
 ال ي��كاد مي��ر ي��وم حت��ى تعل��ن اجله��ات ال�صحي��ة يف 
حمافظ��ة الب�رصة �صبط م��واد غذائية منتهية ال�صالحية 
يف مرك��ز املحافظة والتي قد ت�صكل خط��ورة على حياة 
املواط��ن ال��ذي ا�صب��ح �صحي��ة دخ��ول امل��واد املنتهية 
ال�صالحي��ة من خالل بع�ض املناف��ذ احلدودية، وبح�صب 
م�صادر يف ق�صاء �صط العرب فان املئات من ال�صاحنات 
مت��ر يوميا وه��ي حتمل مواد غذائية خمتلف��ة، ق�صم كبري 
منه��ا مهرب��ة لكونها غ��ري �صاحلة لال�صته��الك الب�رصي 

وتقف خلفها جهات حزبية متنفذة  . فقد اأكد ع�صو جلنة 
النزاه��ة النيابية جمعة دي��وان البهاديل اأن اللجنة داأبت 
على ان تكون يف قلب احلدث وتكون مطلعة باأ�رصع وقت 
ممكن على جميع االمور املتعلقة بعمل املنافذ احلدودية 
خا�ص��ة اجلنوبية منه��ا . وقال البه��اديل ل�"اجلورنال " 
االربعاء، اإنه "عندم��ا اأحيلت �صفقة الرز الفا�صد توجهت 
جلن��ة النزاه��ة اىل مين��اء الب���رصة واأثر ه��ذا املو�صوع 
اعالميا لكن كان��ت اللجنة �صباقة يف تناولها وطرحها" 
. واأ�ص��اف ، اأن ال�صيطرة على ه��ذه اخلروقات عرب دخول 
مواد فا�صدة اىل العراق �صواء اكانت مواد طبية ام غذائية 

وع��رب املناف��ذ البحري��ة والربي��ة ه��و بتغي��ري االقط��اب 
واملق�ص��ود عم��ل غربل��ة للمديرين العام��ن، ال�صيما يف 
املنطق��ة اجلنوبية وجل��ب مالكات مهني��ة متخ�ص�صة". 
وا�صار انه "لال�صف عل��ى الرغم من املتابعة امل�صتمرة ال 
توج��د �صيطرة كاملة على مل��ف املنافذ احلدودية فحتى 
االن مل نر قوانن رادعة لكل من يتالعب مبقدرات البالد 
وامل�صلحة العامة ". ولفت االنتباه اىل اأن "هناك تعاونًا 
م�صتم��راً ب��ن جلن��ة النزاهة وهيئ��ة النزاه��ة واملفت�صن 
العمومي��ن ودي��وان الرقاب��ة املالية واجله��از املركزي 
للتقيي���ض وال�صيط��رة النوعي��ة من اجل ح���رص الب�صائع 

الداخل��ة وفح�صه��ا بدق��ة، وجلن��ة النزاه��ة الربملاني��ة 
باعتباره��ا اللجنة الت�رصيعية والرقابية العليا على عمل 
بقي��ة موؤ�ص�ص��ات الدولة" . ب��دوره يقول مع��اون حمافظ 
الب���رصة املتابع لعم��ل املناف��ذ مهند ال�صع��د للجورنال 
"بع��د ان وجهن��ا حماف��ظ الب���رصة ماج��د الن���رصاوي 
مبتابع��ة عم��ل املناف��ذ احلدودي��ة اكت�صفن��ا الكث��ري من 
اخلروقات يف تلك املنافذ وخ�صو�صا يف منفذ ال�صالجمة 
وام ق���رص" موؤكدا ان��ه "مت ت�صكيل جلان منه��ا املطالبة 
با�ص��الح املوازين املحورية ومنه��ا يف منفذ ال�صالجمة 
احل��دودي" مبين��ا ان��ه "بع��د �صغ��ط احلكوم��ة املحلي��ة 

