
�أزمة  تفاقم  من  �لب�رصة،  حمافظة  جمل�س  رئا�سة  حذرت 
تكد�س �لب�سائع �مل�ستوردة د�خل �ملنافذ �حلدودية �لربية 
و�لبحرية �لو�قعة يف �ملحافظة، و�عتربت �مل�سكلة ناجمة 

عن خلل يف �إد�رة �ملنافذ �حلدودية.
�إن  �لبزوين  ح�سن  �سباح  �ملحافظة  جمل�س  رئي�س  وقال 
�حلدودية  �ملنافذ  يف  �مل�ستوردة  �لب�سائع  تكد�س  "�أزمة 
جندد  ولذلك  تفاقم،  يف  ز�ل��ت  ما  �لب�رصة  يف  �لو�قعة 
�القت�سادي"،  �لو�سع  على  ذلك  تد�عيات  من  حتذيرنا 
مبينًا �أن "ما يح�سل هو نتيجة طبيعية ل�سوء �إد�رة �ملنافذ 
يف  �حلدودية  "�ملنافذ  �أن  �ىل  �لبزوين  ولفت  �حلدودية". 
على  �سيطرتها  تفر�س  موحدة  �سلطة  �ىل  بحاجة  �لعر�ق 
ت�ستورد  �أن  �ملعقول  "من غري  �أنه  معترب�ً  �ملنافذ"،  كافة 
�أ�سو�ق  �ىل  ت�سل  ثم  كرد�ستان،  �قليم  منافذ  من  ب�سائع 
�لب�رصة، بينما �لب�سائع �مل�ستوردة عرب �ملو�نئ �لتجارية 
ب�سهولة".  �ملحافظة  �ىل  ت�سل  ال  �لب�رصة  يف  �ملوجودة 
من  �لرغم  على  �ل�سفرة  "�سيطرة  �أن  �ىل  �لبزوين  و�أ�سار 
من  �أف�سل  وجودها  �أن  �إال  عملها  ب�ساأن  �لف�ساد  موؤ�رص�ت 
بهذه  معينة  �ملالية  "وز�رة  �أن  م�سيفًا  وجودها"،  عدم 
�ملنافذ  هيئة  من  ونريد  �لكمارك،  هيئة  وكذلك  �لق�سية، 
�لقو�نني  �أن تعلن عن �ملنافذ �مللتزمة بتطبيق  �حلدودية 
�أن  يذكر  تلتزم".  ال  �لتي  و�ملنافذ  �الحتادية  و�لقر�ر�ت 
حمافظة �لب�رصة متتلك �لعديد من �ملنافذ �حلدودية �لربية 
و�لبحرية، �إذ ت�سم خم�سة مو�نئ جتارية ترتادها ع�رص�ت 
�لبو�خر �الأجنبية �سهريًا، هي مو�نئ �أم ق�رص �ل�سمايل و�أم 
ق�رص �جلنوبي وخور �لزبري و�ملعقل و�أبو فلو�س، فيما يقع 
منفذ �سفو�ن �لربي �لوحيد بني �لعر�ق و�لكويت يف ق�ساء 
�لزبري، ويف ق�ساء �سط �لعرب يقع منفذ �ل�سالجمة �لربي 

مع �إير�ن.
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المالية النيابية تكشف عزمها تشريع قانون ينظم الضريبة وفق معايير معينة
المحكمة االتحادية تؤكد السعي لتطوير 

