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ـتـكـامـلـة اخلـاصـة بـنـا من الـقـيـمـة ا
االســــتــــكـــــشــــاف إلى الـــــتــــســــويق
واخلـدمـات الـلـوجـسـتيـة إلـى البـنى
التـحتيـة التـكنولـوجيـة مع مشاريع

في أكثر من  50دولة).
WODH½  UI²A

من جـــهـــة حــــقـــقت شــــركـــة تـــوزيع
نـتـجات الـنـفطـية مـعـدالت تصـدير ا
ـشـتــقـات الـنــفـطـيـة عــالـيـة ألنــواع ا
ــاضي حـــيث بـــلــغت خالل الـــعـــام ا
ــصـدرة مـنـهــا مـلـيـارات الـكــمـيـات ا
الــلـــتـــرات تـــعــود بـــالـــفـــائــدة عـــلى

ستوى اإلقتصادي للشركة .  ا
وقال مـدير عام الـشركـة كاظم مـسير
ياس في بيان تلقته (الزمان) امس
ان (العـامـل في الـقـطاع الـتـوزيعي
حـقــقـوا إجنـازات كـبـيــرة عـلى كـافـة
ــســتــويــات ومن بــيـنــهــا تــصــديـر ا
نتجات النفـطية) كاشفاً عن (أرقام ا
الكـميات وأنـواعهـا حيث  تـصدير
أكثر من مليار ومـئتي مليون لتر من
زيت الـوقود  و970  ملـيـون لـتر من
النـفـثا وأكـثر من 80 ملـيون لـتر من
الــگــازولــ وأكــثــر من 44 ألف طن
من مــادة ال في آر). وأشــار مــســيــر
الى (ان اإلجنــــازات الـــتي حتــــقـــقت
عــلـى مـــدى الــســـنـــوات الـــســـابـــقــة
واإلسـتــثــمــار اجلــيــد لــلــمــنــتــجـات
ـصدرة والتي أثرت بشكل النفطية ا
إيـجـابي عـلى أربـاح الشـركـة مـثـمـناً
الــدور الــكــبــيــر لــكــوادرهــا وإلـهــمم

الــعــالــيــة الـتي ســاهــمت بــتــحــقـيق
ـا ســاعـد ذلك ـنــافع  الــعـديــد من ا
دن احملررة سـاهمـة بإعمـار ا على ا
ــنـافـذ الــتـوزيــعـيـة فــيـهـا وتــأهـيل ا
شـاريع السـاندة التي والعديـد من ا
). وكشف مـسير عن واطنـ تخـدم ا
ـبيـعـات الـفعـلـيـة اخلاصـة بـبعض ا
ـنـتـجــات الـنـفـطـيـة في كـافـة فـروع ا

انــشـــطـــة األعـــمــال الـــتـــجــاريـــة في
الـــعـــراق والـــتي تـــشـــمل تـــطـــويـــر
الـتـكـنـولـوجـيـا واإلنـتـاج وتـتضـمن
جــهـــود عــمــلــيــات االســتــخــراج في
الـغـراف اضـافـة الى حـقـول حـلـفـاية
وبـدرة). كمـا أوضـحت الـشركـة انـها
(جنحت في الوصـول الى اول انتاج
نفطي جتاري في  31اب  2013بعد
تــوقـيــعــهــا عــقــد خــدمــة الــتــطــويـر
نـطـقة الـغراف في شـباط واإلنتـاج  
2010 إذ اســتــثــمــرت حـتـى االن مـا
يـقارب 8.3 ملـيـار دوالر في صـنـاعة

النفط والغاز في العراق).
وأكــدت الــشــركــة ان (حــقل الــغـراف
النفـطي ينتج مـعدل سنـوي متوسط
يـصل إلى 100 الف بـرمــيل يـومـيـا
بلغ  178مليون ويسهم حتى اآلن 
بــرمــيل من الــصــادرات الـتــراكــمــيـة
الــعـراقــيـة) مــتـوقــعـة ان يــزيـد هـذا
عدل إلى (أكثر من الضعف ليصل ا
ـسـتــهـدفـة الـتي إلى ذروة اإلنـتــاج ا
تبلغ 230 ألف برميل يـومياً بـحلول
الــربع االخـــيــر من عــام  2020عــلى
تـــوقع بـــان يـــبــقـى مــعـــدل اإلنـــتــاج
ـا بـعد ـسـتوى  مـستـقـرا عـند هـذا ا

