
وجهت وزيرة ال�سحة والبيئة الدكتورة عديلة حمود ح�سني 
باأر�س��ال فريق طبي جراح��ي من خمتلف االخت�سا�س��ات 
ملتابعة حالة اجلرحى العراقيني من التفجريات االرهابية 
التي �رضبت دم�سق اليوم وبالتن�سيق مع وزارتي اخلارجية 
والنق��ل الإي�س��الهم ب�س��كل عاج��ل اىل هن��اك كم��ا وجهت 
ال�س��يدة الوزي��رة بنق��ل احل��االت اجلراحية التي ت�س��توجب 
املعاجلة اىل م�ست�سفيات مدينة الطب وب�سكل عاجل ويذكر 
ان العا�س��مة ال�س��ورية �س��هدت تفجريين ارهابي��ني اليوم 
ا�ستهدفت زوار املراقد املقد�سة يف دم�سق واأكدت الدكتورة 
عديلة حمود ان فريقا متعدد االخت�سا�س��ات اجلراحية من 
دائ��رة مدين��ة الط��ب مت تكليفه لل�س��فر اىل دم�س��ق ملتابعة 
احلال��ة ال�س��حية للجرح��ى م��ن العم��ل االرهاب��ي اجلبان 
الذي حدث اليوم وادى اىل ا�ست�س��هاد وجرح عدد من الزوار 
العراقي��ني جاء ذل��ك خالل لقائها بالفري��ق الطبي املكلف 
يف مدينة الطب ، هذا ووجهت وزيرة ال�س��حة بتوفري كافة 
امل�س��تلزمات الطبي��ة للجرح��ى والنظ��ر يف امكانية اخالء 
احل��االت امل�س��تقرة واحل��االت الت��ي تتطلب الع��الج داخل 
الع��راق بعد نقله��م عن طريق اجلو وبالتن�س��يق مع وزارتي 
اخلارجي��ة والنق��ل كم��ا اوع��زت ال�س��يدة الوزي��رة للملحق 
ال�س��حي يف عم��ان مبتابع��ة احلال��ة ال�س��حية للجرح��ى 
وتوجه��ه اىل دم�س��ق للتن�س��يق املبا�رض مع وزارة ال�س��حة 

ال�سورية لغر�ض اكمال نقل جثامني ال�سهداء اىل بغداد.

 ا�س��در طابع بريدي با�سم طابع مهرجان لقاء اال�سقاء من 
قب��ل مديري��ة الربيد والتوفري وق��د انزل الطاب��ع باجلداول 
الر�س��مية بتاري��خ 1 / 3 / 2017 هذا م��ا �رضح به ظافر 
حممود عب��د الكاظم معاون مدير املديري��ة وقد اقيم حفال 
له��ذا اال�س��دار وح�رضت��ه خريي��ة حممد �س��مد مدي��ر عام 
العالق��ات اخلارجي��ة واالع��الم يف ال��وزارة وجمموعة من 
منظم��ات املجتمع امل��دين ومنها منظمة مع��ن ومهرجان 
اال�س��قاء كم��ا ح���رض االحتفالي��ة ع��دد م��ن امل�س��وؤولني 

وموظفي �رضكة االت�ساالت ومديرية الربيد . 
ه��ذا وان الغر�ض م��ن ا�س��دار الطابع حتديدا به��ذا الظرف 
الذي مير به البلد كان الأر�سال ر�سالة للعامل يو�سح بها ان 
الع��راق ما زال يبدع وينتج ويوجه للعامل ملعرفة ح�س��ارة 

