
d¹—UIðË —U³š√2

www.azzaman.com

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/22. UK

dłU²ð  UÐUBŽ pOJHð sŽ dH ð WOM √ œuNł

œ«bGÐ w  dA³ «Ë  «—b<UÐ

يـثبت صالحـيتـها لـلعـمل كمـضيـفة
جـوية.  وان اليـقل طـولـها عن 160
سم وان يـــكـــون الـــوزن مـــنـــاســـبــا
ـوجب القـوانـ الـطـبـية. لـلـطـول 
ـتــقـدمــة الئـقـا وان يـكــون مـظـهــر ا
لـلـعـمل كـمـضيـفـة جـويـة وان تـكون
ـتـقـدمـة عـراقـيـة اجلـنـسـية وان ال ا
يــزيــد عــمــرهــا عن  26ســنـة.  وان
تــكـون غـيــر مـتـزوجــة. وخـالـيـة من
االمـراض الـتي تـعـيق الـعـمل.  وان
جتـتـاز مـقـابـلـة جلـنـة مـخـتصـة مع
اثبات عـدم محكـوميتـها. وان تكون
مـنـاطق الـسـكن لـلـمـتـقـدمـات ضـمن
حدود مديـنة بغـداد الغراض النقل.
وتدرس جـميع مواد الـدورة بالـلغة
االنــكـــلــيــزيـــة وفق مــنـــهــاج اقــرته
مـنــظـمـة الــطـيــران الـدولـيــة ايـكـاو
وسـلـطـة الطـيـران الـعـراقـية  ووفق
انـظـمة اخلـطـوط اجلـوية الـعـراقـية
وسيكون العدد النهائي للمتقدمات
ـقــبــوالت حـسب حــاجــة الـشــركـة ا
علما ان الشركـة غير ملزمة الفعليـة
بـقــبـول جــمـيع الــطـلــبـات. ويــكـون

تـقـد الـطـلـبـات عن طـريق الـبـريـد
االلكتروني للشركة:

iraqiairways@ia.gov.iq 

عــنــهــا بــشــكلٍ دوري من مــنــطــلق
اسـتـقـطـاب الـكـفـاءات الـعـراقيـة في
ــا يــتــوافق مع مــجــال الـطــيــران 
رؤيــة الـشـركـة والـتـزامـهـا بـتـمـكـ
الـشبـاب الـعراقي عـبر اسـتـقطـابهم
ـــا يـــخـــدم قـــطــاع وتـــدريـــبـــهـم و
الطيران في العراق). وعن مؤهالت
وشـــروط الــــقـــبـــول عــــلى وظـــائف

ضيفات اجلويات; فهي: ا
ــــتــــقـــــدمــــة شــــهــــادة ان حتــــمـل ا
الـبـكـالـوريـوس  تـفـضل خـريـجـات
الـلــغـات االجـنــبـيــة االنـكـلــيـزيـة او
ـانـيـة  وان تـوقع الـفــرنـسـيـة او اال
ـتـقـدمـة لـلعـمل لـدى الـشـركـة بـعد ا
اجتياز الدورة بنجاح  عقدا للعمل
ـدة سنـة واحـدة قابـلة لـلـتجـديد و
من تـخالـف هذا الـعـقد تـتـحمل دفع
كـفالـة نـقـدية مـقـدارها  3500دوالر
ـتـقدمـة اللـغة امـريكي. وان جتـيد ا
االنكليزية حتدثا و كتابة علما انه
تقدمـة اجتياز اختبارا يجب على ا
في الـلغـة االنكـليـزية حتـدثا كـتابة.
وان جتــتـاز بـنـجـاح فــحـصـا طـبـيـا
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وبغداد) ,واضاف ان (زيـارة الوفد
وجودة بشأن شاكل ا تأتي حلل ا
االستـيراد والـتصـدير والسـيما ان
بـغـداد تــطـالب بـان تـكـون إالجـازة
بـــشـــكل مـــركـــزي اال ان حـــكـــومـــة
كـردسـتـان رفضـت الطـلب ولـم يتم
ــشــكـلــة في االجــتــمـاع حل هــذه ا
الـسابـق وسيـتم االنـتـهـاء من هذه

سألة خالل زيارة الوفد).  ا
وكــشف وزيـــر الــتـــجــارة مـــحــمــد
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يـــــبــــــحث وفــــــد كـــــردي من وزارة
الــتــجــارة والــصــنــاعــة في اقــلــيم
كردستان في بغـداد اليوم االربعاء
تــوحـيـد مــنح اجـازات االســتـيـراد

