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قـدمت دائرة العـيادات الطبـية الشـعبية
الـتـابعـة لـوزارة الصـحـة والبـيـئة دعـما
مــالــيــا لـلــدوائــر الــصـحــيــة في بــغـداد
واحملـافـظات بـنـحو  5 مـلـيارات ديـنار
خالل العام اجلاري  فـيما حددت دائرة
صـحـة بغـداد الـكرخ  18 مـركـزاً صحـياً
لـــفـــحص احلــجـــاج. وقـــال مــديـــر عــام
الـدائـرة حازم عـبد الـرزاق اجلمـيلي في
بـيـان تـلقـته (الـزمـان) امس ان (الـدائرة
قـدمت دعـمـا مـالـيـا لـدوائـر الـصـحة في
بـغـداد واحملـافظـات ومـنهـا مـركز وزارة
الـصـحـة بـنـحو  5مـلـيـارات ديـنار وهي
ــــــــشـــــــاريع حـــــــصـــــــة الــــــــوزارة من ا
االســتـثـمـاريــة الـتي تـعــمل وفق قـانـون
ـعـدل) الـدائـرة رقم  89 لـسـنـة  1986 ا
مـشيرا الى ان (هذا الدعم يقدم مباشرة
من قــبل الـوزيـرة عـديــلـة حـمـود بـهـدف
تــطــويــر اخلــدمــات الــطــبــيــة وتــوفــيـر
ـسـتـلـزمـات في مـؤسـسـات االجـهــزة وا
ومـة العـمل وتقد الـوزارة لضـمان د
). من جـهة افـضل اخلـدمات لـلمـواطـن
اخـرى حددت دائرة صـحة بغـداد الكرخ

 18 مركزاً صحياً لفحص احلجاج.
وقـال مـديـر عـام الـدائـرة جـاسب لـطيف
احلـجامي في بيان تلقته (الزمان) امس
ان (الـدائـرة حـددت  18 مــركـزا صـحـيـا
فـي جــانب الــكـــرخ لــتــقـــد اخلــدمــات
الــوقـائـيــة و الـصـحــيـة و الـتــلـقـيــحـيـة
لـلـحجـاج استـعدادا ألداء مـناسك احلج
ـراكـز لـلـمـوسم احلـالي) وأضـاف ان (ا
الـصحـية تـقع ضمن الـرقعـة اجلغـرافية
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اصــلــحت وزارة االتـــصــاالت عــارضــة
كابل ضوئي في مـحافظـة واسط  فيما
لم تفصح عن أي مـعلومـة بشأن توقف
ـتـكــرر وعـطـلـه في بـغـداد. االنـتـرنـت ا
وذكـر بـيــان لـلــوزارة امس  ان (الـفـرق
الهندسية والفنـية بشعبة التراسل في
مـديـريــة إتـصــاالت واسط تـمــكـنت من
إصالح عارضة الكابل الضوئي تقاطع
ــسـافـة كـوت حي الــفـجـر الــرفـاعي و
تبـعد  كـيلـو متـرين  عن محـطة الـكوت
حيث تمت إعـادة اخلدمة الـتي يوفرها
ـــؤســســات الــكـــابل لــلـــمــواطـــنــ وا
احلكومية) واضاف ان (فريقا اخر من
مـديـريــة إتـصــاالت احملـافــظـة يـواصل
ـيـدانـيـة جملـمـعـات إتـصاالت جـوالته ا
ـدحـتـيـة  و اإلبـراهـيـمـية الـشومـلي وا
من أجل اإلطـالع عـــلى ســـيــــر الـــعـــمل
وتـذلـيل الـعـقـبـات والـتـوجـيه بـتـنـفـيـذ
تعـلـيـمـات الـشركـة الـعـامـة لإلتـصاالت
ومــتـــابــعـــة تــقـــد أفــضل اخلـــدمــات
ـواطـني احملـافـظــة). فـيـمـا رأت نـائب
رئـيس جلــنـة االقـتــصـاد واالسـتــثـمـار
نـتهية ان ا النيابـية السـابقة في البـر
واليـــتـه نـــورة الــــبــــجـــاري ان تــــوقف
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ـان الـتــونـسي  217 نــائـبــا. والـهــدف من الـقــانـون الـذي الـبــر
يـتـضمن  51 فصـال "دعم الشـفـافيـة وتـرسيخ مـبـاد النـزاهة
سـاءلة بـالقطـاع العـام". ويشـكل الفـساد احد اهم واحليـاد وا
لـفات التي تواجـهها احلكـومة التونـسية وقد شكـلت مقاومة ا
الـــفـــســـاد احـــد شـــعـــارات الـــثـــورة الـــتي اطـــاحت في 2011
بــدكــتـــاتــوريــة زيـن الــعــابـــدين بن عـــلي. وكــان الــفـــســاد آفــة
مـسـتــشـريـة في عـهــد بن عـلي غـيـر ان مــسـؤولـ في الـدولـة
ومـنـظـمـات غيـر حـكـومـيـة تقـول انه ال يـزال قـائـمـا وحتول الى
مرض مـزمن. وجعل رئيس احلكومة التونسية يوسف الشاهد

