
اأ�صدار  الوزراء،  ملجل�س  العامة  االمانة  اأعلنت 
يف  احل��اوي��ات  تكّد�س  ب�صاأن  ق��رارا  املجل�س 
اإىل اتخاذ عدد  ال�صمايل، الفتة  ميناء ام ق�رص 

من االجراءات بخ�صو�صها.
ن�صت  "االجراءات  اأن  للأمانة  بيان  وذك��ر 
مقدارها  تاأمينات  تقدمي  على  القرار  مبوجب 
�صهادة  ت�صديق  عدم  عن  دينار  األ��ف   )٥٠٠(
ويتم  التجارية)الفاتورة(  والقوائم  املن�صاأ 
اط��لق��ه��ا ب��ع��د ت��ق��دمي ال�����ص��ه��ادات وال��ق��وائ��م 

املذكورة".
واأ�صاف، اأنه "جاء يف االجراءات اي�صا �صحب 
مالكوها  يقدم  مل  التي  الب�صاعة  من  عينات 
فح�صها  ويتم  املطابقة،  �صهادة  خمولوهم  او 
تقوم  وان  املخت�صة،  ال��وزارات  خمتربات  يف 
ال�رصكة العامة للمعار�س واخلدمات التجارية 
ب���االإ����رصاع يف ا���ص��دار اج����ازات اال���ص��ت��راد 
مالكوها  يقدم  مل  التي  للب�صائع  اخلا�صة 

اجازات ا�صتراد".
"قيام  ب�  البيان،  وف��ق  االإج����راءات،  وق�صت 
ق�رص  ام  ميناء  يف  املتواجدة  كافة  اجلهات 
لها  امل��ح��ددة  وامل��ه��ام  بالواجبات  االل��ت��زام 
املناطة  باملهمات  التدخل  وع��دم  قانونًا، 
الدعم  تقدمي  عن  ف�صل  الكمركية،  ب���االإدارة 
اداء  من  الكمركية  املراكز  لتمكني  واال�صناد 
عملها". وت�صمنت االجراءات "اخت�صار عملية 
باإخراج  للإ�رصاع  والتخمني  والك�صف  الرت�صيم 
الب�صائع بح�صب الرت�صيم يكون مبلغًا مقطوعًا 
مليونان  الكمركي  الر�صم  ق��دم(   20 )حاوية 
الكمركي  الر�صم  حتديد  مت  فيما  فقط،  دينار 
للحاوية )٤٠قدما( بثلثة مليني دينار فقط. 
تر�صيمه  يتم  حاوية  من  الأقل  املجزاأ  وال�صحن 

بالطرق االعتيادية".
تخفيف  اىل  ت�صعى  "احلكومة  اأن  اىل  واأ�صار 
اال���ص��ت��راد  بعمليات  املتعلقة  االج�����راءات 
تن�صيط  يف  �صيا�صتها  من  انطلقا  والت�صدير، 

االقت�صاد ودعم القطاع اخلا�س".
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بغداد_الجورنال

جمع تواقيع نيابية اللغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين  الول مرة في العراق.. فريق طبي ينجح في 
اجراء عملية تصنيع قصبة هوائية

العمل تنفي توقف رواتب االعانات االجتماعية

ديالى تعلن انتهاء ازمة خط الطاقة اإليراني 
وعودته للخدمة قريبا

بغداد - اجلورنال: جنح فريق طبي يف م�صت�صفى ابن النفي�س والأول مرة يف العراق 
من اإجراء عملية جراحية نادرة ت�صمنت ت�صنيع ق�صبة هوائية ملري�س يعاين من 
ورم  جرى رفعه. وقال رئي�س الفريق  الدكتور عقيل �صلمان اأخ�صائي جراحة ال�صدر 
اأجرى جراء عملية نادرة ت�صمنت ت�صنيع ق�صبة هوائية جديدة ملري�س من  “مت  
اهايل كربلء بعمر  ١١ عاما كان يعاين من ورم كبر يف اأ�صفل الق�صبة الهوائية 
وممتد اىل الق�صبة اليمنى، مما �صبب ان�صداداً يف جمرى التنف�س اأو�صلها اىل حافة 

