
اعلن��ت ال�رشكة العامة لل�سمن��ت العراقية احدى �رشكات 
وزارة ال�سناع��ة واملع��ادن ، الثالثاء، جناح جتربة منع 
ا�ست��راد ال�سمنت بعد ان اوفت معاملها ومعامل القطاع 
اخلا�ص املنتجة لل�سمن��ت بجميع التزاماتها وتعهداتها 
يف �س��خ كمي��ات "كب��رة" من ه��ذه امل��ادة اىل ال�سوق 
املحلية وعدم زيادة اال�سعار عن )90( الف دينار للطن 
الواح��د. ال�رشك��ة قال��ت يف بيان له��ا ، انن��ا م�ستعدون 
لتزويد املناطق املحررة م��ن قب�سة "داع�ص" بال�سمنت 
باأ�سع��ار دون )90( األ��ف دينار للط��ن الواحد يف موقع 
العم��ل. واأ�س��اف البي��ان ، "ل��دى ال�رشكة خط��ة طموح 
مل�ساعفة االنت��اج وتكثيف اجلهود لاللتزام بالتعهدات 
ام��ام احلكوم��ة وال��وزارة واال�ستمرار يف �س��خ كميات 
كب��رة م��ن ال�سمن��ت اىل ال�س��وق العراقية ل�س��د احلاجة 
املحلية والتوجه نحو الت�سدي��ر". وكان جمل�ص الوزراء 
العراقي قد اتخذ قرارا يف نهاية العام املا�سي باإيقاف 
ا�ست��راد م��ادة ال�سمن��ت، وقد دخ��ل القرار حي��ز التنفيذ 

مطلع العام اجلاري. 

اأعلن��ت وزارة التج��ارة، الثالث��اء، اإكم��ال اإج��راءات ج��رد 
العائ��الت يف املناط��ق املحررة مبدين��ة املو�سل لغر�ص 
جتهيزها باملواد الغذائي��ة. ونقل بيان عن وكيل الوزارة، 
ولي��د حبي��ب املو�س��وي، تاأكيده ���رشورة ا�ستكم��ال جرد 
العائ��الت يف املناط��ق املح��ررة من حمافظ��ة املو�سل، 
وتاأم��ن امل��واد وجتهيزه��ا خ��الل م��دة اأق�ساه��ا خم�سة 
اأي��ام ج��اء ذلك خ��الل االجتم��اع ال��دوري خللي��ة االأزمة 
يف ال��وزارة. واأو�س��ح، "ج��رد العائالت يت��م عرب مالكات 
الف��روع التجارية للتموين و�رشكات الغذاء يف املحافظة، 
ف�س��ال ع��ن ج��رد موج��ودات تل��ك الف��روع"، داعي��ا اإىل 
���رشورة التوا�س��ل والتن�سيق كذلك م��ع احلكومة املحلية 
والربملاني��ن يف توفر وتوزيع تلك امل��واد للعائالت يف 
املناطق املحررة. واأ�ساف املو�سوي، "وفد رفيع امل�ستوى 
من قيادات الوزارة، �سيقوم بزيارات ميدانية اإىل املناطق 
املحررة لالإ�رشاف على توزيع مفردات البطاقة التموينية 
خ��الل اال�سبوع املقبل". ولفت البي��ان النظر اإىل اإن وكيل 
ال��وزارة زار يف وق��ت �ساب��ق برفقة املدير الع��ام لل�رشكة 
العامة لتجارة املواد الغذائية، عدداً من املناطق املحررة 
والتق��ى  املو�س��ل  حمافظ��ة  يف  النازح��ن  وجممع��ات 
املالكات العاملة يف الف��روع التجارية هناك، حيث اوعز 
باالإ���رشاع بفتح �سايلو بازوايا وخمازن االإن�سائية ليكونا 
مقراً مركزيًا لدوائر و�رشكات الوزارة يف حمافظة نينوى.
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 به��اء" واحد م��ن بن اآالف ال�سباب الذي��ن حطم داع�ص 
قلوبهم، وحرمه��م بقراراته الذكورية من ن�سف عاملهم 
اجلمي��ل، بع��د م��ا كان املجتم��ع ذات��ه ميار���ص قي��وداً 

