العدد ( )4357ال�صنة ال�ص�د�صة ع�صرة  -اخلمي�س ( )24ك�نون الث�ين 2019

Email: info@almadapaper.net




http://www.almadapaper.net

ﻣﻦ اﻟﺤﺪث

3

سياسة

THURSDAY 24 JANUARY 2019
TH

16 YEAR ISSUE NO.756

ُ�صوت على فقر�ت يف قانون �ملو�زنة ويرف�ض �أخرى
جمل�ض �لن ّو�ب ي ِ ّ
 بغداد /املدى
�ص ��وّ ت جمل�س الن ��واب يف وقت مت�أخر
م ��ن يوم اأم�س على ع ��دد من الفقرات يف
ق�ن ��ون املوازن ��ة الع�مة لع ���م  2019يف
جل�ص ��ة ح�صره�  237ن�ئب� � ً� ،فيم� رف�س
الت�صويت على فقرات اأخرى.
وقبل انعق ���د اجلل�صة ،ق�ل ع�صو اللجنة
امل�لية يف جمل�س النواب جم�ل كوجر يف
حديث مع (امل ��دى) ا ّإن جلنته"ا�صتكملت
مراجع ��ة ق�ن ��ون املوازن ��ة م�ص ���ء اأم�س
الأربع ���ء قب ��ل اأن ي�صوّ ت علي ��ه جمل�س
النواب" ،موؤكد ًا"اأنن ��� و�صعن� اللم�ص�ت
الأخ ��رة على م�ص ��روع الق�نون قبل بدء
جل�صة الت�صويت".
وحدّدت رئ��صة جمل� ��س النواب ال�ص�عة
ال�ص�بعة من م�ص�ء اأم�س الأربع�ء موعد ًا
للت�صويت على ق�نون املوازنة الحت�دية
لع ���م  2019بعدم ��� اأنهت اللجن ��ة امل�لية
الني�بية تعديالته� ومن�قالته� واإعداده�
لل�صيغ ��ة النه�ئي ��ة مل�ص ��ودة الق�ن ��ون.
وب��ص ��ر املجل�س ق ��راءة امل�دة الأوىل من
الق�نون بعد ال�ص�عة الت��صعة م�ص�ءً.
ويتح� �دّث كوجر ،ع ��ن التعدي ��الت التي
اأجرته� اللجنة امل�لية الني�بية على ق�نون
املوازن ��ة ق�ئ � ً�ال اإنه�"طفيفة"وج ���ءت
ا�صتن ���د ًا لل�صالحي ���ت املمنوح ��ة
ملجل� ��س الن ��واب الت ��ي تتيح ل ��ه املن�قلة
والتخفي�س".
ويلفت ع�صو اللجنة امل�لية اإىل اأن"حجم
املن�قل ��ة التي اأجرته ��� جلنته من موازنة
وزارات النف ��ط والكهرب ���ء والدف ���ع
والداخلي ��ة ي�ص ��ل اإىل اأك ��ر م ��ن ()4
تريليون ���ت دين ���ر والت ��ي حول ��ت اإىل
موازن ���ت املح�فظ�ت وبع� ��س امل�ص�ريع
املهمة" ،م�صيف� � ً� ا ّإن"التعديالت ت�صمنت
اإيق ���ف القرتا�س اخل�رج ��ي التي يبلغ
حجم ��ه ( )5،4تريلي ��ون دين ���ر ،اأي م ���
يع�دل تقريب ً� خم�صة ملي�رات دولر".
وتبل ��غ املوازنة الحت�دي ��ة لع�م ،2019
م� يق ���رب  106ترليون�ت دين�ر عراقي،
معتم ��دة يف الق�صم الأكرب م ��ن اإيراداته�
عل ��ى ت�صدي ��ر النفط اخل ���م ب�صعر ث�بت
ُق� �دّر ب� ��( )56دولر ًا للربمي ��ل م ��ع معدل
ت�صدي ��ر بلغ اأك ��ر من  3مالي ��ن و800
األف برميل يومي ً� ،منه�  250األف برميل
عن طريق اإقليم كرد�صت�ن العراق.
ويت�ب ��ع اأن"اأ�صح ���ب العق ��ود يف كل