يف دي��وان املحافظ��ة مت��ت املبا�رصة با�ص��الح امليزان 
املح��وري يف منفذ ال�صالجمة احلدودي النه بعد تكليفنا 
قب��ل ا�صهر من قبل حمافظ الب�رصة وبامر اداري ملتابعة 
املناف��ذ وجدنا عل��ى �صبيل املث��ال يف منف��ذ ال�صالجمة 
احل��دودي خروق��ات منها دخ��ول ال�صاحن��ات بحموالت 
خمتل��ف خمالفة ل��الوزان حيث ان املي��زان كان عاطاًل 
وخالل تلك اال�صهر وتابع"ال�صعد ان عدم ا�صالح امليزان 
يف منف��ذ ال�صالجمة رمبا ال يخلو م��ن حماوالت البع�ض 
م��ن �صعاف النفو�ض لال�صتف��ادة �صخ�صيا، وا�صتطعنا ان 
ن�صل اىل نتيجة املبا�رصة با�صالح امليزان املحوري يف 

منف��ذ ال�صالجمة" ،   ويقول املواطن اب��و كرار للجورنال 
وه��و �صاح��ب اح��دى ال�صاحن��ات يف منف��ذ ال�صالجم��ة 
"يجربن��ا بع���ض املوجودي��ن يف املنفذ عل��ى ان نقوم 
بتحميل كميات كبرية زائدة على احلد املقرر وقد خرجنا 
يف امل��دة املا�صية بتظاهرات ليلية ومل نلق اي ا�صتجابة 
حت��ى مع زي��ارة بع���ض امل�صوؤول��ن اال ان هناك جهات 
متنف��ذة يف بع�ض اجلهات احلزبية م�صيطرة على املنافذ 
وال ن�صتطي��ع نحن كمواطن��ن فقراء بعمل اي �صيء �صوى 
املنا�صدة للحكومة بذلك وهذه اجلهات �صلطتها اعلى من 

املوجودين يف املنافذ احلدودية" .

في حاالت مستشرية.. القبض على ضباط  يجبون "أتاوات" في بغداد تقدر بـ 10 ماليين دينار شهريًا!!
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لماذا ينتقدون النساء
إن تسلمن منصبًا قياديًا ؟

للمقبالت على الزواج.. هذه هي 
أنواع العالقات غير الصحية!
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بغ��داد - خا���ض: متكنت مفارز مديرية تفتي�ض بغداد٬ م��ن اإلقاء القب�ض على اآمر 
�رصي��ة يف فوج طوارئ بغداد الثالث و�صاب��ط برتبة مالزم اأول متلب�صن بالر�صوة 
وباجل��رم امل�صه��ود٬ وق��د اأوِدعا التوقي��ف باأوامر قب���ض ق�صائي��ة للتحقيق معهما 
بالق�صية ومعرفة املتورطن معهم فيها. وذكر تقرير �صادر عن مديرية تفتي�ض بغداد.
 وبناًء على توجيه املفت�ض العام متكنت اإحدى مفارز املديرية التفتي�صية من القاء القب�ض 
عل��ى �صابط برتبة مالزم اأول من�صوب اىل فوج ط��وارئ بغداد الثالث متلب�صًا بجرمية جباية 
مبل��غ 100 األ��ف دينار ا�صبوعي��ًا من كل �صاحب جن��رب "ب�صطية" وك��راج يف منطقة ال�صورجة 
وف��ق اأوام��ر حتر وقب���ض ا�صولية٬ حي��ث ُقدرت املبال��غ املجب��اة كل �صهر من ه��وؤالء االأ�صخا�ض 
بع���رصات املالي��ن من الدنانري٬ حيث قامت املفرزة بتدوين اأقوال املتهم واعرتافاته و�صدقتها لدى 
القا�ص��ي املخت���ض الذي اأمر بتوقيفه وفق امل��ادة 307 ق ع لغر�ض التحقيق مع��ه وك�صف املتورطن 

معه باجلرمية. 