والتصدير . 
ــديــر الـعــام لــلــتــجـارة في وقــال ا
االقــلــيـم نــوزاد أدهم ان (وفــداً من
ـناقشة الوزارة يزور بـغداد اليوم 
مــسـألــة الـتـجــارة بـيت كــردسـتـان

بيروت
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ـرشـحـ حلـضور ودعت الـشـركة ا
ــــقــــابــــلــــة اصــــطــــحــــاب احــــدى ا
ـسـتـمـسـكـات الـثـبـوتـيـة الـتـالـية: ا
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لـتاع عن عدم ثـقته بـالسـياسيـ وعدم جـدية االحزاب ـواطن ا مرة اخرى يـعلن ا
ـرة عن طـريق عدم حتـديـثه بـطـاقة وهـذه ا في تغـيـيـر نـهـجهم الـتـدمـيـري للـعـراق 
الناخـب التي تتيح له مشاركته في انتخـاب اعضاء مجالس احملافظات التي يؤمل
اجـراؤهـا في تـشرين الـثـاني من هـذا العـام في احـسن االحـوال . رسـالة عـراقـية
اخرى بسـيطة تعبر عن خيبة امل كل عراقي بـسوء اداء طبقة سياسية امعنت في
ة سـبقـتهـا رسائل اخـرى عبر شروعـة بحـياة كـر االسـتهـانة بـارادته وتطـلعـاته ا
شـاركة في انتـخابات اعـضاء مجلس التظـاهرات الشعـبية الـسلمـية وعزوفه عن ا
ـئة  بـحـسب بيـانات مـنظـمات النـواب حيـث لم تتـجاوز نـسبـة مشـاركته الـ 30 با
وهيئـات مهتـمة بـشأن االنتـخابي .. وفي ح اعـلنت اجلـهات الرسـمية ان  نـسبة
وضوع ـئة فان الواقع يشير الى تالعب حصل في هذا ا شاركة بحدود 49 با ا
مــضــاف الى مــا اثــيــر الى شــكــوك عن حــصــول تــزويــر وبــيع وشــراء الصــوات
ستـقلة لالنتخابات الـكبيرة واعالناتها فوضيـة العليا ا الناخبـ ! وبرغم جهود ا
شـاركة الـفعـليـة في االنتـخابات  ـواطن علـى حتديث بـطاقـته ليـتسـنى له ا حلث ا
ـواطنـ للـمراكـز اخملصـصة لـهـذا الغـرض ما زالت مـتدنـية فـان نسب مـراجعـة ا
ـفـوضـيـة في مـؤتـمر ـفـوضـ الـفـتـرة .. وقـد حـثت ا حـتـى بعـد ان مـدد مـجـلس ا
ــدني احلـضـور الى مـوسـع خـاص بـاالحـزاب الــسـيـاســيـة ومـنــظـمـات اجملــتـمع ا
ـــواطن وتـــوعـــيـــتـه بـــاهـــمـــيـــة حتـــديث بـــطـــاقـــته ـــارســـة دورهم لـــتـــشـــجـــيـع ا
ــاضي حتت شـعـار (ســجل .. خـلـيك ــؤتـمـر الـذي عــقـد الـثالثـاء ا االنـتــخـابـيـة..ا
حـاضر) تـناول عمـليات الـتحـضير لـلعـمليـة االنتخـابيـة وقانون االحـزاب ومشروع
شمولة بالـتحديث والياته التسـجيل البايو مـتري كتأكيـد الرادة الناخب والفئـات ا
ـفوضـيـة بـشـكل خـاص عـلـى االحزاب ـديـريـن الـعامـيـ فـي ا ..وركـزت كـلـمات ا
لـتمـارس دور التـوعوي عـلى قواعـدها حـيث ان تدني نـسب التـحديث تـعنـي عمـليا
شاركة باالنتـخابات . واذا كان من الطبيعي ان تستند انخفـاض كبير في نسبة ا
فوضـية على سجالت دائرة شـؤون االحزاب والتنـظيمات السـياسية التـابعة لها ا
في تـقـديـر احلد االدنى مـن قواعـد كل حـزب  مـسـجل لـديـها فـان احلـقـيـقـة التي
التـقـبل اجلدل هـو ان الـغالـبيـة الـعظـمى من هـذه االحزاب بال قـواعد اصال او ان
االلفـ مواطن وهو العدد الـذي اشترطه قانـون االحزاب الجازة كل حزب هم اما
موظفـون او منخرطون من اجل الراتب في احـد تشكيالتها وهـنا يكمن الفرق ب
حـزب لـديه قواعـد مـؤمـنة به حـقـا او ال ..  فـهذه االحـزاب في مـعـظمـهـا بال غـطاء
شعبي وهي مـجرد دكـا ك سيـاسيـة وهياكل وتـسميـات قيـادية رنانـة ! اخيرا ..
ـارساتـهم اخلاطـئة انـها رسـالـة شعـبيـة اخرى لالحـزاب حتذرهم مـن استـمرار 
ا بـاعـتمـاد احملـاصصـة كـنـهج ما ادى الى تـراكم الـفـساد حـتى نـخـر كل شيء 
فـيهـا االحـزاب .. قد تـكون انـتخـابـات مجـالس احملافـظـات فرصـة  لهـذه االحزاب
واطن التي فقدتها من خالل اختيار شخصيات مؤمنة بان حملاولة اسـتعادة ثقة ا
ــواطن والـدفـاع عن مـصـاحله مــوقـعـهـا يـفـرض عــلـيـهـا خـدمـة ا
شروعة .. وال نظن اننا بحاجة نافع غير ا وليس لكسب ا
هــنــا الى تــقــيــيم اداء مــجــالس احملــافــظــات واالقــضــيــة
واطن وتفاعلها فمراجـعة سريعة الدائها وتعاملـها مع ا
مع قـضـايـاهم خـيـر دلـيل عـلى فـشـلـهـا .. ايـهـا االحـزاب

