا

البنك الدولي.
ــقـبــلـة مــا بـعـد امـا اإلجــابـة الــواسـعــة  فـان  بــرنـامج عــمل احلـكــومـة ا
االنتخابات أيا كان رئيس الوزراء  سيـكون امام  استحقاقات  ثالثية 
ـانـحــ في الـكـويت واغـلـبـهـا أوال  االلـتـزام بـتـطـبـيـق مـقـررات مـؤتـمـر ا
انية إصالحي  بالضد من مفاسد احملاصصـة التي  ما زالت الكتل البر
ال العام للموازنة احلكومية متمسكة بها والثانية  احلد من الهدر في ا
ـوذج  فــهـنــاك  حتــلـيـالت اقـتــصــاديـة تــطــالب الــعـراق بــان يــحــد من 
االقتـصـاد الريـعي اعـتمـادا علـى النـفط وان تـكون مـوازنة 2019 تعـتـمد
ي ـئة عـن سـعـر السـوق الـعـا عـلى سـعـر بـرمـيل نـفط اقل بـ30-40 بـا
تبقي من تصدير النفط لدفع مستحقات الديون وفوائدها. بلغ ا وتوفير ا
دون ذلك ستـقـدم الـدول والشـركـات السـيمـا شـركـات عقـود الـنـفط التي
تدور حولها شـبهات تقريـر(اونا اويل) االستقـصائي مطالبـها امام جلنة
الــتــحــكــيم في نــادي بــاريس ومــنه الى اجملــلس االقــتــصــادي في األ

تحدة للحجز على أموال العراق  ...  ا
عــنــدهـا تــعــلن حــالــة االنــتــداب الــشــامل عــلى الــدولـة
العراقية ايان كان رئـيس وزراءها .. وهو ما يتطلب
ان يتوقف عنده الناخب العراقي وهو يضع اصبعه

في احلبر البنفسجي!!!

ــريـر ألـذي تــعـيـشه أالمــة ألـعـربــيـة .. ومـا يـحــاك لـهـا من وسط ألـواقع أ
دسائـس ومؤامـرات ومـاحل بـالـعراق وسـوريـا والـيـمن ولـيبـيـا ومـايـخطط
للبعض أالخر مـنها كان يـجب أن يكون جرس أنـذار لها ألزالة أخلالفات
فيمـا بينـها .. ولـكن لألسف ألشديـد لم يتعـظ حكامـنا ألعـرب من عاديات
ألزمن وما حتـملته امـتنا من تـداعيات هـذه أخلالفات .. فبـأالمس ألقريب
ملكة ألعربية ومصر شهدت ألساحة ألعربية خالفات خطيرة ب محور أ
وأالمارات وألـبـحـرين .. ومـحـور دولـة قـطر .. كـان لـهـا أالثـر ألـبالـغ على
ـواطن ألعـربي .. وأليـوم يـصحـو ألشـارع ألـعربي عـلى خالفات نفـسيـة أ
نطقة ألتي جديدة ب مصر وألسودان بشأن عائـدية مثلث حاليب هذه أ
تقع على ألطرف أالفريقي للبحر أالحمـر .. مساحتها مايقارب ألعشرون
ــثــلث عــلى ثـالث بـلــدات هي حـاليب وأبــو رمـاد ألف كم يــحــتــوي هـذا أ
نطقة تتبع مصر سياسيا وأداريا بحكم ألواقع أالن ..  وشالت هذه أ
 وكان ألشـيطـان ألبـريطاني قـد زرع بذور أخلالف بـ مصـر وألسودان
ثلث منـذ بداية ألقرن العـشرين وحتديدا عام 1902 بشأن عائديـة هذا أ
ثلث عندما جعل مثلث حاليب تابعا لألدارة ألسودانية متخذأً قرب هذا أ

للخرطوم منه ألى ألقاهرة كمعيار لهذه أالدلرة ..
 مقـالي .. أقـول هنـاك طرق ووسـائل عـديدة بـأالمـكان اسـتـخدامـها حلل
تلك أخلالفات أذا ماعلـمنا أن جمهوريـة مصر ألعربـية والسودان دولتان
جـارتــان جتـمــعـهــمـا قـواسـم مـشــتـركـة أولــهـا انــهـمــا دولـتــان عـربــيـتـان