منذ  2017 مكافحة الفساد احدى اولويات حكومته.

ـان الــتـونــسي امس عـلى { تــونس (أ ف ب) - صــادق الـبــر
ـكاسب ومكـافحة االثراء قانـون جديد يـتعلق بالـتصريح عن ا

شروع للمسؤول في القطاع احلكومي. غير ا
سـؤول في القطاع احلـكومي ويلزمهم ويغـطي القانون كل ا
ان خالل بالـتـصـريح عن مـكـاسبـهم وثـرواتـهم. وصـادق الـبـر
كاسب تـعلق بالـتصريح بـا جلـسة له على "مـشروع القـانون ا
صالح شـروع وتضـارب ا كـافحـة اإلثراء غيـر ا صـالح و وا
بـالـقـطـاع الـعام" ب  126 صـوتـا مع الـقـانـون في حـ امتـنع
نـائب واحد عن الـتـصـويت ولم يـصوت اي نـائب ضـده وفـقا
ـان على موقـعه الرسمي. ويبـلغ عدد النواب في ا نـشره البر
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ـصـارف مـبـالغ مــالـيـة كـبـيـرة وهـو وا
استـمـرار لسـيـاسة الـتخـبط واالخـفاق
الـتي تـعـيـشـهـا احلـكـومـة ومـفـاصـلـها
التنفيذية) بـحسب قولها. واضافت ان
(االمر االخر يرتـبط بعرقـلة عمل دوائر
ـتعـلقة نـظومـة االمنـية ا اجلوازات وا
ـراقـبـة بـالـشـوارع والـتي بـكـامـيـرات ا
تـوقفـت جمـيـهـا لـيـومـ بـسـبب تـلـكؤ
الوزارة وفشلها باحلفاظ على منظومة
االنتـرنت التي هي بـاالصل مـتواضـعة
وبـطـيـئـة والتـضــاهي مـثـيالتـهـا بـدول
العـالم) وتـابـعت الـبـجـاري ان (عـقود
تضررة صـارف ا الشركات االهـلية وا
في حـال كان بـعـقـودهـا مـادة قـانـونـية
تضـرر على خسـارتها فهي حتاسب ا
تستـطيع مقـاضاة الوزارة ومـطالبـتها
اديـة التي بالـتعويـض عن اخلسـائر ا
حلـقت بــهــا). وكـان الــنــاطق الــرسـمي
بأسم الوزارة حـازم محمد عـلي قد اكد
انه تــــمت اعــــادة  تــــشــــغــــيل خــــدمـــة
اإلنتـرنت بـشـكل مـؤقت. وقـال علي في
بــيــان امس أن (الــتـــشــغــيل ســيــكــون
جتــريـــبــيـــاً لــبـــيــان نـــتــيـــجــة إصالح
الـــقــــطــــوعـــات الــــتي أدت الـى تـــوقف
اخلـــــدمــــة) الفــــتـــــا الـى ان (الــــوزارة
استـنفـرت جـميع مالكـاتـها الـهـندسـية