انها رسالة قد تكون االخيرة فهل تتعظون ?! ال اظن !

طلوب في بغداد واحملافظات »UI²Ž‰∫  قوات أمنية تعتقل عدداً من ا
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القت القوات االمنية القبض على 7
متهـم بتجـارة وتعاطي اخملدرات

في مناطق متفرقة من بغداد.
وقــال الـنـاطق بــاسم الـوزارة سـعـد
مـــعـن في بـــيــــان امس ان (مـــفـــارز
اسـتــخـبــارات الـشــرطـة االحتــاديـة
ألـقت الـقـبض عـلـى مـتـهـمـ اثـن
بعد ضبط بحوزتهما 15 غراما من

مادة الكرستال).
تهم  مشيرا الى انه (وبداللة ا
الـتـوجـة الى دار أحـدهـمـا حـيث 
إلـقـاء الـقـبض عـلى مـتـهـمـ اثـن
ــواد اخـــرين كــانـــا يــتـــعــاطـــيــان ا
اخملــدرة فـي مــا ضــبط داخل الــدار
مواد مختلفة تستخدم في التعاطي
ـفـارز تـمـكـنت ايـضـا). وتــابع ان (ا
من اعــتــقـــال أحــد جتــار اخملــدرات
وبــــــحـــــــوزته  840 غــــــرامـــــــا من
الــكـرسـتــال وبـداللـته الــقـبض عـلى
مــتـهــمــ اثــنــ يـعــمالن مــعه في

جتارة اخملدرات). 
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وتـمـكنت قـيـادة عـملـيـات بـغداد من
تــفـكــيك عــصـابــة كـبــيــرة تـتــضـمن
نـسـاء. وذكر بـيـان لـلعـمـلـيات امس
انـه ( اعـتـقـال أحـد عــشـر مـتـهـمـاً
باالجتار بـالبشـر بينـهم سبع نساء
في مـنـطـقـة الـسعـدون كـمـا تـمـكنت
القـوات االمنـية الـقبض عـلى اربعة
مـــتــهـــمــ بـــاإلرهــاب في مـــنــاطق
الــكـــريــعــات والــراشـــديــة وقــضــاء

اخلالدية في محافظة األنبار).
 ولفت الى (اعـتقـال متـهم باخلطف
في مـنـطـقة الـغـزالـيـة واخر بـتـهـمة

وشــــمـــلت مـــنـــاطـق مـــتـــفـــرقـــة من
احملافـظة حـيث اسفـرت عن اعتـقال
32 متهـماً بقـضايا مـختلـفة ابرزها
ـطلوب بجرائم اعتقال اثن من ا
ـادتـ 446 – 444 الـسـرقـة وفق ا
ق ع مـن قـــبـل مـــفــــارز مــــكـــافــــحـــة