جل�سة �سابقة
ملجل�س
النواب..
ال ��وزارات مت تثبيتهم عل ��ى املالك الدائم
ا�صتن ���د ًا لق ��رار جمل� ��س ال ��وزراء الذي
اتخذه يف الأ�صب ��وع امل��صي" ،مو�صح ً�
ا ّأن"الأُ َج ��راء اليومي ��ن �صيت ��م التع�م ��ل
معه ��م اأ�ص ��وة بب�ق ��ي املوظف ��ن ويت ��م
تثبيتهم يف ح�ل ح�صول �صواغر".
وك�ن جمل� ��س الوزراء قد ق ��رر الأ�صبوع
امل��صي حتويل جمي ��ع اأ�صح�ب الأجور
اليومي ��ة اىل عق ��ود وتكيي ��ف اأو�ص ���ع
املتع�قدين مل�ص�واته ��م مع املوظفن على
املالك الدائم من حيث احل�صول على قطع
الأرا�صي ال�صكني ��ة وال�صلف والإيف�دات

والإج ���زات ومنحهم الأولوية ب�لتثبيت
عند ح�صول ال�صواغر.
وب�ص� ��أن الإج ��راءات التق�صفي ��ة الت ��ي
اتخذته� احلكومة ال�ص�بقة و�ص ّمنته� يف
ق�نون املوازنة الحت�دية ،يو�صح الن�ئب
عن كتل ��ة الحت�د الإ�صالمي الكرد�صت�ين
اأن"املوازن ��ة الع�مة األغت ال�صرائب على
اأ�صع ���ر ك�رت ال�صح ��ن جلمي ��ع �ص ��رك�ت
الت�ص�لت وقررت العودة اإىل اأ�صع�ره�
املعمول به� �ص�بق�".
وجل� ��أت احلكوم ��ة ال�ص�بق ��ة اإىل فر� ��س
ال�صرائ ��ب على ك�رت ���ت �صح ��ن اله�تف

النق ���ل من ��ذ ع ���م  2015تق ��در ب� ��%20
ب�صب ��ب ال�ص�ئق ��ة امل�لية التي م ��رت به�،
حم�ولة منه� لتعزيز امليزانية الحت�دية
نتيجة انخف��س اأ�صع�ر النفط.
وب�ص� ��أن ح�ص ��ة اإقلي ��م كرد�صت ���ن ق ���ل
ا ّإن"موازن ��ة الإقلي ��م ّ
مت حله ��� يف ق�نون
املوازنة من خالل تخ�صي�س مب�لغ م�لية
ب ��د ًل م ��ن الن�صب حي ��ث ح ��ددت موازنة
الأق�لي ��م مب� يق ���رب ع�ص ��رة تريليون�ت
واأربع مئة ملي�ر دين�ر".
ويف �صي ���ق مت�ص ��ل ،تق ��ول ع�ص ��و
اللجن ��ة امل�لي ��ة يف جمل� ��س الن ��واب

حم��صن حم ��دون يف ت�صري ��ح ل�(املدى)
ا ّإن"الجتم�ع�ت الأخرة لأع�ص�ء جلنته�
ح�صم ��ت الكث ��ر م ��ن النق ���ط والفقرات
داخ ��ل م�صودة ق�نون املوازنة الحت�دية
لع�م  ،"2019لفت ًة اإىل ا ّأن"هن�ك الكثر
من املن�ق ��الت والتغي ��رات والتعديالت
طراأت على ق�نون املوازنة الع�مة".
وقب ��ل اأ�صب ��وع تقريب� � ً� �صرع ��ت اللجن ��ة
امل�لية يف جمل�س النواب بكت�بة ال�صيغة
النه�ئي ��ة مل�صودة ق�ن ��ون املوازنة الع�مة
ل�صن ��ة  2019بعدم� ا�صتكملت ا�صت�ص�فة
ع ��دد م ��ن ال ��وزراء وروؤ�ص ���ء الهيئ ���ت