�سارمًة حتدُّ من تطلعات م�ساعرهم.
وكان يخط��ط م��ع حبيبت��ه لبن��اء ع���ص زوجيتهما بعد 
انته��اء درا�ستهم��ا لهند�س��ة الكهرباء الت��ي �سارفا على 
جت��اوز مرحلتها الرابع��ة يف جامعة املو�س��ل، وكانت 
اآمالهم��ا عري�سة يف اأن يلن قل��ب والدها عندما يطرق 
الب��اب وهو مهند�ص ذو وظيفة بعدما رف�سه وهو طالب 

يعي�ص على جيب اأبيه.
"داع�ص"فر���ص وقت��ًا م�ستقطعًا غ��ر مرغوب فيه على 
ق�س��ة حبهم��ا بع��د �سيطرته عل��ى املدين��ة يف حزيران 
)يوني��و( املا�س��ي فتوقفت عجل��ة الدرا�س��ة يف جامعة 
املو�س��ل، كم��ا ح��دث لبقي��ة املراف��ق احلكومي��ة وغر 

احلكومية التي اأ�سيبت بال�سلل التام.
به��اء ينظ��ر باأ�س��ف كل ي��وم اإىل اأح��د اأب��واب اجلامعة 
القريب��ة م��ن منزله يف منطق��ة املجموع��ة الثقافية يف 
اجلانب االأي�رش من مدين��ة املو�سل، فهناك خلف الباب 
املو�سد داخل احل��رم اجلامعي كانت امل�ساحة الوحيدة 
ال��ذي ي�ستطيع فيها اأن يلتقي مبن يحب، وكان ي�ستطيع 
يف االأق��ل النظ��ر اإليه��ا حتى واإن مل يتمك��ن من احلديث 
معه��ا. ولكن اإغالق اجلامع��ة لي�ست م�سكلت��ه الوحيدة" 
يق��ول بهاء" ويتاب��ع ب�سيء من الغ�س��ب" فر�ص تنظيم 
داع���ص على الن�ساء ارتداء النقاب املغطي لكامل الوجه، 
وه��ذا يعن��ي اأنني ل��ن اأمّي��ز مي�س��ون حت��ى واإن �سارت 

بقربي يف مكان عام.
وي��روي كيف اأّن توق��ف خدمة االنرتني��ت واالت�ساالت 
اخللوي��ة يف املدين��ة لعدة م��رات خالل االأ�سه��ر الثالث 
االأخ��رة اأخرجت مي�س��ون عن التغطي��ة القلبية، وهو ال 
يفهم �سبب عدم عودته��ا للرد عليه بعد عودة الروح اىل 

هواتف وكمبيوترات املدينة.
"رمبا هي حمبطة"، يحاول بهاء تطمن نف�سه.

وي�س��ر اإىل اإن��ه �ساه��د خ��الل مراقبت��ه ملنزله��ا اأيامًا 
عدي��دة ن�ساًء يخرج��ن ويدخلن، لكن بل��ون نقاب موحد 
ه��و االأ�سود وهو الل��ون امل�سموح للمتزوج��ات بارتدائه 

بح�سب اأوامر داع�ص.

ويقول اإن��ه مل ي�ساهد مطلقًا حركة اأنثوية بنقاب اأبي�ص 
م��ا ي��دل على اأن مي�س��ون ال تغادر املن��زل اأو تفعل ذلك 
باملفه��وم  يعن��ي  فالبيا���ص  اأ�س��ود،  بنق��اب  متنك��رة 
الداع�س��ي عزوبي��ة، م��ا يفتح الب��اب الأحده��م اأن يتقدم 
لطل��ب يده��ا. فّكر بهاء قلي��اًل ثم ق��ال "ال اأعرف عقوبة 
رف���ص فتاة طلب يدها من قبل رج��ل داع�سي، لكنني ال 

اأت�سور اأبدا اأن تكون اأقل من اجللد".
كم��ا اأنه ي��درك جيداً خماط��ر اأي ت�رشف ع�س��ق متهور 
يق��وم به يف ظ��ل حك��م اخلليفة، فقب��ل اأيام فق��ط ُرجم 
�ساب��ان حت��ى امل��وت يف املدينة بتهم��ة الزن��ا، مع اإن 
اجلمي��ع يع��رف اأن ال���رشع االإ�سالم��ي ي�ستوج��ب وجود 
اأربعة �سهود عل��ى الواقعة التي تنبغي عليها ا�سرتاطات 
عديدة لتنطبق عليه��ا العقوبة، واأهمها فعل االإيالج، ما 
يعني ب�سكل عملي ا�ستحالة اكتمال اأركان اجلرمية التي 
نظ��ر اإليها بذات ال�سكل حتى القانون العراقي )الو�سعي 
م��ن وجه��ة نظر داع���ص(. ويعتق��د به��اء اأن الرجم كان 
يك��ون  اأن  ي�ستبع��د  وال  وال�سط��وة  للق��وة  ا�ستعرا�س��ًا 
املرجوم��ان مثل��ه، لكن حظهما العاث��ر اأوقعهما باأيدي 
اأنا�ص ي�سب��ون الن�ساء ويبيعونهم وي�سرتونهم ويقطعون 

