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اء الـتجاري من االسواق من شراء ا
لالستـخدامات والـشرب وغـيرها من

االمور).
وطــالب الـــعـــبــيـــدي امـــانــة بـــغــداد
واجمللس البلدي من ( ايـجاد وسيلة
لــــلــــمـــعــــاجلــــة وإصـالح االنــــبـــوب
ثقوب بفعل فاعل واحالة الرئيسي ا
مـتـسـائال ـتـســبب الى الـقـضـاء ) , ا
مـتلـكات (اليس هـذا الفـعل تخـريب 
الـــــدولـــــة? و يــــــجب ان يــــــحـــــاسب

قصرون عليها وفق القانون). ا
وقالت ربة الـبيت ام جمـال أن (حالة
نطقة بسبب هذا التلوث يرثى لها ا
ــــولـــدات ـــاذا يــــتــــرك اصـــحــــاب ا
ـيـاه يـتــــــــجـاوزون غــلى شـبـكــات ا
عـــلى هـــذه الـــشـــــــــاكـــلـــة االيـــكــفي
فـرضـهم اسـعــارا عـالـيـة لالمـبـيـرات
ـــيـــاه واالن يـــخـــربـــون شـــبـــكـــات ا
ــصــلــحــة  من الــصــاحلــة لــلــشــرب 
يـصـنع هـؤالء ذلك دون مـحـاسـبة او

رقابة فعلية).
ـــواد  وقــــال صــــاحب مــــحل بــــيع ا
ــيـاه الــغــذائــيــة ســمــيــر كــر ان (ا
ـواطـنــ والـبـيـوت ـلــوثـة تـهــدد ا ا
بــــشـــكل مـــخـــيف وخـــاصـــة ان حـــر
الـــصـــيف يـــفــــرض عـــلى االنـــســـان
االستـحمـام ولكن مـجرد فـتح انبوب

اء او (الدوش) ا
ـاء مخـلـوطـا بـالـكـاز والـنفط يـنـزل ا

ياه في الذي صعد حتى الى خزان ا
تلك الدور).

واضــاف ان ( الـــســحب عـــلى شــراء
ــعــبــأة اصــبح كــبــيــرا النه ــيـــاه ا ا
وقف ـعـاجلـة ا الـوسـيـلة الـوحـيـدة 
االمـر الـذي يـــــــضـيف اعـبـاء مـالـيـة
عــــلى االســـــر النه لـــــــــيـس هــــنــــاك
مــعـاجلــة لــذا نـطــالب امــانـة بــغـداد
انقـاذ االسـر من هذه الـكارثـة الـبيـئة
التي تسـبب فيهـا صاحب مولدة من

.( اجلشع
واكــدت الـصـيــدالنـيــة سـهــا عـمـر ان
(مـــيــاه الــشــرب في مـــنــاطــقــنــا حي
الــسـيــديـة  مــلـوثــة بـصــورة كـبــيـرة
وحتتـوي عـلى شوائب كـثـيرة وغـير
صـاحلـة لالسـتـهالك الـبـشري فـضال
عن احــتــوائــهــا في بــعض االحــيـان
على اطيان وحتى حشرات وبالرغم
عاناة لم تبادر الدوائر من كل هذه ا
اخلدمية بالوقـوف على معاناتنا من
ناسبة ياه ووضع احللول ا تلوث ا
له بــــــغــــــيــــــة احلـــــد مـن االمـــــراض

االنتقالية.
وظف باهر سعدون ان  فيما اشار ا
ــيـاه ازداد بــســبب تـوقف ( تــلـوث ا
ناطق شاريع اخلدمية في بعض ا ا
االمــــر الـــذي تــــســـبب فـي حـــصـــول
ــيــاه نــضــوح شــبــكــات اجملــاري وا
الـثـقـيـلـة الى شـبـكـات مـيـاه االسـالـة

احــاديث لـ(الــزمــان ) أمس ان (احــد
ـــولـــدات االهــــلـــيـــة في اصـــحـــاب ا
ــنـطــقــة ومن خالل الـتــجــاوز عـلى ا
ـاء الســتـخـدامه في شـبــكـة اسـالــة ا
ـــــــــولـدة قد احدث ثقبا في تبريد ا
االنـــبــوب االســاسي الــنـــاقل لــلــمــاء
ا تـسبب في ـنطـقـة  الصـافي في ا
تــســـــــــرب مـادة الــكــاز والـنــفط من
ــاء بــحـيث ــولـــــــدة الى انـبــوب ا ا
غـدت االســـــــر تـتـسـلم مـيـاه مـلـوثـة
ـــواد الــــتي اصــــابـــات بــــتــــــــــــلك ا
ـــواطــنــ الـــعــديــد مـن االطــفــال وا
بــحــاالت تــسـمـم جـراء تــلــوث مــيـاه