العراق كون الطابع ميثل �سفري الدولة يف العامل . 
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العراقي��ة  احل��رب  احت��دام  اأوج  يف  الق�س��ة  ب��داأت 
االإيراني��ة خ��الل معرك��ة خرم�س��هر، وكان اجلن��دي 
العراق��ي وا�س��مه جن��اح، متمر�س��ا يف اأح��د خن��ادق 
اجلي���ض العراقي يف تل��ك املنطقة. اأم��ا "زاهد"، وهو 
فت��ى اإي��راين يف الثالث��ة ع���رض م��ن عمره، فق��د كان 
يف الط��رف املقاب��ل، هرب من عن��ف اأ�رضته والتحق 
باجلي���ض االإيراين ودخل اأتون تل��ك احلرب ال�رضو�ض 
واكتوى بلهيبه��ا. كانت مهمة زاهد، اجلندي االإيراين 
ال�س��غري يف جبه��ة خرم�س��هر، اإخ��راج جث��ث اجلنود 
العراقي��ني من اخلن��ادق وردمها يف قب��ور جماعية. 
ويف معرك��ة خرم�س��هر، دم��ر االإيرانيون حت�س��ينات 
اجلي�ض العراقي، واقتحموا خنادقه الواحد تلو االآخر، 
ويف اأحده��ا كان اجلن��دي العراقي "جناح" م�س��ابا 
بني رفاقه القتلى. و�ساقت االأقدار الفتى زاهد اإىل هذا 
اخلندق، �س��ار يف داخله، كما ق�ض يف �رضيط وثائقي 
ج�س��د اأحداث الق�س��ة، ممتلئ��ا خوفا وذع��را لي�ض من 
روؤية االأ�سالء الب�رضية املنت�رضة يف املكان فقد تعود 
عل��ى روؤيته��ا، بل خ�س��ية اأن يباغته جري��ح يحت�رض 

بقنبل��ة تنهي عذاباتهم��ا معا. عرث اجلن��دي االإيراين 
ال�س��غري الذي مل ي�س��ب ع��ن الطوق بع��د، وكان اأمرد، 
على جري��ح عراقي م���رضج بالدم��اء، ففت�ض جيوبه 
ووجد بحوزته ن�سخة من امل�سحف ال�رضيف بداخلها 
�س��ورة حلبيبت��ه وابنها، فقرر وقد ح�س��م �رضاعا يف 
داخل��ه، اأن ينق��ذ العدو اجلري��ح واأن يحفظ له حياته. 
ق��ام بتغطيته بجث��ث رفاقه واعتنى ب��ه لثالثة اأيام، 
ثم ت�س��نى له اأن ينقله اإىل م�ست�س��فى ميداين، وافرتقا، 
من دون اأن يعلم اأي منهما حتى ا�س��م �ساحبه. دارت 
االأي��ام باجلن��دي االإيراين ال�س��غري، ووق��ع الحقا يف 
اأ���رض اجلي���ض العراق��ي، حي��ث بق��ي م�س��لوب االإرادة 
حت��ى نهاية احلرب عام 1988، ح��ني اأطلق �رضاحه 
وع��اد اإىل وطن��ه، لكن��ه حني طرق باب بيت��ه، اأخربه 
اجل��ريان اأن اأهل هذا البيت رحلوا اإىل حمافظة اأخرى 
بعد اأن قتل ابنهم يف احلرب. مل ت�س��عف احلرية جراح 
زاه��د، الفتى االإي��راين الذي كرب يف احل��رب، وترعرع 
ب��ني رعوده��ا وبروقها و�س��ط برك من الدم��اء. وجد 
اأن اأ�رضت��ه بنت ل��ه قربا، فزاره ووقف اأمام ال�س��اهدة 