عام 2030).
وختـم التـقريـر ان (بـترونـاس تـطبق
أسالـيب مبـتكرة لـلتـكنـولوجـيا التي
تــســـاعــدنــا عــلى اكــتــشــاف وزيــاده
مــصـــادر الـــطـــاقـــة حــتـى من أكـــثــر
الـبــيـئـات صـعـوبـة وتــمـتـد سـلـسـلـة
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الــشــركـة بــاحملــافـظــات خالل الــعـام
ـاضـي ايـضـا مـبــيـنـاً أن (الــبـنـزين ا
احملــسن بــلــغت مــبــيـعــاته ثــمــانــيـة
مـلـيـارات لـتـر فـيـمـا بـلـغت مـبـيـعـات
البنزين عالي االوكتاين 210 مليون
لتـر  والـنفط األبـيض نـحـو ملـياري
لـتـر  وزيت الـغـاز ثـمـانـيـة مـلـيارات
لتـر تقـريبـاً وزيت الوقود 15 مليار
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أوجـزت لــسـيــادتـكم فـي اجلـزء االول دالئل عــلى ضــعف سـيــطـرة
الـية والـعدل على الـدوم الـعام واخلـاص  ولم اتفصل وزارتي ا
في سـيـطـرة االحـزاب عــلى عـقـارات الـدومـ الـعــام ومـنـهـا مـئـات

اآلالف من الدوا الزراعية وغيرها الكثير.
وكذلك لم أذكر لك حديث الناس الشائع فعـندما تقول لدي معاملة
في دائرة التـسجيل الـعقاري الفالنـية ينـصحوك بالـتفاهم مع (ابو
الـفالفل) عـنـد الـبـاب  والـدائـرة الـفالنيـة يـنـصـحـوك بـالـتفـاهم مع
(اجلــايـجي) وهـذا حـديث شـائع ال يـعــد دلـيال  ولـكـني شـخـصـيـا
وقـبل سنـ اجريت مـعامـلـة اعفـاء داري البـالغـة مسـاحتـها 120م
نصـور اني سبق ان بعت جزء من فأشر التـسجيل العـقاري في ا
الدار عام 2012 واحلقيقة ان االمر حصل في  2002وكلفني ذلك
ــراجــعــات الى الــتــســجــيل الــعــقــاري الــعــامــة /جلــنـة عــشــرات ا
االسـتـفـــــــــــادة الـتي كـتـبت طـلبـا لـرئـيسـهـا ما نـصه ((الـيـوم هو
ــاراثــون تــقــد الــطــلــبــات ــائــة  الــيــوم الــثــالث والــســتــ بــعــد ا

لسيادتكم)) .. 
الية اليوم اصبحت حريـصة على اموال الدولة بحيث انها وزارة ا
قــررت ان تـنـقض كـافـة الـقـرارات االيــجـابـيـة لـلـجـنـة (129س) مع
ـثلهم في الـلجنة  العرض ان الـقرارات مصـادق عليـها من لدن 
ـشكلة هنـا بل انها تكـمن في اننا نسـمع انها قررت ذلك وليست ا

ولكن متى وكيف وأين ?? 
ـشـمولـون بـالـقانـون . لـيس هـذا فقط بل ال نـدري نـحن وال يدري ا
ان الــلــجـــــــــنـة 129س اضــطــرت لــتــمــشـيـه االمــور بــبــذل جــهـد
اسـتـثـنــائي في تـزويـد كـل مـشـمـول بــكـتـاب رسـمـي الى مـديـريـات
الـتـسـجـيل الـعـقـاري لـتـزويــــــــــدهم بـكـتب االسـتـشـهـاد وسـندات
ـديـريـات بـذلك  وقبل ـلـكـيـة مـعنـونه الى الـلـجـنـة  وعمـلت تـلك ا ا
ـديـرية الـعـامـة التي فـتـرة اوقفـــــت ذلك وقامت بـرفع الـطـلب الى ا
ا يـعـد روثيـنا شـمـول مراجـعتـهـا لتـقوم بـأرسـال االجابـة  عـلى ا