االسالة).
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ــواطن عـصـام الــعـبـيـدي من وقـال ا
ـنـطـقـة ان ( نـحو 250 دارا سـكـنـة ا
شملهم الـتلوث من الـكاز والنفط الن
ـولــدة مـتــجـاوز عل اخلط صـاحـب ا
الـنــاقل لـلـمــاءالـصـالـح لـلـشـرب دون
خـوف او وجـل رغم  تـقــد االهـالي
شكـوى عدة ضده الى دائـرة البـلدية

ولكن دون اي اجراء ).
واضــــاف ان (مــــئـــات احلــــاالت  من
ــشـافـي الـتي الــتــســمم نــقـلـت الى ا
ـغص  واالمراض الـصدرية تسبب ا
والتنفسيـة وعدم قدرة ربات البيوت
ـيـاه لـلـطـبخ او من اسـتـخـدام تـلك ا
نطقة ا دفع اهالي ا حتى للغسل  
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ـفـتوحـة قـد تـنـسف اي اخلـيـارات ا
اتـفـاقــيـات وشــهـدت اربــيل حـراكـا
ان محمد نيابيا بـقيادة رئيس البـر
احلــلـبــوسـي بـشــأن الــتــوافق عــلى

مرشح لرئاسة اجلمهورية. 
وقـال رئــيس اجملــمـوعــة الــعـراقــيـة
لــلـدراســات الــســتــراتــيــجـيــة واثق
الــــهـــاشــــمـي لـ (الـــزمــــان) امس ان
ـوجـودة عـلى (جـمـيع الـتـحـالـفات ا
ارض الواقع ما زالت هشة والسيما
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وصف مـحـلل سـيـاسي الـتـحـالـفـات
ـقـبـلة بـالـهـشة لتـشـكـيل احلـكومـة ا
بسـبب غـياب الـثقـة ووجـود ضاغط
خــارجي يــديــر الـــصــفــقــات بــشــأن
تـسـميـة مـرشـحي رئـاسـتـي الوزراء
واجلمـهـورية ,مشـيـرا الى ان حزب
الـدعـوة يـحـاول الـعـودة مـرة اخـرى
ــشــهــد بــعــد جنــاحه في لــتــصـدر ا
توحـيـد جـنـاحـيـة حتت عـباءتـه لكن

بغداد
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وهــذا مــاتــســبب في حــدوث حــاالت
تلوث للمياه وان تلوث مياه الشرب
يختلف من مـنطقة الى اخـرى فهناك
ـيـاه ووجود مـنـاطق تعـاني تـلـوث ا
شـوائب عـديـدة فـيه ومـنـاطق اخـرى
تــشـكـو عــدم تـصـفــيـة مـيــاه الـشـرب

اجملهز لها عبر شبكات االسالة).
ويـرى مـراقـبـون صـحـيـون ان (مـيـاه
ـعـدنــيـة غـدت ظـاهـرة لم الـتــعـبـئـة ا
نـعتـد عـلـيهـا سـابـقا وخـصـوصا في
اآلونة األخـيـرة من حيـاتنـا الـيومـية
ولـكن لـلـضـرورة إحـكـام نـتـيـجـة قدم
شبكة ماء اإلسـالة الذي سبب بدوره
ـــيــاه خـــصــوصــا مـــنــاطق تـــلــوث ا
الـــضـــواحي واإلحــــيـــاء احملـــيـــطـــة

دينة ). با
W¾³Fð ÁUO

ــــا ازداد الــــطـــلب واضــــافـــوا ان (
ـــواطـــنــ عـــلى مـــيــاه واعــتـــمــاد ا
ــســـتـــوردة من الــدول الــتـــعــبـــئـــة ا
اإلقليمية اجملـاورة التي التملك نهراً
واحداً مـثال ذلك الـسعـودية واالردن
وغــيــرهــا لــســد حــاجــتــهـم وإطــفـاء
الضمـأ من حر الصـيف وخوفهم من
شبح اإلمراض وتـلوث ميـاه اإلسالة
ـرض كـذلـك ذعـرهم من إصــابـتــهم 
اإلســـهـــال احلــــاد والـــتـــيــــفـــوئـــيـــد

