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يـستأنف مجلس النواب جلسته اليوم
االثـنــ بـعـد تـأجـيل الـتـصـويت عـلى
قــنــاعــته من عــدمــهــا بــأجــوبــة وزيـر
مشـيرا الى االتـصاالت حـسن الراشـد 
تقليص مقاعد مجالس احملافظات الى
نــصـف الــعــدد والــغــاء دور اجملــالس
احملـلـية. وقـال النـائب مـحمـد اللـكاش
ــان عــقــد لـ(الـــزمــان) امس ان (الــبـــر
جــلــســته بــرئـاســة ســلــيم اجلــبـوري
واجنـز خاللها التعـديل الثالث لقانون
ـنـتظـمـة باقـليم رقم احملـافـظات غـير ا
 21 لــســنـة  2008 كــمــا حـدد عــشـرة
مـقــاعـد لـكل مـحـافــظـة يـضـاف إلـيـهـا
ـا زاد مــقــعـد واحــد لـكل  200 الـف 
ـليون نـسمه باالضـافة الى الغاء عن ا
اجملــــالس احملــــلــــيـــة فـي الـــنــــواحي
وانـتخـاب القائم مـقام ومـدير النـاحية
واضاف ان مـن قبل مـجـلس الـقـضـاء)
(اجلـلسة شـهدت مناقـشة قانـون هيئة
مـشــيـرا الى انه االعـالم واالتـصــاالت)
(تـقرر تـاجيل الـتصـويت علـى القـناعة
من عـدمها بشأن اجـوبة الراشد فضال
ـواد التي عـن ارجاء الـتصـويت على ا
ســـقـــطت ســـهــوا مـن قــانـــون اصالح

.( ودع النزالء وا
ــالــيـة لــلــعـام  وبــشــأن كـشـف ذمـته ا
اجلـاري اكـد الـلكـاش (انـهـا تعـزز ثـقة
تصـدين سواء في السـلطة الـشعب بـا
الـتــشـريـعـيـة ام الـتــنـفـيـذيـة). بـدوره
كشف اجلبوري عن االتفاق مع رؤساء
الـكتل الـنيابـية الدراج التـصويت على
مـوعد االنـتخـابات وقـانون انـتخـابات
مـجالس احملافظات في احدى جلسات
االســبــوع اجلــاري . وقــال اجلــبــوري
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حــقق رئـيس الـوزراء حــيـدر الـعـبـادي
امـس االحـــد اول مــــكــــسب حتــــالـــفي
بـنـجـاحه في ضـم ائتـالف الـفتـح الذي
ـنظـمة بـدر هادي يـرأسه االم الـعام 
الـعامـري الى إئتالفه الـذي يحمل اسم
الـنصر فيمـا يتح الفـرصة للتحالف
مع مــقــتـدى الــصـدر وعــمـار احلــكـيم.
ووقـع الـعــبــادي رســمــيًــا االحــد عــلى
حتــالـف (نـصــر الــعــراق) الــذي يــضم
ائـتالفي الـفتح والـنصـر بحسـب بيان
ـكـتب الــسـيـاسي مــقـتـضب لــعـضــو ا

حلــركــة عـصــائب أهل احلـق مـحــمـود
الـربيعي. وكشف مصدر  مساء السبت
عـن توصل ائتالفي النصر والفتح الى
اتـفـاق عـلى حتـالـفـهـمـا ضـمن ائـتالف
واحـد يحـمل اسم نـصر العـراق يرأسه
الــعـبـادي.ويـضم ائــتالف الـفـتح الـذي
يـــتــرأسه الـــعــامــري اجملـــلس االعــلى
بـرئـاسـة هـمـام حـمـودي وكـتالً اخرى.
وكــان الـعــبــادي قـد قــرر الـســبت عـدم
الــدخـول في قــائـمــة واحـدة مع نـوري
ـــالــكي حتت مــظـــلــة حــزب الــدعــوة ا
االسـالمـيــة او ائـتالف دولــة الـقــانـون
الـكي قـائـمة دولـة الـقـانون لـيـتـرأس ا

نـصر العـراق. وقال جعـفر في تصريح
ان (هــنـــاك مــعــلــومــات شــبه مــؤكــدة
بـانـضـمـام الـتـيـار الـصـدري واحلـكـمة
لـلـتحـالف) مـضيـفـاً ( وقد تـأكـد لديـنا
انــضـمــام الـفــضـيــلـة وتــيـار االصالح
بــرئــاســة ابـراهــيم اجلــعــفــري وفـالح
الـفياض وعـبد الرحـمن اللويـزي وعبد
الــرحـيـم الـشــمـري واحــمـد اجلــبـوري
لــلـتـحـالف وقـعـوا بــشـكل رسـمي عـلى
ذلـك). في غـضـون ذلك قـال مصـدر في
تــيــار احلــكــمـة ان احلــكــيم يــشــتـرط
وطنية التحالف لالنضمام الى ائتالف
ـصـدر في تـصـريح ان الــنـصـر.وقـال ا
(رؤيــة احلـكــيم بـشــأن امـكــانـيــة عـقـد
حتــالف ســيـاسي مع إئــتالف الـنــصـر
تـتـمـثل في ان وجـود بـرنـامج حـقـيـقي
يـسهم بـبنـاء الدولـة ووجود مـرشح
شــبـاب الى جــانب وطـنــيـة الــتـحـالف
ــكن ألي يـــتــشـــكل مـــثـــلث ذهــبـي ال 
حتـالف ان ينـجح بدونـه) الفتا الى ان
(احلـكيم  يعد وطنية التحالف شرطاً 
ــــربــــعـــات ــــكن الــــعــــودة الى ا وال 
الـسـابـقـة).  ونـفت رئـيـس حـركة إرادة
حـنـان الـفـتالوي األنـبـاء الـتي حتـدثت
عن انــضــمـامــهـا إلى حتــالف الـنــصـر
والـــفــتح. وقـــالت في بـــيــان األحــد أن
(بـعض القنوات نشـرت خبراً مفاده أن
حــــركـــة إرادة انـــضـــمـت إلى حتـــالف
الـنـصر والـفـتح). ).وفي الشـأن نـفسه
أعــلن األمـ الـعــام لالحتـاد االسالمي
لـتركـمان الـعراق الـنائب جـاسم مـحمد
جــعــفــر أن الــتــركــمــان ســيــشــاركــون
بـاالنتخـابات في كركـوك ضمن ائتالف
جــبـهــة تـركــمـان كــركـوك وفي بــغـداد
ضـــــمن ائـــــتـالفي نـــــصـــــر الـــــعــــراق
والــوطــنــيــة.  وقـال جــعــفــر في بــيـان
ان(الـتركمان سيشاركون في انتخابات
 كـركـوك ضـمن ائـتالف جـبهـة تـركـمان
كـــركـــوك كـــتــحـــالـف تــركـــمـــاني وفي
احملافظات األخرى ضمن ائتالف نصر
الـعـراق للـسـيد حـيـدر العـبـادي والذي
يـتـضـمن اضـافـة لـلـفـصـائل الـثـمـانـية
بقيادة منظمة بدر  –الفتح - واجمللس
األعـــلى والــفـــضــيــلـــة ومــســتـــقــلــون
واإلصـالح واالحتاد االسالمي لتركمان
الـعراق وكتل وأحزاب سيـاسية عديدة
اخـــرى) مـــضــــيـــفـــاً ان(الـــتـــركـــمـــان
سـيكـونون فاعـل ضـمن هذا االئتالف
فـي صالح الـــدين ونـــيـــنـــوى وديـــالى
وبــغــداد). وأوضح أن (أطـرافــاً أخـرى
من الـــتــركــمــان ســيـــشــاركــون ضــمن
ائـتالف الـعراقـية بـرئـاسة الـسيـد اياد
عـالوي وحتـالـفـات أخــرى وسـتـشـمل
ــشــاركــة انــتــخــابــات مــجــلس هــذه ا
الـنـواب ومـجـالس احملـافـظـات). ولفت
الى ان الـتـركمـان مع إقـامة انـتخـابات