قاتال ..
ــشـــمـــول بــأن يـــذكــر في هــذا فـــضال عن ان الـــلــجـــنــة تـــطـــالب ا
االستشهـاد البيع وسعـر البيع حتى ولو كـان من جمعيـة تعاونية 
ــشـمــول بــتـلك والــتــسـجــيل الــعـقــاري غــالـبــا مــا يـرفـض تـزويــد ا

التفاصيل. 
وهناك عـضو آخر في الـلجنـة وهو السـيد رئيس الـدائرة القـانونية
لـوزارة الــعـدل وكـونه رجل قـانـون فـهـو يـعـرف ان دسـتـورنـا يـقـول
((حق الــتـقــاضي مـكــفـول)) وأن الــقـانـون ( (72مـوضــوع الـبـحث
شمول به حق االعتراض في محاكم البداءة  وقبلها لدى اعطى ا
الـلـجـنـة ومـع ذلك تـرفض وزارة الـعــدل من خالل الـهـيــئـة الـعـامـة
للضرائب تصديق اية وكالة تأتي من خارج العراق رغم ان اللجنة
-على حـد علـمي- فاحتت بـهذا الشـأن وأوضحـته أخيـرا نقول ان
ـعـرقالت هي لـيــــــست مـخالـفـة دسـتـورية وقـانـونـيـة يـعاقب هـذه ا
عـلـيــهـا الـقـانـون  111فــــــــقـط بل هي تـشـجـيع لـلــمـنـتـسـبـ عـلى
الــرشــوة ألن الــروتــــــ هــو الــذي يــخــلـــــــــق مــكــامن لــلــرشــوة
والفـساد نأمل من سـيادتـكم أن تبذلـوا جهدا اسـتثـنائيـا  فلم يبق
لــلـحـكــومـة بل لــلـنــــظـام بـرمــته اصـدقــاء فـقــد تـفـنــنـا في صــنـاعـة

االعداء... 
فـلم اجــد مـنـذ سـنــ مـواطـنــا اطل عـلى شــاشـات الـتــلـفـاز ومـدح
الـوضع فـي اي مـفـصل من مـفـاصل الـسـلـطـة بل ان قـسـمـا مـنـهم

يصرخون ويبكون بحرقة ... 
واألمن سـيــــــــادة االمـ الـعـام هـو (حـالـة رضـا) كـمـا عـرفـته في
بـحث لي قـبل عــــــقـدين مـن الزمـن  واألمن يـعـنــــــــي (الـتـنـمـية)
كــمـا عــرفــــــــه روبـرت مــكـنــمــــــارا  وهــو في كل االحـــــوال لن
يـعـني صـنـاعــة اعـداء كـــــم تـفـعل الـهــيـئـة الـعـامـة
لـلضـرائب  بـقـدر ما هـو صـناعــــــة اصـدقاء كم

تفعل اللجنة  129س.
اغتـنــــــم هذه الـفرصـة ألعبـر لكم عن تـقديري

الفائق
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اعــلــنت قــيـادة عــمــلــيـات ديــالى عن
الحــقــة فــلـول وضع خــطــة امــنـيــة 
ـنـاطق الـتي لم تـصـلـهـا داعش في ا
الـقـوات األمنـيـة في بـسـاتـ حوض

الوقف.
واشار قـائد شـرطـة احملافـظة الـلواء
فـيــصل الـعــبـادي في تــصـريح امس
الى ان (األوضـــاع االمـــنــيـــة في ابي
صـيــدا مـسـتـقـرة لــكن هـنـاك تـواجـد
لـعنـاصـر داعش في الـبسـاتـ تـقوم