شقيقتان.. 
ياحكام مـصر وألسـودان .. نرجوكم ونـرجوكم حل هذه أخلالفـات بينكم
كأخـوة عـرب جتمـعكـم عوامل أهـمهـا ان بـعضـكم لـبعض عـمق جـغرافي

صلحة منْ .. ?? يحمي بعضكم أالخر فلماذا هذه أخلالفات و
 فـأذا كـانت لــدى أحـدكـمـا رغـبــة في ألـتـوسع .. أو وجــد أحـدكم ظـهـور
ـثلـث. أو أراد حتديـد مـسار موارد طـبـيـعيـة نـفـطيـة أو مـعـدنيـة في هـذا أ

ثابت للحدود ب ألطرف
ـطالبـة بهـا ألن ألوضع ألعـربي ألراهن ال يـتحـمل نشوب فعلـيكم تـأجيل أ

خالفات جديدة .. 
ـوضوع في هـذا ألوقت مـن ألزمن ألـذي يشـهد اذا يـتم أثارة هـذا أ  ثم 
ضعفا وخالفات وتمزقا عربيا لم تشهده أالمة ألعربية منذ أنتهاء أحلرب

ية ألثانية .. ألعا
اذا هذا ألتصعيد أالعالمي ..?  وأنتم أيها أالعالميون في ألدولت ..

اذا تـريـدون أن نـخـسر عالقـات عـربـيـة شعـبـيـة حـكومـيـة ?? هل يـتـحمل
تهاوي ألضعيف مزيدا من أخلالفات ? واقعنا ألعربي أ

 من أحملـزن أن نـرى مــصـر وألـسـودان يـعــيـشـان وضـعــأً أقـتـصـاديـا ال
واطن ألعـربي في تلك ألـدولت .. وأعـتقد أن يحسـدان عليه يـدفع ثمـنه أ
أيجاد سبل جديـدة للتعاون أالقـتصادي يخدم مـصلحة شعبـيهما أفضل
من ألتشبث بـخالفات بأالمـكان حلهـا عبر ألـوسائل ألقانـونية بـأقل تقدير
.. هي دعـوة من مــواطن عـربي يــطـرحـهــا بـأسم كل مـواطـن عـربي مـحب

لوطنه ألعربي .

زاولة حياتهم االعتيادية).
ـعتقل وتابع ان (القوات االمنـية نقلت ا
وسط اجـراءات امــنــيـة مــشــددة الى احـد
راكـز االمـنيـة لـلـتحـقـيق مـعهم ومـعـرفة ا

زيد من اجلرائم التي ارتكبوها).  ا
وقـال مــصــدر امس ان (الــقـوات االمــنــيـة
فـــجـــرت كــدس عـــتـــاد فـي مــنـــطـــقـــة حي
الشـهداء في الـفـلوجـة بعـد عـملـيات دهم
وتـــفــتـــيش عـــلى خـــلـــفـــيــة مـــعـــلـــومــات
استخـباراتـية دون وقـوع اي اصابات في
صفوف القوات االمنـية والقوات الساندة

.( دني لها وا
 واضاف ان (القوات االمنـية اغلقت مكان
احلـــادث فــيـــمـــا قـــامت فـــرقــة مـــعـــاجلــة

ضبوطة). واد ا تفجرات بتفجير ا ا
 وقال مـصدر امـس ان (منـطقـة الـصوفـية
ـنـاطـق الـقـريــبـة مـنــهـا شـرقي مــديـنـة وا
الـرمــادي يــوجــد فــيـهــا عــدد من قــيـادات
وعناصر عصابات داعش واسرهم دخلوا
ناطق عن طريق جـهات متنفذة الى تلك ا
ناطق يحتاج وان امر اخراجهم من تلك ا
الى تدخل كافة صنـوف االجهزة االمنية).
واضــاف ان (قـــيـــادات وعـــنــاصـــر داعش
ـناطق دون اتخاذ اي يتجولـون في تلك ا

اجراءات قانونية بحقهم). 
الفــتــا الى ان (االهــالي يــخــشــون تــقــد
شــكــوى ضــدهـم حتــســبــا مـن عــمــلــيــات
انـتقـامـيـة يـقـوم بـهـا مـجـرمـو داعش ضد

