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ــتــنــزهــات الــبـــيــوت والــهــروب الـى ا
ــواطن ــســاحــات اخلــضــر. وقـال ا وا
كــر عـيـد انه ( اصــطـحـاب اسـرتي
مـع عـــدد من االطـــفـــال والــــتـــوجه الى
مـديـنـة االلـعـاب حـيث يـقـضـي االطـفال
اوقـــاتـــا جــمـــيـــلـــة  في تـــلك االلـــعــاب
اخملصصة وركوب السيارات ودواليب
الــــــهـــــواء وسـط فــــــرحـــــة االطــــــفـــــال
وابــتـهــاجــهم بـالــعــيـد كــمــا اسـتــمـتع

رطبات واحللوى). االطفال بشراء ا
WKOLł fÐö

وقــالت احلــاجــة ام فــاضل ان (الــعــيـد
كـانت له نكـهة ايام زمان ونـحن صغار
نــنـتـظـر بـفـارغ الــصـبـر ونـحن نـرتـدي
مالبـس جــمـــيــلـــة كــانت مـــخــصـــصــة
لــلـمــنـاسـبــة اضـافــة الى الـعــيـديـة من
االهـل واالقـارب  ولـكن الــيـوم وفي ظل
عظم االسر جتد الـظروف االقتصادية 
الــعـيـد عـبءا عـلـيــهم بـســبب احلـاجـة
ولـكن يـحاولـون بـشتى الـوسـائل حتى
عـن طــــريـق االســــتـــــدانـــــة من اجل ان
يـوفـروا مالبس جـمـيـلـة الطـفـالـهم قدر
ـستطاع) ,واضـافت (نتمنى ان تزول ا

ـتنزهات خاصـة ان االطفال يجدون وا
ــنـاســبـة فــرحـة مــا بـعــدهـا في هــذه ا
فـرحـة ضمـن اجواء احـتـفالـيـة جمـيـلة
البس اجلميلة) ,فـيما قال وهـم بتلك ا
ـــواطـن عـــبـــد االمـــيـــر كـــاظم ان (من ا
مــراسـيم الـعــيـد زيـارة مــقـبـرة الـسالم
لـــقــراءة ســورة الــفـــاحتــة عــلى ارواح
رحـوم ابي كـما االمـوات ومـنهم قـبـر ا
 تـــوزيع الـــصــدقـــات بـــ الــفـــقــراء
قـبـرة ومنـهم عدد من ـوجـودين في ا ا
االطـفـال ثم الـتـوجه الـى زيـارة مـرقدي
االمـامـ احلـسـ والـعـبـاس عـلـيـهـما
الـسالم في اجـواء روحـانـيـة مـطـمـئـنة
و قــضــاء اوقــات  جــمـيــلــة وتــنـاول
طـعام الغداء في الفـسحة ب احلرم
مع تــلك اجلـمــوع الـغــفـيــرة احملـتــفـلـة
بـعيد الفطـر واداء الزيارة من القادم
من احملــافـظـات). وفي هـكــذا مـنـاسـبـة
ـدينـة بـاعداد ـتـنزهـات في ا تـزدحم  ا
كــثـيـرة من االســر مـصـطـحــبـ مـعـهم
ـارسـة االطـفـال اطــفـالـهم لـلـفــرحـة و
تنزهـات اضافة الى االلـعاب في تلـك ا
الــــتــــخـــلـص من االجــــواء احلـــارة في

