
 اأ�ش��درت جلن��ة ال�شحة والبیئ��ة النی�بیة بی�ن��� ب�ش�أن 
ا�شتجواب وزیرة ال�شحة والبیئة الدكتورة عدیلة حمود 
ح�ش��ن م��ن خ��الل مالحظ���ت اع�ش���ء جلن��ة ال�شحة 

والبیئة النی�بیة ل�شری عملی�ت اال�شتجواب ج�ء فیه, 
 " تعت��ر اللجنة ان عملی��ة اال�شتجواب هي حق ق�نوين 
مكفول د�شتوری� لكل ن�ئب واال�شتجواب و ح�لة �شحیة 
 عل��ى ان یك��ون اله��دف من��ه  تق��ومی العم��ل التنفیذي 
الدول��ة  موؤ�ش�ش���ت  م��ن  موؤ�ش�ش��ة  اي  يف  وت�شحیح��ه 
العراقی��ة " .  ان ا�شئل��ة  الن�ئ��ب امل�شتج��وب ال ترتق��ي 
اىل ادان��ة  الوزی��رة وك�در ال��وزارة اذ ك�ن��ت اأجوبته��� 
مفن��دة الأغل��ب   وزارة ال�شحة وه��ذا راأي اللجنة م�شبق� 
ال تتحمله الوزیرة فقط بل هو نت�ج حل�لة تراكمیة منذ 
ع���م 2003 . ا�شئلة الن�ئب امل�شتجوب من خالل م� مت 
تقدمی��ه من ادل��ة اأداریة م��ن قبل الوزی��رة , كم� ان اي 

ح�لة اأخف�ق يف العمل 
 ومن خالل تقییم اللجن��ة لعمل وزیرة ال�شحة والك�در 
املتق��دم ب�لوزارة ف�أنن� ن��رى ان وزارة ال�شحة والبیئة 
ك�ن��ت  الوزارة املتمی��زة االوىل يف ملف الن�زحن من 
خ��الل م��� تقدمه من خدم���ت �شحیة رغ��م االمك�ن�ت 
امل�لی��ة   املح��دودة لل��وزارة يف كل من�ط��ق الن��زوح 
ب�الإ�ش�ف��ة اىل اجلهد اال�شتثن�ئ��ي واملتمیز الذي بذلته 

كوادر الوزارة 

اق�م��ت ال�رشك��ة الع�م��ة لالت�ش���الت والری��د اح��دى 
�ش���رع  يف  مقره���  يف  االت�ش���الت  وزارة  ت�شكی��الت 
اب��ي نوؤا�س ببغ��داد احتف���ال مبن��شبة ی��وم االم واملراأة 
وجرى خالل االحتف�ل تك��رمی االم املث�لیة واملوظف�ت 
املتمی��زات وح���رش مرا�ش��م احلف��ل مدی��ر ع���م ال�رشكة 
لفت��ة  ن�ظ��م  الدكت��ور  والری��د  لالت�ش���الت  الع�م��ة 
خ�شج��وري ومع���ون املدی��ر الع���م لل�ش��وؤون الریدی��ة 
املهند���س عب��د املجی��د عب��د احلمی��د و جم��ع غفری من 
املنت�شب��ن واملنت�شب���ت وا�شتهل احلفل بق��راءة اي من 
الذك��ر احلكیم وق��راءة �شورة الف�حتة عل��ى ارواح �شهداء 
الع��راق وق���ل املدیر الع���م يف كلمته الت��ي الق�ه� بهذا 
املن��شبة انن� الیوم نحتفل بیوم املراأة واالم التي اعدت 
و �شح��ت ورب��ت االجی�ل طیب��ة االعراق وان�ش���أت ا�رشة 
عظیم��ة ور�شم��ت الفرح��ة على وج��وه ابن�ئه��� وبن�ته� 
ب�لرغم من كل ال�شعوب�ت والتحدی�ت التي تواجه بلدن� 