ـواطنـ بدور احلـمالت التـطوعـية ا
الـتي تقـوم بهـا الفرق الـتطـوعية في
ــدارس وبـجــهـود تــرمــيم وتـأهــيل ا
خــاصـة. وقـالــوا لـ(الـزمـان) امس ان
(احلــمـالت الــتــطــوعــيــة تــســهم في
حتـسـ وضع الطـالب الن اخلـدمات
اسـاس التعـليم في اجواء بـعيدة عن
اخلـراب والــنـفـايـات وعـنـدمـا يـكـون
هـناك تقصير من جهة معينة البد ان
ال نـدع الوضع كـما هـو بل نسهم في
حتـسيـنه وان نعلم ابـناءنـا على هذا
الــطــريق الن الــنــظــافــة واالهــتــمــام
واضافوا والـترتـيب تبـدأ من الـذات)
ان (الـعمل التطـوعي يجب ان يغرس
في نــفــوس الـطــلــبـة وان نــبــ لـهم
اهــمـيـة بــنـاء اجملـتــمع  عـنــدمـا يـتم
ـبـاشـرة بـالـدوام ـدرسـة وا تـأهــيل ا
ن يـجب ان تـقام احـتفـالـية بـسيـطة 
أسـهم في اجناز العمل وامـام الطلبة
حـتى يـدركوا قـيمـة العـمل التـطوعي
مـن اجل اجنــــــاح الــــــعــــــمــــــلــــــيـــــة
واطـنـة ابـتـسام وقالـت ا الـتـربـويـة)
ـدارس لم يقـتـصر عـلي ان (تـأهـيل ا
عــلى عــمل الـفــرق الـتــطــوعـيــة فـقط
الكــــات ـــــا هــــنــــاك اجنـــــازات  وا
الــــوزارة في عـــدد مـن احملـــافـــظـــات
قــامــوا بـجــهــود خـاصــة من اجل ان
تـكون مـدارسهم ذات تـرتيب ونـظافة
ـشـوار مـراحلـهم تـلـيق بـالـطـلـبـة و
ـواطن زيـد هشام وقال ا الـدراسيـة) 
ان (اجـمل شيء في الـعمل الـتطوعي
هـو انقاذ الطلبة من الوضع الصعب
الـذي يـعـيـشـوه من ابـنـيـة مـتـهـالـكـة
بـــــــعــــــيـــــــده عن كـل مــــــقـــــــومــــــات
داعـيـا كل من لـديـه الـقدرة الـدراسـة)
سـاعدة من عـلى الـتطـوع ان (يقـدم ا
ـستـقـبل). الى ذلك اجنز اجـل جيل ا
مــتـطـوعــون في مـحــافـظـة الــبـصـرة
اعــمـال تـأهـيل  26 بــنـايـة مـدرسـيـة
تـــشــغــلــهــا  51 مـــدرســة في مــركــز
الـقضـاء والنواحي الـتابـعة له ضمن
حـمـلة تـطوعـيـة استـمرت  49 يـوما.
وقـال مــشـرف احلـمـلـة عـلي الـبـدران
فـي تـــصــــريح ان ( 60 مــــتـــطــــوعـــا
مـوزعـ ب اربع  مـــجــمــوعــات في
مــركـــز الــقــضــاء ونـــاحــيــتي االمــام
الـصـادق وعـزالـدين سـلـيـم وقـرية ام
الـشويـج قامـوا بصـيانة  800 مـقعد
دراسـي ونـصب  700 قــطـعــة زجـاج
مـخـتلـفـة االحجـام فضـال عن صيـانة
يـاه والـصرف الـكـهـرباء وشـبـكـات ا

بلغ الذي  وأضاف ان (ا الـصحي)
صــرفه في احلـمــلـة الـتــطـوعــيـة بـلغ

واشـار الى ان عــشـرة ماليــ ديـنــار)
ــبـلـغ  الـتــبـرع به مـن قـبل ابــنـاء (ا
ــهـــجــر الـــقــضـــاء الـــســاكـــنــ فـي ا
مـشـيرا كـاسـتـرالـيـا وامريـكـا واوربـا)
ــــقــــبل الـى ان ( الــــعــــام الــــدراسي ا
اثلة سـيشهـد اقامة حـملة تـطوعيـة 
لـهـذه احلمـلة). من جـانب اخر أعـلنت
ـديرية العـامة للتقـو واالمتحانات ا
فـي وزارة الـــتـــربـــيـــة أن االمـــتـــحــان
الــتــحــمـيــلي لــطــلــبــة الـصـف الـرابع
ؤجل اإلعـدادي سيكون مع الطـلبة ا
المـتــحـانـات نـصف الـسـنـة لالسـبـوع
الــثـاني من بـدء الـدوام بــعـد الـعـطـلـة
ـديـريـة الـربــيـعـيـة. وقـال مـديـر عـام ا
شـاكر نـعمـة عبـد عون في بـيان تـلقته
(الـــــزمـــــان) أمـس  ان (االمـــــتـــــحــــان
الــتــحــمـيــلي لــطــلــبــة الـصـف الـرابع
ؤجل اإلعـدادي سيكون مع الطـلبة ا
المـتــحـانـات نـصف الـسـنـة لألسـبـوع
الــثـاني من بـدء الـدوام بــعـد الـعـطـلـة
وأضـــاف أن (الــوزارة الـــربـــيـــعـــيـــة)
ديـريات الـعامـة للـتربـية في وجـهت ا
بـغـداد واحملـافـظـات لـالسـتـعداد الداء
ـكـتب هــذا االمـتـحـان). فـيــمـا جـدد  ا
اإلعـالمي لــــلـــوزيــــر في بــــيـــان امس
حتـــــذيـــــره من وجـــــود صـــــفـــــحــــات
ان (الصفـحات الرسمية مؤكدا مـزورة
ـعـتـمـدة في نشـر االخـبـار وإصدار وا
الــقــرارات حـصــرا في جــمــيع مـواقع
الـــــــتــــــواصـل االجـــــــتــــــمـــــــاعـي هي
(فــيس_بــوك/ وتـويــتـر/ وتـيــلـكـرام/
ــــــــــوقع وانـــــــــســــــــــتـــــــــكـــــــــرام/ وا
واضاف ان (أيـة صفـحات _الـرسـمي)
أخـرى تعد مزورة  وكل ما يـنشر فيها
غـير رسـمي وغير صـحيح وال تـتحمل

