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ناسبة بشأنها). وارسلت القرارات ا
ــواد  الــشــركــة الـــعــامــة لـــتــجــارة ا
الـغـذائـيـة كـمـيات جـديـدة من مـادتي
الــســكـر وزيـت الـطــعــام الى مــخـازن
ـوصل.  ونـقـل الـبـيـان بـازوايــا في ا
عن مـديـر عــام الـشـركـة قـاسم حـمـود
مــــنـــصــــور الـــقــــول  انه ( ارســـال
كــمــيــات جـديــدة من مــادتي الــســكـر
وزيت الطعام الى مخازن بازوايا في
ـوصل وبـواقع  621طـنـا من مـادة ا
الــســـكــر و150 طـــنــا مـن مــادة زيت
الطعام من اجل جتهيزها للمواطن
ضمن احلـصـة التـمويـنيـة). واضاف
ـواد ان (شــركـته مــلـتـزمــة بـتــأمـ ا
الــغـــذائــيـــة لــلـــمــواطـــنــ من خالل
استـمـراها بـعمـلـية اسـتالم وجتهـيز
واد الـغـذئيـة في فـروع الشـركة في ا
احملافـظات ومراكـز البـيع التـابع لها
حيث  ارسال كـميات جـديدة ايضا
مـن مــــادة زيت الـــــطــــعــــام إلى فــــرع
الـــشـــــركـــة فـي مـــحـــافـــظـــة ذي قــار
وبـواقع  596 طــنــا وجتــهــيــز مـادة
الــســكـر لــلـمــواطــنـ فـي احملـافــظـة

وبواقع  145 طنا. 
من جــانب اخـر اشــار حــمـود الى ان
(جلــنــة الــتــطـويــر واالســتــثــمـار في
الشـركة عـقدت اجـتماعـا مع عـدد من
قدمة ستثمريـن لبحث العطاءات ا ا
ــــــعــــــدة بــــــخــــــصــــــوص األراضي ا
لالســتـثــمــار في مـجــمع اإلمــام عـلي
عــلـــيه الــسالم ومــوقـع الــشــركــة في
ـــظـــفـــر حــيـث تــأتـي هــذه ســاحـــة ا
اخلطوة من اجل حتقـيق النجاح في
عملية تعظـيم موارد الشركة.واعلنت
تـابـعة بـالوزارة دائرة الـتـخطـيط وا
بان يـوم السبت مـن كل اسبوع دوام
رسـمي في الـدائـرة وفـروع الـتـمـوين
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ــمـيـزة وبـأسـعـار اخلـدمــات الـفـنـدقـيـة ا
ستشفيات مناسبة قياسا بـاألجور في ا

راكز الطبية اخلاصة). األهلية وا
وتابع جـاسم  أن (افـتتـاح تـلك االجنـحة
ـواطـنـ ورغـبـتـهم في تـلـبـيـة حلـاجـة ا
مـعـاجلـة مــرضـاهم فـيـهـا). مـوضـحـاً أن
(ردهات األجـنحة اخلـاصة  افـتتـاحها
ــئـة من في عـام 2009 وبـنــسـبـة 25 بـا
ستشـفيات وفقاً لـلتعديل الثاني أسرة ا
رقم 49 لـــســــنـــة 2008 ضـــمـن قـــانـــون
الدائـرة رقم 89 لـسـنة 1986 الذي نص
عــلـى مــعـامــلــة األجــنــحــة اخلــاصــة في
ستشفيات احلكومية معاملة العيادات ا
الــشــعــبــيــة وشـــمــولــهــا بــأحــكــام هــذا
الـقانـون).  من جـهـة اخرى افـتـتح مـدير
قطاع الرعاية الصحية األولية في مدينة
الــصــدر بــاسم عــبــود مـحــمــد الــكــنـاني
الـتـذكـرة الـطـبيـة االلـكـتـرونـيـة لـبـرنامج
الزائر الصـحي في مركز صحي الـشهيد

الكي .  احمد ا
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وأشار الـكنـاني خالل االفتـتاح في بـيان
تــلـــقــته (الــزمـــان) امس الى إن (صــحــة
الـرصـافـة شـمـلت الـقـطـاع بـهـذا الـنـظـام
االلكتروني ما يسهم في تخفيف األعباء
الكات الطبية والـصحية واالرتقاء عن ا
بـــاخلــدمــات الـــطــبــيــة مـن خالل إتــبــاع

البرامج والوسائل احلديثة).
مـؤكـدا ان (الـقــطـاع يـعـمل  عـلى شـمـول
ــديــنـة ــراكــز الــصــحــيــة في ا جــمــيع ا
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قررت دائـرة العـيـادات الطـبيـة الشـعبـية
التابـعة لوزارة الـصحة والـبيئـة تشغيل
ـركـزي بـعـد مـخــتـبـر الـصــحـة الـعـامــة ا