العمل بالدستور

نائب : نواب وعشائر البصرة يدعمون جهود 
العامري في ملف اعمارها

الكعبي يدعو وفدًا عربيًا الى زيارة بغداد بهدف 
توحيد الكلمة لنبذ التطرف

لتطوير  �ل�سعي  �لثالثاء،  �ملحمود،  مدحت  �لعليا  �الحتادية  �ملحكمة  رئي�س  �أكد 
وقال  �لدولية.  �لتجارب  مع  �لتو��سل  �أهمية  على  م�سدد�ً  بالد�ستور،  �لعمل  �أ�ساليب 
�ملحمود يف بيان �سدر خالل ��ستقباله رئي�س معهد �حلكومة �لكندي �نتوين فايف 
و�لوفد �ملر�فق له، �إن "�ملحكمة �الحتادية �لعليا تعمل من خالل �خت�سا�ساتها �إىل 
�لتو��سل  "�أهمية مد ج�سور  على  �لعر�قي"، م�سدد�ً  بالد�ستور  �لعمل  �أ�ساليب  تطوير 
يف  �لد�ستوري  "�لق�ساء  �أن  و��ساف  �ملتطورة".  �لدولية  �لتجارب  مع  و�لتعاون 
�لعر�ق ي�سعى �إىل تر�سيخ مبادئ و�أحكام �لد�ستور ن�سًا وروحًا ال�سيما على �سعيد 
حقوق �الإن�سان و�حلريات �لعامة وحقوق �ملر�أة". من جانبه �أعرب �نتوين فاين عن 
مبا  �لتعاون  "لتعزيز  ��ستعد�ده  مبديًا  �لعليا،  �الحتادية  �ملحكمة  بتجربة  �إعجابه 

يخدم م�سلحة �لعر�ق وكند�".

توفري  �همية  �مل��ال��ك��ي،  �ل�سالم  عبد  �لب�رصة  حمافظة  ع��ن  �لنائب  �ك��د 
مبتابعة  �ملكلف  �لعمل  لفريق  �لكاملة  و�ل�سالحيات  �ملالية  �لتخ�سي�سات 
م�سري�  �لعامري،  هادي  �لفتح  حتالف  رئي�س  برئا�سة  �ملحافظة  �عمار  ملف 
�أن جميع نو�ب وع�سائر �ملحافظة �سيكونون د�عمني وبقوة للعامري يف  �ىل 
جهوده بغية �عمار �ملحافظة و�لنهو�س باخلدمات فيها. وقال �ملالكي ، �ن 
�ستة  بح�سور  �لعامري  مع  �جتمع  �ملهدي  عبد  عادل  �لوزر�ء  جمل�س  "رئي�س 
وزر�ء للتباحث حول ملف �خلدمات و�العمار يف حمافظة �لب�رصة"، مبينا �ن 
"�الجتماع مت فيه �التفاق ر�سميا بان �لعامري �سيتوىل مهام �عمار �ملحافظة 
وع�سائر  "نو�ب  �ن  �ملالكي،  و��ساف  فيها".  �مل�ساريع  وتنفيذ  وخدماتها 
للعامري  �لكامل  دعمهم  ويوؤكدون  �خلطوة  بهذه  يرحبون  جميعا  �ملحافظة 
يف �لت�سدي لهذ� �مللف �ملهم بغية �لنهو�س باو�ساع �ملحافظة �خلدمية بعد 
�سنني من �ملعاناة ونق�س �خلدمات"، م�سدد� على "�همية توفري �لتخ�سي�سات 
�ملالية و�ل�سالحيات �لكاملة لفريق �لعمل �ملكلف مبتابعة ملف �ملحافظة من 

قبل �ل�سلطتني �لت�رصيعية و�لتنفذية".

�لعماين  �لوفد  �لكعبي،  كرمي  ح�سن  �لنو�ب  جمل�س  لرئي�س  �الول  �لنائب  دعا 
لزيارة بغد�د بهدف توحيد �لكلمة خالل �ملرحلة �ملقبلة لنبذ �لتطرف.

جاء ذلك خالل لقائه ، على هام�س �جتماعات �حتاد وجمال�س �لدول �الع�ساء 
�لرباط يف  �ملغربية  �لعا�سمة  �ملقامة حاليا يف  �ال�سالمي  �لتعاون  ملنظمة 
للفرته من }-11 14{ �ذ�ر �جلاري، رئي�س جمل�س �ل�سورى يف �سلطنة عمان 
�لكعبي  وقال  �مل�سارك.  �لربملاين  و�لوفد  �ملعويل  نا�رص  بن  هالل  بن  خالد 
خالل �للقاء �لذي ح�رصه كل من �لنو�ب �ع�ساء �لوفد �لنيابي �لعر�قي و�لقائم 
باعمال �سفارة �لعر�ق بالرباط �ن " �للقاء�ت و�لزيار�ت �الخرية �لتي حتققت 
بني �لعر�ق وعمان هي دليل على عمق �لعالقات �لطيبة بني �لبلدين ، وبالرغم 
من مرور �لعر�ق مبحنة كبرية خالل �لفرتة �ملا�سية رمبا تكون قد �بعدته عن 
بعد  بالتعايف خا�سة  بدء  لكنه  �لدولية  و�ال�سالمية وحتى  �لعربية  حا�سنته 

�النت�سار على �الرهاب ".

