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نريدها نزيهة !....
ال�أع ��رف حقيق ��ة من قال ب� ��أن " الإن�سان مي ��وت �إذا فق ��د قدرته على
التمن ��ي  ،ولي� ��س اذا فقد الق ��درة على التنف�س " لكن ��ي اعتربه حمق ًا
 ،فم ��ا دمن ��ا نحيا ونتنف�س فالب ��د لنا �أن نعي�ش تلك احلي ��اة فع ًال ب�أن
نوا�صل التمني ع�سى �أن تفتح لنا االبواب املغلقة وجند �ضوء ًا ينري
لنا االنفاق املظلمة ..
م ��ع ا�شتداد حم ��ى التحالفات من اجل خو� ��ض االنتخابات واحتدام
اجل ��دل حول اجراء االنتخابات �أو ت�أجيلها الي�سعنا �إال �أن نتمنى �أن
متت ��از هذه امل ��رة بالنزاهة على الرغ ��م من ادراكنا الت ��ام حلقيقة ان
ني ��ل املطالب اليكون بالتمني لكننا ندرك �أي�ض ًا �إن مطالب ال�شعب مل
تتحقق من ��ذ �أن ذقنا طعم الدميقراطية وخ�ضن ��ا جتربة االنتخابات
املتح�ضرة واذن فلي�س �أمامنا الآن �إال التمني !!
ي ��رى بع�ض املحللني ال�سيا�سيني ان ن�سب ��ة امل�شاركة يف االنتخابات
التنعك�س على نتائجها بل يعتمد الف�شل والنجاح على وجود تالعب
يف النتائ ��ج ..كي ��ف ميك ��ن �إذن �أن ن�ضمن ذلك واحل ��رب االنتخابية
بانت بوادرها منذ الآن مابني حماوالت ل�شراء البطاقات االنتخابية
للفق ��راء والنازح�ي�ن وت�صريح ��ات �سيا�سي ��ة التخل ��و م ��ن اال�س ��اءة
والت�سقي ��ط عدا عودة التفجريات اىل ال�ش ��ارع العراقي الذي حظي
بالأم ��ن ن�سبي ًا منذ فرتة الب�أ�س بها وحماوالت االغتيال والتهديدات
التي بد�أت تطال البع�ض ..
لق ��د اعتدنا قبل كل انتخاب ��ات �أن ن�شهد �سلوكيات باتت م�ألوفة لدينا
كا�ستخ ��دام ال�شع ��ارات احلزبية والطائفية وبث وع ��ود بالتعيينات
وتوزي ��ع الأموال والهدايا على الفئ ��ات املعوزة خ�صو�ص ًا للح�صول
عل ��ى �أ�ص ��وات انتخابي ��ة ف� ً
ضال ع ��ن ا�ستئج ��ار م�صوت�ي�ن يحملون
�صف ��ة مراقب�ي�ن لالنتخاب ��ات لك ��ن وظيفته ��م الأ�سا�سي ��ة ه ��ي جم ��ع
ا�ص ��وات للمر�ش ��ح من معارفه ��م  ،ومع اق�ت�راب موع ��د االنتخابات
وتفاق ��م م�شاكلها ومالب�ساتها فما ال ��ذي يحمله املر�شحون هذه املرة
يف جعبته ��م م ��ن و�سائل مبتك ��رة للح�صول على �أ�ص ��وات الناخبني
؟..ال�أظ ��ن �أن و�سائلهم �ستكون نزيهة كما نتمنى فاملناف�سة حادة جد ًا
والوج ��وه التي �سب ��ق وحققت الفوز بو�سائل �أق ��ل مايقال عنها �إنها
ملتوية هي نف�س الوجوه الت ��ي تعود ثانية خلو�ض االنتخابات مع
تغيري القوائم �أوالكتل �أو ايديولوجية الأحزاب التي تقودها  ،ولأن
املواط ��ن العراق ��ي اعتاد ان يختار رم ��وزا تلبي ميول ��ه الطائفية او
القومي ��ة واليهمها ان تلبي مطالبه ف�سيعاود حتما انتخاب نف�س تلك
الوج ��وه و�سي�سري خلفها مغم�ض العينني لي� ��س ب�سبب افتقاره اىل
الوع ��ي ال�سيا�سي كم ��ا يتهمه بع�ض امل�س�ؤولني ب ��ل لأنه يبحث عمن
يعتق ��د ب ��ان هنال ��ك م�صلحة م�شرتكة جتمع ��ه به  ،وطامل ��ا �سيوا�صل
املر�شح انتهاج خمتلف الو�سائل الرخي�صة �أحيان ًا الجتذاب الناخبني
 ،ويوا�صل الناخب اختيار الرموز بد ًال من تغيري توجهاته وافكاره
فل ��ن ن�ضمن ح�ص ��ول انتخابات نزيه ��ة و�سنوا�صل التمن ��ي بدورنا
مادمنا منلك القدرة على التنف�س ..
كيف ميكن �إذن �أن ن�ضمن ذلك
واحلرب االنتخابية بانت بوادرها منذ
الآن مابني حماوالت ل�شراء البطاقات
االنتخابية للفقراء والنازحني
وت�صريحات �سيا�سية التخلو من
اال�ساءة والت�سقيط
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�ش��رطة ذي قار تك�ش��ف عن ارتفاع معدالت االنتحار بن�س��بة  31باملئة
 احل��وادث املروري��ة  16باملئ��ة وانخفا���ض يف اجلرائ��م اجلنائي��ة والإرهابي��ة
 ذي قار  /ح�سني العامل
ك�شف ��ت قي ��ادة �شرط ��ة ذي ق ��ار عن
ارتف ��اع مع ��دالت االنتح ��ار بن�سبة
 31باملئ ��ة واحل ��وادث املروري ��ة
 16باملئ ��ة  ،وفيم ��ا �أ�ش ��ارت اىل
انخفا� ��ض جرائ ��م االختط ��اف
وال�سرق ��ة واجلرائ ��م اجلنائي ��ة
واالرهابي ��ة ،دع ��ت لتبن ��ي برام ��ج
حكومية وجمتمعية فاعلة للحد من
ح ��االت االنتحار من خ�ل�ال تعاون
امل�ؤ�س�س ��ات احلكومي ��ة والباحثني
والأكادميي�ي�ن ومنظم ��ات املجتمع
املدين.
وقال رئي�س اللجن ��ة الأمنية العليا
حمافظ ذي قار يحيى النا�صري يف
كلمته خالل م�ؤمت ��ر الواقع الأمني
واجلنائ ��ي ال�سن ��وي ال�سابع الذي
عقدته قي ��ادة ال�شرطة بالتعاون مع
حمكمة ا�ستئناف ذي قار االحتادية
عل ��ى قاع ��ة به ��و بلدي ��ة النا�صرية
وح�ضرت ��ه امل ��دى �إن " املعطي ��ات
االمني ��ة الت ��ي مت ت�سجيله ��ا خ�ل�ال
العام املن�صرم ت�شري اىل انخفا�ض
يف مع ��دالت اجلرائ ��م االرهابي ��ة
لتق ��ارب ال�صف ��ر حي ��ث مل ت�سج ��ل
ذي ق ��ار �إال حادث� � ًا ارهابي� � ًا واح ��د
فق ��ط وكان خ ��ارج مدنه ��ا ،ف�ض�ل�ا
ع ��ن ت�سجي ��ل انخفا� ��ض ملح ��وظ
يف مع ��دالت اجلرمي ��ة اجلنائي ��ة
مبختلف انواعها".
و�أو�ض ��ح النا�ص ��ري �أن "حتقي ��ق
النج ��اح يف ه ��ذا املج ��ال املعق ��د
يب�ي�ن اجله ��د امل�ستم ��ر لتفعيل عمل
الت�شكي�ل�ات واالجه ��زة الأمني ��ة
ومثاب ��رة وجه ��ود ال�ضب ��اط
واملنت�سب�ي�ن والتع ��اون املثم ��ر
واملخل� ��ص لل�سلط ��ة الق�ضائي ��ة يف
حمكمة ا�ستئناف ذي قار االحتادية،
وكذل ��ك �أف ��راد املجتم ��ع ف�ض�ل�ا عن
التحديث امل�ستم ��ر للخطط االمنية
وفق ًا للمعطيات واملتطلبات الأمنية
على �أر�ض الواقع"
وم ��ن جانبه ��ا �أو�ضح ��ت قي ��ادة
ال�شرطة يف بيان �صدر عقب انعقاد
م�ؤمتر الواقع الأمني واجلنائي �إن
" م�ؤمتر الواقع الأمني واجلنائي
ال ��ذي عقدت ��ه قي ��ادة ال�شرط ��ة