 wŽUL²łù« ZO M « e¹eFðË »uKI « ¡UHB  W³ÝUM  ∫©ÊU e «® ‡  ÊuMÞ«u

 …—«d(«  Uł—œ ŸUHð—≈ bFÐ „öN²Ýù« bOýdð v ≈ 5MÞ«u*« …uŽœ

Íb U)« ÕU³  ≠ œ«bGÐ

ÍdÐU'« ÊËbFÝ ≠ n−M «

بـــاشــرت وزارة االعـــمــار واالســـكــان
والـبلديـات واالشغال الـعامة بـتأهيل
ـنـظومـة الـكهـربـائيـة حملـطة تـقـوية ا
مـاء مـحـافـظة الـنـجف بـتـمويل ودعم
من قــبل الـلـجــنـة الـدولـيـة لــلـصـلـيب
االحــمـر. وقـال بــيـان لـلـوزارة تــلـقـته
(الــــزمـــان) امـس ان (مـــديــــريـــة مـــاء
ـديـريـة الـبـلـديـات الـنــجف الـتـابـعـة 
الـــعـــامــة احـــد تـــشـــكــيـالت الــوزارة
نظومة الكهربائية باشرت بتاهيل  ا
ــاء ـــحــطــة الـــتــقـــويــة  اخلـــاصــة 
احملـافظة  وذلك نتيجة إضافة بعض
اخلـطــوط عـلى احملـطـة الـتي شـمـلت
خــطي الــنــداء والــعـتــبــة احلــيــدريـة
فـضالً عن قـدم احـدى احملـوالت االمر
الـذي اسـتـدعـى تـطـويـرها) ,واضـاف
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ر العـيد وال احد في حينا يفتح الباب بوجهه.. او يستقبله احد من اهل احلي..
قـال: اال تعـرفونـني? انا صـديق طفـولتـكم.. انا مـلعب صـباكم وشـبابـكم.. انسـيتم
كيف كنـتم تستقبلـونني فيما مـضى? اين تلك التقالـيد اجلميلـة التي ورثتموها عن
االباء واالجـداد? قال له احـد العـابريـن انا اتـذكرك واعـرف ان اسمك هـو العـيد..
لـقـد كـنت صـبـيـاً يـافـعـاً واذهـب في ايـامك احلـلـوة الى االراجـيح مع اصـدقـائي..
وكـنت اسـهر مـع اهلـي في الـليـلـة الـتي تـسـبق قـدومك لـصـنع احلـلـوى وكـنـا مـنذ
الـصغـر نـضع مالبسـنـا اجلديـدة عـند رؤوسـنـا ونحـلم بـأشراقـتك اجلـمـيلـة.. قال
اذا تـركـتمـوهـا وراء ظهـوركم? انـها الـتـقالـيـد التي العـيـد وهنـاك تـقالـيـد اخـرى.. 
ـتـخاصـمـة تـغـسل حقـدهـا في بـحـيرة كـانت تقـام في حـضـرتي.. كـانت الـقلـوب ا

احملبة.. كان غنيكم يتفقد فقيركم.. كان االصحاء يعودون مرضاهم..
اجـابه الرجل الـعابـر : لقـد كـانت لهـذه التـقالـيد طـقوسـها الـتي تمـارس في ايامك

السعيدة ايها العيد اجلليل.. ولكن ويرد عليه مقاطعاً..
اعرف جيـداً ما تريد ان تـقوله.. ستقـول لي لقد تغـير كل شيئ .. الزمن والـتقاليد
شاعر والعواطف.. وازيدك ايها الرجل العابر الذي تغير هو السلوك والتعامل وا
االنـسـاني.. رد عـلــيه الـرجل الـعـابـر:  ارى من االفــضل ان تـعـود من حـيث اتـيت
ـؤذيـة.. واعـني بهـا مـنـاظـر الـقيم نـاظـر ا ـك ا فـانك ال تتـحـمل االحـراجـات وسـتؤ

احلديثة.
ـان بـالـتــطـور ضـمن اطـار الـقـيم رد عـلــيه الـعـيـد بـشـيئ مـن االلم: انـا شـديـد اال
االصيلـة.. ولكن هل يعني التـطور ان تمسخ الـسجايا احلميـدة وتسحق اخلصال
الرفيعـة ويعمل محلها النفـاق االجتماعي والتنكر للـعالقات احلميمة واللهاث وراء

ودة والتضحية?  صالح الذاتية والتخلي عن ا ا
اجـابه الـرجل الـعـابـر: اجل يـا سيـدي الـعـيـد لـقد كـنـا نـسـتـقبـلك بـنـحـر الـذبائح
سـاجد وكـانت لنـا تـسلـيتـنا تـبادلـة ودخـول ا وتالوة الـقرأن الـكـر والزيـارات ا
الـبـريـئه وذرف الـعيـد دمـعه حـرى وهـو يـقـول مـالي امـر في شـوارعـكم كـالـغريب
القـادم من قارة ال وجود لـها فوق االرض..? اين زغـاريد النـسوة وطبـول احملتف
ستجابة? اما ة? اين تلك البسمات احلـلوة واالغاني العذبة والدعـوات ا بأيام قـد
الـرجل الـعـابــر فـقـد ذرف دمـعه وهــو االخـر وقـال : يـا امــيـر االيـام.. كل االبـواب
مـوصدة وكـأنك حتـمل مـعك ايـامـاً عـاديـة كـسـائر االيـام.. ويـرد الـعـيـد قـال البـناء
احلي.. انكم الـيوم احوج الى تـقاليـدكم االصيـلة اكثـر من اي وقت مضى قل لهم
من ال مـــوروث له ال وريـث له.. قل لـــهـم من ال جـــذور له ال تـــاريـخ له وقل لـــهم ان
ديـنة لـيست بـالقـشور وان الـتكـبر عـلى االخرين الـتواضع خـيـر من الغـرور وان ا
انحـدار الى السفح.. اجابه الرجل العابر سأقول لهم ذلك بكل امانة وسأقول لهم
لـقـد مـر الـعـيـد من هـنـا كالـغـريب ولم يـسـتـقـبـله احـد مـنـكم كـمـا كـان يـفعـل االباء
واالجداد..  اجـابة العيـد ستكـون الشاهـد انت..  اما انا فـسأمضي ولست ادري
مـاذا سيـحـدث لي العـام الـقادم لـو مـررت من هنـا ثـانيـة.. وخـصوصـاً مـحافـظات
نيـنوى واالنبـار وصالح الدين وديـالى فالى اللـقاء يـا اهل الرجل العـابر.. وصرخ
الـرجل الـعابـر ايـهـا الـعـيـد اجللـيل  قـبل ان تـمـضي كـان عـلـيك ان تـسألـني عن

