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أستشهد ستّة أشـخاص بينهم خمسة
ـ وأصيب نحو  20 بجروح في مدنيّ
تـفـجــيـرات حـدثت في عــدد من احـيـاء
بغـداد مـساء اول امس. وقـال بـيان ان
(مـدنـيـ اسـتـشـهـدا وأصـيب ثـمـانـية
بـجـروح في انـفـجـارين  االول في حي
الـصـحـة حـيث تـسـبب  انـفـجـار عـبوة
الصــقـة مــثــبــتـة عــلى ســيّــارة مـوظف
حكـومي إلى اسـتشـهاده) واضاف ان
(جــنــديــا اســتــشــهــد وإصــابــة اثــنـ
بــجــروح في انــفــجــار عــبــوة نــاســفـة
ـــتــــهم في مـــنـــطـــقـــة اســـتـــهـــدف دوريّ
وتـابع ان (عـبـوة الـطـارمــيـة بـبـغــداد)
ناسـفة اسـتـهدفت مـدنـيّ قـرب جتمّع
حــافالت ادت إلى اســتــشــهــاد  اثــنـ
وجرح سـتّة جـمـيعـهم مـدنيّـون). فيـما
اعلن  قائد الـعملـيات اخلاصة الـثانية
في محافظـة كركوك الـلواء الركن معن
السـعـدي عن اعتـقـال خلـيـة في مديـنة
كـــركــوك مـــســـؤولــة عن الـــعـــمــلـــيــات
ـديـنـة. اإلرهـابـيـة الـتي وقـعت داخل ا

وقال  الـسعـدي في بـيان امس إنه (
اعتـقـال خـليـة إرهـابـية مـكـونة من 26
عــنــصــراً بــيــنـهـم نــسـاء داخـل مــركـز
ــديـنــة وبــحـوزتــهم أحــزمـة نــاســفـة ا
وعــبــوات الصـــقــة وأســلــحـــة كــاتــمــة
للـصـوت وعجـلـت مـفـخخـتـ ومواد
قــابـلــة لــلــتــفـجــيــر نــوع سي - فـور).
وأضاف أن (هـذه اخللـية مسـؤولة عن
العمليات اإلرهابـية والتفجيرات التي

دينة).  حدثت داخل ا
فيمـا تراس  رئـيس الوزراء عـادل عبد
ـهـدي اجـتـمـاعـا لـلمـجـلـس الوزاري ا
لـالمن الـــــوطــــنـي لــــبـــــحث عـــــدد من
وضوعـات من بينـها نفـوق االسماك ا
هدي بحث .وقال بيان امس ان (عبد ا
خالل االجـــتـــمـــاع  مـــوضـــوع نـــفــوق
االســمـاك فـي مـحــافــظـة بــابل وبــقــيـة
احملـافــظــات وتـمت اســتــضـافــة وزيـر
الـــصــحـــة والـــبــيـــئــة عـالء الــعـــلــوان