لت��زداد الدنيا حلك��ة اأمامه وت��زداد الرباكني تفجرا 
بداخله. فّر من دنيا بالده على منت �س��فينة اأو�سلته 
اإىل كن��دا، وهناك حاول اأن يعي�ض، وحاول اأن ميوت 
باأن ي�س��ع ح��دا حليات��ه بيدي��ه هربا م��ن كوابي�ض 
احلرب التي ظلت تالحق منغ�سة حياته. يف الطرف 
االآخ��ر، بقي جناح، اجلن��دي العراقي يف االأ�رض حتى 
ع��ام 2000، خ��رج اإىل احلرية هو االآخ��ر وعاد اإىل 
وطنه ومنه التحق باإخوته يف كندا، وهو اأي�سا كان 
يغل��ي، وكان��ت الكوابي���ض تطارده، وروح��ه تتمزق 
مثل ع��دوه ومنقذه االإي��راين ال�س��غري. االثنان قررا 
اأن ي�س��تعينا مبوؤ�س�سة خريية تقدم خدمات ل�سحايا 
التعذي��ب، جل��اآ اإليها يف ي��وم واحد، والتقيا �س��دفة 
اأم��ام مدخلها، ومل يكن اأحدهما يعرف االآخر الأنهما 
التقيا قب��ل 20 عاما يف عامل مغل��ف بحمرة قانية 
ملط��خ باأوحال اخلنادق. نظ��ر كل منهما اإىل االآخر، 
جناح، ظن اأن الرجل الذي يقابله عراقي من �سحنته، 
واالإي��راين ظن اأنه يقابل �س��دفة اأحد مواطنيه. حني 
حاوال احلديث، كادت اللغ��ة اأن تقطع الطريق بينهم، 
اإال اأن اجلندي العراقي ال�س��ابق الذي بقي فرتة طويلة 
يف االأ���رض، حت��دث بالفار�س��ية، م��ا اأده���ض اجلن��دي 
االإيراين ال�سابق، وعرف كل منهما اأنهما كانا اأ�سريين 
�سابقني. وحني طال احلديث خرم�سهر، حب�ض االإيراين 
اأنفا�س��ه، و�س��األ حمدثه العراقي يف لهفة عن املكان 
والتاريخ، وكانت املفاجاأة اأن تعرف كل منهما على 
االآخر، وكان امل�س��حف و�سورة حبيبة �سائعة وابن 
مفق��ود، العالمة الت��ي جعلتهما ينخرط��ان يف بكاء 
ح��ار وغزي��ر. اأ�س��بحا منذ ذل��ك التاري��خ اأخوين. مد 
اجلندي العراقي ال�سابق ملنقذه يد العون فقد كان يف 
حالة �سديدة من االكتئاب، وقد جنح كما عرّب عن ذلك 
"زاهد" االإيراين يف اأن ينت�س��له من ظالم الياأ�ض اإىل 
نور االأمل. من بني املاليني من �س��كان كندا، التقيا.. 
وم��ن بني ع��دد كبري من املدن يف هذا البلد ال�سا�س��ع 
التقي��ا يف مدين��ة واح��دة، وت�س��ادف وجودهما يف 
مكان واحد يف زمن واحد، كما لو اأن قوة �س��حرية قد 

�رضبت لهما ميعادا لتخترب معدنيهما.

التقشف واالعتراضات العشائرية يعرقالن االستثمار في ذي قار

 فيما عزت املحافظة ف�سل اال�ستثمار اىل �سعف 
الق��درات املالية امل�س��تثمرين املحليني وافتقار 
الب��الد ملنظوم��ة م�رضفي��ة حديثة. وق��ال مدير 
ق�س��م النافذة الواحدة يف ا�ستثمار ذي قار، اأحمد 
غثي��ث طاهر الع�س��كري، يف حديث �س��حفي، اإن 
"اجمايل امل�ساريع اال�ستثمارية التي مت منحها 
الرتاخي���ض يف عموم حمافظة ذي قار يبلغ 36 
م�رضوع��ا م��ن بينه��ا 10 م�س��اريع ا�س��تثمارية 
متوقف��ة الأ�س��باب خمتلفة"، مبين��ا ان "من بني 
ا�س��باب توقف امل�ساريع يعود اىل عدم ا�ستكمال 
اجراءات ت�س��ليم موقع امل�رضوع لل�رضكة املنفذة 

واعرتا�سات ع�سائرية على اأر�ض امل�رضوع".
اال�س��تثمار  "هيئ��ة  ان  اىل  الع�س��كري،  واأ�س��ار 
قامت اي�س��ا ب�س��حب تراخي�ض خم�س��ة م�ساريع 
ا�س��تثمارية اخرى ب�س��بب تلكوؤ امل�س��تثمر بتنفيذ 
املح��دد"،  الزمن��ي  ال�س��قف  �س��من  امل���رضوع 
الفت��ًا اىل ان "م��ن بني تلك امل�س��اريع امل�رضوع 
اإبراهي��م وجمم��ع  النب��ي  �س��ارع  التج��اري يف 
�سنا�س��يل يف �س��احة العمال وهو م�رضوع �سكني 
- جتاري وم�رضوع القرية ال�سويدية ال�سكني يف 