م�ؤمتر الواقع
اجلنائي
واالمني
ال�سابع يف
ذي قار
با لتع ��ا و ن
م ��ع حمكم ��ة ا�ستئن ��اف ذي ق ��ار
االحتادي ��ة يه ��دف �إىل ط ��رح
اجنازات ون�شاطات �شرطة ذي قار
وعر� ��ض �أع ��داد اجلرائ ��م امل�سجلة
واملح�سوم ��ة ق�ضائي� � ًا خ�ل�ال ع ��ام
 2017ومقارنته ��ا مبثيالته ��ا م ��ن
اجلرائ ��م امل�سجل ��ة واملح�سومة يف
ع ��ام  2016والبح ��ث يف اال�سباب
الت ��ي �أدت اىل ارتفاع او انخفا�ض
معدالت تلك اجلرائم".
وا�ضاف ��ت القي ��ادة �أن " عام 2017
�سجل انخفا�ض� � ًا مبعدالت اجلرائم
اجلنائي ��ة اخلط�ي�رة كالقت ��ل العمد
بن�سب ��ة  8باملئ ��ة وجرائ ��م اخلطف
 22باملئ ��ة وال�سرق ��ات  14باملئ ��ة
مقارنة بعام ." 2016
منوه� � ًا اىل �أن " اجلرائ ��م امل�سجلة
ع ��ام  2017املن�ص ��رم بلغت 5431
جرمي ��ة  ،املكت�ش ��ف منه ��ا 4978
جرمي ��ة اذ ت�ش ��كل ن�سب ��ة اجلرائ ��م
املكت�شف ��ة  91باملئ ��ة م ��ن اجم ��ايل
اجلرائم امل�سجلة".
و�أ�ضاف ��ت قيادة ال�شرطة " يف حني