واعضاء خـلية االزمة ووكالء وزارات
وارد الـصـحـة والـبـيـئـة والـزراعـة وا
ائية) مشـيرا الى ان (العلوان  قدم ا
ــوضـوع شــرحــا مــفـصـال عن هــذا ا
واشـرف مع وزيــر الـزراعــة مـيــدانـيـا
ــتــابــعــة ومــنــاقــشــة اســبــاب عــلى ا
وتـابع وتـداعــيـات نــفـوق االســمـاك) 
الــــبــــيــــان ان (اجملــــلس اطــــلع عــــلى
عاجلة االمر و اجلهود التي تبـذل 
 تــشـــكــيل خـــلــيــة ازمـــة تــضم وكالء
ــعــنـيــة وجلـنــة بـرئــاسـة الـوزارات ا
رئيس مـجـلس بـابل وعضـويـة مدراء
ـعنيـة وتوجيه جـهد الدولة الدوائر ا
النــتــشــال االســمــاك الــنــافــقــة ومــنع
امــتــدادهـا لــلــمــحــافــظــات االخـرى)
ــاذج لــلــمــيـاه مــؤكـدا انـه ( اخـذ 
ـــســتـــخــدمــة واالســمـــاك واالعالف ا
وارســــــالـــــــهــــــا الى اخملــــــتــــــبــــــرات
الـتــخـصــصــيـة في وزارتي  الــزراعـة
والـصـحــة ومـخـتــبـرات تـخــصـصـيـة
ـية لـلتـأكد من الـتشـخيص االولي عا
واســتــبــعــاد اي اســبــاب مــحــتــمــلــة
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عبـر مواطـنون في مـناطق بـغداد
عن معاناتهم بسبب شح خدمات
امـانـة بـغــداد في مـوسم االمـطـار
ـنـاطق واالزقـة الـتي والسـيـمـا  ا
تعاني من غـرق الشوارع مع اول
مـوجــة امـطــار اسـتــمـرت يــومـ
ياه ا تسـبب في دخول ا فقط 
االسنـة التي اختـلطت بـالنـفايات
ـــســاكن درغم اعالن الى بــعض ا
االمانـة انـها شـكـلت خلـيـة االزمة
ــــتـــابــــعـــة االعــــمـــال اخلــــاصـــة
بـتـصــريف مـيـاه االمــطـار وسـيـر
عمل احملطات الرئيـسة والفرعية
ـواطـنون في واحلاكـمـة. وشـكا ا
احاديث لـ(الزمان) امس من (عدم
ـنــاطق الــشـعــبـيـة االهــتـمــام  بـا
مــــقــــارنــــة بــــاالحــــيــــاء االخــــرى
ـنـطـقـة ـنـصـور والـيـرمـوك وا كـا
اخلــضـراء الــتي جتــد اخلــدمـات
البـلديـة مـستـمرة فـيهـا ليل نـهار
نـاطق واالزقة الـشعـبية في اما ا
الــبـــتــاويــ والــفـــضل ومــديــنــة
ـتراكمة بسبب الصدر واحلرية ا
عــدم  تـــنــظــيف الـــشــوارع ونــقل
الــنــفـــايــات قــبل تــكــدســهــا وراء
انـسـداد فـوهـات اجملـاري اضـافة
الى سـرقـة عـدد كـبـيـر مـنـهـا دون
مـــراقــبـــة او مـــتــابـــعــة الـــدوائــر
واطـن صاحب الـبـلـدية) وقـال ا
مـحـل مـواد غــذائـيـة فـي مـنــطـقـة
احلرية الدولعي ان (من الظواهر
الـتي أصــبـحـت عـامـة فـي بـغـداد
واطـرافــهــا االهـمــال الـشــديـد في
صيانة واكـساء الطـرق باالضافة
الى وجــــود  طـــرق رئـــيــــســـة في
وسط الـعـاصـمـة شـهـدت حوادث
مــؤســفـة وخــلــفت ضــحــايــا بـ
) واضاف ان (االجهزة واطن ا
 البـلديـة لم تكـمل اعمـالهـا بشكل
صــــحـــيح حــــيث تـــقــــوم بـــحـــدل
الـشـوارع والـتــخـسـفـات وتـركـهـا
ـا دون اكـســاء بـشـكـل اصـولي 
حـــول تـــلـك الـــشـــوارع الى حـــال