والكوليرا وحمة مالطا).
ـــراقــــبـــون ان (شــــكـــاوى واوضـح ا
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في خـضم االحـداث الـسـيـاسـيـة الـتي تـعـيـشـهـا الـبالد مـنـذ عـام 2003
ـنـاصب الـرئـاسـيـة الثـالث تـشـهد وعـنـد تـشـكـيل كل حـكـومـة واخـتـيـار ا
ـســبـوق بـ الـكــتل وتـشـكـيل حتــالـفـات وانـقالب الـسـاحـة تــوتـرا غـيـر ا
ـلـذات واحلـقـائب الـوزارية بعـضـهـا عـلى بـعض االخـر من اجل الـفـوز با
كما يـسمهـا البـعض (ام اخلبزة) وبـعد مصـادقة احملـكمة االحتـادية على
ـتـحزبـون في سـباق غـير الـشـفاف لـضرب نتـائج االنـتخـابات يـتـسارع ا
مـصـالح االخـرين عـبــر الـتـصـريـحـات غـيـر االخالقــيـة لـلـطـعن بـاالسـمـاء
ـسـتـقـلـة وغـيـرهـا حلـرق رصـيـده السـيـاسي من خـالل اعادة ـرشـحة ا ا
تسويق التهم او ابراز شيء مضى عليه سنوات  ,ولكن ما نعيشه حاليا
عـهودة او التي تعودنا عليها مسبقا . يختلف عن السياسة السابقة او ا
ناصب طروحة لتلك ا ان الصفقات تلعب دورا اكبر في حسم االسماء ا
ـا تسـمى فـتـوى (الكـتـلة االكـبـر) والتي بعـد عـجز اجلـمـيع عن تـشكـيل 
احـدثت جـدال واسـعـا وشـرخـا كـبـيـرا عـنـدمـا فـاز عالوي في انـتـخـابـات
 2010والتي شهدت انقالبا غير مسبوق على الكتلة الفائزة وسحب

ــنـصب مــجـلـس الـســيـاســيـات الـبــســاط من حتت قـدمــيــهـا القــنـاعــهم 
الستراتيجيـة التي تقوم السياسـية الداخلية واخلارجـية للعراق وسرعان
نـصب اصـبح مجـلس الـسيـاسـات (نسـيا ما حـصـلت تلك الـكـتلـة عـلى ا
منـسيـا) حتى دخـول داعش هي لـعبـة خارجـية بـ دولة اقـليـميـة وغربـية
العـادة تـرتـيب االوراق وفـرض الـيـسـطــرة عـلى مـقـدرات الـبـلـد (حـصـتك
واطن البسيط الذي لم ير النور طوال السنوات وحصتي) على حساب ا
اضـية ... لـقـد انهـكت احملـاصصـة جسـد الـدولة ومـفـاصلـها العـجـاف ا
وقف في كل كـبيـرة وصغـيرة وعـجز احلـكومات واصبح الـفسـاد سيـد ا
ـناصب ؤسـسـات وتسـلم ا تـجـذرة في ا تـعـاقبـة حل تـلك االشـكالـيـة ا ا
ـال الـسـايب يـعـلم عـلى الـسـرقـة) ان الـبالد تـعـيش ايـاما كـيف ال وان (ا
ـناصب بـ الفـرقاء الـسيـاسي الن صعـبة  وحتديـات مرهـونة بـحسم ا
وضـوع يؤدي الى مـا ال يحـمد عـقبـاه وهذا ما تـعمل اي تعـثر في هـذا ا
عـلـيه اجــنـدات الـدول االقــلـيـمــة والـغـربـيــة لـبـقــاء الـوضع اكـثــر سـخـونـة
ـوقف واشـعــال فـتـيل ازمـة غـيـر ومـتـدهـورا وكـذلـك مـحـاولـة لـتـصــعـيـد ا
متوقـعة  الن العـراق ساحـة لتصـفية احلـسابـات تقودهـا مخابـرات دولية
خلوض حـرب بـالـنـيـابـة ضحـيـتـهـا الـشـعب ومـقدراته  ,مـا نحـتـاجه االن
حكمـة عقل وقـيادة سلـيمة تـتوافـر في مرشح مسـتقل او حـزبي .. ويبدو
ـدعومـة من فتح وكـذلك القـيادات الـكرديـة بدأت ان التـحركـات النـيابـية ا
حـراكـا واسـعـا لــلـتـحـاور مع االطــراف والـتـفـاهم بـشــأن مـنـصب رئـيس
همـة تشكيل اجلمهوريـة لضمان تـكليف شخـصية مـتفق عليـها مسبـقا 
ـعلنـة يتضح قبـلة ومـا يدور خلف الـكواليس والـلقـاءات غير ا احلكومـة ا
ـا الـتـوافق عـلى شــخـصـيـة رئـيس اجلــمـهـوريـة وبـحــسب الـتـقـديـرات ر
قراطي الـكردستـاني الذي يرى انه اولى سيكـون من حصة احلزب الـد
عـسكرين من االحتاد الوطـني وانها لـيس حكـرا الحد والسيـما ان كال ا
يـشـهـدان تـوسعـا فـي دائـرة اخلالف داخل الـبـيـتـ الـشـيعـي و الـكردي
ـنـصب في ـان حلـسم ا وهـذا تـبـ بـعـدم اعـطـاء الـضـوء االخـضـر لـلـبـر
ـقـبـلة . ان الـتـدخالت اخلـارجـيـة كبـيـرة في الـعـراق ويـبدو ان اجللـسـة ا
سيـاسة لي االذرع بـدأت تتـضح ب اخلـصمـان االمريـكي وااليراني اي
كشوف) اذ كال منهما يسعى للهيمنة على صانعي القرار (اللعب على ا
ـا الصيـحات التي تـخرج من هنـا وهناك وضرورة ان والتحـكم بهم ولر
توجـد كـتـلـت احـداهـمـا مـعارضـة واالخـرى تـوكل عـلى عـاتقـهـا تـشـكيل
احلكـومـة مقـتـرح جـيد ولـكن هل يـتـقبل االخـر هـذا االمـر? ام ان للـغـنائم
رأي اخر كما شاهدنا ذلك في حـلقة عرضها برنـامج (البشيرشو ) وهو
ان للـنواب وهم يلتـقطون صورا لالسم يستعـرض لقطات من داخل الـبر
فترض ان لتسلـم فيما بعد (الكـومنش) اليس من ا نتخب لرئاسـة البر ا
دعي العام في ان يكون للقـضاء العراقي رأي فـي تلك الواقعة وحتـرك ا
هذه الـقضـية الـتي اكد ايـضا عـليـها رئـيس الوزراء حـيدر الـعبـادي امام
الفضـائيـات بان من مـارس ذلك اما حتت الـتهـديد او حـنث بالـيمن الذي
سـبق ولكن اداه قبل ايـام ?? فاالمـور تسـيـر نحـو التـوافقـيـة او االتفـاق ا
ا يـبقى هـذا الـتـحـلـيل او الـتـفسـيـر والـتـكـهن مـرهـون 
يـريـده ويـتــطـلع الـعـراقــيـون الى مـا سـتــتـمـخض عـنه
ــشــاورات بـصــدد تـشــكــيل احلـكــومـة الـلــقـاءات وا
ورئاسـة اجلمـهـورية من قـبل  من يسـمـون انفـسهم

