
األق��ت مف��ارز مكت��ب تفتي���ش امل��رور التاب��ع ملديرية 
تفتي�ش بغ��داد يف مكتب املفت�ش العام لوزارة الداخلية 
القب���ش عل��ى مفو���شٍ من�س��وب اىل موق��ع ت�سجي��ل 
مركب��ات التاجي��ات بتهمة حتويل اأرق��ام �سيارات من 
الفح���ش املوؤقت اىل الدائمي لق��اء مبالغ مالية واإلقاء 

القب�ش على معقبني ومزورين اآخرين.
وق��د ذكر مكت��ب تفتي�ش املرور اأن مف��ارزه متكنت من 

القاء القب���ش على مفو�ٍش من�س��وب اىل موقع ت�سجيل 
م��رور التاجيات لقيامه با�ستح�س��ال مبالغ مالية من 
مواطنني تقّدر ب��� 8400 دوالر اأمريكي مقابل حتويل 
اأرق��ام 15 مركب��ة من الفح���ش املوؤق��ت اىل الدائمي، 
حيث مت تدوين اأقوال اثنني من املواطنني الذين اعرتفا 
بت�سلي��م املفو���ش مبال��غ مالي��ة لق��اء حتوي��ل اأرقام 
�سياراتهم��ا، ومت ايداع��ه التوقي��ف على ذم��ة التحقيق 

معه يف مديرية املرور.
اىل ذل��ك متكن��ت مف��رزة اأخ��رى تابعة ملكت��ب تفتي�ش 

امل��رور م��ن الق��اء القب���ش على اأح��د معتم��دي موقع 
اج��ازات التاجي��ات الذي ه��و برتبة رئي���ش عرفاء يف 
املوق��ع بتهم��ة تزوير جل��ان الفح�ش الطب��ي اخلا�سة 
با�س��دار اج��ازات ال�سياق��ة، حيث �سبط��ت بحوزته 3 
جلان طبية مزورة، وق��د دونت املفرزة اإفادة امل�سوؤول 
ع��ن ت�سلي��م اللج��ان اىل ا�سحابه��ا واملثب��ت عليه��ا 
ختم��ه وتوقيع��ه، والذي اأف��اد باأن اللج��ان الطبية يتم 
ا�ستالمها من قبل املعتمد املذكور، والذي دونت اقواله 
واعرتافات��ه اأي�س��ًا ومت ايداع��ه التوقي��ف يف مديري��ة 

املرور على ذمة التحقيق.
ويف �سي��اق ذي �سل��ة ا�ستط��اع مكتب تفتي���ش املرور 
من اإلق��اء القب�ش على �سخ�ش م��ن اثنني انتحال �سفة 
العم��ل يف مكت��ب املفت�ش العام وهم��ا يرومان ترويج 
معامالت خالفًا لل�سوابط يف موقع ت�سجيل التاجيات، 
حي��ث متك��ن اأحدهما م��ن الف��رار فيم��ا الق��ي القب�ش 
عل��ى االآخ��ر ودون��ت اأقوال��ه واعرتافات��ه واأق��ف باأمر 
ق�سائ��ي للتحقيق مع��ه، فيما متكن املكت��ب اأي�سًا من 
الق��اء القب���ش على معقٍب يف موق��ع ت�سجيل الكاظمية 

بتهمة ترويج معام��الت ت�سجيل مركبات دون ح�سور 
اأ�سحابه��ا االأ�سلي��ني بالتعاون م��ع مفو�ش وموظف 
يعم��الن يف املوق��ع/ �سعب��ة ت�سليم العق��ود املرورية، 
حيث مت اتخ��اذ االإجراءات القانوني��ة بحقهم . وت�سليم 
املعق��ب اىل مركز �رضطة الكاظمي��ة بعد تنظيم حم�رض 
�سبط ا�س��ويل وتدوين اقوال��ه بغية اتخ��اذ االإجراءات 
القانونية بحقه م��ن قبل اجلهات املخت�سة. ف�ساًل عن 
ذل��ك القت مف��ارز تفتي�ش امل��رور القب�ش عل��ى معقٍب 
ومزوٍر يف موقع ت�سجي��ل التاجيات وبحوزته عدد من 