يف مق�رعة قوى الكفر واالره�ب الداع�شي.
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وق���ل احلم�مي يف بی�ن �شحف��ي, اإن "وزارة النقل 
العراقی��ة ومنذ ت�شنمن��� مل�شوؤولیته� ج�دة وم��شیة 
يف تطبی��ق خط��ة االإ�ش��الح احلكوم��ي ع��ر تفعیل 
جمی��ع موؤ�ش�ش�ته��� ودوائره��� على امت��داد خ�رطة 
الوط��ن العزی��ز", موؤك��دا وج��ود "مت�بع��ة میدانی��ة 
یومیة وعلى مدار ال�24 �ش�عة لعمل هذه املوؤ�ش�ش�ت 

والدوائر وال�رشك�ت دون كلل اأو ملل".
وا�ش���ف احلم�مي "اأنن� ن�شتلهم جهدن� وهمتن� من 
م�شوؤولیتن� االأخالقیة وال�رشعیة والوطنیة وا�شعن 
ن�شب اعینن� الت�شحی�ت اجل�ش�م واملالحم البطولیة 
التي ی�شطره� ابط�ل الق��وات االأمنیة ورج�ل احل�شد 
ال�شعبي املقد�س يف �شوح املواجهة مع اأعداء ال�شعب 
العراق��ي املج�هد من تنظیم�ت اإره�بیة وع�ش�ب�ت 
اإجرامی��ة وم��ن یق��ف معه��� م��ن دواع���س ال�شی��شة 

واالبواق االإعالمیة اجلوف�ء".
 وا�ش�ر احلم�مي اىل اأن "موانئ العراق ترفد میزانیة 
الدولة مبالین ال��دوالرات وحركة ال�شحن والتفریغ 
ق�ئم��ة على ق��دم و�ش�ق بهم��ة الغی���رى من رج�ل 
وزارة النق��ل ومنت�شب��ي املوانئ, وعل��ى خط خدمة 
املواطن تعج مط�رات العراق )بغداد الدويل والنجف 
والب���رشة  ال��دويل  والن��رشی��ة  ال��دويل  اال���رشف 
الدويل( على وفق ارقى اخلدم�ت والت�شهیالت وعر 
ط�ئرات اخلطوط اجلویة العراقیة و�رشك�ت الطریان 

الع�ملیة وحتلق يف �شم�وات مدن الع�مل".
"توا�ش��ل  اىل  احلم�م��ي  لف��ت  ال�شی���ق  ذات  ويف 
قط���رات �شكك احلدید رحالته� ب��ن املدن العراقیة 
ومبوا�شف�ت خدمیة ع�ملیة تلبي ق�شم� من طموحن� 
لالرتق���ء به� اىل امل�شتوى الذي تكون فیه اأمنوذج� 
ل�ش��كك احلدی��د يف ال���رشق االأو�ش��ط", م�شیف��� "ال 
نری��د اال�شه�ب يف �رشد عم��ل موؤ�ش�ش�تن� و�رشك�تن� 
ودوائرن��� االأخرى الن العمل هو من یتكلم واالجن�ز 

هو الفی�شل".
وت�ب��ع "هن� البد من الوقوف على من�شة املك��شفة 
الإی�ش���ح احلق�ئ��ق, ال�شیم��� ونح��ن اول م��ن یوؤمن 
ب���ن االع��الم وال�شح�ف��ة هم��� ال�شلط��ة االأوىل يف 

الع�مل ولی�س ال�شلطة الرابعة", مو�شح� ان "االأعالم 
املهن��ي یحمل ر�ش�ل��ة مقد�شة يف اإی�ش���ل احلق�ئق 
للمتلقي وت�شلیط ال�شوء على االإجن�زات وو�شع الید 
عل��ى االإخف�ق وح�الت الف�ش�دی��ن االإداري و امل�يل 
م��ن اجل الت�شحی��ح والبن���ء دون ان تتحول بع�س 
املواق��ع االإلیكرتونیة والقن��وات الف�ش�ئیة ومواقع 
التوا�ش��ل االجتم�عي اىل )دك�كن ( لل�شحت احلرام 

واالبتزاز والت�شهری والت�شقیط املف�شوح" .
وت�ب��ع "انن��� يف الوق��ت ال��ذي نری��د ل��كل و�ش�ئ��ل 
االع��الم املق��روءة وامل�شموع��ة واملرئی��ة ان تكون 
من�ب��ر للح��ق واحلقیق��ة نعت��ب وب�شدة عل��ى بع�س 
الذی��ن یح�ول��ون الت�شی��د ب�مل���ء العك��ر, منتهكن 
خ�شو�شی��ة االن�ش���ن وكرامت��ه دون وازع اأخالقي 