هويتي فأنا غريب مثلك يا سيدي.. ويسأله العيد.. من انت? انا انا الوفاء? 
ـنـاسـبـة واخص بـالـتـهـنـئـة األخـوة االعـزاء: الـقـاضي عـبد وانـتهـز هـذه ا
الـسـتار رمـضـان الدكـتـور احمـد عـبد اجملـيد رئـيس حتـرير
جــريــدة الــزمــان االســتــاذ فــيــصل الــهــيــمص مــديــر عــام
ــصــرف الــعـراقـي لـلــتــجــارة الــلــواء مــطـاع اخلــزرجي ا
واالسـتـاذ آزاد حـمــد امـ نـقـيـب الـصـحـفــيـ في اقـلـيم

كردستان .

&ËU“» ∫ مالكات وزارة الكهرباء تزيل التجاوزات من على خطوط نقل الطاقة

تشغيل الوحدات التوليدية ومتابعة
الوقـود اجملهـز بالـتنـسيق مع وزارة

النفط). 
الكــــات  وبــــشـــــأن اخــــر تــــواصل ا
الهندسية والفنية في مديرية توزيع
كـهـربــاء الـكـرخ الـشـمــالي حـمالتـهـا
بـــرفع الـــتـــجـــاوزات عن الـــشـــبـــكـــة

الكهربائية في قضاء الطارمية. 
ـــتـــحـــدث الـــرســــمي بـــاسم وقـــال ا
ــدرس إن الــوزارة مـــصــعب ســري ا
(احلـــــمـالت تـــــضــــــمـــــنـت رفع 183
مــصــبــاح هــيــلــوجــ مـن الــشــبــكـة
الكهربائية الى جانب رفع  75 حالة
جتــاوز وتـبــادل تـغــذيـة اضــافـة الى
ـتجاوزين بضرورة واطن ا انذارا
أجــراء مـعــامالت إيـصــال رسـمــيـة),
واضـــاف ان (عـــدد الـــذين تـــقـــدمــوا
بنصب مقاييس بلغ نحو الف و500
وحدة سكنيـة فضال عن  تنفيذ 150
مقياساً أحادي االطوار و50 مقياسا
ثالثي االطوار وكذلك توحـيد برمجة
ـــغـــذيـــات لألحـــيـــاء الـــســـكـــنـــيـــة ا
ــتـجــاورة داخل الـقــضـاء لــضـمـان ا
عــــدم الــــتــــداخل او حــــدوث حـــاالت
الـتـجاوز) ,وتـابع ان (مالكـات قـطاع
الــسالم تــمــكــنت من تــغــيــيـر مــوقع
ركـيـزة محـولـة واسـتـبدالـهـا بـاخرى
بـــعـــد تـــعـــرضـــهـــا حلـــريق ادى الى
عـطـبـهــا واعـادة الـتـيـار الـكـهـربـائي
الكات ). الى ذلك نـفذت ا للمـواطن

الهندسية والفـنية في مديرية توزيع
كـهـربـاء مـحـافـظـة الـبـصـرة الـتـابـعة
لــلـمـديــريـة الـعـامــة لـتـوزيـع كـهـربـاء
اجلنـوب حـملـة لـرفع التـجاوزات عن
درس إن الشبكة الكهربائية . واكد ا
(احلـمالت تــضـمـنت رفع  180حـالـة
جتاوز إلى جانب نصب  42مقـياسا
جديـدا لـلمـواطنـ فـضال عن تنـظيم
عـــدد مـن االشـــتـــراكـــات اجلـــديـــدة),
مـــوضــــحــــا إن (هــــنــــاك حــــاالت من
اإلسراف والـتبـذير والسـيمـا من قبل
أصـــــحـــــاب احملـــــال الـــــتـــــجـــــاريـــــة
والــصــنـاعــيــة واألســواق الـغــذائــيـة
ـصابـيح الـذين يـتـعـمـدون تـشـغـيل ا
في وضـح الـــنـــهـــار) ,الفـــتـــا الى ان
الكات مـستـمرة بـتنـفيـذ حمالتـها (ا
الواسـعة بـرفع الـتجـاوزات وتطـبيق
الـعـقوبـات عـلى اخملـالـفـ لـلـحد من
حـاالت الـهـدر والــضـيـاع في الـطـاقـة

الكهربائية). 
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مـن جـــانب اخـــر تــــواصل مـــديـــريـــة
توزيع كـهربـاء ميـسان حث مـواطني
احملــافـــظـــة لــلـــعــمـل عــلـى تــرشـــيــد
اسـتـهالك الــطـاقـة الـكـهـربـائـيـة بـعـد
ارتـــــفـــــاع درجـــــات احلـــــرارة فـــــوق
ـعـدالت الـطـبيـعـيـة لـكـثـرة األحـمال ا
وازديــاد الــطــلب عــلى الــتــيـار الــتي
تــســبب مـشــاكل في الــشـبــكــة مـنــهـا
إعطاب القـابلوات واحملوالت 11 كي

