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حجم الـتـبـادل الـتجـاري بـ الـبـلدين
) ,كـاشـفـاُ عن أن (عـروضـا الـشـقـيـق
عديدة من مـختـلف الشركـات العـربية
مــنــهــا مــصـــريــة وســوريــة واردنــيــة
وغــيــرهـــا وجــهت لـــلــشــركـــة القــامــة
معـارض مـتـنوعـة عـلى ارض مـعرض
بـغــداد الــدولي لــعـرض مــنــتـجــاتــهـا
ورغبة والتعـريف بتطـور صناعـاتها ,
تلك الشركات بابرام عقود جتارية مع
شركـات عـراقـية لـتـصديـر مـنـتجـاتـها
وتــبــادل اخلــبــرات فـي مــا بــيــنــهــا),
واوضح السعدي ان ( الـشركة تسعى
ـعارض ودعوة من خالل اقامـة هذه ا
ـعروفة يـة والعربـية ا الشركـات العـا
للمـشاركة فـيها الى فـسح اجملال امام
هذه الشركـات لعرض منتـجاتها ومن
ثم طــرحـهــا في االســواق الـعــراقــيـة,
وجـذبـهـا لالسـتــثـمـار في الـعـراق من
خالل اطالعهـا على الـتطـور احلاصل

واالستقرار االمني للبالد). 
 U öŽ e¹eFð

من جـــانـــبه أكـــد الـــزعـــبي إن (األردن
حــريص عــلى تـــعــزيــز الــعالقــات مع
ـخـتـلف اجملاالت  العـراق الـشـقيق 
وبـخــاصــة فـيــمــا يـتــعــلق بــالـتــبـادل
الـــتـــجـــاري بـــاعـــتـــبـــار أن الـــســوق
الــعــراقــيــة طـــوق جنــاة لــلــصــنــاعــة
األردنـية) ,مـشـيـراً أن (إقـامـة مـعرض
(صـــنع فـي األردن) في الــــعـــراق هـــو
ضــرورة قــصــوى الســـتــمــرار تــبــادل
الـــزيـــارات بــ الـــبـــلـــدين لـــتـــدعـــيم
عالقــاتــهـمــا االقــتــصــاديــة).واعـلــنت

الشـركـة الـعـامة لـتـجـارة احلـبوب عن
اسـتــمــرار مــواقع الـشــركــة بــاسـتالم
ــســتـوردة كـمــيــات الـرز واحلــنــطـة ا
والواردة للبالد عبر ميناء قصر لدعم
مـفـردات الـبـطـاقـة الـتـمـويـنـيـة .ونـقل
الـبـيـان عن مـديـر عــام الـشـركـة نـعـيم
كصوصي ان (صـومعة خان ضاري ا
قد استلمت كمية 43 طنا من احلنطة
االمـريـكـيه  فـيـمــا  تـفـريغ شـاحـنـة
محـمـلـة بـالرز االمـريـكي و بـكـميه 40
طنا في مخـازن سايلـو العطـيفية الى
جانب استالم وتفـريغ شاحنة مـحملة
بكـميـة اربعـون طن من الرز االمـريكي

في مخازن كسره وعطش ).

الـتــجــهـيــز فــضال عن مــتـابــعــة مـلف
ـتـواجدة جتهـيـز الـعـوائل الـنـازحـة ا
في احملـــافـــظــة ونـــسـب الــتـــجـــهـــيــز
شتركة تحققة  وضم وفد اللجنة ا ا
عدداً من مـسؤولي الـشعب في اقـسام
الــتـــســويق والـــرقــابـــة والــســـيــطــرة

النوعية) .
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واعـلـنت الـشـركـة الـعـامـة لـلـمـعـارض
واخلـدمــات الــتــجـاريــة بــان مــعـرض
بــغــداد ســشــهــد اخــتــتــام فــعــالــيـات
معـرض اسـبـوع الـصنـاعـات االردنـية
(صـــنع في االردن) والـــذي افـــتـــتـــحه
عـتمـد لدى الـعراق السـفيـر االردني ا
مـنتـصـر الـزعـبي بـحـضـور مـديـر عام
الشركـة العـامة للـمعـارض واخلدمات
ـسـعودي التـجـاريـة العـراقـيـة عادل ا
والـذي انــطــلق في الــثــامن عــشـر من