االجرام). 
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وفي ميـسان  ,كشـفت قـيادة شـرطة
ـة قــتل مـروعـة احملــافـظـة عـن جـر
نفـذت عام 2008 في إحدى مـناطق
مــديـنـة الـعـمــارة. وذكـر بـيـان امس
(خالل مــصـادر ومـعـلــومـات دقـيـقـة
حصـلت عليـها مفـارز قسم مكـافحة
اإلجـرام بـقــيـام شـاب قـبل أكـثـر من
أحـــد عـــشــــر عـــامـــا بــــقـــتل والـــده
الـستـيـني من العـمـر باالشـتراك مع

زوجـه أبــــيه الــــثــــانــــيــــة حــــيث 
الــتـوصل الـيه بـعـد جـهـود حـثـيـثـة

ومستمرة من قبل قوات االمن).
 وفي كـــربالء اغـــتـــال مــســـلـــحــون
مـجــهــولــون امس األحــد شــخــصـاً
يسـتقبل سـيارة. وقال مـصدر أمني
ان (مــســلـحــ اغــتــالــوا شــخــصـاً
يــســـتــقل ســيــارة حـــكــومــيــة نــوع
لـحق وسط النـدكـروز في مـنـطـقـة ا

كربالء). 
ــــســـلـــحـــ وبـــعـــد وأضـــاف ان (ا
ة الذوا بالفرار الى تنفيذهم اجلر
جـهـة مـجـهـولـة).ولـقي  3اشـخاص
مصارعهم اثر شـجار عشائري وقع
في مــديـنــة حــديــثـة. وذكــر مــصـدر
امــنـي ان (ثالثـــة أشــخـــاص لـــقــوا
مصـرعهم اثـر شجـار عشـائري وقع
في مـدينـة حديـثة الـتابـعة حملـافظة

االنـبـار فـيمـا أصـيب اثـنـان اخران
بــــجــــروح خــــطـــــيــــرة من عــــشــــرة
اجلـغـايـفـة).  واوضح ان (الـشـجـار
وقع بــسـبب حـادث ســيـارة سـابق)
بـــحــسـب قـــوله . من جـــهـــة اخــرى
أصــدرت مــحـكــمــة جـنــايـات واسط
احكـاما مخـتلفـة على مدانـ اثن
مع غـرامــة مـقـدارهـا عـشـرة ماليـ
ة دينـار لكل واحـد منـهمـا عن جر
واد ـادة الـكـرسـتـال وا ـتـاجـرة  ا
ــؤثــرات الــعــقــلــيــة في اخملــدرة وا

مدينة الكوت. 

وقـال بـيـان جملـلس الـقـضـاء االعـلى
تـلــقـته (الــزمـان) امس أن (الــهـيــئـة
االولى حملـــكـــمـــة جـــنـــايـــات واسط
نـظـرت قـضـيـة مـدان وحـكـمت عـلـيه
ــدة عــشــر ســنــوات مع بــالــســجن 
غرامة مـقدارها عشـرة مالي دينار
وفي حالة عـدم دفع الغرامـة يحبس
سنة اضافية مع العقوبة االصلية).
دان ضـبطت بحوزته وأضاف أن (ا
احـد عـشـر كـيـسـا  نـايـلـون حتـتـوي
على مـادة الكـرستـال بوزن اجـمالي
12 غــرامـا وانـبـوبــة زجـاجـيـة عـدد