الوزارة مسؤوليته). 

ـــرســـلـــة ألقـــســـاط احلـــكـــومـــيـــة ا
فيما تـرسل هيئة الـتقاعد الـتسديـد
تقاعدين لكلّ شهرين وفي أقساط ا
بـعض األحـيان يـكـون التـسـديد عن
طــــريـق احلــــواالت لــــعــــدم وجــــود
ــقــاصـة اإللــكــتـرونــيــة في بـعض ا
مـؤكـدا (اتـخـاذ اإلجراءات الـفـروع)
الــقـانـونـيــة ضـد دائـرة الــتـسـجـيل
الــعــقــاري لــقــيــامــهــا بـرفـع إشـارة
ــعــامالت دون احلــجــز لــعــددٍ من ا

تسديد مبلغ القرض). 
وكـانت الهيئـة قد كشفت عن وجود
تـــلـــكـــؤ بـــتـــســـديــد الـــقـــروض في

صرف.  ا
وقـــــال بــــيـــــان امس إن (فـــــريــــقــــا

اسـتـقصـائيـا من دائـرة الوقـاية في
ـتـابـعـة الـقروض الـهـيـئـة أوصى 
صرف والعمل  على الـتي يقدمها ا
ـتلـكـئـة مـنهـا بـاالضـافة اسـتـرداد ا
الـى االستـفـادة من األمالك الـعـائدة
ــا يــحـــقـق تــعــظــيم لــلـــمــصــرف 
ــــــكـــــنه مـن اإليـــــفـــــاء مـــــوارده و
مــبــيــنــا ان (الـفــريق بــالــتــزامــاته)
ـعــوقـات الــتي تــعـتـرض شــخص ا
ـقــتــرحـات ــصــرف و قــدم ا عــمل ا
الــتي مـن شــأنــهـا االرتــقــاء بــأدائه
داعـيا الى (إشراك ـستـوى أفضل)
مــوظَّـفي شـعب اجلــاري والـتـوفـيـر
بــدورات مـكــافـحــة غـســيل األمـوال
ولـفت البيان الى وتـمويل اإلرهاب)
ـصرف يعتـمد على االقتراض ان (ا
ــــصــــارف األخــــرى لــــغـــرض مـن ا
تــمــويل تــلـك الــنـشــاطــات مـع عـدم
ـا يــتـنـاسب مع ـال  زيــادة رأس ا
حــجم األعــمـال وعــدم االســتـجــابـة
موضـحا ركـزي) ـتطـلَّبـات البـنك ا
ــبــالغ لــلــمــصـارف ان (مــجــمــوع ا
في االخــرى هي   30مــلــيـار ديــنـار
حـ وجد التـقرير ديـونا للـمصرف
مـــتــرتـــبـــة بــذمـــة وزارة الــشـــبــاب
والـريـاضة لـلـسنـوات الـسابـقـة بلغ
وتابع أن مـقدارها  67مـليار دينار)
(الــتــقــريــر الحظ وجــود تــلـكــؤٍ في
مـــعـــامالت الـــتــســـديـــد في الـــفــرع
ـعــامالت الــرئــيس بــرغم أن تــلـك ا

تـــــعــــــود لـــــعـــــامي 2002و 2003
بــاالضــافــة الى  انــخــفــاض نــسب
اســــتــــرداد الـــــقــــروض في فــــرعي
مــحـافـظـتـي الـديـوانـيــة والـبـصـرة
ــــبـــالـغ اجلـــبــــايـــة وتــــســـديـــدات
الـقروض الفعلية اخلاصة بقروض
ـواطــنـ واإلقـراض الــوزارات  وا
مشـيرا الى (قيام الـسكني اجلـديد)
دائـــرة الــتـــســجـــيل الــعـــقــاري في
الــــرصــــافــــة األولى بــــرفـع إشـــارة
ــعـامالت دون احلــجــز لــعــدد من ا
تــسـديــد مـبـلـغ الـقـرض بــرغم عـدم
وجـــــــــود كـــــــــتـــــــــاب صــــــــــادر عن
ــعـوقـات الـتي وبـشـأن ا ــصـرف) ا
ـصرف اكـد البـيان تـعتـرض عمل ا
ـــصـــرف عن ان (عـــدم تـــعـــويض ا
ــئــة من الــقــروض إطــفــاء  50 بـــا
ــمـنـوحــة لـلـعــسـكـريّــ قـبل عـام ا
 2004 اســـتــنــاداً لــقـــرار مــجــلس
ـرقم  5861 لـعـام 2001 الـوزراء ا
لــصـــعــوبــة اســتــحـــصــال مــبــالــغ
ـاليـّـة التي الـتـعويـضات من قـبل ا
بــلــغـت نــحـو  230 مــلــيــار ديــنـارٍ
ـســتــأجـرين في فــضالعن تــأخــر ا
تـسديد بدالت اإليجار والتجاوزات
احلاصلة على األراضي والعقارات
الـعــائـدة لـلـمـصـرف وعـدم تـسـديـد
مــحـافـظـات نـيـنـوى وصالح الـدين
واألنـبـارنـتـيـجـة األوضـاع األمـنـيـة

التي شهدتها). 