اأو �شم��ری رادع", موؤك��دا ان "اأب��واب وزارة النق��ل 
وموؤ�ش�ش�ته��� ودوائره��� م�رشع��ة كم��� ه��ي قلوبن� 
ع��ن  الب�حث��ن  وال�شحفی��ن  االإعالمی��ن  جلمی��ع 
احلقیق��ة واملعلوم��ة ال�ش�دقة عل��ى اأ�ش��س التع�مل 

املهني بن امل�شوؤول و�شلطة االعالم وال�شح�فة".
 وخت��م احلم�مي, ر�ش�لته ب�لق��ول "اأخریا وانطالق� 
م��ن امی�نن��� الرا�ش��خ واملبدئ��ي بقد�شی��ة الر�ش�ل��ة 
االإعالمی��ة نعلن ع��ن اإیق���ف اأي اج��راء ق�ش�ئي اأو 
ق�ن��وين اتخذن�ه اأو نروم اتخ�ذه �ش��د من ا�ش�ء اىل 
وزارة النق��ل وموؤ�ش�ش�ته� واىل �شخ�س الوزیر وفتح 
�شفح��ة جدی��دة يف التع�مل والتع���ون, من منطلق 
قوتن��� املتمث��ل يف اخال�شن��� بعملن��� والتزام�تن��� 

االأخالقیة وال�رشعیة والوطنیة".

األق��ت مفرزة تفتی�شیة خ��ش��ة من مدیریة تفتی�س بغ��داد الت�بعة ملكتب 
املفت���س الع���م ل��وزارة الداخلی��ة القب�س على اأح��د االأ�شخ����س متلب�شً� 
بجرمی��ة الن�ش��ب واالحتی�ل على املواطنن بدع��وى متكنه من تعیینهم 
عل��ى م��الك ال�رشطة االحت�دیة لق���ء اأموال, منتحاًل �شف��ة �ش�بط برتبة 
نقی��ب. وق���ل املكت��ب يف بی�ن �شحف��ي,, اأن "عملیة اإلق���ء القب�س على 
املته��م, متت بعد ورود �شك�وى من مواطن��ن ملكتب املفت�س الع�م تفید 

بقی���م �شخ���س یّدعي اأنه �ش�ب��ط يف وزارة الداخلیة برتب��ة نقیب یروج 
الإعالن�ت عر مواقع التوا�شل االجتم�عي وعر �شفحته اخل��شة یّدعي 
فیه��� قدرت��ه على تعین املواطن��ن على مالك ال�رشط��ة االحت�دیة لق�ء 

اأموال".
 واأ�ش���ف ان "املفت�س الع�م لوزارة الداخلیة حممد مهدي م�شطفى وجه 
مدیری��ة تفتی���س بغداد مبت�بع��ة الق�شیة واتخ���ذ االج��راءات الق�نونیة 
ال�رشیع��ة فیه���, االأمر ال��ذي ا�شتدعى مدیری��ة تفتی�س بغ��داد اىل ت�شكیل 
مفرزة خ��شة برئ��شة مدیر املدیریة العمید ح�شن علي دانة تولت تنفیذ 

التوجیه, حیث ق�مت بر�شد واقعة الن�شب عر موقع )الفی�س بوك(, وبعد 
اأن ت�أكدت من وجود ال�شفحة واالإعالن على مواقع التوا�شل االجتم�عي 
)الفی�س ب��وك(, عمدت املفرزة التفتی�شیة اىل ن�ش��ب كمن للمتهم واألقت 
القب���س علیه متلب�شً� ب��شت��الم 600 دوالر من اأحد اأفراد املفرزة بداعي 

التعین على مالك ال�رشطة االحت�دیة".
  وب��ن اأن "املفرزة دون��ت اأقوال واإف�دة املته��م وعر�شته� على ق��شي 
حتقی��ق حمكمة الر�ش�فة الذي ق��رر توقیفه على ذم��ة الق�شیة للتحقیق 

معه وفق امل�دة )456( ق ع".