مــنـــظــومــة االنـــتــرنـت لــيــومـــ كــلف
ــصـارف مــبـالغ الـشــركـات االهــلـيـة وا
مــالــيــة كــبــيــرة.وقــالت الــبــجــاري في
تصريـح امس ان (االخفـاق الذي حدث
نـظـومـة االنتـرنت كـان مـقـصودا من
ـنع نـقل احــداث الـتـظـاهـرات الـوزارة 
ولــيـسـت كــمـا ادعـت بــوجـود قــطع او
خلل فني ب كركوك والطوز) على حد
تـــعــبـــيـــرهـــا.  مـــشـــيــرة الـى ان (هــذا
االخـــفـــاق كـــلـف شـــركـــات الـــطـــيـــران

ـراجـعة الـشـهداء و اجلـمـعيـة و تـكون ا
في مـركز الـشباب و الـبياع ضـمن قطاع
االعـالم باالضافـة الى تـخصيـص  قطاع
ــركـزي الــعــامل لــلــرعــايـة الــصــحــيــة ا
واجلـمـعـيات و الـسالم الـسـكـني  فضال
عن قــيــام الــدائــرة بــتــخــصــيص مــركـز
الـقـادسـيـة الـصـحي لـلـقـيـام بـاسـتـقـبال

احلجاج).
مــؤكـدا (تـوفـيــر الـلـقـاحــات اخملـصـصـة
لــتـلــقـيح احلــجـاج الــسـحــايـا الــربـاعي
وسـمي و تقد اخلدمات واالنـفلونزا ا
الــوقـائــيـة والــصــحـيــة كـافــة واعـتــمـاد
بـطاقات احلجـاج الصحيـة و فتح دفاتر
صــحـيـة لـكـل حـاج و تـوثـيق الــبـيـانـات

والــفـحـوصـات و جـرع الــلـقـاح الـتي 
اخـذها لوقايتهم من االمراض االنتقالية
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لـــلـــدائــرة و تـــوزعت ضـــمن قـــطـــاعــات
ـراجعة الـرعايـة الصـحيـة حيث تـكون ا
في قطاع الكاظمية للرعاية الصحية في
مــراكـز الـكــاظـمـيــة واحلـريـة والــشـهـيـد
الصدر). الفتا الى ان (قطاع التاجي قام
بـتـخصـيص مـركز الـتـاجي االول بـينـما
حـــدد قــطــاع الــعـــدل مــركــزي الــعــدل و
ـراجـعـة في قـطـاع الـعــامـريـة و تـكـون ا
ابـي غريب في مركز ابـي غريب الصحي
و فـي احملـــمــــوديـــة تــــكـــون في مــــركـــز
احملمودية االول اما في قضاء الطارمية
ـراجــعـة في مـركـز الــطـارمـيـة فــتـكـون ا
الـصحي) واوضـح احلجامـي ان (قطاع
ـــنـــصـــور الـــكـــرخ خــــصص مـــركـــزي ا
الــنــمــوذجي  والــسالم  كـمــا يــســتــقـبل
راجـعـ في مـركز بالط قـطـاع الـدورة ا

بـاإلضافة الى القيام باعطاء محاضرات
تـــوعــويــة و ارشــاديـــة لــلــحـــفــاظ عــلى
صـــحـــتــهـم وسالمـــتــهـم من الـــعــدوى).
وبـشأن اخر باشر مصـرف الرشيد ببيع
عـملة الدوالر للـحجاج بواقع ثالثة االف
ـصــرف في بـيـان دوالر لــلـحـاج. وقــال ا
ــبـاشــرة بـبــيع عـمــلـة امس انـه (تـمت ا
الــدوالر لــلــحــجــاج وبــواقع ثـالثـة االف
دوالر لــكـل حـاج) واضـــاف انه (ســيــتم
ـنـفـيــست اخلـاص بـاحلـجـاج اعــتـمـاد ا
بـدال من تـذكـرة السـفر)  مـشـيرا الى ان
صـرف التي تـمنح هـذه العـملة (فـروع ا
هـي بجانب الكـرخ اجلوادين و اليرموك
ــــامــــون و الــــدورة امــــا في جــــانب و ا
الـــرصــافــة  فـــهي الــشــورجــة و راغــبه