ارتـباط الوزارات واجلهات التي لديها
مــوضـحـا ان تــعـامل مع احملــافـظـات)
قاطعة (التصويت على التعديل كان 
كــتـلـة حتـالف الــقـوى الـعـراقــيـة بـعـد
حــادثـة الــشـجــار مع نــواب من كـتــلـة
ــان مـــتــهــمــا رئــاســة الــبــر األحــرار)
مؤكـدا (تقد بـ(انـحيـازها للـمركـزية)
طـعن بـالـتصـويت عـلى التـعـديل الذي
 لـــعـــدة أســبـــاب أولـــهــا أن هـــنــاك
مـخـالـفـات قـانـونـيـة  اعـتـمادهـا في
هـذا الـقـانـون وكـذلك لم يـكن الـنـصاب
كــامال لــلــتــصــويت فــضال عـن غــيـاب
الـتـوافق  لـتـمـريـره بـعـد غـيـاب مـكون
كـــامل عن تــلـك اجلــلــســـة). من جــهــة
اخــرى رجـحت الـقـانــونـيـة الـنــيـابـيـة
ـان مقترح من اين لك? هذا تـمرير البر
ـقبـلـة. وقـال عـضو خالل اجلـلـسـات ا
الـلـجنـة زانا سـعـيد في تـصريح امس
ان (الـلـجنـة فـاحتت الكـتل الـسـياسـية
قتـرح خالل جلسـة االسبوع بـتمريـر ا
ان). الى ـقـبل بعـد عرضه عـلى البـر ا
ذلـك دعا النائب فالح اخلزعلي مجلس
الـنواب الى تقـد ملفـات االستجواب
بــشـــفــافــيــة بــعــيـــدا عن الــصــفــقــات

السياسية. 
وقـــال اخلـــزعـــلـي في بـــيـــان امس ان
(االســـتــجــواب حق دســـتــوري وعــلى
ـان تـقـد مــلـفـات االسـتـجـواب الــبـر
بـــشـــفـــافــــيـــة بـــعـــيـــدا عن االبـــتـــزاز
الـسـيـاسي)عـلى حـد تـعـبـيـره. مـشددا
عـــلى ان (يـــكـــون اســـتـــجـــواب وزيــر
الـكـهربـاء والوقف الـشيـعي بعـيدا عن
الـصـفـقـات الـسـيـاسـية) الفـتـا الى ان
ـالـيـة (الــتـصـويت عــلى اقـالـة وزيــر ا
ووزيـر الـدفاع هي رسـالة واضـحة في
ان وااليام تـفعـيل الدور الـرقابي لـلبـر
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عـــلى مـــعـــتـــمـــد بـــريـــد احلـــمـــايــة
االجــتـمــاعـيـة لــتـعــقـيـبـه مـعـامالت
إصــــدار الـــــبــــطــــاقـــــات الــــذكــــيــــة
لـلـمسـتـفيـدين من إعـانـات احلمـاية
ـفــتش الـعـام االجــتـمــاعـيـة.وقــال ا
لـــــــوزارة الـــــــعــــــمـل والـــــــشــــــؤون
االجـتـماعـية رائـد حسـ البـلداوي
فـي بـيـان تـلــقـته (الـزمـان) امس ان
(احملـكـمـة أصـدرت حكـمـا بـاحلبس
الـبــسـيط لـعـام واحـد عـلى مـعـتـمـد
بـريد احلمـاية االجتمـاعية لتـعقيبه
مـعامالت اصـدار البـطاقـات الذكـية
مـشيرا لـلمـستـفيـدين من إالعـانات)
الـى ان (جهود الوزارة احلثيثة في
مــكـافـحــة الـفــسـاد ادت الى  ضـبط
شـهـود). من جـهة ـتـهم بـاجلـرم ا ا
صـرف في كتـاب موجه اخـرى رد ا
ـــالـــيـــة إلـى الـــهـــيـــئـــة أن (وزارة ا
اعــتــذرت من عــدم زيــادة رأس مـال
ـــــــــــصــــــــــــرف مـن حـــــــــــســـــــــــاب ا
مــــشـــيـــرا إلى أن االحــــتـــيـــاطـــات)
ــصــرف يـقــوم بــتــسـديــد فــوائـد (ا
ُـسـتـحـقـة من الـقـروض الـقـروض ا
ــقــتـرضــة من مـصــرفي الــرافـدين ا
والـرشـيـد ,أمـا بــالـنـسـبـة لـتـسـديـد
الـدفعـات يتم حسب تـوفر السـيولة
عـازيـا أسـبـاب انـخـفاض الـنـقـديـة)
نـــسب اســتــرداد مــبـــالغ اجلــبــايــة
لــفـرعي الــديـوانــيـة والـبــصـرة الى
(تـاخـر ورود الـصـكـوك من الـدوائر

مــجــلس كـركــوك ســواء ضـمن قــانـون
ئـة لكل مـكون او مـقترح خاص  32بـا
ــادة  37مـن قــانــون احلـــكــومـــة في ا
انــتـخـابــات مـجـالس احملــافـظـات. في
ـقابل قال االم العام حلزب الدعوة ا
ـالــكي ان احلـزب شــكل جلـنـة نــوري ا
عـــلـــيـــا لــدعـم إئــتـالفــ بـــالـــســـبــاق
االنتخابي. واوضح في بيان ان (حزب
الـدعوة متمسك بإقـامة االنتخابات في
مــوعـدهـا الـدسـتـوري احملـدد ويـرفض
مـحاوالت تأجيلهـا ومنع العراقي من
شـاركة في الـعمـلية ـارسة حـقهم بـا
ــقـــراطـــيــة).واضـــاف ان (حــزب الـــد
ـشـاركـة في انـتـخـابـات الـدعــوة قـرر ا
مـجـلس الـنـواب ومجـالس احملـافـظات
عـام 2018 عــبـر تـبـني ودعم إئـتالفـ
) مــشـيــرا الى انه (شـكل انــتـخــابـيـ
جلــنـة عــلـيــا لــدعـمــهـمــا في الـســبـاق
االنـــتـــخــابـي). ويــضـم ائــتـالف دولــة
الـقانون حتى اآلن سبـعة كيانات. وفي
مـسار آخر نفى ائتـالف الوطنيةاألحد
مــــا تـــردد عن حتــــالـــفه مـع خـــمـــيس
ــتــحـــدثــة بــاسم اخلـــنــجــر. وقــالـت ا
االئـتالف مـيسـون الدمـلوجي في بـيان
(تـــــنــــاقـــــلت بـــــعض وســـــائل اإلعالم
ــتـحـدث تــصـريـحــات مـنــسـوبـة الى ا
بــاسم حــزب خــمـيـس اخلـنــجــر الـذي
يــحـظى بـاحــتـرامـنـا تــطـرقت الئـتالف
الـــوطــنـــيــة بــشـــأن وجــود اتـــفــاقــات
لـتحـالفات مـا بعـد االنتخـابات) نـافية
(بشدة وجود هكذا اتفاقات).وأكدت أن
(ائـتالف الوطنـية غيـر معنـي بالدخول
في أي كـيـانـات تـعـبـر عن خـصـوصـية
طـائـفيـة أو عرقـية أو ديـنـية) مـضيـفة
أن (الــبــاب مــفـتــوح جلــمــيع األحـزاب
والــتـيــارات الـتي انــضـوت حتت لـواء
ائــــتالف الـــوطــــنـــيـــة بــــاخلـــروج من
االئـتالف والـدخول مـع أي كيـان آخر).
وصـادقت مفـوضيـة االنتـخابـات االحد
عـلى حتالـف جديد يـحمل اسـم (القرار