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

نا�سطون  ن�رصها  ���س��ور  �أظ��ه��رت  و�أخ����ري�، 
عر�قيني  �الجتماعي  �لتو��سل  مو�قع  على 
�أح��د  ع��ي��ادة  عند  لياًل  �لر�سيف  يفرت�سون 
�جلر�حني �لبارزين يف بغد�د، �آملني �حل�سول 

على دور لهم عند و�سوله �إىل �لعيادة.
�لدكتور  ب��غ��د�د  �أط��ب��اء  نقابة  ع�سو  وق��ال 
�ملر�سى  طو�بري  م�ساهد  "�إن  �لعاين،  علي 
�أب��و�ب  عند  �لليل  �أو  �لفجر  منذ  و�نتظارهم 

�لفر�ّ�س  تالعب  �أو  �لبارزين،  �الأطباء  عياد�ت 
يف  �ملنتظرين  �ملر�سى  ب��اأدو�ر  )�ل�سكرتري( 
الإدخالهم  �ملر�سى  ر�سى من  و�أخذه  �لعيادة، 
قبل غريهم �إىل �لطبيب، تعترب من �أبرز معامل 

�نهيار �لقطاع �ل�سحي بالعر�ق".
"لو كانت هناك م�ست�سفيات  �لعاين:  و�أ�ساف 
حمرتمة وفيها �أطباء خرب�ء ملا ��سطر �لنا�س 
لهذ� �لعذ�ب، ولو جنحت �لدولة يف توفري مكان 
حمرتم للطبيب �ملحرتف بداًل من ذهابه �إىل 

�الأردن �أو تركيا لعاد �إىل وطنه وبني �أهله".

و�عترب �أن "�لعر�ق بات بيئة طاردة للكفاء�ت 
وكثري من �الأطباء �ملوجودين حاليا يعتربون 
�أخالقية،  مهمة  مبثابة  �ل��ع��ر�ق  يف  عملهم 
�لفقرية  �ل�رصيحة  على  �سيوؤثر  فغيابهم 
قليال  ب��ات  ع��دده��م  لكن  �الأوىل.  ب��ال��درج��ة 
�ملر�سى  م��ن  �ل�سفوف  ه��ذه  جت��د  ل��ذ�  ج��د�، 
تتكد�س عند �أبو�ب عياد�تهم، بينما �لعياد�ت 
�الأطباء  كون  فارغة  �حلكومية  �ال�ست�سارية 
فيها �سبانًا، للتو تخرجو� يف �جلامعة ولي�س 

لديهم �أي خربة". 

ينه�س  يوم،  كل  �ل�سباح  �سم�س  �إ�رص�ق  ومع 
�لعيادة  باب  �أمام  ليحت�سدو�  باكر�  �ملر�سى 
بانتظار �ل�سكرتري ومن ثم �لطبيب. �أو�سح �أبو 
حازم، وهو �أحد �ملر�سى، معاناته ل�"�لعربي 
�جلديد"، قائاًل: "مل نح�سل على حجوز�ت عرب 
�لهاتف، �ت�سلنا ب�سكرتري �لطبيب عّدة مر�ت، 
�لطبيب،  مع  م�سبقا  حجز  ال  �أّن  �أبلغنا  لكّنه 
�أ�سبقية  بح�سب  للعيادة  �ل��دخ��ول  �سيكون 

�لو�سول".
يدعيه  م��ا  عك�س  ه��و  ي��ح��دث  "ما  وت��اب��ع: 

�لر�سيف  على  ونبيت  لياًل  ن�سل  �ل�سكرتري، 
قبل  �لعيادة  ب��اب  على  ونقف  �لفجر،  حتى 
�لعيادة  �إىل  ن��دخ��ل  عندما  لكن  و���س��ول��ه، 
للدخول  �مل�ساء  حتى  و�أحيانا  كثري�  نتاأخر 
قبلنا  كرث  مر�جعون  يدخل  �إذ  �لطبيب،  �إىل 
عّدة  من  متاأخرون  باأنهم  يربر  و�ل�سكرتري 

