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 صـــوت مـــجــلس مـــحـــافــظـــة واسط في
جـلـسـته االعـتيـاديـة امس الـثالثـاء على
فــصـل مــحــطــة كـــهــربــاء الـــزبــيــديــة عن
ــنــظـــومــة الــوطــنــيــة.وقــال مــصــدر ان ا
(اجملـلس صـوت عـلى رفـع وحـدة التـحـكم
عن بــعـد في مــحـطــة كـهـربــاء الـزبــيـديـة
وأخـــذ حــــصـــة احملـــافـــظــــة كـــامـــلـــة من
الـــكـــهـــربـــاء). كـــمـــا قـــرر اجملـــلس (نـــقل
احــتـجــاجـات احملــافـظــة من الـطــاقـة الى
وزارة الـكـهـربـاء) وعـدت وزارة الـكـهـربـاء
هــذا االجـراء تـخــربـيــا وحـذرت من اثـاره
الـسـلـبـية عـلى الـشـبـكة الـوطـنـيـة .واعلن
مـــحـــافـظ اربـــيل نـــوزاد هـــادي عن قـــرب
اسـتـالم حـكـومـة االقـلـيم مــحـطـة لـتـولـيـد
الكهرباء بطاقة  300 ميغا واط من شركة
كـورية.وقـال في تصـريح امس ان (مـحطة
خــبــات الـبــخــاريــة سـتــســلم قــريــبـا الى
حــكـومـة االقــلـيم ضـمن الــشـبـكــة الـعـامـة
لــلـكــهــربـاء).وقــال مـحــمـد امــ هـورامي
تحدث باسم وزارة الكهرباء في االقليم ا
ان (احملــطــة ســتـعــمل في قــضــاء خــبـات
بــالــنــفط االســود وبــشــكل ال تــؤثــر عــلى
الـبيـئة) الفـتا الى ان ( 23 مـيـغا واط من
الـطـاقـة ضـمن الـشـبـكـة الـعـامـة لـكـهـربـاء
االقــــلـــيـم).وكـــشــــفت شــــركـــة دانــــة غـــاز
بالغ الـتي تسلمتها االمـاراتية عن حجم ا
مـن حكومة كردسـتان خالل النصف األول
من الـعام اجلاري.وقالت الـشركة في بيان
امس انـهـا (استـلمت مـبالـغ نقـدية بـقيـمة
 43.75 مـــلــــيـــون دوالر امـــريـــكي خالل
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واإلداريـة بهـدف حتس مـستوى جتـهيز
الـطاقـة الكـهربائـية في جـميع احملـافظات
اذ تــمــكـنت مـن ادخـال مــحــطـة بــســمـايه
االسـتثماريـة بطاقة  250 مـيغاواط  التي
دخـلت قـبل يـومـ لـلعـمل لـتـضـاف طـاقة
جـديـدة للـمنـظومـة الـكهـربائـية واجلـهود
مـسـتمـرة إلدخـال وحدات تـولـيديـة اخرى
ـقـبــلـة بـعــد مـوافـقـة وزارة خالل االيــام ا
الـنـفط عـلى زيـادة كـميـة الـوقـود اجملـهزة
لـلـمـحـطـات الـتولـيـديـة). وأضـاف الـبـيان
ـديـريـات الكـات الـفـنـيـة  (كـمـا تــمـكـنت ا
تـوزيع الكـهربـاء في احملافـظات الـوسطى
واجلـنوبيـة من اجناز اعمـال صيانة وفي
ـغذية أوقـات قياسـية لعـدد من اخلطوط ا
حملـطـات ثـانويـة في تـلك احملـافظـات بـعد
تــعـرضـهــا الى اعـطـال طــارئـة فـضال عن
مـعـاجلة عـوارض فـنيـة في الـشبـكة وإزله
الـــتـــجـــاوزات عـــلـــيــهـــا). وأشـــار الى ان
(الـوزارة تواصل بذل جهودهـا بالتنسيق
مع اجلـهات الرسمية إليجاد حلول إلعادة
الـعـمل خلط الـطـاقة مـن إيران بـعـد قـطعه
من اجلـانب اإليـراني والذي أفـقد الـشبـكة
الـوطنـية طـاقة تـبلغ الـف ميـغاواط وكان
تــأثـــيــره واضــحــا وبــشــكـل كــبــيــر عــلى
احملـــافــظــات اجلـــنــوبــيـــة).ولــفت الى ان
(مـستـوى جتهـيز الـطاقـة الكـهربـائيـة بلغ