لم يـكن اتـفـاق زعـيم الـتيـار الـصـدري الـعـراقي مـقـتـدى الـصدر مـع زعيـم حتالف
ستغـربون اعربـوا عن صدمتهم تـفاجئـون وا الفتح هـادي العامري مـفاجئـا لنا. ا
بسبب الـفرضـية اخلاطـئة الـتي استنـدوا اليـها وهي ان الـصدر معـاد اليران وهو
يـة قد سـاهمت في مـن ثم  لن يتـفق مع حلـفائـها. كـانت وسـائل اعالم عربـية وعـا
تـعزيـز صورة الـصدر كـمعـاد للـنفـوذ االيراني في الـعراق. ولـكن هل الصـدر حقا

معاد اليران? 
من اجل الـدقة نـعود لـلتـنبـيه بان زعـيم التـيار الـصدري مـقتـدى الصدر لـم يهاجم
ايــران ولم يـعــلن عن عــدائه لـهــا. بل ان ايـران كــانت مــلـجــأ له اكـثــر من مـرة في
السنـوات السابقة عندما كان اخلناق االميركي او خناق احلكومة العراقية يضيق
قـابل نقول ان عـادي لالحتالل االمـيركي. في ا ـسلح ا عليـه ايام قيـادته للتـمرد ا
الصدر هـو الزعيم الـشيـعي العراقي االقـوى جماهـيريا واالقل تـأثرا بنـفوذ ايران
ولـكـن لـيس الى درجـة الـنـديـة الــكـامـلـة الـتي يـحـلـم بـهـا. مـحـور االخـتالف ولـيس
اخلالف بـينـه وب طـهران يـعـود لتـأسـيس التـيار الـصـدري على يـد والـده السـيد
راجع مـحمـد الصـدر الذي قـدم نـفسه مـرجعـا دينـيـا شيـعيـا عربـيـا ازاء غالـبيـة ا
ذوي االصـول غيـر الـعربـيـة في حوزة الـنـجف. ظلت الـنـزعة الـعـربيـة مـتأصـلة في
الـتيـار الـصـدري وخصـوصـا في جـزئه االكبـر الـذي استـمـر حتت زعـامة مـقـتدى
عاديـة اليران عند انصاره. فمثال الصدر ولـكن الصدر استمر ضابـطا للنزعات ا
عـندمـا طوروا هـتاف ايـران برة بـرة عاد لـيصـححـهم قائـدا اياهم لـتوجـيه الهـتاف

نحو امريكا بصيغة امريكا برة برة.  
ـة اليـران. في احلـقـيـقة ان كـتـبنـا اكـثـر من مـقـال عن  ان فـوز الـصـدر لـيس هـز
ــلف الـعــراقي عـلـى انه مـلف امن قــومي اسـاسـي لـذلك فـان ايــران تـتــعـامل مع ا
ـكـاسـب االسـتـراتـيـجـية طـهـران لن تـسـمح ابـدا بـان تـهـزم بـسـهـولـة او تـتـراجع ا
الكـبـيرة الـتي حـصلـت علـيـها في الـعـراق منـذ عـام الفـ وثالثـة . فالـعـراق جبـهة
اسـاسيـة بالـنـسبـة اليران  تـرى انهـا حتـقق فيـهـا االنتـصار والـتقـدم عـلى صعـيد
ـصــالح االقـتـصــاديـة وايـضـا االمن الـقــومي كـمـا ذكــرنـا وايـضــا عـلى صـعــيـد ا
شروع الـسيـاسي االيراني االقـليـمي. تلك اعـتبارات اكـبر من االشـخاص مـهما ا
كـبـروا. لـذلك لن تـسـمح ايـران بـان تـنـقـلب مـعـادلـة االنـتـخـابـات الـعـراقـيـة بـشـكل
يـضعـفهـا في الـعراق اال اذا رمت امـيركـا بثـقلـها ودفـعت بهـذا االجتاه ولن يـكون
هـذا سـهال عـلى واشـنطـن في اطـار وجود قـوى سـيـاسـيـة عـراقـيـة تـتـمتـع بروابط
وثيقـة مع طهران منذ عشرات الـسن باالضافة الى قوى صـاعدة لديها جماعات

مسلحة مرتبطة مباشرة باحلرس الثوري االيراني. 
رتبطة  من الواجب ان تـفهم حتركات الصدر نحو ايران او االطـراف السياسية ا
بها في حتـالف الفتح في اطـار العالقات داخل ما يـصطلح عـليه بالبـيت الشيعي.
ا قـبوليـة لدى االوساط الـسنيـة وخصوصـا شعبـيا ور فرغم ان الصـدر يتمـتع 
بدرجة اقـل لدى االحزاب السنية فـانه في النهاية زعيم شـيعي في بلد  تأسيس