 

يعت��زم الربمل��ان التوج��ه نح��و ق��رار حل جمل���ض حمافظ��ة كركوك 
واقال��ة املحاف��ظ جنم الدي��ن كرمي.وذكر م�صدر برمل��اين ان "هناك 
مقرتح��ا حلل جمل���ض حمافظة كرك��وك واقالة املحاف��ظ جنم الدين 
كرمي"،م�صيف��ا ان "الربمل��ان ل��ه �صالحي��ة كامل��ة باتخ��اذ هك��ذا 
قرار".واو�صح،ان "كت��ل حتالف القوى العراقي ا�صافة اىل التحالف 
الوطن��ي يدر�ص��ان املقرتح ب�صب��ب ا�صتمرار مت��رد الن��واب الكرد عن 
ح�ص��ور جل�ص��ات الربملان".وك�ص��ف مق��رر الربملان ني��ازي معمار 
اوغل��و عن جمع ما يق��ارب 200 توقيع نيابي حل��ل جمل�ض كركوك 

واقالة املحافظ.
وي��زور وفد ك��ردي بغداد و�صل اأم�ض "االربع��اء" ي�صم رئي�ض ديوان 
رئا�صة اإالقليم فوؤاد ح�صن، وع�صو املكتب ال�صيا�صي لالحتاد الوطني 
الكرد�صت��اين عدن��ان املفت��ي، و�صكرت��ري املكت��ب ال�صيا�ص��ي للحزب 

الدميقراطي الكرد�صتاين فا�صل مرياين.
واكدت م�صادر ان الوفد الكردي �صيبحث مع حكومة املركز مو�صوع 
االإ�صتفت��اء وا�صتق��الل االإقليم .والتقى الوف��د الكرد�صتاين الذي و�صل 
ف��ورا رئي���ض اجلمهوري��ة ف��وؤاد مع�ص��وم ، ورئي���ض ال��وزراء حي��در 

العبادي، ، باالإ�صافة اىل �صيا�صين عن التحالف الوطني .
وك�صفت القيادية يف احل��زب الدميقراطي الكرد�صتاين النائبة ا�صواق 
اجل��اف، االربعاء، ع��ن امل�صامن الت��ي يحملها الوف��د الكرد�صتاين 
وال��ذي زار بغداد ، مبينة ان الوفد جاء ملناق�صة حكومة بغداد ب�صاأن 
مو�ص��وع ا�صتق��الل كرد�صت��ان وكذل��ك ت�صويت جمل���ض النواب على 
ق��رار جمل�ض حمافظ��ة كركوك بعد رفعه علم االقلي��م، م�صرية اىل ان 
امل�صم��ون الثال��ث ه��و متهيد االر�صي��ة لزيارة وفد اخ��ر يتكون من 

االحزاب الكرد�صتانية كافة ومنها كتلة التغيري.
وتاأتي زي��ارة هذا الوفد اىل العا�صمة بغداد، بعد االجتماع امل�صرتك 
للمكتب ال�صيا�صي للح��زب الدميقراطي الكرد�صتاين واالحتاد الوطني 

الكرد�صت��اين، بح�صور رئي�ض اإقليم كرد�صت��ان، م�صعود بارزاين، يوم 
االح��د املا�ص��ي ، حي��ث مت��ت مناق�ص��ة اال�صتفت��اء على ح��ق تقرير 

امل�صري وا�صتقالل اإقليم كرد�صتان. 
م��ن جهتها قال��ت النائب��ة اآال الطالب��اين رئي�صة وفد ن��واب االحتاد 
الوطن��ي الكورد�صت��اين يف موؤمتر �صحفي ح���رصه مرا�صل اجلورنال 
" رمبا اأخطا اجلميع   لكن العرب بالتجارب  ال بالبقاء يف التحدث 
والت�صعي��د ع��رب ال�صا�ص��ات  واملجال���ض واملوؤمت��رات واالأجتماعات 
باخل��ارج  علينا ان جنل���ض ونتحاور لكي ن�صمن غداأ اف�صل وم�رصقًا 