سبح). خاتون و التجاري وا
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ضبـطت هيـئة النـزاهة أضـابير
ــصــرف قــروض زراعـــيــة فـي ا
الـزراعي فـرع محـافـظة مـيـسان
صرفَت بـأسمـاء وهميـة مبـينةً
أن قـيـمــة تـلك الـقــروض بـلـغت
 820 مـليـون ديـنار. وقـال بـيان
لـلــهــيــئـة أمس أنـه (   ضـبط
أضــابـــيــر خــاصــة بــالــقــروض
َّ مـنحها خالفاً الزراعية التي 
لـــلـــضـــوابط والـــتـــعـــلـــيـــمـــات
ـــصــرفــيـــة ضــمن مـــشــروعي ا
ـــبـــادرة الــزراعـــيـــة وقــروض ا
ــصـــرفــيــة في الـــتــســهـــيالت ا
صـرف الـزراعي في احملافـظة ا
وأنَّ عـــمـــلـــيـــة الــــضـــبط تـــمت
وجب مذكرة قبضٍ قضائيةٍ)
واضـــــاف  إن (فــــريق مـــــكــــتب
حتقيق ميـسان الذي انتقل إلى
ـــــصــــــرف الـــــزراعـي - فـــــرع ا
العمـارة في احملافظـة تمكن من
ضــبط  اربع أضــابــيــر خــاصـةٍ
بـالـقـروض وان قيـمـة الـقروض
ضـبـوطة بـلغت   820 ملـيون ا
دينـار وان عملـية الـصرف تمت
ـزارع دون بأسـمـاء عدد من ا
عـلـمـهم  اي بـأســمـاء وهـمـيـة)
وأضاف أنه ( تنظـيم محضر
برزات ضبط أصولي بجـميع ا
ــضــبـــوطــة وعــرض األوراق ا
التحـقيقـية على قاضي مـحكمة
حتـقــيق الـنــزاهـة في مــيـسـان
والــتــحــقــيق جـار فــيــهــا وفــقـاً
ــادتــ   316 و 340 ألحــكــام ا
من قانون العقوبات).فيما أعلن
قـائـد قـوات الشـرطـة االحتـادية
الـفــريق رائـد شـاكـر جـودت عن
اعتقال ثالثـة  إرهابي أحدهم
يــــنـــــتـــــمـي إلى مـــــا يـــــســـــمى
استخـبارات داعش في كركوك.
وقال جـودت في بيان امس  إن
(اللواء  19 اعتقل خالل عـملية
امـنيـة عـلى ثالثة ارهـابـي في
قريتي علي سراي واالفتخارات

ــنــظــمـة ــة ا وعــنــاصــر اجلـر
ضــمن قـواطع الـعـمـلـيـات كـافـة
حـيث  تـنـفيـذ واجب تـفـتيش
ضـــمن مـــنـــاطق الـــبـــو بـــحـــر
وحــصــيـــوة نــتج عــنه تــدمــيــر
مضافـة للعدو والـعثور على 7
عـبــوات نـاسـفـة مع  11 قـذيـفـة
مختلفة العيار وسالح رشاشة
أحــــاديــــة وحــــاويــــات عــــتـــاد
مــخـلــفـات حــربـيــة لـعــصـابـات
داعش االرهــابـــيــة  رفــعــهــا
بــدون حــادث). وأعــلــنـت قـوات
الــبـيــشـمــركـة الــتـابــعـة إلقــلـيم
كردسـتان عن انتـهاء عـمليـاتها
الـعـسـكـريـة في جـبـل قـره جوغ
الـتـابع لـقـضاء مـخـمـور الـتابع
حملــافــظــة اربــيل .وقــال  قــائــد
مــحــور الـكــويـر  –مـخــمـور في
قــوات الــبــيـشــمــركــة ســيـروان
الــبـــارزاني في تــصــريح امس
ـشــتــركــة الـتي ان(الــعــمـلــيــة ا
أطــلـقــتـهـا قــوات الـبــيـشــمـركـة
بالـتـعاون مع الـتحـالف الدولي
الـــتي بــدأت مـــنــذ فـــجــر أمس
لـتــطـهـيــر جـبــال قـره جـوغ من
عـصـابـات داعش اإلرهـابـيـة قـد