اسوأ  والسيما في فصل الشتاء
نــتـيــجــة جتــمع مـيــاه االمــطـار)
وظـفـة ريـتاج كـر عـبد وقالـت ا
احلميد ان (االهتـمام انحصر في
تــأهـيل الــطــرق والـشــوارع الـتي
ــسـؤولــون فـقط دون يـســلـكــهـا ا
بـقــيــة الـشــوارع في بـغــداد الـتي
بـــــاتـت مـــــهـــــمــــــلـــــة وتــــــعـــــاني
الـتــخـســفـات) مـؤكــدة ان (اغـلب
شــوارع الــعــاصــمــة  بـاتـت غــيـر
سالكة وتعاني التخسفات بسبب
جتـاهل تـأهـيلـهـا والـتـركـيـز على
ـؤدية الى فـندق الـرشيد الطرق ا
ـقـتـربات وجـسـر اجلـمـهـوريـة وا
ـنـطـقـة اخلضـراء) واوضح من ا
احلاج شعوبي جـاسم من منطقة
الـفـضل انه (رغم مـنـاشـدة اهالي
نـاطق الشـعبـية اجـهزة االمـانة ا
ـنـاطقـهـم اال انهـا لم االهـتـمـام 
ـطـالب بل اسـتـمرت تـصغ لتـلك ا
تــكـــدس الــنــفــايـــات وتــراكــمــهــا
واهــــمــــال اخلــــدمـــات الــــعــــامـــة
وانسدات فوهات اجملاري بسبب
ــا تــلك االكــوام من الــنــفــايــات 
يـــتــســـبب في غـــرق االزقــة خالل
موسم االمـطار اضـافة الى سـرقة
فـوهــات اجملــاري من قــبل بـعض
بـــائـــعـي اخلـــردة من اجلـــوالـــ
لالســتــفـادة مــنــهــا وبـيــعــهـا في
ســـوق اخلــــردة مع ان بـــامـــكـــان
اجــهــزة  الـــبــلــديــة مــراقــبــة ذلك
سيئ او احكام والقبض على ا
اقـفال لـتـلك االغـطـية بـشـكل جـيد
يـحـول دون سـرقـتـهـا بـسـهـولـة)
ونــاشــدت  ام جــاسم من ســكــنــة
الـبـتاويـ (احلـكـومـة انـقـاذ هذه
ـيـاه االسـنة الـتي الـشـوارع من ا
غــــمـــرت االزقــــة مع اول امــــطـــار
تكدسة وتلك الشتاء والنفـايات ا
االكوام من القـمامة دون ان تـمتد
ـنطقة التي اليها خدمـات بلدية ا
التــبـعــد سـوى عــشـرات  االمــتـار
عـنـهـا) وقـال الـطــالب اجلـامـعي
جـــمـــيل ســـعـــد جنم من مـــديـــنــة
الــــصــــدر  (لـم اســـتــــطـع عــــبـــور

اخـــــرى) مـــــشـــــيـــــرا انـه (بـــــحـــــسب
الــتـــشــخــيص االولـي لــلــمـــخــتــبــرات
الـبـيـطـريــة فـإن الـسـبب هـو اصـابـات
بــــكــــتــــيـــريــــة فــــطــــريـــة ووفـق هـــذا
التشخيص االولي اليوجد دليل علمي
رض الى على انتقـال هذا النوع من ا
االنـسان) واضـاف الـبـيان انـه (تـقرر
الــتــوجـــيه الــفــوري بــتـــســيــيــر فــرق
نع ـطـاعم  مخـتـصـة الى االسـواق وا
تـسـرب هــذه االسـمـاك الى االسـواق)
وتابع انه (فيمـا يخص معـاهدة حظر
االســلــحــة الــنــوويـة قــرر اجملــلس ان
يـكـون مـوقف الـعـراق هـو الـتـريث في
الــوقت احلــاضـــر في االنــضــمــام الى
ــعــاهـــدة وبــشــأن مــخـــيم الــركــبــان ا
احلدودي فقـد  التـأكيد عـلى توجيه
ـوضوع ـتـابـعـة ا وزارة اخلـارجـيـة 
بـدقة والـتـنـسـيق مع وزارة الـداخـلـية
فــــيــــمـــا يــــخـص مـــسـك احلـــدود وان
الــوضع في اخملـــيم حتت الــســيــطــرة
وبــــالــــتـــــعــــاون مع كــــافــــة االطــــراف
الصديـقة).و ألقت قـوة أمنيـة القبض

عـلـى عـصــابـة مــخـدرات مــسـلــحـة في
بـــغـــداد. وقــال الـــنـــاطق بـــاسم وزارة
الـداخلـيـة الـلـواء سـعـد مـعن في بـيان
امس ان (مفـارز اسـتخـبـارات الشـرطة
االحتـــاديــة الـــعـــامــلـــة ضـــمن وكـــالــة
االستخـبارات والـتحقـيقـات االحتادية
سـتمر في الوزارة ومن خالل العـمل ا
ـسـؤولـيـة لـلـبـحث عن ضـمن قـواطع ا
الـعـنـاصـر االجـرامــيـة وبـعـد تـسـخـيـر
صادرالسـرية  القـاء القبض على ا
عصابة مكونة من ثالثة متهم تعمل
بتجـارة اخملدرات في الـعاصمـة بغداد

وأضــاف انه  ـــشــهــود) وبــاجلــرم ا
(ضـبط بــحـوزة الــعـصــابـة عــلى مـادة
الـكــرسـتــال اخملـدرة تــقـدر بــنـحـو 15
غـرامــا  وأدوات تـعــاطي ومـســدسـ