املوت”.  
واأ�صاف اأن العملية جتري الأول مرة على م�صتوى العراق ، اذ مت ازالة  الورم بنجاح 
من موؤخر الق�صبة الهوائية من خلل رفع اأ�صفل الق�صبة الهوائية والق�صيبة الهوائية 

اليمنى والي�رصى وت�صنيع ق�صبة والق�صيبات اليمنى والي�رصى.  
يذكر اأن هذه العملية تعد من العمليات اجلراحية ال�صعبة واملعقدة ونادرة احلدوث، 

وهي بحاجة مللكات  جراحية متمر�صة.

بغداد – اجلورنال : نفت وزارة العمل وال�صوؤون االجتماعية، توقف رواتب االعانات 
االإعلم  و�صائل  بيان،  يف  منعم  عمار  ال��وزارة  باأ�صم  املتحدث  ودعا  االجتماعية. 
االخبار  نقلهم  يف  امل�صداقية  ا�صفاء  اىل  خربية  ومواقع  و�صحف  ف�صائيات  من 
اخلا�صة بوزارة العمل وخا�صة تلك التي تتعلق برواتب االعانة االجتماعية الأنها 
تخ�س �رصيحة الفقراء واملحتاجني واالبتعاد عن االثارة غر ال�صحيحة واملغلوطة. 
واأ�صاف" ان التلعب باالألفاظ وعدم قراءة ونقل اخبار الوزارة بدقة ومو�صوعية 
التي االوىل باجلميع دعمها وان�صافها".  ال�رصيحة  ي�صبب لغطا واحباطا لدى تلك 
وطماأن املتحدث با�صم الوزارة اجلميع ان الوزارة م�صتمرة يف اطلق دفعات رواتب 
االعانات االجتماعية وح�صب اجلدول ودون تغر. واكد منعم ان احد املواقع اخلربية 
تلعب بعنوان خرب منقول عن احدى ال�صحف واملوقع االلكرتوين الر�صمي للوزارة 
العمل: رواتب االعانة االجتماعية مهددة بالتوقف( ب�صورة  التايل )وزير  بال�صكل 
اوهم النا�س ان رواتب االعانات االجتماعية مهددة باالإيقاف وهو االمر الذي ننفيه 
العامة  املوازنة  مبوجب  موؤمنة  الرواتب  كون  ال�صحة  عن  وعار  وتف�صيل  جملة 
لهيئة  املتقدم  امللك  مع  اجتماعاته  احدى  الوزير من خلل  ان  واو�صح   . للدولة 
احلماية االجتماعية نوه اىل ان الدفعة املقبلة لرواتب االعانة االجتماعية قد ت�صهد 
ايقافات نتيجة لبيانات تتعلق بال�رصيبة او تكرار الب�صمة او لعدم حتديث بيانات 
اال�رصة، ما يتطلب من االق�صام العمل بروحية عالية ومهنية لتليف ح�صول اخطاء 

او حاالت تلعب.