الشهر اجلاري . 
سـعودي الـقول ان ونقل الـبيـان عن ا
ــعـرض شــهــد مــشــاركــة نــحـو 20 (ا
ــــخـــتـــلف شـــركـــة مــــتـــخـــصـــصـــة 
الصناعـات االردنية وتـشمل االغذية 
والـصـنـاعـات الـبالسـتـيـكـيـة  ومـواد
الـتـعـبــئـة والـتـغـلــيف  والـصـنـاعـات
ومواد ـنزلية  الكهربائـية واالجهزة ا
و صـنـاعـة الورق البـنـاء والـدهـانـات 
ــــطـــــابخ  الـــــصــــحـي  واالثـــــاث وا
ومواد التجميل طهرات  نظفات وا ا

يت) .   و أمالح البحر ا
مؤكـدا ان (هـذه الـشـركـات تسـعى من
ـعــرض الى زيـادة خالل اقـامــة هـذا ا
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نــــفـــذت وزارة االعــــمــــار واالســــكـــان
والـبـلـديـات واالشـغـال الـعـامـة حـمـلة

اربيل
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واضـاف ان (مـواقع الــشـركـة تـواصل
قررة من جتهيز الوكالء باحلصص ا
مادة الرز فقـد باشر سايـلو العطـيفية
ـادة الـرز بـعـمـلـيـة جتـهـيـز الـوكالء 
وبـلـغت الـكـمـيـة اجملـهزة 477 طن رز
فيتنامي باالضافة الى كمية1طن نوع
رز امـيـريــكي تـصــفـيـره من الــبـاخـره
سابقـة كما و جتـهيز حـصة جديدة
من الــرز لــلــنـــازحــ فــيــمــا بــاشــرت
مخازن كـسرة وعـطش بتـجهـيز كـمية
1218 طن من الـرز الـفـيـتنـامي لـوكالء
البطاقة التموينية وكذلك قيام سايلو
خان ضـاري بـتـجهـيـز كـميه 846 طن

طاحن لشهر شباط). حنطة حصة ا
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 حـيث لم يـبق اال أسـبـوعـان ويـومـان عـلى انـتـخـابـــــــــــــات مـجـلس الـنـواب
لـسنة 2018 وبـعد ماشاهدنـاه من مقابالت اعالمية ودعـايات النساء الالتي
رشـحن وسيـتم امتـحانـهن انتـخابـيا يـوم االقتراع 2018/5/12 بـحيث يتم
مـعرفـة درجة الـنجـاح لكل واحـدة منـهن وهل سيـحصـلن على درجـة النـجاح
ـطـلـوبـة لـلـنـجـاح بـأكـثر مـن القـاسم االنـتـخـابي بـحيـث يحـصـدن االصـوات ا
طلوبة لدخول االنتخابي والعتبة االنتخابية أي يحصلن على عدد االصوات ا
ـا مـسـاعـدة أصوات مـن القـائـمـة االنـتخـابـيـة او اصـوات رئيس ان دو الـبـر
ـان بحيث الـقائمـة واصوات الذين لم يـنجحـوا انتـخابيـا ولم يصلـوا الى البر
تـتحول هذه االصـوات الى النساء أوال الن كـوتا النـساء ومحاصـصتهن على
ـان بـدون نـسـبـة  الـربع اسـاس اجلـنس أوجـبـهـا الـدسـتـور والـقـانـون فال بـر
ـرأه حـصـلت عـلى عـشـرة اصـوات فـقط وهـذا مـا لـلـنـسـاء حـتى ولـو كـانـت ا
دني في االنـتخـابات السـابقـة اذ  حرمان الـسيد حـصل في قائمـة التـيار ا
اني  و منحه لـلسيدة العـبايةچي على الرغم من ان قعد الـبر احلـلفي من ا
عـدد اصواتـه اكثـر من سـتة أضـعـاف االصـوات التي حـصـلت عـليه الـسـيدة
ان في االنتخابات السابقة واالمر ذاته يقال عن 80 امرأة أخرى دخلت البر
بـدأ احملـاصـصة عـلى اسـاس اجلنس بـأصوات لم يـتم مـنـحهـا لـهن تـنفـيـذا 
ـادة (49) من الـدســتــور وقــانـون االنــتــخـابــات بــاسـتــثــنـاء الــتي قــررتـهــا ا
ـان وحصلن على مقعدين مـرشحتان فقط جنحن في االنتـخابات فدخلن البر
مـنوحـة لهن من صـناديق ات بـاالصوات الـزائدة ا بـأصواتـهن بل كانـتا كـر
االقـتـراع فـتـحـولت االصـوات الـزائـدة الـتي حـصـلن عـلـيـهـا أكـثـر من الـعـتـبة
ـرشـحــات االخـرين في الـقــائـمـة االنـتــخـابـيـة ـرشــحـ وا االنـتـخـابــيـة الى ا
ـان مـرشـحــة انـثى بـاصـواتـهـا اذ لم ويـحـصل ذلك الول مــرة ان تـدخل الـبـر
ان يـحصل في انتـخابات 2006 وانـتخابات 2010 ان دخـلت مرشحة لـلبر
بـأصـواتــهـا دون االعـتـمــاد عـلى اصــوات الـقـائــمـة االنـتــخـابـيــة حـيث دخـلت
مرشحتان فقط بأصواتهن وهن حنان الفتالوي وهدى سجاد والعجيب انهن
من مـحافـظتي بـابل والـديوانـيه وليس من بـغداد بـاعـتبـارها الـعاصـمة االكـثر
ثل تـقدما وحتـررا وليس من اقـليم كـردستان ذلـك االقليم الـذي ينـادي بأنه 
قراطية والتحـرر والتقدم اجلديد في العـراق حيث ظهر ان هذا القول ال الـد
رأة في بابل والديوانية دخلن بأصواتهن في ح ان جميع صـحة له بدليل ا
ان بأصـوات القائمة ولم تـدخل اية امرأة كوردية نـساء كردستان دخـلن البر
ان بـأصـواتـهـا وهذه نـقـطـة مـهمـة اذ كـان ال بـد من اجـراء دراسات عن الـبـر
انية في بغداد وكردستان وعدم حتقيقهن ما حققته رأة البر اسباب تخلف ا
ـرأة في احلـلـة والـديـوانـيـة من جنـاح انـتـخـابي بـحـيث اصـبـحن صـاحـبـات ا
فـضل على الرجال في قائمتهن خالفا للـنساء االخريات التي تفضل الرجال