ال�سنويات وعقود مرورية ووكاالت وكتب �سحة �سدور 
وكاالت ومعام��الت حتوي��ل مركب��ات وم�ستم�س��كات 
مزورة، ومتت احالته اىل اجلهات املخت�سة بعد تدوين 

اقوالهما وافادتهما للتحقيق معهما.
يذك��ر اأن مف��ارز مكت��ب املفت���ش الع��ام تنف��ذ ن�ساط��ًا 
تفتي�سي��ًا ورقابي��ًا عل��ى دوائ��ر وزارة الداخلي��ة ذات 
الطاب��ع اخلدمي والتي يحدث فيها متا�ش بني املواطن 
واملنت�سب يف الوزارة بغية االرتقاء باخلدمة ومكافحة 

الف�ساد والقب�ش على املرت�سني والفا�سدين.

تتسبب بخسارة 30 مليون دوالر أسبوعيًا.. يوما الغدير وسقيفة بني ساعدة يعرقالن إقرار قانون العطل الرسمية!!
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بغ��داد - خا���ش: يحظى م���رضوع قانون العط��ل الر�سمي��ة باأهمية خا�سة بع��د ان احتل 
الع��راق مرك��زا متقدما يف �سدارة دول العامل بعدد اأيام العط��ل، والتي قيل انها ت�سل اىل 

150 يوما يف ال�سنة، ما يرى فيه الكثري من اخلرباء ا�ستنزافا لالقت�ساد العراقي.
ويحت��ل الع��راق مركز ال�س��دارة يف تنوع املنا�سب��ات الوطنية والدينية والعط��ل الر�سمية وغري 
الر�سمية، وقد ا�سيفت اىل هذه املنا�سبات عطل اخرى، تفر�سها غالبا االو�ساع االمنية وال�سيا�سية، 
بينما تقدر خ�سارة البالد بح�سب درا�سات اقت�سادية خالل 7 ايام من العطل بنحو 30 مليون دوالر.
م��ن جهت��ه اقرتح النائب �سليم �سوقي اأن “يتم تخ�سي�ش ي��وم عطلة يف ال�سنة لكل ديانة وقومية لتعزيز 

االوا�رض الوطنية بني خمتلف مكونات واديان وقوميات ال�سعب العراقي.
واق��رت رئي�س��ة جلنة الثقاف��ة واالعالم النيابية مي�س��ون الدملوجي ب��ان ت�سمني املنا�سب��ات الدينية هو ابرز 
امل�س��اكل الت��ي ماتزال تعرت���ش مترير م�رضوع قان��ون العطل الر�سمية.وبين��ت ان "هناك خالف��ات داخل اللجنة 

النيابية ب�ساأن عطل يوم الغدير، واليوم الوطني العراقي، وميالد الر�سول االكرم ويوم ال�سقيفة" .

 

ك�سفت م�سادر مقربة عن وجود رغبة قوية لدى االدارة االمريكية 
با�رضاك جهاز مكافحة االرهاب يف عمليات حترير حمافظة الرقة 
ال�سورية من �سيطرة تنظيم داع�ش ،يف وقت اكدت جهات برملانية 
عدم ممانعة العراق من حترير �سوريا بعد حترير العراق ب�سكل كامل 
من داع�ش .  وقال ع�سو جلنة االمن والدفاع النيابية، النائب ا�سكندر 
وتوت يف ت�رضيح ل� "اجلورنال " ، ان " الهدف العراقي ال�سوري هو 
�سوريا  حترير  من  مانع  فال  داع�ش  تنظيم  على  والق�ساء  التخل�ش 

لكون االرهاب ي�ستهدف العراق من احلدود ال�سورية . 
ال�سورية  احل��دود  على  تتمركز  االرهابية  املجاميع  ان   ، وا�ساف 
العراقية والبد من الق�ساء عليها ، بني احلكومتني لتخلي�ش العراق 

كليا من داع�ش.
وكانت  م�سادر �سيا�سية قد ك�سف عن وجود رغبة قوية لدى االدارة 
عمليات  يف  العراقي  االره��اب  مكافحة  جهاز  با�رضاك  االمريكية 
بطلب  "داع�ش"  تنظيم  �سيطرة  من  ال�سورية  الرقة  حمافظة  حترير 
اإزاء عمليات ق�سف مقار  اأبداه العبادي  امريكي بعد احلما�ش الذي 