ؤمل بـعد الـيوم  15ألـف ميـغاواط ومـن ا
إعــــادة اخلط اإليـــرانـي وإجنـــاز اعـــمـــال
الـــصـــيـــانــــة لـــعـــدد من احملـــطـــات خالل
قبل ان يصل حجم االنتاج األسبوع ا
لـغاية  16700 مـيغاواط وهـو أعلى طاقة
انـتـاج يــصـلـهـا الـعـراق طـيـلـة الـسـنـوات

اضية). ا

الـنصف األول من العام  2018 مـن شركة
"بــيـــرل بــتــرولــيــوم" احملــدودة وذلك عن
كثفات سال وا مـبيعات الغاز البترولي ا
فـي إقـلـيم كـردسـتـان).واوضـحت ان (هـذا
ـبـلغ يـشـمل دفـعة نـقـديـة جـديدة بـقـيـمة ا
سـبـعـة ماليـ دوالر  اسـتالمـهـا خالل
اضي).  وبيرل بـتروليوم شـهر حزيـران ا
هـي عـبــارة عن ائــتالف يــتــضـمـن خـمس
شـركــات تـعـمل في مـجـال الـنـفط والـغـاز
وتــركـز عـلى اســتـكـشــاف وإنـتـاج أصـول
الـنفط والـغاز في إقـليم كـردستـان وتملك
ـئة فـي بيـرل بـتـرولـيوم دانـة غـاز  35 بـا
بــــاعــــتــــبــــارهــــا مــــســـاهــــمــــاً مــــشــــغالً
ــبــالغ .وبــيــنت الــشــركــة ان (ا مــشــتــركــاً
ـسـتـلـمـة التـي حصـلت عـلـيـهـا ال تـشمل ا
ـبالغ النـقدية التي  اسـتالمها من بيع ا
ـنتـجات وتقـرر االحتفـاظ بها لـدى بيرل ا
بــتــرولـيــوم بــغـرض تــغــطـيــة الــنـفــقـات
بـلغ ال يتـضمن الـتشـغـيلـية.كـما أن هـذا ا
حـصـة دانة غـاز من اخملصـصات الـنقـدية
الـتي حـصـلت علـيـها بـيـرل بتـرولـيوم من
حــكـومــة إقــلـيم كــردســتـان بــقـيــمـة 400
مــلـيــون دوالر مـنــهـا  140 مــلـيـون دوالر
حـصـة دانـة غـاز التـي يتم االحـتـفـاظ بـها
لـدى بيرل بـتروليـوم بهدف تـوسيع نطاق
االســـتــثـــمــار من خـالل تــطـــويــر حـــقــلي
ـيــ وزيـادة كــورمـور وجــمــجـمــال الـعــا
اإلنـــتــاج وذلك تـــمــاشــيـــا مع اتــفـــاقــيــة
الـتسـوية التي  تـوقيـعها في اب 2017
مـع حـكــومــة كــردســتــان). وأعـادت وزارة
الكهرباء عدداً من خطوط الطاقة وإدخال
مـحطـات جديـدة للخـدمة.وذكـر بيان امس
أن (الـوزارة تـسـتـنـفـر امكـانـاتـهـا الـفـنـية
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أقـــــــرّ مــــــــجـــــــلـس الـــــــوزراء وضع
تــخـصــيــصـات عــاجـلــة لــدعم مـلف
اخلــدمــات في الـبــصــرة  كـمــا قـرر
مــنح وزيـر الـنـفـط صالحـيـة تـأمـ
الـوقـود اجملـهـز حملـطـات الـكـهـربـاء
ـوازنـة. اســتـثـنــاءً من تـعــلـيـمــات ا
وقـال رئيس الوزراء حـيدر العبادي
خـالل مــؤتـــمــره االســـبـــوعي الــذي
أعــــقب جـــلـــســــة اجملـــلس امس ان
(اجملــلس اقــر تـخــصــيـصــات لـدعم
مـلف اخلـدمـات فـي الـبصـرة بـشـكل
عــاجل) مـشـيــراً الى ان (مـا حـصل
في الــبـصــرة يـخــضع لـلــتـحــقـيق)
مـــضـــيــفًـــا ان (هـــنـــاك من يـــحــاول
اخــتـراق الـتـظــاهـرات). وكـشف عن
ـنح وزيـر (اتــخـاذ اجملـلس قــراراً 
الـــنــفط صالحـــيــة تــأمـــ الــوقــود
اجملـهز حملـطات الـكهـرباء اسـتثـناءً
ــــــوازنــــــة مـن تــــــعــــــلــــــيــــــمــــــات ا