تبقى ح ��االت االنتحار �أم ��ر ًا طارئ ًا
ومُ�ستغرب� � ًا يف جمتمعن ��ا حي ��ث
�سجل ��ت ارتفاع ��ا بن�سب ��ة  31باملئة
خالل ع ��ام " 2017م�ش�ي�رة اىل ان
ح ��االت االنتحار بلغت (  ) 59حالة
انتح ��ار عام  2017بع ��د ان كانت (
 ) 45حالة عام .2016
ووجهت قيادة �شرطة ذي قار دعوة
لتبني برام ��ج حكومية وجمتمعية
فاعل ��ة للح ��د م ��ن ح ��االت االنتحار
عرب تعاون امل�ؤ�س�س ��ات احلكومية
والباحثني والأكادمييني ومنظمات
املجتم ��ع امل ��دين ورج ��ال الدي ��ن
و�شيوخ الع�شائ ��ر ووجهاء املدينة
وتفعي ��ل عمل اللجن ��ة امل�شكلة لهذا
الغر� ��ض " ،م�ش ��ددة عل ��ى اهمي ��ة
اعتماد برام ��ج توعوي ��ة وتثقيفية
وبحثية كفيلة بالك�شف عن �أ�سباب
ارتف ��اع ح ��االت االنتح ��ار وو�ضع
احللول ملعاجلتها واحلد منها .
وتاب ��ع بي ��ان قي ��ادة ال�شرط ��ة �إن "
احل ��وادث املروري ��ة مازال ��ت متثل
اخلط ��ر الأك�ب�ر ال ��ذي يه ��دد حي ��اة