داع�ش يف البوكمال �رضق دير الزور بطائرات F16 العراقية . 
وكان رئي�ش الوزراء، حيدر العبادي، اكد يف 24 �سباط ، اأنه اأعطى 
اأمرا لقيادة �سالح اجلو ب�رضب مواقع ل�"داع�ش" يف مدينة البوكمال 
تفجريات  عن  امل�سوؤولية  التنظيم  حممال  ال�سورية،  االأرا�سي  داخل 

ارهابية ح�سلت يف بغداد اأخرياً . 
بدورها اأعلنت هيئة احل�سد ال�سعبي عزمها القتال يف �سوريا بعد طرد 
با�سم  املتحدث  وقال  العراق،  يف  االإرهابي  داع�ش  تنظيم  مقاتلي 
متداخلتان،  والعراقية  ال�سورية  ال�ساحتني  اإن  االأ�سدي  اأحمد  احل�سد 
القومي  لالأمن  اأي مكان يكون فيه تهديد  اىل  الذهاب  ي�ستدعي  ما 

العراقي.
من جانبه رجح فالح الفيا�ش م�ست�سار االأمن الوطني يف احلكومة 

العراقية ورئي�ش "هيئة احل�سد ال�سعبي"  دخول قوات بالده االأرا�سي 
ال�سورية بعد ال�سيطرة على مدينة املو�سل �سمايل العراق، موؤكدا اأن 
ال�سبب يف ذلك يعود اإىل مالحقة مقاتلي تنظيم "داع�ش"، االرهابي 

بعد الق�ساء عليه يف املو�سل .
العام  القائد  من  طلبت  االمريكية  "االدارة  اإن  امل�سادر٬  وقالت 
اخلا�سة  العمليات  قوات  اإ���رضاك  العبادي  حيدر  امل�سلحة  للقوات 
الرقة  حترير  عمليات  يف  االرهاب  مكافحة  جلهاز  التابعة  الثانية 
"الطلب  بعد االنتهاء من حترير املو�سل ب�سكل كامل. واأ�سافت ان 
االمريكي جاء بعد احلما�ش الذي اأبداه العبادي اإزاء عمليات ق�سف 
مقار داع�ش٬ يف البوكمال �رضق دير الزور بطائرات F16 العراقية". 
وذكرت امل�سادر ان "العبادي مل يبد موافقته حتى االن ب�ساأن الطلب 
احلويجة  ق�ساء  حترير  من  اأوال  االنتهاء  يّف�سل  لكنه  االمريكي٬ 
التابع ملحافظة كركوك٬ والذي مايزال ي�سهد وجود عنا�رض التنظيم 
امل�ساهمة يف  ثم  ومن  العراقية٬  االأرا�سي  لتطهري جميع  املتطرف 
االأجهزة  اقوى  من  االإره��اب  مكافحة  جهاز  ويعد  الرقة".  عمليات 
االأمنية التي ميتلكها العراق٬ ملا قام به من عمليات نوعية "�سعبة" 
�سد دفاعات تنظيم داع�ش يف املو�سل٬ ا�ستطاع من خاللها حترير 
املراكز  اهم  من  كانت  انها  من  الرغم  على  بالكامل  واحياء  مدن 
التي يتح�سن فيها داع�ش ليقوم بتطهريها بوقت "قيا�سي" وباأقل 
االأجهزة  اقوى  بانه  ي�سفه  الدويل  العام  الراأي  جعل  ما  اخل�سائر٬ 
االأمنية على امل�ستوى العاملي٬ االمر الذي جعل من امريكا تطالب 
باإ�رضاكه يف عمليات حترير "الرقة ال�سورية" من التنظيم االرهابي. 
من جهته ك�سف اخلبري القانوين طارق حرب احقية العراق بالقتال 
يف �سوريا �سمن القانون الدويل للمادة 51 الحكام االمم املتحدة.
وقال حرب يف ت�رضيح ل� اجلورنال ، ان القانون الدويل مينح الدول 
بالدفاع عن نف�سها �سمن املادة 51 لالأحكام الدولية  الذي ينطبق 