فريق �أمريكي يف �ملو�صل لرتميم �ملو�قع �لأثريّة ّ
ومقد�صات �لأق ّل ّيات
يقوم فريق من خرباء اأمريكان من جامعة بن�صلفانيا بزيارة للمو�صل متتد لأ�صابيع
يف مهمة للحفاظ على الإرث احل�صاري واملعماري للمو�صل وذلك بعد ح�صول اجلامعة
على منحة قيمتها  2مليون دولر من اخلارجية المريكية مكر�صة لهذا الغر�س .
 ترجمة /حامد اأحمد
املجموع ��ة الت ��ي ت�ص ��م اأ�ص�ت ��ذة
ج�معة م ��ن كلية متحف بن�صلف�ني�
حل�ص ���رات ولغوي ���ت ال�ص ��رق
الدنى �صيمكثون يف املنطقة حتى
اأوائ ��ل �صه ��ر �صب�ط الق ���دم كجزء
من م�صروع ي�صتمر لثالث �صنوات
حت ��ت عن ��وان (م�ص ��روع تر�صي ��خ
ا�صتق ��رار ت ��راث املو�ص ��ل) .ت�أمل
ه ��ذه املب ���درة ا�صرتج ���ع املدين ��ة
واإرثه ��� الثق ���يف واحلف ���ظ علي ��ه
بع ��د اأن ق�م تنظي ��م داع�س بتدمر
مواق ��ع تراثي ��ة مهم ��ة ب�صمنه ���
املواقع الت�بع ��ة لالأقلي�ت العرقية
مثل امل�صيحين والإيزيدين.
اجل ��زء الول من امل�ص ��روع ،الذي
ه ��و قي ��د التنفي ��ذ ح�لي� � ً� ،يه ��دف

اىل تقيي ��م اأو�ص ���ع  15اإىل 20
موقع� � ً� م ��ع اإج ��راء اأي ترميم ���ت
واإ�صالح�ت ط�رئة ب�صكل مب��صر.
وبع ��د م ��رور �صت ��ة اأ�صه ��ر �صيقوم
الفري ��ق برف ��ع تو�صي ��ة للحكومة
المركي ��ة لتبن ��ي م�ص�ريع اأخرى
طويلة الأجل لرتميم مواقع معينة
واحلف�ظ عليه� .
وق ���ل رئي� ��س امل�ص ��روع وع ���مل
الآث ���ر م ��ن ج�مع ��ة بن�صلف�ني ���
ريج ���رد زيتلر ،اإن اله ��دف الأبعد
م ��ن امل�صروع ه ��و لت�صجي ��ع اأبن�ء
هجروا من املو�صل
الأقلية الذي ��ن ّ
اىل الع ��ودة مرة اأخ ��رى للمنطقة،
ف�ص � ً�ال ع ��ن ا�صرتج ���ع ج ��زء م ��ن
التن ��وع ال�ص ��ك�ين التقلي ��دي اىل
املدينة .
الربوفي�ص ��ور هي ��ذر �ص�رك ��ي ،من

ق�صم ح�ص ���رات ولغوي�ت ال�صرق
الأدنى املخت�س ب�ملج�ميع العرقية
والديني ��ة يف ال�ص ��رق الأو�ص ��ط
يقول ا ّإن متحف ج�معة بن�صلف�ني�
ه ��و املوؤ�ص�ص ��ة املث�لي ��ة لتب ّني هذا
امل�صروع .
واأ�ص ���ف ق�ئ ��ال "اإن حجم اخلربة
الت ��ي لدين� يف متح ��ف بن�صلف�ني�
ومع ��دل مت�بعتن ��� الت�ريخية لهذه
املنطق ��ة وخ�صو�ص ��� يف جم ���ل
العم ��ل الآث ���ري واحلف ���ظ علي ��ه
ه ��ي خ ��ربة وا�صع ��ة ج ��دا ب ��دون
من ���زع .اإنه ��� منطقة �صيب ��دع فيه�
فري ��ق اجل�معة بحق .قي�م وزارة
اخل�رجي ��ة المركية بتقدمي هذه
املنح ��ة للج�مع ��ة يثب ��ت اعرتافه�
وتقديره ��� للكف�ءة التي نتمتع به�
يف هذا املج�ل ".