مواطنون يف بابل مهددون بازالة دورهم ب�سبب الأخطاء الفنية
والإدارية احلكومية
 بابل /اقبال حممد
�سكان  35دار ًامبنية من قبل دائرة هجرة بابل
مه ��ددون الآن ب�إزال ��ة دورهم ب�سب ��ب الأخطاء
الفني ��ة واالداري ��ة م ��ن قب ��ل بع� ��ض الدوائ ��ر
احلكومي ��ة ح ��ول تخ�صي� ��ص الأر� ��ض بعد �أن
ح�ص ��ل �صاح ��ب االر�ض على قرار م ��ن الق�ضاء
ب�أحقيته ب�أر�ضه وان قرار الق�ضاء ملزم جلميع
اجلهات
و�أك ��د مدير دائ ��رة الهجره يف باب ��ل ن�صر عبد
اجلب ��ار جلري ��دة امل ��دى �إن معان ��اة وم�ش ��اكل
ا�صح ��اب ال ��دور التي وزعته ��ا دائ ��رة الهجرة
بع ��د ع ��ام  2014عليه ��م هو ب�سب ��ب االخطاء
االداري ��ة والفنية م ��ن قبل الدوائ ��ر املعنية يف
باب ��ل لتخ�صي� ��ص قطع �أرا�ض ��ي للمهجرين يف
ح ��ي البكريل مبدينة احللة وتب�ي�ن بعد ذلك �إن
هناك جتاوز ًا على بع�ض القطع املوزعة
وب�ي�ن �إن منظم ��ة الهجرة الدولي ��ة قامت ببناء
دور واطئ ��ة الكلفة عليه ��ا ومب�ساحة  200مرت
ل ��كل دار و�سلم ��ت اليه ��م وب�سن ��دات �أ�صولي ��ة
وبا�شراف جمل�س املحافظة وديوان املحافظة
الفت� � ًا ان �س ��كان  35دار ًا �أ�صبحوا مهددين الآن
بازالة دورهم ب�سبب تلك الأخطاء بعد �أن ح�صل