حـظيت مـبـادرة جامـعتـي بغـداد وكويـسـنجق  لـلـحوار الـعـربي- الكـردي بـاهتـمام
كـبيـر السيّـما أنـها جـاءت بعـد عام ونـصف تقـريبـاً من توتـر العالقـات ب بـغداد
وإربـيل إثر االسـتـفتـاء الـكردي (25 سـبتـمـبر/أيـلول/2017) خـصـوصاً في ظلّ
رحّـلة من ادة  140من الـدستـور ا التـباسـات وألغـام احتـواها الـدستـور منـها ا
تـنـازع علـيـها ـنـاطق ا ـادة 58 من "قـانون إدارة الـدولـة للـمـرحلـة االنـتقـالـية" وا ا
نـافذ احلـدودية وغـيرهـا.  ولذلك ركـز القـانوني لـلبـيشـمركـة وا وقـضايـا النـفط وا
ي الذي استـضافته إربيل فإن فـتح قناة حواريـة جديدة من خالل الـوسط األكاد
ومديـنـة كويـسـنجق الـتاريـخـية الـعريـقـة مسـألـة مهـمة ألن االسـتـثمـار في احلوار
أجـدى وأكثـر نفـعاً حلل الـقضـايا اخلالفـية فـقتـال نصف سـاعة أسـوأ بكـثير من
حوار عقـدين من الزمان على حد تـعبير مسـعود البارزاني رئيس إقـليم كردستان
الـسـابق وأظن أن ذلك أحـد دروس الـتاريخ وعِـبَـر احلـيـاة الـتي ينـبـغي أن يـعـيـها
الـكـرد والـعـرب ويـدركــون مـعـانـيـهـا جـيـداً لـيس عـلى صـعـيـد احلـاضـر بل عـلى
سلح ما إن ستقـبل ناهيك عن تـمثّلـها فعـلياً ألن الصـراع والسيمـا ا صعيـد ا
ـتـحاربـ أن يـحـدّد نـهـاية لـه. لقـد فـشـلت احلـكـومات يبـدأ ال يـسـتـطـيع أي من ا
ـلــكي واجلـمـهـوري من الـقـضــاء عـلى احلـركـة الـكـرديـة ـتـعـاقـبــة في الـعـهـدين ا ا
ـصير ـسلّـحة ألنـها تـعبّـر عن مطـالب عادلـة ومشـروعة  أسـاسهـا حق تقـرير ا ا
ـفـاوضات لـلشـعب الـكـردي. ولذلك كـانت تـضـطر بـ فـترة وأخـرى الـلـجوء إلى ا
ـعـاجلـات التي واحلـوار وتـوقـيع اتـفـاقيـات هـدنـة أو سالم. وإذا كـانت احلـلـول وا
وضعتـها احلكومات لم تلبِ حقوق الكرد التي تطورت مع تطور القمع واالستبداد
الذي عـاشه العراق والسيّما في ظلّ الـنظام السابق ولم تـتمكن من إرساء قاعدة
تـبادلة ـنافع ا شـتركة وا صـالح ا سـليـمة وأميـنة للـعالقات عـلى أساس الثـقة وا
فإن احلركـات الكردية لم تستـطع أن حتقّق أهدافها عبـر السالح أيضاً وأخفقت
شروعـة في ظل االحتراب واالقتتـال. وإذا كان اللجوء في نيل مـطالبها الـعادلة وا
ــرحـلـة ولـم يـعـد إلى الــسالح دفـاعــاً عن الـنــفس اضـطــراراً فـقــد انـتـهـت تـلك ا
ي لإلقــرار بـاحلــقـوق ــكـنــاً السـيّــمـا في ظـلّ الـتــوجّه الـعــا االســتـثــمـار فــيـهــا 
واحلـرّيـات واالعــتـراف بـالـتـنـوّع والــتـعـدّديـة  بل أصـبح االسـتــثـمـار في قـضـايـا
ـا يــسـاعـد في تــعـزيـز دور الــسالم والـتـســامح وحـقــوق اإلنـسـان هــو األسـاس 
ومــكـانــة احلــوار لـلــوصــول إلى حتـقــيق األهــداف. احلــوار أحـد وســائل " الــقـوة
يـاً يشمـل تيارات وأنـشطة وفـاعلـيات متـنوعة  الـناعـمة" فمـا بالك إذا كـان أكاد
فبإمكانه حينئذ أن يتحوّل إلى "قوة اقتراح" مؤثرة وفاعلة تُضاف إلى الدور الذي
ـا يــعـزّز روح الــتـفــاهم والــتـعـاون ــدني واإلعالم  ــكن أن يـقــوم به اجملـتــمع ا
ــشـتـرك اإلنـسـاني. وتـتــأتّى أهـمـيـة "قـوة االقـتــراح" من خالل تـقـد "مـشـاريع وا
" و"اقـتــراح لـوائـح وأنـظــمـة" نــاهــيك عن رصــد ومـراقــبـة تــنــفـيــذ اخلـطط قــوانــ
ا يساعد في مأسسة احلوار وإيـجاد منصّات لتبادل اآلراء واألفكار شاريـع  وا
ـيـ . كـان واحـداً من عــلى نـحـو مـنـظم ومـسـتـمـر بـ أصـحـاب الـقـرار واألكـاد
ي تأسيس معهد للحوار العربي- االقتراحـات التي تلقاها مؤتمر احلوار األكاد
ـا "يـعــظّم اجلـوامع" ـشـتــرك  الـكــردي يـبـحث فـي قـضـايــا  الـتـعــاون والـعــمل ا
كـن إلغاءهـا ولكن ال بـدّ من احتـرامها و"يقلّـص الفوارق" الـتي ستـظل قائـمة ال 
ومـراعاتـهـا استـناداً إلى تـعـبيـراتهـا عن هـويّة خـاصة. وكـان مـثل هذا احلـوار قد
ـبادرة من سـمو األمـير احلسن بن طالل انطـلق بعد نـحو عـام أيضـاً في عمان 
شترك ثقف العرب والكرد حلوار معرفي وثقافي أساسه ا ح دعا نـخبة من ا
اإلنساني وأعـقبه بعد خمسـة أشهر بحوار ألعمدة األمـة األربعة ضم: عرباً وتركاً
وفرسـاً وكرداً وقد تواصل احلوار في عواصم عربـية أخرى مثل تونس وبيروت
األمر الـذي يؤكـد أن احلوار أصـبح ضرورة ال غـنى عنـها وحـاجة مـاسّة بـقدر ما
هـو خـيار إيـجـابي أيـضـاً يُـسـهم في الـتقـارب والـتـواصل والـتـفـاعل عـلى أساس
األخـوة العـربيـة - الـكرديـة التي رفع الـيسـار العـراقي لـواءها مـنذ الـثالثيـنات من
ـاضي حيث كان شعـاره " على صخرة األخوة الـعربية- الكـردية تتحطّم القرن ا
مـؤامـرات االســتـعـمـار والـرجــعـيـة". لم يـكن احلــوار في كـويـسـنــجق بـ فـريـقـ
شـاكل احلـقيـقـيـة ببـعـدها متـنـاحـرين هدفه الـتـغـالب والتـكـاسب بل الـبحث فـي ا
ي ي والـثقافي واألدبي والفـني والتاريـخي فهو حـوار مفتوح بـ أكاد األكاد