مشاهدات من الشارع العراقي ..

من اجل القضاء على منظومة الفساد علينا أن نصلح أنفسنا أوال
واحل��ل لهذه امل�شكلة ال یكم��ن فقط بتغی��ری املن��شب الكبریة, 
ك�لوزراء مث��ال الن الغ�لبیة العظمى م��ن املرت�شن واملبتزین 
تك��ون م��ن من�شب موظف اىل مدیر ع���م, والن بق�ء االخریین 
يف من��شبه��م دون اتخ���ذ اإج��راءات �ش�رم��ة بحقه��م ی�ش�عد 
عل��ى ا�شتمرار الف�ش���د ومتدده اىل اعلى درج�ت��ه. والغریب يف 
املو�شوع ان املواطنن یتخ��ذون من الر�شوة والف�ش�د االداري 
و�شیلة لت�رشی��ع مع�مالتهم وتی�شری االمور الع�لقة واالإجراءات 
املتخ��ذة.. ويف حدیث يل مع )عالء ر�شی��د( والذي یعمل �ش�ئق 
مركب��ة لنق��ل الب�ش�ئ��ع يف منطقة ح�ف��ظ الق��ش��ي , ق�ل انه 
ال ی�شتطی��ع بل��وغ ال�ش���رع املذك��ور دون ان یدف��ع اىل �شیطرة 
ال�ش���رع لت�شهی��ل دخول��ه, عل��ى الرغم م��ن انه ال یوج��د اجراء 

ق�نوين مینع دخول الب�ش�ئع اىل املك�ن املق�شود وا�ش�ف انه 
اذا مل یدف��ع ف�نه �شوف ی�شطر اىل التعر�س للم�ش�یق�ت وعدم 
ادخ�ل��ه وتنزیل حمولته, وا�ش�ف ان��ه لی�س الوحید الذي یدفع 
امن��� على جمیع مركب�ت احلمول��ة ان "تدفع" من اجل الدخول 
وعبور ال�شیطرة وذكر ان ال�شخ�س املنت�شب یعرف ب��شم)غ�لب(
وه��و امل�شوؤول عن اخذ الر�ش���وي والتع�مل مع ال�ش�ئقن. واكد 
)ك�ظ��م عواد( الذي یعمل ح�ر�س يف اح��د املخ�زن قرب البنك 
املرك��زي يف ا�ش��واق ال�شورج��ة ان هن���ك جمموع��ة م��ن كب�ر 
ال�شب�ط یقومون بدوری�ت متف�وتة لال�شتبی�ن عن م� اذا ك�ن 
هن�ك منت�ش��ب ی�أخذ ر�ش�وي من الع�مل��ن وال�ش�ئقن اال انهم 
ال یك�شف��ون احلقیق��ة خوف� م��ن تعر�س اعم�له��م للم�ش�یق�ت 
ومنعه��م م��ن ادخ���ل ب�ش�ئعه��م للمخ���زن وا�ش���ف ان��ه ال 
توجد جدی��ة ومع�جلة حقیقیة للتق�شي ع��ن احلق�ئق ومراقبة 

منت�شب��ي ال�شیط��رة... ومل تقت�رش ه��ذه الظ�هرة عل��ى منت�شبي 
وزارة الداخلی��ة امن��� مت��دد للعدید م��ن موؤ�ش�ش���ت الدولة نذكر 
منه��� جمل�س حم�فظ��ة بغداد وق�شی��ة مول��دات الكهرب�ء التي 
میت��د الف�ش�د فیه� اعمق من ج��ذر النخیل يف االر�س ,حیث ان 
املوظف��ن الذین میثل��ون دور الرق�بة على ا�شح���ب املولدات 
ه��م يف احلقیقة مرت�ش��ن ی�أخذون رواتب �شهری��ة ا�ش�فیة من 
ا�شح���ب املولدات لكي یقدموا تقری��را ملجل�س املح�فظة على 
عك���س املطل��وب تنفیذه ,املتمثل��ة ب�أوق�ت الت�شغی��ل و االجور 
التي ت�أخذ مق�بل الكهرب���ء والتي ال یلتزم به� جمیع ا�شح�ب 
املول��دات وب��دون تزكی��ة الح��د. ح�ش��ب م��� و�شح )ح���زم ابو 
ح�ش���م( ال��ذي میلك مولدة ت�بعة ملجل���س حم�فظة بغداد حیث 
یق��ول: انه یجب ان یدفع مبلغ مق��داره مئة الف دین�ر كل �شهر 
للموظف املراقب, الت�بع ملجل�س حم�فظة بغداد من اجل تقدمی 

