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على  والفردي  الزوجي  نظام  تطبيق  عن  العامة،  املرور  مديرية  :اأعلنت  خا�ص  ــ  بغداد 
اأ�صناف من املركبات  اأربعة  اأ�صارت اىل ا�صتثناء  املركبات اعتباراً من اليوم الأحد، وفيما 
من  وليد  عمار  العميد  وقال  دينار.  األف   30 مببلغ  �صُيغرم  املخالف  اأن  اأكدت  النظام،  من 
اعالم مديرية املرور اإنه "بناًء على التوجيهات ال�صادرة اىل مديرية املرور العامة، �صدر البيان 
اأيام  با�صتثناء  الأيام  جميع  يف  والفردي  الزوجي  بنظام  املركبات  جميع  ب�صمول  القا�صي   5 رقم 
اىل  وليد،  ولفت  الأحد".  اليوم  من  اعتباراً  البيان  بتطبيق  البدء  "�صيتم  اأنه  مو�صحًا  الر�صمية"،  العطل 
"ا�صتثناء املركبات احلكومية ومركبات احلمل ومركبات الجرة واملركبات الداخلة اىل بغداد القادمة من 
املحافظات، من النظام"، موؤكداً اأن "املخالف �صتفر�ص عليه غرامة مقدارها 30 األف دينار". من جانبه اعلن 
نقيب ال�صحفيني العراقيني والعرب موؤيد الالمي انه �صيتم ا�صتثناء ال�صحفيني من قرار الزوجي والفردي". وقال 
الذي يقوم به  الذي عرب عن اعتزازه بالدور  العزاوي،  اللواء عامر  العامة  " انه ات�صل مبدير مديرية املرور  الالمي 

ال�صحفيون العراقيون، وانه �صيوجه با�صتثنائهم من قرار الزوجي والفردي ا�صوة بال�رشائح امل�صمولة بال�صتثناء".

اجلبوري،  اهلل  عبد  الركن  اللواء  نينوى  عمليات  قائد  اأكد   
ال�صبت، اأن القائد العام للقوات امل�صلحة حيدر العبادي وجه 
ر�صميا القوات الأمنية يف �صهل نينوى بتحرير ما بتقى من 
الأ�صبوع املقبل، فيما حذر نواب  ارا�ص يف مدينة املو�صل 
من تغيري وزير الدفاع خالد العبيدي ب�صبب احتدام املعارك 
"قيادة عمليات  اإن  مع داع�ص. وقال اجلبوري لـ)اجلورنال( 
العام  القائد  مبوافقة  م�صرتكة  اأمنية  خطة  و�صعت  نينوى 
املدينة  ارا�صي  تبقى من  للبدء بتحرير ما  امل�صلحة  للقوات 
من �صيطرة دع�ص"، موؤكدا اأن "اخلطة �صتنطلق الأ�صبوع املقبل 
الإرهابية".  الع�صابات  من  املو�صل  مناطق  جميع  لتطهري 
وبالتعاون  والع�صائري  ال�صعبي  احل�صد  "اأبناء  اأن  اإىل  واأ�صار 
مع لواء 37 بداأوا بداأوا بنقل العوائل املدنية اإىل قرية احلاج 
العوائل  "اأغلب  اأن  التطهريموؤكدا  عمليات  بــدء  قبل  علي 
داع�ص  عنا�رش  عن  لالإبالغ  الأمنية  القوات  مع  تعاونت 
واحلكومة  اخلدمية  "الدوائر  اأن  وبني  املو�صل".  مدينة  يف 
الإن�صانية  اخلدمات  جميع  وفرت  نينوى  ملحافظة  املحلية 
اإىل  نينوى  حمافظة  داخل  من  تنزح  التي  للعوائل  والطبية 
املناطق الأكرث امانا والتي تكون بعيدة عن م�رشح العلميات 
النيابية،  والدفاع  الأمــن  جلنة  اأكــدت  بدورها  الع�صكرية". 
ا�صتلمت  نينوى  حمافظة  يف  الأمنية  القيادات  اأن  اأم�ص، 
وا�صماء  ودقيقة عن حتركات  ا�صتخبارية مف�صلة  معلومات 
قائمة  وكذلك  املو�صل  مدينة  يف  داع�ص  تنظيم  عنا�رش 
ال�صمري  اللجنة نايف  بالعوائل املتعاونة معه. وقال ع�صو 
حمافظة  مناطق  لتحرير  الأمنية  "اخلطة  اإن  لـ)اجلورنال( 