عليهن ودخلن بأصواتهم وليس أصواتهن
ا والـسؤال االخيـر هل سيـزداد عدد النـاجحـات انتخـابيـا وماهي الزيـادة طا
رشحات رشح أي زاد عدد ا رشحات في هذه السنة اكثر من ربع ا ان ا
كـذلك وجدنا ان هنـالك شهادات عالـية للمـرشحات وان هنـالك  دعوات مدنية
رشحـات ولكن مـا هي الزيادة ا يـشجع االنـطباع بـزيادة عـدد ا وغـير ذلك 
رشـحات الالتـي سيـنجـحن في االنـتخـابات الـتي ستـتـحقق أعـتقـد ان عـدد ا
كـما حقـقت ذلك ابنة احلـلة حنـان الفتالوي وابـنة الديـوانية سـجاد هادي في
االنـتخـابـات السـابـقة سـوف ال يـزيد عـلى عـشرة مـرشـحات
بـأفـضل الـتـمـنـيـات وحـتى عـدد عـشـرة قـليـل اذ ان عدد
ـان مـحاصـصة الـنسـاء الـتي يجب ان تـدخل الـبــــــــر
هـو 83 نـائـبـة طبـقـا لـلـكـوتا الـنـسـويـة الـتي لم تـعـرها

نظمات النسوية أي اهتمام . ا

ـاني بـأنـنـا انـهـا رديـفـة لل ((الـشـلع قـلع ))الـتـي تـشـفي غـلـيـلي رغم عـدم ا
عندما نرفض شيئا ينبغي رفضه برمته او عند قبوله نقبله برمته .