الدوام الرسمي ضمن قانونها . 
وقال مدير عام الدائرة حازم عبد الرزاق
اجلمـيلي فـي بيـان تلـقته (الـزمان) امس
انه (اســتـنــاداً إلى بــيـان الــوزارة دائـرة
ـوارد تقـرر تشـغيل التـخطـيط وتـنمـية ا
مـشــروع اخملـتـبــر بـعـد الــدوام الـرسـمي
وفق قانـون الدائرة رقم 89 لسنة 1986
عـدل). وأضاف أن (الهـيكل الـتنـظيمي ا
يتـكـون من مديـر الـقسم ومـدراء الـشعب
وموظف مـعني بـالفحوص اخملـتبرية
وإداري ومـحاسـبـ وسواق ومـوظفي

خدمة).
نظام الكتروني

 وبــشـأن اخـر افــتـتــحت الـدائــرة جـنـاح
ـركـز الـتـخــصـصي الـثـاني خـاصـا فـي ا

حافظة الديوانية .  لألسنان 
ونـــقل الــبـــيــان عـن مــعــاون مـــديــر عــام
الـدائـرة لـلـشـؤون الـفـنـيـة شـهـاب احـمـد
جاسم انه (تقرر افتتاح اجلناح اخلاص
ــركــز الــتــخــصـصـي الـثــاني لــطب في ا
األسنـان بدائـرة صحـة احملافـظة لـتقد
خـــدمــات حـــشــوات األســـنــان واجلــذور

وتقو األسنان).
مشيرا الى ان (ردهات األجنحة اخلاصة
سـتـلـزمات مـجـهزة بـأحـدث األجـهـزة وا
الــطــبـيــة والـتــشــخـيــصــيـة إضــافـة إلى

كافه حل االنـتهـاء من اجناز توزيع
البطاقة التموينية اجلديدة . 

واكد مدير عام الـدائرة ابتهال هاشم
صابـط بانه  ( اتـخـاذ هـذا االجراء
واطن الستالم لفسح اجملال امام ا
بطـاقـاتهم اجلـديده بـالـفتـرة احملدده
صادقـة الوزير والتي  تمـديدهـا 
سـلـمـان اجلـمـيـلي عـلى ذلك وشـددت
ــــواطــــنـــ عــــلى ضــــرورة قــــيــــام ا
باالســـــــراع بتسـليم مـستـمسـكاتهم
لــدى وكالء الــتــمـويــنــيـة  تــســلــمـهم
بــطـاقــاتـــــهم الــتـمـويــنـيــة اجلـديـدة
لـــعـــامي2017-2018  كـــذلك االبالغ
ـتـوفــ لـيـتـسـنى ـســافـرين وا عن ا
لــلـــدائـــرة شـــطــبـــهم مـن الــبـــطـــاقــة
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dz«œ…∫ بناية دائرة العيادات الطبية الشعبية

وصل jOK³ð∫ مالكات وزارة االعمار تقوم بتبليط طرق سامراء والدور وا

واعيد الطبية مع احلرص على حتديد ا
تابعـة احلالة الصحية ورصد السريعة 
أي مالحـــظــات قــد تــكــون جــديــدة عــلى
صحة كبار السن لضمـان خدمة متكاملة

 .( عالية اجلودة للمسن
WO³Þ  U bš

عــلـى صــعــيــد مــتــصل اوعــزمــديــر عــام
الـدائـرة عـبـد الـغـني سـعـدون الـسـاعدي
ـنـطـقة الـنـهروان إنـشاء مـركـز طوار 
من اجل تــــقـــد اخلـــدمـــات الــــطـــبـــيـــة

والصحية إلى مناطق اإلطراف . 

بالتذكرة االلكترونية). 
كــمــا قـامت وحــدة تــعــزيـز الــصــحـة في
قـطـاع البـلـديـات األول  بـحمـلـة تـوعـوية

وسمية.  بشأن األنفلونزا ا
ــراكـز في الــقـطـاع وقــال مـديـر شــعـبـة ا
عـــلي صـــبــري أن (الـــوزارة تـــهــدف الى
ــعــديـة وقــايــة اجملــتــمع من األمــراض ا
والسيـطرة علـيها  فـضال عن رفع كفاءة
العامل الصحي من خالل محاضرات
علمية وتدريبهم على األساليب احلديثة
للوقاية من فيروس األنفلونزا ومخاطره

وفعالية اللقاح).
مـــشـــيـــرا إلـى (اســـتـــمـــراريــة
احلــمالت الــتــوعــويــة لــلــحــد
والوقاية من انـتقال العدوى).
مــؤكــدا أن (مــعــرفــة طــبــيــعـة
ـرض ومـسـبـبـاته وأعـراضه ا
وطرق الوقاية مـنه تعد ركيزة
رض ـنع انـتـشـار ا أسـاسيـة 