عند مـناقشـة موازنة 2018 من اجل
ــوازنــة تـــمــريــرهــا ضــمـن قــانــون ا
قـبـلـة  ولكن في حـال وصـول طلب ا

من جهات متضررة).
قاول  قال ان وبشأن مستحقات ا
ــقـــاولــ (الــدولـــة مــلـــتــزمـــة ازاء ا
ـتابعة الية  بتسـديد مستـحقاتـهم ا
شـاريع لكن بسـبب االعتماد اكمال ا
الـكـبــيـر عـلى مـبـيــعـات الـنـفط الـذي
تــعـانـي اسـعــاره االنــخـفــاض وعـدم
وجـود مـوارد بديـلـة او عـدم اعـتـماد
الدولة عـلى ايرادات بديـلة ولظروف
ـوازنـة مـنـذ سـنوات اخـرى تـعاني ا
ـسـتـحـقات عـجـزا يعـرقل يـتـسـديد ا

ÍdLA « rOŠ— ‡‡ b‡LŠ√ U‡O «œ ‡‡ œ«bGÐ

دعت الـلــجـنـة الـقـانـونــيـة الـنـيـابـيـة
ـتضررين من جراء عدم تقاعدين ا ا
صـرف مكـافـــــأة نـهايـة اخلـدمـة لهم
ـان الى الــتـــــقــدم بــطــلب الـى الــبــر
قبلة وضوع في اجللسات ا لطرح ا
ـوازنة الـتي ستـشـهـد اقرار قـانـون ا
لعام 2018 مؤكدة ان مثل هذا االمر
ـســتـحـقــات ضـمن ســيـتـيـح ادراج ا
ــــوازنــــة فــــيــــمــــا ابـــدى قــــانــــون ا
مـتقـاعـدون اسـتـغرابـهم من مـطـالـبة
مسؤول ونواب بصرف مستحقات
ـقـاولـ وعـدم مـطـالـبـتـهم بـصـرف ا
ـتـقـاعـدين والـطـبـقات مـسـتـحـقـات ا

الــفــقـــيــرة.  وقــال عـــضــو الــلـــجــنــة
انـية حـسن توران لـ القـانونـيـة البـر
(الــزمـان) أمس ان (مــسـألــة تـســديـد
ــالــيــة لـلــمــواطــنـ ـســتــحــقـات ا ا
ـتقـاعدين وغـيرهم امر قـاول وا وا
يـــتــعـــلق بـــوجــود امـــوال في حــوزة
احلــكــومــة من عــدمه إذ ان تــســديـد
ـســتــحــقـات يــتــطـلب ان مــثل هــذه ا
تكـون هنـاك سيـولة مـاليـة كبـيرة في

وازنة). ا
 ولفت الى ان (اللجنة بإمكانها طرح
ــتــقــاعــدين من الــذين لم مــوضــوع ا
يتـسلـموا مـستـحقـات نهـاية اخلـدمة
ـقـبلـة السيـما ان ا في جلـسـات البـر

قاول  ونواب بصرف مستحقات ا
مشـيـرين الى انه كـان االجدر بـهؤالء
ــطـــالـــبـــة بــصـــرف مـــســتـــحـــقــات ا
ـتــقــاعــدين والــطــبــقــات الــفــقــيـرة ا
سحوقة ألنهم بـحاجة ماسة لتلك وا

بالغ .  ا
·d  ŸUM² «

وطــالـبت الــنـائــبـة عن ائــتالف دولـة
الــقـانــون عـالــيــة نـصــيف احلـكــومـة

 . قاول بتسديد مستحقات ا
ـقـاولـ وقـالت في بـيـان ان (أغـلب ا
لديهم أموال لدى الـدولة التي تمتنع
عن صرفهـا لهم وهذه لـيست شطارة
أو ذكـــاء فـــكــيـف تــدعـي احلــكـــومــة
سـعــيـهـا لــتـنـشـيط الــقـطـاع اخلـاص
وفي الـوقت نفـسه تـمـتـنع عن صرف
? وكـــيف ـــقـــاولـــ مـــســـتـــحـــقـــات ا
يــتــمــكــنـون مـن إكـمــال مــشــاريــعـهم

