
اأعلن��ت اأم��ن بغ��داد وكال��ة ذك��رى علو�ش ع��ن فتح 
حتقيق م��ع امل�سوؤولن الذين �سمح��وا بالتجاوز على 
�سوابط البناء يف منطق��ة الكرادة و�سط بغداد متهيدا 
الحالته��م اىل الق�ساء ، فيما ا�سارات اىل ان التحقيق 

�سي�سمل مناطق اخرى من العا�سمة .
علو���ش يف �سفحته��ا عل��ى في�سبوك قال��ت “وجهنا 
بت�سكي��ل جلنة حتقيقي��ة مع عدد م��ن امل�سوؤولن يف 
بلدية الكرادة ل�سماحهم بانت�سار التجاوزات البنائية 

املخالفة لل�سوابط متهيدا الإحالتهم اإىل الق�ساء”. 
واأ�س��ارت “خالل جولته��ا امليدانية اأوعزن��ا بت�سكيل 
جلن��ة حتقيقي��ة مع عدد م��ن م�سوؤويل بلدي��ة الكرادة 
دون  الطواب��ق  متع��ددة  مب��اين  باأن�س��اء  ل�سماحه��م 
مراعاة القوانن وال�سوابط البلدية ومعايري الت�سميم 
اال�سا�ش على ان يتم ج��رد جميع املخالفات وحتديد 
املق�رصي��ن م��ن م��الكات الدائ��رة متهي��دا الأحالتهم 

للجهات الق�سائية املخت�سة  وفق القانون” .
ولفت��ت علو�ش اىل، ان “هذا االج��راء لن يقت�رص على 
بلدي��ة الك��رادة فح�سب ب��ل �سي�سم��ل الدوائ��ر البلدية 
االخ��رى الت��ي ت�سج��ل فيه��ا مث��ل ه��ذه املخالف��ات 
الرادع��ة بح��ق كل م��ن يثب��ت  واتخ��اذ االج��راءات 

تق�سريه بهذا اجلانب بالطرق القانونية”.

اأوف��دت وكال��ة االمن االحت��ادي احدى ت�سكي��الت وزارة 
الداخلي��ة، عددا من ال�سب��اط واملنت�سبن اىل منفذ عرعر 
احل��دودي حلماي��ة احلج��اج العائدي��ن م��ن اداء منا�سك 

احلج.
وق��ال بيان له��ا انه "بناًء على توجيه��ات وكيل الوزارة 
ل�س��وؤون االمن االحت��ادي ورئي�ش اللجن��ة االمنية العليا 
حلماي��ة احلجاج، قام��ت الوكالة باإر�س��ال جمموعة من 

ال�سباط واملنت�سبن ملرافقة حجاج بيت اهلل احلرام".
ال�سب��اط  ه��وؤالء  راأ���ش  عل��ى  "�سيك��ون  ان��ه  وا�س��اف 
واملنت�سب��ن ممث��ل الوكي��ل العمي��د الركن عل��ي مط�رص، 
ملتابع��ة ع��ودة احلج��اج م��ن منف��ذ عرع��ر احل��دودي 
واال�رصاف على القطعات االمنية وتقدمي الدعم واال�سناد 
اىل  توجهه��م  اثن��اء  الطري��ق  ط��ول  عل��ى  واملتواج��دة 

حمافظاتهم."
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النيابي��ة  واال�ستثم��ار  االقت�س��اد  جلن��ة  ع�س��و 
عب��د ال�سالم املالك��ي، ا�سار اىل ان الق��رار هو من 
�سالحي��ة ال�سلط��ة التنفيذي��ة ويت��م تطبيق��ه من 
خالل تعليمات ولوائح ت�سدرها وزارة املالية يف 

وقت الحق.
وق��ال املالك��ي، ان "ق��رار احلكوم��ة نعت��ره غري 
�سحي��ح رغم انه غري اجب��اري كونه ال يحل حالة 
الرته��ل يف الوظيف��ة ،خا�سة ان هنال��ك اكرث من 
اربعة مالين موظ��ف بالدولة العراقية وال نعتقد 
ان احلكوم��ة �ستمن��ح اج��ازة مللي��وين موظ��ف"، 
متابع��ًا، ان "القرار يت�سمن ثغ��رات كثرية فهو مل 
يعال��ج و�سع املوظف القان��وين يف حال تعر�سه 
حل��ادث او وف��اة خ��الل ف��رتة اجازت��ه الطويل��ة 
،ا�ساف��ة اىل كون��ه مل يت�سم��ن الفائ��دة املرجوة 
اقت�سادي��ا بح�سابات واقعي��ة ناهيك عن كونه مل 