وقــد أقـــدمت الــعـــصــابـــة عــلى إطالق
الــعــيـارات الــنــاريــة بــاجتــاه الــقـوات
نـفذة لـلـواجب التـي تمـكنت األمنـيـة ا
من مـــحـــاصـــرتـــهم والـــقـــاء الـــقـــبض
و اتخاذ اإلجراءات القانونية عليهم
الالزمـــة بـــحــقـــهم). ونـــفـــذت قــوة من
احلـشــد الـشــعــبي والـقــوات االمـنــيـة
عمـليـة أمنـية في قـضاء بـيجي الـتابع
حملافظة صالح الدين فيما قام اجلهد
الــهــنـــدسي بــرفع عـــدد من الــعــبــوات
النـاسـفـة.وقال إعالم احلـشـد في بـيان
ان (قــــــــوة من الــــــــلــــــــواءين  31و51
باحلشد والقوات االمنية نفذتا  عملية
دهم وتــفـتــيش بـنــاءً عـلى مــعـلــومـات
اسـتخـبـاريـة في مـدينـة الـعـاب بـيجي
السيـاحيـة وغربـها عـلى وادي الشوك
في مديـنـة  تكـريت) وأضـاف ان (فرق
الــهــنـــدســة قــامت بــعـــمــلــيــات مــسح
وتـطهـيـر لـعـدد من الـعبـوات الـنـاسـفة
ذكـورة تعد األكثر نـطقة ا خاصة ان ا
خطـورة في القـضاء بـسبب طـبيـعتـها
اجلغـرافية).و كـشف مصـدر امني عن
وجود خطة امنية  كاملة للقضاء على
اوكار (داعش) حتت االرض مـوضـحا
ـســاعـدة ان (هــذه اخلـطــة ســتـنــفــذ 
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احـمـد السـليـطي تـعطـيل الدوام في
دوائـر احملــافـظـة لـلـمـنـاسـبـة ذاتـهـا
ــوجب قـانـون الــعـطل الــرسـمـيـة.
وقال السليطي في تصريح امس إن
ــوافق  28صــفــر يــعــد (األربــعــاء ا
عـطلة رسمية ضمن احلدود اإلدارية
ــنـاســبـة ذكــرى وفـاة لــلـمــحـافــظـة 
الـرسـول األكرم) مـبيـناً أن (الـعطـلة
ـــوجب قـــانــون مـــحــلـي لــلـــعــطل
الـرسـمـيـة سـبق وأن شـرعه مـجـلس
احملـافـظـة). واعلـنت مـديريـة شـرطة
جنــدة بـغـداد عن أن جـمـيع قـواتـهـا
مــوجـــودة في الــعــاصــمــة وارســال
بـعضـها  الى الـنجف لـلمـشاركة في
تــأمــ الــزائـريـن. وقـال مــديــر عـام
الـنجـدة العـميـد محـمد الربـيعي في
تــصـريح امـس إن (الـقــوة الـتــابـعـة
لـشـرطة الـنـجدة والـتي تـوجهت من
بـــــغـــــداد إلـى الـــــنـــــجـف هي قـــــوة
احـتـيـاطيـة وجـودهـا للـمـشـاركة في
ــنــاســبـات) الفــتــا الى ان تــأمــ ا
(جــمـــيع قــوات الــنــجــدة مــوجــودة
بــاالعـداد والـعـجالت في الـعـاصـمـة
و الــقــبض يــوم امس عـلـى ثالثـة
أشـــخــــاص وفق مـــواد قـــانـــونـــيـــة
مـختلفـة وعلى عشرة مـتحرش في

بغداد). 