 - مر�صاد  الكهرباء  خط  عودة  دياىل،  حمافظة  اأعلنت  اجلورنال:   - دياىل 
مثنى  املحافظ  وقال   . القادمة   ال�صاعات  خلل  اخلدمة  اىل  االإي��راين  دياىل 
 )400( االإي��راين  الكهربائية  الطاقة  خط  اإن"  �صحفي،  ت�رصيح  يف  التميمي 
مر�صاد - دياىل �صيعود اىل اخلدمة خلل �صاعات من اأجل اإنهاء اأزمة اإنقطاع 
الكهرباء يف مناطق حمافظة دياىل، بعد اإكمال االإجراءات املتعلقة باعطاله". 
واكد التميمي ان عودة عودة اخلط االإيراين اىل اخلدمة نتاج جلهود و�صغوطات 
االإحتادية  واحلكومة  الكهرباء  وزارة  مع  دياىل  حكومة  قبل  من  متوا�صلة 
الإنقاذ دياىل من االزمة الكبرة وامل�صاكل التي خلفها انقطاع اخلط االإيراين 
مرجحا عودة ا�صتقرار التيار الكهربائي يف املحافظة قريبا.  ودعا التميمي 
التيار  ان�صيابية  على  حفاظا  الكهربائي  اال�صتهلك  يف  الرت�صيد  "اعتماد  اىل 
الناقل  االيراين  ب�صكل منتظم ودائم اىل عموم مناطق دياىل".  وتوقف اخلط 
للكهرباء من ايران اىل دياىل منذ �صهرين ب�صبب م�صاكل مالية تعود اىل ديون 
.  وت�صتورد دياىل الكهرباء عرب خط )كرمن�صاه  العراقي  مرتتبة على اجلانب 
– دياىل( الذي يجهز املنظومة الوطنية بطاقة قدرها 400 ميكاواط ا�صافة 
اىل خط �رصبيل زهاب- خانقني الذي يجهز املنظومة الوطنية  بطاقة قدرها 
132 ميكاواط فيما  تقدر حاجة املحافظة حاليا اىل اكرث من 900 ميكاواط 

من التيارالكهربائي.

االراء المنشورة تعبر عن كتابها والتي 
تندرج تحت مظلة الحرية الصحفية وال تعبر 

بالضرورة عن رأي الصحيفة

عززت الكتل ال�سيا�سية 
اجتماعاتها يف �سبيل جمع 

مقاعدها لت�سل اىل عدد 
ي�سمح لها باعالن الكتلة 

االكرب، فقد تو�سل كل من 
رئي�س ائتالف دولة القانون 

نوري املالكي )26مقعدا( 
ورئي�س حتالف الفتح هادي 

العامري )49 مقعدا( اىل 
تفاهم العالن الكتلة االكرب 

منت�سف �سهر حزيران 
املقبل.

نيابي  م��ق��رتح  ال�صيا�صي  االف���ق  يف  والح 
اللغاء نتائج انتخابات اخلارج بعد اكرث من 

دولة عربية   21 اجراءها يف  ا�صبوعني على 
واجنبية، التي جرت يف136 مركزاً للقرتاع 
حتوي على 684. وك�صفت م�صادر مطلعة ان 
اإمكان  اىل  ت�صر  بدت  التحالفات  "خريطة 

الفتح  حتالف  مع  الكرديني  احلزبني  جمع 
ت�رصيبات  و�صط  ال��ق��ان��ون،  دول��ة  وائ��ت��لف 
يف  140مقعدا،  املالكي  جمع  احتمال  عن 
اأطراف  ان�صمام  اأخرى عن  ت�رصيبات  موازاة 

النائب عن ائتلف دولة  اإليه". ويقول  �صنية 
الكتل  "جميع  ان  ال�صهيل  ه�صام  القانون 
ت�صكيل  على  التباحث  ط��ور  يف  ال�صيا�صية 
الكتلة االكرب ومل تر�صم خريطة الكتلة لغاية 
االن"، موؤكدا وجود تقارب بني ائتلف دولة 
الكردية  وال��ق��وى  الفتح  وحتالف  القانون 

وال�صنية".
ان  ل�»اجلورنال«  حديثه  يف  ال�صهيل  وق��ال 
مع  تقاربها  ابدت  والكردية  ال�صنية  "القوى 
ائتلف دولة القانون باال�صافة اىل حتالف 
الكتلة  ت�صكيل  عن  االع��لن  و�صيتم  الفتح، 

االكرب يف منت�صف �صهر حزيران املقبل".
ال�صهيل  الغاء انتخابات اخلارج قال  وب�صاأن 
النها  لها  تاأثر  ال  اخل��ارج  "انتخابات  ان 
الناخبني  واغلب  قانونية  ب�صورة غر  جرت 

ال ميلكون الوثائق العراقية الر�صمية".
وا�صاف ان "مفو�صية االنتخابات والربملان 
لكن  االنتخابات  بالغاء  لهما  �صلحية  ال 
او  انتخابي  مركز  الغاء  الق�صاء  با�صتطاعة 

