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تـعــهـدت وزارة الـكـهـربـاء بـصـرف رواتب
ـديريـة الـعامـة لـتوزيع كـهـرباء مـوظـفي ا
ـقـبــلـ عـازيـة الــوسط خالل الـيـومــ ا
الــتــأخــر في الــصــرف الـى عــدم تــســديـد
ـواطــنـ اجـور الـكـهـربـاء فـيـمـا نـاشـد ا
ـنتسبون  رئيس الوزراء حيدر العبادي ا
ـاضي. بــاطالق رواتـبـهم لـشــهـر شـبـاط ا
ــتــحــدث بــاسم الــوزارة مـصــعب وقــال ا
ــــدرس  لـ (الـــزمـــان) امس ان (الـــوزارة ا
ــوظــفـ فـي مـحــافــظـتي دفــعت رواتب ا
ــديــريـة واسـط وديـالى الــتــابــعـ الى  ا
الـعامـة لتـوزيع كهـرباء الـوسط واجلنوب
ـنــتـســبـ في وبــصـدد تــسـديــد رواتب ا
ـديريـة في بغداد مـحافـظة االنـبار ومـقر ا
). واوضح ان ــقــبـــلــ خـالل الــيــومـــ ا
ــديــريــة تـــعــتــمــد عــلى (رواتب تـــوزيع ا
اجلـبايـة و هنـاك عزوف كـبيـر عن تسـديد
ئة من اجلـبايـة فهي ال تـتجاوز الـ  12بـا
ستحقة للوزارة وهذا يؤثر سلبا بالغ ا ا
). واضاف نـتسـب عـلى تسـديد رواتـب ا
ـوازنة ـبـالغ اخملـصـصـة بـا ـدرس ان (ا ا
الـى الوزارة مـنذ عام  2015 حتى االن لم
ـئـة ) نــتـسـلم مــنـهـا ســوى نـحـو 10 بــا
مــوضـحــا ان (هـنــاك اجـراءات كــبـيـرة اذ
يــنـبــغي عـلى الــوزارة تـســلـيم كــشـوفـات
ــا يـتـعـلق ــالـيـة  وبــيـانـات الى وزارة ا
بــالـعـام اجلــاري من اجل اطالق الـرواتب
فـضـال عن ان تـخـصـيـصـات الـوزارة تـعـد
مـنــخـفـضـة جـدا فـهـي بـحـدود الـتـرلـيـون
ونــصف الــتـرلــيـون ديــنــار وهـو ال يــسـد
احــتـيـاجـات الـوزارة والســيـمـا في اعـادة
اعـمـار وصـيـانـة اخلـطـوط والـتـجـهـيـزات
اليـصال الطاقة الكهـربائية في احملافظات
احملـــررة مـن قـــبـــضـــة داعش االرهـــابي).
وقــصـد مـوظـفــو مـديـريـة تــوزيع كـهـربـاء
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ــكــتب االعالمي ــتــحــدث بــاسم ا اكــد ا
لـرئـيس الوزراء سـعـد احلديـثي الـتزام
احلـكـومـة بـدفع رواتب مـقـاتـلي احلـشد
ـنــظـومـة الــشـعـبـي كـونـهم  جــزءاً من ا
االمـنية .وقال احلـديثي لـ(الزمان) امس
ان (مــوازنــة الــعــام اجلــاري  تــتـضــمن
مـوازنـة لـهيـئـة احلشـد الـشـعبي كـونـها
حالـها حال نظـومة االمنـية  جـزءاً من ا
ـــوجــودة او اخملـــصــصــة ـــوازنــات ا ا
لــوزارات الــدفــاع والــداخــلــيــة وجــهـاز
مــكـافـحـة االرهـاب واالمن الـوطـني وكل
االجــــهـــزة االمــــنـــيــــة واخملـــابــــراتـــيـــة
ـوجـودة في الـبـلـد الـتي والـعـسـكـريـة ا
ــوازنـة خــصص لــهــا مـبــالغ في هــذه ا
الـعـامة ) مـؤكـدا ان (احلكـومـة ملـتـزمة
بـدفـع رواتب مـقـاتـلي احلـشـد الـشـعـبي
ــنــظــومـة وكــمــا قــلـنــا انــهم جــزء من ا
االمــنـيــة الـوطـنــيـة الــعـراقــيـة). واشـار
احلــديـثي الى ( صــدور قـانــون احلـشـد
ــان اضـفى طــابــعـا الــشــعـبي مـن الـبــر
قـانونـيا عـلى تشـكيـل هذه الـهيـئة وبذا
فـان اعـضـاءهـا وعـنـاصـرهـا يـتـمـتـعـون