امل�س��طفاوية وم�رضوع جممع �رضكة اقت�سادنا 
ال�س��يدية  ال�س��كني يف امل�س��طفاوية وم���رضوع 

ال�سكني يف ق�ساء ال�سطرة".
 تقرر �سحب الرتخي�ض".

 وع��ن اأب��رز معوق��ات اال�س��تثمار يف املحافظة، 
حت��دث مدير ق�س��م النافذة الواحدة يف ا�س��تثمار 
ذي قار، اأن "املعوقات تتمثل يف الغالب ب�سعف 
لالأرا�س��ي  املالك��ة  الدوائ��ر واجله��ات  تع��اون 
واجله��ات املعني��ة مبن��ح املوافقات للم�س��تثمر 
وكذلك �سعف املوارد والقدرات املالية للم�ستثمر 
الب��الد ملنظوم��ة  افتق��ار  املحل��ي ف�س��ال ع��ن 
م�رضفية قادرة على دعم  امل�س��تثمر بالقرو�ض 
املي�رضة وت�س��جعه على اال�س��تثمار"، منوها اىل 
اأن "اجله��ات الع�س��ائرية تع��د ه��ي االخ��رى من 
االطراف املعرقلة لال�س��تثمار ب�س��بب اعرتا�سها 
على ت�س��ليم االر�ض للم�س��تثمر حي��ث ان ما بني 
7 اىل 8 م�ساريع ا�ستثمارية واجهت اعرتا�سات 
ع�س��ائرية بع�س��ها توقف متاما والبع�ض االآخر 
جلاأ اىل ت�س��وية امل�س��كلة مع الع�سائر املعرت�سة 

وا�ستئناف العمل".
ان  ال���رضاي  ر�س��يد  املهند���ض  ق��ال  ب��دوره 
،"املوافقات اخلا�سة باال�ستثمار من �سالحيات 

احلكوم��ة املحلية كي تخت���رض الوقت وتتجاوز 
م�س��كلة الروتني يف ال��وزارات االحتادية وحتقق 
تنمية اقت�س��ادية حقيقية باملحافظ��ة"،  مبينًا 
ان "املعوق االآخر لال�ستثمار يتمثل بغياب الدعم 

املايل للم�ستثمرين من امل�سارف احلكومية".
كل  يف  اال�س��تثمار  "قط��اع  ان  ال���رضاي،  واأك��د 
دول الع��امل يح�ض بدعم القط��اع احلكومي عرب 
ت�س��هيالت وقرو���ض م�رضفي��ة ت�س��هم بتغطي��ة 
ج��زء م��ن متوي��ل امل���رضوع اال�س��تثماري اإال اأن 
ه��ذا اجلان��ب مل يجِر تفعيله يف العراق لت�س��جيع 
اال�س��تثمار"، م�س��تدركًا بالق��ول ان "85 باملئة 
م��ن م�س��اريع اال�س��تثمار يف ذي ق��ار ترتكز يف 
م�ساريع اإ�سكان غري مكتملة"، واأ�ساف "ال يوجد 
ا�س��تثمار فعلي يلبي حاجة املحافظة وال�س��كان 
املحليني من امل�ساريع اال�ستثمارية"، داعيًا يف 
الوقت ذاته اىل "ايجاد منظومة مالية وم�رضفية 
لدعم امل�ستثمرين وت�سجيعهم على اال�ستثمار يف 
الفر�ض اال�س��تثمارية املتاحة من خالل منحهم 
القرو���ض اأو الدخ��ول ك�رضيك مع امل�س��تثمر يف 

امل�ساريع اال�ستثمارية".
من جانبه، دعا حمافظ ذي قار يحيى النا�رضي، 
رئي���ض جمل�ض الوزراء حيدر العبادي اىل "اتخاذ 