باستهداف األبرياء). 
من جــــانـــبـه قــــال احملـــافـظ مـــثــــنى
ـؤتـمـر األمـني الذي الـتـميـمي ان  (ا
عـــــقـــــد امـس نـــــاقـش الـــــوضـع  في
احملـــافـــظـــة ودراســة اخلـــطط الـــتي
ـقـبــلـة لـلـحـفـاظ سـتــنـفـذ في األيـام ا
والسيـطرة عـلى منـاطق التي حتدث

فيها بعض االعمال االرهابية). 
وأفـاد مــصـدر في مـحـافــظـة نـيـنـوى
ــــقــــتل رجـل وزوجــــته بــــنــــيــــران
مــســلــحــ يــرتــدون زيــا عــســكــريـا
ـصــدر في ــوصل. وقــال ا جــنــوب ا
تــصــريح امـس إن (مــســلــحــ بـزي
عــسـكــري فـتــحــوا الـنــار جتـاه رجل
وزوجته في قرية النـداس عند مفرق
ع اجلـحش بقـاطع اجلزيـرة شارع
بــغـداد مــا أسـفــر عن مــقـتــلـهــمـا في
احلـــال) واضـــاف ان (قــوة امـــنـــيــة
فـرضت طـوقـا عـلى مـنـطـقـة احلـادث
ونـفذت عـمـلـيـة دهم وتفـتـيش بـحـثا
نفـذين الذين الذوا بـالفرار الى عن ا

منطقة مجهولة). 
واحــبـطـت هـيــئـة احلــشــد الـشــعـبي
محـاولة تـسـلل لعـناصـر داعش قرب
احلـدود الــعـراقـيـة الــسـوريـة.وقـالت
الهيـئة في بيان امـس انه (بناء على
معلومـات استخـبارية دقيـقة قصفت
مـدفــعـيـة احلــشـد واجلـيـش جتـمـعـا
لعناصر داعش في اجلانب السوري

في مدينة الرمادي قبل ايام) ,مشيرا
الى ان (عـمـليـة االعـتـقـال تـمت وفـقا
ــعـلـومــات اسـتــخـبـارتــيـة دقــيـقـة),
ـــتـــهـــمـــ وتــــابع انه ( احـــالـت ا
ـعـنيـة التـخـاذ االجراءات لـلجـهـات ا

القانوينة بحقهم). 
وفي مـحـافـظـة ذي قار  ,أعـلن جـهاز
األمـن الـــوطـــني فـي احملـــافـــظـــة عن
اعـتــقـال مـحـتـال تــقـمص دور مـحـام
وهــو مــحــكــوم بــالــســجن غــيــابــيــا

خلمسة أعوام.
وقــال مــصــدر في تــصــريح امس ان
(مفـارز األمن الـوطنـي وبعـد مـتابـعة
دقـيقـة تـمـكنـت من االيقـاع بـاحملـتال
ـــــديـــــنـــــة في كــــــمـــــ نـــــصب لـه 
ـــتــهم الـــنـــاصـــريــة) ,واوضح ان (ا
مــطــلــوب لــلــقــضــاء في 20 قــضــيـة
جــنــائـــيــة وســبق وان صــدر بــحــقه
حــكـمــا غـيــابـيــا بـالــسـجن خلــمـسـة
ـتـهم احيل اعوام) وأشـار الى ان (ا
الى اجلــهـات الـقــضـائـيــة اخملـتـصـة
الكـــمـــال الــتـــحـــقــيـق مــعـه). والــقت
مكافحة االجرام في مـحافظة النجف
عــلى ســارق حــقــائب الــنـســاء خالل

عملية نوعية. 
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ديـرية شـرطـة احملافـظة وقال بـيـان 
تـلــقـته (الــزمـان) امس ان (مـكــافـحـة
االجرام تـمكـنت خالل عمـليـة نوعـية
الـقبض عـلى سـارق حـقائب الـنـساء
بــعـــد مــتـــابـــعــته ورصـــد هـــويــته)
واضـاف ان (الـسـارق اعـتـرف قيـامه