واإلصابة به). 
الى ذلـك زار فــــريق طـــــبي من
قــطـاع الــبـلــديـات الــثـاني دار
ـســنـ في الــرشـاد لــتـقـد ا

اخلدمات الطبية . 
واكـــد مــديـــر الـــقــطـــاع هــاني
فـــيــــاض ان (الـــفـــريق اجـــرى
الفـحـوصات الـطبـيـة العـينـية
ـعــرفـة واخملــتـبــريـة لــلـنــزالء 
األمـراض التـي يعـانـون مـنـها
نـاسب لـهم وتـوفـيـر العـالج ا

ن وااليـــــــــــسر كـما بجـانبـيـها اال
انـهـا تـواصـل تـنـفـــــــــــيـذ احلـمالت
اخلــدمــيــة الــيــومـــــــيــة فـي مــديــنـة
وصل لـتنظـيف ورفع النـفايات من ا
شوارع وأحـياء 17تمـوز قرب جامع
بركة الرحـمن واألسواق التابـعة لها
) ,مــشــيــرا الى ان (قــطــاع احلــدبــاء
الـبــلـدي يـواصـل  حـمالته الـيــومـيـة
وفق خـطة يـومـية وبـشـكل مـتواصل
لــتــشــمل مــنــاطق واحــيــاء الــقــطـاع
ـناطق التـجاريـة نتـيجة خصـوصا ا
كـثرة الـنـفايـات الـناجتـة عن احلـركة
االقتصاديـة لعمليـات البيع والشراء
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تــبــاشــر  وزارة االعــمــار واالســكــان
والبلـديات واالشغـال العامـة بأعمال
األســـفـــلت في مـــشـــروع (ســـامــراء-
الــدور- الــعــلم) بــتــمــويل مـن قـرض
ـناطق البـنك الـدولي العـادة اعمـار ا

احملررة بكلفة 8 مليارات دينار.
 وقـال بيـان لـلـوزارة تلـقـته (الـزمان)
أمس ان (شــركـة حـمــورابي الــعـامـة
وبـأشـراف دائــرة الـطـرق واجلـسـور
الـتابـعـت لـلـوزارة بـاشرتـا بـتنـفـيذ
ـتــمـثــلـة بـطــبـقـة أعــمـال األسـفــلت ا
االساس الـقـيري الـتـبلـيط في مـقطع

الـــدور  واعـــمـــال الــــقـــلع في طـــريق
الـــعـلم في مشـروع سامـراء- الدور-
كـيــلـو الــعـلم  الــذي يــبـلـغ طـوله 45 
شـروع يعد من مترا) .واضاف ان (ا
ـهــمـة والـســتـراتـيــجـيـة, ــشـاريع ا ا
حــيـث يـتــضــمـن الـعــمـل قــلع طــبــقـة
االسـفـلت الـقــد لـبـعض اجـزائه مع
فـــرش وحــدل طــبـــقــة حـــصى خــابط
وتنـفيذ اعـمال االكـساء والـتي تشمل
ثالث طـــــبــــقــــات اســـــاس ورابــــطــــة
سطـحية) .وتابع البـيان ان (الوزارة
تــواصل تـنــفـيــذ احلـمالت اخلــدمـيـة
ـــوصل الـــيــــومـــيــــة  في مــــديـــنــــة ا

ــــركـــز احـــيــــاء الـــقــــاطع.  واشـــار ا
االعالمي الى ان فــرق الــصـيــانـة في
قـطــاع نـركـال الــبـلـدي الـتــابع لـقـسم
اجلـزائــر  أجـرت عـمــلـيـات تــنـظـيف
ورفع انــقـاض ونــفـايــات من شـوارع
واحــيــاء حي الــغــفــران ومــقــتــربـات
اجلــســر الــرابـع  فــضال عن اعــمــال
التـنـظيـفات الـيومـيـة التي تـقوم بـها
الكات اخلـدمية ضـمن خطـة العمل ا
الـيومـيـة لـلقـطـاع واالقـسام الـتـابـعة

له). 
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ومن جــانب اخــر افــتــتــحـت الـوزارة
بـنى مـديـريـة بـلـدية ـوقع الـبـديل   ا
ن لـتــنـفـيـذ ـوصل في اجلــانب اال ا
خطـتـها اخلـدميـة في اعـادة التـأهيل
والـصيـانـة وتقـد اخلـدمـات الهالي
ــوصل ـن من مــديــنــة ا اجلــانب اال
ـــقــر الــبــديـل يــعــني وان افـــتــتــاح ا
تـسهـيل االمـور الـلوجـسـتيـة وتـقد
ن). اخلدمات الهالي اجلانب اال