اج��راءات ا�س��تثنائية ملواجهة الروت��ني االداري 
واملعوقات التي تعرقل عمل امل�س��تثمرين، فيما 
طال��ب بتفعيل قانون اال�س��تثمار اجلديد وايجاد 

منظومة م�رضفية حديثة".
واأو�س��ح النا���رضي،ان "ادارة ذي ق��ار تاأمل ان 
يعالج اال�س��تثمار امل�س��اكل االقت�سادية الراهنة 
وان يكون داعما القت�س��اد املحافظة التي تنعم 
با�س��تقرار امني جيد، وان يعو�ض نق�ض التمويل 
ال��ذي تواجه��ه الب��الد نتيج��ة االأزم��ة املالي��ة 
الناجم��ة ع��ن هب��وط ا�س��عار النف��ط "، مبينًا ان 
"مواكب��ة املنظومة العاملية لال�س��تثمار تتطلب 
اي�سا اال�ستعانة بخرباء يف ادارة روؤو�ض االموال 
وتفعيل حركتها يف القطاع اال�س��تثماري ليكون 
قادرا على اال�س��هام يف مواجه��ة االأزمة املالية 

الراهنة".
وتابع النا�رضي، ان "جناح الن�ساط اال�ستثماري 
ي�س��تدعي توف��ر متطلب��ات ا�سا�س��ية م��ن بينه��ا 
ايج��اد منظوم��ة م�رضفي��ة حديث��ة تن�س��جم مع 
عمل ال�رضكات اال�س��تثمارية وحركة راأ�ض املال 
العاملي وكذلك يتطلب تفعيل قانون اال�س��تثمار 
اجلدي��د مب��ا ي�س��هل عم��ل امل�س��تثمرين وجتاوز 
الروت��ني االداري وه��ذه االأم��ور وغريها تتطلب 

اج��راءات وقرارات ا�س��تثنائية من رئي�ض الوزراء 
وجمل���ض ال��وزراء"، م�س��دداً على "���رضورة دعم 
امل�س��ارف املحلية الر�سينة لتتمكن من مواكبة 
حركة اال�س��تثمار التي ت�س��تدعي وجود منظومة 
م�رضفي��ة �س��حيحة تتج��اوز جمم��ل املعوقات 
بالقط��اع  النهو���ض  تعي��ق  الت��ي  وامل�س��اكل 

اال�ستثماري".
وكان��ت هيئ��ة ا�س��تثمار ذي ق��ار اأعلن��ت، اواخر 
�سباط املا�سي عن طرح 150 فر�سة ا�ستثمارية 
يف خمتل��ف القطاع��ات ال�س��ناعية والزراعي��ة 
والتجاري��ة وال�س��ياحية ، فيما توقع��ت اأن توفر 
الفر���ض املعلن��ة اآالف فر���ض العم��ل الوقتي��ة 
والثابتة يف حال مت ا�س��تثمارها ، واأ�س��ارت اىل 
اأن اأبرز معوقات اال�ستثمار تتمثل باالعرتا�سات 
الع�س��ائرية و�س��عف تع��اون الدوائ��ر واجله��ات 
املالك��ة لالأرا�س��ي يف جم��ال من��ح املوافق��ات 

للم�ستثمر.
وكانت هيئة ا�ستثمار ذي قار منحت 36 رخ�سة 
ا�ستثمارية يف جميع القطاعات اال�ستثمارية من 
بينه��ا تراخي���ض ل� 17 م�رضوعا ا�س��تثماريا يف 
قط��اع االإ�س��كان يتوقع ان توف��ر 15 األف وحدة 

�سكنية جديدة حال اجنازها.

