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نجاح عملية جراحية نادرة الستئصال ورم مع
الضلع الرابع في كركوك
بغداد –اجلورنال � :أعلن مدير م�ست�شفى �آزادي التعليمي يف كركوك كيالن قادر
علي ،االربعاء ،عن جناح عملية جراحية نادرة لرفع وا�ستئ�صال ورم مع ال�ضلع
الرابع ملري�ضة تبلغ من العمر � 40سنة.
وقال علي يف بيان� ،إن "فريقا طبيا متخ�ص�صا يف م�ست�شفى �آزادي التعليمي جنح
يف اجراء عملية جراحية نادرة لرفع وا�ستئ�صال ورم مع ال�ضلع الرابع ملري�ضة
تبلغ من العمر � 40سنة لأول مرة يف م�ست�شفى �آزادي التعليمي بكركوك".
و�أو�ضح� ،أن "املري�ضة ر .ي من �سكنة حمافظة �صالح الدين – ق�ضاء بلد ادخلت
اىل م�ست�شفى �آزادي التعليمي وبعد اجراء كافة الفحو�صات ال�رسيرية واملختربية
واال�شعة واملفرا�س احللزوين تبينت وجود ورم كبري يف ال�ضلع الرابع من جهة
الي�سار ,مما ا�ستوجب اجراء عملية جراحية فوق الكربى ونادرة لرفع وا�ستئ�صال
الورم بالكامل مع ال�ضلع الرابع" ،مبينا �أن "العملية اجلراحية ا�ستمرت ثالث
�ساعات متوا�صلة وتكللت بالنجاح واحلالة ال�صحية للمري�ضة م�ستقرة بعد العملية
اجلراحية ومتاثلت لل�شفاء".

افتتاح شارع ابو نؤاس ذهابا وايابا اسفل
الجسر المعلق
اعلنت مديرية املرور العامة ،االربعاء ،عن اعادة افتتاح �شارع ابو ن�ؤا�س
�أ�سفل اجل�رس املعلق ذهابا وايابا.
وقال العميد عمار وليد من اعالم املديرية يف بيان انه "مت اعادة افتتاح
�شارع ابو ن�ؤا�س �أ�سفل اجل�رس املعلق و�سط بغداد ،ذهابا وايابا".
وا�ضاف انه "بذلك �سيكون الطريق مفتوح من اجلادرية ولغاية ج�رس االحرار
مفتوح ذهابا و�إيابا" ،م�شريا اىل ان "ذلك من �ش�أنه تقليل ال�ضغط والزخم
�ضمن الكرادة خارج والداخل".
يذكر ان قائد عمليات بغداد الفريق الركن جليل الربيعي اكد يف ت�رصيح
خ�ص به ال�سومرية نيوز ،ان "املنطقة اخل�رضاء �ستفتح قريبا امام حركة
العجالت من اجل تخفيف الزخم املروري احلا�صل يف العا�صمة".

نائب :مديريات التربية في بغداد لم تلتزم
بضوابط التعيين
بغداد  -اجل��ورن��ال :اتهم النائب عن كتلة �سائرون �صباح العكيلي،
الأربعاء ،مديريات الرتبية يف بغداد بـ"عدم االلتزام" ب�ضوابط التعيني يف
وزارة الرتبية ،م�ؤكداً �أن املدار�س الواقعة �رشق العا�صمة بحاجة ما�سة
للمدر�سني واملعلمني.
وقال العكيلي يف بيان �إنه "على حمافظة بغداد ومديريات الرتبية يف
العا�صمة العمل وفق �ضوابط التعيني وااللتزام بالقرار ال�صدار من جمل�س
املحافظة ل�سنة  ،"2018الفتا اىل ان "من (�ضمن) �رشوط التعيني الزام
الكوادر التدري�سية بالعمل باالطراف ملدة خم�س �سنوات وعدم ا�ستثناء
احد من ذلك وباثر رجعي من عام  2010اىل عام ."2016
و�أ�ضاف� ،أن "مديريات الرتبية يف بغداد مل تلتزم ب�ضوابط التعيني واعطت
املوافقات اال�صولية الكثري من الكوادر التدري�سية مل مي�ض على تعينهم
�سنتان او ثالث باالنتقال من االطراف �إىل املدار�س القريبة من مناطق
�سكناهم ،وهذا خمالف ال�ضوابط التعيني يف وزارة الرتبية".
وتابع� ،أن "حمافظ بغداد عطوان العطواين ووزارة الرتبية ومديرياتها
يف بغداد مطالبني بااللتزام بال�ضوابط التعيني وعدم خمالفة القانون"،
م�ؤكدا ان "مدار�س الواقعة يف مناطق �رشق بغداد تعاين من نق�ص كبري يف
الكوادر التدري�سية وهم بحاجه ما�سة اىل املدر�سني واملعلمني ل�سد النق�ص
يف املدار�س".