ــوقـع الــبــديل  وتـــابع ان افــتـــتــاح ا
ـواكبة عملية االشراف للبلدية ياتي 
باشر على رفع االنقاض والنفايات ا
ـوصل بـاالضـافـة ـن ا في مـنـاطق ا
ـتـابـعــة الـيـومـيـة لـعـمل كـوادر الى ا
ـهـا اخلـدمـات الى الـبـلـديـة في تـقـد
ن الســـيـــمــا ان اهـــالي اجلـــانب اال
ن يــعـاني بـشــكل كـبـيـر اجلـانب اال
ا شـكلت مـشكـلة قلـة في اخلدمـات 
مسـتعـصـية في اعـادة النـازح الى

مناطقهم احملررة).
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واضاف الـبيـان ان (اعـمال الـصيـانة
شملت اعمـال تهيئـة وتبليط في حي
الــــــــوحــــــــدة بــــــــواقع 200 طـن من
ــــســــافـــة 600 مــــتـــر االســــفــــلت و
باألضـافـة الى تهـيئـة وتـبلـيط طريق
مـــوصـــل- دهــوك قـــرب الــســـيــطــرة
بــــــــواقع 130 طـن مـن االســـــــفــــــــلت
سافة 520 متر مـشيراً الى  انه و
 التـأكيد عـلى مسـؤولي القـطاعات
تابعة وازالة التجاوزات واالقسام 
احلـــاصــــلــــة عـــلـى اراضي الــــدولـــة
ـدينة والقضـاء على الـعشوائـيات با

ن.  ة في اجلانب اال القد

يذكر ان بـلديـة تواصل تنـفذ خطـتها
ـعدة مـن قبل ومن خالل اخلدمـيـة  ا
ـشاريع الكـات الفـنيـة في شـعبـة ا ا
والــصـيــانـة بــاغـلب شــوارع مـديــنـة
وصل) ,وتابع الـبـيان ان (مـديـرية ا
بـــلـــديــات مـــحــافـــظـــة واسط إحــدى
تـشـكيـالت الوزارة بـاشـرت اعـمـالـها
بــصـيــانــة وأكـســاء وتــأهـيل احلــفـر
والـتــخـســفـات احلـاصــلـة في شـارع
ادة احلـولي وفـرشـهـا واكـسـائـهـا 
االسفلـت بكلـفة إجمـاليـة بلغت 445
الكات ملـيون دينـار). واوضح ان (ا
الــهــنـــدســيــة والـــفــنــيـــة في شــركــة
الفاروق العامة للـمقاوالت أالنشائية
أحـدى تـشـكـيالت الـوزارة أسـتأنـفت
تنفيذ اعمالـها في مشروع مستشفى
اجلـــهـــاز الـــهـــضـــمـي والـــكـــبـــد في
محافظة البصرة واكمال ماتبقى من
العـمل بعـد توقف دام اكـثر من ثالث
الية وبدعم سنوات بسبب االزمـة ا
متواصل من الوزارة وبالتنسيق مع
وزارة الــــصـــحـــة والــــذي اثـــمـــر عن
ــشــروع من الــضــوابط أســتــثــنــاء ا
واستأنف تـنفيـذ اعماله حـيث بلغت

ئة). نسبة أالجناز الفعلية 86 با
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ـشروع يـتألف واضاف الـبيـان ان (ا
مـن خــمس عـــشــرة بـــنــايــة اهـــمــهــا
البناية الـرئيسية  بـناية اخلدمات 
بناية الـغازات الطـبية  ابنـية لسكن
ـــتـــزوجـــ والـــعـــزاب االطـــبـــاء وا
فــــضالًعن ابـــــنــــيــــة حــــفظ اجلــــثث
وابـنـية واالسـتـعالمـات والـكـهـربـاء 

تخصصية وخدمية اخرى).
ـستـشـفى يـتسع لـ مـشيـراً الى ان (ا
وتـــــــابع ان ,ســـــــريـــــــر) 100 - 50
(الوزارة اجنزت اعمالها في مشروع
مـــحـــطــــة وقـــود الـــكـــفـل الـــواقـــعـــة
حافظة بابل ولصالح وزارة النفط
- شركة تعبئة الغاز حيث  تشييد
هـذه احملـطـة عــلى مـسـاحـتـهـا ارض
مـــــتـــــر مـــــربع ووفـق احــــدث 3600
ـطــلــوبـة مع ــواصــفـات الــفـنــيــة ا ا
شروط  ومتـطلبات الـسالمة البـيئية
ــشــروع أكــثــر من اذ تـــبــلغ كــلــفـــة ا

ملياري دينار).

وصل ½qI∫ التجارة تنقل السكر والزيت الى مخازن بازوايا في ا

ـركزي حيـث  توجـيه قـسم النـقل ا
احد اقسام هذه الـدائرة بااليعاز الى
اقسـام الـنقل والـورشـة في الشـركات
كافة بضرورة استنفار االمكانات من
نـاحـيـة الـنــقل والـتـوجه الى سـايـلـو
ــنـــاقـــلــة 36000 طن من مـــخـــمـــور 
وجودة  هناك الى احلنطة احمللـية ا
بــقــيــة احملـافــظــات وحــسب اخلــطـة
ـعـدة من قـبل الـشـركة الـتـسـويقـيـة ا

العامة لتجارة احلبوب).
( تـوجــيه جلـان   مـشــيـرة الـى انه 
بالوجـود  في اقسام الـنقل للـشركات
وكذلك مـرافقـة االسطـول وصوال الى
سايلو مخمور وذلك لتالفي العقبات

التي تعترض طريقهم).