تأخرة بسبب تأخير الصرف). ا
 وحــــذرت من ان (هــــنـــاك مــــشـــاريع
مــهـــددة بـــالـــتــوقـف بــســـبب نـــقص
ـــواطن هــو ـــالــيــة وا الـــســيـــولــة ا
ـشـاريع ـتـضـرر األول مـن تـوقف ا ا
ــبـــالغ وبـــالـــتـــالي البـــد من إطـالق ا
تبقية إلكمال إجنازها ومن واجب ا
الــسـلـطــة الـتـنــفـيـذيــة مـتـابــعـة هـذه
قاول القضية وإطالق مستحقات ا

وإعادة الثقة بينهم وب احلكومة).
 الـى ذلك طـــالب مـــحــــافظ الـــنـــجف
االشــرف لــؤي الــيـاســري احلــكــومـة
االحتــاديــة بــتــســديــد مــســتــحــقــات
ـتــاخــرة عن الــســنـوات ــقــاولــ ا ا

اضية ضمن موازنة 2018. ا
وقـــال فـي تـــصـــريح ان (الـــشـــركـــات
قاول لهم مـستحقات الهندسيـة وا
مـالـيـة عـلى احلـكـومـة احملـلـيـة تـبـلغ
اكـثــر من 200 مــلــيــار ديــنــار وهـذا
تـسـبب في تـوقف الـعـمل في الـكـثـير

همة). شاريع ا من ا
سـتحقات مشيـرا الى ان (دفع هذه ا
او جــزء مــنــهــا ســيــســهم فـي إعـادة
احلياة العمرانية  فضال عن تنشيط

احلركة االقتصادية في احملافظة).
قاول  بدوره ناشد رئـيس احتاد ا

الـعـراقيـ عـلي الـسـنـافي احلـكـومة
عاناة ومؤسسات الدولة إيجاد حل 
تأخرة. قاول بسبب مستحقاته ا ا
 وقـــال الـــســـنــــافي في تـــصـــريح ان
(االحتاد سـعى بـكل االجتـاهات حلل
ـتــابـعـة ــشـكــلـة وهــو مـسـتــمـر بــا ا
وتــكــثــيف اجلــهـود الــتي تــصب في
ـقـاول الـعـراقـي خـدمـة شريـحـة ا
للحصول على حقوقهم التي مازالت
بـــذمـــة الــدولـــة)  مـــؤكـــداً (تــواصل
الـلـقـاءات واالجـتـمـاعـات والـزيـارات
ـسؤول من اجل اخملتلـفة جلـميع ا
ـقـاولـ عـلى االسـراع في حـصـول ا

مستحقاتهم كافة). 
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وتـابع انه (مـن مـنـطــلق ان احتـادنـا
ـــثل شـــرعي لـــلـــمــطـــالـــبــة خــيـــر 
سـلوبة  ورفع الغ عن باحلقوق ا
ـــقــاول فـــقــد اثـــمــرت جـــهــوده عن ا
ئة من تسـديد الدولـة بنـسبة 40 با
قاول ستحقـات) مشيراً  الى ان (ا ا
الــــعــــراقي كـــــان له الــــدور االكــــبــــر
ا حـققه والشـريك االساس لـلدولـة 
من اجنــــاز في عــــمـــلــــيــــة الـــبــــنـــاء

واإلعمار) . 
وكـــــان مــــجــــلـس الــــوزراء قــــد وجّه
ــاضي بـصـرف 40 مـنــتـصف آيـار ا
قاول التي ائة من مـستحقـات ا با
الـية بتـدقيـقها قام ديـوان الرقابـة ا

فوراً ومن دون تمييز.