لكركوك و�صعبها بكل مكوناته ..
ودع��ت اىل االتفاق واحل��وار "قائلة  دعونا نتف��ق ونتحاور ونراعي 
الت�صحي��ات بعيداأ عن ال�رصاخ وجلب االأزمات وتنفيذ اأجندات الغري، 
علينا ان نكون اأقوياء وموحدين مب�صرتكاتنا ..واأن اختلفنا بالروؤى، 
فاخلدم��ات واالأمن ، وقوت النا�ض ، اأولويات.. دعم دوائرنا واإدارتنا 
ملواردن��ا، م�صيف��ة اننا نطال��ب باإجراء انتخاب��ات جمل�ض حمافظة 
كرك��وك م��ن دون قي��د و�رصط  لكي ال نح��رم اأبناء ه��ذه املدينة من 
حقوقه��ا القانوني��ة  و�صالحياته��ا ا�ص��وة باأخواته��ا املحافظ��ات 
االأخ��رى .ونطالب جميع��ا ب�صوت واحد ب���رصف م�صتحقات كركوك 
املالي��ة وحقوقها برثواتها الكبرية ولرنج��ع معًا ثرواتها امل�رصوقة 

بالد�صتور والقانون .
اخلب��ري القان��وين عل��ى التميمي اك��د اأن اقلي��م كرد�صت��ان ومنذ مدة 
طويل��ة يطالب باإعالن الدول��ة الكردية وه��ذه املطالبات مل تتوقف 
وب��ن اآون��ة واخ��رى هنالك مطالبات م��ن قبل نواب ك��رد �صيجرون 

ا�صتفتاء العالن الدولة .
وق��ال التميمي ل�"اجلورن��ال " االربعاء، اإن "اع��الن اقامة دولة هو 
تعزي��ز للموق��ف حيث ان الك��رد يعلمون ان بناء الدول��ة الكردية هو 
ام��ر غري ممكن من دون كرك��وك، وذلك ب�صبب احتوائها على خمزون 
نفط��ي هائ��ل جدا باال�صافة اىل وجود اب��ار نفطية ت�صل اىل تركيا، 

واكرث من م�صوؤول كردي اأعلن ان كركوك مبثابة )قد�ض( لالكراد.
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طالب��ت  وثيقة �ص��ادرة من دي��وان الوقف ال�صني 
موجه��ة اإىل مكت��ب اأمين��ة بغ��داد ذك��رى علو�ض، 
باتخ��اذ ما يلزم ملعاجل��ة حركة للمياه قريبة من 
اأ�ص���ض مئذن��ة جامع اخللف��اء و�صط بغ��داد، حمذراً 
م��ن انهيارها.وبينت الوثيق��ة، املوقعة من رئي�ض 
الوق��ف ال�صني وكال��ة طالب �صامل العي�ص��اوي، اأن 
"املالكات الهند�صية لديوان الوقف ال�صني، وخالل 
قيامه��ا بامل�ص��ح اجليوفيزيائ��ي الأ�ص���ض مئذن��ة 
جام��ع اخللفاء، تبن وجود حرك��ة للمياه القريبة 
م��ن تلك االأ�ص���ض، قادمة من زق��اق خلف اجلامع، 
الرتبة".وت�صي��ف  يف  تكهف��ات  ح��دوث  اإىل  اأدت 
الوثيق��ة، اأنه "من خالل متابع��ة مالكات الديوان 