الـــتـــمــويـــنـــيـــة حـــسب الـــضـــوابط
ــعـــمــول بــهــا في والــتــعــلـــيــمــات ا

الوزارة).
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واوضـحت  ان (مـبـلغ اجلـبـايـة لـقاء
تـسـلم الـبـطـاقـة هـو الف ديـنار فـقط
لـكل بــطـاقـة بـواســطـة وصل رسـمي
طالبة باي مبلغ اضافي وفي حالة ا
ـــقــــر دائـــرة البــــد من  االتــــصــــال 
ـتـابـعـة او عن طـريق الـتـخـطـيـط وا

علنه سابقا .  الهواتف ا
من جــانب اخــر اشــارت صــابط الى
اسـتــنـفـار الــدائـرة السـطـول نــقـلـهـا
ناقلة محصـول احلنطة احمللية من
سايلو مـخمور الى بقـية احملافظات
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بحثت دائرة العالقـات االقتصادية و
اخلـارجـيـة التـابـعـة لـوزارة الـتـجارة
مع الـــقــائم بــاالعــمــال في الــســفــارة
الكندية اندورتيـرنر تطوير العالقات
االقــــتـــــصــــاديـــــة وضــــرورة دخــــول
الــشـــركــات الـــكــنـــديــة الى الـــســوق

العراقية لتوريد احلبوب .
وقــــال مــــديــــرعــــام الــــدائــــرة عــــادل
ـسعـودي في بـيـان تلـقـته (الـزمان) ا
امس  ان (الــطـرفــ  بـحــثـا ضـرورة
دخول الشـركات الـكنديـة الى السوق
احمللـية لـتوريـد احلبـوب الى العراق
مع تــأطــيــر هــذا الـتــعــاون من خالل
مذكـرة تـفاهم مـشـتركـة بـ الطـرف
اضـافة  الى امـكـانـية احلـصـول على
الك الـشركة الـعامة دورات تدريبـية 
لتـجـارة احلبـوب في مـجال احلـبوب
وتــبــادل اخلــبــرات واالســتــفــادة من

التجارب الكندية في هذا اجملال).
واضاف ان (تـيـرنـر أكـد سعي بالده 
لــتــطــويـــر الــعالقــات االقـــتــصــاديــة
والـــتـــجــاريـــة مع الـــعــراق وتـــوقــيع
مـذكــرات الـتـفــاهم لـتــوريـد احلـبـوب
الـكـنـديـة لـلـسـوق الـعـراقـيـة  مـثـمـنـا
االنتـصارات الـتي حقـقتـها احلـكومة
الـــعــراقـــيــة عـــلى عــصـــابــات داعش
االرهابـيـة وحتريـر كـافة اراضـية من

قبضة هذه الزمر االجرامية). 
فيـما  اعلـنت الشـركة العـامة لـتجارة
احلبوب  التابعـة للوزارة عن جتهيز
ســايـلـو الــعـطــيـفــيـة لـوكـالء مـنـاطق
الكرخ واحلرية والنازح في جانب
الكرخ بحصص جديدة من مادة الرز
الـــفــيــتـــنــامي و االورغـــواني. ونــقل
الـبـيـان عن  مـديـرعـام الـشـركـة هيـثم
اخلــشـــالي الـــقـــول  ان (الـــكـــمـــيــات

ــذكـورة اجملــهـزة لــلـــــــــــــمـنــاطق ا
بـلــغت 790طــنــا فــيـمــا  جتــهــيـز
الـنـازحـ في جــانب الـكـرخ بـكـمـيـة
بلغت 675 طنا من الرز الفيتنامي),
واشــار الى (اجنــاز صــومــعه شــلب
الـشـامـيـة الـتـابـعـة لـفـرع الـديـوانـية
تــــنـــــظــــيم الــــصـــــكــــوك اخلــــاصــــة
ــســتــحـــقــات مــســوقـي احلــنــطــة
لالعــوام الــســابــقــة حـيـث  اجنـاز
ــــعـــامـالت اخلــــاصه بــــتــــســــويق ا
احلـــنـــطه لـــعــام 2016 والــتـي بــلغ
عـددهـا  2432  صـكـا). واضـاف ان
وزعـة بلغت 1921 (عدد الـصكـوك ا
صــكـــا من اصل 2432  ومـــاتــبـــقى
مـنـها 511 صـكـا سـيـتم تـسـلـيـمـهـا