العراقي).
 ويـــضم نـــائب رئــيـس اجلــمـــهــوريــة
ـشروع اسـامـة الـنـجيـفي وامـ عـام ا
الـعربي خميس اخلنجر والنائب طالل
الـزوبـعي ووزير الـدفـاع السـابق خـالد
الــعـبــيـدي والـنــائـبــة نـاهــدة الـدايـني

وآخرين بحسب مصدر مطلع.  
وفـي كــردســتــان  أعــلن نــائب رئــيس
قراطي الـكردستاني كـتلة احلـزب الد
شـاخــوان عـبـد الـله أن أحـزابـاً كـرديـة
وتـركـمانـيـة ستـعـقد االثـنـ اجتـمـاعاً
ـنـاقـشة خـارطـة طـريق إلعالن حتالف
ـتـنـازع عـلـيـها. واوضح ـنـاطق ا في ا
ـقـراطي فـي تـصـريح  ان(أحــزاب الـد
الـــكـــردســــتـــاني واالحتـــاد الـــوطـــني
والــشــيـوعي الــكــردسـتــاني واحلــركـة

االسالمـــيــة واالحــزاب الــتــركــمــانــيــة
ستشارك في االجتماع).

 بـــدوره أعــــلن مـــســـؤول مـــؤســـســـة
ـقـراطي االنــتـخـابـات في احلــزب الـد
الـكـردسـتـاني خـسـرو كـوران أن حـزبه
يـعــمل عـلى مـشـاركـة إقـلـيم كـردسـتـان
بـــقــائــمــة مـــوحــدة في االنـــتــخــابــات
الـنيـابية االحتـادية. وهـو ما حال دون
إعـالن أي حتـــالف من جـــانـب احلــزب
حــــــتـى اآلن. وأكــــــد كــــــوران اجــــــراء
نـقـاشـات مـطـولـة مع االحتـاد الـوطـني
الـكردستاني لتشـكيل حتالف انتخابي
فـي منـاطق الـنـزاع مع بـغـداد. وعـقدت
ـــكـــتب مـــؤســـســـة االنـــتـــخـــابــات وا
ـــقــراطي الـــســيـــاسي لـــلــحـــزب الــد
الــكــردســتــاني األحــد من اجل اتــخـاذ
شاركة في القرار النهائي بخصوص ا
االنــتــخـابــات وكـانت احــزاب تــغـيــيـر
واجلــــمــــاعــــة االسـالمــــيــــة وحــــركـــة
ـقــراطـيــة والـعــدالـة قــد شـكــلـوا الــد
حتـالف للـمشاركـة بانـتخابـات كركوك.
وفـي الـشــأن االنـتــخـابـي ايـضــاً نـفى
الــنــاطـق الــرســمي بــاسم مــفــوضــيــة
االنـتـخـابات كـر الـتمـيـمي وجود اي
تـمـديـد لـلـتـحالـفـات االنـتـخـابـيـة التي
اضي. انـتـهت مـدتـها يـوم اخلـمـيس ا
واوضـح في بـــــــيــــــان ان (مــــــجــــــلس
ـفوض سيصدر اجـازات التحالفات ا

صادقة عليها الحقا). بعد ا
ــفـوضــيــة الـراغــبـ  الـى ذلك دعت ا
بـالــعـمل مـوظـفي اقـتـراع في إنـتـخـاب
ــوقع مــجــلس الــنــواب الــتـقــد في ا
ــفــوضــيـة . االلــكــتــروني اخلــاص بــا
واوضـــحـت في بـــيـــان ان (الـــتـــقـــد
ــوقع االلـــكــتـــروني ســـيــكـــون عــلـى ا
لء االستمارة االلـكتروني للـمفوضيـة 
اخلـــــــــاصة بـالتـقد لـلمدة من  15/

 1 ولغاية 3/30 /2018. 
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احـــال مـــجـــلس الـــقـــضـــاء االعـــلى
مـعاون مـدير عـام اخلطـوط اجلوية
الى مــحــكــمــة اجلــنـايــات بــتــهــمـة
ابـتـزاز الـشركـات الـعـربيـة الـراغـبة
بـــاحلـــصـــول عــــلى وكـــالـــة لـــبـــيع
صـرف العـقاري فـيمـا رد ا الـتـذاكر
عــلى تـقـريـر هـيـئــة الـنـزاهـة بـشـأن
تــلـكــؤ  تــسـديــد الـقــروض وبـعض
ـتـحدث ـواضـيـع االخـرى. وقـال ا ا
الـرسمي باسم اجمللس عبد الستار
بـيرقدار في بـيان امس ان (مـحكمة
الـتحقيق اخلاصة بـقضايا النزاهة
فـي اســتــئــنــاف الــرصــافــة أحــالت
ـعـاون الى احملـكـمـة  بـعـد تـدوين ا
اعــتــرافــاته عــقب اتــهــامه بــفــسـاد
ــتـــهم يــقــوم وأضــاف أن (ا مـــالي)
بـابتـزاز الشـركات الـعربـية الـراغبة
بـاحلـصـول على وكـالـة لبـيع تـذاكر
اخلـطوط من خالل مساومتهم على
الفتا مـبالغ ماليـة لقاء تلك الـوكالة)
الـى ان (مـــحــــكــــمــــة الــــتـــحــــقــــيق
ــتــخـصــصــة بـقــضــايـا الــنــزاهـة ا
ــتـــهم وفــقــاً صـــدقت اعــتـــرافــات ا
وتــابـع بــيــرقـدار ان لــلــقــرار 160)
ــتـهم أحــيل الى احملـكــمـة بــغـيـة (ا
ـــة الـــتي مـــحــــاكـــمـــته عـن اجلـــر
ارتـكـبهـا). في غضـون ذلك اصدرت
احملـكمة حكمـاً باحلبس لعام واحد