معادالته السياسية على اساس طائفي. 
وفي ظل الظـروف احلالية الـتي شهدت انفـجارا ما زال غـامضا لكـدس عتاد تابع
للجـناح العـسكري للـتيار الـصدري ثم احتراق مـركز خزن صـناديق االقتراع في
عـقل الرئـيس للتـيار الـصدري ومـستودع جـزء كبـير من اصواته الرصافـة وهي ا
اذا ان فيهـا مدينة الصـدر فان الصدر يسـتشعر اخلطـر من احتماالت ومحاوالت
االلتفـاف على فوزه في االنتخابات. حتالفه مع الفتح يقطع الطريق امام اي تغيير
ـان ورئيس قد يـحـاول احـد احـداثه في عـمـلـيـات الـعد والـفـرز الـتي يـريـدهـا الـبـر
الوزراء حيـدر العبـادي الذي تـمتع سابـقا بدعم الـصدر. وهنـا يأتي عنـصر حزب
ـعـادلـة فاتـفـاق الـصدر-الـفـتح يـهـدد احتـفـاظ حـزب الدعـوة بـرئـاسة الدعـوة في ا
ـتوقع ان يـتـحـرك جنـاحـا الـدعـوة اي رئيـسي الـوزراء الـسابق الـوزراء لـذلك من ا
الـكي واحلالي حيدر الـعبادي نحـو االحتاد او االنضمام لـتحالف الصدر نوري ا
والـفـتح وهو امـر سـيرحب به الـصـدر. نشـيـر هنـا الى ان كل االطـراف لن تتـنازل
ـسـلـحة ـجـامـيـعه ا سـلـحـ وال الـفـتح  عن مـكـاسـبـهـا. فال الـصـدر بـانـصـاره ا
مـستـعـد للـتنـازل عن كـرسي واحد من الـنـتائج الـتي اعلـنت لـهم وال حزب الـدعوة
مـستـعـد لـلـتـنـازل عن مـوقع رئـاسة الـوزراء. حـجم الـصـراع وحـدته يـعـطي لـلدور
ـارسه مـنـذ سـنـوات لـضـبط تـنـاقـضـات ـعـهـودة وثـقـله الـذي  االيـراني اهـمـيــته ا

تنافس على مكاسب ومغا احلكم في بالد الرافدين.  احللفاء العراقي ا
فـي ظل اجواء الـسـياسـة العـراقـية الـتي تـتغـيـر كل يوم من
ـمـكن ان يـتـغـير حتـالف الـصـدر-الـفـتح لـكن الـصدر لن ا
يــصـطـف مع اي حتــرك امــيــركي مــعــاد اليـران فـي هـذه
واجـهة وخـصوصـا مع بدء رحـلة احلـرجة مـن مسـار ا ا

واشنطن باعادة فرض العقوبات على ايران. 

عروبة بايزيد
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امـضى اهالي كربالء عـطلة عيـد الفطر
ـبـارك بزيـارات ب االهل واالصـدقاء ا
ـقـدسـة اضــافـة الى زيـارة االضــرحـة ا
دينة ,فـيما تـوجهت بعض االسر فـي ا
ـتــنـزهــات واالمـاكـن الـعــامـة مع الـى ا
ـنـاسـبـة الـعـيـد. وفي فـرحـة االطـفـال 
وصف طــقــوس مــنـاســبــة الـعــيــد قـال
ـواطنون لـ(الـزمان) انه (في صـبيحة ا
الـعـيـد نـتـبـادل الـتـهـاني مـا بـ االهل
ـنـاسـبــة تـعـد فـرصـة واجلــيـران وان ا
لــتــوطــيـد الــعالقــات وبــنــاء الــنــسـيج
ـا يضـفي على اجلـميع االجـتـماعي و
الــراحـة والــطـمــانـيــنـة بـاالضــافـة الى
تــــســــويـــة اخلـالفـــات وازالــــة حـــاالت
اخلـالف ان وجـدت بــ االسـر) ,وقــال
ـــواطـن عـــلي صـــبــــيح انه ( وضع ا
بـرنـامـج مـسـبق قـبل الـعـيـد حـيث يـتم
تــخـصــيص الـيــوم االول لـزيـارة االهل
ــنــاســبـة والــسالم عــلــيــهـم في هــذه ا
والســـيــــمـــا الـــوالـــديـن وبـــاقي االيـــام
مــقــسـمــة بــ زيـارة االقــارب وقــضـاء
اوقـــات جـــمــــيـــلـــة في مـــدن االلـــعـــاب
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كربالئيون يقضون عطلة العيد في مدينة االلعاب

في وبالتالي يـصعب أعادتهـا للعمل
في ظل الــظـروف اجلــويـة احلــالـيـة.
الكات الهندسية والفنية وتواصل ا
في مـديريـة تـوزيع كهـربـاء محـافـظة
ذي قـار حـمالتــهـا بـرفع الـتـجـاوزات

احلاصلة على الشبكة. 
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واوضح الــــــبـــــيـــــان ان (احلــــــمالت
تـضــمــنت ازالـة 103 حـاالت جتـاوز
مصنفة على 32 حالة جتاوز منزلي
و76 جتاري و4 زراعي) ,مـبــيـنـا ان
(التجـاوزات التي  إزالـتها تـمثلت
ـبـاشر من دون بـاستـخـدام الـرابط ا
ـقياس وتـبادل الـتغـذية ب وجود ا
ــــــنـــــاطـق فـــــضـال عـن الـــــســــــحب ا
الــعـــشـــوائي لــلـــطـــاقــة بـــعـــيــدا عن