حال مراجعة ذوي العالقة).
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وتـستـمـر  الشـركـة العـامـة لتـصـنيع
احلـبــوب قـيـامــهـا بـجــوالت رقـابـيـة
ـتـابـعة ـقـداد احلـكـوميـة  ـطـحنـة ا
. الـية انـتـاج وجتهـيـز مادة الـطـح
واضـــاف مــديـــر عـــام الــشـــركــة  طه
يـاس عـبـاس انه  (تـكلـيف جلـنة
ـتابـعة رقـابيـة داخـليـة في الـشركـة 
الـيـة انـتاج وجتـهـيـز مـادة الـطـح
اضافة  الى االطالع على الية العمل
ــطـــحــنـــة والــواقع االنـــتــاجي فـي ا
والـفـني بــعـد اجـراء اعـمـال صـيـانـة
وتــأهــيل لــبــعض مــكــائـن ومــعـدات
ـطـحـنـة). مـشـيـرا الى ان (الـلـجـنـة ا
ــطــحــنـة زارت  اقــســام ومــفــاصل ا
لـــتــقــو االداء وانــعـــكــاس اعــمــال
ــنـفـذة عـلى الـصــيـانـة والــتـطـويـر ا
ـطـحـنـة الـواقع االنـتــاجي وكـفـاءة ا
كما اعدت اللجنة تقريرا مفصال عن
نــتــائج الــزيــارة والــتــوصــيــات الى
االدارة الـعــلـيــا في الـشـركــة التـخـاذ
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ـواطنـة كـذب في بـلـدنـا .لكن رايـتـهـا داخل امـريـكا سـاواة والـعـدالـة وا ا
الذين يسـميهـا االسالميـون بلد الـكفار ثـماني سـنوات الرئـيس االمريكي
يحـكم  ومن ثم يذهب مـواطنـا عاديـا وسيـاسيـونا بـاخلضـراء ال يقـدمون
شيئا للفقيـر لكنهم يسرقون الـعقارات واالموال ولم يقدموا شـيئا  للفقير

الذي يبكي يوميا على الغذاء والسكن  ...
عندمـا ذهبت الى امريـكا شاهـدت العـدالة بام عـيني .احلكـومة االمريـكية
تخدم شعبـها عن طريق الشركـات تعطي  للمواطـن االمريكي دار للسكن
وتوفـر له عمالً بـراتب مـحتـرم وتـــــوفـر االمان واخلـدمـات وحيـاة متـرفة
غـيـر مـحـتـاج لالحــــــزاب وغـيـر مــحـتـاج لـلـسـلـطـة الن احلـكـومـة وفـرت

الية والسكنية والصحية والتعليمية واألمنية. للمواطن كل احتياجاته ا
ـواطن لالنـتخـابات ولم يـتـمن ان يكـون وزيرا او مـديرا ولهـذا لم يرشح ا

واطن االمريكي ولم يقبل رشا ... النه غير محتاج ولم يسرق ا
منذ زمن والـضباط يـقومون بـانقالبـات عسكـرية من اجل الفـوز بالسـلطة
ال والعقارات واالن احفادهم متنعمون في في العراق الن السلطة هي ا
ؤجـرة التى تـرسل لهم مـبالـغهـا بالدوالر من اوربا وامـريكا وعـقاراتـهم ا

العراق وهم باخلارج.
كل دسـاتـيـر احلـكـومـات الـسـابقـة احلـالـيـة في الـعـراق هي فـسـاد ونـهب
وهـذه الـسـيـاسات لـم تـعط لـلـمـواطن الـعـراقي عـقـارا او دار سـكن مـهـما
ن هم قريبـ للسلطة او كانت الظروف اال جزءا بـسيطا من العـراقي 

التجار اما الفقراء يعانون شظف العيش. 
واالن عاد بـنا الزمن لـلسـتوتـات مثل بـاكسـتان وبـنكالديش الـدول االكثر

فقراً بالعالم .
ـواطن الـعــراق جـائـعـا النه ورقـة بـيــد احلـاكم .سـواء لـلـقـتـال او  يـبـقى ا

سيرات .  للدمار او لالنتخابات او الى ا
االن تهيأت جلـميع العـراقي الـظروف ان ينـضموا لألحزاب من اجل ان
يستلمـوا السلطة بـالعراق لكي يـتنعموا واقـاربهم وقسم من اعوانهم  في
ـزدوجة احلـكـومـة اجلديـدة الـتـي توزع الـعـقـارات واالراضي والـرواتـب ا
نوال .. على السـياس  وأيـة حكومـة تأتي مسـتقبال تـسير علـى نفس ا
شـاركة بـاالنتـخابـات القـادمة مـئت لهـذه االسبـاب وصل عدد االحـزب ا
وأربعة النـهم جياع يـحتاجـون رواتب وعقارات جـديدة للـمستقـبل  وعند
ـة للعـراقي ويبـقى الفقـراء على حالهم لفوزهم  لم يحـققوا احلـياة الكر