واإعالمه��م م��ن قب��ل االأه��ايل وع��دد م��ن �صاغلي 
املحال يف الزقاق، بح��دوث ن�صوح متكرر للمياه 
النظيف��ة ال ميك��ن معاجلته��ا اإال بعد قي��ام عامل 
البلدية بغلق التاأ�صي�صات عند اإحدى القي�رصيات".
واأ�صاف��ت الوثيقة، اأن "الن�ص��وح حا�صل منذ مدة 
طويلة وارتبط بالتفجريين االإجرامين يف منطقة 
اللت��ن يتو�صطهم��ا  ال�صدري��ة و�ص��وق ال�صورج��ة 
اجلامع، اإ�صافة اإىل االن�صدادات املتكررة للمجاري 
التي ت�صبب ت�رصب املياه الثقيلة اإىل اأ�ص�ض املئذنة 
االأثرية".وطال��ب دي��وان الوق��ف ال�صن��ي بح�ص��ب 
الوثيق��ة، اأمانة بغ��داد ب�"اتخاذ م��ا يلزم ملعاجلة 
حالت��ي ت�رصب املياه يف جام��ع اخللفاء بال�رصعة 
املمكن��ة للمحافظ��ة عل��ى املئذن��ة م��ن االنهي��ار 

والتي تعد اأهم معلم اآثاري اإ�صالمي يف بغداد".

ك�صف��ت وثيقة �ص��ادرة من االمان��ة العامة ملجل�ض 
ال��وزراء، وبتوقي��ع االمن الع��ام للمجل���ض وكالة، 
كاف��ة،  ال��وزارات  اإىل  معنون��ة  الع��الق،  مه��دي 
واجله��ات غ��ري املرتبطة ب��وزارة، تطال��ب بت�صمية 

مر�صحن ل�صغل "منا�صب دولية".
وذك��رت الوثيق��ة، الت��ي �ص��درت بتاري��خ 30 اذار 
غ��ري  واجله��ات  كاف��ة  ال��وزارات  "اإىل  املا�ص��ي، 
املرتبط��ة ب��وزارة، نرج��و ت�صمي��ة مر�صحك��م م��ع 

ال�ص��رية الذاتية ل�صغل من�صب م�صاع��د االأمن العام 
ملكت��ب اإدارة امل��وارد الب�رصي��ة"، موؤك��دًة اأن "ذلك 
خ��الل �صبع��ة اأيام، ويف�ص��ل اأن يكون م��ن العن�رص 
الن�ص��وي وم��ن ذوي اخل��ربة والكف��اءة يف جم��ال 
امل��وارد الب�رصي��ة". وا�صاف��ت، "ف�صاًل ع��ن ت�صمية 
مر�صحك��م ل�صغ��ل من�ص��ب االم��ن الع��ام امل�صاع��د 
ملنظمة التعاون االإ�صالمي، خالل مدة �صهر ليت�صنى 
للجن��ة املخت�صة اختي��ار املر�صحن لتمثيل العراق 
يف اللجان واملنظم��ات الدولية، مقابلة املر�صحن 

واختيار االن�صب منهم".

طب��ع اع��الن املفو�صية العلي��ا لالنتخابات من��ح  “امل���رصوع العربي يف 
الع��راق ” ال��ذي يتزعمه رج��ل االعمال العراق��ي ،خمي�ض اخلنج��ر ، اجازة 
ح��زب �صيا�ص��ي ، دفئا “�صني��ا” ، يف وقت يوؤكد  فيه مراقب��ون ان ت�صويات 
�صيا�صية تبناها قادة �صيعة �صبقت اعالن املفو�صية قبل �صهور للتمهيد اىل 

عودة اخلنجر وطرحه زعيما مفرت�صا لل�صنة يف العراق.
ويق��ول القيادي يف احتاد الق��وى العراقية ،رعد الدهلك��ي، ل�” اجلورنال” 
اإن” خمي�ض اخلنجر ميتلك ايديولوجية وا�صحة ف�صال عن كونه رجل اعمال 
.. وبالتاكيد ان هذا االمر يوؤكد  قدرته على العمل مبوؤ�ص�صات الدولة”. وانه 
” عم��ل ك�صيا�ص��ي وان املواطن  من يقيم هذا العمل واي�صا  يقرر ما يراه 

منا�صبا او من ميثل �صوته ويقوده يف املرحلة املقبلة “.
لك��ن ائتالف”دول��ة القان��ون” ال��ذي يتزعم��ه نائ��ب رئي���ض اجلمهوري��ة 