تقری��ر مزی��ف لكي ی�شتطی��ع ان ی�شتمر يف جن��ي االرب�ح وبیع 
ح�ش��ة الك�ز املخ�ش�شة للمولد وع��دم الت�شغیل ب�أوق�ت معینة 
واخ��ذ ام��وال ا�ش�فیة م��ن املواطن��ن بعك���س التوجیه�ت من 
قب��ل جمل�س املح�فظ��ة, والعجیب من هذا االم��ر ان املواطنن 
عل��ى عل��م بهذه االم��ور اال انه��م مل یقوم��وا بتق��دمی البالغ�ت 
�ش��د ا�شح�ب املول��دات.. واك��د املواطن )اأبو ف�طم��ة( انه ق�م 
بتق��دمی بالغ �شد احد ا�شح�ب املولدات الأنه ال یلتزم ب�ش�ع�ت 
الت�شغی��ل اال ان املجل���س طلب منه جلب اكرث م��ن 100بط�قة 
�شك��ن ومل یتج��راأ املواطنن الب�شط���ء بتوری��ط انف�شهم او على 
االق��ل مل یح�ول��وا الوقوف مع� لالإبالغ ع��ن امل�شكلة احل��شلة 
.... وعل��ى هذا املن��وال یكون املواطن الع�دي ج��زء من م�شكلة 
الف�ش�د واإذا اردن� ان ن�شلح من الو�شع اجل�ري علینه ان ن�شلح 

انف�شن� اأوال.

بغداد ـ سامر العابدي 

شرطة األنبار: إصابة مدني بانفجار قنبلة يدوية 
غرب الرمادي 

المئات من أهالي منطقة الهارثة يخرجون بتظاهرة 
للمطالبة بالخدمات

حشد األنبار: قطع إمدادات داعش هو الهدف
 من العملية العسكرية في المناطق الغربية

وزير النقل يؤكد إيقاف جميع اإلجراءات القضائية ضد وسائل اإلعالم

االأنب���ر � خ����س :  ك�شف م�شدر امني يف �رشطة حم�فظ��ة االنب�ر,االربع�ء, عن 
ا�ش�ب��ة م��دين ب�نفج�ر قنبل��ة یدوی��ة الق�ه� عن����رش م�شلحة جمهول��ة الهویة 

ا�شتهدفت منزل مدين و�شط ق�ش�ء هیت غرب الرم�دي .
 وق���ل امل�ش��در ملرا�ش��ل )اجلورن�ل(, ان" عن����رش جمهولة الهوی��ة القت قنبلة 
یدوی��ة عل��ى منزل احد املواطن��ن و�شط ق�ش�ء هیت 70 كم غ��رب الرم�دي مم� 
ا�شفر عن ا�ش�بة مدين واحد بجروح فیم� �رشعت االجهزة االمنیة لتطویق مك�ن 
احل���دث".  وا�ش���ف ان" الق��وات االمنی��ة فتحت حتقی��ق مو�شع ح��ول احل�دث 

لك�شف املتورطن الذین الذو ب�لهروب اىل جهة جمهولة". 

الب���رشة � خ����س : خ��رج املئ�ت من اأه���يل منطقة اللطیف الواقع��ة يف ن�حیة 
اله�رث��ة �شم���ل الب���رشة بتظ�هرة مط�لب��ن بتنفیذ اخلدم���ت اخل��شة ب�لبنى 
التحتی��ة يف الن�حیة متهمن احلكومة االحت�دیة واملحلیة ب�لتق�شری لهم وعدم 

االلتف�ت ملع�ن�تهم .
وق���ل مرا�ش��ل اجلورن���ل ان املط�َلب ك�ن��ت ب�رشورة تنفیذ م���رشوع للمج�ري 
مبنطق��ة اللطیف ف�شال عن املط�لبة بتبلیط ال�ش�رع الرئی�شي يف منطقة اللطیف 