على الدول الكربى كفرن�سا وبريطانيا ورو�سيا .
التتمة يف ال�صفحة 2

افتت��اح م�رضوع ب�سورة ارجتالية يخلف ف�سال 
ذريعا له.. هذا ما واجهه �سارع دعبل اخلزاعي 
يف النجف اال���رضف الذي افتتح بتاريخ اليوم 
م��ن ع��ام 2016 لت�سب��ح فك��رة املوؤ�س�س��ني 
بان�ساء �س��ارع ثقايف م�سابه ل�س��ارع املتنبي 
يف العا�سم��ة بغ��داد جم��رد ���رضاب وا�سبح ال 

وجود ل�سارع دعبل اخلزاعي .
وقال مدي��ر اعالم احتاد االدب��اء والكتاب يف 
النجف علي العبودي لوكالة جورنال نيوز ان 
: " االرجت��ال يف اقامة ه��ذا امل�رضوع الثقايف 
جعل��ه غ��ري مربم��ج ليك��ون م�س��ريه امل��وت 

حتما". 

م�سيف��ا ان :" مثل هذه االف��كار البد ان تكون 
وف��ق �سياقات حقيقية وباأيدي من يحمل هما 
ثقافي��ا وادارة جيدة و�س��ربا كبريا على الرغم 
م��ن ان هناك ا�سخا�سا بادروا ب�سكل قوي كي 
يحيا ابداعيا ويكون موؤ�س�سة مفتوحة للجميع 
وجعل��ه �سبيها ب�س��ارع املتنب��ي اال انه ا�سبح 

من االأحالم ".
واملثقف��ني  االدب��اء  م��ن  جمموع��ة  وكان��ت 
النج��ف  حمافظ��ة  يف  ن���رض  ودور  وال�سع��راء 
اال���رضف �سارك��ت يف افتت��اح �س��ارع ل��الأدب 
والثقافة يف املحافظة اأُطلق عليه ا�سم "�سارع 
دعب��ل اخلزاع��ي" تيمنا بال�ساع��ر الكبري الذي 
ا�ستهر باتباعه الأهل البيت عليهم ال�سالم وولد 

يف مدينة الكوفة املقد�سة �سنة ١٤٨ه�.

ا�ستنك��ر النائب خال��د املفرج��ي ع�سو جمل�ش 
الن��واب ع��ن حمافظ��ة كرك��وك،  عملي��ة ه��دم 
من��ازل ملواطنني عرب يف كركوك ي�سكنون يف 
منطق��ة ١ حزي��ران ، التي قام��ت بها جمموعة 

من عنا�رض الپي�سمركة.
واأكد املفرجي اأن “هذه االأفعال ُتبني اأن بع�ش 
االأط��راف يف املحافظ��ة ال ُتري��د التعاي�ش مع 
بقية املكونات، وا�سفًا هذه االأفعال ب� “تهديد 

لل�سلم االأهلي يف املحافظة”.
وع��رّب النائب عن “اإدانت��ه وحزنه ال�سديد جتاه 
ه��ذه الت�رضف��ات ال�س��اّذة الت��ي ته��دد ن�سي��ج 

املحافظة بالتفكك وتفرق��ة ال�سفوف، ُمطالبًا 
ال�سيد م�سعود ب��ارزاين رئي�ش اقليم كورد�ستان 
وال�سيدة ه��ريو ابراهيم وال�سيد حمافظ كركوك 
العملي��ة  ه��ذه  يف  للتحقي��ق  جلن��ة  بت�سكي��ل 

واإيقافها وحما�سبة فاعليها”.
وب��نّي اأن عل��ى “اجلهات املعني��ة االإ�رضاع يف 
ايجاد حل��ول لهذه الت�رضفات غ��ري امل�سوؤولة، 
الأن حمافظ��ة كركوك يج��ب ان تتوحد يف هذا 
الوق��ت ال�سعب وهي تواجه اخط��ر التنظيمات 
االرهابية، وهذه االأفعال �ستكون �سببًا رئي�سيًا 
يف تفرقة ابناء املحافظة” م�سرياً اىل “تخوفه 
م��ن ا�ستغ��الل املوقف م��ن قبل تنظي��م داع�ش 

االرهابي لتنفيذ اجنداته يف املحافظة”.