“ن��وري املالكي”حذر، م��ن “عودة حزب البعث واالره��اب ” كما طالب 
“بابعادهم��ا عن ورقة الت�صوية الت��ي يتبناها التحالف الوطني  الجناح 
ال�رصاكة يف  العملية ال�صيا�صية “. وو�صفت ع�صو االئتالف ،عواطف نعمة ، 
يف ت�رصي��ح ل�” اجلورنال نيوز”العملية ال�صيا�صية يف العراق “بالعرجاء” 
بعدم��ا  “اتهمت احتاد القوى بالتواطوؤ والت�صبب يف احتالل  تنظيم  داع�ض  
حمافظ��ات وال�صيطرة على مناط��ق اخرى بدعم خارج��ي ال�صقاط العملية 
ال�صيا�صي��ة  يف الب��الد “. وقال��ت ان “ق��وى و�صخ�صي��ات �صيا�صية ترف�ض 
ع��ودة اخلنجر حتى لو  ب��راأ نف�صه امام الق�ص��اء” وان” املكونات العراقية 
راف�ص��ة للخنج��ر والعي�صاوي )وزي��ر املالي��ة ال�صاب��ق ( والها�صمي )نائب 
رئي���ض اجلمهورية ال�صاب��ق( يف العملية ال�صيا�صي��ة” ودعت احلكومة اىل ” 
حما�صب��ة كل م��ن تورط بدم العراقين وحر�ض عل��ى قتل ال�صعب” .حمذرة  
م��ن” عودة حزب البعث بحلة جدي��دة عن طريق  الت�صوية  التاريخية  التي 
يتبناه��ا التحال��ف الوطني “. يف حن قال مق��رر الربملان ال�صابق ، حممد 

اخلالدي، وهو �صيا�صي �صني  ل�”اجلورنال” ، اإن “امل�رصوع العربي هو احد 
امل�صاري��ع ال�صيا�صية ال�صنية املطروحة وان هن��اك م�صاريع جديدة �صتظهر 
وبالتاكي��د ان ه��ذه امل�صاريع ه��ي االف�صل حالي��ا يف ال�صاح��ة ال�صيا�صية 
العراقية”.واأ�ص��اف ان “امل���رصوع ال�صيا�ص��ي الذي يتبن��اه اخلنجر  هو ما 
ل علي��ه  ويعّد االف�صل من ب��ن امل�صاريع  ال�صيا�صي��ة االخرى  ال�صيما  يع��وَّ
ان��ه ) اخلنج��ر ( ا�ص��رتك يف االنتخابات ال�صابق��ة واإن مل ُي�صه��د له ح�صور 
وا�صح انذاك، لكن من وجهة نظري فان املعايري اختلفت حاليا”. وافادت 
م�صادر �صيا�صية ل�” اجلورنال “ان “طرح ا�صم اخلنجر ياتي مع ف�صل القوى 
ال�صيا�صي��ة ال�صيعية وال�صني��ة يف حتقيق التهدئة يف البالد” خ�صو�صا ان ” 
ه��ذه القوى مل تغري من ا�صرتاتيجيتها يف التعاط��ي مع االزمات امل�صتمرة 
من��ذ ″2003. يف ح��ن يوؤكد  اخلب��ري يف ال�صان ال�صيا�ص��ي العراقي،واثق 
الها�صمي ، ان ات�صاالت حتققت لقادة �صيعة بخمي�ض اخلنجر للعودة كزعيم 

مفرت�ض لل�صنة يف العراق” . 