روؤو���ص النا�ص مثل املا�سي��ة ويدمرون مدن��ًا باأ�رشاها 
ف��وق روؤو���ص مواطنيها، ث��م يحا�سب��ون امل�ساكن على 
�سيكارة دخنها اأو جمرد كلمة قالها تعبراً عن م�ساعره.
جمتم��ع مدين��ة املو�س��ل حماف��ظ بنح��و ع��ام الأ�سباب 
عديدة منها ال�سطوة الع�سائرية املحيطة بها واملتغلغلة 
يف املجتمع بقوة، واحلروب واحل�سار االقت�سادي الذي 

خلفها وتدهور االأمن بعد 2003 .
كل ه��ذا جعل��ه جمتمع��ًا منغلق��ًا، ومنظر �س��اب و�سابة 
جال�س��ن والقل��وب ترتاق���ص فوقهم��ا كان ن��ادراً جداً 
وتكاد تنعدم يف املدين��ة اأمكنة لقاء لهذا الغر�ص، ومع 
هذا كانت حاجة املحبن اأم االخرتاع، وكانوا يختلقون 
اأوق��ات لقاء حت��ى واإن كانت خاطفة يف �س��وق اأو على 

�سفحة في�ص بوك او ر�سالة هاتف جوال.
"داع���ص" اأكم��ل دائرة الغلق، ومنع امل��راأة من التواجد 
يف الدوائ��ر واملوؤ�س�س��ات احلكومي��ة وغ��ر احلكومي��ة 
املدار���ص  يف  كب��رة  اأم  كان��ت  �سغ��رًة  وف�سله��ا 
واجلامع��ات وعزله��ا ع��ن الع��امل اخلارج��ي بالنق��اب، 
كم��ا مت فر�ص عقوبات على ظه��ور الن�ساء على �سبكات 

التوا�سل االجتماعي.

نازحو األنبار يوجهون رسالة إلى العالم  ويبحثون عن وطن يأويهم
 هك��ذا افتت��ح نازحو خميم ال��� 18 كيلو للنازح��َن غربي حمافظة 
االنبار حديثهم عن "ماأ�ساته��م"، و"وجعهم" وهم يلتحفون العراء 
يف ظ��ل ب��رودة ال�ستاء التي انخف�ست يف بع���ص الليايل لت�سل اىل 

.7°
ي�س��م املخيم )1264( عائلة، اغلبهم م��ن الن�ساء واالطفال وكبار 
ال�س��ن، ن��زح جّله��ا من م��دن غرب��ي االأنبار، م��ن جزي��رة البو منر 
وم��ن جزيرة اخلالدي��ة، ونح��و 200 عائلة م��ن حمافظتي نينوى 
و�س��الح الدي��ن، وبقي��ة العوائل م��ن مناطق متفرق��ة من حمافظة 
االأنب��ار. وعلى الرغم من ان�ساء املخي��م يف )كانون الثاين 2016( 
وا�ستم��راره با�ستقب��ال املزي��د م��ن العوائ��ل، اإال اأنه يفتق��ر الأب�سط 
مقومات ال�سكن، ف�سال عن انعدام اخلدمات، يف الوقت الذي حتتاج 
فيه العوائل اإىل مزيد م��ن احلاجات ال�رشورية، من ماأكل وملب�ص، 
والعناي��ة ال�سحي��ة. و�س��ط اهم��ال اجله��ات احلكومي��ة ومنظمات 