لنسأل اوال من هو اجملرب ?? وهل كل الطبقة السياسية مجربة ?? 
طلك الذي قوته تكمن في كال بـالتأكيد فاجملرب هو ليس صوت االخ حامد ا
ـان شـبه معـطل وفـيه كتل مـحـكومـة من لدن ثل 1/332 صـوت في بر انـه 
تمـثلة بالتحالف الوطني الذي كتـل اكبر وفيه الكتلة االكبر (الـكتلة القائدة) ا
تـقوده دولة القانون التي قادها ويقـودها رئيس مجلس الوزراء والقائد العام
طلـق الصالحيات كون الدستور لم يـضع توصيفا وظيفيا سلحة ا لـلقوات ا
ـوقع والـتـطبـيـقات الالحـقـة سـحبت جـزءا مـهـما من صالحـيـات وزير لـهذا ا
الـدفـاع  واعـطـتـهـا لـلـقـائـد الـعـام فــمـثال جـعـلت قـيـادة قـوات بـغـداد وجـهـاز

مكافحة االرهاب وقوات مكافحة االرهاب ألمرة القائد العام .
دولـة القانون حسب تصـريح السيد حميـد معلة حازت بالـقسمة الضـــــيزى
ـهـمـة في الـدولـة امـا قـرارات زعـيـمـهـا الـسـيد ـواقع ا ـئـة من ا عـلى  70 بـا
ـا اقـصـاء فـقـد كـان يـع من ـالـكي فـقـد اقصت مـجـلس الـنـواب أ نـوري ا

يشاء ويقصي من يشاء دون الرجوع الى مجلس النواب
يـقودني هـذا الطـرح الى ذكر رد لـلسـيد فـائق الشـيخ علي عـلى سؤال مـقدم
ـسؤولـة عـما بـرنـامج ((هنـاك من يـرى ان الـكتل واالحـزاب االسالمـيـة هي ا

اصاب البلد)) اجابه (( لعد منو.. أمي??)) .
تلك كن القول ان حزب رئـيس الوزراء والقائد العـام وكتلته هم من  عـليه 
زمـام صنع الـقرار وأداره الـدولة ويـنسب الـيهـا احلسـنات والـسيئـات وليس
ـتلكون زمام االمور بل ان حتى الكتل االحـزاب الصغيرة والنواب الذين ال 
تحالفة ضمن الـتحالف الوطني ال تمتلـك القرار بل تساهم احيانا االخـرى ا

في صنعه باعتبارها ضمن التحالف االكبر في مجلس النواب
ـنــظـويــة حتت مــظـلـة وبـضــوء احلـقــائق اعاله فـأن الــكـتل واالحــزاب غـيــر ا
الـتـحـالف االكـبر هـي ال تشـكل شـراكـة حـقـيـقـيـة عـدا انـهـا تـمتـلك جـزءا من
ـشــاركـة احلـقـيـقـيـة في صـنع الـقـرار ولـيس ـغـا الـتي ال تـوصـلـهـا الى ا ا
امـامهـا اال ان ترضى بـالنـصيب الـذي فرضـته االتفـاقات الـسيـاسيـة أما ان
تـفكر بـأن تفـرض شيـئا عـلى الكـتلة الـكبـرى (االغلـبيـة السـياسيـة) التي هي
مـتحققة منذ زمن ورموز التحالف الوطني مـا زالوا يلحون عليها وكأنها غير
ـطـلك قد نـافـسا الـتـحالف مـوجودة او كـأن الـسيـدان فـايق الشـيخ وحـامد ا
الـوطـني عـليـهـا وبـشـدة وحـددا كثـيـرا من صالحـيـات رئـيس الـوزراء وحزبه
ــان لـم يــكن وجــود مـــعــارضــة بل وكــأن وحتـــالــفه. وأن وجــودهـم في الــبــر
رجعية الدينية عندما قالت ((بحت اصواتنا)) كانت توجه اخلطاب لهما ا

رجعية لـيتوصل الى ان اجملرب ليس كل ـيز بفتـوى ا هـنا على الناخب ان 
ـان او في احلـكــومـة وهـو بال جـيش او حـشـد او من سـجل اسـمـه في الـبـر
مـيليشيا او جزء من آلية صـنع القرار وهذا ال ينطبق على احلزب االسالمي
ـناورة هنـا وهناك في بـعض االحيان .. اما ان ويسـتطيع ا الـذي امتلك الـبر
الـسادة الوزراء من غير كـتلة السلطـة بضمنهم نـواب رئيس الوزراء فلم يكن
لــهم دور في صــنع الــقــرار بـســبب انـه لم يــتم وضع نــظــام داخـلـي جملـلس