إجراءات الربط الفني األصولية).
مـشـيـرا الـى ان (الـهـدف من احلـمـلـة
هـو تـقـلـيل الـضـائـعـات والـهـدر غـير
ـــبــرر في الـــطــاقـــة الــذي تــعـــانــيه ا
الكـــات الـــشـــبـــكـــة) ,واضـــاف ان (ا
الهنـدسية في الـدائرة ذاتهـا باشرت
بتأهـيل مشروع  33كي في اإلصالح
الــقـد الــصـادر مـن مـحــطـة شــمـال
الـنـاصـريـة  132كي في لالسـتـفـادة
مـنـه في تـغـذيــة مـحـطـة الــصـاحلـيـة
ــتــنــقــلــة 33 عـلى 11 كي في وفك ا
اشـــــتــــراكـــــهـــــا مع خط  33 كي في
ـــغــذي حملـــطــة احلـي الــعـــســكــري ا

الثانوية). 
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االيـزيـدي بعـد االنـتـخـابـات االخـيرة
قالت:

ان ال ان (التـمثيل االيـزيدي في الـبر
يـتالءم مع حــجم وتـعــداد االيـزيـديـة
في العراق فـفي االنتخـابات األخيرة
لعام 2018 فاز ثالثة مرشح  وهم
 كل مـن الـســيــدة خــالــدة خــلــيل عن
ـــقــــراطي الـــبــــارتي (احلــــزب الــــد
الكـردستـاني) والسـيد حـس حسن
نـرمو عن االيـكـتي (االحتـاد الـوطني
الـكـردسـتـاني) والـسـيـد صائـب خدر
وهـذا ظـلـم كـبـيــر بـحق عن الــكـوتــا 
االيزيـدية ألنّ كـالً من السـيدة خـالدة
والـسـيد حـسـ  سـيـكـون وجودهم
ـان تـمـثـيال ألحـزابـهم اكـثر في الـبـر
ــا هــو تــمــثــيل لاليــزيــديــة  (هـذه
حــقــيــقــة) فــهـم اليــســتــطــيــعــون أن

يخـالـفوا تـعلـيـمات وقـرارات احلزب
الـــذي رشــحــهـم و اليــســتـــطــيــعــون
بـالــتـأكـيـد مــخـالـفـة تــعـالـيم  رئـيس
الــكــتــلــة الــتي يــنــتــمــون لـهــا داخل

ان. البر
أمّــا عن كـوتــا االيـزيــديـة فــنـأمل ان)
يــكــون الـســيــد صـائب خــدر صــوتـا
قـويـا حـراً طــلـيـقـاً يـعـبـر عن مـأسـاة
ومـعـانـاة اجملـتـمع االيـزيـدي ولفـتت
األمـيرة عـروبـة بايـزيـد الى إنّ هـناك
بروداً في الـتعـامل من قبل احلـكومة
الـعـراقـيـة بـخـصـوص كل مـا يـخص
االيـــزيــــديـــة وال أدري إن كـــان هـــذا
شأناً متعمداً  أم انها السياسة كون
ـناطق االيـزيـدية واقـعة إنّ أغلـبـية ا
حتت رايــــة احلــــزبــــ الــــكــــرديــــ

البارتي وااليكتي).

ـناطق نـاطق االيـزيـديـة هي من ا فـا
ـهـمـة النـهــا مـنـاطق نـزاع اقـلـيـمي ا
حـكـومي. ويـنـتـشـر الـثـقل الـسـكـاني
االيزيـدي في جـبل سنـجـار ونواحي
الــقـــضــاء وفي قـــضــاء الـــشــيـــخــان
ـوصل وبـعــشـيـقـة وبــحـزاني قـرب ا
وأماكن أخرى ايضاً . وقالت األميرة
عـروبـة  انّ  (احلـكـومـة الـعـراقـيـة لم
ــكـون األيــزيـدي تــسـتــجب لــطـلب  ا
ان رغم بزيـادة مقـاعـدهم داخل البـر
أنّ قـــرار احملـــكـــمـــة االحتـــاديـــة رقم
2010/11 والـصـادر في الـعاشـر من
كـانــون الـثـاني 2018 قـد وافق عـلى
ـكـون االيـزيدي زيـادة  عـدد مقـاعـد ا
ـا يـتـنـاسب مع عـدد االيـزيديـة في

العراق). 
وعن  وجــهــة نـظــرهــا في الـتــمــثـيل
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وأردفت األمــيـرة عــروبــة انه (مـازال
مــلف اخملـتـطــفـات مــعـلــقـا ومـازالت
مناطق األيـزيدية مـدمرة بشـكل كبير
ومــعــوقـــات وعــراقــيل تــمــنع إعــادة
ـنــاطق الـتي حـررت من من تـأهـيل ا