حسن توران

كـــانـت تـــعـــاني مـن ورم كـــيـــسي في
تـد من احلـجاب بـيض االيـسـر و ا
احلــاجــز الـى احلــوض حــيث عــانت
خالل اصابتها  من صـعوبة التنفس
وانـسـداد جـزئـي في االمـعـاء بـسـبب
حجـم الورم) ,الفتـا الى ان (الـعمـلـية
تكللت بـالنجاح بـعد رفع الورم الذي

بلغ وزنه 18 كيلو غراما). 
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الى ذلك اعادت دائرة صحة محافظة
ديــالى افـتــتــاح مـســتـشــفى  نـاحــيـة
جلوالء. ونـقل البيـان عن مدير إعالم
صحـة احملـافـظة  فـارس الـعزاوي إن
(صــحــة احملــافــظــة أعــادت افــتــتــاح
ـــســـتــشـــفـى بـــعــد إعـــادة تـــأهـــيل ا
أقـسامـها وشـعـبهـا الـصحـيـة كونـها
تــعــرضت ألضـرار بــســبب عــمـلــيـات
االستهـداف من قبل االرهاب) ,مبـينا
ـــســـتـــشـــفـى يـــعـــد من اكـــبـــر أن  (ا
مـســتـشـفــيـات حـوض حــمـرين الـذي
سيقدم خدماته الـعالجية لنحو 100

ألف نسمة). 
وفي محـافظـة االنـبار نـفى مديـر عام
دائـرة صـحـة احملافـظـة عـبـد الـسـتار
ـالكات كـاظم الـعـيـسـاوي  تـقـصـير ا
الــطـبــيـة في مــسـتــشـفى الــنـســائـيـة
واالطـــفــال في الـــرمــادي بـــعــد وفــاة

طفلة.
وقـال الـعـيــسـاوي في تـصـريح امس
ـسـتـشـفـى لم يـشـهـد عـمـلـيـة وفـاة (ا
الكات طـفـلـة اثر تـقـصـيـر واهـمـال ا
الطبية  ,بل ان عائلة الطفلة راجعت
احــدى الـــطــبــيـــبــات فـي عــيـــادتــهــا
اخلاصـة وتـوفـيت هـناك) ,مـبـيـنا ان
توفـية قدمت شكوى (عائلة الطـفلة ا
قصرة و حتريريـة على الطـبيبـة ا
تشـكيل جلنـة حتقيـقيـة للتـحقيق في

وضوع). ذلك ا

الــســـابــعـــة مــســـاءا من الــراغـــبــ
بـالـتـعـيـ أو احلـصـول علـى إجازة

السوق أو حيازة وحمل السالح).
مــشـــيـــرا الى ان (الـــلـــجــنـــة تـــقــوم
عـرفة سالمته من ـراجع  عايـنة ا
أي عاهـة او حالـة نفـسيـة باالضـافة

الى فحص النظر والسمع).
مبـيـناً (حـاالت فـحص حيـازة وحمل
ـــراجع إلى الـــسـالح يـــتم إحـــالــــة ا
مـــــســــتـــــشـــــفى ابـن رشـــــد ألجــــراء
الــفـحــوصـات الالزمــة ويـكــتب عـلى
االستـمارة وتخـتتم بـاخلتم اخلاص
زمـنة لبـيان سالمـته من األمـراض ا
أو أي عــــاهــــة أخــــرى). مــــؤكـــدا أن
(االســتــمـارات اخلــاصــة لـلــراغــبـ
باحلـصول عـلى إجازة الـسيـاقة يتم
إمالءهـــــا من قـــــبل الـــــلــــجـــــنــــة مع
استخدام  لـواصق عاليـة الدقة على
ـــــكن ـــــراجـع حـــــتـى ال  صـــــورة ا
تزويرها باالضـافة الى ارسالها إلى
ـــروريـــة في بـــغــداد بـــيــد ـــواقع ا ا
ــواقع لـلــحـفـاظ مــخـولـ مـن تـلك ا
ـعـلـومـات الـواردة في عـلى سـريــة ا

االستمارة).
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وفي مـحـافـظـة الـبـصـرة جنح فـريق
ـسـتـشـفى الـشـفـاء العـام من طـبي 
اسـتـئـصـال ورم يـزن 18 كـيـلـوغرام
من بطن مـريضة تـبلغ من الـعمر 16