جتمعهم هموم مشتركة دون أن يعني ذلك عدم وجود خالفات واختالفات بينهم 
ستقبل وهو أمر طبيعي السيّما إذا أُريد حول التـاريخ واللحظة الراهنة وحول ا
ساواة والعدالة االستـفادة من دروس التاريخ والبحث عن قيم التحرّر واحلرية وا
شاركة فاألمت العربية والكردية عانتا من التقسيم الذي استهدف والشراكة وا
ـصيـر كمـبدأ تفـتـيتـهمـا وتوزيـعهـمـا على دول وكـيانـات ولذلك يـبقـى حق تقـرير ا
تـحدة هدفـاً مشروعاً لألمـت العـريقت قانوني وسـياسي معـترف به من األ ا

ويـبقـى لنـا أن نـعرف مـاذا يـريـد الكـرد من الـعرب ومـاذا يـريـد الكـرد من الـعرب?
ومن هـم أصـدقــاء الــكــرد ومن هم أعــداؤهم ? وهــو سـؤال
كان قـد تردّد في أول حوار عربي- كردي انطلق في لندن
ـنظمة الـعربية حلـقوق اإلنسان قبل 27 عاماً في رحاب ا

وما يزال صداه مستمراً حتى اآلن.
{ باحث ومفكر عربي

صكا) ,مبـيـنا ان (كـميـات احلنـطة
ـراكز ـسـتـلـمـة لـغـاية امـس في ا ا
الـتـسـويـقـيـة في مـحـافـظـات وسط
وجنوب البالد وبعد انتهاء العمل
في عـطـلة نـهـايـة االسـبـوع وصلت
الـى اكــــثـــــر من 206 آالف طن من

احلنطة بانواعها).
مبينـا (أنها توزعت 195112 ألف
طن حنطة اولى و11033 الف طن
حــنــطـة ثــانــيـة و293 طن حـنــطـة

ثالثة).
…bŽ  UH «u

واردف العاني أن (الـفالح يحرص
على ان تكـون احلنـطة متـميزة من
خالل توجيهه الى معـامل التنقيح
واصـفات والـغربـلة لـتـكون وفـق ا

عتمدة من قبل الشركة). ا
مــشــيـرا الى ان (مــحــافــظـة واسط
ـــســوقــة تــصـــدرت احملــافـــظــات ا
للـحنـطة بـكمـية اجـمالـية جتاوزت
 50 ألـف طن لــتــؤكـــد انــهــا ســلــة
الغذاء الـعراقي). مؤكـدا (استمرار
الــوحــدات احلـســابــيـة فـي مـواقع
الشركة باسـتالم احلنطة وبصرف
ــالـيــة أوال بـأول), ــسـتــحــقـات ا ا
واوضح العاني انه ( وجه بتوفير
ـبـالغ لــلـفالحـ وان اليـسـتـغـرق ا
تأخير الـصرف أكثر من 72 ساعة
ــواقع تــبــاشــر وتــابــعــنــا أكــثــر ا

سـتحـقات حـال االنتـهاء بصـرف ا
من عملية احلساب).