بكبار العراق. 

UD—∫  االضرار التي تسببت بها امطار غزيرة في مدينة نابل التونسية «

تونس (أ ف ب) - ارتـفعت حـصيـلة
ضـــحــايــا األمـــطــار الــغـــزيــرة الــتي
شــهـــدتــهــا الــســبـت واليــة نــابل في
شمال شرق تونس إلى أربع وفيات
بـحـسب مــا أعـلـنت وزارة الـداخـلـيـة

التونسية.
ـــتـــحـــدّث بـــاسـم الــوزارة وأوضح ا
سـفـيان الـزعق لـوكـالـة فـرانس برس
األحــد أنّ سـتـيــنـيــا قـضى غــرقـا في
تــاكــلــســـة عــلى بــعـــد نــحــو ســتــ
كيـلومـترا من الـعاصـمة تـونس. كما
ــتـحــدث الـعــثــور عـلى جــثـة أعــلن ا

مسنّ آخر في بئر بورقبة في نابل.
وأعلن الزعق أن شـقيقـت جرفـتهما
الـسـيـول لــدى خـروجـهـمـا من مـركـز
عمـلـهمـا في بورقـبـة على بـعد نـحو

 45كيلومترا من العاصمة.
وأدى ســــوء األحـــوال اجلــــويـــة إلى

انقطاع شبكات الهاتف.
ــيــاه الــسـبت وسـط نـابل وغــمـرت ا

بارتفاع عشرات السنتيمترات.
وأظهرت صور  بثـها على شبكات
الـتـواصل االجــتـمـاعي سـيـوال قـويـة
جترف سيارات وتـغمر أجـزاء كبيرة

من الطرق في شمال نابل.
ياه وصباح األحد أعلن الزعق أن ا
انـــحـــســرت وأن الـــطـــرق أصـــبــحت
ســـالــــكـــة عــــلى الــــرغم من تــــكـــدس

الوحول.
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ـنطـقة بـعد وأشرقت الـشمـس فوق ا
تــسـاقـط مـا يــصل إلى 197 مـلم من
ـياه في بـعض أنـحـاء نـابل أي ما ا
يـشـكل بـحــسب الـزعق نـحـو نـصف

نسوب السنوي لألمطار. ا
وجــنـــوبــا في مـــنــطـــقــة الـــســاحل
اتـُّخذت اجـراءات احـتـرازية حتـسـبا
لسوء األحوال اجلوية لكن يبدو أن

غزارة األمطار قد تراجعت.