الــوسط  (الــزمـان) امـس إلبـداء شــكـواهم
جــراء عـدم تـسـلم رواتــبـهم واكـدوا  انـهم
تــســتـلــمـوا رواتـب شـهــر كـانــون الــثـاني
لـكـنهم (فـوجئـوا بـوقف صرف راتب شـهر
ـاضي من دون مـعـرفـة االسـباب) شـبـاط ا
داعـــ الـــعــبـــادي الى (تـــوجـــيه الــوزارة
ــا تــمـــثــله من حــاجــة بــاطـالق الــرواتب 
ــعـــيــشـــة اســرهم). ضـــروريــة تـــرتــبـط 
وطــــالــــبــــوا بـ (الـــكــــشـف عن االســــبـــاب
احلـقيـقيـة لتـأخر اطالق رواتـبهم في ح
يـتـقـاضى بـقـيـة مـوظـفي الـدولـة رواتـبـهم
بــشـكـل طـبــيـعي). من جــهـة اخــرى كـشف
نـتجات النـفطية مـدير عام شـركة توزيع ا
كـاظم مـسـيـر يـاس عـن جتهـيـز مـحـطات
الـطاقـة الكـهربائـية الـتابـعة لـوزارة النفط
ـنـتـشـرة في بـغـداد وبـاقـي احملـافـظات وا
ـا يقارب من  336 مـليون لـتر من انواع
الــوقــود اخملـتــلــفـة خـالل كـانــون الــثـاني
ـاضي. وقال ياس في تصريح امس ان ا
(الـشـركـة جـهـزت جـمـيع مـحـطـات الـطـاقة
الـكهربائـية بجمـيع احتياجـاتها من وقود
الــديـزل وزيت الـغـاز وزيت الـوقـود ضـمن
خـطـتهـا الشـهـرية  عالوة عـلى جتـهيـزها
ـنتظم للمولدات السكنية بالوقود الالزم ا
وذلك ســعــيــاً مـنــهــا لـتــوفــيــر الـكــهــربـاء
لـلمـواطن الـكرام ) واوضح ان (مـحطات
الـطـاقـة الـكـهـربائـيـة  جتـهـيـزها بـ  14
مـليون لـتر من وقود الديـزل ومايقارب من
  22 مـليون لـتر من وقود زيـت الغاز و ما
يـــقــارب من  300 مـــلــيـــون لــتـــر من زيت
الـوقـود وذلك حرصـاً مـنهـا عـلى استـمرار
ـواطـنـ بـالـطـاقـة الـكـهـربـائـية جتـهـيـز ا
فــضال عن تـوفـيـرهـا احــتـيـاجـات  جـمـيع
الـدوائر اخلـدميـة).على صـعيـد اخر اعرب
مـواطــنـون عن خـشـيـتـهم من ان تـتـعـرض
خــطــوط االتــصــاالت الــتي تــعــتـزم وزارة
االتـــصــاالت  انـــشـــائــهـــا في بـــغــداد الى

