
�صادقت حمكمة حتقيق البياع، االربعاء، اعرتافات ع�صابة 
جدي��دة للن�ص��ب واالحتي��ال يف بغ��داد، ميار���س افراده��ا 
عملياته��م اي�صًا بوا�صطة عملة اوروبية قليلة القيمة. وقال 
املتح��دث الر�صم��ي ملجل�س الق�ص��اء االعل��ى القا�صي عبد 
ال�صت��ار بريق��دار يف بي��ان �صحف��ي، اإن “قا�ص��ي مكافحة 
االج��رام يف حمكمة حتقيق البياع �صدق اعرتافات ع�صابة 
جدي��دة للن�صب واالحتيال يف بغداد”، مبينا اأن “املتهمني 
وهم ثالثة ذكروا يف اقوالهم اأنهم ي�صرتون عملة بال رو�صية 
م��ن احد مراكز بغ��داد وقيمتها قليلة ج��داً، وميار�صون من 
خاللها عمليات الن�صب وقد جنحوا باالإطاحة بنحو ع�رشين 
�صحية”. واأ�ص��اف بريقدار اأن “الع�صابة ت�صتهدف الن�صاء، 
حيث يقرتب اأحد افراده��ا مرتديًا زيًا عربيًا ويتحدث بلغة 
خليجي��ة م��ن ال�صحي��ة ويعطيه��ا مبلغ��ًا من العمل��ة البال 
رو�صية ويطلب منه توزيعها على العائالت املتعففة بحجة 
اأن��ه ينتم��ي اإىل منظمة ان�صانية”، م�ص��ريا اإىل اأنه “يف هذه 
االثن��اء يدخل فرد اخر م��ن الع�صابة ويدعي اأمام ال�صحية 
���رشاءه العملة بقيم��ة 260 األف دينار لق��اء 100 روبل”. 
واأو�صح بريقدار اأن “الذي يدعي نف�صه خليجيًا، وبعد امتام 
عملي��ة البي��ع الوهمي��ة اإىل �رشيكه، يعر�س عل��ى ال�صحية 
�رشاء مبالغ اخرى لكن ب�صعر اقل ي�صل اإىل 200 األف دينار 
ل��كل 100 روبل”، منوه��ا اإىل اأن “حالة الطمع التي تراود 
بع���س ال�صحايا بحجة اأنهم �صيك�صب��ون من عملية ال�رشاء، 
ت�صجعه��م على ا�صطحاب املته��م اىل دورهم ل�رشاء كميات 
كب��رية من العمل��ة البالرو�صي��ة باأثمان و�صل��ت يف بع�س 

االحيان اإىل 80 مليون دينار عراقي”. 

