
برعاي��ة وزي��ر االت�ش��االت ح�ش��ن كاظ��م الرا�ش��د اقيم��ت 
املتع��ددة  االت�ش��االت  خدم��ات  تق��دمي  ب��دء  احتفالي��ة 
بتقني��ة الكاب��ل ال�شوئ��ي يف الر�شاف��ة بالتع��اون م��ع 
اح��دى ال���ركات امل�شوق��ة واعلن الرا�ش��د يف احلفل الذي 
اقي��م بفندق بابل الثاثاء انط��اق اخلدمات االإت�شاالتية 
ت�شوي��ق  وب��دء  ال�شوئي��ة  ال�شب��كات  بت�شغي��ل  اجلدي��دة 
اخلدم��ات املتعددة التي ت�ش��م خدمة االت�شال واالنرتنت 
والقن��وات الف�شائية امل�شفرة وخدم��ة االلعاب التوا�شلية 
احلديث��ة وباأ�شع��ار منا�شبة قيا�شا لاأ�شع��ار املعمول بها 
حاليا بتقني��ة الواي فاي وفيما يخ���ص ا�شحاب االبراج 
امل�شوق��ن احلالي��ن واو�ش��ح الرا�شد بان لي���ص هناك ما 
يقل��ق اذ ميكن اال�شتفادة منهم كمناف��ذ ت�شويقية م�شافة 
وا�شتثم��ار جهودهم مب��ا يخدم العملي��ة الت�شويقية.  ومن 
جهت��ه اأ�شار مدير عام ال�ركة العامة لات�شاالت والربيد 
الدكت��ور ناظم لفت��ة خ�شجوري اىل ان اإج��راءات الت�شويق 
جت��ري بوترية مت�شاع��دة بعد ان �شهدت مناف��ذ الت�شويق 
الت��ي ا�شتحدثته��ا �رك��ة IQ اقباال من قب��ل امل�شرتكن 
الفت��ا اىل املناط��ق امل�شمول��ة حاليا به��ذه اخلدمة منها 
الطالبي��ة والبنوك وحي الرتبية وح��ي �شومر ب�شعة اوليه 
بلغت 4500 خط هاتفي �شوئي قابلة للتو�شع م�شتقبا .

ك�ش��ف مع��اون حماف��ظ الب���رة املتاب��ع لعم��ل املنافذ 
احلدودي��ة يف الب���رة مهن��د ال�شع��د عن اإ�ش��دار حمافظ 
الب�رة ماجد الن�راوي اأمراً اىل قيادة عمليات الب�رة 
لتهيئ��ة ف��رق ع�شكري��ة ملرافق��ة جل��ان املناف��ذ التابعة 
للحكوم��ة املحلية لغر�ص تطبيق قرار ع��دم ال�شماح الأي 
�شاحن��ات تزي��د حموالته��ا ع��ن ما ه��و مقرر له��ا ح�شب 
املوازي��ن املحورية . وقال "ال�شع��د للجورنال,ان حمافظ 
الب���رة ا�ش��در اأم��را �شب��اح ه��ذا الي��وم باإع��ادة كافة 
ال�شاحنات الت��ي تزيد حموالتها ع��ن املوازين املحورية 
الت��ي اقرتها الط��رق واجل�شور واملرور العام��ة ,م�شريا ان 
املوعد النهائي لتطبي��ق القرار الذي اعطي لكافة املنافذ 
ه��و بداي��ة ال�شه��ر املقب��ل . ويفيِ �شي��اق ذو �شل��ة ك�ش��ف 
مع��اون حمافظ الب�رة مهن��د ال�شعد عن مبا���رة اإدارة 
منف��ذ ال�شامچة احلدودي باإ�ش��اح امليزان اجل�ري يف 

منفذ ال�شامچة .
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وقال يف بيان �شحف��ي "نحن طالبنا احلكومة ووزارة 
الكهرب��اء واو�شلن��ا �ش��وت اأبن��اء حمافظ��ة الب���رة 
الراف�ص مل�روع احالة جباية اجور الطاقة الكهربائية 