الــعــامــة).وشــهــدت الــبـصــرة امس
تظاهرت جديدت للمطالبة بإقالة
قــائـد عــمــلـيــات احملـافــظـة واطالق
ــعــتــقــلــ االربــعـة الــذين ســراح ا
احـتــجـزتـهم الـقـوات االمـنـيـة خالل
ــاضي كـمـا قـطع تــظـاهـرة األحـد ا
ـؤدي الى ــتــظـاهــرون الــطـريـق ا ا
احلـقول والشركات الـنفطية. وخرج
الــعـشــرات في تـظــاهـرة قــرب حـقل
غـرب القرنة1 بـالتزامن مع انطالق
تــظــاهــرة ثــانــيــة قــرب حــقل غــرب
الــقــرنــة2 مــطــالـبــ بــإقـالــة قــائـد
عــمـلــيــات الـبــصـرة الــفــريق الـركن
جـــمــيل الــشـــمــري واطالق ســراح
ـعتقـل االربعـة الذين احتـجزتهم ا
ـتـسبب الـقـوات االمـنـية وتـسـلـيم ا
ــتـظــاهــرين واصــابـة بــقــتل احــد ا

آخرين خالل التظاهرة السابقة كما
طـالبوا بـتحسـ اخلدمات وتـوفير
تـظـاهرون فـرص عـمل. واسـتنـكـر ا
بــالـــقــرب من حــقل غــرب الــقــرنــة1
اضي الى تـعـرض تظـاهرة االحـد ا
ــقـــتل اطـالق الــنـــار مـــا تـــســبـب 
مــتـظـاهـر وإصـابـة آخـرين .وشـارك
ـئـات في تظـاهرة ثـانيـة بالـتزامن ا
مـع األولى بــالــقـرب مـن حـقـل غـرب
اثلة. الـقرنة 2 مـطلقـ مطالبـات 
تظاهرون طريقًا مؤدياً الى وقطع ا
احلـقل الـنـفـطي لـبـعض الـوقت. في
غـضون ذلك طالب رئـيس التحالف
الــوطـنـي عـمــار احلـكــيم احلـكــومـةَ
عاناة ووزارةَ الـكهرباء بوضعِ حد 
أبـناء الـشعب جراء تـردي اخلدمات
. وقــــال احلــــكـــيـم في بــــيـــان امس
(ونــحن نــشــهــد صــيــفــاً الهــبــاً في
الــــعــــراق وارتـــفــــاعـــاً فـي درجـــات
ـــواطن احلــــرارة بـــيــــنـــمــــا الزال ا
الـعـراقي يـعاني من انـقـطاعِ الـتـيار
الـكهربائي لساعات طويلة والسيما
فـي احملـافــظــاتِ اجلــنــوبــيــة عــلى
ــيـزانــيـات الــرغم من تــخـصــيص ا
الــضـخـمــة لـهــذا الـقـطــاع احلـيـوي
حـــيث جنـــد أن احلـــكـــومــة ووزارة
الــكــهــربــاء مــلــزمــتــان بــوضعِ حــد
ــعــانــاة أبــنـاء شــعــبــنــا من تـردي
اخلـدمـات بـشكل عـام وال سـيـما في
مـحـافـظة الـبـصرة الـعـزيزة). وادان
واجهة احلـكيم (استخـدام السالح 
ـطالـبـ بفـرص عمل ـتـظاهـرين ا ا
لـــهم في الـــبــصـــرة) مــشـــددًا عــلى
(ضــرورة تــفــهم اجلــهــات األمــنــيـة
ـــــواطـــــنــــــ من تـــــردي غـــــضـب ا
األوضـاع اخلـدمـيـة والـتـنـمـويـة في
الـــبالد). مـن جــهـــة اخـــرى صــوّت
مجلس محافظة البصرة على زيادة
ـــدرســـ ـــعــــلـــمــــ وا ــــــــتـــــــــعــــــــاقــــــــديـن مـع ديــــــــوانبــــرواتب ا ا

احملـافظة.وقال رئيس جلـنة التربية
فـي اجملـــلـس امــــ مـــنــــصــــور في
تــصــريح امـس ان (اجملـلـس صـوّت
خـالل جــلــســته االعـــتــيــاديــة الــتي

عـقـدهـا ظـهر امس عـلى رفع رواتب
درس الى 600 علـم وا عـقود ا
الـف ديــــنـــــار حلــــمـــــلــــة شـــــهــــادة
الـبـكـالـوريـوس و 550  الـف ديـنار
لـلـمـعـهـد واإلعـداديـة) مـوضـحـا ان

(عــدد الـعــقـود يــبـلغ  1700عــقـداً).