�أيام".
وم�ساعديه  �الأط��ب��اء  مر�فقي  �أغلب  ويعمل 
حتى  للمر�سى،  وبيعها  �حلجوز�ت  ب�سم�رصة 
مبالغ  على  ذل��ك  خ��الل  من  يح�سلون  �أّنهم 
مر�فقي  �أح���د  وق���ال  ي��وم��ي��ة.  ك��ب��رية  مالية 
"نتعامل  و(،  )ه�.  ال�سمه  رمز  �لذي  �الأطباء 
مع �ملر�سى يوميًا، ونح�سل من خالل مترير 
�ملري�س �إىل �لطبيب على مبلغ 20 �أو 25 �ألف 
دينار، وي�سل �ملبلغ �إىل نحو 250 �ألف دينار 

يف �ليوم �لو�حد".
و�أ�ساف: "مرتباتنا من �الأطباء ال تكفينا من 
 250 �ل�سهري  فر�تبي  �لتعامالت،  هذه  دون 
�ملر�سى،  �أتعامل مع  ال  فلم  دينار فقط،  �ألف 
�لو�حد  �ليوم  يف  �أحيانا  منهم  �أح�سل  �لذين 

على �أكرث من ر�تب �سهري".
�لعر�قيني  �الأطباء  بع�س  يتهم  من  وهناك 
�ملر�سى  حجوز�ت  ترتيب  عدم  يف  بالتعمد 
�إعالمية،  مكا�سب  لتحقيق  خطوة  يف  لديهم، 
عياد�تهم  �أم���ام  �ملر�سى  تكد�س  �إّن  حيث 

يعتربونه �سمعة تخدمهم.
وقال ع�سو جمعية "�أمل" ملحاربة �ل�رصطان 
�الأطباء  "بع�س  �إّن  �لطلب،  فالح  �لعر�ق،  يف 
يحاولون �أن تكون مر�جعاتهم فو�سوية، وال 
ثابتة"،  وحجوز�ت  باأوقات  ترتيبها  يريدون 
�سمعة  يعتربونها  �لفو�سى  "حالة  �أّن  مبينا 
جيدة لهم، توؤ�رص على �أّن هذ� �لطبيب م�سهور 
من  كثري  يق�سده  لذ�  بالطب،  طويل  باع  وله 

�ملر�جعني".
�الأطباء"،  يحا�سب  قانون  يوجد  "ال  �أّنه  و�أكد 
�لكاملة  �مل�سوؤولية  �ل�سحة  وز�رة  حمماًل 
حلماية  �إج��ر�ء  �أي  تتخذ  مل  "كونها  ذلك،  عن 

�ملري�س من �سلطة �لطبيب و��ستغالله".

عراقيون يبيتون أمام عيادات األطباء وسماسرة يبيعون حجز المعاينات
بغداد - متابعة

�سعي  عن  �لربملانية،  �ملالية  �للجنة  يف  ع�سو  ك�سفت 
جلنتها تقدمي مقرتح قانون ينظم �لعمل �ل�رصيبي مبا 
ي�سمح زيادة و�رد�ت �لدولة واليثقل كاهل �ملو�طن �و 
�أ�سارت  فيما  معينة"،  معايري  "وفق  �ال�ستثمار  يطرد 
ويفتقر  جد�  متاأخر  بالعر�ق  �ل�رصيبي  �لنظام  �أن  �إىل 
ت�سمح مبتابعة  �لتي  �اللكرتونية �حلديثة  �الجهزة  �ىل 
�خال�س  �لنائبة  وق��ال��ت  �ل�����رص�ئ��ب.  م��ن  �ملتهربني 
من  تعترب  �لعامل  دول  بكل  "�ل�رص�ئب  �إن  �لدليمي 
�مل�سادر �لرئي�سية لدعم مو�زنة �لدولة، لكننا الن�ستطيع 
يف �لعر�ق �ل�سيطرة على �ل�رص�ئب يف ظل نظام �رصيبي 
قدمي"، مبينة �ن "�لنظام �ل�رصيبي بالعر�ق بحاجة �ىل 