اىل امل�شتثمرين لكن دون جدوى .
وح��ذر املحم��داوي م��ن مغب��ة جتاه��ل ن��داءات اهايل 
اأعرب��وا  الف��او  ق�ش��اء  اه��ايل  واأن  ال�شيم��ا  الب���رة 
ع��ن ا�شتيائه��م و رف�شه��م دخ��ول املق��اول و�ركت��ه 
لتنفي��ذ عملي��ات الت�شلي��م واال�شت��ام وج��رد املواق��ع 
التابع��ة لوزارة الكهرب��اء يف اوىل خط��وات تنفيذ عقد 
اخل�شخ�ش��ة ال��ذي مت توقيعه يف بداي��ة ال�شهر اجلاري 
وال ميك��ن التنب��وؤ مب��ا قد يح�ش��ل اإذا ما ا���رت وزارة 

الكهرباء على ذلك.
واكد "انه كان االحرى باحلكومة ووزارة الكهرباء قبل 

ان ت�رع مبنح م�روع اجلباية اإىل م�شتثمرين لل�شغط 
على املواطن بغية تر�شي��د ا�شتخدام الطاقة الكهربائية 
او تفعي��ل جباية االج��ور, تقدمي الدع��م املادي الكايف 
ال��ذي ميكن��ه م��ن حتم��ل ه��ذه االأعب��اء , وان ال تعتمد 
اجلباي��ة فق��ط عل��ى املن��ازل فق��ط واإمنا تفر���ص على 

املحال التجارية وال�شناعية واملعدات الزراعية ".
وا�شار اىل انه" الي��زال م�شري عديد العاملن يف وزارة 
الكهرب��اء م��ع امل�شتثمر جمه��وال, وباالأخ���ص موظفي 
العق��ود واالج��راء اليومي��ن ف�ش��ا عن الي��ات الوزارة 
ومعداته��ا الت��ي مت ���رف امللي��ارات عليه��ا " ف�شا 
ع��ن غي��اب التناف���ص يف تاأهي��ل ال�شبك��ة الكهربائي��ة 
وح�ره��ا بيد امل�شتثم��ر وبكلف مالية حت��دد من قبل 
دوائ��ر التوزي��ع , ما يعن��ي احتمالية التواط��وؤ بالكلفة 

التخمينية للم�شاريع مع امل�شتثمر ".
ودعا الوزارة اإىل " حتمل م�شوؤوليتها يف حت�شن جتهيز 
الطاق��ة م��ن خ��ال تنفي��ذ امل�شاري��ع ب�شفافي��ة عالية 
وحمارب��ة الف�شاد قبل الت�شييق على املواطن وحماولة 
منعه من ت�شغيل اب�شط االجهزة الكهربائية وهي ملزمة 
بدع��م املواطن ذوي اال�شته��اك املتو�شط والب�شيط الن 
الت�شعرية احلالية يرتتب عليها قوائم مببالغ مرتفعة ".
وطال��ب " باإع��ادة احت�ش��اب كلف��ة الطاق��ة احلقيقي��ة 
الإنت��اج الطاق��ة الكهربائية واإعداد اخلط��ط التي ت�شهم 
يف تقلي��ل كلف االنت��اج وبالتايل يكون �شع��ر التعرفة 
مدعوم��ا من خ��ال تنفي��ذ امل�شاري��ع االنتاجي��ة ذات 
املوا�شف��ات العاملي��ة والت�شغي��ل ال�شحي��ح للمحطات 

وا�شتخدام انواع وقود جيدة ".