املجتمع املدين، الذي بدا وا�سحًا.
يقول نازحو املخيم ، مل يزر املخيم اأي م�سوؤول حكومي، منذ بداية 
افتتاح��ه، ما عدا م�سوؤول حملي واحد، واخ��ر زارنا اللتقاط ال�سور 
التذكاري��ة!، ال وج��ود الأي مدر�س��ة وال طباب��ة �س��وى �سي��ارة ذات 
ا�سعاف��ات اأولي��ة  ب�سيطة العالجات وهي اأ�سبه م��ا تكون ب�سيدلية 
من��زل؛ اأما دورات املياه فهي قليلة جدا وبع�سها بعيدة  عن اخليم  

وال ت�سل��ح لال�ستخ��دام ال�سح��ي."، م�سيفن ، "كذل��ك مل تزرنا اأي 
و�سيل��ة اإعالمي��ة، خا�س��ة وق��د �سهد املخي��م حاالت وف��اة عديدة 

اخرها رجل يبلغ من العمر 55 �سنة من جراء ف�سل كلوي".
وبح�س��ب �سهادات قاطن��ي املخيم فاإن امل�ساع��دات التي تاأتي عن 
طري��ق وزارة الهجرة حمدودة جدا وال تكف��ي اأكرث من ن�سف اأعداد 
املخي��م وعن��د توزيعه��ا يتجمع حوله��ا النازحوَن وكث��ٌر منهم ال 
ُي�سَم��ح لهم بت�سل��م ح�سٍة ب�سبب عدم امتالك��ه البطاقات التعريفية 

الر�سمية )امل�ستم�سكات(.
املواط��ن )ف��الح ح�سن حمي��د( من حمافظ��ِة �س��الح الدين حتدث 
�ساكًيا من اجراءات توزيع امل�ساعدات، بالقول "نتو�سُل اإليهم لت�سلم 
ح�سٍة فيجيبونا اأنكم غر م�سمولَن لعدم امتالككم امل�ستم�سكات". 
لقد هربنا باأرواحنا وعوائلنا تاركَن امل�ستم�سكات وكّل �سيٍء وراء 
ظهورن��ا. والدة فالح �سك��ت امل�سكلة اي�سا بن��ربة يائ�سة، "نرجتُف 
م��ن �سدِة ال��ربد، ال منتلُك �سوى ب�سع��ِة )بطاني��ات( اأ�سبه ما تكون 
بال�رش�سِف، نتناوُب عليها للنوِم لياًل، اأعيدونا اإىل مناطقنا فح�سب"
ق�س��ة اخ��رى يف املخي��م، بطلتها الطفل��ة )اأنهار نزار ن��اذر(، التي 
تع��اين ت�سخم��ًا يف الكبد، وحتتاُج اإىل عقاقر طبي��ٍة ب�سكٍل دوري. 
يف ح��ن ي�سل �سعُر العق��اِر الواح��د اىل 150 دوالراً وفًقا ل�سهادة 
عائلته��ا الت��ي نا�س��دت امل�سوؤول��َن واملنظم��اِت االإن�سانية وذوي 

اخلر ب�"م�ساعدِة ابنتهم يف توفِر عالٍج لها".
كما �سكِت ال�سيدة )جمالة رجب حمادي( ذات ال�ستن �سنة معاناتها 

يف احل�س��وِل على العالِج؛ اإذ تعاين اأمرا�س��ًا قلبية مزمنة "اأنا غر 
راغبة يف احلياة ولكني اأروُم احل�سوَل على العالِج لرعايِة اأحفادي 
الذي��ن ا�ست�سه��َد اآباوؤهم يف جمزرِة البو منر عل��ى يد تنظيم داع�ص" 
عائل��ة ال�سيد )تويلي �سالح رخت( وهي اأكرب عائالِت املخيم عدًدا، 
اإذ تتك��ون من 45 ف��ردا، منهم 7 اأفراٍد يعانون مر�ص التهاب الكبِد 
الفايرو�س��ي ن��وع )ب( واأحد ه��وؤالء ال�سبعة يعاين �رشط��ان املعدِة 