ذي قار ـ متابعة

اأعلنت هيئة ا�ستثمار ذي 
قار، �سحب تراخي�ص عدد 
من ال�سركات اال�ستثمارية 

املتلكئة بعد توجيه انذارات 
اأولية قبيل اتخاذ القرار، 

واأكدت توقف 10 م�ساريع 
ا�ستثمارية اأخرى الأ�سباب 

خمتلفة من بينها "منح 
املوافقات واالعرتا�سات 

الع�سائرية"،

تعد احلرب العراقية 
االإيرانية التي ا�ستمرت 

8 �سنوات، اأ�سد احلروب 
املعا�سرة دموية وفتكا 
وتدمريا، اإال اأن جنديا 

اإيرانيا واآخر عراقيا 
�سجال يف ذلك ال�سفر 

االأحمر �سفحات نا�سعة 
البيا�ص.

التجارة تعلن إيصال المفردات الغذائية للعائالت 
النازحة في حمام العليل  

العمل تطلق اإلعانات ألكثر من 2000 مستفيدة “معترضة”

الكشف عن مقبرة جديدة لشهداء سبايكر في القصور الرئاسية

حكايات من الماضي ..

قصة مصحف وحبيبة ضائعة وابن مفقود في زمن الخوف
بغداد �� متابعة: اأعلن مدير عام جتارة املواد الغذائية يف وزارة التجارة قا�س��م 
حمود اي�س��ال املف��ردات الغذائية كامل��ة اىل اال�رض النازحة من امين املو�س��ل 
والعوائ��ل املوج��ودة يف خمي��م حمام العلي��ل. وقال حمود املتواج��د يف مدينة 
املو�سل رفقة فريق من غرفة العمليات امل�سكلة يف وزارة التجارة ان "مالكات 
ال��وزارة متكنت من اي�س��ال كامل املفردات الغذائية اىل النازحني يف ال�س��احل 
االمي��ن واىل خميم النازح��ني يف حمام العليل من خالل التن�س��يق مع احلكومة 
املحلي��ة وجمل�ض حمافظة املو�س��ل "، مو�س��حا بان "ا�س��طول ال��وزارة الناقل 
ا�س��تطاع مناقلة كميات مهمة من املفردات الغذائية اىل خمازن بازوايا لتكون 
ر�سيد جيد ميكن خالله تاأمني الو�سع الغذائي ملدينة املو�سل بعد انتهاء حقبة 
داع�ض". واو�س��ح حمود بان "توجيهات وزير التجارة الدكتور �س��لمان اجلميلي 
وغرف��ة العمليات امل�س��كلة يف الوزارة قبل حترير املو�س��ل والتي ي�رضف عليها 
ال�س��يد وكيل ال��وزارة كانت تخطط لتاأمني املواد الغذائي��ة بعد عمليات التحرير 
وامنت خزين لثالثة ا�س��هر وجلميع املواد الغذائية ". كما اأ�س��ار اىل عقد لقاءات 
متوا�س��لة بهدف "تامني الو�سع الغذائي الذي تعر�ض ل�رضر كبري جراء �سيا�سة 
داع���ض االرهابي��ة و�س��يطرتها عل��ى املحافظة ". حم��ود دعا العوائ��ل النازحة 
يف املو�س��ل اىل مراجع��ة مراكز التموي��ن والوكالء املتواجدي��ن يف املخيمات 
واملناطق ال�سكانية لغر�ض ا�ستالم ح�س�سهم من املفردات الغذائية كاملة ويف 

حال عدم اال�ستالم مراجعة فروع ال�رضكة يف املو�سل.

بغ��داد � متابعة: اأعلنت وزارة العمل وال�س��وؤون االجتماعية، االحد، عن اإطالق 
االعان��ات الأكرث م��ن 2000 معرت�س��ة يف بغداد واملحافظات �س��من ملحق 
الدفع��ة االوىل. وق��ال املتح��دث الر�س��مي لل��وزارة عم��ار منع��م يف ت�رضيح 
�س��حفي، “الوزارة اطلق��ت، ام�ض ، ملحق الدفعة االوىل للعام احلايل وي�س��مل 
2130 معرت�س��ة يف بغداد واملحافظ��ات ممن عدتهن وزارة التخطيط فوق 
م�ستوى خط الفقر وا�ستبعدتهن وقدمن اعرتا�سات اىل اللجان العليا”، م�سريا 