الوزراء حتى بداية والية الدكتور العبادي
ـزعجات او مـلخص الـقول ان االغـلبـية الـسيـاسيـة نافـذة  وتكتـنفـها بـعض ا
ـعرقالت الـتي قد تـعتـرض التـلة االكـبر وجتـبرهـا على عـقد ا
اتـفاقـات سيـاسـية مـعروفـة لم يـنفـذ اي بـند مـنهـا حلد
اآلن .. ونـعود لـلقول ان اجملـرب هو الـتحـالف الوطني
ورمـوزه واحلزب االسالمي والـسادة الـوزراء من غير

التحالف  جنحوا ام فشلوا (ضمن وزاراتهم)

ـــشــاركـــة عـــدد من مـــنـــتــســـبي 1 و
الدائـرة وتشـكـيالت الوزارة تـضـمنت
الــتـــعــريـف بــأمـــكــانـــيـــة أســـتــخــدام
بــرنــامـــج الـ GIS كــونه بـــرنــامــجــاً
حاسـوبيـاً مـصمـماً لـيجـمع الـبيـانات
ــكــانــيــة والــوصــفــيــة ويــعــاجلــهــا ا
ويـحـلـلـهـا ويـخـرجهـا ويـوزعـهـا عـلى
اخلرائط احلقيقية وتلك البيانات يتم
احلصول عليها من أرض الواقع ومن
خالل الــصـور الــفــضــائـيــة والــصـور
اجلوية). واعلـنت الوزارة عن حتقيق
مراحل متقـدمة في تنـفيذ اعـمالها في
اعادة تأهـيل مشـروع مقـتربـات جسر

ثنى.   حافظة ا السماوة 
ـالكـــــات واضــــــاف الـــــبــــــيــــــان ان (ا
الــهـــنـــدســـيــة والـــفـــنــيـــة في شـــركــة
حـمــورابي وبــإشــراف دائــرة الــطـرق
واجلـــســـور الـــتـــابـــعـــتـــ لـــلـــوزارة
تـواصالن تـنــفـيـذ مـشــروع مـقـتـربـات

جسـر السـماوة فـي احملافـظة  شـملت
مرين بطول قترب الشمالي  تنفيذ ا
ـقــتــرب اجلــنـوبي  800 مـتــرا  امــا ا
لــلـــجــســر فـــتــبـــلغ طــوله 350 مــتــرا
بــاالضــافــة الى  االعــمــال الــتــرابــيـة
بـكـمـية   20000م3 واعمـال احلـصى
اخلــابط بـــكــمـــيــة 2822م3 واعــمــال
تبـلـيط طـبـقـة اسـاس قـيـري سمك 10
سم وبــكـــمــيــة 2500 مــتــرا مـــربــعــا
وتــبـــلــيـط ســـطح اجلـــســر بـــطــبـــقــة
سطـحـيـة سمك 6 سم وبكـمـية 2866

مترا).
 مشـيراً الى ان ( جـسر الـسمـاوة يعد
احـد اجلــسـور الــثالثــة احلـيــويـة في
احملـافـظــة كـمــا يـعـد مــحـورا رئــيـسـا
ديـنة ويساعد على فك ومركزيا في ا
ـــروريــــة فـــيـــهـــا االخـــتــــــــنــــاقـــات ا

مستقبال).
وتـابع الـبـيــان ان ( شـركـة حـمـورابي

أمس أن ( مـديــريـة بــلـديــة احملـافــظـة
ـديــريـة الـبــلـديـات الــعـامـة الـتـابــعـة 
احدى تـشكـيالت الوزارة نـفذت حـملة
بـيــئــيــة مـيــدانــيـة شــامــلــة ومـكــثّــفـة
تضمنت تنـظيف شارع احلولي حيث
شــــمل الـــــعــــمل رفـع االتــــربــــة وقص
وتعديل الشارع  فيما شهدت شوارع
حي النداء قص وتعديل باجلهد االلي
الثقيل التابع للـقسم البلدي السادس
كتب ؤسـسة اخلدمية   ,فيما نفذت ا
الشهيد الصدر حملة تنظيف ميدانية