ء فـــــحص خـــــطــــوط الـــــطــــوار
والـتـأكـد من جـهـوزيـتـهـا لـلـعـمل
واســتــيــعــاب كــمــيــات االمــطــار
ــــتــــوقــــعـــة) ودعــــا الــــبــــيـــان ا
ـــواطـــنـــ الى (الـــتــعـــاون مع ا
ـــديـــريــــة  واالبالغ عن حـــاالت ا
الــــطــــفـــــوح الــــتي قــــد حتــــصل
واالبتـعـاد عن االسالك واالعـمدة
الكـهربـائـية عـند هـطول االمـطار
حــفـاظــا عــلى سالمــتــهم). ودعـا
ــواطــنـــون االمــانــة الى زيــارة ا
االزقة والشوارع الفرعية لسحب
ـيــاه الـراكــدة مـنــهـا وتـســهـيل ا
واطـن ـركبـات وسيـر ا مرور ا

للوصول الى اعمالهم .
عــــلى صـــعــــيـــد مـــتــــصل شـــكـــا
مـوطـنـون في مــنـاطق بـغـداد من
تــزامن انـــقــطــاع الــكــهــربــاء مع
هـــطــول االمـــطـــار وتــكـــرار هــذا
ــشـــهــد في مــوسـم الــشــتــاء   ا
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ستنقعات التي خلفتها االمطار ا
لـــلـــوصــول الـى الــشـــارع الـــعــام
للذهـاب الى اجلامعـة الن انسداد
فـــوهـــات اجملــــاري في الـــصـــيف
واهـــمـــال الـــبـــلــديـــة فـي االدامــة
والتنظيف جعل االمر يختلط ب
الـــنــــفـــايــــات ومــــيـــاه االمــــطـــار
ـنـطقـة الى واالوحـال فـتـحـولت ا
ـياه برك مـوحـلـة كمـا ان جتـمع ا
مـــنـــعت الـــعــشـــرات من الـــطالب
ـــوظــــفـــ من الــــوصـــول الى وا
اعــمـالــهم دون ان يــخــوضـوا في
االوحـال). وكـانت االمـانـة اعلـنت
انـهــا شـكــلت خـلــيـة ازمـة لــلـبـدء
وجة االمطار باعمالها للـتصدي 
ــتـوقــعــة خالل االيـام الــقــلـيــلـة ا
ــديــريــة ـــقــبــلـــة. وقــال بــيـــان  ا
العالقات واالعـالم في االمانة في
وقت سـابق  ان (االمـانـة  شـكـلت
خلـية االزمـة برئـاسة امـ بغداد

وعـضـويـة الوكـالء ومدراء عـامي
الـدوائـر الـبلـديـة والـتـخـصـصـية
ــــتـــابــــعـــة االعــــمـــال اخلــــاصـــة
بـتـصــريف مـيـاه االمــطـار وسـيـر
عمل احملطات الرئيـسة والفرعية
واحلاكـمة) واضاف ان (اخلـلـية
ـتـابـعـة تـعـمـل عـلى مـدار الـيــوم 
ـراقبـة ومـتابـعة اعـمال ميـدانـية 
الـتـصــريف فـضال عن الــتـنـسـيق
مع وزارة الـــكـــهـــربـــاء لـــضـــمــان
اســتــمـــرار الــتــيــار الــكــهــربــائي
الـوطـني اجملـهــز لـلـمـحـطـات إلى
جانب تـهـيئـة مـولدات كـهـربائـية
احـتـيــاطـيـة حتــسـبـاً حلـدوث أي
) مؤكدا (جهوزية احملطات طار
وبـعـدد ثالثمـئـة وسـبـعـة وسـت
مــحـطــة وواحـد وتــســعـ  آلــيـة
تخصـصيـة واكثـر من الفي عامل
لـلـعــمل بـالـطـاقــة الـقـصـوى حـال
بدايـة هـطول االمـطار سـيـما بـعد

UD—∫ جانب من االزقة التي غمرتها مياه االمطار في البتاوي . عدسة (الزمان) «

 ÍdÐU'« ÊËbFÝ ≠  n−M «

 