يف ت�صري ��ن الث�ين ع�م  2018ق�م
الفريق مب�صح ا�صتطالعي للمنطقة
ا�صتم ��ر لع�ص ��رة اأي ���م واطلع على
الأ�ص ��رار الت ��ي حلق ��ت بكن�ئ� ��س
واأدي ��رة يف �صرق املو�صل .واأطلع
الفري ��ق اأي�ص ��� على ال�ص ��رر الذي
حل ��ق بج�م ��ع الن ��وري الت�ريخي
ومئذنته امل�ئلة .
ي�صتذك ��ر رئي�س امل�ص ��روع زيتلر،
حجم الدم ���ر الذي حل ��ق ب�ملجمع
ب�أكمل ��ه ويق ��ول ان ��ه ك�ن ك�رثي� � ً�
واإن الكلفة التقديرية ل�صرتج�عه
وحفظ ��ه تق ��در بح ��دود  40اىل
 50ملي ��ون دولر ،وه ��و مبل ��غ
يف ��وق بكث ��ر املنح ��ة الب�لغ ��ة 2
ملي ��ون دولر الت ��ي تلقته� ج�معة
بن�صلف�ني ��� ،م�صرا اىل اأن حكومة
الإم�رات �صتتوىل جهد ا�صرتج�عه

عو�ص ً� عنهم .
اخلب ��ر الآث ���ري مي�صي ��ل دانتي،
وهو اأحد اأع�ص�ء الفريق املخت�س
م ��ن متح ��ف بن�صلف�ني ��� ،يق ��ول
اإن �صدمت ��ه ك�ن ��ت كب ��رة بحج ��م
العم ��ل ال ��ذي م� ي ��زال مل ينفذ بعد
بخ�صو� ��س الدم ���ر ال ��ذي حل ��ق
الأبنية يف املو�صل .
وق ���ل اخلب ��ر دانت ��ي "مل اأ َر اأيّ
�ص ��يء يف حي�تي مثل م� راأيت يف
املو�ص ��ل م ��ن حج ��م دم ���ر .م�صت
�صنت�ن اأو اأكر منذ اأن ُطرد داع�س
من املو�ص ��ل ،ويف ح ���لت معينة
عندم ��� ندخل كن�ئ� ��س وجوامع مل
جن ��د اأي �صيء قد مت فعل ��ه اإزاءه�
من ��ذ اأن غ ���در تنظي ��م داع�س هذه
الأبنية ".
م ��ن ن�حي ��ة اأخ ��رى ق�ل دانت ��ي اإن
خط ��وات م�صروع حفظ الرتاث قد
تكون بطيئة اأي�ص� وذلك لأن تنظيم
داع� ��س ق ��د �ص ��رق معظ ��م املعدات
الت ��ي ي�صتخدمه ��� املهند�ص ��ون
واملعم�ريون العراقيون و�صي�صكل
ذل ��ك حتدّي ً� لعملي ��ة خطط الإعم�ر
وا�صتقرارية هي�كل الأبنية .
يف حن ق�ل الربوفي�صور �ص�ركي،
اإن اله ��دف طم ��وح ومرغ ��وب فيه
ولك ��ن لي�س م ��ن الوا�ص ��ح يف اأن
الأه ���يل الذي ��ن غ ���دروا من�طقهم
يف املو�ص ��ل ومن�ط ��ق اأخ ��رى
�صرجع ��ون لبيوته ��م واأحي�ئه ��م
الأ�صلي ��ة حي ��ث �صك ��ن اأجداده ��م
وعوائله ��م عل ��ى م ��دى اأجي ���ل.
واأ�ص ���ف بقوله "ال�ص� �وؤال هو هل
ا�صرتج ���ع بع� ��س املواقع �صيعمل
فع ًال على عودة الأه�يل واملكون�ت
اإليه�،و م� ه ��و احل�فز الذي يدعو
ه ��ذه املج�مي ��ع ال�صك�ني ��ة اىل
العودة؟".
عن� :صحيفة ديلي
بن�صلفانيا الأمريكية