كذلك.
كذلك �سك��ى �سقيق  ال�سيد )�سعد حممد م�سحن( حالة اأخيه امل�ساب 
ب�سظاي��ا مفخخٍة انفجرْت اأثن��اء وجوده للعم��ِل يف مدينته بيجي، 
ال�سظاي��ا تعي��ُق عمله وق��د طلَب من��ه االأطباء مبل��غ 2500 دوالر 
الإخراجه��ا. وتعاين عائل��ُة اجلريح �سعوبًة بليغ��ة يف ايجاِد حليٍب 
لطفله��م الر�سي��ع. ويف ال�سي��اق ذات��ه ا�ستك��ى املواط��ن املو�سلي 
)�سياء عايد حمم��د( ذو الثالثن �سنة من �سكنِة وادي حجر، �سيق 
حال��ه قائال "كان��ْت لدينا اأمواٌل و�سياراٌت كث��رٌة، بعناها باأبخ�ِص 
االأثم��اِن، بحًثا ع��ن اأمٍل يف وط��ٍن!". كنا نطمُح م��ن م�سوؤولينا يف 
نين��وى؛ الذي��ن منحناهم اأ�سواتن��ا، اأن ي�ساألوا عن��ا اأو اأن يتفقدونا 
لك��ن هيه��ات هيه��ات! فق��دُت االأم��َل حينما راأي��ُت �سي��اَع الوطِن 
وانف��راِط حب��اِت م�سبحته، عندم��ا راأيُت �سقوَط مدين��ة مدينة اأمام 
عيني، لكن االأمَل بداأ يدُب يفَّ واأنا اأتابُع انت�ساراِت القواِت العراقية 
يف اأر���صِ مدينت��ي فكّل �سرٍب يتحرر اليوم يجعلن��ي اأن�سى معاناتي 
كله��ا.. اأنا على الُبعِد اأ�سُم رائحة دماء ال���رشف والغرة التي تنزُف 

لتعي��دين اإىل بيتي، اأنا مديٌن لهم طيلة العم��ِر بالدِم واملاِل والروِح 
وباملحبِة كلها. يف خيمة اأخرى، يحدثنا الطفِل )�سهيب حممد عبد 
اهلل( ذو الع�رِش �سن��واٍت بل�سان ف�سيح عن معاناته من النزوح ومن 
�سمور الع�سب الب�رشي الوالدي الذي اأ�سيب به، يقول �سهيب، "ال 
ف��رَق بالن�سب��ِة يل بن اخليم��ِة اأو بَن منزيل؛ اأنا هن��ا ال اأرى �سيًئا 
وهنال��ك مل اأك��ن اأرى �سيًئا! م��ن اأنَت؟ ما �سكلَك؟ م��ا لونَك وما هي 
االأل��وان اأ�س��اًل؟! "اأنا ال اأريُد �سيًئا م��ن م�ساعداتكم، فقط دعني اأرى 
الدني��ا التي تتحدثوَن عنها واتركوين م��دى حياتي يف املخيم، ثم 

ا�ستدرك ،لكن اأرجوَك احمني من هذا الربد القار�ص.
ر�سالة اىل العامل

وحم��ل عدد من قاطن��ي خميم ال�)18 كيلو للنازح��ن(، ر�سالة اإىل 
الع��امل، كتبه��ا نا�سط��ون ومثقف��ون، طالب��وا بن�رشه��ا يف و�سائل 
االإع��الم: )اأكّل منظماتك��م االإن�ساني��ة هذه وكّل دولك��م وجيو�سكم 
وحكوماتك��م وكّل اأولئ��ك الب�رش البالغ تعداده��م 7 مليارات ن�سمة؛ 
اأال ت�ستطيع��ون حمايتنا من هذا الربد ال�سديد القار�ص؟! اأيها العامل! 
نحن ب�رش مثلكم ال نطلُب منكم �سوى ايجاد فر�ص عمٍل لنا؛ متكننا 
م��ن ���رشاِء حلي��ٍب الأطفالن��ا وع��الٍج لذوين��ا فل�سن��ا ب�سحاذيَن وال 
مبت�سول��َن. اأم��ا اأولئك الذين يتباك��وَن على املناب��ِر مرتديَن اأرقى 
الثي��اِب واأعطرها، احلا�رشة كرو�سهم يف كل وليمة اأو و�سيمة؛ فلم 
يقوم��وا لنا باأي��ِة حملِة ت��ربٍع، ومل يح�رشوا عندنا ول��و �ساعة من 

نهار!(
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طفٌل �سرير ي�سرخ من 
الربد، امراأة م�سنة تطلب 

املزيد من البطانيات، 
ورجل يتحدث بنربة ياأ�س: 

ليقتلنا  املوت  من  "هربنا 
اجلوع والربد"، وام 

مو�سلية تغا�ست عن برد 
اخليمة لت�سكو حرارة فقد 

ابنها: "اأعيدوا ايّل ولدي".