يعالج باالأ�سل م�سكلة الرتهل الوظيفي".
وا�س��اف ان "الق��رار ال��ذي ا�سدرت��ه احلكومة مل 
ت�سمنه باملوازنة لعام 2017حتى اللحظة كونه 
مل يعم��ل به بانتظار �سدور ال�سوابط اخلا�سة به، 
ام��ا يف ح��ال ت�رصيع��ه كقان��ون فينبغ��ي ار�ساله 
اىل الرمل��ان وحينه��ا نعتق��د ان هنال��ك �سعوبة 
كبرية باإقراره"، مبينًا، ان "هذا االجراء واالجازة 
الطويل��ة ه��و ا�سل��وب معم��ول ب��ه يف دول عديدة 

،لكنها تكون اجازات اختيارية وال اجبار فيها".
ولف��ت املالك��ي اىل ان "هنال��ك طرق��ا اخرى من 
املمكن معاجلة حالة الرتهل الوظيفي من خاللها 
وذل��ك عن طري��ق تعديل قان��ون اخلدم��ة املدنية 
وتقلي���ش �س��ن التقاع��د واحل��د االعل��ى ل�سن��وات 
اخلدمة والعم��ر وحينها من املمكن حتقيق نتائج 

بعيدة املدى وقانونية".
اخلب��ري اال�سرتاتيجي واثق الها�سم��ي ، اعتر قرار 
جمل���ش ال��وزراء باإعط��اء اإج��ازة للموظفن ملدة 
خم���ش �سنوات وبرات��ب اإ�سمي، باأن��ه ياأتي ب�سبب 
قل��ة ال�سيول��ة املالي��ة، م�س��رياً، اىل اأن "القرار لن 
يك��ون االأخري و�ستتبعه قرارات اأخ��رى من �ساأنها 
خدم��ة املوظف". واو�س��ح الها�سم��ي، ان "القرار 
لي�ش اإجباريا و�سيبا�رص املوظفن باإخذ االإجازات 

باإرادته��م وباخل�سو���ش م��ن يبح��ث ع��ن ال�سفر 
والدرا�سة وفتح امل�ساريع ال�سغرية".

من جانبه فقد اعترت اللجنة املالية النيابية ان 
اج��ازة اخلم�ش �سن��وات للموظفن هو قرار يخ�ش 
ال�سلطة التنفيذية وال يحق ملجل�ش النواب التدخل 

فيه ما مل ياأته ب�سيغة قانون.
ون�س��ري بهذا اخل�سو���ش اإن اغلب الدول التي تتبع 
اأنظم��ة اخلدمة الدائم��ة تتيح ملوظفيه��ا اإمكانية 
التمت��ع باإجازات طويلة ت�سل اإىل خم�ش �سنوات ) 
مثل م�رص ( ، فاالأ�سا�ش املعتمد يف اأنظمة اخلدمة 
لدين��ا ه��ي ا�ستقط��اع التوقيف��ات التقاعدية لكي 
تع��د اخلدمة تقاعدية ولك��ون االإجازة بدون راتب 
فاإنه��ا ال حتت�س��ب خدم��ة تقاعدي��ة ، وم��ا طرحه 
ال�سي��د رئي�ش جمل�ش الوزراء ب�س��اأن منح املوظف 
اإج��ازة طويل��ة ملدة خم���ش �سنوات برات��ب ا�سمي 
كام��ل ه��ي حالة غ��ري مطبق��ة �سابق��ا يف العراق 
وميكن اأن تعالج العديد من احلاالت كونها براتب 
ا�سم��ي وحتت�س��ب الأغرا���ش التقاعد بع��د ا�ستيفاء 

التوقيفات التقاعدية ومن تلك احلاالت :