امل�صتقلة وا�صتمعت اإىل مالحظ�تهم.
وت�ص ��ر حم ��دون اإىل اأن"م ��ن اأب ��رز
التعدي ��الت الت ��ي ط ��راأت عل ��ى ق�ن ��ون
املوازنة الحت�دية هو تخ�صي�س اأموال
لعودة اأفراد ال�صرطة املف�صوخة عقودهم
وكذل ��ك منح رواتب �صهرية للمح��صرين
يف وزارة الرتيب ��ة ت�ص ��ل اإىل مئ ��ة
وخم�صن الف دين�ر لكل حم��صر".
وتت�ب ��ع اأن"هن ���ك تخ�صي�ص ���ت م�لي ��ة
لإعم ���ر امل ��دن الت ��ي ت�صررت م ��ن جراء
�صيط ��رة تنظيم ���ت داع� ��س وعملي ���ت
حتري ��ر م ��ع زي ���دة خم�ص�ص ���ت وزارة

العم ��ل وال�ص� �وؤون الجتم�عي ��ة مب ���
ي�صم ��ن �صم ��ول اأك ��رب �صريح ��ة م ��ن
الع�طل ��ن يف املنح والقرو�س" ،م�صيفة
اأن"التعدي ��الت ت�صمن ��ت زي ���دة مب�ل ��غ
البط�قة التموينية".
وت�صي ��ف الن�ئب ��ة ع ��ن حم�فظ ��ة نينوى
اأن"التغيرات والتعديالت التي �صهدته�
املوازن ��ة الع�م ��ة ت�صمنت اأي�ص ��� تثبيت
عقود وزارت ��ي الكهرب ���ء وال�صحة على
امل ��الك الدائ ��م" ،لفت� � ً� اإىل اأن"عق ��ود
ال ��وزارات �صيعتم ��د تثبيته ��� عل ��ى
التخ�صي�ص�ت امل�لية وال�صتحداث".
وتك�ص ��ف ع�ص ��و اللجن ��ة امل�لي ��ة اأن
جلنته�"اأج ��رت تخفي�ص� � ً� على موازن�ت
الدف ���ع والداخلية ون�قل ��ت الأموال اإىل
اأب ��واب اأخرى م ��ن اأجل توف ��ر الأموال
الالزم ��ة لتثبي ��ت العق ��ود وكذل ��ك عودة
ال�صرط ��ة املف�صوخة عقوده ��م" ،معتربة
اأن"اأب ��رز التعدي ��الت الت ��ي نف ��ذت عل ��ى
ق�ن ��ون املوازنة ه ��ي اإيق ���ف القرتا�س
اخل�رج ��ي اجلدي ��د والعتم ���د عل ��ى
القرتا�س الداخلي".
وتقول حمدون وه ��ي ع�صو يف حت�لف
املح ��ور ،اإن"حجم ت�صديد هذه القرو�س
كم ��� مثبت يف ق�ن ��ون املوازنة ي�صل اإىل
ع�صرة تريليون�ت دين ���ر �صنوي ً� ت�ص�ف
له� الفوائ ��د بحوايل اأربع ��ة تريليون�ت
دين�ر �صنوي�".
وتف�قم ��ت دي ��ون الع ��راق يف ال�صنوات
الأرب ��ع يف ظ ��ل ح ��روب التحري ��ر التي
خ��صته ��� الأجهزة الأمنية �صد تنظيم�ت
داع� ��س التي �صيط ��رت عل ��ى املح�فظ�ت
الغريبة لت�ص ��ل اإىل اأكر من  120ملي�ر
دولر بعد ا�صتع�نة احلكومة ب�لقرتا�س
اخل�رجي والداخلي.
وت�صيف حم ��دون اأن"ن�صب ��ة العجز يف
ق�ن ��ون املوازن ��ة تق ��در بع ��د التغيرات
واملن�ق ��الت بح ��وايل  27تريلي ��ون
دين ���ر م ��ع الإبق�ء عل ��ى �صع ��ر احت�ص�ب
بيع النف ��ط اخل�م ب� �� 56دولر ًا للربميل
الواحد بقيمة ت�صديرية ت�صل اإىل ثالثة
مالين وثم�ين مئة وثم�نية اآلف برميل
يومي ً�".
وا�ص ���رت اىل اأن"ق�ن ��ون املوازن ��ة األزم
اإقليم كرد�صت�ن بت�صديد م� قيمته ()250
األ ��ف برميل يومي ً� وبعك�ص ��ه �صت�صتقطع
احلكوم ��ة الحت�دية م ��ن التخ�صي�ص�ت
امل�لية املحددة لالإقليم".