في حي القدس). 
واضاف  ان (فرق رفع االتربة التابعة
للـبلـدية قـامت بتـنظـيف شارع الـوفاء
 –جامعة   امـا القسم البـلدي الثالث
فقـد نـفـذ حـمـلة نـظـافـة بـاجلـهد االلي
الـثـقـيل في حي عـدن) ,وتـابع الـبـيان
ان (دائـرة االعـمـار الـهــنـدسي نـظـمت
GIS دورة تدريـبـيـة حـــــــول بـرنامج
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انــهت الــشـــركــة الــعــامــة لـــتــصــنــيع
احلـبــوب الــتـابــعــة لـوزارة الــتــجـارة
جتهـيز قـضاء تـلعـفر التـابع حملـافظة
نــيــنـوى بــكــامـل مـخــصـص احلــصـة
. الثـالثـة والبـالغة 2847 كيس طح
وقـال مـديــر عـام الــشـركــة طه يـاسـ
عباس  في بـيان تلقـته ( الزمان امس
ان (الـشـركــة وبـنــاء عـلى تـوجــيـهـات
االمانـة الـعامـة وخـليـة االزمـة اجنزت
وبــفــتـرة قــيــاســيــة جتــهــيــر مـنــاطق
القضاء بكامل مخصصها من احلصة
ـادة الـطـح ضـمن مـفردات الثـالـثة 
البـطـاقة الـتـمـوينـيـة حيث  جتـهـيز
الـوكـالء الـبــالغ عــددهم 173بــكــمــيـة
28476 كيس طح لـ 26018 عائلة
تـضم 156626 فـردا ) .واضــاف انه(
 حتـديـد الــكـمـيــة اخملـصـصــة بـنـاء
عــلـى الــبـــيــانـــات الـــواردة من دائــرة
ـتـابـعـة ومـركـز تـمـوين الـتـخـطـيط وا
نــيــنــوى بــعــدد الــعــوائل واالفــراد) ,
مشـيـراً الى (مـواصـلة جتـهـيـز انـحاء
احملــافــظـــة حــسب اجلـــدول الــزمــني
ــركـــزيــة احملــدد بـــخــطـــة الــتـــوزيع ا

للشركة).
واشار عبـاس الى (وفد جلـنة متـابعة
ــادة جتــهـــيــز الــعـــوائل الــنـــازحــة 
الطـح مـحافـظة اربـيل حيث شـملت
الـــزيـــارة فــــرع تـــصـــنــــيع احلـــبـــوب
بــاحملــافــظــة والـــتــقى بــادارة الــفــرع
واقـسام الـفـرع الـفـنـيـة والـتـسـويـقـية
لالطالع على الـية عـمل الفـرع وقوائم
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Þ×5∫ تفريغ شاحنات شركة تصنيع احلبوب من مادة الطح في مخازن تلعفر

الـعـامـة لـلـمـقـاوالت االنـشـائـيـة نـفذت
ــــــشـــــــاريع واالف الــــــعـــــــديــــــد مـن ا
الــكــيــلــومــتـرات مـن الــطــرق ومــئـات
ـبـاشر اجلـسـور بـاسـلـوب الـتـنـفـيـذ ا
قــيــمــة  تــعــاقــديــة خالل  عــام 2014
ـجـموع بقـيمت 750 ملـيـار ديـنار و
طـول الــطـرق 864 كـيــلــو مــتـرا و44
جــســرا ولــديــهـا 26 مــعــمل اســفــلت
وهـناك وخبـاطات كـونكـريت مركـزية 
شــواهــد عــديــدة الجنــازات الــشــركــة
ـرور الـسـريع  حـلـة - انـشـاء طـريق ا
كيش  في بـابل بـطول 14 كيـلو مـترا
و تــقــلــيص مــدة تــنــفــيــذه الى 16
دخل ـمـر الـثانـي  شهـرا و مـشـروع ا
قــــضـــاء الــــصــــويـــرة - الــــصــــويـــرة
ومـشــروع انــشــاء  طــريق ســعــيـد بن
جــــبــــيــــر  في واسـط  قــــضــــاء احلي
ومـشـروع اعـادة  اعـمـار جـسـر بـغداد

الكبير) . »½UI÷∫ آليات وزارة االعمار ترفع االنقاض من االحياء السكنية في النجف

مـضـخـاتــهـا واحملـوالت الـكــهـربـائـيـة
الـقـريـبــة مـنـهـا) ,واكـد الـعـبـيـدي انه
وجب تقرير (جرى رفع االحصائيـة 
الى مـجـلس احملـافــظـة وهـنـاك وعـود
بإعـادة أحيـاء تـلك اآلبار الـتي تـسقي
نـــــــــحـــــــــو 5 االف دو مـن االراضي