اإىل “وجود وجبة ثانية �ستطلق �سمن ملحق هذه الدفعة”.
واو�سح منعم، اأن “الوزارة كانت قد اأطلقت مطلع ال�سهر احلايل، الدفعة االوىل 
الإعانات �س��بكة احلماية االجتماعية للعام احلايل و�س��ملت امل�سمولني اجلدد 
مم��ن عدته��م وزارة التخطيط م�س��تحقني لالإعانات كونهم دون م�س��توى خط 
الفق��ر، وكذلك املعرت�س��ون الذين عدتهم فوق م�س��توى خ��ط الفقر، اىل جانب 

عدد ممن توقفت اعاناتهم الأ�سباب احرتازية او فنية او ادارية”.

بغداد � متابعة : ك�سفت دائرة الطب العديل التابعة لوزارة ال�سحة، االأحد، عن 
وجود مقربة جديدة ت�س��م رفات �سهداء �سبايكر يف منطقة الق�سور الرئا�سية 
مبدين��ة تكريت، فيما اأكدت ا�س��تمرارها بالك�س��ف عن املقاب��ر اجلماعية يف 
منطق��ة. وق��ال مدير الطب الع��ديل زيد علي يف ت�رضيح �س��حفي، اإن “الفرق 
املتخ�س�س��ة عرثت قبل ايام على مقربة جماعية جديدة يف منطقة الق�س��ور 
الرئا�س��ية يف تكريت ت�س��م نحو 20 رفات وهي يف ط��ور مطابقتها واجراء 

فح�ض احلم�ض النووي مع ذوي �سهداء �سبايكر”.

حقيبة 

بغداد ـ سعاد التميمي 

بغداد ـ خاص 

بغداد ـ متابعة 

دع��ا جمل���ض حمافظ��ة دي��اىل، ال�س��بت، احلكوم��ة 
م��ن  موظف��ني  باإر�س��ال  االإ���رضاع  اإىل  االحتادي��ة 
دائ��رة اجلم��ارك وتعزي��ز دائ��رة ال�س��فرة بق��وات 
تراك��م  اأزم��ة  لالإ���رضاع يف ح��ل  ا�س��افية  اأمني��ة 

�س��يارات احلمل، حم��ذرا من تفاقم االزم��ة وزيادة 
االحتجاج��ات. وقال ع�س��و املجل�ض احمد الربيعي 
يف ت�رضيح �س��حفي، اإن “على احلكومة االحتادية 
االإ���رضاع باإر�س��ال موظف��ني م��ن دائ��رة اجلم��ارك 
وتعزي��ز امن نقطة ال�س��فرة بق��وات امنية لالإ�رضاع 
يف حل ازم��ة تراكم مركبات احلمل”. واأ�س��اف اأن 

“اأ�سل امل�سكلة يعود اىل ان ال�سعة الق�سوى للنقطة 
يف متري��ر املركب��ات تق��در بنح��و 500 مركبة يف 
الي��وم الواح��د اال ان نح��و الف��ي مركب��ة ت�س��ل اىل 
النقط��ة ما يعني زيادة تراكم املركبات وا�س��تمرار 
االزمة برغم من االحتجاجات التي قادها ال�س��واق 
واج��راءات املجل�ض التي اتخذها يف وقت �س��ابق”. 

وتاب��ع الربيعي اأن “ا�س��تمرار جتاهل احلكومة اإزاء 
اإر�س��ال حما�س��بي جمارك ا�س��افيني يفاقم االزمة 
ويزي��د التوت��ر بني ا�س��حاب املركبات وال�س��لطات 
املحلي��ة والق��وات االمني��ة ويفت��ح االب��واب ام��ام 
بع���ض االط��راف للم�س��اومة على متري��ر العجالت 

لقاء مبالغ مالية”.

ديالى تدعو الحكومة إلى اإلسراع بإرسال موظفي جمارك وتعزيز أمن “الصفرة”
ديالى ـ متابعة

حمود توجه بإرسال فريق طبي 
إلى دمشق لتقديم لمعالجة 

الجرحى العراقيين

االتصاالت تصدر طابعا 
بريديا جديدا