 6حمافظني ي ّتفقون على تن�صيق جهود
�إعادة �لإعمار وحفظ �لأمن
 بغداد /املدى

اتفق حمافظو  6حمافظات خالل
اجتماع عقد يف تكريت ،اأم�س ،على
اأهمية توحيد املوقف والعمل امل�صرتك
من اأجل اإعادة الإعمار ،م�صريين اىل
�صرورة التن�صيق حلفظ الأمن بني
املحافظات.
وقال مكتب حمافظ كركوك ،يف بيان
تلقت (املدى) ،ن�صخة منه اإنّ "اجتماع ًا
مو�صع ًا عقد يف مبنى حمافظة �صالح
الدين� ،صم حمافظي �صالح الدين
والأنبار وكركوك ودياىل ونينوى
وبغداد وممثل الهيئة التن�صيقية العليا
بني املحافظات ورئي�س جمل�س حمافظة
�صالح الدين ،لبحث الأو�صاع الأمنية
واخلدمية والتن�صيق بني املحافظات
ودعم عمل املنظمات الدولية يف اإعادة
املحررة".
اإعمار املناطق
َّ
واأ�ص�ر حم�ف ��ظ كركوك راك�ن �صعي ��د اجلبوري اإىل
"اأهمي ��ة اأن يرك ��ز اجتم�عن� عل ��ى الق�ص�ي� المنية
وتطوي ��ر الواق ��ع الزراع ��ي" ،م�ص ��دد ًا عل ��ى "اأهمية
العم ��ل ب�لتن�صي ��ق م ��ع العملي�ت امل�صرتك ��ة لتح�صن
الواق ��ع الأمن ��ي وزي ���دة التن�صي ��ق مب� يحف ��ظ اأمن
حم�فظ�تن� ويعزز المن الوطني".
ودع ��� اجلب ��وري اىل "اأن يك ��ون لالجتم ���ع دور
وم�ص�ن ��دة لكركوك ب�إع�دة اإعم�ر  130قرية مهدّمة"،
مط�لب� � ً� ب�"اأهمي ��ة توج ��ه املح�فظ ���ت يف اجتم�عن�
اإىل موق ��ف واحد للذه ���ب اإىل املنظم�ت الدولية مب�
ين�صج ��م وح�ج ��ة املح�فظ ���ت وم� ع�نته م ��ن تدمر
ج ّراء اإره�ب داع�س".
و�ص ��دد عل ��ى "اأهمي ��ة العم ��ل ب�لتن�صي ��ق والتع ���ون
امل�ص ��رتك عل ��ى �صرعة اإع�دة الن�زح ��ن اإىل من�طقهم
املح ��ررة مب�ص�ع ��دة جه ��ود احلكوم ��ة الحت�دي ��ة
واملنظم�ت الدولية" ،مثمن� � ً� "دور �صكرت�رية الهيئة
التن�صيقية بن املح�فظ�ت ودعمه� وتوا�صله� الدائم