. اإمت��ام اخلدم��ة التقاعدي��ة اأي 15 اأو 25 �سن��ة 
ح�سب احلاالت

. بل��وغ �سن ا�ست��الم الراتب التقاع��دي البالغ 50 
عاما

. العم��ل خ��ارج العراق عندما تتوف��ر الفر�ش لهذا 
الغر�ش

ا�ستجاب��ة  العائل��ة  لرعاي��ة  والتف��رغ  االأموم��ة   .
حلاالت اجتماعية

. اإكم��ال الدرا�سة داخل اأو خ��ارج العراق من دون 
احلاجة للتمتع باإجازة درا�سية

. امل�ساحب��ة الزوجي��ة خ��ارج الع��راق اأو التف��رغ 
لرعاية جوانب اإن�سانية

. الراحة النف�سية واالبتعاد عن �سغوطات العمل
. العم��ل خارج الع��راق وجلب العم��الت االأجنبية 

لالقت�ساد الوطني
. التقلي��ل من حاالت هجرة ال�سباب الدائمة خارج 

العراق
. اأي��ة ح��االت اأخ��رى تتم بن��اًء على رغب��ة وطلب 

املوظف ولي�ش من خالل االإكراه

حج النواب ارستقراطي بأموال الدولة.. و النازحون والفقراء يبيعون مقاعدهم بسبب الحاجة
 

 انه��م ي�ستغلون منا�سبه��م و عالقاتهم للذهاب 
اىل احلج لك��ي يوهمونا انه��م موؤمنون و ال مير 
مو�س��م ح��ج ، دون ان يتحول في��ه الرملانيون 
العراقي��ون اىل عالمة فارقة  بتواجدهم يف مكة 
رغم نفيهم الذهاب وتاأكيد هياأة احلج على عدم 
منحه��م مقاع��د خا�س��ة فيما ُيقاب��ل حجيجهم 
بال�سخري��ة ، وابرزها الت�ساوؤل حول َمْن �سريمي 

َمْن باحلجارة ال�سيطان اأم ُهْم.
كام��ريات هوات��ف احلج��اج العراقي��ن التقطت 
الن��واب احلج��اج رغم انه��م حاول��وا التخفي او 
ت��واروا ع��ن االأنظار يف مك��ة وت�ساربت االنباء 
ب�س��اأن اعداده��م ، فهن��اك من يق��ول انهم 100 
نائ��ب واخ��رون قال��وا انه��م 70 نائب��ا  فيم��ا 
ي��رتاوح الع��دد احلقيقي للنواب ب��ن )27 �� 30 
ووزراء  �سيا�سي��ن  اىل  وباالإ�ساف��ة  نائب��ا،   )
�سابق��ن وم�سوؤول��ن يف احلكوم��ة ي�سبح العدد 

قراب��ة 75 �سخ�سي��ة �سيا�سي��ة عراقي��ة رفيع��ة 
تتواجد يف احلج خالل هذا املو�سم

ويقيم هوؤالء يف فنادق خا�سة وعلى نفقة الدولة 
و البع���ش االخر ح���رصوا للحج بدع��وة خا�سة 
من ال�سلطات ال�سعودي��ة فيما يوؤكد اخرون انهم 
ابتعثوا للحج مبقاعد اإ�سافية منحت اىل العراق 
و نحن ن�سم��ع ان املقاعد اخلا�سة التي منحتها 
ال�سعودي��ة اىل الدولة العراقي��ة مت توزيعها على 

اهايل �سهداء تفجريات الكرادة  
و�سب��ق لهي��اأة احل��ج ان اعلنت انه��ا مل متنح اي 
موافق��ات خا�س��ة يف ه��ذا املو�س��م با�ستثن��اء 
اأربعة ن��واب ميثلون جلنة االوقاف يف الرملان 
النه��م ي�رصفون على عمل هياأة احلج اما النواب 
الذي��ن تعرفنا عليهم انهم ي��وؤدون منا�سك احلج 
هم علي العالق واحمد امل�ساري و�سياء الدوري 
وا�س��واق اجلبوري وعدنان اال�س��دي واحمد عبد 