نينوى ت�صري وفق اخلطة املر�صوم لها"، موؤكدا ان "القيادات 
مواقع  عن  مهمة  ا�صتخبارية  معلومات  ا�صتلمت  الأمنية 
مراكز قيادة التنظيم يف داخل املدينة". واأ�صار اإىل اأن "تلك 
وحتركاتهم  الإرهابية  العنا�رش  ا�صماء  تت�صمن  املعلومات 
اأن  موؤكدا  لهم"،  وامل�صاندة  املوؤيدة  والعوائل  ومواقعهم 
ل�صتهداف  املعلومات  تلك  �صت�صتخدم  الأمنية  "القوات 
املجاميع الإرهابية قبل حترير مركز املدينة". اىل ذلك حذر 
النائب عن جبهة الإ�صالح اإ�صكندر وتوت، ال�صبت، من تغيري 
احتدام  ب�صبب  املرحلة  هذه  يف  الربملان  يف  الدفاع  وزير 
"تر�صيح  اإن  لـ)اجلورنال(  وتوت  وقال  داع�ص.   مع  املعارك 
اأي وزير جديد يف الكابينة الوزارية ل بد من درا�صة �صريته 
الربملانية  الكتل  مع  �صيا�صيا  عليه  التوافق  ليتم  الذاتية 
الأخرى"، موؤكدا اأن "تغيري وزير الدفاع اأو ا�صتجوابه يف هذه 
اأن  املرحلة يوؤثر على الو�صع الأمني يف العراقي". واأو�صح 
الإرهابي  داع�ص  تنظيم  "العراق يخو�ص حربا �رشو�ص مع 
الإقليمية"،  الدول  من  الكثري  من  ولوج�صتيا  ماليا  املدعوم 
لتحرير  ُيخطط  العبيدي  خالد  الدفاع  "وزير  اأن  اإىل  لفتا 
واحل�صد  ال�صعبي  احل�صد  مع  بالتن�صيق  املغت�صبة  املناطق 
الع�صائري وقوات التحالف الدويل وقوات العلميات امل�صرتكة 
وكركوك".  الدين  و�صالح  والنبار  نينوى  عمليات  وغرفة 
اأو ا�صتجواب لوزير الدفاع يف الربملان  "اأي تغيري  اأن  وبني 
�صيوؤثر تاأثريا �صلبيا على الو�صع الأمني يف العراق". وتابع 
وال�صيطرة  العراق  املمكن بعد حترير جميع مناطق  "من  اأن 
عليها ميكن التفاهم بني النائية عالية ن�صيف ووزير الدفاع 
يف حتديد موعد جديد ل�صتجوابه يف الربملان اأو اتفاق الكتل 

على تغيريه بعد عمليات التحرير ب�صكل كامل".

 اعلنت دائرة �صحة بغداد الر�صافة، ال�صبت، 
عند  املتكررة  ال�صقاط  حــالت  اغلب  ان 
الن�صاء يف العراق اثناء احلمل �صببها الرجال.  
من  طبي  فريق  اعــدهــا  درا�ــصــة  وتو�صلت 
املتخ�ص�صني يف جمال العقم يف م�صت�صفى 
ان  اىل  ت�صري  نتائج  اىل  ال�صامرائي  كمال 
�صببها  العقم  من  وحالت  ال�صقاط  حالت 
اخلفاجي  قي�ص  الدكتور  وا�ــصــار  الــرجــال. 
كمال  م�صت�صفى  يف  املختربات  �صعبة  مدير 

ال�صامرائي اىل ان حالت احلمل الويل عند 
الزواج تتطلب اجراء الرجال  الن�صاء او قبل 
املنوي  بال�صائل  خا�صة  خمتربية  لتحاليل 
ان  م�صتقبال. مو�صحا  احلالت  لتاليف هذه 
على  امل�صت�صفى  يف  اجريت  التي  الدرا�صة 
ال�صائل  �صعف  تو�صح  املر�صى  من  العديد 
البوي�صة  ا�صعاف  يف  يت�صبب  مما  املنوي 
اثناء  ال�صقاط  عملية  حت�صل  وبالتايل 
احلمل. منوها اىل اهمية التوعية والتثقيف 
هذا  يف  املختربية  الفحو�صات  اجراء  حول 

املجال.