قـررت ثالث مـحـافـظات اعـتـبـار يوم
قبل عطلة رسمية. واعلن االربـعاء ا
مـجلس محـافظة النـجف عن تعطيل
الـدوام في دوائـرهـا اليـوم  الـثالثاء
وغــدا االربـعــاء الحـيــاء ذكـرى وفـاة
الـرسـول (ص).وقـال رئـيس اجمللس
خــضـيـر نـعـمــة اجلـبـوري في بـيـان
ــنــاسـبــة ذكـرى امـس ان (ذلك جـاء 
وفــــاة الـــرســــول االعـــظـم وتـــوافـــد
الـزائـرين من داخـل الوطـن وخارجه
الداء مـنـاسك الزيـارة وفـسح اجملال
امـــام ابــنــاء احملــافـــظــة في خــدمــة
هــــــؤالء الـــــزائـــــرين) واضـــــاف ان
(اجملـلس اسـتـثـنى من قرار الـعـطـلة
شـمـولة بـاخلـطة االمـنـية الـدوائـر ا
واخلـدمـيـة). وقـررمـجـلس مـحـافـظة
كــربالء ايــضــا تــعــطــيل الــدوام في
احملـافظـة غدا االربعـاء .وقال رئيس
اجملــــلس نــــصـــيـف اخلـــطــــابي في
تــــصــــريـح امس ان (اجملــــلـس قـــرر
تـــــعــــطــــيـل الــــدوام الــــرســـــمي في
ــوافق الـسـابع من احملــافـظـة غـدا ا
ــنـاســبـة تــشــرين الـثــاني اجلــاري 
ذكـــرى وفـــاة الــرســـول (ص). واكــد
عــضـو مـجــلس مـحــافـظـة الــبـصـرة
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طـاطـيـة واالطـارات الـتـابـعـة لوزارة بـاشـرت الـشركـة الـعـامـة لـلـصـنـاعـات ا
ـشـروع تـدويـر االطارات األول مـن نوعـه في الـعراق. ـعـادن  الـصـنـاعـة وا
وقال مـدير عام الشركة رياض عبد األمير جابر في بيان امس ان (الشركة
ـعدات ـكائن وا باشـرت بتـهـيئـة األسس وصب االرضيـات وتـثبـيت قواعـد ا
ـؤمل وصولـهـا في الوقت الـقـريب). وأشار شـروع والـتي من ا اخلاصـة بـا
ـشـاركـة مع شركـة ابـراج الـكوت ـشـروع يـجري تـنـفـيذه بـا الى ان (هـذا ا
ـستهـلكة كـمادة اولـية يتم لتـدوير االطارات من خـالل استخـدام االطارات ا
ـطاط بـقيـاسـات مخـتلـفة فـرمهـا وحتويـلـها الى مـنتـجات مـخـتلـفة كـمـفروم ا
ـطـحون بـطـاقـة خمـسـة طن في الـساعـة والـزيوت مـخـتـلفـة االنـواع كزيت وا
طاطـية الـتي تسـتخدم الغاز بـنوعـية عـالية بـاالضافـة الى انتـاج البالطـات ا
ــطـــاطي مــخــفف ـــقــرنص ا العـب الــريــاضــيـــة وريــاض االطــفــال وا في ا
طـاطيـة بقـياسـات مـختـلفـة ونوعـيات طـبـات ا الـصدمـات فـضال عن انتـاج ا
شاريع البـيئية شروع يعـد من ا عالـية وعمر طـويل). ولفت جابر الـى ان (ا
ـستهـلكة الـتي تشكل عـبئا التي من خاللـها سيـتم التخـلص من االطارات ا
على الـبيئة حيث تتجاوز كمية االطارات الداخلة الى العراق العشرة مالي

اضية). إطار سنوياً والتي تراكمت على مدى السنوات العديدة ا
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 يـناقش مجلس النواب في جلسة اليوم
الـــثالثــاء مـــوازنــة عــام  2019 فـــيــمــا
كــشـفت تـسـريـبـات عـن الـتـصـويت عـلى
اربـع وزراء فقـط من اصل ثـمـانيـة خالل
اجلـلسة ذاتـها . وقالت النـائبة الـسابقة
جنـــيـــبــــة جنـــيب لـ (الـــزمـــان) امس ان
ـقـبل شـبـيـهـة ـالـيـة لـلـعـام ا ـوازنـة ا (ا
ـــســودة الـــعــام اجلـــاري مع اخــتالف
االرقــام واســعــار بــيع بــرمــيل الــنــفط)
ـــوازنـــة بــــحـــاجـــة الى واضــــافت ان (ا
اصـالحـات جـذريـة وتــعـديالت وجـدولـة
تـــنـــســــجم مع الـــبـــرنــــامج احلـــكـــومي
ـوازنـة احلـالي) مــشـيـرة الى (تـكـبـيل ا
بـالـقـروض اخلـارجـيـة لـتـغـطـيـة نـفـقـات
مـشاريع اسـتثـمارية بـاالضافـة الى انها
تـخلـو من الدرجات الـوظيـفية مع تـقليل
حـــصـــة اقــلـــيم كـــردســـتــان الى 12.6)
ويـعـقـد مـجـلس الـنـواب جـلـسـتـه الـيوم
ــوازنـــة الـــعـــامــة ـــنـــاقــشـــة قـــانـــون ا
ومـوضوع تـشكيل الـلجـان النيـابية. من
جــانـبـهـا كـشــفت مـصـادر عن ان (هـنـاك