اهلل اجلبوري  
فيم��ا توجه ع��دد م��ن ال�سيا�سي��ن وامل�سوؤولن 

ال�سابقن رافع العي�ساوي وزير املالية املطلوب 
للق�س��اء وعلي الدب��اغ الناطق با�س��م احلكومة 
ال�سابق و بع�سهم يعلل ح�سوله على مقعد احلج 
ع��ن طريق موؤ�س�سة ال�سه��داء لكون احد ذويه من 
ال�سه��داء بزمن النظام ال�ساب��ق هذا احلج ينطبق 
علي��ه ان��ه ح��ج ار�ستقراطي و اقام��ة فاخرة يف 
اف�س��ل الفن��ادق و يلتقطون ال�س��ور اثناء احلج 
و ال�س��الة و ق��راءة القران و الط��واف و�سورهم 
االجتماع��ي  التوا�س��ل  مواق��ع  يف   منت���رصة 
الفي���ش ب��وك و التوي��رت و غريها نت�س��اءل متى 
ي�ستطيع��ون تاأدي��ة ال�سعائ��ر و ه��م من�سغل��ون 
بالت�سوير و ال�سيلفيات و �سورين و اين ما ادري 
الناط��ق ال�ساب��ق با�س��م احلكوم��ة عل��ي العالق 
�س��وره مالأت الفي���ش بوك و هو يرت��دي الثياب 
العماني��ة ويجل�ش على كر�س��ي وهو ي�سع �ساقا 
على �س��اق وبجنبه م�سور يوث��ق قراءته القران  
كم��ا انت�رصت �سور النائب علي العالق وقد خلع 
عمامت��ه ال�سوداء وهو منهمك يف البحث بهاتفه 

اجل��وال وهو يجل���ش اىل  طاولة طعام ، حيث مت 
انتق��اد حج النواب من خالل العديد من الرامج 
التلفزيوني��ة ال�ساخرة منها برنام��ج الب�سري �سو 
و برنام��ج ناهي من خالل الدع��اء لهم بطريقة 
�ساخ��رة انهم �سيعودون مثلم��ا ولدتهم امهاتهم 
ب��دون ذن��وب و انه��م �سي�سف��رون الكيلوم��رت و 
الب��دء بعمليات ف�ساد جدي��دة واحلج مرة اخرى 

لت�سفريها
بينم��ا هن��اك الكث��ري م��ن النازح��ن يبيع��ون 
مقاعده��م التي ظه��رت يف قرعة احل��ج مببلغ ) 
800 ���� 1000 ( دوالر اإىل املي�سوري��ن ماديًا 
و  االج��ار  لدف��ع  االحتي��اج  و  الع��ازة  ب�سب��ب 
م�ساري��ف عوائلهم املادي��ة وان عملية التنازل 
ب�س��كل ر�سمي ولقاء دفع ر�س��وم مالية �سخ�سية 
اإىل املوظف امل�رصف على هذه العملية اىل متى 
يبق��ى التالع��ب مب�ساع��ر العراقي��ن و ا�ستغالل 
امل��ال العام للدولة الت��ي تعتر يف حالة تق�سف 
الع���رصات م��ن  التعين��ات و تعطي��ل  ايق��اف  و 

امل�ساري��ع املهم��ة و ايق��اف بن��اء امل�ست�سفيات 
و ا�ستقط��اع م��ن الروات��ب عن طري��ق ال�رصائب 
عل��ى املوظفن و غريها م��ن القوانن املجحفة 
الت��ي تنفذ فقط على الفقراء و الب�سطاء وي�ستثنى 
م��ن ذلك الن��واب و م�س��وؤويل الدول��ة و عوائلهم 
متنا�س��ن ان ال�سعب و الفقراء من اح�رصهم اىل 
ه��ذه املنا�سب و كرم��وا ال�سعب به��ذه القوانن 
املجحفة نقول لكل من حج منكم الأكرث من مرة 
او الأول مرة ان اهلل ال يخفى عليه مثقال ذرة اذا 
كان حجك��م من مالكم اخلال���ش و مل ياأتي من 
اأي �سبهة فحجكم مرور و �سعيكم م�سكور بينما 
اذا كان م��ن ام��وال الفق��راء و طريق��ة احل�سول 
على مقاع��د احلج بطرق ملتوي��ة فنقول لكم لن 
يقب��ل هذا احل��ج و هناك رب ال يقب��ل باملرائن 
و ال يقب��ل طاعاتهم و ال عباداتهم املرائية و لن 
تفيدك��م �سور احلج و ال�سيلفيات و �سورين و اين 
ما ادري الن ال�سعب اذكى من عقولكم و انف�سكم 

املري�سة .