�صدرت  اأنها  ال�صبت،  النفط،  وزارة  اأكــدت   
مكثفات  من  مكعب  مرت  الف   90 من  اأكرث 
طريق  عن  املا�صيني  ال�صهرين  خالل  الغاز 
نهاية  قبل  اأن  موؤكدة  اجلنوبية،  امل�صايف 
العام اجلاري �صيتم ت�صدير الغاز عن طريق 

امل�صايف النفطية ملحافظة كركوك.
وقال وكيل الأقدم يف الوزارة حامد يون�ص 
لت�صدير  ت�صتعد  "الوزارة  اإن  لـ)اجلورنال( 
من  الطبخ  ــاز  وغ ال�صائل  الــغــاز  مكثفات 
قبل  كركوك  ملحافظة  النفطية  امل�صايف 
"متت  اأنــه  اجلاري".واأ�صاف  العام  نهاية 

زيادة انتاج الغاز ب�صكل كبري من امل�صايف 
النفطية"، م�صريا اإىل اأنه "كلما ارتفعت ن�صب 
ال�صائل  الغاز  ارتفعت كميات  النفط  ت�صدير 
بالنفط  مبا�رشا  ارتــبــاطــا  مرتبطا  كونه 
الوزارة ل�صوؤون  اأكد وكيل  اخلام".من جهته 
اإن  لـــ)اجلــورنــال(  الزوبعي  يون�ص  الــغــاز 
ال�صهرين املا�صيني  "الوزارة �صدرت خالل 
األف مرت مكعب من امل�صايف   90 اأكرث من 
لديها  "الوزارة  اأن  اجلنوبية".واأ�صاف 
وم�صتمرة  ال�صائل  الغاز  من  كاف  خمزون 
اأن  موؤكدا  والإنتاج،  الت�صدير  عمليات  يف 
هناك خطة لت�صدر كميات اأكرب من الأ�صهر 

املا�صية اإىل الدول الأجنبية والعربية".

بايقاف  موؤخرا  عديدة  عراقية  حمافظات  هددت   
مامل  بالطاقة  الوطنية  الكهرباء  منظومة  امــداد 
يــزداد  وقــت  يف  ح�صتها  العراقية  احلكومة  تــزد 
نحو  اىل  احلــرارة  درجــات  ارتفاع  مع  الطلب  فيه 
ان  قال  العراقي  الوزراء  رئي�ص  ان  ال  مئوية   50
هذا "ال�رشاع" غري مقبول. وتقول وزارة الكهرباء 
األف   14 من  اأكــرث  بلغ  الطاقة  جتهيز  معدل  اإن 
لكن  م�صبوق  غري  م�صتوى  اىل  لت�صل  ميغاواط 

اغلب املحافظات ل تزال تعاين من ترد يف امداد 
العراق  يف  الكهرباء  على  الطلب  ويقدر  الكهرباء. 
الطلب.  زاد  كلما  زاد  ويــزداد  ميغاواط  األف  بـ15 
وقال العبادي خالل تروؤ�صه اجتماعا للهيئة العليا 
لتوزيع  واملخ�ص�ص  املحافظات  بني  للتن�صيق 
يتعني  اإنــه  املحافظات  بني  الكهربائية  الطاقة 
الطاقة  على  املحافظات  بني  ال�رشاع  "ايقاف 
ورف�ص  املقررة  باحل�ص�ص  واللتزام  الكهربائية 
وتتهم  بها".  خا�ص  قــرار  حمافظة  كــل  اتــخــاذ 
وزارة  وكــركــوك  كربالء  مثل  عديدة  حمافظات 

الكهرباء بعدم زيادة ح�صتها غري ان الوزارة غالبا 
ما تلقي بالالئمة على وزارة النفط.