توقع��ت الهيئة العام��ة لالأن��واء اجلوية والر�ص��د الزلزايل، 
االأربع��اء، ان يك��ون الطق���س �صح��وا م�صحوب��ا بالغي��وم 
خ��الل اليوم��ني املقبلني. وقالت الهيئ��ة يف بيان �صحفي، 
اأن "طق���س الي��وم، �صيك��ون يف املناط��ق كاف��ة �صحوا مع 
ظه��ور بع�س القطع م��ن الغيوم املتفرق��ة، ودرجة احلرارة 
ال�صغ��رى املتوقع��ة يف مدينة بغ��داد 10 ْم، والعظمى 28 
ْم". واأ�ص��اف البي��ان، اأن "طق���س غ��د اجلمع��ة �صيكون يف 
املناط��ق كافة �صح��وا اىل غائم جزئي��ًا، ودرجات احلرارة 
ترتف��ع قلي��ال عن الي��وم ال�صابق". وب��ني، ان "طق�س ال�صبت 
�صيك��ون يف املنطق��ة ال�صمالية غائم��ًا م�صحوب��ًا بت�صاقط 
اأمط��ار خفيف��ة اىل متو�صط��ة ال�ص��دة تكون رعدي��ة اأحيانًا، 
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وم��ن جانبه��ا دع��ت موؤ�ص�صة �صن��دوق دع��م املراأة 
يف ال���رشق االو�ص��ط، االأربع��اء، اإىل الوق��وف �ص��ف 
واح��د للدف��اع عن حقوق امل��راأة، وحمارب��ة �صيا�صة 
تهمي���س واق�ص��اء املراأة م��ن الف�صاء الع��ام. وقالت 
بي��ان  عل��ي يف  كم��ال  كول�ص��ان  رئي���س �صن��دوق 
�صحف��ي مبنا�صبة اليوم العامل��ي للمراأة، اإنه "�صيحل 
عل��ى العامل اليوم م��ن كل عام ي��وم الثامن من اذار 
منا�صب��ة ان�صاني��ة الب��د ان يقف كل الع��امل لها بكل 
اأج��الل واح��رتام بي��وم امل��راأة العامل��ي"، مو�صحة 
"فهذه املنا�صبة مل تن�صاأ من باب التكرمي للمراأة فقط 
وامنا ج��اءت كتك��رمي ومطالبة باحلق��وق امل�صلوبة 
وك�ص��د للتج��اوزات بح��ق امل��راأة فاالحتف��ال به��ذا 
الي��وم هو من ب��اب التذك��ري واالإفهام مل��ن ن�صى ان 
امل��راأة كان��ت وال زال��ت و�صتبقى ن�ص��ف املجتمع". 
واأ�صاف��ت كمال، اأنه "على الرغم من مرور مائة عام 
عل��ى هذه املنا�صبة التي تعت��ر كاإطالقة بندقية يف 
ال�صم��اء لغر�س ا�صماع الكل �ص��وت املراأة ون�صالها 
يف �صبي��ل ا�صرتج��اع حق��وق امل��راأة امل�صلوبة وعلى 
الرغم من التط��ور احل�صاري الذي و�صل اليه العامل، 
ماي��زال الغ��اء التمييز ب��ني الرجل وامل��راأة ظاهريا 
فق��ط وحتى احل��ركات التي تدافع ع��ن حقوق املراأة 
تتعر�س للتمييز واال�صطهاد"، مبينة اأن "ذلك يعتر 
دلي��ل عل��ى الالم�ص��اوة املتج��ذرة يف عق��ول بع�س 
النا���س والتي ال تزول اال مبعاجلتها نف�صيا وان�صانيا 

وثقافيا".
وا�صتدرك��ت، اأن��ه "يف الع��راق تعر�ص��ت الن�ص��اء منذ 
�صنوات للتعني��ف والظلم وو�صعت يف مواقف جعلت 
م��ن تل��ك امل��راأة يتيم��ة واأرمل��ة وام �صهي��د وبعدها 
نتفاج��ئ لتعر�صه��ا اىل هجم��ة بربري��ة �رش�ص��ة قل 
مثيله��ا يف العامل من قبل تنظي��م داع�س االجرامي، 

حي��ث حذفت م��ن ا�صا�س الوج��ود االجتماعي للمراأة 
واردف��ت  اال�ص��كال".  ب�صت��ى  وكمواط��ن  كان�ص��ان 
قائلة، "فقد حت��ول االأختطاف واالجتار باأج�صادهن 
باأ�ص��واق علني��ة ك�صلعة تب��اع وت�ص��رتى وت�صفريهن 
ق�رشا اىل البلدان املج��اورة للعراق، ظاهرة منت�رشة 
حتط��م حي��اة ع���رشات االف م��ن الن�ص��اء ب�صمنه��ن 
ال�صاب��ات حتت �ص��ن الر�صد �صن الر�ص��د، جعلتنا نقف 
م�صدوم��ني بانن��ا ال ن��زال نعي�س يف ع���رش الظالم 
واجلاهلي��ة". ودع��ت رئي�س ال�صن��دوق، اجلميع، اىل 
"الوقوف �صف واحد للدفاع حقوقهن، واىل تر�صيخ 
الوحدة والتنظيم من اجل ال�صري على طريق حتررهن 
والو�ص��ول اىل عامل يوؤمن لهم حياة كرمية  ت�صودها 
احلري��ة وامل�صاواة ب��ني الرجل وامل��راأة". واأو�صحت 
كم��ال، اأن "اخلط��وة االوىل تكم��ن ب��ان ال ن�صاه��د 
ب�صم��ت بعد االن �صيا�صية التهمي���س واق�صاء الن�صاء 
م��ن الف�صاء الع��ام بدون حتريك �صاك��ن، بل �صنعمل 
مب��ا منلك م��ن ق��وة للتغ��ري م��ن حاله��ا و�صنحارب 
اال�صتغ��الل الب�ص��ع حلاجته��ا االقت�صادية من خالل 