والت�أكید على توفری خدم�ت الكهرب�ء واملحوالت واالإن�رة .
كم��� ط�لب اأه�يل منطق��ة اللطیف يف اله�رث��ة ب�إع�دة بن���ء املدار�س املتوقفة 
منذ ع���م ٢٠١٣ وای�ش� املط�لبة ب�إق�لة املجل�س البل��دي امل�شوؤول عن املنطقة 

وتعین اع�ش�ء جدد ذو كف�ءات و�شه�دات على حد تعبریهم .

االأنب���ر � خ����س :  اعلن القی�دي يف احل�شد ال�شعب��ي بق�ش�ء البغدادي مبح�فظة 
االنب���ر ,االربع���ء, ان قط��ع ام��دادات تنظیم داع�س ب��ن ق�ش���ء راوه وعنه هو 

الهدف اال�ش��شي من العملیة الع�شكریة التي ت�شهده� املن�طق الغربیة .
 وق���ل ال�شی��خ قط��ري ال�شمرم��د ملرا�ش��ل )اجلورن���ل(, ان" الق��وات االمنیة من 
عملی���ت اجلزیرة والفرقة ال�ش�بعة ومب�ش�ركة احل�ش��د الع�ش�ئري مت تنفیذ عملیة 
ع�شكری��ة لقطع امدادات داع�س يف منطقة املدهم وموقع H1 الواقع بن ق�ش�ء 
الرطب��ة وعن��ه غرب االنب�ر لقطع امدادات التنظیم ومن��ع عن��رشهم من الت�شلل 
ع��ر املن�ط��ق ال�شحراویة".  وا�ش���ف ان" احل�شیلة االولی��ة للعملیة الع�شكریة 
ا�شف��رت ع��ن مقتل انتح���ري وتفج��ری عجلة مفخخ��ة وتدمری ثالث��ة م�ش�ف�ت 
يف موق��ع H1 غ��رب االنب�ر والعملی��ة القت�لیة م�شتمرة �شم��ن اخلطط التي مت 
و�شعه��� من قبل القی�دات االمنیة".  وا�ش�ر ال�شمرمد ان" عملیة تطهری م� تبقى 
م��ن املن�ط��ق الغربیة لالنب�ر لن تنطل��ق بعد ب�شكل ر�شمي حل��ن قطع امدادات 

التنظیم يف املن�طق الغربیة ق�ش�ء راوه ويف عنه والق�ئم .

حقيبة 

بغداد ـ خاص 

بغداد ـ خاص

بغداد ـ متابعة

بغداد ـ متابعة

لجنة الصحة والبيئة : 

االستجواب حق قانوني 
يكفله الدستور 

الشركة العامة لالتصاالت والبريد 
تحتفل بعيد المرأة واألم

اعتقال منتحل صفة ضابط تلقى امواال من المواطنين بدعوى تعيينهم على مالك االتحادية

�أ�سبح �لف�ساد جز�أ ال يتجز�أ 
من معامل �ملجتمع �لعر�قي 

�حلايل، و�لذي يرتبط �رتباطا 
وثيقا مب�ؤ�س�سات �لدولة كافة 

�ال ما قل وندر منها، وعلى 
�لرغم من �سي�ع ومتدد ظاهرة 
�لف�ساد �ال �نه ال ي�جد ر�دع �و 

م��جهة حقيقية ال�ستئ�ساله 
من جذوره �بتد�أ من �مل�ظف 

�لعادي �لب�سيط �ىل �ملدير �لعام 
ثم �ل�زير.

وجه وزير �لنقل كاظم فنجان 
�حلمامي، �الربعاء، ر�سالة 
مفت�حة �ىل جميع و�سائل 
�العالم �لعر�قية �أعلن فيها 

�إيقاف �أي �جر�ء ق�سائي �أو 
قان�ين �تخذته �ل�ز�رة �أو 
تروم �تخاذه �سد من ��ساء 
�ليها �و م�ؤ�س�ساتها �و �ىل 

�سخ�ص �ل�زير.
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