برعاية الدكتورة عديلة حمود ح�شن وزيرة ال�شحة 
والبيئة اناب م�شت�شار ال��وزارة الدكتور عبد االمري 
املخت��ار حل�ش��ور فعاليات املوؤمت��ر العلمي الثاين 
ع�ر لكلية طب اجلامع��ة امل�شتن�رية والذي عقد 
للفرتة وعلى قاعة فندق فل�شطن الدويل يف بغداد 
بح�ش��ور رئي���ص اجلامع��ة امل�شتن�ري��ة الدكتور 
�ش��ادق حمم��د الهما���ص والدكتور عل��ي ا�شماعيل 

عب��د اهلل عميد كلية ط��ب امل�شتن�رية وعددا كبري 
من ا�شح��اب االخت�شا�ص م��ن اال�شاتذة واالطباء 

والباحثن من جميع انحاء الباد .
 والق��ى امل�شت�ش��ار كلمة الوزي��رة يف حفلة افتتاح 
املوؤمتر اذ ب��ن اهمية م�شاركة الوزارة يف املوؤمتر 
ال��ذي ميث��ل �رح��ا علمي��ا متوا�شل مع ال��وزارة 
وموؤ�ش�شاته��ا م��ن خ��ال تطوير امل�شت��وى العلمي 
والتقن��ي لدرا�شة الطب يف الب��اد ورفد املوؤ�ش�شات 

ال�شحية بالكفاءات العلمية والطبية .

 وتطرق يف كلمت��ه اىل امل�شاعب والتحديات التي 
واجهته��ا ال��وزارة وموؤ�ش�شاته��ا ال�شحي��ة خ��ال 
ال�شن��وات القليل��ة املا�شي��ة والت��ي انعك�شت ب�شكل 
كب��ري على عم��ل املوؤ�ش�ش��ات ال�شحي��ة واخلدمات 
ا�شح��اب  ان��ربى  حي��ث   , للمواطن��ن  املقدم��ة 
البل��د  ابن��اء  م��ن  وال�رف��اء  ال�شامي��ة  املب��ادئ 
ملواجه��ة هذه التحديات ليحقق��وا اجنازات عديدة 
و كب��رية يف اع��ادة البني��ة اال�شا�شي��ة للموؤ�ش�شات 
العلمي��ة وال�شحية للعمل , ومنها م��اكات الكلية 

املختلف��ة الت��ي حققت اجنازات علمي��ة كبرية هي 
ناجت الندماج اخل��ربات والكف��اءات ال�شابة اجيال 

امل�شتقبل لتحقيق االجناز املذكور .
 ودع��ا اىل العم��ل امل�ش��رتك ب��ن الكلي��ة والوزارة 
والتف��اين يف تق��دمي اخلدم��ات الطبي��ة وال�شحي��ة 
والعلمي��ة للمواطنن يف جمي��ع املجاالت وتوفري 
املواطن عن��اء البحث وجهود ال�شفر للح�شول على 
اخلدم��ات املذك��ورة وعملية البح��ث العلمي داخل 

الباد وخارجها .

مطالبات باعتبارها منطقة منكوبة..

حياة مضطربة في أيمن الموصل وقناصون يصطادون عناصر التنظيم
 وذل��ك فيما قال م�شوؤولون يف الق��وات امل�شرتكة ملعركة املو�شل 
ب�شمال العراق,  اإن زعيم تنظيم داع�ص االإرهابي, اأبو بكر البغدادي, 
خمتبئ, على االأرجح, يف منطقة عند احلدود العراقية - ال�شورية.

اختالف
واختل��ف البيان الع�شك��ري عن تقارير �شهود العي��ان وامل�شوؤولن 
املحلي��ن التي قالت اإن ما ي�ش��ل اإىل 200 جثة انت�شلت من حتت 
اأنقا���ص مبن��ى منه��ار بعد �رب��ة للتحال��ف االأ�شب��وع املا�شي 

ا�شتهدفت مقاتلن وعتادا للدولة االإ�شامية يف حي اجلديدة.
وال ت��زال ماب�ش��ات الواقعة الت��ي حدثت يف 17 مار���ص اآذار غري 
وا�شح��ة وتفا�شيله��ا ي�شع��ب التحقق منه��ا فيما تقات��ل القوات 
العراقي��ة داع�ص لل�شيطرة على مناط��ق مكتظة بال�شكان يف ال�شطر 