كــابــيــنــته الــوزاريـة) مــبــيــنــاً أن (أيـة
شـخـصـيـة يـعـتـقـد رئـيس الـوزراء أنـها
مـؤهلة إلدارة الوزارة ا فسـندعمها بكل
قــــوة) الـى ذلك افــــادت مــــصــــادر بـــأن
هدي مع احلـوارات التي يجريها عبد ا
الـكتل الـسيـاسيـة الستـبدال مـرشحـيها
ـتـبـقـيـة انـتـهت دون اتـفاق لـلـوزارات ا
مـع االصرار على بقاهم برغم من رفض
الــكـتل االخــرى تـمــريـرهم   مـتـوقـعـ
تــأجـــيل تــســمـــيــة حــقــيـــبــتي الــدفــاع
والـداخليـة بسبب اخلالفـات ب بعض
. وأبقى ـعـنـية بـتـلك الـوزارتـ الـكـتل ا
رشـحة صبا الطائي هدي على ا عـبد ا
لـوزارة التربـية. وقالت النـائب عن كتلة
نــيـنـوى هـويـتـنــا مـحـاسن حـمـدون في
تـــــــصــــــريـح امس انـه (لـم يــــــتـم رفض
تـرشيح الطائي لوزارة التربية أو طرح
ـا  الـتـأجـيل) مـشـيـرة بـديـل لهـا وا
الـى ان (رئــاســة الـــوزراء لم تــرفض او
رشحة من قبلنا وهناك تـقبل االسماء ا
حتفظات شخصية وليست كتلوية على
ـرشــحـ لـلــوزارات ونـنــتـظـر بــعض ا

ان للحسم).  جلسة البر

بـهذه الطـريقة سـيؤجل بالـضرورة طرح
ــرشـحـ عـلى أمـل أن يـحـصل تـوافق ا
ــقـبــلـة) بــشـأنــهــمـا خالل اجلــلــسـات ا
واعـلنت تقارير صحفية عن إنه (من ب
دة الـسينـاريوهات الـتي طرحت خالل ا
ـاضية هـو أن يتم اللجـوء إلى الفضاء ا
ـان من خالل عرض الـوطـني داخل البـر
مـرشح من كتـلة معـينـة للداخـليـة مقابل
آخــر مـن كــتــلــة اخــرى ويــتم انــتــخــاب
ـان حـسب قـنـاعات أحـدهـمـا داخل الـبر

الـنـواب) مــوضـحـة ان (هـذا اخلـيـار 
اســــتـــبــــعـــاده حـــيـث إنه يــــزيـــد شـــرخ
فـاوضات على اخلـالفات مع استـمرار ا
أمـل الـتــوصل إلى تــسـويــة في الــقـريب

العاجل). 
بـدوره  أكــد الـنـائب عن حتــالف الـفـتح
ولــيــد الـســهالني دعـم حتـالــفه جلــمـيع
خـــيـــارات رئـــيس الـــوزراء عـــادل عـــبــد
ـرشـح لـشــغل مــنـصب ــهــدي بـشــأن ا ا
وزيــر الــداخـــلــيــة.وقــال الــســهالني في
ـهدي له مـطلق تـصريح امـس ان (عبد ا
احلـريـة وبـحـسب الـتـفـويض الـذي منح
له مـن أغلب الـقوى الـسـياسـيـة الختـيار