وكـشف عن (إجــمـالي مـا صـرفـة
الـــذي جتـــاوز 63 مــــلـــيـــار و395
ملـيون و115 ألف دينـار عن قيـمة
ــسـوقــة والــتي اجنـز الــكــمـيــات ا
احـــتـــســـابــهـــا). الى ذلـك صــادقت
وزارة التخـطيط على صـرف نحو
ـشاريع 21 مـليـار ديـنار لـتـنـفيـذ ا
ــتــوقف اخلــدمــيــة واســتــئــنــاف ا
ئة من منها واطالق صرف 30 با
مــسـتــحــقــات مــقــاولي مــحــافــظـة

النجف. 
وقــالت الــوزارة في بــيـان امس إن
(الــوزيــر نــوري صــبــاح الــدلـيــمي
صـــادق عــلى إطالق صـــرف نــحــو
شاريع 21.5 مليار دينار لـتنفيذ ا
توقف منها اخلدمية واستئـناف ا
فـي مــحــافـــظــة الـــنــجف األشــرف
ــــئــــة من وإطالق صــــرف  30 بــــا
مــســتــحـقــات مــقـاولي احملــافــظـة
وذلك ضمن مساعي الـسيد الوزير
لـــتـــحـــســـ الـــواقـع اخلـــدمي في

احملافظة). 
وذكـــر الـــبــيـــان أن (مـــبـــلـغ واحــد
وعـشرون مـلـيار ومـائـتان وسـبـعة
وتــســـعـــون مــلـــيــون وثـالثــمـــائــة
وخمسة وثمانون الف دينار تمت
ــــصـــــادقـــــة عــــلـــــيـــــهــــا ضـــــمن ا

الـــعــــاني عن إجــــمـــالي كــــمـــيـــات
ـسـوقـة فـي مـحـافـظـات احلـنــطـة ا
الـعــراق لـغــايـة امس االول.  وقـال
الـعاني فـي بيـان امس إن (كـمـيات
ــراكـز ـســتــلــمــة فـي ا احلــنــطــة ا
الـتـسويـقـيـة في احملـافـظات وصل
مــعــدلــهــا  حـــنــطــة مــحــلــيــة د/1
22.229270 طنا ود/13492 4.2
طـنـا  و د/356 3. 16طـنـا) ,الفـتـا
إلى أن (عدد الصكوك بلغت 5967
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غــلــقت وزارة الــداخــلــيــة عــددا من
الــصـفــحــات الــوهــمــيـة فـي مـواقع
التواصل االجتـماعي. وقال الناطق
بـاسم الــداخـلـيـة في بـيـان امس ان
ــة االلــكــتـرونــيــة في (قــسم اجلــر
عـلومـاتية في مديـرية الـتقنـيات وا
وكـالـة االستـخـبارات والـتـحقـيـقات
االحتـــاديـــة في وزارة الـــداخـــلـــيـــة
تمـكنت من غـلق ١٥ صفـحة وهـمية
أنـتـحلت صـفـحـة اخلطـوط اجلـوية
الـعـراقـيــة وتـقـوم بـتــحـريـر أخـبـار
كــاذبــة ومــواعــيــد مــزيــفــة حلــركــة

الطائرات).
dL²  lÝuð

من جــهــة اخـــرى فــتــحت الــشــركــة
اخلـطـوط اجلـوية الـعـراقـيـة اجملال
أمــام الـراغــبـات بــالـعـمـل عـلى مـ
طائراتهـا كمضيـفات جويات. وذكر
بـيـان امـس ان (إعالن الـشـركـة هـذا
سـتمـر وزيادة في إطـار توسـعهـا ا
عــــــدد رحالتــــــهــــــا وذلك مـن خالل
برامج وعـروض عديـدة يتم اإلعالن
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التخصيـصات السنويـة للمشاريع
درجـة في جداول برنـامج تنـمية ا
األقــالــيم لــعـام 2019 فــيــمـا تــمت
صـادقة على مـبلغ مـائة وثمـانية ا
وتــســـعـــون مــلـــيــون وســـتــمـــائــة
وخــمـســة عـشــر الف ديـنــار ضـمن
التخصيـصات السنويـة للمشاريع
ـدرجــة في جـداول الــبـتـرو دوالر ا