الغربي من املو�شل اآخر معقل كبري لاإرهابين يف العراق.
لك��ن الواقعة �شلطت ال�شوء عل��ى تعقيد املعارك يف غرب املو�شل 
حي��ث يختبئ عنا�ر داع���ص و�شط االأ�ر ويتخ��ذون منها دروعا 
ب�ري��ة مم��ا يعر�ص للخطر م��ا ي�شل اإىل ن�شف ملي��ون �شخ�ص ال 

يزالون داخل مناطق خا�شعة ل�شيطرة االرهابين.
تفخيخ املباين والدروع الب�شرية

اإن  لقوات��ه  قال��وا  �شه��ودا  اإن  العراق��ي  اجلي���ص  قي��ادة  وقال��ت 

االرهابي��ن فخخ��وا املب��اين واأج��ربوا ال�ش��كان على الدخ��ول اإىل 
اأقبيته��ا ال�شتخدامهم كدروع ب�ري��ة. واأ�شافت اأن عنا�ر داع�ص 

اأطلقوا النار على القوات من تلك املنازل.
وقال��ت القيادة اإن �ربة جوية للتحال��ف ا�شتهدفت املنطقة لكن 
فريق��ا ع�شكري��ا مل يع��ر عل��ى اأي اإ�شارة عل��ى اأن املبن��ى املنهار 

اأ�شيب فيها.
وق��ال البيان "مت ت�شكيل فريق من اخل��رباء الع�شكرين من القادة 
امليداني��ن لفح���ص م��كان البي��ت ال��ذي تناقلته و�شائ��ل االإعام 
وتب��ن اأن البيت مدمر ب�شكل كام��ل 100 باملئة. وجميع جدرانه 
مفخخ��ة وال توج��د اأي حفرة اأو دال��ة على اأنه تعر���ص اإىل �ربة 
جوية. ووجد بجواره عجلة كبرية مفخخة مفجورة ومت اإخاء 61 
جث��ة منه." وق��ال غزوان الداوودي رئي�ص جمل���ص حقوق االإن�شان 
املحل��ي يف حمافظة نين��وى اإن فريقه قام بزي��ارة ميدانية وقال 
اإن 173 �شخ�ش��ا قتل��وا بع��د اأن اأجربهم االرهابي��ون على النزول 
يف خن��دق وفتح��وا النار على طائرات هليكوب��رت قتالية حتى يتم 

تنفيذ �ربة جوية.
قنا�شون على ال�شطوح ال�شطياد عنا�شر داع�ش

ن�رت الق��وات العراقية قنا�شة على مب��ان ال�شطياد االرهابين 
الذي��ن ي�شتخدمون مدنين دروعا ب�ري��ة يف غرب املو�شل, فيما 
با���ر الع��راق التحقي��ق يف �شقوط ع��دد كبري م��ن ال�شحايا جراء 

�ربات جوية يف هذا اجلانب من ثاين مدن الباد.
وق��ال املتح��دث با�شم قي��ادة العملي��ات امل�شرتك��ة العميد يحيى 
ر�ش��ول ان تنظي��م داع���ص ال��ذي يدافع ع��ن اآخر اأك��رب معقل له يف 
العراق "ب��داأ ي�شتخدم املواطنن كدروع ب�رية ونحاول ا�شتهدافه 

ب�ربات من الرجال القنا�شة للق�شاء عليهم".
ارواح  عل��ى  للمحافظ��ة  وح��ذر  بدق��ة  يج��ري  "تقدمن��ا  وتاب��ع 
املواطن��ن" مو�شح��ا "نعتم��د عل��ى ا�شتخ��دام ا�شلح��ة متو�شط��ة 
وخفيفة وبينها القنا�شة, ال�شطياد عنا�ر داع�ص وحتديدهم عن 

املواطنين".
واته��م ر�شول تنظيم داع���ص بقتل املدنين الع��زل, موؤكدا ان "هذا 
التنظي��م االرهاب��ي ي�شتخ��دم ال�شهاري��ج املخفف��ة يق��وم بجم��ع 
املواطن��ن واجباره��م وو�شعهم يف بيوت معينة ث��م يبداأ بتفجري 