فـيمـا يتـرأس العبـادي حتالف الـنصر.
وفـي وقت الحـق أعـــــلن  الـــــعـــــبــــادي
تـشكيل ائـتالف النـصر ودعا الـكيانات
الـسـيـاسـيـة لالنـضـمـام اليـه. وقال في
بـيـان(أعـلن ألبـنـاء شـعـبي الـكـر بكل
اطـيـافه ومكـونـاته وحتت راية الـعراق
الـواحد تـشكـيل ائتالف النـصر الـعابر
لـلطـائفـية والـتفـرقة والـتمـييـز وأدعو
اخملــلـصــ والــكـيــانـات الــســيـاســيـة
لالنـضمـام إلئتالفنـا الوطـني اجلديد).
وكـشف النائب جاسم مـحمد جعفر عن
مـعـلــومـات تـفـيـد بـإمـكـانـيـة انـضـمـام
الـتـيار الـصدري واحلـكمـة الى حتالف
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قــرر وزيــر الــتــربــيــة مــحــمــد اقــبـال
تأجـيل امـتحـانـات نصف الـصـيدلـي 
الـسنة في محافظة نينوى للمرحلت
الـثـانـويـة واالبـتـدائـيـة إلى االسـبـوع
الـثاني بـعد الـعطـلة الـربيـعيـة.وقالت
الـوزارة  في بـيـان امس  إنه (تـقـديرا
لـظروفهـا االستثـنائيـة ولفسح اجملال
اقـبــال  يـؤجل امـتـحـانـات لـطــلـبـتـهـا
نـصف الـسنـة في نيـنوى لـلمـرحلـت
الـثـانـويـة واالبـتـدائـيـة إلى االسـبـوع
الــثــاني بــعـد الــعــطـلــة الــربـيــعــيـة).
واضـاف ان (الوزارة اتـخذت  قرارات
ــعـاجلـة حــاالت الـتالمــيـذ والـطــلـبـة
الــذين كــانــوا حتت قــبــضــة تــنـظــيم
داعـش مـــنـــذ الـــعــــــــــــــام الـــدراسي
 2013- 2014  والـى مـــــــا بـــــــعــــــد
واوضح البيان أن (الوزارة الـتحرير)
 احــتـسـبـت الـسـنــوات الـفـائــتـة عـدم
ـتــوسـطـة ـرحــلـة ا رســوب لـطـلــبـة ا
فـيمـا سـمحت واإلعـداديـة في نـينـوى
لـتالميذ الصف األول االبتدائي الذين
جتــاوزت أعــمـارهم بــالـتــســجـيل في
وقالت عـضو مفـوضية الـصف األول)
حــقــوق االنــســان الــســابــقــة سالمــة
اخلــــــفــــــاجي لـ(الــــــزمــــــان )امس ان
(الـوزارة اتـخـذت جمـلـة من الـقرارات
ـــعــاجلـــة اوضــاع طـــلــبـــة نــيـــنــوى
ـاضـية خالل بـاحـتـسـاب السـنـوات ا
ســيـطــرة داعش عـدم رســوب لـطــلـبـة
ـتـوسـطـة واالعداديـة مـقـدّرة ظروف ا
ــرحـلـة الــطـلــبـة الـصــعـبــة في تـلك ا
وتـــكـــون انــطالقـــة جـــديــدة لـــهم في
ــقــبـلــة بــعـد مــراحــلـهم الــدراســيـة ا
عــودتـهـم الى ديـارهـم ).فـيــمـا ثــمـنت
الـــوزارة جـــهــــود  اخلـــيـــرين الـــذين
يــعـمـلــون من اجل مـســاعـدة الـوزارة
ــدارس. وقــالت بـــتــرمــيم وتــأهـــيل ا
ـــتـــحـــدثـــة بـــأسم الـــوزارة سـالمــة ا
احلــسن لـ(الـزمـان) امس ان (الـوزارة
تـرحب وتشـيد بـكل من أسهم بـترميم
دارس كونها من القطاعات وتـأهيل ا
ــهــمــة خلــدمــة اجلــيل والــعــمــلــيـة ا
واضــافـت ان (الــوزارة الـــتـــربـــويـــة)
اطـلــقت مـنـذ مـدة مـشـروع مـدرسـتـنـا
بــيــتــنــا وعــنــد اطالق احلــمـلــة القت
ـتــطـوعـ جنــاحـا كــبـيــرا من قـبـل ا
واولــيـاء االمــور واجلـمــيع أسـهم مع

الـــوزارة في هــذه احلــمـــلــة حــيث 
ـدارس الن تــأهـيل وتـرمـيم عـدد من ا
الـية اثرت الـظرف الـراهن  واالزمـة ا
ـدرسـية بـالـتالي عـلى مـلف االبـنيـة ا
مـؤكدة نـحن بـحـاجـة الى يـد الـعـون)
ان (الـــوزارة تـــرحب بـــكـل مـــتـــطــوع
ــوضـوع يــســاعـد الــوزارة في هــذا ا
كــونــهـا تــعــاني من شح في االبــنــيـة
ـــدرســـيــة). فـــيـــمـــا اشــاد عـــدد من ا
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خالل اجلــلـسـة ان (اجـتـمـاعـا عـقـد مع
رؤســـاء الــكـــتل تــمـــخض عــنه  ادراج
الــتـصــويت عـلـى مـوعــد االنـتــخـابـات
وقـانون انتخابـات مجالس احملافظات
فـي احـــــدى جـــــلـــــســـــات االســـــبــــوع
مــشـيــرا الى (عــرض قــانـون اجلــاري)
ـوازنــة لـلـقـراءة في جـلـسـة االربـعـاء ا
ـقـبل وادراج الـتـصـويت عـلى قـانون ا
انـتخابات مجلس النواب ضمن جدول
ـقـبل). اعـمـال جـلـسـة يـوم اخلـمـيس ا
وتـستعد جلنة االقاليم النيابية لتقد
طــعن بـتـعــديل الـقـانــون. وقـال رئـيس
ـفـرجي فـي تـصـريح الــلـجـنــة خـالــد ا
امـس ان (الـــلــــجــــنـــة نــــاقــــشت خالل
ــاضــيــتــ مع مــجــالس الــســنــتــ ا
احملـــافــظــات واحلــكـــومــات احملــلــيــة
ووزارات الـدولة الـتي لهـا عالقة بـعمل
احلــكــومـات احملــلـيــة الــقـانــون حـيث
وجــدت ان هـــنــاك تــعــثــرا بـــتــطــبــيق
الــقـانـون الـنـافـذ والســيـمـا قـضـيـة فك