حمطة".
واأكد ال�صهيل ان "اللقاء الذي جمع ممثلني عن 
واالحتاد  الكرد�صتاين  الدميوقراطي  احلزب 
باملالكي  بغداد  يف  الكرد�صتاين  الوطني 
متهد  اولية  تفاهمات  اىل  تو�صل  والعامري، 
العلن الكتل االكرب يف �صهر حزيران املقبل، 

واختيار رئي�س احلكومة".
ويف موازاة ذلك ك�صفت  م�صادر مطعلة عن 
و�صع اللم�صات االأخرة لتحالف كبر يجمع 
احلكمة،  وتيار  )�صائرون(  ب�  الن�رص  ائتلف 
مبا  وامل�صتقلني،  ال�صغرة،  الكتل  من  وعدد 

ي�صاوي 160 ً مقعدا ً نيابيا.
وبعد ف�صل الربملان بعقد جل�صاته اال�صتثنائية 
النائب  اعلن  االن��ت��خ��اب��ات،  نتائج  الل��غ��اء 
املالكي  علي  ال��ق��ان��ون  دول��ة  ائ��ت��لف  ع��ن 
اخلارج  ت�صويت  نتائج  �صيلغي  ان"الربملان 
والنازحني للنتخابات الربملانية االخرة".

وقال املالكي يف حديث �صحفي "ال ي�صتطيع 
احد التكهن مبا �صت�صل اليه االمور حيث ان 
احلكومة تتحمل امل�صوؤولية ب�صبب واخر وهي 
�صيحملها  والربملان  منها  التن�صل  حت��اول 
امل�صوؤولية لعدم حمايتها للمفو�صية وحتميل 
التي  التزوير  باعمال  امل�صوؤولية  االخ��رة 

ح�صلت يف هذه االنتخابات".
"احلكومة واملفو�صية  ووي�صيف املالكي ان 
والتو�صيات  ال��ق��رارات  ال�صتلم  جاهزتان 
اال�صتعداد  اهبة  على  والربملان  النيابية..، 
للو�صول ملرحلة التو�صيات بعد ان انك�صفت 
الي�صوبها  تزوير  عمليات  وجود  يف  االم��ور 

ال�صك".
بعد  االنتخابات  يف  خا�رصون  نواب  وطالب 
الت�صويت  نتائج  من   % ل�5  ي��دوي  وف��رز 
والغاء  والنازحني  اخل��ارج  نتائج  وال��غ��اء 

نتائج من يثبت فيه تزوير.
النيابية  احل��ق��ائ��ق  تق�صي  جلنة  واك���دت 
االنتخابات  ت��زوي��ر  تثبت  اأدل���ة  امتلكها 
يف  ال�صلطات  دعت  فيما  ب��االأردن  العراقية 

بغداد وعمان للتحرك. 
ودعا ال�صلطات االمنية والرقابية يف اململكة 
اىل  االردن  يف  العراقية  واجلالية  االردنية 
ومكتب  روي��ال  فندق  على  املراقبة  تكثيف 

اشتداد التنافس على تشكيل الكتلة االكبر وترجيحات باعالنها في منتصف حزيران المقبل
بغداد – سعد المندالوي 

ك�صف النائب عن كتلة حتالف القوى العراقية حممد 
ت�صويت  اللغاء  تواقيع  جمع  عن   ، ربه  العبد  نوري 
ال�صوات  ال�صكانية  واحل��رك��ة  والنازحني  اخل��ارج 
 " ان   ، ت�رصيح  يف   ، رب��ه  العبد  وق��ال   . الناخبني 
ال�صوات  و�رصقة  تزويرا  �صهدت  االنتخابية  العملية 
ال�صلحيات  مبوجب  معاجلتها  من  والبد  الناخبني 
الد�صتورية ملجل�س النواب "، م�صرا اىل ان " اجلل�صة 
االنتخابات،  نتائج  الغاء  الجل  لي�صت  اال�صتثنائية 
". وا�صاف ان  بل لك�صف املزوين واحالتهم للق�صاء 
وت�صويت  اخلارج  ت�صويت  اللغاء  تواقيع  " مت جمع 
الف�صاد  ب��وؤرة  النها  ال�صكانية  واحلركة  النازحني 
 ، " لتحقيق غاياتها  ال�صيا�صية  الكتل  ا�صتغلتها  التي 