للكهرباء  اجلباية  اىل  "التوجه  العبادي  ــد  واك
مع  بغداد  مناطق  بع�ص  يف  جناحه  اثبت  والــذي 
 20 بن�صبة  وتخفي�ص  �صاعة   24 م�صتمر  تزويد 
من  �صيقلل  المــر  وهــذا  ال�صتهالك  من  باملائة 
نتيجة  ت�رشفه  الذي  الكهرباء  على  العائلة  انفاق 
على  العراق  وينفق  الهلية".  باملولدات  ا�صرتاكها 
ملف الطاقة الكهربائية ما يقرب من 10 مليارات 
دولر. وت�صكو وزارة الكهرباء كثريا من عدم دفع 

اىل  العبادي  وتطرق  ال�رشيبة.  فواتري  املواطنني 
"ال�رشاع" على الكهرباء بني املحافظات قائال اإن 
يوؤدي  باحل�ص�ص  املحافظات  بع�ص  التزام  "عدم 
بغداد  العا�صمة  وان  اخرى  حمافظات  ت�رشر  اىل 
اأكرث املت�رشرين من عدم التزام بقية املحافظات 
"عدم  من  ا�صتغرابه  وابــدى  مرفو�ص".  امر  وهذا 
داعيا  الكهرباء"  لفواتري  امل�صوؤولني  بع�ص  دفع 
الوزراء  كرئي�ص  انا  فيهم  "ومبا  امل�صوؤولني  جميع 

ان يكونوا اول الدافعني جلباية الكهرباء". ...
تفا�صيل امللحق القت�صادي 

يف  اجراءاتها  من  المنية  القوات  �صددت   
ج�رشي  بقطع  قامت  فيما  بغداد،  �صوارع 
وعدد  بغداد،  و�صط  والطابقني  اجلــادريــة 
الربيعي  �صارع  اغالق  اأبرزها  ال�صوارع  من 

�رشقي العا�صمة.
المنية  "القوات  ان  اأمنى  م�صدر  ــال  وق
اجلادرية  ج�رشي  ال�صبت،  �صباح  قطعت 
"هذا  ان  مبينا  بغداد"،  و�صط  والطابقني 
من  الكونكريتية  الكتل  لرفع  جاء  الجــراء 
المنية  القوات  اأغلقتهما  ان  بعد  اجل�رشين 
التي  الــتــظــاهــرات  لــتــاأمــني  اجلمعة  ــوم  ي
انطلقت يف �صاحة التحرير و�صط العا�صمة، 

للمطالبة بالإ�صالحات".
ان  ــال(  ــورن ـــ)اجل ل ت�رشيح  يف  وا�ــصــاف 
�رشقي  الربيعي  �صارع  اغلقت  القوات  "تلك 
م�صريا  امنية"،  لأ�صباب  بغداد  العا�صمة 
دهم  بعملية  بداأت  المنية  "القوات  ان  اىل 

وتفتي�ص يف املنطقة بحثا عن مطلوبني".

با�صم  املتحدث  اأعلن  اخــرى،  جهة  ومــن 
تلقت  بيان  يف  معن  �صعد  العميد  ــوزارة  ال
"الفوج  ان  منه،  ن�صخة  نيوز(  )اجلورنال 
الثانية  للفرقة  ال�صابع  ــواء  ــل ال الــثــالــث 
ال�صبت  �صباح  متكن  الحتادية  بال�رشطة 
من القب�ص على متهم مطلوب وفق املادة 
ملنطقة  التابع  ال�صحة  حي  يف  ارهاب   4
"املتهم  ان  مبينا  بغداد"،  جنوبي  الــدورة 
ذي  حمافظة  ارهاب  مكافحة  اىل  مطلوب 

قار".
ال�صابع  اللواء  الول  "الفوج  ان  وا�صاف 
متكن اي�صا من القب�ص على متهم مطلوب 
منطقة  يف  تزوير  ق.ع   298 املــادة  وفق 
انه  اىل  م�صريا  بغداد"،  جنوبي  ال�صيدية 
املخت�صة  اجلهات  اىل  احالتهما  "متت 

لكمال اأوراقهما التحقيقية".
ال�صبت،  �صباح  بغداد،  العا�صمة  و�صهدت 
�صوارع  من  عــدد  يف  مــروريــة  اختناقات 
وبع�ص  اجل�رشين  قطع  ب�صبب  العا�صمة، 

�صوارع العا�صمة.