بغداد ـ عدنان مذكور

 منذ عام 2013 و نحن 
ن�شاهد كرثة حج النواب 
و امل�شوؤولني يف الدولة 

العراقية حيث مل ن�شهد عام 
بدون ان نرى الع�شرات 

من النواب يوؤدون مرا�شيم 
حج بيت الله احلرام لغ�شل 

ذنوبهم و تكملة عباداتهم 
و يقومون بن�شر �شورهم 

بطريقة انهم ال يعلمون انهم 
مت ت�شويرهم على طريقة 
)�شورين و اين ما ادري( 

�شوت جمل�س الوزراء يف 
الثامن من ايلول احلايل على 

قرار مينح املوظف اجازة 
اعتيادية طويلة والذي دققه 

جمل�س �شورى الدولة واحالته 
اىل جمل�س النواب ا�شتنادا اىل 
احكام املادتني ) 61 البند اوال 

و80 البند ثانيا( من الد�شتور، 
ويف الوقت الذي اعتربه خرباء 

اقت�شاديون انه دليل افال�س 
احلكومة ،اعتربه اخرون بانه 

قرار �شيخدم املوظفني فيما 
ا�شرتط اخرون عدم اعتماده 

�شيغة االجبار وترك االمر 
طوعيا يف حال ارادت احلكومة 

ت�شخريه خلدمة �شريحة 
املوظفني احلكوميني.

سرقة 12 مليار دينار من تخصيصات صحة 
محافظة صالح الدين

موظفو دوائر الضرائب بالسليمانية يضربون عن 
العمل احتجاجا على قطع جزء من رواتبهم

التحقيق في حادثة تسرب غاز الكلور في أكبر 
محطات االسالة ببعقوبة

شروط وضوابط التقديم على اجازة 5 سنوات للموظفين العراقيين

بغداد_متابع��ة: طال��ب حمافظ �سالح الدين احمد اجلب��وري وزارة ال�سحة، 
بالتحقي��ق الف��وري مب�سري ١٢ مليار دينار اختفت م��ن تخ�سي�سات �سحة 

املحافظة، متهمًا مفت�سية وزارة ال�سحة بحماية الفا�سدين.
اجلب��وري يف بيان �سدر بعد زيارته مل�ست�سف��ى �سامراء العام قال اإن “هذه 
امل�ست�سفى ال تلبي اب�سط احتياجات املر�سى وهي خاوية من االأدوية حتى 
الب�سيطة منها وت�سكو من قلة الكادر قيا�سًا باملهام املوكلة اإليها”، مطالبا 
ب�”التحقي��ق الفوري مب�سري ١٢ مليار دينار اختفت من تخ�سي�سات �سحة 
املحافظ��ة”. واأ�ساف اجلبوري، “طالبن��ا وزارة ال�سحة بزيارة م�ست�سفيات 
املحافظ��ة عدة مرات دون جدوى وهذا حم��ط ا�ستغراب لدينا خ�سو�سا بعد 
ا�ستق��رار الو�سع االأمن��ي وعودة معظم العوائ��ل النازحة”، متهم��ًا مفت�سية 
وزارة ال�سح��ة ب�”حماي��ة الفا�سدي��ن م��ن خ��الل اعرتا�سها عل��ى اإجراءات 

املحافظة املتخذة من اأجل تغيري الواقع ال�سحي نحو االأف�سل”.

بغ��داد � متابعة: اأعلن موظفو دوائر ال�رصائ��ب يف ال�سليمانية، عن ا�رصابهم 
ع��ن العم��ل احتجاجا عل��ى ا�ستمرار قط��ع جزء م��ن رواتبهم، فيم��ا طالبوا 

حكومة االإقليم باإعادة النظر يف قرار القطع.
 وق��ال م�س��در مطلع ، اإن موظف��ي دوائر ال�رصائب يف حمافظ��ة ال�سليمانية 
اأعلن��وا االإ�رصاب عن العمل، احتجاجا عل��ى ا�ستمرار قطع جزء من رواتبهم، 
مبينا ان املوظفن امل�رصبن طالبوا حكومة اإقليم كرد�ستان باإعادة النظر 
يف ق��رار قطع رواتبه��م وعدم تاأخريها. واأ�ساف امل�س��در اأن موظفي دوائر 
�رصائب ال�سليمانية اأكدوا موا�سلة االإ�رصاب حلن ا�ستجابة اجلهات املعنية 
ملطالي��ب املوظف��ن. واأعل��ن موظف��ون واأكادميي��ون ونا�سط��ون مبنظمات 
املجتم��ع امل��دين مبحافظ��ة ال�سليماني��ة يف 17 اأيلول احلايل، ع��ن ت�سكيل 
هي��اأة خا�سة تهدف للمطالبة بحقوق املواطنن، حيث حددت الهياأة موعدا 
لالأ���رصاب الع��ام يف اإقليم كرد�ستان ي��وم 27 من اأيلول اجل��اري، من اجل 

ال�سغط على حكومة االإقليم لال�ستجابة ملطاليبهم.