ال���23  االعتيادي��ة  الن��واب يف جل�صت��ه  اأنه��ى جمل���ض   
املفتوح��ة الت��ي عق��دت برئا�ص��ة �صلي��م اجلب��وري عملية 
ا�صتج��واب عديلة حم��ود وزيرة ال�صحة ورف��ع جل�صته اىل 
يوم الثالثاء املقبل. وذكر بيان للدائرة االعالمية ملجل�ض 
الن��واب٬ ان "رئي���ض املجل���ض ق��دم يف م�صته��ل اجلل�ص��ة٬ 
�صك��ره وتقديره للجهد ال��ذي يبذله النائب ع��واد العوادي 
يف تر�صي��خ العم��ل الرقاب��ي ولوزيرة ال�صح��ة حل�صورها 
عملي��ة اال�صتج��واب". وا�صتكم��ل النائ��ب ع��واد الع��وادي 
ا�صتجواب��ه باال�صتف�صار عن �صب��ب قيام كل من مالزم اأول 
علي حمود �صقيق الوزيرة واملالزم اأول علي �صلمان ب�رصاء 
اأحبار ومواد طباع��ة باجات دخول الوزارة مببالغ عالية 
ج��دا تقريب��ا ثالثة ا�صع��اف القيمة احلقيقي��ة٬ واإجراءات 
بخ�صو���ض ت�رصب بع�ض الباج��ات لل�رصكات مقابل مبلغ 
م��ن امل��ال عل��ى الرغم م��ن وج��ود اعرتا�صات عل��ى هذه 

اال�صم��اء. وت�ص��اءل النائب الع��وادي عن "اإهم��ال الوزيرة 
اإتخ��اذ االج��راءات االحرتازي��ة والوقائي��ة ملن��ع  وع��دم 
انت�ص��ار التهاب الكب��د الفايرو�صي والت�صب��ب بزيادة اعداد 
امل�صابن باملر�ض ن��وع "C.B" عايل اخلطورة وت�صببه 
بوفاة العديد من املواطنن٬ ف�صال عن التعمد بعدم توفري 

اللقاح املطلوب بالرغم من وجود مناق�صة". 
ويف معر���ض رده��ا٬ نف��ت حم��ود وج��ود اي اهم��ال يف 
بالكب��د  اخلا�ص��ة  والوقائي��ة  االحرتازي��ة  االج��راءات 
الفايرو�ص��ي حيث يعد العراق م��ن البلدان التي متتلك اكرث 
االنظمة املتط��ورة والفعالة يف ال�صيط��رة على الفايرو�ض 
و"طال��ب النائ��ب الع��وادي وزي��رة ال�صح��ة ب�"تو�صي��ح 
املخالف��ات االداري��ة يف ال�صواب��ط اخلا�ص��ة يف توزي��ع 
ذوي امله��ن الطبي��ة للمحافظ��ات والغ��اء اوام��ر التعين 
يف املحافظ��ات واإع��ادة تعيينه��م يف بغ��داد بحجة عدم 
مبا�رصته��م م��ا اأدى اىل �صح��ة كب��رية يف اأغل��ب الف��روع 

املهمة٬ متهما بوجود ف�صاد مايل يف التعيينات".

إجراءات عقابية بانتظار مجلسها المحلي

الكرد في بغداد يساومون مقابل نزع فتيل األزمة وتوجه برلماني إلنهاء "تمرد" كركوك 

الخنجر يقدم نفسه زعيمًا لـ »السنة« وِصدام مرتقب مع قيادات المكون التقليدية في الداخل

على طريقة األفالم العربية.. استجواب وزيرة الصحة ينتهي نهاية سعيدة .. وإقالتها صارت ضربًا من الخيال

مئذنة جامع الخلفاء على شفا االنهيار مهددة أرواح 
الناس والوقف السني يكتفي بإطالق التحذيرات

الحكومة تبحث عن أشخاص"نظيفين" 
لشغل مناصب في منظمات دولية

بغداد - خاص

بغداد - سهير الربيعي
كركوك ـ فراس الحمداني

بغداد - حسين فالح

بغداد - خاص

بغداد - خاص

 البصرة – محمد الجابري
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النوارس يضرب الجيش بالثالثة
ويتصدر المجموعة األولى

منافذ البصرة.. أبواب مشرعة للتهريب وجهات حزبية »متنفذة« تهيمن على الواردات وتعبث بالقوانين

1933 أول بعثة للبنات 

البغداديات للدراسة خارج العراق
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