تحذيرات نيابية من تغيير وزير الدفاع 

)الجورنال(: األسبوع المقبل  انطالق العمليات الحاسمة لتحرير الموصل قائد عمليات نينوى لـ

بوادر "صراع كهربائي" بين المحافظات والعبادي يتدخل لفض النزاع

إجراءات أمنية مشددة مصحوبة بقطع جسور وعمليات تفتيش واسعة في بغداد

80% من حاالت إسقاط األجنة المتكرر 
في العراق سببها الرجال 

النفط: تصدير الغاز السائل قبل نهاية 
العام الجاري من كركوك

بغداد – رسول محمد 

بغداد - خاص 

بغداد ــ ستار الغزي

بغداد ــ خاص

بغداد ــ ستار الغزي
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 رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين »1591«                 رقم االيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 2128 لسنة 2015

المدقق الدولي: مليارات صرفت على مشاريع صحية ونسبة اإلنجاز ألغلبها صفر
 

 اكــد تقريــر املدقــق الــدويل، ان مليــارات الدنانــري 
�رشفــت مل�صــاريع وزارة ال�صــحة ون�صــب الجنــاز 
لبع�صها �صــفر، م�صــريا اىل ان معظم ال�رشكة العامة 
لت�صــويق الدويــة وامل�صــتلزمات الطبيــة )كيماديا( 

تلكاأت ب�صكل كبري.
وقال تقرير املدقق، ان "هناك اربعة م�صاريع لوزارة 
ال�صــحة يف موازنة عــام 2013 بلغــت اموالها 39 

مليــار و339 مليــون دينــار كانــت ن�صــب الجنــاز 
به �صــفر % لغايــة عام 2015، يف حــني ان هناك 
عقديــن موقعني يف عــام 2011 لبناء م�صت�صــفيني 
تعليميني يف حمافظتي املثنى وكربالء مببلغ 249 
مليــون و980 الف دولر واأق�صــى تاريخ اجناز قرر 
لهــا هو �صــهر اآذار 2015، بينما كانت ن�صــبة تنفيذ 
ايلــول  %29 لغايــة �صــهر  %26 والآخــر  احدهــا 

."2015
واأ�صــاف التقريــر ان "هناك 6 عقــود منها ل�رشكات 

تركيــة وال�صاد�صــة مــع احــدى ال�ــرشكات الملانيــة 
موقعــة يف عــام 2009 مببلــغ 898 مليون و500 
الف دولر لن�صــاء م�صت�صــفيات تعليمية يف الب�رشة 
ذي قار، بابل، كربالء، مي�صــان والنجف كانت ن�صبة 
املــدد ال�صــافية املمنوحــة لل�ــرشكات املتعاقــدة 
اكــرث من %100 من مدة التنفيــذ"، موؤكدا ان "هذه 
امل�صت�صــفيات مل تكتمل لغايــة ت�رشين الول 2015 
ب�صبب املعوقات التي واجهت هذه امل�صاريع".وتابع 
ان "ال�رشكــة العامة لت�صــويق الدوية وامل�صــتلزمات 

الطبيــة )كيماديا( لديهــا 4 عقود موقعة يف العوام 
2006 و2007 و2008 مل تنفذ لغاية عام 2015، 
ثالث منها ب�صــبب تلكوؤ ال�رشكات املتعاقدة واحدها 
ب�صبب فقدان 6 اجهزة من خمازن ال�رشكة )كيماديا( 
بعد ا�صــتالمها، وقد ادرجت اثنني مــن ال�رشكات يف 
القائمة ال�صــوداء ورفعت دعوى ق�صائية �صدها، ومل 
يتم اطالق م�صــتحقات ال�رشكة الخرى، ومت ت�صــكيل 
جلنــة حتقيقية باأمر من املفت�ــص العام للتحقيق يف 
فقدان الجهزة".وبــني التقرير ان "كيماديا يف عام 

2014 وبداية عام 2015 على توريد اجهزة مببلغ 
41 مليون و241 الف و250 دولر مبدة تنفيذ هي 
12 �صــهر لجهزة الطب النووي و150 يوم للرنني 
املغناطي�صــي و180 يوم للمفرا�ــص احللزوين، ال ان 
العقــود تاأخر تنفيذها لغاية �صــهر ت�رشين الول من 
عــام 2015 ب�صــبب تعاقــد ال�رشكــة )كيماديا( قبل 
حت�صــري املباين واملختــربات التي يجب ان تو�صــع 

فيها الجهزة".
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