يحاول االنـسان ان يـفرغ شحـنات الـغضب الـتي تعتـريه بنـتف شعره او
غيرهـا من العـادات التي يـدمن علـيها وال يـستـطيع ان يـفك االرتبـاط بينه
وبـينـهـا نـتـيـجة ضـعف الـسـيـطـرة علـى نفـسه وتـتـحـول تـلك الـعادات الى
Kleptomania هـوس قسـري كـالـسـرقـة الـقسـريـة او جـنـون الـسـرقة
ـناطق من هذه الـعـادة حـ يدمـن علـيـهـا االنسـان تـؤدي الى االضـرار 
ـنـاطق الـتي اجلـسم في الـرأس او احلـاجـبـ او الـرموش وغـيـرهـا من ا
كن لالنسان ان ينزع الـشعر منهـا وقد تسبب هذه العـادة آثاراً قبيحة
عـلى جـسم االنـسـان وتـؤدي الى الـصـلع وتـصـيب هـذه الـعـادة االنـسـان
بـاخلجل ويـحـاول ان يـتـخـلص مـنـها بـاسـتـعـمـال مـواد صنـاعـيـة احـيـانا
ـارس عـادة نـتف الـشعـر يـجـد لذة نـفـسـية كاالصـبـاغ واالنـسـان الذي 
مؤقتـة في التخـلص من زيادة اضطـرابه بتفـحص الشعـر خصلـة خصلة
ـشكالت احلياتـية كعدم او مضغه وقد تـكون لهذه الـعادة اسبـاب منها ا
احلصـول عـلى العـمل او اخلالف او الـوفـاة او الفـشل ومـا الى ذلك وقد
يفـرض قص الـشـعـر كعـقـوبـة عـلى االنسـان في بـعض احلـاالت او تـأدية

طقوس دينية يعتقدها . 
يلـعب الالشعـور لالنسـان دورا مـؤثرا في تـكوين عـادة نتف الـشعـر وقد
يكـون تعـويضـاً عن اخفـاقات الـطفـولة كـالتـربيـة الصـارمة ومـا تراكم في
ـشـكـالت سـبـبــتـهــا مـثـيــرات عـديــدة فـكـانت نـفــسـيـة االنــسـان من آثــار 
استجـابة نـتف الشـعر واحدة مـنهـا للـتخلص من الـكبت الـنفـسي  تقول
كـان الـذي نخـتاره (آن ثحـاد) في كـتابـها (عـاداتـنا تـفضـح اسرارنـا) (ا
وضع الـذي نشعر به بالكبت واالحباط  يرتبط لنتف الشعر يشير الى ا
شاعر ـنطقة الـعانة بـا ـرء وآرائه ويرتبط الـشعر  شعر الرأس بـافكار ا
اجلنسية  ويتصل في احلاجب بالسيطرة ومشاكل التعبير عن النفس 
في ح ان الرمـوش ترتبط بـالشعـور باالحبـاط حيال عـدم رؤية االخرين

بطبيعتنا احلياتية) ص . 224
ويشـكل نـتف الشـعـر مشـكـلة كـبـيرة لـلـمراهـق وال
كن عالج هذه العادة اال من خالل السيطرة على
االنفعـال النـفسي والـغضب وتقـليل الـتوتـر وتوجيه

االنسان الى التأمل .   

الالعب اخلــارجي بــأدوات عــراقــيـة
حتى ما حدث من مهـزلة  في جلسة
انـتــخـاب احلـلــبـوسي والــتي اشـار
البـعض الى حـدوث عمـلـيات تـزوير

وبيع لالصوات) على حد تعبيره.
ــــرشح لــــرئــــاســـة ولـــفـت الى ان (ا
اجلـمــهــوريــة بــرهم صــالح يــحـظى
بـتـأيد اقـلـيـمي ودولـي كبـيـرين لـكن
ـوضـوع مـرهون يـبـقى حـسم هـذا ا
ــوجــود داخـل الــبــيت بــالــصـــراع ا
الـكـردي الـذي ال يـخـتـلف كـثـيـرا عن
الـصــراع داخل الــبــيـتــ الــشــيـعي

والسني).
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وكشف حـزب الدعـوة االسالمـية عن
فـــتح آفــــاق الـــتــــعـــاون مع الــــكـــتل
السياسية األخرى لإلسراع بتشكيل
حــكــومـــة تــنـــســجم مع تـــوصــيــات