الزراعية). 
عـــلى صـــعـــيـــد اخـــر اصـــدرت فـــرقــة
الـعـبـاس الـقـتـالــيـة تـوضـيـحـا بـشـأن
موقـفهـا من الـتظـاهرات الـتي خرجت
للـمطـالبـة بـحقـوق احلشـد.وقال بـيان
امس ان (بـــعض وســــائل الـــتـــواصل
االجتمـاعي تنـاقلت اخبـاراً متـضاربة
بشأن موقف الـفرقة جتاه الـتظاهرات
التي خرجت للمطالبة بحقوق احلشد
ومـسـاواتـهم مع أقـرانـهم من الـقـوات
األمنية)  ,مشيرا الى ان (قيادة الفرقة
ومــنـذ أكــثــر من عــام تــتــابع تــثـبــيت
ـؤســسـة األمـنـيـة الـتي حـقـوق هـذه ا
أثـبــتت حــبــهـا ووفــائــهــا لـوطــنــهـا),
محذرا (بعض اجلهـات السياسية من
إقـــحــــام مـــلف حــــقـــوق احلــــشـــد في
داعيا تنافـسهم االنـتخـابي احملموم) ,
هيئة احلـشد  الى (بذل جـهد أكبر في
متـابـعـة مسـاواة مـسـتحـقـات احلـشد
مع أقرانهم في بـقيـة االجهزة األمـنية

كما أقر في القانون الصادر). 
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ـسـوقة من واشار الى ان (الـكـمـيات ا
احلنطة للـموسم احلالي بلغت 20549
الف طن مـــوزعــة كـــاالتي مـــحــافـــظــة
ـسـوقـة 8273 واسط بـلـغت الـكــمـيـة ا
ـسـوقة ـثنى بـلـغت الكـمـية ا طنـا و ا
5902 طــــــــنــــــــا و ذي قــــــــار 2901 طن
والديـوانـية 1337 طنـا و الـنجف 950
طـنــا و مـيــسـان 586 طـنــا و وكـربالء
321 طنا و بابل 279 طنا) ,مشيراً الى
ـسـوقـة حـسب ان (كـمـيـات احلـنـطة ا
الــــدرجـــــات تـــــوزعت 19068 الف طن
حنـطة نـاعمـة درجة اولى و 1410 طن
حـنـطـة نـاعـمـة درجـة ثـانـيـة و حـنـطة

ثالثة 717 طنا).  
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لــتــنـــظــيف األحــيـــاء الــســكـــنــيــة في
محافظة النجف . 

وقال بـيـان لـلـوزارة تـلـقـته ( الـزمان )
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عد النائب عن حتـالف القوى الـوطنية
رعد الدهـلكي عـمليـة مصـادرة عقارات
تــابــعــة الســر داعـش عــقــاب جــمــاعي
ــة انـســانـيــة بـجــريـرة اخــطـاء وجـر

ابنائهم . 
وقال الدهلـكي لـ (الزمان) امس انه (ال
ـكن مـعـاقـبـة اسـر بـجـريرة ابـنـائـهم
الــذين كـــانــوا يــدعـــمــون داعش خالل
سـيــطــرته عـلـى بـعض احملــافــظـات ),
مبينـا ان (مصادرة عـقارات تلك االسر

ان حكـومات سـبع محـافظـات صادرت
نـحـو 18 الف عـقــار تـابــعـة لــعـائالت
وافـقـة احلكـومة عنـاصر فـي داعش 

االحتادية.
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ونـقـلت الـتـقـاريـر عن مـصـدر مـسؤول
قوله ان (مـا ب 16 ألفـاً إلى  18ألف
عقار ب مـنزل وشقـة سكنـية ومزرعة
ومـتــجــر  احلــجـز عــلــيــهـا مـن قـبل
احلكومات احمللية في سبع محافظات
ـوافــقـة بـغـداد كـونـهم من مـخـتـلـفـة 