بسرقات كثيرة في احملافظة). 
كـــمــا عـــثــرت الـــقــوات االمــنـــيــة في
احملافــــظة عـلى اربع رمانـات يدوية
و 126 صـــــاعـق رمــــانـــــة في مـــــكب
لــلـنــفـايــات والـتي انــفـجــرت واحـدة
مـــنـــهـــا عـــلى طـــفل الـــذي  نـــقـــله
لـــلــمــســـتــشــفى دون ذكـــر مــزيــد من
الـتفـاصـيل بـشـأن احلادث.  الى ذلك
نافذ احلدودية بياناً اصدرت هيئة ا

بــشـــأن مـــا اعـــلـــنه الـــنـــائب هـــمــام
الـتـمـيـمي عن دخـول شـحم مـسـرطن
للبالد عبر منفذ مندلي احلدودي مع

إيران. 
وقــالت الــهــيــئــة في بــيــان امس إنه
(بـنـاءً عـلى مــا نـشـره من تـصـريح
لــلـنـائب عـن ديـالى هـمــام الـتــمـيـمي
بــشــأن دخــول شــحم مــســرطن عــبـر
نـفذ يفـتقـر إلى الدقة) ,واضاف ان ا
(رئيس الـهيـئة كـاظم العـقابي ووفق
معلومـات مؤكدة يتم ضـبط شحنات
ــــســـرطــــنـــة احملــــضـــور الـــشــــحم ا
اسـتـيـرادها وإحـالـتـهـا إلى الـقـضاء

ــاثـــلــة وقـــد ســبـق هــذا إجـــراءات 
أطـاحت بـرؤوس فـسـاد والـتي كـانت
ـــواطن تـــهـــدد وتـــعـــبث بـــصـــحـــة ا

نتوج احمللي). وا
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نـفذ غـير معـترف به من مؤكـدا ان (ا
قبل اجلانب اإليـراني كمنـفذ حدودي
رسـمي كـمـا وان الـعقـابي  طـالب من
ـنـفـذ أو ــركـزيـة إغالق ا احلـكـومـة ا
تـعـزيــزه بـقـوة حـمـايــة تـتـنـاسب مع
مـستـوى الـتـهديـدات واالبـتـزاز التي
يتعرض لها القائم على إدارته من
سلحة واخلارجة عن قبل اجملاميع ا

ــعــروضـة في األســواق احملــلــيـة ا
ومــــخــــازن اجلــــمــــلــــة فـي جــــانب
الــــرصــــافـــــة أســــفـــــرت عن إتالف
واد 725366 كيلوغراما من ا
الصـلبة واكـثر من مـليـوني لتر من
واد السائلة) ,واضاف ان (الفرق ا
الـرقـابـيـة قامـت بسـحب  4464من
ستوردة واد الغذائية احمللية وا ا
لـغـرض فحـصـهـا مـخـتبـريـا لـبـيان
سالمــتـهــا من نــاحـيــة االســتـهالك

البشري).
الفتـا الى ان (شـعبـة الـرقابـة قامت
بـإجراء 781 حـمـلـة صـحـيـة خالل
ــدة ذاتـهــا  بــاإلضـافــة الى قــيـام ا
الـــــفــــرق بــــزيــــارة 83553 مــــحال

و3925 معامال).
مبيـنا ان (عـدد البطـاقات الصـحية
التي  منحهـا الى العامل خالل

دة 12543). ا
وتـابع  الـطـائي ان (هـذه احلـمالت
تـأتي بــالـتـزامن مع خــطـة الـدائـرة
فـي احلــــفــــاظ عــــلـى األســــواق من
ـواد الـتـالـفـة األغـذيـة الـفــاسـدة وا
واتــــخـــاذ إجــــراءات رادعــــة بـــحق

اخملالـفـ لضـمـان عدم تـكـرار هذه
اخملــالــفـات)  ,مــؤكـدا أن (عــمــلــيـة
اإلتـالف تـــتـم في أمـــاكـن الـــطــــمـــر