تـسريـبات سيـاسيـة تتـضمن حسم اربع
تـبـقـية وزارات من مـجـمـوع الـثمـانـيـة ا
خـالل جلسة اليوم) مـؤكدة (عدم تـمرير
وزيـري الداخلية والـدفاع خالل اجللسة
نـتـيـجة السـتـمـرار اخلالفات) واضـافت
ان (اجلــلـســة قـد تــشـهــد  طـرح اسم أي
وزيـر بـسـبب وجود خـالفات بـشـأن عدد
من احلـقـائب ومـرشـحيـهـا لـكـنهـا قـابـلة
للتسوية) وتابعت  (استمرار اخلالفات
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مـطالـبـ الـوزارة بـالـعـمل اجلاد
لـتــاهـيل الـشــبـكـة داعـ الـوزير
اجلــديــد لــؤي حــمــيــد اخلــطــيب
بـــالــــتـــحــــرك الـــســــريع النــــهـــاء
معـاناتـهم. والسيـما  ان عددا من
مناطق الـعاصمـة بجانـبي الكرخ
والــرصــافــة بـدون كــهــربــاء مــنـذ
مـــســـاء امس ومـــنــهـــا مـــنــطـــقــة
البتاوي مع تلكؤ  فرق الصيانة
فـي دائـــرة كـــهـــربـــاء الـــرصـــافـــة
اصالح الــشـبــكـة عــنـد الــهـطـول.
وعـزا مصـدر من الـكـهـربـاء سبب
االنـــقـــطـــاع  بـــســـقـــوط عـــدد من
ـغــذيـات خـالل هـطــول االمـطـار ا
وان اقـسـام الـصـيـانـة  تـعـمل من
اجل اعــادة الــطــاقــة مـجــددا الى
ــواطـنـون ــنـاطـق . واكـد ا تـلك ا
لـ(الزمان) أمس ان (الكهرباء امر
ضروري لـدى االسـر  السـيـما في
فصـل الشـتـاء لـذا من الواجب ان

تـــكـــون هـــنـــاك صـــيـــانـــة دوريــة
لـتفـادي  االزمـات الـتي قـد تـخلق
وتـــســـبب في انـــقـــطــاع الـــتـــيــار
الــكــهــربــائي مــايــحــدث االن في
العراق ازمة شبه يومية  للطاقة
الـكــهـربــائـيـة فـي كل بـيت مــهـمـا
تــــوافــــرت االســــالــــيب الــــتي من
شأنها ان تـكون بديال لدى بعض
ولدات اال انها لن تكون االسر كا
بــديـال حــقــيــقـــيــا الســر اخــرى)
واضــافــوا ان (الــوزارة بــحــاجــة
الى جهود متـميزة لكي تـستطيع
الــقــضــاء عــلى ظــاهــرة انــقــطـاع
الـتيـار الـكـهـربـاء مع  اول مـوجة
متسائل امطار كما هي االن )  
(متى تـعـلن الكـهـرباء عـن انتـهاء
ـــولــدات االهــلــيــة الــتي عــصــر ا
استنزفت  جيوب االسرة الفقيرة
? ومــــتـى تــــصل الى االكــــتــــفــــاء
الـذاتي مـن الـطـاقــة الـكـهــربـائـيـة
الــتـي من شــأنــهـــا ســد احلــاجــة
ـاسـة لـالسـر الـتي بــاتت الـيـوم ا
تــعـــاني من ازمــات واحـــدة تــلــو
واالخـرى دون اي بــديل جـدي او
قرار من شـانه اصالح مـا افـسده
? فــكــيف لــنــا ان نــقـوم االخــرون
بشراء البـنزين للمـولدات االهلية
او شـراء مـادة الـنـفط الـتي تـبـاع
لـــــكي تــــســــتـــــخــــدم في اضــــاءة
مــنـازلــهم مــســألـة البــد ان حتل
وبــشـــكل جــدي وواقـــعي النــهــاء
وقـال  حــســ جـمــعـة ــعـانــاة) ا
موظف حـكومي ان( اغـلب االسر
تــــبــــحـث عن الــــنــــفـط في فــــصل
الـشتـاء هـربـا من انـقطـاع الـتـيار
الـكـهـربـاء الذي يـقـف حائـال امام
امــور عـدة من شــانــهـا ان تــكـون
شـاكل التي حال لعـدد كبـيـر من ا
اصـــبـــحت ال تـــعـــد وال حتـــصى
الي الـتي صرفت عـلى قطاع فا
الــكــهـربــاء لن تــوفــر ولــو اجلـزء
الـبــسـيـط الـذي كــان يـطــمح الـيه
واطـن  فالبد ان تـكـون اولـوية ا
واضحة لتحقيق غايات اصبحت
واطن في العراق). حلما لدى ا

جنيبة جنيب 
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