و�صع فر�س عمل وتقدمي املوارد املتاحة".
 عل��ى �صعيد مت�صل دعت ع�صو جلنة املراأة واال�رشة 
والطفول��ة يف جمل���س الن��واب ري��زان �صي��خ دل��ري، 
االأربع��اء، اإىل ت�رشي��ع قوانني متنح امل��راأة حقوقها 
وتناه���س العن��ف �صده��ا مطالب��ة باإعط��اء املراأة 

حقها يف التمثيل الوزاري والرملاين.
وقال��ت �صي��خ دل��ري يف حدي��ث �صحف��ي، اإن "العامل 
اجم��ع يحتفل باليوم العاملي للمراأة والذي ي�صادف 
يف الثام��ن من اذار من كل عام"، مبينة "اال اننا يف 
الع��راق نع��رب عن حزننا مل��ا اآل اليه و�ص��ع الن�صاء 
بالع��راق يف ال�صن��وات االخ��رية م��ن عن��ف ا���رشي 
واغت�ص��اب وترم��ل وارتفاع ن�صب الط��الق واالجتار 

بالب���رش وال�صبي ال��ذي فر�صه تنظي��م "داع�س" على 
االإيزيدي��ات واطف��ال ه��وؤالء االرهابي��ني جمه��ويل 

عائدية االب".
واأ�صافت، انه "لغاية االآن ال توجد حلول لهم انتهاء 
باالأو�ص��اع املاأ�صاوية الت��ي يعانيها ابناء املو�صل 
ومنه��م الن�ص��اء ب�ص��كل خا���س وحتمله��ن الظروف 
اجلوية وقطع امل�صاف��ات الطويلة م�صيًا على االقدام 
هرب��ا م��ن بط���س و�صط��وة االره��اب"، مردف��ة اننا 
"الي��وم نق��ول "كفى"عناوي��ن كاذب��ة و�صكلية من 
قبل ال�صلطتني الت�رشيعية والتنفيذية باالدعاء مبنح 
حق��وق الن�صاء والتوجه لهن وان�صافهن ب�صكل جدي 
لرف��ع الظلم واحليف عن كاهلهن بعد ان عانني منه 
ل�صن��وات طويل��ة". وتابعت �صيخ ديل��ر، اأن "ما تبقى 
م��ن عمر جمل�س الن��واب �صنة واح��د ويجب ان يحث 
اخلط��ى م��ن اج��ل اق��رار القوان��ني املهم��ة ومنه��ا 
م���رشوع قان��ون مناه�ص��ة العن��ف اال���رشي والذي 
ي�صم��ل االرام��ل واملطلق��ات واملعنف��ات وال�صبايا"، 
معرب��ة عن ت�صاوؤلها قائل��ة: "يف حال عدم اقرار هذا 
القانون خ��الل الدورة احلالية، م��اذا �صيكون جواب 
الرمل��ان لكل اولئك الن�صاء الذي��ن طالنب بحقوقهن 

طوال املدة املا�صية".
مبج��يء  خ��رياً  ا�صتب���رشن  "الن�ص��اء  اأن  وبين��ت، 
الدميقراطي��ة بع��د ع��ام 2003، ب��اأن تك��ون هن��اك 
التفاته واهتمام بحق��وق املراأة ولكن كل �صيء كان 

حر على ورق."
م��ن جانب اآخر قال الروائ��ي العراقي اأحمد �صعداوي 
،اأي رجل يحرتم اجلانب االنثوي فيه يتعّر�س الحقًا 

لالتهام باأنه"خمّنث"
الرج��ل يف جمتمعاتن��ا ي�ص��ارع االأنث��ى يف داخله، 
فكيف نطالبه باحرتام املراأة خارجه؟!اإنه يحرتمها 
يف حالة واحدة؛ حني ت�صتجيب لرتاتب ال�صلطة. حني 