يـومية سيــاسيــة اقتصادية منوعة

المنافذ الحدودية تسمح باستيراد السيارات المستخدمة
بغداد  -الجورنال

ق��ررت هيئة املنافذ احل��دودي��ة ،الأرب��ع��اء ،ال�سماح
با�سترياد ال�سيارات امل�ستخدمة "بدون �رضر" ،فيما
ناق�شت ت�أمني احلماية للمنافذ احل��دودي��ة ومنع
�أدخال ال�سيارات املت�رضرة ،وتب�سيط اجراءات دخول
املجاميع ال�سياحية اىل مطار بغداد الدويل.
وجاء يف بيان للهيئة� ،أن "هيئة املنافذ احلدودية
عقدت اجتماعها الدوري احلادي ع�رش ملجل�س الهيئة
والذي ي�ضم يف ع�ضويته الوزارات والهيئات املمثلة
العاملة يف املنافذ احل��دودي��ة ،وت��ر�أ���س الأجتماع
رئي�س املجل�س كاظم العقابي والذي �أ�شار يف بداية
حديثه اىل مو�ضوع ال�سيارات املت�رضرة والتفريق
ب�ين امل��ت����ضررة وامل�ستخدمة لغر�ض اال���س��ت�يراد
ورف��ع توجيه املجل�س بعد ان مت الت�صويت عليه

لغر�ض تعميمه على املنافذ وال��ذي ت�ضمن (تعتمد
اج���ازة اال���س��ت�يراد باال�ضافة اىل م�صادقة جلان
الك�شف املوقعي يف املنافذ لغر�ض دخول ال�سيارات
امل�ستوردة وامل�ستخدمة ب��دون �رضر)" .و�أ�ضاف
البيان� ،أن "املجتمعني ناق�شوا فقرات جدول الأعمال
اخلا�ص باالجتماع الذي تناول عدة موا�ضيع ومنها
مناق�شة ت�أمني احلماية للمنافذ احلدودية ومهام
مدير املنفذ احل��دودي وطبيعة العالقة بينه وبني
الدوائر العاملة كما مت مناق�شة مو�ضوع منع �إدخال
ال�سيارات املت�رضرة من خ�لال ا�ست�ضافة معاون
مدير ع��ام امل��رور العامة ،كما ناق�ش املجتمعون
جباية الر�سوم الكمركية من قبل بع�ض جمال�س
املحافظات" .و�أ�شار �إىل مناق�شة "التو�صية املتعلقة
بالقرار ( )3م��ن اجتماع اللجنة الفنية لت�سهيل
النقل والتجارة ملنظمة (الأ�سكوا) ،كما مت تفعيل

مكاتب وزراة التجارة يف املنافذ احلدودية وتب�سيط
اجراءات دخول املجاميع ال�سياحية اىل مطار بغداد
الدويل ،ودعم الدوائر العاملة يف املنافذ احلدودية
من تخ�صي�صات ( )%50وال��ذي مت طرحه من قبل
ممثل وزارة الثقافة" .وتابع� ،أنه "متت مناق�شة �آلية
العمل والتن�سيق بني هي�أة املنافذ احلدوديةوحمافظة
الأن��ب��ار اليجاد �صيغة عمل م�شرتكة فيما يخ�ص
عملية اال�ستثمار يف �ساحات التبادل التجاري
و�ساحات وقوف ال�سيارات ،كما طرح ممثل حمافظة
ال�سليمانية عدم ا�ستئناف الرحالت اجلوية بني مطار
ال�سليمانية الدويل واجلمهورية الرتكية" ،مبين ًا �أن
"االجتماع اختتم باتخاذ عدة تو�صيات و�إر�سالها
لغر�ض احل�صول على موافقات �أ�صولية وفق ال�ضوابط
القانونية من �أ�صحاب القرار و�أيجاد احللول املنا�سبة
لتذليل العقبات يف عمل كافة الدوائر العاملة يف