داعش).
وختمت األميرة األيـزيدية بالقول انّ
(االيـزيـديـ مـايـزالـون في خـطـر مع
تـطرف التـمدد والـتشـدد االسالمي ا
ومافـعله الـدواعش من ظلم واعـتداء
وجرائم  ضد االيـزيديـة كان تطـهيراً
عرقـياً ديـنيـاً واضحـاً وانّ اخلالصة
هـي انه مـن دون حــــمــــايــــة دولــــيــــة
كن لاليزيدية أن  يعيشوا  بأمان ال
كــمـــا نــطــالب احلــكــومــة الــعــراقــيه
بــتــوثــيق االبــادة اجلــمــاعــيــة الــتي

حصلت على مناطقنا).
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طــالـــبت امـــيـــرة من عـــائـــلـــة أمــراء
الــطـــائــفـــة االيـــزيــديـــة في الـــعــراق
والـــعــالم  بــتـــشــكــيل فـــرق حتــقــيق
بــكــشـف اجلــرائـم ضــد اإلنــســانــيــة
وكـان ضـحيـتـهـا الـطائـفـة االيـزيـدية
الــتي نـكل بــهــا تـنــظـيم داعش عــنـد
ـــوــــصـل فــيـــمــا ال تــزال احـــتالله ا
ــلف أوراق حتــقــيـــــــقــيــة في هــذا ا
طي الـــكـــتـــمــــان بـــفـــعل الـــتـــواطـــؤ

السياسي  .
ودعت األمـــيــــرة عـــروبــــة بـــايــــزيـــد
اسماعـيل بك في تصـريحـات خاصة
الى (الـزمـان) في طــبـعـتـهـا الـدولـيـة
الى تــــدريب وتــــســــلــــيح  الــــقـــوات
االيــزيـديـة وجــعـلـهــا قـوة عـســكـريـة
قادرة عـلى حـمـاية أرضـهـا وأهلـها 
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ان (العمل يتضمن تنصيب محولت
5 MVA كـهـربائـيـت االولى بـقدرة
والــثــانــيـة MVA 3 عــلى اخلــطـوط
الــرئـيـسـة  33 وKV 11). مـوضـحـاً
ان(احملـــــولــــة االولى هـي من خــــزين
ركزي ـديريـة من مشـروع النـجف ا ا
والـــتـي  اســـتـــبـــدالــــهـــا ســـابـــقـــاً
ــحــوالت اكــبـر ســعــة واالن ســيـتم
اســتـخــدامــهـا في مــحــطـة الــتـقــويـة
والـثانية  جتهيـزها ضمن ميزانية

ديرية). ا
l¹“uð WD×

وتــابـع الــبــيــان انه (ســـيــتم تــأهــيل
جــمـيـع لـوحــات الـتــوزيع الــرئـيــسـة
لـلمحـطة واستـبدالهـا بأخرى حـديثة
نوع  –شنايدر-  غربية كونها داخلة

في اخلدمة منذ عام 1997).
ـبــاشــرة من مــشــيــرا الى ان خـالل ا

الــــبــــيـــان ان (الــــوزارة اعــــلــــنت عن
ـشروع مـواصـلـة  تـنـفـيذ اعـمـالـهـا 
انـشـاء مـبـنى األقـسـام الـداخـلـيـة في
جــامـعــة تـكــريت الـتــابـعــة حملـافــظـة
الكات الهـندسية صـالح الدين وان ا
والـفـنيـة في شـركـة الفـاو الـهنـدسـية
ألــعـــامــة إحــدى تــشــكــيالت الــوزارة
تـواصل اعـمال تـنفـيذ مـبنى مـشروع
األقـسام الـداخليـة في اجلامـعة حيث
شروع بعد  اسـتئناف العـمل في ا
ــدة قـصــيــرة بـســبب تــأخـر تــوقــفه 
ـاليـة من اجلهة سـتحـقات ا صـرف ا
ـــســتــفـــيــدة) واوضح ان (نـــســبــة ا
االجنـاز احلـالـيـة للـمـشـروع اكـثر من
ئـة وبكـلفة 750 مـليـون دينار 30 بـا
ــــشـــروع يــــتـــكـــون مـن أربـــعه وان ا
بـنايات جـديدة لألقسام الـداخلية في
جـامــعه تـكـريت واألبـنـيـة تـتـألف من

طـابق وتضم غرف وقاعات مختلفة
ومـطـابخ ومجـاميع صـحيـة) مشـيراٍ
الـى ان (االعمـال احلـالـيـة هي إعـمال
الــبـنــاء بـالــطـابــوق وإعـمـال الــقـالب
اخلـــشـــبي لـــلــطـــابق األول وإعـــمــال
تــــأســــيس اجملــــاري لألبــــنــــيـــة وان
الـوزارة عملت على مضاعفة اجلهود
وتـــكــثـــيف اإلعــمـــال من اجل اجنــاز
ـدة التـعاقـدية أو وجب ا ـشـروع  ا
ـاسة اقـل من ذلك حلـاجة أجلـامـعـة ا
لــهـذه الـبـنــايـات الـتي  تـخــريـبـهـا
بــسـبب الـعــمـلـيـات االرهــابـيـة حـيث
قــامـت بــتــدمــيــر وتـــخــريب عــدد من
الــبـنـايــات الـعــائـدة لـلــجـامـعــة عـنـد
ـديـنـة). وتـابع الـبـيـان ان دخـولــهـا ا
(الـوزارة تشارف عـلى اجناز مشروع
تــأهــيل وأكــســاء عــدد مـن الــشـوارع
ـركـز مـديـنة الـرمـادي في مـحـافـظة