لعام 2019 حملافظة النجف).
 واضــــاف الــــبــــيــــان أن (الـــوزارة
وجــهت الـى دائــرة احملــاســبــة في
ـاليـة بـإطالق مـبـلغ  واحد وزارة ا
وعشرون مليار وتسعمائة وتسعة
عشـر مليـون وستـمائة واحـد عشر
ثل مـا نسـبته الف دينـار والـذي 
ـسـتـحـقـات ــئـة من قـيـمــة ا  30بـا
ـقـاولي مـحـافـظـة الـنـجف الـكـلـيـة 

لعام 2019).
5ðËd « —UB²š«

وتـابع الـبـيـان (في أطـار اخـتـصار
الـروتـ وتـقـد افـضل اخلـدمـات
للـمـواطنـ في اقصـر فتـرة زمنـية
ــكــنــة; خــوّل وزيــر الــتــخــطــيط
ــعـنــيــة فـي مــحــافــظـة اجلــهــات ا
الـــنـــجف األشــــرف بـــصالحـــيـــات
الــتــنــفــيــذ والــصــرف مع مــراعــاة
االلتزام بالتعـليمات والصالحيات
ـــوازنـــة اخلــــاصـــة بــــتـــنــــفـــيــــذ ا

االستثمارية لعام 2019). jOK³ð∫ عمال يبنون االرصفة لتبليط شوارع محافظة اجلف

الــسـرقــة في الــكـريــعــات ومـتــهــمـة
,( بــالــقـتل فـي قـريــة عـواد احلــسـ
ـتـهـم احـيـلوا وتـابع ان (جـميع ا
إلى اجلــهــات اخملــتــصــة لــيــنــالــوا
جزائهـم وفق القانـون). واقدم شاب
عـلى االنـتـحـار في مـحـافـظـة صالح

الدين. 
واكــد مـصــدر امــني امس (انـتــحـار
شــاب يـــدعى قــاسـم ذيــاب مـــحــمــد
الــعـــزاوي من أهـــالي الـــبــوجـــيــلي
ناحـيـة يثـرب جنـوب صالح الدين).
ـنـتـحـر اكـدوا واضـاف ان (اهـالي ا
انه يـــعــاني مـــنــذ شــهـــر من حــالــة
نفسية واليوم اعدم نفسة في صالة
االسـتـقبـار بـواسطـة شـال نـسائي).
وأشـــار الى انـه ( فـــتح حتــــقـــيق
امـــني بــــاحلـــادث).الـى ذلك افـــادت
مـديــريـة شـرطــة مـحــافـظــة الـنـجف
. بــالــقــاء الــقــبض عــلى مــطــلــوبــ

ــديــريــة في بــيــان انه ( وقـــالت ا
الـقـبض عـلي 36مـطــلـوبـا لـلـقـضـاء
وفق مــــواد قـــانــــونـــيـــة فـي أمـــاكن
مـخـتـلـفـة من سـيـطـرات احملـافـظـة),
طـلـوب مـشيـرا الى ان (سـتـة من ا
ادة 406 واثـنـان منـهم وفق وفق ا
ادة 4 ارهـاب و إحـالـة اجلمـيع ا

الى اجلهات اخملتصة والقضاء). 
واعــلـنت قــيـادة شــرطـة بــابل الـقـاء
الــقــبض عــلى مــتــهـمــ بــقــضــايـا
مختلفة في احملافظة.وقالت القيادة
في بــيــان امس إن (دوريـات مــراكـز
الـشــرطـة ومـفـارز مـكـافـحـة االجـرام
ـتــابــعـة ــارســات امـنــيــة  نــفـذت 
أوامر الـقبض الـصادرة من احملاكم
اخملـتـصـة بـحق مـطـلـوبـ لـلـعـدالة

) ,الفـــتـــا الى ان (احملـــكـــمـــة اثـنـ
نفسها أصدرت حكما بالسجن على
ــــدة ست مــــدان ثــــان بــــالـــســــجن 
سـنـوات وبـغـرامـة مـقـدارهـا عـشـرة
ـتــاجـرة ماليــ ديـنــار لــقـيــامه بــا
ؤثـرات العـقلـية ـواد اخملـدرة وا با
في الــــكـــوت) ,وتـــابع الــــبـــيـــان ان
(جــنــايـات الــنــجف اصـدرت ايــضـا
حـكـمـا بـالـسـجن ست سـنـوات على
ــة ســرقـة اربـعــة مــدانــ عن جــر
مــنـزل ومـجـمع جتــاري في مـنـطـقـة

حي الرحمة). 
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