نفى املتحدث با�سم العمليات امل�سرتكة، العميد يحيى ر�سول،االثنني، 
االنبار  يف  االأ�سد  عني  قاعدة  اىل  امريكي  جندي   2000 و�سول 

للم�ساركة يف عملية حترير عنه وراوه والقائم. 
2000 جندي  انباء عن و�سول  "ما مت تناقله من  ان  وقال ر�سول 
امريكي اىل قاعدة عني االأ�سد يف االنبار غري دقيق وال �سحة له"، 
البيانات  ا�سدار  عن  امل�سوؤولة  هي  امل�سرتكة  "العمليات  ان  موؤكدا 

واالخبار العاجلة واخلرب الدقيق".
من جانب اخر قطعت القوات االمنية اآخر املنافذ املوؤدية اإىل مدينة 
داخلها،  "داع�ش"  تنظيم  م�سلحي  حما�رضة  اإىل  اأدى  ما  املو�سل٬ 
داع�ش  �سد  ال��دويل  التحالف  لدى  اخلا�ش  االأمريكي  املوفد  وقال 
اإىل  اآخر املنافذ املوؤدية  العراقي ٬ قطع  اإن اجلي�ش  بريت ماكغورك 

املدينة قرب بادو�ش٬ �سمال غربي املو�سل ". 
واأ�ساف ماكغورك اأن "جميع عنا�رض داع�ش املوجودين يف املو�سل 
منطقة  ال�سعبي٬  واحل�سد  اجلي�ش  قوات  وا�ستعادت  فيها".  �سيقتلون 
بادو�ش يف االأيام القليلة املا�سية٬ وقطعت خطوط االإمداد املتبقية 
للمو�سل م�ستكملة تطويق املدينة. ويف وقت �سابق من االأحد٬ قال 
اإن "القوات  اللواء الركن معن ال�سعدي من جهاز مكافحة االإرهاب٬ 
داع�ش٬  املو�سل من  املئة من غربي  30 يف  نحو  ا�سرتدت  االمنية 
وبني  االأحياء.  من  مزيد  يف  تقدمهم  يوا�سلون  اجلنود  اأن  م�سيفا 
على  االآن  اأ�سبحت  "القوات  اإن  االحتادية  ال�رضطة  با�سم  متحدث 
ج�سور   5 من  واحد  وهو  القدمي٬  اجل�رض  من  مرت  نحو300   م�سافة 
على  بالفعل  االمنية  القوات  وت�سيطر  ب�رضقها٬  املو�سل  ت�سل غرب 

اجل�سور اجلنوبية".
الواليات  �سعي  عن  االحد،   ، مطلعة  م�سادر  ك�سفت  اخر  جانب  من 

املتحدة الغتيال قيادات بارزة يف احل�سد ال�سعبي من خالل تدريب 
وتاأهيل نخبة من عنا�رض اجلي�ش العراقي.

امريكية تدرب نخبة من عنا�رضعراقية  " قوة  ان  امل�سادر  وقالت 
احل�سد  البارزة يف  القيادات  اغتيال  "التايكر" مهمتها  م�سمى  حتت 

ال�سعبي" وال�سخ�سيات ال�سيا�سية املعار�سة لتوجهات وا�سنطن .
عن�رض   400 يقارب  ما  درب��ت  االمريكية  القوات  ان"  وا�سافت 
لتكّون  فقط  عن�رضا  وهم/50/  كفاءة  االكرث  بينهم  من  واختارت 
بهم ما يعرف ب�"فرقة التايكر" والتي �ستخت�ش بعمليات االغتياالت 
وباالخ�ش لل�سخ�سيات التي ال تكون على توافق مع وجود القوات 

االمريكية".
خمابرات  �سباط  يد  على  تدريبها  مت  القوة  "هذه  ان  وتابعت،  
اال�سخا�ش  كل  اماكن  ليحددوا  تكنولوجيني  وعلماء  امريكيني 

والقيادات".