رجعية الدينية. ا
وقــــال احلــــزب فـي بــــيــــان امس إن
(قــيـــادة ومـــجـــلس شـــورى احلــزب
عقدت اجتمـاعا مشتـركا ناقشت فيه
البـسـات الـتي تـكـتـنف الـظـروف وا
العـراق والـعمـلـية الـسـياسـية ودور
احلـــــزب في هـــــذه الـــــتـــــطــــورات),
وأضـاف أن (احلــاضــرين أجــمــعـوا
عـلى أهـمـيـة جتـاوز اخـتالف الـرأي
ــا يـــعــزز داخل صـــفــوف احلـــزب 
وحـدة مـوقـفـه الـسـيـاسـي وتـوحـيـد

رؤيـة وبــرنــامج وجــهــد الـكــتــلــتـ
النـيـابـيـتـ ائـتالفي الـنـصـر ودولة
الــقــانــون). وتـابـع أن (اجملــتــمــعـ
شـــددوا عـــلى أهــــمـــيـــة فـــتح آفـــاق
الــتــعــاون مع الــكـــتل الــســيــاســيــة
األخرى مـن أجل اإلسـراع في إجناز
التـشكـيـلة احلـكـوميـة التـي تنـسجم
رجعـية العليا ووفق مع توصيات ا
الــتــوقــيــتـــات الــدســتــوريــة والــتي
تسـتـجيب ايـضـا لتـطـلعـات الـشعب
في مـحـاربـة الـفـسـاد وبسـط سـلـطة

القانون). 
وحــضــر اإلجـــتــمــاع األمـــ الــعــام
ــالـــكي وعــدد من لــلــحـــزب نــوري ا
قـــيـــادات احلـــزب بـــيــــنـــهم حـــيـــدر
العـبادي وطـارق جنم وعـبد احلـليم

الزهيري وعلي العالق وآخرون. 
وفي اربـيل ,بـحـث احلـلــبــوسي مع
ـــــقــــــراطي رئـــــيـس احلـــــزب الــــــد
الـكــردســتــاني مـســعــود الــبـارزاني
االلـتـزام بـالــتـوقـيـتــات الـدسـتـوريـة
ـقبـلة . وذكر حلسم االستـحقـاقات ا
بــيــان امس ان (اجلــانــبــ نــاقــشـا
االلـتـزام بـالــتـوقـيـتــات الـدسـتـوريـة
النتخاب رئيس اجلـمهورية ورئيس

قبلة).  احلكومة ا
كما التقى احللـبوسي برئيس اقليم
كــردســتـــان نــيــجــرفـــان الــبــارزاني
ناقشة ملفـات سياسية عدة ابرزها

التي يعلن عنها امام وسائل االعالم
وبعدهـا تنـسف نتـيجة غـياب الـثقة
مـبـيـنا ووجـود تدخـالت خـارجـية) ,
ان (اجلـمـيع فـشل بـتـشـكـيل الـكـتـلـة
االكــبــر وهـــذا يــبــعث رســـائل غــيــر
طـمئـنة لـلـشارع بـدءا من انتـخاب ا
ـان ومـاشهـدته اجللـسة رئيس الـبر
من مشاهد درامـاتيكيـة وماسيحدث
في اخـــتـــيـــار مـــرشـــحي رئـــاســـتي
وعـــلق اجلـــمــــهـــوريــــة والـــوزراء) ,
الـــهـــاشـــمي عـــلى
اجـــتــــمــــاع حـــزب
الدعوة بأنه (جنح
فـي تـــــــوحــــــــيـــــــد
جـنـاحـيـه لـلـعـودة
مرة اخرى لتصدر
ـشـهـد والـدخـول ا
فــي حـــــــــــــــــوارات
تـشـكـيل الـكـابـيـنة
احلــكـــومــيـــة لــكن
يبقى السؤال بأنه
هل يــــســـــتــــطــــيع
االستـمرار في ظل
الـــــــــضـــــــــغـــــــــوط
اخلــــــــارجـــــــــيــــــــة
وتابع احلـالـية?) ,
ان (مـا يــحـدث في
الـعراق عـبـارة عن
صــفـــقــات يـــديــرهــا
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طالب اهـالي منـطقـة السـيديـة محـلة
832 زقـــــاق 9  امــــــانــــــة بــــــغـــــداد
واجلــهــات ذات الـــعالقــة في اســالــة
ــاء بــانـقــاذهم ودورهم الــســكـنــيـة ا
ـلــوثـة بــالـكـاز ـيــاه ا واســرهم من ا
والنفط التي تـصل عبر شبـكة اسالة