انـــتـــهت) وأضـــاف بـــأنه ( 
قــــصف  31 مــــركــــزا تــــابــــعــــاً
لــعـــصـــابــات داعـش وقــتل 14
مـنـهم والـقـضــاء نـهـائـيـاً عـلى
ضافات التي كانت تابعة لهم ا

وتدميرها بالكامل).  
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الـتـابـعـتــ حملـافـظـة كـركـوك)
ــعــتــقــلــ وأضــاف أن (أحــد ا
يــــنـــــتـــــمـي إلى مـــــا يـــــســـــمى
باستخبارات داعش مهمته رفد
االرهـــابــــيـــ بـــاالحــــداثـــيـــات
ــواطـــنــ ـــعــلـــومـــات عن ا وا
والـتـخـطـيط الخـتطـافـهم فـيـما
اشـــتــرك االخـــران بــعـــمــلـــيــات
إرهــابــيــة اســتــهــدفت الــقــوات

األمنية). 
ـحـافـظـة وافــاد مـصـدر امـني 
الـسـلـيـمــانـيـة بـأن قـوة امـنـيـة
عــثـرت عـلى جــثـة نـاشط كـردي
ايــراني في مــنــطـقــة بــنــجـوين
ـصـدر في تـصـريح  ان .وقـال ا
(الـقــوات االمـنــيــة عـثــرت عـلى
جثـة النـاشط اقبـال مرادي وان
اجلثة علـيها اثار طـلقات نارية
في مــنــاطـق مــتــفــرقــة مــنــهـا)
واضاف انه ( نقل اجلثة الى
الــطب الــعــدلي فــيــمــا فــتــحت
عـرفة اسباب الشرطـة حتقيـقا 
احلـــادث). وتــمـــكـــنت الـــقــوات
األمــنـــيــة في قــيــادة عــمــلــيــات
بـــغــداد مـن تــدمـــيــر مـــضــافــة
لـداعش فـيـمـا عـثـرت عـلى عدد
من العبوات النـاسفة في بغداد

.
وقالت  الـقـيادة في بـيان امس
ان( الـقــوات األمـنـيـة في قـيـادة
الــعــمـــلــيــات تــواصل مــطــاردة
عـــصــابـــات داعش اإلرهـــابـــيــة