هذه العجات على هذه البيوت".
وتاب��ع "الغاي��ة ه��ي اي�ش��ال ر�شال��ة اىل ال��راأي الع��ام ان القوات 

العراقية هي التي ت�شتهدف املواطنن االبرياء".
نزوح هائل

وذكرت تقارير مطلع ال�شهر احلايل انه من املرجح مقتل ما ال يقل 
ع��ن 220 مدني��ا عن باب اخلط��اأ جراء �رب��ات التحالف الدويل 
اجلوية. فيما ذكر �شاهدان هربا من غرب املو�شل ان حواىل 170 

�شخ�شا طمروا حتت اأنقا�ص مبنى انهار بالكامل.

وق��ال احدهما منه��ل �شمري ان طائرة ا�شتهدف��ت املكان ب�شاروخ 
الن قنا�ش��ا م��ن تنظيم داع���ص كان يطلق النار من��ه على القوات 
العراقي��ة . وقال �شاب��ط برتبة عميد من الق��وات العراقية, ان 27 
مبن��ى �شكني��ا تعر�ش��ت ل�رب��ات على م��دى عدة اي��ام يف غرب 

املو�شل, ودمرت ثاثة منها بالكامل.
قلق عميق

وق��ال ب�شار الكيك��ي رئي�ص جمل�ص حمافظة نين��وى, كربى مدنها 
املو�ش��ل, ان "ع���رات " اجلثث ما زالت مدفون��ة حتت االنقا�ص, 
فيم��ا حتدث حمافظ نينوى عن مئات القتل��ى خال االيام القليلة 
املا�شي��ة. وذك��ر م�شوؤول��ون اخرون مقت��ل مئ��ات املدنين جراء 

املعارك يف غرب املو�شل.
ومل ت�شم��ح الق��وات االمني��ة لل�شحافي��ن ال�شب��ت بالو�ش��ول اىل 

املنطقة التي تعر�شت للق�شف.
واعرب��ت االمم املتح��دة عن "قلقه��ا العميق" ازاء ه��ذه التطورات 

ودعت كل االطراف اىل العمل على حماية املدنين.
ووفق��ا لل�شلط��ات العراقي��ة, ف��ر اكر م��ن 200 ال��ف �شخ�ص من 
اجلان��ب الغربي للمو�شل منذ انط��اق عملية ا�شتعادة هذا اجلانب 
م��ن املدينة. لكن مازال هناك نح��و 600 الف �شخ�ص يف مناطق 
�شيطرة تنظيم داع�ص يف هذا اجلانب من املدينة, وفقا مل�شوؤول يف 

املفو�شية العليا لاجئن يف العراق .

بغداد ـ متابعة

محافظ كركوك يحذر الدوائر والمنظمات من رفع 
علم كوردستان دون إشراف اإلدارة المحلية 

نجاح فريق طبي مشترك بإجراء عملية خاصة لمريضة 
تبلغ من العمر )64( سنة في مدينة الكاظمية

تحقيق الكرخ: تصديق اعترافات عصابة نسائية 
لسرقة المنازل

المحمداوي يطالب وزارة الكهرباء بالعدول عن قرار خصخصة الجباية في البصرة

كركوك � خا�ص : رفع الدكتور جنم الدين كرمي حمافظ كركوك واملهند�ص ريبوار 
طالب��اين رئي�ص جمل���ص حمافظة كركوك علم جمهورية الع��راق وعلم كرد�شتان 
ام��ام مبنى املحافظ��ة وذلك بعد ت�شويت املجل�ص عل��ى القرار بغياب املكونن 
العربي والرتكماين. وقال حمافظ كركوك الدكتور جنم الدين كرمي ل�)اجلورنال( 
,�ش��وت جمل�ص حمافظة كركوك باالأجماع على اقرار اقرتاح رفع علم جمهورية 