اء التابعة المانة بغداد . ا
فيـمـا اكدت امـانة بـغـداد انهـا سوف
تــرسل فـريق عــمل لــلـكــشف عن تـلك
ــوقف واحــالـة احلــالــة ومـعــاجلــة ا
تـجاوزين عـلى الـشبـكة قـصـرين ا ا
الى الـــقــــضـــاء بـــتـــهـــمــــة تـــخـــريب

متلكات العامة . ا
وقال الناطق االعالمي لالمانة حكيم
عــبــد الـــزهــرة لـ (الــزمــان ) أمس ان
(اجلهات اخملتصة في االمانة سوف
وضوع ميدانيا بارسال تطلع على ا
فــريـق عــمـل فــنـي وتــاشـــيـــر حـــالــة
عاجلة القضية ), التلوث ان وجدت 
واضــاف ان (اي حـــالــة جتـــاوزعــلى
ــيـاه الــصـاحلــة لـلــشـرب شــبـكــات ا
مـرفـوضـة وسـيـتم اتـخـاذ االجراءات
هم القانـونية بـحق اخملالفـ وتقد
الى الـــقــــضـــاء بـــتـــهـــمــــة تـــخـــريب
ـمـتـلـكـات الـعامـة من خـالل تلـويث ا
ــيــاه بـــالــتــجـــاوز عــلى الـــشــبــكــة ا

الغراض شخصية).
فــيــمــا اكــد مــواطــنــوالــســيــديــة في
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حكيم عبد الزهرة

حسم مـنـصب رئـاسة اجلـمـهـورية .
وسيـلتـقي احلـلبـوسي خالل زيارته
الــتي تــســتــغــرق يــوم واحــد كــبــار
ــســؤولــ في كــردســتــان لــبــحث ا
ـلفـات الـسيـاسـية ذات العـديـد من ا
ـــشــتـــرك. بــدوره ,راى االهــتـــمــام ا
عـضــو احلــزب مــاجــد شــنـكــالي أن
ذهاب احلزب الرئيس في اإلقليم
إلى بغداد بـأكثـر من مرشح لـرئاسة
اجلـمـهــوريـة سـيــضـعف مـوقــفـهـمـا
ــفــاوضـات.  وقــال شــنـكــالي في بـا
تـــــــصــــــريـح امـس ان (احلـــــــزبــــــ
الــرئــيـســ بــاإلقــلــيم ســيــواصالن
االجتمـاعات حلسم اخلالفـات بشأن
مرشح رئـيس اجلمـهوريـة والذهاب

رشح واحد).  إلى بغداد 
…dL²   «—«uŠ

واكــــد عــــضــــو االحتــــاد الــــوطــــني
الكردستاني غازي كاكائي أن صالح
هو مرشح االحتـاد الوحـيد ولن يتم
تــغــيــيــره حتـت أيــة ضــغــوط.وقــال
كاكائي في تـصريح امس  إن (هناك
اجــتــمــاعــات وحــوارات مــســتــمــرة
قـبل مع ستجـري خالل اليـوم ا
ــقـراطي الــكــردسـتــاني حلـسم الـد
مــــواقــــفـــــنــــا من مـــــرشح رئــــاســــة
اجلمهوريـة وسنحاول إقـناعهم بأن
صـالح هـو األجـدر واألفــضل لـشـغل

نصب). ا »ŸUL²ł∫ جانب من اجتماع مشترك لقيادة ومجلس شورى حزب الدعوة

ومــنــذ مــنــتـصف األســبــوع تــشــهـد
تـــونس عـــواصف رعــديـــة تــســـبــبت
بفـيـضانـات وبأضـرار مـادية مـا أثار
غـضب الـتـونـسـيـ الـذين يـحـمّـلـون
ـســؤولـيـة لــلـسـلـطــات بـسـبب عـدم ا

ياه. صيانة مجاري ا
من جــهــة اخــرى قــال رئــيس بــلــديـة
أوتاوا الكـنديّة الـتي شهدت اجلـمعة
إعــصـارًا تـســبّب بـأضــرار جـســيـمـة
وأدّى إلى إصــــابـــــة نــــحـــــو ثالثــــ
شـخـصًـا بـجـروح إنّ بـعض األحـياء

بدا السبت كأنه "منطقة حرب".
—UBŽô« —«d{«

ونقلت وسائل إعالم عدّة عن الوكالة
الـكـنـدية لـلـبـيـئـة أنّ اإلعـصـار صُنّف
في الفـئة 3 من أصل 5 على مـقياس
فوجـيتـا أي أنّ الـرياح قـد تصل إلى

250 كلم/ساعة. وأشار رئيس
الـبلـديّـة جـيم واتسـون خالل مـؤتـمر
صــحــافي إلى أنـه زار لـيـل اجلــمــعـة
مـنـطـقــة دونـروبـ في غـرب أوتـاوا
ــنـطــقــتـ األكــثـر وهي واحــدة من ا