تطوير الن �لبلد مقارنة بالدول �ملتقدمة فهو �سئ جد� 
�لبلد  �ىل  �لو�ردة  �ل�سلع  �لنظام مقارنة بحجم  يف هذ� 
"�لنظام  �لدليمي، �ن  من �ملنافذ �حلدودية". و��سافت 
�الجهزة  �ىل  ويفتقر  جد�  متاأخر  بالعر�ق  �ل�رصيبي 
�اللكرتونية �حلديثة �لتي ت�سمح مبتابعة �ملتهربني من 
�ل�رص�ئب، وبحال �ردنا �ل�سيطرة فينبغي تزويد �ملنافذ 
ت�سمح  متقدمة  و�ل��ي��ات  وم��وح��دة  متطورة  باجهزة 
"�للجنة  �ن  �ىل  الفتة  جتارية"،  عمليات  �ي  مبتابعة 
�لربملان  �ع�ساء  باقي  مع  وبالتعاون  ت�سعى  �ملالية 
بالقانون  تعديالت  �سياغة  �ىل  �ملجل�س  ورئا�سة 
ي�سمح  مبا  �ل�رصيبي  �لنظام  بتطوير  ي�سمح  �ل�رصيبي 
توفري  �الم��ر  ��ستلزم  لو  حتى  �لبلد  و�رد�ت  ب��زي��ادة 
تخ�سي�سات مالية لدعم هذ� �لقطاع �ملهم". ولفتت �ىل 

�ن "هنالك عقار�ت تابعة للدولة باالالف لكنها ماجرة 
مببالغ قليلة جد� و�لبع�س منها لي�س له �ي جردود�ت 
تتعلق  باملو�زنة  فقرة  �در�ج  على  نعمل  ،ماجعلنا 
بغية  كانت  و�ينما  كانت  مهما  �لعقار�ت  تلك  بجرد 
�سمان �حل�سول منها على و�رد�ت خلزينة �لدولة مبا 
ي�ساهم يف زيادة مردود �لعقار�ت ويق�سي على �لف�ساد 
�ل�رص�ئب  "زيادة  �ن  وتابعت،  �مللف".  بهذ�  �ملوجود 
منا�سبة  خدمة  تقابلها  �ن  ينبغي  لكن  مهم  �مر  هي 
وتلبي �حتياجات �ملو�طن وت�ساهم يف �ير�د�ت �لدولة 
،خا�سة �ن �لو�سع �حلايل يت�سمن �رص�ئب قليلة لكنها 
باملقابل التقدم خدمة جيدة والت�ساهم يف دعم خزينة 
خالل  من  �ل�رص�ئب  "زيادة  �ن  على  �لدولة"،م�سددة 
ت�رصيع قانوين ينبغي �ن التكون على ح�ساب �ملو�طن 

�لدخل  ذوي  و�مل�ستثمرين  �ل�رصكات  على  بل  �لب�سيط 
�ن  �لوقت  وبنف�س  متقدمة  خدمات  ومقابلها  �ملرتفع 
 ، وتابعت  لال�ستثمار".  طاردة  �ل�رص�ئب  تلك  التكون 
�ن "�ملو�زنات �ل�سابقة و�سعت �رص�ئب على �سالونات 
عملنا  وقد  �لب�سيط  باملو�طن  ترتبط  وق�سايا  �حلالقة 
على �لغاء تلك �ل�رص�ئب و�لتوجه لدر��سة مقرتح قانون 
ن�سعى لت�رصيعه بالفرتة �ملقبلة يت�سمن تنظيم �لنظام 
�ل�رصيبي بالعر�ق من خالل و�سع �رص�ئب حمددة لكن 
�ملرتفع و�سمن  �لدخل  �ل�رصكات وذوي  ��سحاب  على 
و�ملناطقية  �الجتماعية  �حلالة  تتبع  حمددة  معايري 
يخدم  ومب��ا  �ملتحققة  و�لربحية  �لعامة  و�ل�رصيبة 
�قت�سادية  روؤية  وفق  �لب�سيط  و�ملو�طن  �لدولة  خزينة 

تن�سجم مع �لنظام �لعاملي لل�رص�ئب"،

بغداد - الجورنال

بسبب تناقص عدد األطباء 

المحترفين في العراق بعد 

مغادرة اآلالف منهم البالد، 

إثر األوضاع األمنية السيئة 

واستهدافهم المتكرر 

بات الوصول إلى طبيب 

محترف أمراً غير سهل على 

اإلطالق، لذلك يتكدس 

مئات المرضى يوميًا عند 

أبواب العيادات أماًل في 

الحصول على المعاينة 

واالستشارة الالزمة.
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