اجـل  تـــقـــد افـــضل مـــســـتـــوى من
ــؤمـــنــ ـــديـــنــة امـــيـــر ا اخلـــدمــة 
وزائـريها واهلها وان هنالك اتفاقات
عــدة مع الـلـجـنـة الـدولــيـة لـلـصـلـيب
االحـمـر تـشـمل عـدة بـرامـج تـدريـبـية
تـخص الـكـوادر الـهـنـدسـيـة والـفـنـية
ــديـريـة بـلـديــة احملـافـظـة  في  جـال
تـشـغـيل وصـيـانة لـوحـات الـسـيـطرة
احلــديـثـة واالخــرى تـخص الـفــنـيـ
شغل في مجال تشغيل وصيانة وا
ــــائـــيـــة ــــشـــاريـع واجملـــمــــعـــات ا ا
بــــالـــتــــعـــاون مع مــــركـــز الــــتـــدريب
والـــتــطـــويـــر في احملــافـــظـــة وكــذلك
ـــيــاه الـــتـــبـــاحث حـــول ازمـــة شح ا
وامـكـانـيـة الـتـعـاون بـهـذا اجملـال من
وجودة ـاء ا خـالل تطويـر مشاريع ا
ـا يـحــقق الـصـالح فـي احملـافـظــة و
الـــعــام لــهـــذه احملــافــظــة) ,واضــاف

االنـــبـــار و حتــقـــيق نـــسب اجنــاز
مــتـقـدمـة في اعـمــال تـأهـيل وأكـسـاء
الـشارع الـرابط ب سـاحة شارع 20
ـدينة ,ضـمن ـركز ا لـعب  وشـارع ا
تـخـصـيـصـات صـنـدوق أعـادة اعـمار

تضررة). ناطق ا ا
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واضــــاف انه ( اجنـــاز  نـــحـــو 95
ــئــة من أعــمـال تــبــلــيط واكــسـاء بــا
الـشارع الـرابط ب سـاحة شارع 20
ـــلـــعب مـن أجل حتـــســـ وشــــارع ا
الـواقع اخلـدمي والعـمرانـي للـمديـنة
وأن االعــمـال اخلـدمـيـة شـمـلت قـشط
طــبــقــة االســفـلت الــقــد ومــعــاجلـة
ــرحــلــة احلــفــر والــروطــان وصــوالً 
االكـــــســــــاء إضـــــافـــــةً إلـى أعـــــمـــــال
الـــكـــاربـــســـتــون فـــضـالً عن أعـــمــال

االنترلوك بواقع 150مترا مربعا).

الـغـمة عن الـبـلد لـتـعود االفـراح بـشكل
حـقـيـقي عـندهـا يـفـرح الـغني والـفـقـير
دون اســتــثــنـاء) ,وقــال صــاحب مــحل
لـبيع االلـعاب ان (العـيد منـاسبة طـيبة

لـلبـيع خاصـة ان االطفـال يقـبلـون على
شـــراء االلـــعــاب وخـــاصـــة االســلـــحــة
ــلــونــة الــبالســتــيــكــة والــبــالــونــات ا
وغــــيـــــرهــــا اضــــافــــة الـى الــــطــــعــــام

ـشـروبـات انـها فـرحـة لالطـفـال قبل وا
الــكــبـار كــمــا انـهــا مــنـاســبــة لـصــفـاء
ـــتــخـــاصــمــ ان الـــقــلـــوب مــا بــ ا

وجدت).
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حثت وزارة الـكهـرباء مالكـاتهـا على
ـتـجاوزيـن وزيادة انـتاج محـاسـبة ا
الطاقـة لتحـقيق العـدالة في التوزيع
ـواطـنـ بـ احملـافـظـات  ,داعـيـة ا
الى تـرشـيـد االسـتـهالك بـعـد ارتـفاع

الـكـهـربائـيـة في بـغـداد واحملـافـظات
والسيـما ان هـذه احلالـة  تعـد سرقة
مــؤكــدا من حـــصص احملــافـــظــات) ,
(ضرورة احملافظة على انتاج الطاقة
والــسـعي الى عــدم انـخــفـاضــهـا من
ـســتــمــرة لــسالمـة ــراقــبــة ا خالل ا

درجـات احلـرارة.  ونـقل بـيـان تـلقـته
(الــــزمـــان) امس عن الــــوزيـــر قـــاسم
الكات الـفهـداوي خالل اجـتـمـاعه بـا
ـــتـــقـــدمـــة في الـــوزارة  الـــقــول ان ا
(تـشـخـيص حـاالت الـتـجـاوز يـضـمن
حتـقــيق الـعــدالـة في تـوزيع الــطـاقـة