العراقية وعلم كرد�شتان على الدوائر احلكومية واثناء املنا�شبات.
وا�ش��اف ك��رمي " ان االغلبي��ة �شوت��ت على رف��ع العل��م والذي��ن مل ي�شوتوا هم 
اخوانن��ا واخواتن��ا و�شنعم��ل عل��ى تقوي��ة العاقات معه��م  موؤكدا انن��ا طالبنا 
االح��زاب ال�شيا�شي��ة واملنظم��ات والدوائر ب��ان ال تن�شب االع��ام اال من خال 
ادارة كرك��وك التي �شتتوىل ه��ذه املهام وعدم ال�شم��اح الأي �شخ�ص يقوم برفع 
العل��م دون علم ادارة كركوك �شواء كان بدوائر املحافظة او اجلامعة او املعاهد 

و�شتتخذ اجراءات بحق املخالفن .
واك��د املحاف��ظ " ان اجلمي��ع اخ��وه واحب��ه وعلين��ا ان نتوح��د ونتما�ش��ك اكر 
ونتعاي���ص , م�ش��ريا" اىل ان رف��ع العلم جاء رغب��ه الإرادة االغلبي��ة من مواطني 

كركوك و ان م�شري كركوك ال�شيا�شي لي�ص له عاقه برفع العلم .

بغ��داد � خا���ص : جن��ح فريق طب��ي م�شرتك من ق�ش��م اجلراحة العام��ة و جراحة 
الوج��ه و الفك��ن واجلراحة التجميلي��ة باأجراء عملية خا�ش��ة ملري�شة تبلغ من 

العمر )64( �شنة يف مدينة االمامن الكاظمن)ع( الطبية.
واو�ش��ح رئي�ص الفري��ق الدكتور )حممد جواد النج��ار( ان املري�شة كانت تعاين 
من ورم متقدم للغدة النكافية مع تقرح اجللد وخروج الورم خارج �شطح الوجه 
بع��د اجراء الفحو�شات الازمة )مفرا�ص الوجه ,مفرا�ص ال�شدر, مفرا�ص العظام, 

فح�ص العظام ( اجريت لها عملية رفع الورم بالكامل .
وم��ن جانب��ه بن الدكت��ور )مناف �شعيد( ق��د مت اجراء لها عملي��ة ترقيع مكان 
ال��ورم البالغ حجم��ه 10×15 و مت عمل �شدله من منطق��ة حزام الكتف لرتقيع 
م��كان ال��ورم يف منطق��ة الوج��ه و الرقب��ة وا�ش��اف ان العملي��ة ا�شتغرقت )3( 

�شاعات وتكللت بعدها بالنجاح و املري�شة ب�شحة جيده جداً. 

بغ��داد � متابع��ة : �شدقت حمكمة حتقي��ق الكرخ اعرتافات ع�شاب��ة ن�شائية, اأقر 
اأفرادها بقيامهن بعمليات �رقة ملنازل يف مناطق عدة من العا�شمة بغداد.

 وقال القا�شي عبد ال�شتار بريقدار املتحدث الر�شمي ملجل�ص الق�شاء االعلى اإن 
"حمكمة حتقيق الكرخ �شدقت اعرتافات ع�شابة تتكون من ن�شاء وب�شحبتهن 
طفل��ة". وتاب��ع بريق��دار اأن "الع�شابة اق��ر اأفراده��ا بارتكابهن اأك��ر من ع�ر 
عملي��ات �رق��ة يف مناط��ق ع��دة من بغ��داد بينه��ا املن�ش��ور والقاد�شية وحي 

العدل". 
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الشاحنات المخالفة لضوابط 
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قال اجلي�ش العراقي اإن 61 
جثة انت�شلت من حتت اأنقا�ش 
مبنى فخخه تنظيم داع�ش يف 

غرب املو�شل لكن مل تكن هناك 
عالمات على اأن �شربة جوية 

للتحالف ا�شتهدفته على الرغم 
من العثور على �شيارة ملغومة 

�شخمة بالقرب منه

طالب النائب عن حمافظة 
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الكهربائية اىل امل�شتثمرين 
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للمطالبات الكثرية التي وردت 
بهذا ال�شاأن.