�صاح ��ب االر�ض على قرار من الق�ضاء باحقيته
ب�أر�ض ��ه وان قرار الق�ضاء ملزم جلميع اجلهات
و�أ�ض ��اف لقد قامت دائ ��رة الهجرة يف بابل منذ
ح�صول ه ��ذه امل�شكلة بالعمل حللها بكل ال�سبل
و�أجرت مباحث ��ات مع �صاحب الأر�ض من �أجل
تعوي�ضه ومت االت�صال مع حكومة بابل املحلية
حوله ولك ��ن لال�سف االزمة املالية التي مير بها
العراق حالت دون ذلك
وبني لقد قدمنا لأ�صحاب الدور املهددة باالزالة
مقرتح ��ات منه ��ا او ًال ح�صوله ��م عل ��ى دور يف
ناحي ��ة احلم ��زة ومب�ساحة  150م�ت�ر ًا وثانيا
قيامهم ب�ش ��راء االر�ض من �صاحبه ��ا والدائرة
�سوف ت�ساهم بذلك
و�أ�ش ��ار احد �س ��كان البيوت طال ��ب عبد الر�ضا
الطائ ��ي جلري ��دة امل ��دى يف ع ��ام  2014مت
تخ�صي� ��ص م�ساح ��ة من االر�ض م ��ن قبل دائرة
بلدي ��ة احلل ��ة اىل دائ ��رة الهج ��رة يف باب ��ل
بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية وبا�شراف
جمل� ��س املحافظ ��ة ودي ��وان املحافظ ��ة الن�شاء
دور واطئة الكلف ��ة ملنحها اىل العوائل املهجرة
واملتعففة منه ��ا يف املحافظة ومت ت�سليم الدور
اىل م�ستحقيها من قبل ديوان املحافظة ودائرة
الهج ��رة وب�سن ��دات �أ�صولي ��ة ال�شغ ��ال ال ��دور
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وبعد م ��رور �سنتني تفاج� ��أت العوائل ب�صدور
ق ��رار من املحكمة بازالة واخ�ل�اء الدور ب�سبب
�أن دائ ��رة بلدية احللة قد جت ��اوزت على �أر�ض
�أح ��د املواطن�ي�ن عن ��د تثبي ��ت احل ��دود وق ��ام
املواط ��ن �صاحب الأر�ض بتق ��دمي �شكوى �ضد
دائ ��رة الهج ��رة وق ��د اكت�س ��ب القرارالدرج ��ة
القطعي ��ة بازالة ال ��دور او التعوي�ض ورف�ضت
بلدي ��ة احلل ��ة والهج ��رة بدف ��ع التعوي�ض لعدم
وج ��ود الأم ��وال حت ��ى ا�صبحت ه ��ذه العوائل
حت ��ت مطرقة �صاحب الأر�ض و�سندان الدوائر
امل�سبب ��ة لال�ضرار وبني نح ��ن ننا�شد احلكومة
املحلي ��ة بالعمل اجل ��اد وال�سريع حل ��ل م�شكلة
 35عائلة ت�سك ��ن تلك الأر�ض وحما�سبة كل من
�أخط�أ بحق املواطنني
املواطن ��ة �أم م�ؤي ��د قال ��ت جلري ��دة املدى وهي
ت ��ذرف الدموع اي ��ن نذهب نح ��ن املهجرين من
ال�صراع ��ات الطائفي ��ة واملذهبي ��ة الت ��ي ج ��رت
بامل ��دن القريب ��ة م ��ن بابل والت ��ي �أث ��رت علينا
ونزحن ��ا من �أرا�ضين ��ا اىل مدينة احللة وقد مت
توزي ��ع دور علينا وف ��ق �سندات ر�سمية موثقة
من الت�سجيل العقاري و�أ�شارت علمنا منذ فرت’
�أن هن ��اك اخطاء ادارية وفنية من قبل الدوائر
املخت�ص ��ة وه ��ي تتمرك ��ز ب ��ان قط ��ع االر� ��ض

اىل  /ا�صحاب ال�شركات والتجارة العامة

تعل��ن اإلغاثة اإلس�لامية عبر العال��م  -العراق عن
مناقصة جتهيز مواد غذائية في محافظة (املوصل –
اجلانب االمين ) ،على الراغبني باالش��تراك زيارة املوقع
االلكتروني للمنظمة :

http://www.ir-iraq.org

 07732019839أو 0662551708

الآالف يتظاهرون يف �ساحة التحرير
للمطالبة مبحاربة الف�ساد

امل�شي ��دة عليها بع�ض تلك ال ��دور تعود ملكيتها
لأح ��د املواطنني وه ��ي م�سجلة با�سم ��ة والذي
ق ��ام بتقدمي �شك ��وى على بلدية احلل ��ة للق�ضاء
وقد ح�صل عليها مبوجبها قرار ق�ضائي
م�ؤك ��ده �إن ا�صح ��اب ال ��دور قام ��وا بتو�سعات
وا�ضاف ��ة غرف عل ��ى دورهم وخ�س ��رو املاليني
بذل ��ك وبينت نحن نطالب حكومة بابل املحلية
ووزارة الهج ��رة اليج ��اد ح ��ل �سري ��ع مل�شكلتنا
ومعاناتن ��ا الكبرية التي تهدد  35عائلة بتهدمي
دورهم بوا�سطة ال�شفالت املوجوده �أمام دورنا
م ��ن جانبه قال رئي�س جلنة الهجرة واملهجرين
يف جمل�س بابل ريا�ض عداي جلريدة املدى �إن
مو�ض ��وع الدور اخلا�ص ��ة باملهجرين مو�ضوع
ق ��دمي ومنذ �سنتني ب�سب ��ب االخطاء يف عائدية
االر�ض امل�شيدة عليها الدور
و�أ�شار �إن �صاحب االر�ض قدم �شكوى للق�ضاء
مطالب� � ًا ب�أر�ضه وبعد مرافع ��ات ا�ستمرت لأكرث
م ��ن �سنة ك�سب �صاحب االر�ض ق ��رارا بعائدية
االر� ��ض ل ��ه وان حكوم ��ة باب ��ل الميك ��ن �أن
تعرت�ض على ق ��رارات الق�ضاء التي هي ملزمة
للجميع
وبني مت ت�شكيل جلنة من حكومة بابل ودائرة
الهجرة لدرا�سة واعطاء حلول لهذه الق�ضية