الصحي). 
فـرزة الـطبـية الـطوعـية وباشـرت ا
ـســتـشـفى إبن الـبـلـدي اخلـاصـة 
لألطـــفــال والـــنـــســـائـــيــة بـــاطالق
مـــشــروع الــعــيـــادة االســتــشــاريــة
تنقلة من أجل التخفيف اجملانية ا
ــواطــنــ ذوي الــدخل عن كــاهل ا
احملدود .  وقال مديـر القسم الفني
سـتشـفى سالم الـعطواني ان في ا
ـشروع يـأتي ضمن سـلسـلة (هذا ا
ــفــرزة ــبـــادرات الــتي حتـــرص ا ا
الــطـبـيــة الـطـوعـيــة عـلى اقــامـتـهـا
بــــــالــــــتــــــعــــــــــاون مـع األطــــــبـــــاء
ـــرضى االخـــتـــصـــاص لـــفـــحص ا
مجانا وحتويل بعض احلاالت الى
ـسـتـشـفـيـات احلـكـومـيـة األخـرى ا

عند احلاجة). 
ــفــرزة من جـــانــبه قــال مــســؤول ا
عـادل الــزيـدي ان (تـعــاون األطـبـاء
فـرزة ليس بـجديد وهم وأعضـاء ا
عـــــلى تـــــواصل دائـم مع احلــــاالت

ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن
مـديــر عـام الـدائـرة جــاسب لـطـيف
احلــــجـــــامـي قــــولـه ان (الـــــدائــــرة
خـصــصت مـلــيـارين و  25مـلـيـون
ديـنـار لـلـمـسـتـشـفـيـات و قـطـاعـات
الـرعايـة الـصحـيـة االوليـة الـتابـعة
لــهـا اضــافـة الـى تـخــصـيــصـاتــهـا
االعتيـادية بـهدف االرتقـاء بالواقع
الـــصــــحي و حتـــســـ اخلـــدمـــات
الـــطـــبــيـــة والـــصـــحــــــيـــة خـــدمــة

للمواطن). 
بدورهـا اعلـنت دائرة صـحة بـغداد
الرصافة عن إتالف اكثر من 2880
ـواد الـغـذائـيـة الـصـلـبـة طـنـا من ا
والـسـائلـة وذلك لـعـدم صالحـيـتـها
لالســتـهالك الــبــشـري خالل الــعـام

نصرم .  ا
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وقال مدير شـعبة الرقابـة الصحية
بـالــدائـرة رعـد مـحــمـد الـطـائي في
بـــيـــان تــلـــقـــته (الـــزمــان) امس إن
(الــدائـرة قــامت بـحــمالت مـنــفـردة
ومــشــتـركــة بــالـتــعــاون مع جــهـاز
ــــــواد األمن الـــــــوطـــــــني عـــــــلـى ا
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ـالـيـزيـة أعـلـنت شــركـة بـتـرونـاس ا
العاملة في حـقل الغراف النفطي في
محافظة ذي قار أعـلى كمية تصدير
تـبـلغ  118.5بـرمـيل يــومـيـاً وأعـلى
انتاج يومي يبلغ  103.3برميل في

اضي. كانون االول ا
وقـال الــرئـيس االقـلــيـمي لـعــمـلـيـات
الــعــراق عــبــد مــالك بن جــعــفــر في
بيان إن (الـشركة حـققت أعلى كـمية
تــصــديـر والــبــالــغـة  118.5بـرمــيل
يومـيـاً في ح تـمـكنت الـشـركة من
حتـقـيق أعـلـى انـتـاج يـومي والـبـالغ
103.3 بـــــرمــــيـل في كـــــانــــون االول
2018 وذلك بـعـد االنــتـهـاء من حـفـر

22 بئراً).
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وأضـــاف الــبـــيــان أن (الـــعــمـــلــيــات
والـصـحـة والـسالمـة والـبـيـئة  تـظل
الـــعــنــاصـــر األســاســيـــة في أعــمــال
بتـروناس) مـوضـحاً انـهم (يسـعون
ـرافق واخلـدمات لـضـمان تـشـغـيل ا
ـتـطـلـبات ـا يـتـوافق مع ا بـأمـان و
ـارسـات أفـضل في الـتـنـظــيـمـيـة و