عاما.
وافـاد رئــيس الــفـريق صــادق غـالب
الـسـاعدي في بـيـان تـلـقـته (الـزمان)
امـس انه ( اســـتـــخـــدام تـــقـــنـــيـــة
الـهارمـونك نـايف ألسـتـأصـال الورم
والسـيـمـا ان تــلك الـطـريـقـة تـعـد من
الـــطـــرق احلــــديـــثـــة بــــاســـتـــخـــدام
وجـوات الصـوتـية بـدال من القص ا
ـــريـــضـــة او الـــكي). واضـــاف ان (ا
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ــــرور ابــــدى مــــصــــدر مــــطــــلع في ا
اســـتــــغـــرابـه من تــــقـــد اجلــــهـــات
اخملـــتـــصـــة تـــســـهـــيالت اضـــافـــيـــة
ـســتـخـدمـة, السـتــيـراد الـســيـارات ا
مشيرا الى ان تـزايد عملـيات الشراء
ادى الى تراكم نـحـو ملـيوني سـيارة
في بـغداد مـا سـبب بـازدحـام مروري
شـديــد في شـوارع الـعــاصـمـة فـضال
عن االخالل بشروط السالمـة العامة.
ـــصــدر لـ (الـــزمــان) امس ان وقــال ا
(اصـــدار قــرارات تــســهـل اســتــيــراد
ــسـتــخـدمــة ال يـصب في ــركـبـات ا ا
صـالح الـسالمـة الـعـامـة واالقـتـصـاد
الــــوطــــنـي فــــضال عـن زيــــادة ازمــــة

رورية).  االزدحامات ا
ـركـبات دون واضـاف ان (استـيـراد ا

دراسة ادى الى تراكم نـحو مـليوني
عـجـلـة في بغـداد مـا افـقـد احلـكـومة
ـركـبات الـقـدرة على تـرقـيم جـمـيع ا
ــــســـــتــــوردة). وتـــــابع ان (شــــراء ا
ـزادات ـتــضـررة عــبـر ا ــركـبــات ا ا
يــضــر بــالـسالمــة الــعــامــة وسالمـة
الــسـائق  كــونـهــا مـتــضـررة بــشـكل
كـبيـر وخـضـعت الصالحات شـكـلـية
بـقـطع غيـار مـغـشـوشـة ذات مـناشئ
رديـئــة مـا يـؤدي الى فــقـدان شـروط

السالمة بشكل كامل).
ــــركـــبـــات وتــــابع ان (اغـــلـب تـــلك ا
تــــعــــرضت الـى الــــغــــرق والــــتــــلف
واحلـــوادث الــكــبـــيــرة مــا افـــقــدهــا
االهـلـيـة في االسـتـمـرار في الـعـمل).
نـافذ احلـدودية وذكر بـيان لـهـيئـة ا
في بيان  امس ان (مدير عـام الهيئة
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ــنـــاطق). وفي صالح اســر اهـــالي تــلـك ا
الـــديـن قـــال مــــصـــدر  امـس ان (قـــوة من
سـرايــا الــسالم بــالــتـنــســيق مع الــقـوات
األمنيـة نفـذت حمـلة تطـهيـر واسعـة لعدد
من مــــنــــاطق نــــهــــر الــــرصـــاصـي شـــرق
سامـراء).  وأضـاف أن (الـعـملـيـة أسـفرت
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وفي ديالى قال مصـدر امس ان (مسلح
مـجـهـولــ اقـدمـوا عـلـى اخـتـطـاف شـاب
عـشـريـني اثـنـاء خـروجه من مـنـزله وسط
ـحافظـة ديالى وتـوجهوا ناحيـة كنـعان 

به الى مكان مجهول).

U ∫ كثرة استيراد السيارات تسبب زحامات مرورية شديدة في بغداد  UŠ“

ـســلــحــ يـقــودون عــجــلـة مـبــيــنــا ان (ا
بيضاء اللون ويحملون اسلحة). وب ان
(الـشـرطـة احملـلــيـة شـنت حـمــلـة تـفـتـيش
موسعـة بحـثا عن اخلـاطفـ فيـما طوقت

الناحية وشددت االجراءات االمنية).
 فيـمـا نفت قـيـادة عمـلـيات بـابل في بـيان

امس (خطف اي شخص في احملافظة).
 مــؤكــدا (نـحـن مــلــتـزمــون بــفــرض األمن
ـديـنــة والـقـطـعـات والـنـظـام في عــمـوم ا
الـعـســكـريـة واالمـنــيـة واالسـتـخــبـاراتـيـة
سؤولية كاملة وترفض تمارس مهامها 
ــواطــنــ في عــمـوم اي اعــتـداء يــطــال ا

احملافظة).