مناق�صة

املواطن�ي�ن وي�ضاه ��ي الإره ��اب
يف �إزه ��اق �أرواحه ��م  ،فق ��د �شهدت
املحافظة خالل عام  2017ت�سجيل
 796حادث� � ًا مروري� � ًا �أودى بحياة
� 311شخ�ص� � ًا و�إ�صاب ��ة 875
�شخ�ص� � ًا بزي ��ادة  16باملئ ��ة ع ��ن
مع ��دالت احل ��وادث املرورية خالل
عام ." 2016
وع ��زت قي ��ادة ال�شرط ��ة ا�سب ��اب
ارتف ��اع احل ��وادث املروري ��ة اىل
جمل ��ة م ��ن اال�سب ��اب م ��ن بينه ��ا
ال�سرع ��ة ال�شديدة لبع�ض ال�سائقني
وعدم االلتزام بالقوانني والقواعد
املروري ��ة وع ��دم تركي ��ز ال�سائقني
اثن ��اء القي ��ادة ب�سب ��ب االن�شغ ��ال
بالهات ��ف النق ��ال �أو ال�شع ��ور
بالإجه ��اد والتع ��ب خ�صو�ص ��ا يف
�أي ��ام املنا�سب ��ات ف�ض�ل�ا ع ��ن ردائه
نوعية املركب ��ات وافتقارها للمتانة
و�شروط الأمان.
وم ��ن جانب ��ه ق ��ال رئي�س حمكمة
جنايات ذي ق ��ار القا�ضي علي عبد
الغن ��ي ج�ل�اب العتاب ��ي بح�سب ما

نق ��ل عنه بي ��ان قي ��ادة ال�شرطة �إن"
الق�ض ��اة واالدع ��اء الع ��ام وبدع ��م
وتوجيه من جمل�س الق�ضاء الأعلى
يبذلون جه ��ود ًا م�ضاعفة يف �سبيل
حتقي ��ق العدال ��ة " ،م�ؤك ��دا ح�س ��م
 99.4باملئة من الدعاوى املنظورة
من قبل حماكم التحقيق واجلنايات
واجلن ��ح والأح ��داث واملكات ��ب
الق�ضائية خالل عام .2017
وكان ��ت قي ��ادة �شرط ��ة ذي ق ��ار
عقدت بالتع ��اون مع رئا�سة حمكمة
ا�ستئن ��اف ذي ق ��ار االحتادي ��ة
م�ؤمتره ��ا ال�سنوي ال�سابع لتحليل
الواق ��ع الأمني واجلنائي بح�ضور
حماف ��ظ ذي قار ورئي� ��س و�أع�ضاء
جمل�س املحافظة وعدد من النواب،
ورئي�س واع�ضاء حمكمة ا�ستئناف
ذي قار وعملي ��ات الرافدين ،ف� ً
ضال
ع ��ن مدير �شرطة ذي ق ��ار وعدد من
القيادات االمنية يف املحافظة حيث
�أ�ش ��رت زيادة يف مع ��دالت حوادث
الط ��رق واالنتح ��ار وانخفا� ��ض
معدالت اجلرمية اجلنائية.