تذّكره دائمًا اأنه رجٌل بالغ الرجولة.
يف كث��ري م��ن بيوتن��ا تقوم امل��راأة بخدم��ة اأبيها ثم 
زوجها ثم اأبنه��ا. ينادي عليها من ال�صالة "�صويلنه 
�ص��اي". فت�صتجيب. الرجل خم��دوم حتى لو كان ابنًا 
مراهق��ًا الأم عج��وز.  ب��دل كالم "الفيمينزم "و�صقف 
احلق��وق الف�صفا���س، اأعتق��د اأن اأه��م ه��دف يخ�ّس 
امل��راأة يف جمتمعن��ا الي��وم ه��و حماي��ة حقه��ا يف 
التعلي��م والعم��ل. هن��اك م�صاح��ة وا�صعة م��ن الغنب 
يف ه��ذا اجلانب، وال يغّرنا م�صه��د الن�صاء يف الفي�س 
او التظاه��رات اأو الالئ��ي يظه��رن اأم��ام الكام��ريات 
يف و�صائ��ل االعالم. هن��اك ن�صاء كث��ريات يتعر�صن 
للت�صيق يف ه��ذا اجلانب، ويتم حرمانهن من حقهن 
يف التعلي��م والعمل ب�صب��ب اإرادة العائل��ة. . متابعا ، 
"اإم��راأة متعلمة وتك�صب اأج��راً من عملها.. هي اإمراأة 

قادرة الحقًا على انتزاع حقوقها االأخرى."

في الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية.. 

أرباح خيالية تحولت إلى سراب والعاملون يشكون الظلم
لل�ص��اي  فيتن��ام  مزرع��ة  م��ن  له��ا  كاأرب��اح 
املبال��غ موّثق��ة وموج��ودة  ال�صي��الين وه��ذه 
كاأر�صدة وح�صابات مدخلة.. وكما هو اجلاري 
يف كل ���رشكات الوزارة )احلب��وب واملعار�س 
واالإن�صائي��ة وغريه��ا( يت��م توزي��ع ن�صب��ة من 
االأرب��اح عل��ى جمي��ع موظفي ال�رشك��ة يف كل 
�صن��ة اإال يف )الغذائي��ة( فق��د مت��ت م�ص��ادرة 
االأرباح من قبل "جهات معلومة" وعند اإحلاح 
املوظف��ني على م�صري ه��ذه االأرباح، نفت هذه 
اجله��ات وجود اأرباح اأ�صا�ص��ًا، اذ ت�صاأل اأحدهم 
قائ��اًل "م��ن اأين تاأت��ي االأرباح اعط��وين دلياًل 
على وجودها" م�صتخّفًا بحق املوظف الب�صيط .
اإث��ر تلك املطالبات، ب��داأت حمالت امل�صرتيات 
وال�رشفيات والنرثيات وال�صيانات الال مررة 
)�صاح��ات، ابواب، �صب��غ وترميم، وغريها( يف 
ه��ذه الفرتة لكي يت��م تبويبها �صم��ن احل�صاب 
اجل��اري لل�رشكة، وابلغ املوظف��ون باأنه �صيتم 
�رشاء �صي��ارات جديدة واأم��ور اأخرى حتتاجها 

ال�رشك��ة، مما اأدى اىل اث��ارة �صّجة يف ال�رشكة 
وبخا�صة يف ق�ص��م اال�صترياد، الذين عروا عن 
ا�صتيائه��م من حج��ب االرباح ع��ن املوظفني، 
وبّين��وا اأمراً مهم��ًا، اأن جزءاً من ه��ذه االأرباح 
�صيع��ود اىل وزارة املالي��ة، وال يت��م توزيعه��ا 
اليهم كل �صنة، حيث اأن ق�صم اال�صترياد والق�صم 
املايل لديهما احل�صاب��ات احلقيقية واخلتامية 
لالأرب��اح، وهذا ظلم كب��ري الأن املوظفني كلهم 
بحاجة اىل اأي مبلغ ي�صندهم وعوائلهم يف ظل 
االأزم��ة احلالي��ة والغالء املعي�ص��ي، فباأي ذنب 
ت�صادر حق��وق املوظف ذي الدخ��ل ال�)300( 
ال��ف واأق��ل، وال��ذي يحا�ص��ب عل��ى دقائ��ق اإذا 
تاأخ��ر على الب�صمة، وال ياأخ��ذ حقه من اأرباح 
ال�رشك��ة الت��ي يعم��ل فيه��ا ويخدمه��ا، االأم��ر 
االآخر ا�صتمرار منع االجازة الزمنية للموظفني 
مل��دة ا�صبوع��ني كامل��ني، كن��وع م��ن العقاب 
للموظف��ني بحج��ة ع��دم وج��ود قان��ون ين�س 
على االجازة الزمنية، مما خلق ا�صتياء وتاأزمًا 
للموظف��ني، الأن الزمنية هي م�صاعدة للموظف 
يف حالة وج��ود ظرف طارئ وكحالة ان�صانية 