رائد شاكر جودت
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ـتقـاعدون مـطالـبتـهم رئيس جـدد ا
الــوزراء حــيـدر الــعــبـادي بــصـرف
دفـعـات مكـافأة نـهـاية اخلـدمة بـعد
مــــرور عـــام كــــامل عــــلى تـــقــــاعـــد
بعضهم وهـددوا القيام بتظاهرات
ـعطل احـتـجاجـيـة النتـزاع حقـهم ا
دة. الـية طـيلـة هذه ا لـدى وزارة ا
وقـالوا لـ (الـزمان) امس ان (حـقهم
اليـسـقط بـالـتـقـادم وان كـبـر سـنهم
اليـعـوقهم من الـقيـام بأحـتجـاجات
ـــا قــام به الـــفـــقــراء في ـــاثــلـــة 
الــبــصــرة واحملــافــظــات االخــرى)
واضـــافــــوا ان (الـــوزارة تـــتـــلـــكـــأ
بــصــرف مــكــافـأة نــهــايــة اخلــدمـة
بــالـرغم من اعـالن هـيـئــة الـتــقـاعـد
صـرفـها عـلى شـكل دفعـات مـتى ما
ـاليـة اخملصـصة) ـبالغ ا تـوفرت ا
واوضــحـوا انه (عـنــد كل مـراجـعـة
ـصرف او نـتـفـاجـأ  بـرد مـوظـفي ا
ــكــافــأة الــهــيــئــة بــعــدم اضــافــة ا
والـعـودة لالنـتظـار الشـهر من اجل
ـبــالغ من الــهـيــئـة). حتــويل تــلك ا
ن ونــاشـدوا الـعـبــادي (الـرحـمـة 
افــنـوا شـبــابـهم في خــدمـة الـدولـة
ومـؤسسـاتها وبـالتـالي رد اجلميل
وعــدم تـأخـيــر تـلك االسـتــحـقـاقـات
ـشروعة) واشـاروا الى ان (هناك ا
ـئــات من احملـالـ عـلى الـتـقـاعـد ا
ـكـافـأة السـباب بـحـاجـة الى تـلـك ا
عـــدة مـــنــــهـــا الـــعالج وتـــغـــطـــيـــة
مـتـطلـبات احلـياة الـصعـبة في ظل
الــظـــروف االقــتــصــاديــة احلــرجــة
وفـــرض احلــكــومــة ضـــرائب عــلى
الــســلـع واخلــدمـات) مــؤكــدين ان
ـكــافـأة يــنـعـكس (تــأخـيــر صـرف ا
ـعــيـشـيـة ســلـبـا عـلـى اوضـاعـهم ا
ومصداقية دائرة التقاعد التي تعد

بــــالـــتــــنــــســـيـق مع وزارة الــــنـــقل
واجلــهـات ذات الــعالقـة) واضـاف
ان (اجملـــلـس صــوت عـــلـى اصــدار
ضـمــانـة سـيـاديـة لـصـالح مـشـروع
مـحطة ميسان االستـثمارية للطاقة
والـتصويت ايـضا  على بـيع قطعة
ارض فـي مـــنـــطـــقـــة ســـبع ابـــكـــار
الـــعـــائــدة الى الـــشـــركــة الـــعـــامــة
ـشـاريع في لــلـتـصــمـيم وتــنـفـيــذ ا
ـــعـــادن الى وزارة الـــصـــنـــاعـــة وا
شـاغليها). بدورها  اعـلنت االمانة
الـــــعـــــامـــــة جملـــــلـس الـــــوزراء عن
تـــــعــــويـض نــــحــــو  11ألـــــفــــا من
ــــتـــلـــكـــاتـــهم خالل ـــتـــضـــررة  ا
الـنـصف األول مـن الـعـام  اجلاري.
واكــد بــيــان لالمــانـة ان (الــلــجــنـة
ـــركــزيــة صـــادقت عــلى  10 االف ا
واطـن و 731 مـعـاملـة خاصـة بـا
ــتـلـكـاتــهم في بـغـداد ــتـضـررة  ا
واحملـافظـات خالل الـعام اجلاري)

مــبـيــنـا ان (االعــداد تـوزعت بـ 6
االف و  564 مـعامـلة صـحيـحة و4
االف و  167 مـــــعـــــامـــــلـــــة غـــــيــــر

الصحيحة).
وأوضـح الـــبــــيـــان ان (مــــجـــمـــوع
ـتـلـكـاتـهم ـتـضـررة  ـواطــنـ ا ا
الـذين  تـعويـضـهم وفق القـانون
ــعــدل بـلغ رقم  20 لــســنـة  2009 ا
نــــحــــو  11 ألـف مــــتــــضــــرر خالل
الـنـصف األول مـن الـعـام اجلاري)
ــعــامالت مــبـــيــنــا ان (مــجـــمــوع ا
ـــصـــادق عـــلـــيـــهــا خـالل الـــعــام ا
ـــاضي بــلــغت  9 االف مـــعــامــلــة ا
ـنـجزة ـعـامالت ا قـيـاسـا بـإعـداد ا
خـالل الــــنــــصف األول مـن الــــعـــام