تضررًا من اإلعصار.
وقـال "يـبـدو األمـر كـمـا لـو أنّ قـنـبـلـة
ســـقـــطت. بـــدا وكـــأنـه مــثـل مـــســرح
ســيــنـمــا أو مـنــطــقـة حــرب" مـبــديًـا
اعــتــقــاده بــأنّ مــا حــصل هــو أسـوأ
وضع تـشـهـده مـديـنـته مـنـذ عـاصـفـة

اجتاحتها عام 1998.
نـطقـة الـثانـية األكـثر تـضرّرًا هي وا
غاتـينـو في شمـال العـاصمـة أوتاوا.
وبحـسب تقـديرات األرصـاد اجلوّية
فــإنّ ريــاحـاً ســرعــتــهــا حـوالى 200
كيلـومتـر في الساعـة أحلقت أضرارًا
نازل وفقاً لصور منشورة بعشرات ا

على شبكات التواصل االجتماعي.
وكما في دونروب كذلك في غاتينو
إذ انـــقــلــبت ســيّــارات أو حــمــلــتــهــا
الرياح واقتُـلعت أشجار. و إجالء
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ـساعدة مئـات األشخـاص أحيـانًا 
الصليب األحمر.

وقــام رئــيس وزراء كــيــبــيك فــيـلــيب
كــويــار الـذي يُــجــري حـالــيًــا حـمــلـة
لالنتخابات التشريعية اإلقليمية في
األوّل مـن تـــشـــرين األول/أكـــتـــوبـــر
بتغيـير خططه الـسبت وتوجّه على
غـرار خـصـومه الــثالثـة الـرئـيـسـيـ

ليكون إلى جانب سكّان غاتينو.

وأعلن كـويار خـالل مؤتـمر صـحافي
لـيون أنّ حكـومـة كيـبيك سـتـتبـرّع 
ــســاعـدة دوالر لــلــصــلــيب األحــمــر 

تضرّرين. ا
وأدّى اإلعــصــار أيــضًــا إلى ســقــوط
عـشرات أعـمـدة الكـهـربـاء فيـمـا كان
عـــشــــرات اآلالف من الـــنـــاس بـــدون
كـهــربـاء بـعــد ظـهـر الــسـبت. وأشـار
واتسـون إلى أنّ العـودة إلى الوضع

الـطـــــــــبـيـعي "ســتـسـتــغـرق أيـامًـا".
وأظهر شريط فـيديو التـقطه فنسنت
كــارل لــوريش أحـد ســكّــان غـاتــيــنـو
مئـات من قطع احلـطام وقـد حمـلتـها
الــــزوبـــــعـــــة في الـــــهـــــواء في وسط

باني. ا
ودعا رئـيس الوزراء الـكنـدي جاس
ــتــضــرّرين بــالــزوبـعــة إلى تــرودو ا
البـقاء في أمـاكن آمـنة قـائالً "نراقب

الـــوضع ونــفـــكّــر فـي جــمـــيع الــذين
تضرروا".

ـنطـقة الـواقعـة ب أوتاوا وتشـهد ا
ومــونــتــريـال ســنــويًــا نـحــو عــشـرة
ــتــوسّط  وعــادةً مـا أعــاصــيـر في ا
يــكــون ذلك في حــزيــران/يــونــيـو أو
تمـوز/يـوليـو لكـنّـها نـادرًا ما تـكون
بهـذه الشدّة بـحسب خـبراء األرصاد

اجلوّية.
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ـواطـنـ ارتـفـعت خالل الـسـنـوات ا
االخيـرة  من تـلـوث ميـاه الـشرب في
ناطق ال سيـما مياه االسالة بعض ا
ـــعــنـــيــة فـي ظل اصــرار اجلـــهــات ا
ــنـتج من ـاء ا وتــأكـيــدهـا عــلى ان ا
ـلـوثـات مـشـاريـعـهـا كـافـة خـال من ا
ــيـة ومــطــابق لــلــمــواصـفــات الــعــا
وتتركز حاالت التلوث باحتواء مياه
الشـرب عـلى شوائب كـثـيرة واطـيان
فـضال عن وجـود رائـحـة كـريـهـة ف
وجـــود رائـــحـــة كـــريــهـــة في بـــعض
ـاذج مـيـاه الـشـرب وهـذا مـا اكـده
ــواطــنــ مـن ســكــنـة الــعــديــد من ا
ـنـاطق احمليـطة نـاطق الـبعـيدة وا ا

بالعاصمة بغداد). 