ومتعارف عليه��ا، يف كل الوزارات وال�رشكات 
يف القطاع��ني العام واخلا�س،، م��ع تعّمد تلك 
ب��كل  و�صعيه��ا  بال�رشك��ة  املتنف��ذة  اجله��ات 
الط��رق اىل اهانة املوظف��ني، وت�صعيب االأمور 
عليه��م، بالتايل يفكر اغلبه��م بالتقاعد املبكر 
اأو اال�صتقال��ة كح��ل للخال���س م��ن ت�صلط تلك 
اجله��ات. يتم االآن تقريب بع�س مدراء االق�صام 
خا�صة الذي��ن يتفننون يف اأذية موظفيهم كما 
حدث يف ق�صمي الت�صويق واحلا�صبة، حيث نقل 
اغلب املوظفني االكفاء )مرجمني ومهند�صني( 
الأنهم اعرت�ص��وا على املديرة التي مت تعيينها، 
بالت��ايل ت�صبب ذلك بخلق فجوة بني املوظفني 
واملديرة، ما انعك�س �صلبًا على العمل.  البع�س 
م��ن املتنفذين يف ال�رشكة يذهب��ون باإيفادات 
ا�صبوعي��ة م�صتم��رة م��ّررة وغ��ري م��ّررة، اىل 
املناطق املح��ررة من تنظي��م داع�س متاأبهني 
باأنه��م يقوم��ون بتوزي��ع امل��واد الغذائية على 
العوائ��ل املت���رشرة والعائ��دة، والت��ي ال تزيد 
عل��ى مادت��ني ال�صك��ر والزي��ت، ول�صهرين فقط 
يف ال�صنة، علمًا اأن م�صاريفهم ونرثياتهم اكرث 

م��ن مبالغ املواد الغذائي��ة. ا�صافة اىل ذلك مت 
عق��د �صفقات �رشي��ة مع ���رشكات ايرانية غري 
م�صّجل��ة وغ��ري معرتف به��ا من الباط��ن واأخذ 
عم��والت م��ن حت��ت الطاول��ة وبالتع��اون مع 
موظف��ة يف ق�ص��م اال�صت��رياد متّرر م��ن خاللها 

كافة ال�صفقات والعقود الفا�صدة .
اإب��رام عقود م�صاطحة لقط��ع االرا�صي التابعة 
خمتل��ف  يف  الدنان��ري  مبالي��ني  لل�رشك��ة 
حمافظ��ات الع��راق ب��دون اع��الن ون���رش يف 
ال�صح��ف املحلي��ة اأو اتب��اع الط��رق االأخ��رى 
املتع��ارف عليه��ا، ب��ل م��ن خ��الل املع��ارف 
واالأ�صخا�س املقربني واإجب��ار الق�صم القانوين 
عل��ى جتدي��د ال�صندات لقط��ع االأم��الك التابعة 
لل�رشك��ة، وهي كثرية ج��داً ومب�صاحات كبرية، 
لك��ي يتم تاأجريه��ا واال�صتيالء عل��ى الواردات 
املهولة التي تدخ��ل للخزينة �صنويًا وال يعرف 
م�صريها بع��د ذلك. ادعاء اح��دى ال�صخ�صيات 
ذك��ر  عل��ى  )نتحف��ظ  ال�رشك��ة  يف  املتنف��ذة 
ا�صم��ه( اأن��ه كان م��ن املف�صول��ني ال�صيا�صيني 
وامل�صطهدي��ن واملغبون��ني م��ن قب��ل النظ��ام 