خــــــــمــــــــســـــــــة آخــــــــريـن في اطــــــــراف
الـــريـــاض).واشـــار احلــســـيـــني إلى أن
(الـــعـــمـــلـــيـــات جـــاءت ثـــأرا لـــشـــهــداء
الـسـعـدونـيـة ولتـحـصـ أمن احملـافـظة
مـن تــــســــلـل الــــدواعـش واخلــــروقــــات
اإلرهــابـيـة ). وقـال مـعن في بـيـان امس
ان ( مـــفـــارز اســتـــخـــبــارات الـــشـــرطــة
االحتـــاديـــة الــــعـــامـــلـــة ضـــمن وكـــالـــة
االسـتخبارات عـثرت على مضـافة تعود
لـــعـــصـــابـــات داعـش شـــمـــال بـــغــداد).
ــضـــافــة حتــتـــوي عــلى وأضـــاف أن (ا
قـــاذفـــة ار بـي جي ســـفن وصـــاروخـــ
ــســاويــ وعــبــوة مــحــلــيـة الــصــنع
ودوائـــر كــهــربــائـــيــة ومــواد تـــفــجــيــر
ومــطـبـوعــات لـلـتــنـظـيم اإلرهــابي بـعـد
االسـتدالل عليهـا من قبل أحد االهابي
لقى القبض عليهم  رفعها اصوليا ا
وضــــبــــطـت الســــتــــكــــمــــال االجـــراءات
الـقانونية).وفي سياق متصل ذكر معن
أن (مـفارز استخبارات ومكافحة إرهاب
نــــيـــنــــوى الــــعــــامـــلــــة ضــــمن وكــــالـــة
االسـتخـبارات عـثرت عـلى كدس لـلعـتاد
مـن مــــخــــلــــفــــات داعـش اإلرهــــابي في

وصل). ن من مدينة ا اجلانب األ
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دعت شـخـصيـات سيـاسـية اجلـهات
ــعــنـيــة الى مــراجــعــة قـرار هــيــئـة ا
ـتـضـمن حـجز ـسـاءلـة والـعـدالـة ا ا
ـنقـولة ومـصـادرة االمالك واالموال ا
ــنـقــولـة لــنـحــو اربـعـة االف وغــيـر ا
مـسؤول سابق فـضال عن ضباط  في
ن ضـمـتـهم الالئـحـة التي اجلـيش 
اعـلـنـتـهـا الـهيـئـة  مـؤكـدة ان الـقرار
اليـخدم الـسلم اجملـتمـعي ويـتعارض
صاحلـة الوطنية مع جـهود تثبـيت ا
بــشـكل حـقــيـقي مــحـذرة من عـواقب
وتــداعــيــات وخــيــمــة.وقــال الــنــائب
الـسـابق عـن مـحـافظـة االنـبـار  كـامل
الــدلـيـمي لـ (الــزمـان) امس ان ( هـذا
الــقــرار مــجــحف  وغــيــر عـادل  وذو
تـداعـيات وخـيمـة على االمن والـسلم
االجـتماعي) مضيفاً ان (القرار يأتي
بــالــضـد مـن دعـوات  العــادة حــقـوق
اجملـــتـــثــ وانـــهـــاء اخلالفـــات بــ
ـواطـنـ بـعـد مـحـاربـة ـكـونـات وا ا
داعـش االجـرامي واالنـتـصـار عـلـيه).
وتـابع الدلـيمـي ان ( احلكومـة خانت
ن قـدم دمه دمــاء بـعض الــشـهــداء 
مـن اجل الـدفــاع عن الــبــلـد من خالل
ــــبـــادرة الى مــــصـــادرة امــــوالـــهم ا
ــنـقـولــة) بـحـسب ــنـقـولــة وغـيـر ا ا
تـــعــبـــيــره داعـــيـــا احلــكـــومــة ( الى
ــــســــار االســــراع فـي تــــصــــحــــيح ا
بــالــتـزامن مـع االنـتــخــابـات والــغـاء
ـذكـور والـعـمل عـلى تـثـبيت الـقـرار ا
ـصـاحلة الـوطـنيـة بـشكل حـقـيقي). ا
ـاضي واصــدرت الـهــيـئــة  االثـنــ ا
قــائـمـتـ االولى تــضـمـنت مـصـادرة
نـقولة لـ52 نـقولـة وغيـر ا االمـوال ا
شــخـصـا من اركـان الــنـظـام الـسـابق
والــثـانـيـة احلـجـز عـلى امالك 4257
ــســـؤولـــ خالل حـــكـم صــدام مـن ا