اجلاري).
تصاعدة مـؤكدا ان (هذه الوتيرة ا
صادقـة على معامالت في عـمليـة ا
تضـررين جاء بـجهود ـواطنـ ا ا
والـــتــزام الــلـــجــنـــة ومــوظــفـــيــهــا
وتـوجيـهات  امانـة جمللس الوزراء
ــعــامـالت بــأســرع وقت بـــإجنــاز ا
ـكن من اجل رفع جزء من الضرر

 .( واطن الذي حلق با
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دون تـنفـيذ مـكتـفيـة بالـتصـريحات
بـالغ مـتوفرة واطـالقها فـقط وان ا
ـصـارف ولكن سـيـكـون قريـبـا في ا
ـراجـعـة ال تـوجـد اي مـبـالغ عـنــد ا
وبــالــتــالي اثــر ذلك عــلى نــفــســيـة
ــتـقـاعــد وشـعـوره بــالـغـ وعـدم ا
ـــعــنــيــة) مـــصــادقــيـــة اجلــهــات ا
واوضـــحــــوا ان (اســـعـــار الـــنـــفط
بــارتـفـاع مـتـواصـل عـلى عـكس مـا
ـوازنـة مـا اقــر في تـخـصـيــصـات ا
وفـــر امــــواال طـــائـــلــــة بـــاالمـــكـــان
تــخـصــيص جــزء مـنــهـا لــتـســديـد
ـــتــقـــاعــدين) وجـــددوا مـــكــافـــأة ا
مــطــالــبـــتــهم الــعــبــادي بــتــوجــيه
(الـوزارة الطالق تلك االستـحقاقات
ـمكنة وال سـيما ان عيد بـالسرعة ا
االضـــحى عــلـى االبــواب وان هــذه
ـبالغ الـفـئـة بـامس احلاجـة لـتـلك ا
ـــواجـــهـــة مـــتــطـــلـــبـــات احلـــيــاة
الـــيـــومـــيـــة) مـــهــــددين (الـــقـــيـــام
بــتـظـاهـرات احــتـجـاجــيـة النـتـزاع
ـعـطل لـدى الـوزارة طـيـلـة حـقــهم ا
ـــدة). فــيـــمــا قـــرر مـــجــلس هـــذه ا
ـتقـاعـدين بـنـظام الـوزراء شـمـول ا
ـــكـــتب تــــوطـــ الـــرواتب.وقــــال ا
االعـالمي لرئـيس الـوزراء في بـيان
إن (مـجـلس الـوزراء قـرر بـجـلـسـته
تـقـاعدين بـقراره رقم شـمـول فئـة ا
 281 لــسـنـة  2017 بــشـأن تــنـظـيم
عـملـية توطـ رواتب العـامل في
ـؤســسـات احلـكـومـيـة بـاالضـافـة ا
ــوافـقــة عـلى تـشــكـيل خــلـيـة الى ا
ــتــابــعـــة وضع اخلــدمــات االزمـــة 
واجلـانب االمـني) مـشـيـرا الى انه
( اقـرار التـوصيات بـشأن تـفعيل
قــانـون رعــايـة الـعــلـمــاء كـمـا وجه
بـقـيـام وزارة النـفط بـإعـداد دراسة
جـدوى شـامـلـة عـن مـشـروع انـشاء
قـاعدة تصديـر بحرية لـلنفط اخلام
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الــشـرطــة من احلــصــول عــلى الــنــقــاط الـثـالث عـلى
ــواجـهـة الــتي انـتـهت حـســاب فـريق الـكــهـربـاء في ا
بهـدف دون رد احـرزه مـهـنـد عـلي لـيـصـل الـشـرطة
ـركــز الــرابـع فـيــمــا حــافظ الى الــنــقــطــة  83 فـي ا
ـركـز اخلـامس بـ 8 5نـقـطـة. وحـقق الـكـهـربـاء عـلى ا
فريق نـفط ميسان قفزة مهمة في ترتيب فرق الدوري
مـتـاز بعـد فوزه عـلى الـنجف بـثالثـة اهداف مـقابل ا
هــدف واحـد وسـجل لـنـفط مــيـسـان وسـام سـعـدون