ال�صابق، وت�صلم مبالغ تزيد على )200( مليون 
دين��ار كخدم��ة جهادية، ولك��ن اذا مت التدقيق 
يف �صريت��ه الذاتي��ة و�صهادته الت��ي قدمها اىل 
الق�ص��م االإداري �صتالحظون اأن��ه ذهب اإيفادات 
اىل املاني��ا مرت��ني، واىل رو�صيا قب��ل ال�صقوط 
م��ن قبل ال�رشكة العام��ة لل�صيارات، فكيف يتم 
ار�ص��ال امل�صطه��د ال�صيا�ص��ي املغب��ون وكيف 
ح�ص��ل عل��ى ه��ذه ال�صه��ادات االملاني��ة غ��ري 
املرتجم��ة م��ن ه��ذه ال��دول، وه��و كان يعمل 

كعامل فني )عامل كاز( .. فاأّي تالعب هذا؟؟
كم��ا اأن جتميد �صالحي��ات املعاونني الثالثة، 
وبخا�ص��ة املع��اون الفن��ي ال��ذي ال يح��ال له 
اأي عم��ل رغم كفاءت��ه وخرت��ه االإدارية، لكن 
التعامل يف ال�رشكة يتم وفق االنتماء احلزبي. 
مم��ا تق��دم اع��اله ه��و مقتطف��ات م��ن خباي��ا 
وخفايا ال�رشكة العامة للمواد الغذائية وبع�س 
م��ن مظلومية موظفيه��ا الذين قت��ل طموحهم 
يف التغي��ري والتخل���س م��ن �صط��وة )اجله��ات 
باالأح��زاب  تلج��اأ وحتتم��ي  الت��ي  املعلوم��ة( 

ال�صيا�صية مع كل �صكوى تقدم. 

بغداد ـ متابعة

�شكى موظفو ال�شركة 
العامة لتجارة املواد 

الغذائية من الظلم 
الذي حلق بهم , قائلني 

ال�شركة  " ت�شلمت 
العامة لتجارة املواد 

الغذائية اأرباحًا تفوق 
الـ)5( مليارات دينار 

عراقي, 

ك�شفت درا�شات 
اجرتها االمم املتحدة, 
اأن “اأكرث ن�شاء العرب 

قهرا” هن امل�شريات 
وال�شوريات, يف حني 
ا�شارت الدرا�شات اىل 

ان املراأة يف العراق 
و�شوريا واليمن 
تعاين من الظلم.

500 حالة انتحار وقتل واعتداء جنسي بين 
النساء في إقليم كردستان خالل عام واحد

الحبس الشديد لمديرة مصرف أهلي لمخالفتها شروط مزاد العملة

الحشد الشعبي يعلن تأمين خروج 1000 نازح شمال غرب الموصل

األمانة تعلن انطالق حملة كبرى لصيانة شوارع بغداد

قبل أن تحتفلوا بها..إعطوها حقوقها”..

في يومها العالمي.. المرأة العراقية تعاني الظلم والتهميش!
بغ��داد � متابع��ة: ك�صفت اإح�صائية جدي��دة يف اإقليم كرد�صت��ان ،االأربعاء ، عن 
ظاه��رة االنتحار والقت��ل واالعتداء والتحر�س اجلن�صي ب��ني الن�صاء اذ بلغ عدد 
اللوات��ي مرaرن بتلك احلاالت اكرث من 500 ام��راأة خالل عام واحد. وبح�صب 
االإح�صائي��ة ال�ص��ادرة ع��ن املديرية العام��ة ملناه�صة العنف �ص��د املراأة يف 
اإقلي��م كرد�صت��ان، انه "خالل الع��ام املا�صي قتل��ت 43 ام��راأة، و74 حماولة 
انتحار، و220 حالة احراق للنف�س، و93 حماولة احراق للنف�س، و115 حالة 
اعتداء وحتر�س جن�صي بني ن�صاء وفتيات يف خمتلف مناطق االإقليم". و�صجلت 
حماك��م اإقليم كرد�صت��ان 6408 �صكاوى ب�ص��اأن االعت��داء والتحر�س اجلن�صي، 

بح�صب االإح�صائية.