حس . 
وكـان  رئيس الـوزراء حيدر الـعبادي
قـــد اكــد خالل مــؤتــمـــره الــصــحــفي
االســــبــــوعـي اول امس ان (الئــــحــــة

ـسـاءلـة والعـدالـة االخيـرة اظـهرت ا
عـدم وجـود مـراجـعـة حـقـيـقـيـة عـلى
االرض) مــشـــيــرا الى ان (الــهــيــئــة
تـتعـامل بازدواجيـة في عمـلها). الى
ذلك ابـدى ائـتالف الـوطـنيـة بـزعـامة

اياد عالوي رفضه للقرار. 
وقـــال رئــيس الـــكــتــلـــة الــنــيـــابــيــة
لـالئتالف الـنـائب كاظم الـشـمري في
ـــســــاءلـــة بــــيـــان امـس ان (مـــلـف ا
والـعدالة والعقوبات اجلماعية التي
ـدة الـسابـقـة كـانت مـورست خـالل ا
نــتـيـجــتـهـا الـقــاعـدة ومن ثم داعش
والـصراعـات الطـائفـية الـتي احرقت
االخــضــر والــيــابس) مــضــيـفــا انه
(رغـم حتــذيـــراتــنـــا في وقـــتـــهــا من
خـطورة هذه السـياسة اال ان اصرار
ــضي بــهــا بـــعض االطــراف عــلـى ا
اوصـل الـعراق الـى حـافـة الـهـاوية).
ورأى الـشمـري  ان (إعادة طـرح هذا
ـلف من جديد وبهذا الوقت احلرج ا
واحلـــســـاس من عـــمـــر الــعـــمـــلـــيــة
ض عـليه الـسـيـاسيـة والـعـراق لم 
اال اشــهــر قـلــيــلــة عـلى خــروجه من
حرب شرسة ضد زمر داعش مازالت
نـتائـجها واضـرارها لم تـعالج حتى
ربع االول الـلحـظة سـيعـيدنـا الى ا
وسـيـكون لـتبـعاتـه مخـاطر اكـبر من
(ضـرورة اجلنوح سـابقـاتها) مـؤكداً
ـاضي ـنــطق وطي صــفــحــة ا الـى ا
ــضي بـاجتـاه مـصــاحلـة وطـنـيـة وا
حـقـيـقيـة تـعـيد الـلـحـمة بـ اطـياف
الــشـعب الـعـراقـي وتـعـالج االخـطـاء
ساءلة الى الـسابقة وحتـويل ملف ا
الــقــضــاء بــدل اســتــخــدامه كــورقــة
ســيــاسـيــة لــتـصــفــيـة اخلــصـوم او
كـــدعــايــة انــتـــخــابــيـــة مع قــرب كل
انـتخابـات).بدوره وصف النائب عن
طـلك القرار االئـتالف  نفسـه حامد ا
ـطـلك بـ(الـصـدمـة الـكـبـيـرة). وقـال ا
خالل مـؤتمر صحفي عقده في مبنى
ـــان امس أن (صـــدور الــقــرار الـــبــر
وعـــدد األشــخـــاص الــذين صــودرت
ــتـــلــكــاتــهـم وقــطــعت أمـــوالــهم و

رواتـبـهم وأرزاقـهـم وبـعد  15 عـامـاً
مـن احلرمـان واالحـتـراب واالغـتراب
ن والــتـراجع يـعــد صـدمـة كــبـيـرة 
يـــتـــطـــلـع إلى االصالح ومـــعـــاجلـــة
مـشـاكل اجملـتـمـع) مضـيـفـاً أن (ذلك
غير جائز دستوريا وقانونيا ويجب
ــطـلك اعــادة الــنــظـر فــيه). وحــيــا ا
مــوقف الــعـبــادي النــتـقــاده الــقـرار.
وكـان اخلبير قانوني هاشم العقابي
قـــد ابــلغ (الـــزمــان) فـي وقت ســابق
بــامــكــانــيــة تــقــد الــشــخــصــيـات
ـشمـولة بـالقـرار االخيـر للـمسـاءلة ا
والـعـدالـة االدلـة واالوراق الثـبـوتـية
الـى الـقـضـاء الـتـي تـؤكـد احلـصـول
عـــلى امالكــهم عـن طــريق شــرائــهــا
بـــــــاالمـــــــوال اخلـــــــاصــــــة او االرث
إلسـتـرجـاعـهـا بـإستـثـنـاء امـتـيازات