هــدفـ واكــرم رحـيم ولــلـنــجف جــبـار كــر قـبل ان
ـبـاراة ورفع الـفـائـز رصيـده الى 49 يـنـسـحب من ا
ركـز الـثامن ـركز الـ 11 لـيـصل الى ا نـقـطة تـاركـا ا
بـفارق االهـداف عن نـفط الـوسط ونفط اجلـنـوب اما
الـنـجف فـبـقى سـادسـا بـرصـيد  55 نـقـطـة. وخـطف
جنم نـفط ميسـان وسام سـعدون لـقب هداف الدوري
ــركـز الــثـاني الـعــراقي بــرصـيـد  24 هـدفـا تــاركـا ا
هاجم اجلوية امجد راضي الذي سجل  23 هدفا.
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افسـد فـريق النـفط فـرحة حـامل الـلقب فـريق الزوراء
عـنـدمـا هزمـه بهـدفـ تـناوب عـلى تـسـجـيلـهـمـا مازن
باراة الثاني في اللقاء فيـاض ووليد كر في شوط ا
الـذي جرى امس االربـعـاء في مـلعب الـشـعب الدولي
ـمـتاز حلـسـاب اجلـولـة الـ 37 االخـيـرة من الـدوري ا
وسم  - 2017 بـكـرة القـدم أذا سـدل الـسـتـار عن ا
  2018 وشـهد الـيـوم اخلـتامـي اقامـة اربع مـبـاريات
ـراكـز من الـثانـي وحتى حـسمت تـرتـيب الـفـرق في ا
الــرابع. وبـــقى رصــيــد الــنــوارس عــنــد  88 نــقــطــة
ـركـز الـثـالث. وحسم واصـبح لـلـنفط  84 نـقـطة في ا
فريـق القوة اجلوية مركز الوصافة برصيد  84 نقطة
بفـارق االهـداف عن النـفط بـعد تـفـوق اجلويـة خارج
ارضه عــلى فــريق نـفط الــوسط في الــنـجف بــهـدفـ
حـمال تـوقيع حـمـادي احـمـد وامـجد راضـي وتوقف
رصــيـد نــفط الــوسط عن  49 نـقــطــة. وتــمـكـن فـريق ∏
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والفنية من أجل اإلسراع إلعادة توفير
خدمـة األنتـرنت بسـرعة وكـفاءة عـالية
عن طـــريق شـــبـــكـــة مــســـتـــقـــره غـــيــر
ـتـذبـذبــة). وشـهـد الـعــراق انـقـطـاعـاً ا
خلــدمـــة االنــتـــرنت مع ضـــعف واضح
باخلدمة كما سبب ذلك الى توقف كلي
في االتـــصـــال بـــ مـــراكـــز االبـــحـــاث
ـؤسـســات االخـرى في ظل واالعالم وا
استـمرار االحـتجاجـات في احملـافظات
عــلى تــدني اخلــدمــات وتـراجـع فـرص
الـعـمل بــ الـشـبـاب. مـن جـهـة اخـرى
أعلنت الهـيئة الـعامة للـكمارك الـتابعة
ـالـية عن تـنـفـيذ قـرار مـجلس لوزارة ا
الـوزراء بــشــأن تــكــدس الــبـضــائع في
ــوانـئ واتــخـــاذ االجـــراءات الالزمــة ا
لضـمـان اسـتـمرار الـعـمل . وقـال بـيان
للهيـئة امس انه (تنـفيذا لـقرار مجلس
الــــوزراء رقم 186 لــــلـــــعــــام اجلــــاري
ـــعـــاجلــة واإلجـــراءات الـــتي صـــدرت 
وانئ وأسـتنادا تكدس الـبضـائع في ا
لقرار اجمللس رقم 255 تستمـر الهيئة
وأضاف ـوضوع)  بالـعـمل حلل هـذا ا
تابعة ـكلف  ان (القرار الزم الفريق ا
ـتـعــلـقـة في اإلجـراءات والـتــحـديــات ا
نـافـذ احلـدودية بـتـقد تـقـريـر بذلك ا

خالل أسبوع).  
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