بغداد � متابعة:ق�صت حمكمة اجلن��ح املخت�صة بق�صايا النزاهة وغ�صيل االأموال 
ة، االأربعاء، حكمًا غيابيًا باحلب�س ال�صديد ُمدَّة �صنٍة واحدٍة  واجلرمي��ة االقت�صاديَّ
بح��قِّ املدير امُلفوَّ�س الأحد امل�ص��ارف االأهليَّة، لتالعبها باإجراءات مزاد العملة 
. وذكر بي��ان لدائرُة التحقيق��ات بهيئة  الت��ي يجريه��ا البنك املرك��زيُّ العراق��يُّ
��ة اإدارة اأحد  النزاه��ة، ، اإن "امُلدان��ة )ز.خ.ع( اأقدمت، خ��الل ُمدَّة �صغلها م�صوؤوليَّ
امل�ص��ارف االأهليَّة، على خمالفة ���رشوط ا�صرتاك امل�صارف يف مزاد بيع و�رشاء 
العمل��ة االأجنبيَّة الذي ُيحتِّم على امُل�صرتك��ني فيه ا�صترياد ب�صائع مقابل العملة 
امل�ص��رتاة يف امل��زاد"، مبين��ة اأن "التحقيق��ات اأثبت��ت اأنَّ امل���رشف مل ي�صتورد 

ب�صائع مقابل املبالغ التي ا�صرتاها من البنك املركزي".

بغ��داد � متابعة  اأعلنت هيئة احل�صد ال�صعبي، االربعاء، عن تاأمني قوات احل�صد 
واجلي�س خروج 1000 نازح �صمال غرب املو�صل.  وذكر بيان الإعالم احل�صد 
ال�صعب��ي ، اأن “ق��وات احل�ص��د ال�صعبي / الل��واء 26  والفرق��ة املدرعة  جنحت 
بتاأم��ني خ��روج  اكرث م��ن 1000 نازح من مناط��ق  بادو���س والريحانية”. 
وكانت قوات اجلي�س العراقي واحل�صد ال�صعبي با�رشا يف وقت �صابق من اليوم 

االربعاء باقتحام ناحية بادو�س �صمال غرب املو�صل .

بغداد � متابعة اأعلنت امانة بغداد، االأربعاء، عن اإنطالق حملة كرى ل�صيانة جميع 
ال�ص��وارع يف العا�صم��ة وا�صالح احلفر واملطبات. وذكر بي��ان لالأمانة ، اأن “امانة 
بغ��داد وجهت الدوائ��ر البلدية كافة باإطالق حملة ك��رى ل�صيانة ال�صوارع تت�صمن 
ا�ص��الح احلفر واملطبات لت�صهي��ل ان�صيابية حركة ال�صري وامل��رور وباالعتماد على 
اجله��ود الذاتية ومعامل اال�صفلت التابعة لدائرة امل�صاري��ع”. وا�صافت ان “الدوائر 
البلدي��ة با���رشت اج��راء امل�صوحات وحتديد مواق��ع احلفر واملطب��ات والتن�صيق مع 
دائ��رة امل�صاريع لتجهيزها بكمي��ات اال�صفلت الالزمة ل�صيانة ال�صوارع وخالل مدة 
قيا�صي��ة”.   وبين��ت االمان��ة، اأن “احلملة �صرتافقها برام��ج توعوية حلث املواطنني 
عل��ى التع��اون مع م��الكات امانة بغ��داد وعدم التج��اوز على ال�ص��وارع واالر�صفة 

وجتنب االفراط يف اإ�صتعمال املياه التي ت�صبب ت�رشر مادة اال�صفلت”.

حقيبة 

بغداد ـ متابعة

بغداد ـ متابعة
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“تحقيق البياع" تصدق اعترافات 
عصابة نصب تمارس عملياتها 

بعمالت "بيالروسية"

األنواء: الطقس صحو مصحوب 
بالغيوم والحرارة تسجل 28ْم