وكانت قيادة �شرطة ذي قار �أعلنت
ي ��وم ال�سب ��ت (  28كان ��ون الث ��اين
 ) 2017ع ��ن انخفا�ض يف معدالت
جرائم القت ��ل وال�سرقات واخلطف
وارتف ��اع ملح ��وظ يف مع ��دالت
جرائم االنتح ��ار واملخدرات خالل
ع ��ام  ، 2016وفيما �أ�شارت حمكمة
ا�ستئن ��اف ذي ق ��ار االحتادي ��ة اىل
ح�س ��م �أكرث م ��ن ( � ) 70ألف دعوى
ق�ضائي ��ة خمتلف ��ة وبن�سب ��ة ح�س ��م
جتاوزت الـ  99باملئة � ،أكد حمافظ
ذي قار ق ��درة املجتمع وامل�ؤ�س�سات
احلكومي ��ة والإع�ل�ام اله ��ادف على
معاجل ��ة الثغ ��رات االمني ��ة �إن
وجدت.
وت�شهد حمافظة ذي قار ومركزها
مدين ��ة النا�صرية (  375كم جنوب
بغ ��داد ) ،ا�ستقرار ًا امني� � ًا ملحوظ ًا
�إال �أنه ��ا ت�شه ��د ب�ي�ن ف�ت�رة و�أخرى
�أعمال عن ��ف غالبيتها جنائية ،فيما
تنف ��ذ القوات الأمني ��ة عمليات دهم
وتفتي� ��ش للبح ��ث ع ��ن مطلوب�ي�ن
للق�ضاء

 بغداد /املدى
تظاه ��ر �آالف املواطن�ي�ن� ،أم� ��س اجلمع ��ة ،يف �ساح ��ة
التحرير و�سط العا�صمة بغ ��داد ،حاملني الفتات كتب
عليه ��ا "�شلع قلع" وهو �شع ��ار اعتاد املتظاهرون على
رفعه خ�ل�ال االحتجاج ��ات املطالبة مبحارب ��ة الف�ساد
و�إجراء الإ�صالحات احلكومية.
وقال مرا�سل (املدى) ،الذي ح�ضر التظاهرة� ،إن �آالف
املواطن�ي�ن تظاه ��روا يف �ساح ��ة التحري ��ر للمطالب ��ة

مناق�صة

اىل  /ا�صحاب ال�شركات والتجارة العامة

تعل��ن اإلغاثة اإلس�لامية عبر العال��م  -العراق عن
مناقص��ة جتهيز مواد غذائية ف��ي محافظة (االنبار-
القائ��م ) ،عل��ى الراغب�ين باالش��تراك زي��ارة املوقع
االلكتروني للمنظمة :
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مبحارب ��ة الف�س ��اد و�إج ��راء الإ�صالح ��ات احلكومي ��ة
رغ ��م �سوء الأنواء اجلوية .و�أ�ض ��اف� ،أن املتظاهرين
رفعوا الفت ��ات تطالب مبكافحة الف�ساد امل�ست�شري يف
امل�ؤ�س�س ��ات احلكومي ��ة ،ودعوا اىل اتخ ��اذ �إجراءات
حقيقي ��ة للق�ض ��اء علي ��ه .وكان م�ص ��در يف ال�شرط ��ة
العراقي ��ة �أف ��اد ،يف وق ��ت �سابق من ي ��وم اجلمعة� ،أن
الق ��وات الأمني ��ة قطع ��ت الط ��رق امل�ؤدي ��ة �إىل �ساحة
التحرير و�سط العا�صمة بغداد ،فيما فر�ضت �إجراءات
م�شددة تزامن ًا مع انطالق التظاهرة.

مناق�صة

اىل  /ا�صحاب ال�شركات والتجارة العامة

تعل��ن اإلغاثة اإلس�لامية عبر العال��م  -العراق عن
مناقصة جتهيز مواد ش��توية ف��ي محافظة (االنبار-
القائ��م ) ،عل��ى الراغب�ين باالش��تراك زي��ارة املوقع
االلكتروني للمنظمة :

http://www.ir-iraq.org

 07732019839أو 0662551708