اأمطر بهاء �سفحة حبيبته 
مي�سون الفي�سبوكية وهاتفها 

اجلوال بوابل من ر�سائل 
�سوقه، لكنه مل يتلَق ردًا طوال 
ثالثة اأ�سهر كاملة �سار خاللها 

ع�سرات املرات اأمام باب منزلها 
يف حي الزهور �سمايل مدينة 

املو�سل من دون اأن يقتن�س 
ملحة من وجهها.

الرافدين يرفع نسب الفوائد لودائع المواطنين

القضاء: إجبار مصارف أهلية " مخالفة" على دفع 245 مليار دينار

التعليم النيابية تؤكد أهمية دور التدريب المهني والتقني 
في التنمية االقتصادية

قصص من الحرب .. حب مغطى بالنقاب في زمن الخليفة
بغ��داد � متابع��ة : اعلن م�رشف الرافدين ، الثالثاء، رف��ع ن�سب الفوائد للودائع 
م��ن قبل املواطن��ن يف فروعه، م�س��را اىل انه الغى حتدي��د الرقعة اجلغرافية 
للزبائ��ن با�ستكمال معامالته��م املتعلقة بالقرو���ص والت�سهيالت امل�رشفية 

االخرى يف فرٍع حمدد.
وق��ال امل�رشف يف بي��ان ،" امل�رشف ي�ساه��م يف تنفيذ ال�سيا�سي��ات النقدية 
املالي��ة للدول��ة ويق��وم بخدم��ة ذوي الفائ���ص النق��دي وي�ساه��م يف توف��ر 
ال�سيول��ة للمحتاجن لها". وا�ساف، انه األغى حتديد الرقعة اجلغرافية للزبائن 
با�ستكمال معامالتهم املتعلقة بالقرو�ص والت�سهيالت امل�رشفية االخرى يف 
فرع حم��دد واأتاحت اخليارات للمواطن التعامل م��ع اي فرع لتقدمي اخلدمات 

له يف داخل بغداد وخارجها.

بغ��داد � متابعة: اعلنت املحكم��ة املتخ�س�سة بق�سايا غ�سل االموال، الثالثاء، اأن  
اجراءاتها اج��ربت م�سارف اأهلية على ت�سديد غرامات وفوائد تاأخرية م�ستحقة 
بذمتها نتيجة خمالفتها اجراءات نافذة بيع العملة االجنبية، وبينما لفتت النظر 
اإىل اأن جمم��وع م��ا مت ا�ستيفاوؤه حتى االآن و�سل اإىل 245 مليار دينار، اأكدت اأن 

ذلك ح�سل نتيجة �سكوى حركها البنك املركزي العراقي.
وقال قا�سي جنح غ�سل االأموال را�سي الفرطو�سي يف بيان �سحفي ، اإن  تقارير 
لدي��وان الرقاب��ة املالية اأ���رّشت نهاية الع��ام 2014 خمالفات عل��ى امل�سارف 

االهلية تخ�ص نافذة بيع و�رشاء العملة االأجنبية )الدوالر(.
واأ�س��اف الفرطو�س��ي، اأن "ذلك ج��اء نتيجة قيام تلك امل�س��ارف بتحويل مبالغ 
مالي��ة خارج الع��راق عرب نافذة البن��ك املركزي وعدم تقدميهم م��ا يوؤيد اإدخال 

الب�سائع مقابل تلك االأموال، اأو عدم كفاية امل�ستندات املقدمة".
واأو�س��ح اأن املحكمة قامت باتخاذ االإجراءات القانونية بعد �سكوى قدمها البنك 
املركزي، منبهًا "اأن امل�سارف االأهلية املخالفة بداأت بت�سديد الغرامات والفوائد 

التاأخرية امل�سّجلة عليه بداية من عام 2012".
واأ�س��ار اإىل اأن مق��دار ما مت االإيفاء ب��ه و�سل اإىل )245( مليار دين��ار، موؤكداً اأن 
"اآخ��ر دفعة كان��ت يف اأيلول املا�سي مبقدار )10( ملي��ارات دينار". وا�ستطرد 
قا�س��ي جن��ح غ�سل االأموال قائ��ال اأن ،املحكم��ة اتخذت االإج��راءات بحق زبائن 

امل�سارف االأهلية الذين قدموا ت�ساريح مزّورة نتيجة حتريك �سكاوى بحقهم.