(نفس الطاس واحلمام ) .  
قـيـمـ في واسـال وانـا في امـريـكـا عـلى كـثـيـر من الـرجـال الـعـراقـيـ ا
ــعـارف يــأتـيـني امـريــكـا بـعــد سـقــوط صـدام حــسـ عن طــريق بـعض ا
اجلواب هذا الشخص عنده عقارات في بغداد وترسل له حواالت وحاليا
يـعـيش في ألس فـيـغـاس يـلـعب قـمـارا. ومن هـذا الـشخـص االالف لـسوء

توزيع العقارات من قبل حكام العراق .
هـنـاك عـراقـيـون يـعــشـون في فـقـر مـدقع وهـنــاك عـراقـيـون يـعـيـشـون في
ـاذا انـتم مـنـتـمـون لـلـحزب .ولهـذا الـسـبب عـنـدمـا اسـأل الـفـقـراء  تـخـمـة
لك فـيصل حـيث كـان الفـقراء في بـغداد الشـيوعي ايـام زمان فـي عهـد ا
يعـيشـون بـالصـرائف وكان اجلـواب يـأتيـني ان النـظـام االشتـراكي عادل
وتوزيع الثروة للمواطن عـادل ايضا.ولهذا السبب كـان الفقراء سابقا من
اهل الـصـرائف في بـغـداد اغلـبـهم بـاحلـزب الـشـيـوعي لـكـنـهم مـقـتـولون
ولم يروا الـسـلطـة بأعـيـنهم والن الـشـيوعـيـ فشـلـوا بالـعراق مذبـوحـون 
بسبب االحزاب االسالمـية وحرم الشـيوعون من السـلطة وانتـمى الفقراء

لالحـزاب االسالمـيــة من اجل ان يـنـالـوا مــا يـطـمـحـون
للعيش الرغيد بالعراق لكنهم لم ينالوا ما حلموا به
ألك الله يـالفـقيـر تـبقى بـالعـشوائـيات بـدون ســـكن

وال عمل.
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بانـتـهـاء يوم 1/11/ 2018 انتـهت مـرحـلـة مـهمـة وخـطـيـرة من مراحل
الـعـمـلـية االنـتـخـابـيـة وهي مـرحـلـة تـسـجـيل الـتـحـالـفـات االنـتـخـابـية  اي
التـحـالف ب الـقوائـم االنتـخابـيـة لتـشـكيل قـائمـة انـتخـابـية واحـدة وهذا
ادة (29) التحالف اجازه قانون االحزاب رقم (36) لسنة 2015 في ا
ـسيـرة االنـتـخـابـية هـــــــمـة واخلـطـيـرة من ا ـرحـلـة ا مـنه وانتـهـاء هـذه ا
ـتحالـفة امام مـرحلة انـتخابـية اكثـر اهميـة وخطورة يضع االحـــــــزاب ا
ـهــا الى مــفـوضــيـة هي مــرحـلــة كــتـابــة الـقــوائم االنــتـخــــــــابــيـة وتــقــد

االنتخابات.
رحلـة اجلديدة في حتديـد حصة كل حـزب او كل قائمة وتكمن خطـورة ا
في القائـمة االنـتخابـية للـتحـالف االنتخـابي اجلديـد اذ سيتـأثر كل حزب
داخل التحالف بعدد الذين سيتم درجهم في القـائمة االنتخابية للتحالف
ـكان الـذي سـيـخـصص لـكل حـزب داخل الـقـائمـة االنـتـخـابـية اذا وفي ا
علمـنا ان تخـصيص عدد كـثير من االسـماء ينـتمون حلزب مـع واماكن
تسلـسالت االسماء داخل هـذه القائـمة يؤثـر على النـتيجـة االنتخـابية في
اغلب االحوال ولـيس جميـعهـا اذ وجود عدد كـبير من االسـماء حلزب او
حزبـ داخل الـقـائـمـة سـيـؤدي حتـمـا الى ان تـكـون فـرص فـوز عدد من
مرشـحـيه اكـثـر من فـرص فـوز مرشـحي االحـزاب االخـرى بـحـكم الـعدد
الـكــبـيــر لــهـذا احلــزب من االسـمــاء الـواردة فـي الـقـــــائـمــة االنـتــخـابــيـة