مجال الصحة والسالمة والبيئة).
وأكـد أن (الــشـركـة اسـتــثـمـرت نـحـو
 150ألف دوالر اميركي خالل 2018
ضـمن بـرامج حتت مـسـمى سي أس
نافع االجتماعية التي ار اخلاص با

تستفيد منها منطقة احلقل).
ولفت إلى أن (الشركة تعتزم توسيع
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حقل نفطي جنوب العداق

اإلنسـانيـة فضال عن تـعاون بعض
الصيدليات واخملتبـرات التحليلية
في تقـد العالجـات والفـحوصات

بأجور قليلة وبعضها مجانا).
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فرزة الـطبـية الطـوعية مؤكـدا ان ا
ابدت استعدادهـا لفتح العيادة في
ـــنــاطق بـــعــد تــلـــقــيــهم جــمــيع  ا

الدعوات لتلقي العالج). 
واجرى قطاع البلديات االول حملة
توعـوية صـحيـة بشـأن الوقـاية من

السقوط لكبار السن.  
ـــراكــز في وقـــال مـــديــر شـــعــبـــة ا
القطاع علي  صـبري (وحدة تعزيز
ـراكز التابعـة للقطاع الصحة في ا
نـظمـت حمـلـة تـوعيـة  لـلـوقـاية من
الـســقـوط واالرتــطـام لـكــبـار الـسن
الـــتي حتــدث إصـــابــات بــســـيــطــة
وبــالـــغـــة كـــالـــكـــســـور في عـــظــام
احلــــوض وإصـــابــــات الـــرأس قـــد
تـــؤدي إلـى الـــوفـــاة) ,داعـــيـــا الى
ـسـتلـزمـات الـطبـيـة التي (تـوفيـر ا
تـتـضمن مـسـانـد جـانبـيـة وعـربات

لنقلهم).  »öð·∫  صحة بغداد الصافة تتلف اطناناً من مواد غذائية غير صاحلة لالستهالك

محـقق اصابات مـباشـرة في صفوف
) وأضاف أن (االرهـابي االرهابيـ
كـانـوا يـســعـون لـلـتـسـلل ومـهـاجـمـة
القـطعـات االمـنيـة على احلـدود غرب

االنبار). 
gŽ«œ ‰uK

ونفذت القوات األمـنية عملـية نوعية
فـي تــدمــيـــر فــلــول داعش وبـــقــايــاه
ببحـيرة تعد األكـبر من نوعـها شمال
غـربي الـعـراق. وأعـلن الـناطـق باسم
مـركـز اإلعالم األمـني الـعـمـيـد يحـيى
رســـول فـي بـــيـــان امس عن (تـــمـــكن
الـقـوات األمـنــيـة في قـيـادة عـمـلـيـات
اجلـــزيـــرة مـن الـــعـــثــــور عـــلى وكـــر
لإلرهـابــيـ في قـريــة عـبـيـد األسـود
بجزيرة بحـيرة الثرثار) وأضاف ان
(القـوة ضبـطت مواد معـدة للـتفـجير
وتــعــامــلت مــعــهــا وفق الــســيــاقـات

عمول بها).  ا
وافـاد مـصـدر بــأن قـوة امـنـيـة قـامت
باعتقال شخصـ قاما بقتل مواطنا
قــبل ايـام في مــديـنــة الـرمــادي.وقـال
ــصــدر في تــصــريـح امــســان (قـوة ا
ـديريـة مكـافحـة اجرام امنـية تـابـعة 
االنــبــار قـامـت بـأعــتــقـال شــخــصـ
ة قـتل بحق مواطنا الرتكابهـما جر

الــــقـــانــــون الـــتـي مـــازالت تــــتالعب
ـنــفــذ دون رادع يــذكـر), ــقــدرات ا

واشـــــار الـــــبـــــيــــــان الى ان (مـــــا 
اســتــبــدالـه من مــدراء مــنــافــذ خالل

ـــــاضـــــيـــــة هم 5 مــــدراء  ـــــدة ا ا
تـــغــيـــرهم لــعـــجــزهم عن مـــواجــهــة

العصابات).
 وكان الـتـمـيمي قـد كـشف عن دخول
شحنة شحم مسرطن إلى البالد عبر
نفذ سومـار  داعياً رئيس الوزراء ا
هدي وهيئة النزاهة إلى عادل عبد ا
الـتـحـقـيق في أسـبـاب اسـتـبـدال 11

مديراً للمنفذ خالل ثمانية أشهر. 
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لـلـمــواطـنـ ,فـيــمــا اعـلــنت دائـرة
صـحـة بـغــداد الـرصـافـة عن اتالف
ـــــواد اكـــــثـــــر من الــــــفي طـن من ا
الغـذائـية غـيـر صاحلـة لالسـتهالك

البشري. 