بغ��داد � متابع��ة:  اأك��دت ُمقررة جلن��ة التعليم الع��ايل النيابية، عب��ر احل�سيني، 
الثالثاء، اأهمية دور التدريب املهني والتقني يف التنمية يف العراق.

وذك��ر بي��ان ملكتب احل�سين��ي ، انها �سارك��ت يف الور�سة املقام��ة حول اإ�سالح 
التعلي��م والتدري��ب التقني واملهني يف الع��راق، بح�سور وفد منظم��ه اليون�سكو 
وممثل��ي الوزارات املعني��ة، املتمثلة بوزارات التعليم الع��ايل، والرتبية، والعمل 

وال�سوؤون االجتماعية، ف�سال عن وزارة التخطيط.
وتابع البي��ان، ان "االإ�سالح هو م�رشوع طموح، يهدف اإىل تعزيز م�ساهمة دور 
التعلي��م والتدري��ب املهن��ي والتقني يف التنمي��ة االقت�سادي��ة واالجتماعية يف 
العراق"، عن طريق تقدمي تعليم وتدريب ذي جودة عالية وفق املعاير العاملية.

زاويــة 
اقتصـادية 
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ح��ذرت دائرة �سح��ة بغ��داد - الر�ساف��ة، الثالثاء، 
االهايل م��ن انت�سار مركبي ا�سن��ان جوالن �سوريي 
اجلن�سي��ة يج��رون تركيبات �سني��ة خاطئة تعر�سهم 
لالإ�ساب��ة ب�"�رشط��ان الف��م"، الفت��ة النظ��ر اىل اأن 
وغ��ر  معقم��ة  غ��ر  اأدوات  ي�ستخدم��ون  اجلوال��ن 

�ساحلة لال�ستخدام يف فم املري�ص.

املتح��دث االإعالم��ي با�س��م �سح��ة الر�ساف��ة قا�سم 
عب��د الهادي قال يف بيان ل��ه، اإن جلنة طبية �ُسكلت 
م��ن �سح��ة الر�سافة لتوعي��ة املراجع��ن من خطر 
االإ�ساب��ة ب�رشط��ان الف��م ب�سب��ب مركب��ي االأ�سن��ان 
ال�سوري��ن، م�س��را اىل انت�س��ار ح��االت غريب��ة من 

تركيبات االأ�سنان اخلاطئة يف االآونة االأخرة.
ه��ذه  نتيج��ة  يتعر�س��ون  املواطن��ن  اأن  واو�س��ح 
ال�سحيح��ة  وغ��ر  ال�سيئ��ة  ال�سني��ة  الرتكيب��ات 

وااللتهاب��ات  اخلط��رة  االأمرا���ص  م��ن  اإىل"العدي��د 
ال�سديدة للفم وتقرحات يف اللثة م�سببة املًا م�ستمراً 
يف الفم وقيحًا �سديداً"، حمذرا من اأنها قد توؤدي اإىل 
عوام��ل خطرة حول �سح��ة الفم واالأ�سن��ان وم�سببة 
لهم رائح��ة نف�ص كريه��ة وتهيج االأ�سن��ان املحيطة 
باللث��ة. واأ�ساف عب��د الهادي اأن "مركب��ي االأ�سنان 
ال�سوري��ن املتجول��ن يقوم��ون با�ستخ��دام اأدوات 
غ��ر معقمة ومواد غر �ساحل��ة ال�ستخدامها يف فم 

املري���ص وهي م��واد اكريلك ب��ارد تت�سلب من دون 
عملي��ة البلم��رة ال�سحي��ة يف ف��م املري���ص م�سبب��ة 
اأمرا���ص خطرة يف الف��م واأحيانا ت�س��ل اإىل البلعوم 
وه��ي م��واد جب�سي��ة ت�ستخ��دم فق��ط لعم��ل القوالب 
موؤقت��ا"، م�سرا اإىل خط��ورة هذه امل��واد امل�رشطنة 
وعدم مالئم��ة الرتاكيب املعمولة لتعوي�ص االأ�سنان 
املفق��ودة للمري���ص لكونه��ا معمول��ة بط��رق غ��ر 

�سحية وغر علمية. 

الصحة تحذر من "جوالين سوريين" يركبون األسنان بمواد ملوثة
بغداد ـ متابعة 

شركة السمنت تتوجه إلى التصدير 
بعد منع االستيراد بشكل كامل

التجارة تكمل إجراءات جرد العائالت 
الموصلية لتجهيزها بالغذائية