ناصب . ا
 واوضـح ان (الــــقـــــرار يــــتـــــضــــمن
مـــصــادرة مـــا حـــصــلـــوا عــلـــيه من
ـنصب أمـتـيازات ومـنح عن طـريق ا
ـهـنـة التي كـانـوا يـشغـلـونـها في وا
ظـل الـنــظـام الــســابق). من جــهـته 
وصـف الـنــائـب عن االنــبــار مــحــمـد
الـكـربـولي الـقـرار بـ(احملـبط) واشاد
ـوقف وزيــر الـداخـلـيـة الــكـربـولي 
قـــاسم االعـــرجـي واعــتـــراضه عـــلى
شـمـول الـشهـيـد الـلواء الـركن أحـمد
صــــداك الـــدلــــيـــمـي بـــالــــقـــرار رغم
اســتـشــهـاده في  تــشـرين االول عـام
 2014 بانفجار عبوة ناسفة
اسـتـهـدفت دوريـته في مـنـطـقـة الـبو
ريـشة في الرمـادي. على صـعيد آخر
ـــطــلـك أن (وجــود الـــقــوات  قـــال ا
األجـنـبـيـة لـلـتـدريب وزيـادة اخلـبرة
ـسـاعـدة في بـنـاء قـوات مـسـلـحة وا
وطــنــيــة قــادرة عــلى اداء مــهــامــهـا
الـقتالـية وضمن حتـديدات االتفـاقية
األمـنـيـة مع اجلـانب اآلخـر يجب أن
ال يـــكـــون مـــجـــاال لـــلـــجـــدل وخـــلق
األزمـات) داعـياً الـى ( مراقـبة االداء
والــتـنـفـيــذ وفق حتـديـات مــصـلـحـة