عــائالت داعش) ,الفــتـــا الى ان (هــذا
ــصــطـــلح الــذي بــات مــســـتــخــدمــاً ا
ـــقــــصـــود بـه أشـــقـــاء بـــالــــعـــراق وا
ـتـهم بالـعمل مع وشقـيقـات ووالدي ا
داعش فـــــــضـالً عـن زوجـــــــته وأوالده
ــنـــاطق إلى أن وتــعـــدّى في بـــعض ا
يـــشــــمل أبــــنــــاء الـــعم) ,واضـــاف ان
(الـدسـتـور العـراقـي الـنافـذ وبـحـسب
ـنع أخــذ أحـد بــجـريـرة ادة 111  ا
أحـــد آخـــر وعـــدم حتـــمّـل الـــعـــائـــلـــة
الفتا مسـؤولية أفـعال االبـن الراشد) ,

ـة انــسـانـيــة تـرتـكب مـرفـوض وجــر
ا ضد اناس ابـرياء ليس لـهم عالقة 

قام به داعش).
واضاف (نـحن مـع معـاقـبـة الـعـنـاصر
الذين انتـموا لـداعش وتلـوثت ايديهم
بـدمـاء الـشعـب وكـانـوا عامـل مـسـاعد
مؤكدا فيما حل مـن دمار في العراق) ,
ـواطن وان ال (حـرصه عـلى مـصـالح ا
ـة اشــخـاص خــرجـوا عن تـمس جــر
الــقــانـــون انــاس ابــريـــاء ال ذنب لــهم
بجريـرة ابنائـهم). وكشفت تـقارير عن

ـصـادرة مـنحت نـازل ا الى ان (تلـك ا
لـضــبـاط اجلــيش والــشـرطــة الـذين ال
تلكـون منازل أو يـسكنـون باإليجار
وهم يشـغلـونهـا حالـياً كـما مُـنح قسم
لــعـــائالت أفــراد األمن الـــذين قُـــتــلــوا
باحلرب عـلى داعش وأخـرى اصبحت
لصالح مسؤول وسياسي ومقرات
حزبـيـة وحكـومـية) عـلى حـد تعـبـيره.
الى ذلك باشرت قيادة عـمليات االنبار
بـعمـلـيـة واسـعـة لـلـبـحث عن عـنـاصر

داعش جنوب غرب الرمادي.
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وقـال قــائـد الـعــمـلــيـات الــلـواء الـركن
محمود الـفالحي في تصريح امس ان
(عـمــلـيـة عــسـكــريـة واســعـة انـطــلـقت
للبـحث عن عنـاصر داعش فـي مناطق
الرحـاليـة ووادي سـميل ومـنـطقـة ابو
اجلــيــر ووادي الــقــذف جــنــوب غــرب
الــرمـادي) ,مــشــيــرا الى ان (الــقــوات
شاة شاركـة في العـمليـة هي فرقـة ا ا
االولى والـــفـــرقــــة الـــعـــاشـــرة ولـــواء
مـغــاويـر عــمـلــيـات االنــبـار ومــديـريـة
الـطـرق اخلـارجـيـة لـشـرطـة احملـافـظـة
وكذلك احلـشـد العـشـائري) ,وتابع ان
(الــعــمــلــيــة بـــدأت من ثالثــة مــحــاور
بـاسـنـاد من طــيـران اجلـيش وطـيـران
التحالف الدولـي).  وبشأن اخر  اعلن
رئيس مجـلس ناحيـة العـظيم التـابعة
حملــافـــظـــة ديــالـى مــحـــمـــد ضــيـــفــان
العبيـدي عن تدمير  30بئرا ارتوازية
مع سـرقـة كـل مـضـخــاتـهـا واحملـوالت
الـكـهـربــائـيـة الـقــريـبـة مـنــهـا من قـبل
داعش خالل سـيـطـرته  عـلى الـنـاحـية
عام 2014. وقال العبيدي في تصريح
امس إن (مجـلس النـاحيـة شكل جلـنة
الحـصـاء عـدد اآلبــار االرتـوازيـة الـتي
دمرها داعش خالل مدة سيطرته على
النـاحيـة التي اسـتـمرت نـحو شـهرين
في عـــــام  2014 قـــــبل ان حتـــــررهـــــا
الـقــوات االمــنـيــة واحلــشـد الــشــعـبي

باسناد من العشائر).
مـبــيــنـا ان (نــحـو 30 بـئــرا ارتـوازيـا
دمـــــرت بـــــالـــــكـــــامل مـع ســـــرقـــــة كل Ãd∫ روضة البراعم في منطقة بغداد اجلديدة حتتفل بتخزج مجموعة من براعمها عدسة (الزمان) فائز جواد ð