املنافذ احلدودية" .واكدت هيئة اجلمارك ،يف �شهر
ايار املا�ضي ،ان ال�سيارات املت�رضرة او ما يعرف
بـ"الوارد االمريكي" غري م�سموح دخولها للعراق.
وق��ال املتحدث با�سم الهيئة م�صطفى الراغب ان
"اللجنة االقت�صادية مبجل�س ال��وزراء ق��ررت منع
دخ��ول ال�سيارات املت�رضرة او ما يعرف بالوارد
االمريكي اىل العراق" ،م�شريا اىل ان "جميع ال�سيارات
�س�سي�سمح بدخولها اذا كانت حتمل �شهادة من�ش�أ وفق
ال�ضوابط القانونية".
وا�ضاف الراغب ان "هيئة اجلمارك هي جهة تنفيذية
ولي�ست ت�رشيعية وبالتايل فانها تنفذ ال��ق��رارات
ال�صادرة من اجلهات العليا".
وتدخل للعراق الكثري من ال�سيارات احلديثة املت�رضرة
وامل�ستوردة من دول امريكا وكندا ليتم ا�صالحها يف
العراق.

عبد المهدي لنواب البصرة :بدأنا باجراءات فعلية لتقديم كل الدعم للمحافظة واهلها
بغداد  -الجورنال

وج��ه رئي�س ال����وزراء ال��ب����صرة املحلية وق��ادت��ه��ا االمنيني
بالعمل امل�����ش�ترك لو�ضع احل��ل��ول ل�لا���ش��ك��االت ال��ت��ي حتول
دون تقدمي اخلدمات اله��ايل املحافظة ،م�ؤكدا ان احلكومة
ب��د�أت ب��اج��راءات فعلية لتقدمي كل الدعم للمحافظة واهلها.
وق����ال امل��ك��ت��ب الإع�ل�ام���ي ل��رئ��ا���س��ة ال������وزراء ،يف ب��ي��ان ،
�إن "رئي�س جم��ل�����س ال������وزراء ع����ادل ع��ب��د امل���ه���دي ع��ق��د،
ام�����س اج��ت��م��اع��ا م��ع ن���واب حم��اف��ظ��ة ال��ب����صرة وحمافظها
ورئ��ي�����س جمل�س امل��ح��اف��ظ��ة وق��ائ��د العمليات وال�رشطة"
و�أو����ض���ح ان االج��ت��م��اع "ناق�ش او����ض���اع ال��ب����صرة يف
جم��االت االم��ن واالع��م��ار وت��وف�ير مياه ال����شرب واال�ستثمار
واخل��دم��ات وال��زراع��ة وال�صناعة وال�سكن وال�صحة والطرق
وت���وف�ي�ر ف��ر���ص ال��ع��م��ل وك����ل م���ا ي��ت��ع��ل��ق باملحافظة".
و�أ���ش��ار البيان اىل �أن "النواب وامل��ح��اف��ظ ورئي�س جمل�س
املحافظة وقائد العمليات وال�رشطة قدموا عر�ضا مف�صال
عن الب�رصة وامل�شاكل والعقبات التي تقف حائال امام تقدمي
اخلدمات اله��ايل الب�رصة" ،مو�ضحا �أن عبد املهدي "رحب
بالنواب واحل�ضور و�أك��د ان حمافظة الب�رصة الفيحاء كبرية
باهلها وامكانياتها وت�أريخها وم�ستقبلها وه��ي عا�صمة
وا�ضاف عبد املهدي ،وفق البيان ،ان "الب�رصة لها خ�صو�صية
كبرية ولدينا القدرة كحكومة مركزية وحملية و�سلطة ت�رشيعية
على ان يكون عملنا متكامال لتقدمي كل ما يخدم املحافظة
وجتاوز العديد من العقبات واالبتعاد عن االتهامات املتبادلة".
وا���ش��ار عبد املهدي اىل "اهمية توفري البيئة اال�ستثمارية
ال�صحية من خالل اجراءات تنفيذية وت�رشيعية والذي �سيكون
له دور كبري يف االع��م��ار وتوفري فر�ص العمل واخلدمات".
وفيما يخ�ص التظاهرات اك��د رئي�س ال���وزراء ،على "احقية
املواطنني بالتظاهر ال�سلمي واف�ساح املجال للتعبري باعتباره
ممار�سة دميقراطية �صحيحة وان تبقى يف احلدود ال�سلمية".
وا�شار البيان اىل �أن رئي�س الوزراء "وبعد ا�ستماعه ملا عر�ضه كل
نائب يف �رشح ومقرتحات مف�صلة ،وجه بالعمل امل�شرتك لو�ضع
احللول لال�شكاالت التي حت��ول دون تقدمي اخلدمات الهايل
الب�رصة وان يتم و�ضع احللول الالزمة ملا عر�ضه النواب" ،م�ؤكدا
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