تحالفة. ا
 كذلك فأن مـكان تـسلسـل االسماء في هـذه القـائمة يـؤثر هـو االخر على
النـتيـجـة حيث ان االفـضـليـة ستـكـون لالسمـاء االولى في الـقائـمة اي ان
فرص فوز االسماء الواردة في بداية الـقائمة تكون افضل من فرص فوز
ـرشحـ في من تـرد اسـمـاؤهم في نـهـاية الـقـائـمـة اذا عـلـمـنـا ان عـدد ا
القائـمة بـالنـسبة الى بـغداد سـيكـون اكثر من 140 مرشحـا باعـتبار ان
عدد مقاعد بغداد ستكون بحدود 70 مقعدا باعتماد  عدد سكان بغداد
ـواطن بـطـبـيـعـته ال يـثـقل عـلى نـفـسه والـذي يـزيـد عـلى سـبـعـة ماليـ وا
بقراءة قـائمـة مرشـحي محـافظـة بغداد والـتي ستـكون بـاالالف اذا علـمنا
رشـح في كل قائمة ضعف عدد ان هنالك 60 قائمة مثال وكان عدد ا

قاعد كما هو مقرر في قانون االنتخابات احلالي ا
ـادة الــعـاشــرة مـنه االمــر الـذي يـتــطـلب  رقم (45) لـسـنـة 2013 في ا

تقليص هذا العدد 
مع مالحـظـات البـد مـن ايـرادهـا  في قـانـون االنــتـخـابـات اجلـديـد اذا 
قاعد وليس رشحـ في القائمة بقـدر عدد ا تشريعه منهـا حتديد عدد ا
ضعـفـهـا والـغـاء مبـدأ الـتـرشـيح الـفـردي ذلك ان االنتـخـابـات حـزبـية من
برامج وخـطط ولـيس فـردية يـشـترك فـيـها الـفـرد الـواحد كـمـا حصل في
االنتـخـابـات السـابـقة و ذكـر ان انـتـماء فـرد حلـزب ال يعـني الـزامه بـعدم
تشكيله قائمة انتخابية واتخاذه اسما غير اسم حزبه ذلك ان احلظر في
قانـون االحـزاب هـو تـكرار اسم احلـزب لـكي ال يـؤدي الى تـشـويش لدى
الـــنــاخب كـــذلك ذكـــر ان انـــتــمـــاء شـــخص الى حـــزب ال يـــعــنـي الــزامه
بـالــتـصــويت لــقـائــمـة احلــزب االنــتـخــابـيــة فـلـه اخلـيــار وقـد ال يــجـد في
صـطلح بـاعـتمـاد مصـطـلح التـحالف رشـح من هـو مـؤهل وتوحـيـد ا ا
ادة (29) من قانون االحزاب وليس إئـتالفا او اي مصطلح الوارد في ا
اخـر  وفي جــمـيـع االحـوال فـان اكــمـال مــرحـلــة الـتــحـالــفـات تــعـني ان
االنـتـخـابـات في مـوعــدهـا اذ سـارع الـذين يـنـادون بــالـتـأجـيل من تـقـد

حتـالـفـاتــهم ويالحظ سـيــادة ذات الـزعـامـات الــسـابـقـة
بـاسـتــثـنـاء دخــول احـزاب جـديــدة وان كـانت قـلــيـلـة
ـشروع الـعربي لـلخـنجـر كذلك يالحظ ان هـنالك كا
ــا ان عـدد احـزابــا كــثـيــرة خـارج الــتــحـالــفــات طـا

سجلة رسمياً أكثر من مائتي حزب . االحزاب ا

وقـال الـسـاعــدي خالل اجـتـمـاع مـجـلس
اإلدارة إن (الــــــدائـــــرة تــــــعــــــمل وبــــــكل
ـتـاحــة لـتـقـد اخلـدمـات اإلمـكــانـيـات ا
ـنـاطق ـتــمـيــزة  الــطـبــيـة والــصـحـيــة ا
اإلطـــراف).  واضــــاف انه (االجــــتــــمـــاع
ناقـش افتـتاح ردهـات الـعنـاية الـنـفسـية
والســيـمــا تــوســعــتــهــا في مــســتــشــفى
الــشـــهــيـــد الــصـــدر واإلســراع وإكـــمــال
تطلبات بالنسبة إلى الردهات األخرى ا
من اجل تــقــد اخلــدمـات بــهــذا اجملـال

ستشفيات).  هم في ا ا

ومـنـهـا مـنـطقـة اجملـمـوعـة الـثـقـافـية
والــغـــابـــات الــتـي تــمـــتـــاز بــكـــثــرة

زائريها).
 واوضح الـبـيـان  ان (تـنـفـيـذ أعـمال
الـتـنـظـيـفـات الـيـومـيـة مـسـتـمـرة في
قـطــاع الـسالم الــبـلـدي ضــمن قـاطع
ـسـؤوليـة لـتـشـمل مـنـاطق الـوحدة ا
قــــــرب مــــــول الــــــسـالم  وشــــــارعي
الــســـبــعــاوي والــصــابــرين  وقــرب
ــشــهـدانـي ورشـان جــامــعي حــازم ا
ـيــثـاق ومــحـيط وســوقي سـومــر وا
دوميز  فضال عن احلـمالت اليومية
ـالكــات في بــقــيــة الــتـي جتــريــهــا ا