يف خدمة املح�فظ�ت وتطوير العمل".
ويف �صي ���ق مت�ص ��ل ،اأك ��د رئي� ��س اجلل�ص ��ة حم�فظ
�ص ��الح الدي ��ن عم�ر ج ��رب اجلب ��وري خ ��الل البي�ن
اأن "اجتم�عن ��� ه ��و الأول م ��ن نوع ��ه وي�أت ��ي بهدف
تن�صيق العمل والتع�ون امل�صرتك مب� يخدم مواطني
حم�فظ�تن ��� ،والت�أكي ��د عل ��ى اأهمي ��ة الو�ص ��ول اإىل
ق ��رارات وتو�صي ���ت م�صرتك ��ة ت�صه ��م يف الرتق ���ء
اإىل التع ���ون الأمن ��ي ومواجهة التحدي ���ت وتعزيز
اجله ��ود الأمنية بن ح ��دود املح�فظ ���ت العراقية"،
م�ص ��دد ًا �ص ��رورة "العمل عل ��ى اإع�دة اإعم ���ر الطرق
الرابطة بن املح�فظ�ت بن الطوز و�صو ًل للخ�ل�س
وطريق الدجيل بغداد وطريق بيجي املو�صل".
الكرمي
فيم ��� اأكد رئي� ��س جمل�س �صالح الدي ��ن اأحمد
ّ
" اأهمي ��ة بحث اآلية عم ��ل التعوي�ص�ت �صمن جلنة
تعوي�س �صح�ي ��� الإره�ب والعملي ���ت الع�صكرية"،
لفت� � ً� اىل "اأهمي ��ة اإن�ص ���ف املح�فظ ���ت وح�ص ��م
مع�م ��الت امل�صمولن و�صرعة ال�ص ��رف للتعوي�ص�ت
واأهمي ��ة اإن�ص�ف الفالح ��ن وت�ص ّل ��م حم��صيلهم من
احلبوب".
و�صدد على �صرورة "اإن�ص�ء رخ�صة رابعة لالت�ص�لت
يف حم�فظ�تن ��� م ��ع ال ��وزارة عل ��ى وف ��ق القوان ��ن
املعتمدة مب� يوؤم ��ن اإيرادات للمح�فظ�ت وتطويره�
واإعم�ره ��� وهي فكره ميكن الرتكي ��ز عليه� وتعظيم
املوارد".
ب ��دوره ،حت ��دث حم�ف ��ظ نين ��وى نوف ��ل الع�ك ��وب
"عل ��ى اأهمية التن�صي ��ق والتع�ون ب ��ن املح�فظ�ت
والعم ��ل امل�صرتك وهدفن� يك ��ون كتلة قوية م�صنودة
م ��ن اأع�ص�ء جمل�س النواب لغر� ��س تفعيل امل�ص�ريع
وتنفيذه� وت�أمن اخلدم�ت ".
ويف �صي�ق مت�صل ،اأكد حم�فظ دي�ىل مثنى التميمي
اأن "حم�فظ�تن ��� مت�ص ��ررة واأن املوازن ��ة املخ�ص�صة
للمن�ط ��ق املح ��ررة ل تكف ��ي مق�رن ��ة بحج ��م الدم�ر
الذي تعر�صت له املدن مبح�فظ�تن� من جراء اإره�ب
داع� ��س" ،مط�لب� � ً� ب�"زي ���دة تخ�صي�س دي ���ىل �صمن
�صن ��دوق اإع ���دة اإعم ���ر املن�ط ��ق املح ��ررة" .و�صدد
التميم ��ي عل ��ى "اأهمي ��ة العمل م ��ع قي ���دة العملي�ت
امل�صرتكة لتحقي ��ق التع�ون و�صب ��ط الأمن امل�صرتك
بن حم�فظ�تن� ".
اإىل ذلك ،اأكد ممثل حم�فظة بغداد وهو ن�ئب املح�فظ
علي اجلبوري " اأهمية الجتم�ع والتن�صيق امل�صرتك
ومنح �صالحي�ت للمح�فظ�ت".
بدوره ّ
بن حم�فظ الأنب�ر علي فرح�ن اأن "الجتم�ع
ً
يع� � ُّد جن�ح� لعم ��ل وتن�صيق املح�فظ ���ت التي ع�نت
اإره ���ب داع�س والتي تبل ��ور وتوحد جهوده� خدمة
ملواطنيه�".