العراق واستقالله). 
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كــشف الــنــائب عن االحتــاد الــوطـني
الـكردستاني محمد عثمان عن توصل
ـراحل النـهـائـية بـغـداد واربـيل إلى ا
ـطـارات إلعـالن اتـفـاق شـامل إلدارة ا
ــــوارد ـــــنـــــافـــــذ احلـــــدوديـــــة وا وا
االقـتصـادية في اإلقـليـم. وقال عـثمان
فـي تصريح امس ان (حكومتي بغداد
واربـيل على وشك إعالن اتفاق شامل
ــــطـــارات ونــــهــــائي بــــشــــان إدارة ا
وارد الـطبيعية ـنافذ احلدودية وا وا
فـي اإلقـــلـــيم). وأضــــاف أن (نـــتـــائج
ـفاوضات ايـجابية لـلغايـة بالتزامن ا
مـع إعالن رئـــــيس الـــــوزراء حــــيــــدر
الـعبادي عزمه تـسليم رواتب موظفي
طـارات إمام بـعض الـوزارات وفتـح ا
ـعتمرين الى السعودية ما يدل على ا
حـسن نيـة بغـداد جتاه اربـيل) داعيا
ـاضي الــطــرفـ إلـى (طي صـفــحــة ا
ــشـاكل والــتــعـاون مـن اجل  إنـهــاء ا
ــواطـنــ الـكــرد من األزمـة وإنــقـاذ ا
ـاليـة التي عـصف باإلقـليم مـنذ عام ا
ـــديــريــة 2014.  بـــدورهــا أعـــلــنت ا
الـعامة للكمارك في كردستان عن قرب
الــــتـــوصل التــــفـــاق نـــهــــائي بـــهـــذا
ـديـر الـعــام لـلـهـيـئـة  الــشـأن.وقـال ا
سامال عبدالرحمن في تصريح  امس
إن (احلــكــومــة االحتـاديــة وحــكــومـة
بدأ على كـردستان اتـفقتا من حـيث ا
ــــــنــــــافـــــــذ احلــــــدوديــــــة في إدارة ا
اإلقـــلـــيم).وأوضح انـه (وفــقـــاً لـــهــذا
ـنـافـذ ـبــدئي فـإن جـمــيع ا االتــفـاق ا
احلـدودية في اإلقـليـم ستدار بـطواقم
مـن كـردسـتــان مع إشـراف احلــكـومـة
االحتـادية عـليهـا ومراقـبتهـا).وبشأن
مـعبر سرتك احلدودي في دربنديخان
ــغـلق مـنـذ مـدة طــويـلـة قـال عـبـد وا
الـرحـمن ان (وفدا مـشتـركا من بـغداد
واإلقــلــيم ســيــتــوجه خالل األســبـوع
ـعـبـر لـغـرض إعداد ـقـبل إلى هـذا ا ا
تــقـريــر يــكـون أســاسـاً إلصــدار قـرار
بـهذا الشأن).وأكـد العبادي اول أمس
ان (إغـالق مـــطـــارات االقـــلــــيم لـــيس
عــقـوبــة او انـتــقـامــاً من مـواطــنـيــنـا
ـا اردنا اخضـاعهـا للسـلطة هـناك ا
االحتـادية وهو مطلب دستوري وافق
االقـلــيم عـلـيه اخـيـراً) مـشـيـرا الى ان
ـوظـفـ (احلــكـومـة سـتـدفع رواتب ا
ــسـتـحــقـ في االقــلـيم قــريـبـا ولن ا
نــــنــــتـــــظــــر الى االبــــد).وأفــــاد بــــان
(االجــراءات الـفـنـيـة إلعــادة الـسـلـطـة
ــطـــارات قــد بــدأت االحتـــاديــة الـى ا
وقــريـبـا سـيـصــدر أمـر ديـواني بـهـذا

الـشـأن). في غـضـون ذلك وجه رئـيس
كـتـلة االحتـاد اإلسالمي الـكردسـتاني
ـــان االحتــادي مـــثـــنى أمــ بـــالـــبــر
انــتـقـادات حــادة لـلـعــبـادي وقـال في
تـــصـــريح امس (نـــحن نـــتــعـــامل في
بــغـداد مع تـاجــر نـفط يـدعـى الـسـيـد
ـوازنة الـعـبـادي حيث قـام بـحسـاب ا
اخملـصصة لإلقليم تماماً وفق الـ250
ألـف بـرمـيـل من الـنــفط الـتي يــطـالب
ـيـة) بـهــا بل بـأقل من األسـعـار الـعـا
مـضـيـفـاً أن (مـشـكـلـتـنـا مع الـعـبـادي
واحلــكــومــة والــعـقــلــيــة الــتي تــديـر
العراق أنها عقلية مركزية وال تؤمن
ــبــدأ الـفــيـدرالــيــة في األسـاس بل
تــريــد حـكــومـة مــركــزيـة حتــتــكـر كل
ثل تـوجهاً الـسلـطات بـيدها وهـذا 
طــــاغـــــيــــاً في بــــغـــــداد) عــــلى حــــد
قـوله.وأشار أم إلى أنه (ليس هناك
أي عـذر إلغالق مـطارات اإلقـليم وإذا
لـم يـكن ذلك صـحــيـحـاً فــكـيف كـانت
ــطــارات مـفــتــوحــة طـيــلــة كل هـذه ا
الــسـنـوات? وقـد طـلـبـت مـنـهم بـشـكل
شــخــصي رفع احلــظـر حلــ حتـقق
شـروطهم).من جـهة اخـرى نفت هـيئة
ـنــافـذ احلـدوديـة صـحـة نـبـأ أغالق ا
مـنفذ سـفوان احلدودي في الـبصرة .
وقـالت في بـيان تلـقته (الـزمان) امس
ان (مــــــــا  نــــــــشــــــــره فـي احـــــــدى
الـفـضـائيـات عن أغالق مـنفـذ سـفوان
احلــدودي في مــحـافــظــة الـبــصـرة ال
وضـوعية) أسـاس له من الصـحة وا
ـنفذ يـعمل بكـامل طاقته مـؤكدة ان (ا
ومـالكاته).واعربـت عن املـها ان (يتم
هنية في صداقـية وا تـوخي الدقة وا
عـلـومة واحلـصـول علـيـها من نـشـر ا
ــعــتــمـدة مــصــادرهــا األصــولــيــة وا