العدد  هم  النيابي  الطلب  على  املوقعني   " ان  مبينا 
التداولية  اجلل�ص�ة  ح�رصوا  الذين  النواب  من  نف�صه 
". وتابع  الواقع االنتخابي  النواب ملناق�ص�ة  ملجل�س 
ان " الطلب يت�صمن اجراء العد والفرز اليدوي جزئيا 
بن�صبة %10 ، ويف حال عدم تطابق ال�صناديق مع 
نتائج االقرتاع االلكرتونية املعلنة ، �صنطالب باعادة 
العد والفرز يف كل حمافظات العراق" .  وكان جمل�س 
النواب اخفق للمرة الثانية اول ام�س يف عقد جل�صته 
العملية  خمرجات  نزاهة  على  للوقوف  اال�صتثنائية 
االنتخابية ، فيما قررت رئا�صة الربملان حتويلها اىل 
تداولية لعدم اكتمال الن�صاب القانوين على ان تعقد 
جمددا اليوم االثنني. اىل ذلك اكدت اأكدت النائب عن 
ائتلف دولة القانون نهلة الهبابي، ان جمل�س النواب 
القادم �صيكون بع�س اع�صاءه من الدواع�س البعثية. 

وقالت الهبابي ان "جمل�س النواب القادم �صيكون فيه 
دواع�س وبعثية وكذلك الفا�صدين والفا�صلني، وتواجد 
عدم  اىل  العراق  �صيعر�س  القرار،  مركز  يف  ه��وؤالء 

اال�صتقرار، وي�صكل تهديد حقيقي على اأمنه القومي".
اىل  و�صلوا  والبعثية  الدواع�س  "هوؤالء  ان  واأ�صافت 
والتلعب  التزوير  عمليات  خلل  من  الربملان  قبة 
يوم  جريت  التي  الربملانية،  االنتخابات  نتائج  يف 
12 ايار احلايل". من جهته، اأكد النائب عن ائتلف 
الوطنية بزعامة نائب رئي�س اجلمهورية اإياد علوي 
�صت�صكل  املقبلة  احلكومة  اأن   ، عبطان  الكرمي  عبد   ،
املنا�صب  تق�صم  يف  الطائفية  املحا�ص�صة  وف��ق 
وقال عبطان يف  الثلث.  املكونات  والرئا�صات بني 
يف  الرئا�صية  املنا�صب  تق�صيم  “اأمر  اإن   ، ت�رصيح 
الطائفية  املحا�ص�صة  وفق  �صيتم  املقبلة  احلكومة 

)ال�صيعية_ال�صنية_الكردية(  الثلثة  املكونات  وبني 
ل�صغل من�صب رئا�صة اجلمهورية والوزراء والنواب”، 
م�صتبعدا “ا�صتبدال املنا�صب بني املكونات كما روج 
املنا�صب  ا�صتبدال  “اأمر  اإن  وا�صاف  البع�س”.  له 
توزيع  و�صيبقى  �صيئة  �صنة  الأنها  تطبيقه  ممكن  غر 
مبينا  والطائفية”،  املكون  للغة  خا�صعا  املنا�صب 
اإن “القانون العراقي ال ين�س على ح�رص اإي من�صب 
القوى  اأو مكون”. وكان احتاد  رئا�صي بجهة معينة 
رئا�صة  مبن�صب  مت�صكه  �صابق،  وق��ت  يف   ، اأك��د  قد 
احلديث  ان  املقبلة، م�صرا  الدورة  النواب يف  جمل�س 

عن مر�صح لرئا�صة املجل�س �صابق الأوانه.
احللفي،  جا�صم  �صائرون  حتالف  يف  القيادي  واعلن 
“ك�رص تقليد”  يف وقت �صابق، عن عزم حتالفه على 

احتفاظ كل مكون مبن�صب �صيادي ال يتغر،

بغداد_الجورنال