حسن الراشد

öO½uLK UÐ  UÐU ≈ bFÐ Z²M*« V× ð WO ½d  W dý

UOKOÝ VOKŠ s   UMOŽ ŸUCš≈ ∫©ÊU e «® ‡  W×B «

 ÂuO « sKFð ZzU²M «Ë h×HK
بـالسـلمـونيال بـعد تـناولـهم حليب
أو مـواد غـذائيـة لألطـفـال الصـغار
مـن انتاج مـصنع تـابع لالكـتاليس
حــــيث ســـجــــلت إصـــابــــة رضـــيع
بــالـسـلـمــونـيال في إسـبــانـيـا بـعـد
تـناوله هذا احلليب بـينما يفترض
أن تـــؤكــد الــســلــطــات الــصــحــيــة
إصــابـة آخـر في الـيـونـان. وقـدمت
مــئــات الـشــكــاوى من آبـاء أطــفـال
رضـع في فـــرنــســـا بـــيــنـــمـــا فــتح
وضوع  لتعريض حياة حتقيق با

آخرين للخطر. 
وواصـلت بعض احملالت التجارية
بـيع منـتجات قـد تكـون ملوثـة بعد
اإلعـالن عن ســـحــبـــهـــا وســـمــحت
عـمـلـيات مـراقـبـة جرت في فـرنـسا
بـالعثـور على علب حلـيب قد يكون
مـــــلـــــوثــــا في مـــــحالت جتـــــاريــــة
وصــــيــــدلــــيــــات ودور حــــضــــانـــة

ومستشفيات.

الـى ذلك أكـد رئـيـس مـجـلس إدارة
ـانويـل بيـسنـييه  أن الكـتـاليس ا
عـــمــلـــيــة ســـحـــــــــــب مـــســحــوق
حــــلـــيب الـــرضع من األســــــــــواق
يـشمل  83بـلدا و 12مـلـيون عـلـبة
بـــــعـــــد تـــــشـــــخــــيـص أصـــــابــــات

بالسلمونيال . 
وقـال بـيـسـنـييـه في تصـريح امس
أنـه (الـعـملـيـة تـشـمل أكـثـر من 12
مـــؤكــدا أن (ذلك مـــلـــيــون عـــلــبـــة)
وزع عمـلية فرز سـيخفف عـلى ا
ووعــد بــيـســنــيـيـه (بـدفع الــعــلب)
تـعـويضـات إلى كل العـائالت التي
وتـابع تـضـررت فـي تلـك الـقـضيـة)
ان (هــــنـــاك شــــكـــاوى ســــيـــجـــري
الــتــحــقق مــنـهــا وســنــتــعـاون مع
الـقضـاء بتقـد كل العنـاصر التي

لكها).
 وتـفـيـد آخـر أرقام رسـمـيـة نـشرت
ان  35 طــــــــــفـال أصـــــــــيـــــــــبـــــــــوا

عـلى مـواد ضـارة بـصـحـة االطـفال
نع اسـتيراد نـقوم بـاصدار قـرار 
مــشـــيــرا الى ان تـــلك الـــنــوعـــيـــة)
(اصــابــة بـعض االطــفـال في قــطـر
وبــــــــــــعــض الــــــــــــدول االخـــــــــــرى
بـــالــســلــمــونــيال دفع الــوزارة الى
ـــــاذج من احلـــــلــــيب اخـــــضــــاع 

لتحليالت مختبرية). 
مـن جـهــتـهـا نــفت وزارة الــتـجـارة
تــعـاقــدهـا مع اي جــهـة الســتـيـراد

حليب االطفال. 
وقـــــــال مــــــصــــــدر في الــــــوزارة لـ
(الـــــزمـــــان) امـس ان (الـــــوزارة لم
تـتعـاقد مع اي جهـة لتـزويد البالد
بـــحـــلــيـب االطــفـــال والســيـــمــا ان
ـــفــردات ـــواد او ا احلـــلـــيب من ا
الــتـي تــقــوم الــوزارة بــتــوفــيــرهـا
ضـمن البطاقة التموينية وبالتالي
فــــهـي لم تــــتــــعــــاقـــد مـع جــــهـــات

الستيرادها).
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اكـــدت وزارة الــصـــحــة والــبـــيــئــة
ســحب عــيــنـات من مــنــتج حــلـيب
ســـيــلـــيــا الــفـــرنــسي واخـــضــاعه
ــعـرفـة مـدى لــلـفـحص اخملــتـبـري 
صـالحــيــته بــعــد اصـابــة عــدد من
االطــفــال بـالــسـلــمـونــيال في قــطـر
مــشـــيــرة الى اعالن ودول اخـــرى 
نــتــائج الــفـحـص الـيــوم االثــنـ .
تحدث بأسم الوزارة سيف وقـال ا
مـــــــطــــــلك لـ (الـــــــزمــــــان) امس ان
(الـتـقريـر النـهائي خملـتبـر الصـحة
الـعـامـة في الـوزارة سيـعـلن الـيوم
نـتائج الـفحص اخملتـبري للـحليب
بـعد ان قام بسـحب عينات من تلك
واضاف ان (الوزارة غير الـنماذج)
مــعـنـيـة بـاجـراءات الـشـركـة سـواء
ســحـبت مـنـتــجـهـا من عـدمه  وفي
حـال اظـهرت الـتـحلـيالت احـتوائه

سالمة اخلفاجي

ــــزيـــد من ــــقـــبــــلــــة ســـتــــشـــهــــد ا ا
ـهــنــيــة). من جــهـة االســتــجــوابــات ا
اخـرى أتهم النائب عن جلنة االقتصاد
واالســتـثــمــار الـنــيـابــيـة كــامل نـواف
الــغـريـري  مــا أسـمـاهــا بـأيـاد خــفـيـة
فـاسـدة بالـوقوف وراء اسـتـمرار عـقدا
ـكـلـفـة بـحـمـاية شـركـة الـبـريـطـانـيـة ا
مـطار بغداد الـدولي.وقال الغريري في
بــيــان امس إن (هــنــاك أيــادي خــفــيـة
فـاسـدة وراء اصـرار وزارة الـنـقل على
اســتــمــرار عــقــد الــشــركــة بــحــمــايــة
ـطـار)عـلى حـد قـولـه. مـبـيـنا ان (42 ا
ـطـار ســونـارا لـكــشف احلـقــائب في ا
مـنتهي الصالحيـة ويعمل منذ 2003)
عـلى حـد قـوله. الفـتـا الى ان (الـشـركة
طار عـملت بـتلك االجهـزة ولم جتهـز ا

باجهزة حديثة).
 واعـلن النائب احمد السلماني عن ان
اجلـهــة الـتي اخـتـطـفت الـعـشـرات من
ســــيـــطـــرة الــــرزازة مـــعــــروفـــة لـــدى
احلـكومة. واكد السـلماني في تصريح
ـشكـلة لـلـبحث عن امس ان (الـلـجنـة ا
مـصير اخملـتطفـ تعاني عـدم حضور
مـبينا ان (الفا و700 اغـلب اعضائها)
مـواطن  اخـتـطـافـهم قـبل عـام في

السيطرة).
 عـــلى صـــعـــيـــد اخــر رأت احملـــكـــمــة
قاعد اخملصصة االحتـادية العليا ان ا
ندائي تـكون على لـلمكـون الصابـئي ا
اسـاس الـدائـرة االنتـخـابيـة الـواحدة.
ــتـحـدث بـاسم احملـكـمـة ايـاس وقـال ا
الــسـامــوك في بـيـان تــلـقــته (الـزمـان)
ـقــاعـد امـس ان (احملـكــمـة اكــدت ان ا
اخملـصصـة للمـكون يكـون على اساس
الــدائـرة االنـتـخـابــيـة الـواحـدة اسـوة

سيحي).  كون ا لكوتا ا
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انـزعـاج احلكـومة الـبـلجـيـكيـة التي
اســتــدعت الــســفـيــر الــعــراقي لـدى
بــروكــــــــــسل وأحـدث االمــر صـدى
بـحسب في الـصـحف الـبـلـجـيـكـيـة)

قوله.