 ÊU e « ≠ œ«bGÐ

خـــصـــصت دائـــرة صــحـــة بـــغــداد
الكرخ اكثـر من مليـاري دينار لدعم
ـؤسسـات الـصـحيـة الـتـابعـة لـها ا
ـقـدمة بهـدف االرتـقاء بـاخلـدمات ا

عندما قامت الثورة االيرانيـة استدعاني صدام حس (وكان نائبا
لـلـرئـيس) جلـولـة عـلى احلـدود مع ايـران وهـناك سـأل احملـافظ عن
خـارطـة عـســكـريـة فـاسـتـحــضـرت له وسـأل عن ايـة مــنـطـقـة هـشـة

كن الدخول منها اليران. عسكريا 
وعندما صعدنا السيـارة قلت له ان سؤال السيد النائب جوابه ان
حربـا ستـشــــــــتـعل. مع ايران رد عـلي نعـم ان هذا مايـشيـر اليه
ـاثلة اخلطـاب االيرانـي انه يبـــــــشر الـعراقـي بثـورة اسالمـية 
فـهل نـنــتـظـر طـائــراتـهم تـقـــــصـف.الـقـصـر اجلــمـهـوري واجملـلس

الوطني .
ثم.كـلـفـني بـاعـداد.دراسـة  عن احلـروب بـ الـبـلـدين فـطـبعـت وانا
رهن االعـــتــقـــال. وصــدرت بـــاسم  اخــتـــاره من قـــبــلـــهم حــسن

السوداني) فيما كنت قد وضعت عنوانا مسبقا له:
(دماء على نهر الكرخا)

وكان الرئـيس البكـر قد بعث بتـهنئـة لزعيم الثـورة السيـد اخلميني
خالفا لرغبة صدام .فجاء اجلواب صاعقا بجملة: 

والسالم على من اتبع الهدى
وهــذه عـــبـــارة تــقـــال اذا كـــان من تـــخــاطـــبه غـــيـــر مـــســلم اي ان
الـسـيـد.اخلـمـيـنـي قـد اعـتـبـر الـرئـيس الـبــكـر كـافـرا فـكـتب رسـالـة
جـوابــيـة حــمـلـهــا سـعــدون شـاكـر وكــنت مـعـه فـرفض اخلــمـيـني
استالم الـرسالـة عنـدما رفض اسـتقـبالـنا فـانتفـض صدام وكانت
كمـا اعتـقد.بدايـة التـفكـير باسـتالم صدام لـقيادة مـرحلـة ال يصلح

معها الدهاء  
ــاذا لم تـقم احلـرب الــعـراقـيـة االيــرانـيـة في زمن فــكـانت احلـرب. 

الرئيس احمد حسن البكر
اجلواب الن البـكر من دهاة الـعرب فامـتص بدهائه رد

الفعل على حماقة ايران .
اما صدام فكان ثوريا ولم يكن داهية.

ان احلرب يـشعلـها احلمـقى.وتطـفئهـا خراطيم
دماء اجلنود.

لـتـر  وقـود الـطـائـرات 254 مـلـيـون
ـبيعات حتققت لتر). وب ان (تلك ا
نتشرة نافذ التوزيـعية ا من خالل ا
في احملـافـظات وكـذلك عـبـر اجلـهات
الــطـالــبـة مـن دوائـر الــدولـة وقــطـاع
خاص ونازح وغيرها من اجلهات
األخـرى وذلـك ضـمن خــطـة الــشـركـة

التجهيزية الشهرية).