بغ��داد � متابعة : اعلنت جلنة البيئ��ة يف جمل�ش حمافظة دياىل، عن ت�سكيل جلنة 
حتقيقي��ة يف حادث��ة ت�رصب غاز الكلور يف اكر حمط��ات اال�سالة ببعقوبة، فيما 
اك��دت اع��ادة النظر مبلف خ��زن غاز الكل��ور واهمي��ة االلتزام مبعاي��ري ال�سالمة 
العام��ة. وقال��ت ع�سو اللجن��ة جناة الطائ��ي يف حديث �سحف��ي، اإن "جلنة بيئة 
دياىل �سكلت جلنة حتقيق يف حادثة ت�رصب غاز الكلور يف حمطة ا�سالة جبينات، 
)6ك��م �سمال ب عقوبة(، والتي تعد االك��ر يف مدينة بعقوبة وتغذي الن�سبة االكر 
م��ن ال�س��كان باملياه ال�ساحل��ة لل�رصب". وا�ساف��ت الطائ��ي ان "احلادثة كادت 
ت��وؤدي اىل كارث��ة لوال �رصع��ة اتخاذ االج��راءات الوقائية من قب��ل العاملن يف 
املحط��ة ومف��ارز الدفاع امل��دين"، موؤكدا "اع��ادة النظر مبلف خزن غ��از الكلور 

واهمية االلتزام مبعايري ال�سالمة العامة".
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ك�سف��ت مديرية تفتي�ش املحافظ��ات التابعة ملكتب 
املفت���ش الع��ام ل��وزارة الداخلي��ة، ع��ن 16 حال��ة 
ف�س��اد اإداري ومايل يف دوائر ال��وزارة املختلفة يف 
املحافظ��ات با�ستثناء العا�سم��ة بغداد، خالل �سهر 
اآب املا�س��ي. وذك��رت املفت�سي��ة يف تقريرها ل�سهر 

اآب م��ن ال�سن��ة اجلارية اإن "مكات��ب مديرية تفتي�ش 
املحافظ��ات املنت���رصة يف عموم الب��الد با�ستثناء 
العا�سم��ة بغداد قد نفذت خالل �سه��ر اآب املن�رصم 
16 ن�ساطًا تفتي�سيًا، ا�ستمل على 9 جلان تفتي�سية 
و7 جل��ان تدقيقي��ة". واأ�س��اف التقري��ر، اأن "تل��ك 
اللج��ان متكن��ت م��ن ر�س��د 16 حالة ف�س��اد اداري 
ومايل، اختلفت موؤ�رصاتها بن )اال�ستغالل الوظيفي 

والر�سوة والتزوير وهدر املال العام واالختال�ش(".
وتاب��ع، اأن "الن�ساط��ات التفتي�سي��ة الت��ي مت فيه��ا 
اكت�س��اف حاالت الف�ساد ق��د نفذتها مكاتب املفت�ش 
العام يف حمافظات �س��الح الدين ودياىل والنجف 
االأ���رصف والديوانية وبابل ووا�سط واالأنبار"، مبينا 
اأن "اللجان التفتي�سي��ة والتدقيقية يف تلك املكاتب 
قام��ت بتفتي���ش ع��دد م��ن دوائ��ر ال��وزارة يف تل��ك 

املحافظات".
قام��ت  املديري��ة  "جل��ان  اأن  اىل  التقري��ر،  واأ�س��ار 
بع�رصات الزي��ارات التفتي�سي��ة والتدقيقية ملفا�سل 
ال��وزارة يف عموم حمافظات الب��الد وقفت خاللها 
عل��ى �س��ري عم��ل تل��ك املفا�س��ل والدوائ��ر وتابعت 
ن�ساطاته��ا وم��دى مطابقته��ا لل���رصوط واملعايري 

املهنية".

مفتشية الداخلية تكشف عن 16 حالة فساد اداري ومالي في المحافظات خالل آب الماضي
بغداد ـ متابعة

علوش: احالة بلدية الكرادة 
للتحقيق لمخالفتهم ضوابط البناء

الداخلية توفد ضباطا 
الى عرعر لحماية 
الحجاج العائدين