واضـــاف الـــســــيـــادة الـــوطــــنـــيـــة)
الـشويـلي انه (يـجب ان تكـون هناك
آلية اجرائية لزيارة اقليم كردستان
ـثل لو وان يـطـبق مبـدأ التـعـامل با

كان االمر يخص بلجيكا). 
وكـــانت الــصـــحف الـــبــلـــجــيـــكــيــة
الـرئـيـسـة قـد ابـدت امـتـعـاضهـا من
قـرار احلـكـومة الـعـراقيـة مـنع وزير
الـدفاع البلجيكي زيارة اربيل لتفقد
ـثل إقـليم كـردسـتان قـواته. وقـال 
فـي االحتاد األوربي دالور آشكي أن
(الـوزير البلـجيكي ألغى زيارته إلى
الـعـراق بـسـبب منـع حكـومـة بـغداد
وأوضح لـه من الذهاب إلـى اإلقليم)
أن (فــانــدبــوت كــان يــعــتــزم زيــارة
بــغـداد وأربـيل بــهـدف تـفــقـد قـوات
ـرابـطة هـناك لـكن احلكـومة بالده ا
ـركزيـة رفـضت السـماح الـعـراقيـة ا
مـضـيفـا أن (هذا له بـزيـارة إالقلـيم)
الــقــرار دفع فــانــدبــوت الـى  إلــغـاء
زيــــارته إلـى الـــعــــراق واســــتـــدعى
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اكد خبير في القانون حق احلكومة
األحتــــــاديـــــة فـي مـــــنـع زيـــــارة أي
مـسؤول اجنبي الى اقليم كردستان
من دون موافقتها حفـــــــــــاظا على

السيادة الوطنية.
 وقــال جـبــار الـشــويـلـي لـ(الـزمـان)
امس مــعــلـقــاً عــلى مـنـع احلـكــومـة
زيــارة وزيـــر الــدفــاع الــبـــلــجــيــكي
ســـتــيــفن فــانـــدبــوت الى اربــيل ان
(آلـية زيارة الشخصـيات السياسية
االجـــنــبـــيــة الـى الــعـــراق يــجب ان
تـــســبق بـــإجــراءات رســـمــيـــة قــبل
الـشـروع بالـزيـارة ومن بعـدهـا اخذ
االذن بــهــا وفي مــا يـتــعــلق بــوزيـر
الــدفـاع الـبـلـجـيـكـي فـقـد كـان عـلـيه
اتباع التقاليد لكي يتمكن من زيارة
قـــــوات بالده ايـــــنـــــمـــــا كـــــانت في
ـــنع مـــؤكـــداً ان ( هـــذا ا الـــعــــراق)
يـنسـجم مع متـطلـبات احلـفاظ على
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أجـــرى مـــركـــز الـــتــأهـــيـل الــطـــبي
فـاصل في صدر الـقناة وأمـراض ا
الـتابع لـلدائرة  4048جـلسة عالج

طبيعي .
ــركـز  ونــقل الــبــيــان عـن  مــديــر ا
عـــمــاد خــضـــيــر هـــادي الــقــول إن
ـركـز أجرى  4048 جـلـسة عالج (ا
طـبيعي مـختلـفة كمـا استقـبل أكثر
من  2138 مــراجــعــا فـي الــعــيـادة
االسـتـشـارية حـيث  تـسـجيل 22
حـالـة شـلل دمـاغي جـديـدة وإجراء
  2346 فـحصا مختـبريا باالضافة
الـى إجـراء  472 فــحـص شـعــاعي
وكــذلك  23 فــحص قــيــاس كـثــافـة
الـعظم) وتابع انه ( توزيع 353
رضى).  معينة طبية تشمل ب ا
وأقــام قــطــاع الــرعـايــة الــصــحــيـة
األولـــــيــــة في مـــــديــــنـــــة الــــصــــدر
وبــــالــــتـــعــــاون مع إعـالم الـــوزارة
ــهــرجــان ألــتــأهــيــلي الــريــاضي ا
الــفــني لــلــمـرضى الــنــفــســيـ في

مستشفى الرشاد . 
مـن جـهــة اخـرى اســتــقـبــلت جلـان
سائية فحص السياقة والتعي  ا
فـي مـــديـــنـــة الـــصــــدر نـــحـــو الف

. مراجع شهرياً
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تــمـكـن فـريق طــبي في مــسـتــشـفى
الـعـلوم الـعصـبيـة  الـتابـعة لـدائرة
صـحـة بـغداد الـرصـافـة  من اجراء
عـمـليه المـراة في العـقد الـثالث من
الـعـمـر تعـاني من صـعـوبة بـحـركة

اإلطراف . 
فيما اعلنت دائرة العيادات الطبية
الـــشـــعــبـــيـــة عن ان جلـــان فــحص
الـسـيـاقة والـتـعـي  تـسـتـقبل الف

مرجع شهرياً. 
ستشفى باسم حنون  وقال مدير ا
فـي بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس ان
(فـريقا طـبيا جنح بـرفع ورم متقدم
فـي الــفـــقـــرات الـــعـــنـــقـــيـــة األولى
والـــثــانــيـــة وضــاغط عـــلى احلــبل
ـريضة تـعاني من ضعف الـشوكي 
فـي حـــــركـــــة األطـــــراف األربـــــعـــــة
وأضاف ومـصاحبه آلالم مـستمرة)
انـه (بـعــد دراسـة احلــالــة تـتــطـلب
دخـولها للمستشفى وإجراء عمليه
جـراحية وتـثبيت الفـقرات العـنقية
مـنـوها الى أن بـعـظـمة اجلـمـجـمة)
ريضة الـعملية تـكللت بالنـجاح وا
تـتـمـاثل لـلـشـفـاء). في غـضـون ذلك
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