رسميا). نتهية qHŠ∫ خريجو كليات في حفل تقليدي يقام سنويا للمراحل ا

دفـعات).وأوضح البيـان انه (تقرر قبول
ـــســـقف لــلـــطـــابق الـــثــاني الـــهــيـــكل ا
واالخـتصـار على مـنحه الـدفعـة الثـانية
والــثـالــثـة فــقط). عــلى صـعــيـد مــتـصل
كـشـفت قـيـادة احلـشـد الـشـعـبـي احملور
الــــشــــمــــالي عـن انــــطالق عــــمــــلــــيـــات
الحقة فلـول تنظيم اسـتخبـارية دقيقـة 
داعـش في اطــــراف كــــركــــوك  ,الـى ذلك
ـتـحــدث بـاسم وزارة الــداخـلـيـة أعــلن ا
الــلـــواء ســعــد مــعن عـن الــعــثــور عــلى
مـضـافة وكـدس للـعـتاد تـابعـ لـتنـظيم

داعش في محافظتي بغداد ونينوى.
ــتــحــدث بــاسم الــقــيــادة عــلي  وقــال ا
احلــسـيـني لـ( الــزمـان) امس إن (قـوات
احلـشــد الـشـعـبي كـثـفت مـنـذ عـدة أيـام
عــمـلـيـات واسـعــة اسـتـخـبــاريـة دقـيـقـة
لــتـصـفـيـة اخلاليــا الـنـائـمـة في إطـراف
كــــــــــــركــــــــــــوك وقــــــــــــضــــــــــــاء طـــــــــــوز
خـورماتو).وأضاف أن (احلملة أسفرت
عن عــمـلـيـتـ نـوعــيـتـ السـتـخـبـارات
احلــشــد ادت الى قـتل  13 عــنـصـرا من
داعش بـينـهم قيـادي في قريـة العـزيرية
الـتابعـة لناحـية تازة فـيما تـمكنت قوة
من اســتـخــبـارات احلــشـد مـن تـصــفـيـة

ـــاديــة بـــكل احلـــقـــوق واالمـــتــيـــازات ا
ــعـنــويـة الــتي يـتــمـتـع بـهــا اعـضـاء وا
ـؤسـسـات االمـنـيـة االخـرى) مـضـيـفـاً ا
ان(عــلى مـنـتـسـبـي احلـشـد  الـواجـبـات
نـــفـــســهـــا الـــتي تـــنـــطــبـق عــلـى افــراد
ـــؤســـســـات االمـــنـــيـــة االخـــرى كـــمــا ا
يـخضعون لضوابط الـعمل العسكري ).
 الـى ذلك أعــلن مـــصــرف الـــرافــدين عن
إسـتمـراره في منح الـقروض اإلسكـانية
لــلـمـواطـنـ الـذيـن لـديـهم قـطـعـة ارض
التــقل مـسـاحــتـهـا عن  50 مــتـرا. وقـال
بـيان للمـصرف امس انه ( تخصيص
 50 مــلـيـون ديــنـار لــلـمـواطــنـ الـذين
ساحة 50 لـديهم قطعـة أرض سكنيـة 
مـتراً لغرض البناء فيها) وأشار الى ان
ـــبـــلغ يـــتم مــنـــحه عـــلى شـــكل ثالث (ا