�سخ��ر خرباء م��ن ت�رضيحات وزارة الكهرب��اء ب�سان م�رضوع 
اال�ستثم��ار يف هذا املجال واكدوا ان��ه �سحك على الذقون اذ 

ترتتب عليه اجور باه�سة يتحملها املواطن.
وق��ال اخل��رباء ان القوائ��م املرتتب��ة يف املناط��ق الت��ي مت 
تنفيذه��ا جتريبي��ا فاقت امللي��ون دينار احيان��ا ،واكدوا ان 
الت�رضيحات غري الدقيقة من قبل الوزارة تربك ال�سارع وهي 
كال���رضاب . وكان��ت وزارة الكهرب��اء اعلن��ت ، ان معدل مبلغ 
ا�سته��الك املواط��ن م��ن الطاق��ة الكهربائية �سم��ن م�رضوع 

اال�ستثمار ال يتجاوز ال� 50 األف دينار �سهريًا.
وق��ال املتح��دث با�سم ال��وزارة، م�سعب املدر���ش، يف بيان، 
ان “تعرف��ة اأج��ور اإ�ستهالك الطاق��ة الكهربائية مدعومة من 
احلكوم��ة وت�سل ن�سبة الدع��م احلكوم��ي اىل %94،” نافيا 
“ما مت تناقله يف بع�ش و�سائل االعالم بورود قوائم عالية 
للمواطن وهو �سيء غري حقيقي”. واأو�سح ان “مبالغ القوائم 

التي �سدرت هي مبالغ مي�رضة جلميع امل�سرتكني ومعدالتها 
تراوح��ت ما ب��ني 5 االف اىل 50 الف دين��ار، �سهريًا، لكون 
احت�س��اب اج��ور اال�ستهالك وفق هذا امل���رضوع هي ملدة 30 
يوم��ًا بدال ع��ن 60 يوم��ًا كم��ا كان يف ال�سابق وه��ذا االمر 
ي�سم��ن للمواط��ن الع��ودة اىل ن�سبة الدعم احلكوم��ي العالية 
كل 30 يوم��ًا”. وك�سف املدر�ش، عن ان “م�رضوع اال�ستثمار 
يف قط��اع توزي��ع الطاق��ة الكهربائية يف جان��ب الكرخ من 
العا�سم��ة بغداد قد حقق ن�سبًا يف تخفي�ش االحمال وتر�سيد 
ا�سته��الك الطاقة الكهربائية تراوحت ما بني 20 اىل 40% 
من حجم اال�ستهالك”. واأ�ساف، ان “تنفيذ امل�رضوع يف 40 
حمل��ة، باال�سافة اىل جمم��ع عمارات ال�س��الم، والتي ت�سكل 
25 %، من مناطق جانب الكرخ التابعة اىل املديرية العامة 
لتوزي��ع كهرباء الكرخ، والتي كان��ت ت�ستهلك طاقة مقدارها 
420 ميكاواط، يف حمل الذروة، قد انخف�ش ا�ستهالكها اىل 
370 ميكاواط، ما يثبت ان املواطن قد بداأ برت�سيد ا�ستهالك 

الطاقة الكهربائية”.

موافقة سورية ورغبة أميركية في معركة تحرير الرقة 

مشاركة قوات عراقية في الخارج: الحكومة تتحفظ وكتل نيابية تؤيد والحشد مستعد للقتال

ال قوات أميركية جديدة.. قرار عراقي بقتل كل عناصر داعش غير المستسلمين في الموصل !

خبراء: التصريحات عن الكهرباء االستثمارية بأجور "مخفضة".. سراب يظمىء المواطن

مجلس النجف "يغتال " الشاعر دعبل الخزاعي !!

نائب يجدد اتهامهم.. البيشمرگة يهدمون منازل 
العرب على رؤوسهم في كركوك 

بغداد-خاص

بغداد - المحرر السياسي

النجف - االء الشمري

كركوك - فراس الحمداني

بغداد - خاص

بغداد - حسين فالح
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باسم قاسم: اإلصابات واألرضية
السيئة لن توقف طموحنا

يتعاملون باآلف الدوالرات.. مرتشون ومعقبون ومزورون يغزون المواقع المرورية

»اسطوات« يؤجرون الفأس 
وأصحاب المحال بانتظار اإلعمار