الــســرقــة شــأنــهــا في ذلك شــأن  خــطـوط
الـكـهربـاء.  وابـدوا في احاديث لـ(الـزمان)
امـس (استياءهم من تـردي اخلدمات التي
ؤسسـات احلكومـية للـمواطن تـقدمهـا ا
ـشــروع اخلط الســيــمــا في مــا يــتــعـلـق 
الــضــوئي لــشـبــكــات االتــصـال وعــمــلــيـة
اخلـصـخصـة في الـتيـار الـكهـربـائي حيث
نـاطق التـي  احلفر ان هـناك عـدداً من ا
بـهـا لـنـصب اخلـطـوط وقـد تركـت اثار من
نازل احلفر والتخريب ما دفع باصحاب ا
الـى اعـــادة اعــــمـــار مــــا  حـــفــــره عـــلى
احلـــســــاب اخلـــاص) واضـــافـــوا انه (في
اغــــلب دول الـــعــــالم جتــــد ان اخلـــدمـــات
ـقـدمـة افضـل بكـثـيـر من تلك احلـكـومـية ا
الـتي تعـتمد عـلى القطـاع اخلاص لكن في
ظل وجـود مسؤول نهبوا موازنة الدولة
عــلى مـدى  15عــامــا فـهــذا امــر ال يـبــشـر
خـيـرا). وتـابـعوا (بـالـتـأكيـد سـتـتم سـرقة
ــــــواطـن بــــــالـــــــكــــــامـل حــــــتـى يــــــجف ا
جـــوعـــا).وطـــرحت وزارة االتـــصــاالت 30
وقعي ألف خط ضوئي في جانب الكرخ 
الــكـاظــمـيــة واحلـريــة جـمــيـعــهـا جــاهـزة
ــؤســسـات لــلــتـســويق لــلـمــواطــنـ او ا
احلـكومية. وذكر بيان للوزارة ان (الشركة
ـــراحل الـــعـــامـــة لـإلتـــصـــاالت أكـــمـــلت ا
شروع النـفاذ الضوئي وأصبح الـنهائيـة 
نــــحـــو  30 ألـف خط ضـــوئـي في جـــانب
ــوقــعي الــكــاظــمــيـة الــكــرخ من بــغــداد 
واحلـريــة جـاهـزة لـلـتـسـويق لـلـمـواطـنـ
ـؤسسات احلـكوميـة).  واوضح البيان وا
ان الـــعــــرض (ضـــمن مــــشـــروع الـــنـــفـــاذ
الـضوئي الذي نفـذته شركة هـواوي للعقد
14/ 2011 ومـــــوزعــــة  بــــ احملـــــــالت
 428 424  422 420  418 416
ـــنـــطـــقـــة احلـــريـــة  436    434 432
ــــنــــطــــقـــة واحملالت 413 415  411 
الـكـاظمـيـة وبواقع  64 كـابـيـنة ومـجـموع

الـتقـاسيم بلغ  509 وبـسعـة كليـة للشـبكة
اخلارجية  32576 والـشبكة الداخلية 30

ألف خط ضوئي).
 وأشــار الـبـيــان الى ان (عـمـلــيـة تـسـويق
اخلـطــوط سـتـبـدأ من شـركـة أفق الـسـمـاء
الـــشـــريك الـــرســـمي لـــوزارة اإلتـــصــاالت
ـشـاركـة مع الـقـطـاع اخلاص وبـأسـلـوب ا
ـتنوعة التي واطن باخلدمات ا لـتجهيـز ا
ـــشــروع) ودعت الــوزارة يـــوفــرهــا هــذا ا
ــواطـنـ لـتـقـد طــلـبـات اإلشـتـراك من ا
خالل مـكـاتب الـتـسويق الـتـابـعة لـلـشـركة
ـوزعـة بــ عـدد من مــنـاطق ــسـوقــة وا ا
ــشـــروع ضــمن الـــكــرخ) الفـــتــا الـى ان (ا
مـجـمـوعـة مـشـاريع إسـتـراتـيـجـيـة لوزارة
اإلتـصـاالت  حـيث يـوفـر الـكـابل الـضـوئي
ــتـمـيــزة وسـيـحـدث عــدداً من اخلـدمـات ا
نـــقـــلـــة نــوعـــيـــة في قـــطـــاع اإلتـــصــاالت

واألنترنت) بحسب البيان.  
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