بـــــدوره أوضح عـــــضــــو اجملـــــلس
ــنــصــوري بــأن (الــزيــادة نــشــأت ا
ســيـتم احــتـســابـهــا بـأثــر رجـعي)
مـــؤكـــدًا (االيـــعـــاز الـى احملـــافـــظــة
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ألـــقت قـــوة امـــنــيـــة الـــقــبـض عــلى
ـســيح شــخص ادعـى انه الــســيــد ا
وهـــــــارب من ســـــــجن بـــــــادوش في
ة مـحـافظـة نـينـوى ومحـكـوم بجـر
قـتـل .وقـالت قـيـادة عـمـلـيـات بـغـداد
انــهـا الـقـت الـقـبض عــلى هـارب من
سـجن بـادوش في منـطقـة الراشـدية
ة قـتل.واوضحت في مـحكـوم بجـر
بـيـان ان (الـقـوات األمنـيـة في قـيادة
عـملـيات بـغداد وبـاالشتـراك مع قوة
مـن جـهــاز االمن الــوطــني أعــتــقـلت
مـتهما بالدجل واالحتيال في منطقة
ــعــتـقل الــغــزالـيــة) مــوضــحـة إن ا
سيح وروج لهذا (ادعى أنه السيد ا
االمــر من خالل مـقـاطع فــيـديـو عـبـر
مـواقع التواصل االجـتماعي).وأشار
الــبـيــان الى ان (االعـتـقــال يـأتي من
أجـل الـقــضــاء عــلى ظــاهــرة الـدجل
واالحـتـيال واسـتـغالل البـسـطاء من
عـــامــة الــشــعـب). من جــهــة اخــرى
دني من اطفاء تـمكنت فرق الـدفاع ا
حـــريق هـــائل انـــدلع في مـــخـــزنــ
لــلــمـواد االحــتــيــاطـيــة والــدراجـات
الــنـاريـة قـرب ســاحـة بـيـروت امس.
وقـال الـناطق بـاسم وزارة الـداخلـية
ــدني فـي بــيــان ان (فـــرق الــدفـــاع ا
اخــمـدت حـريـقـا نــشب في مـخـزنـ
اثـــنــــ لـــلـــمــــواد االحـــتـــيــــاطـــيـــة
والــدراجـــات الــنــاريــة بــالــقــرب من
شــارع الــظالل). وأفــاد مــصــدر بـأن
احلــريق نــاجم عن احــتــراق مــخـزن
لــبــيع الـدراجــات الــنـاريــة يــقع بـ
سـاحــة بـيـروت وتـقـاطع مـسـتـشـفى
الــكـنــدي قـرب مـجــمع (الـنــسـاجـون
الــشــرقــيــون). وتــصــاعــدت أعــمــدة
الـدخان من النـيران في سـماء بغداد
وشـــوهــدت مـن مــســـافــات بـــعــيــدة
ســاعــات عـدة امـس. واخـمــدت فـرق
دني حريـقاً اندلع في منزل الـدفاع ا
ـنـصـور. وقـال مـصدر إن ـنـطـقـة ا
ـدني أخمـدت حـريـقاً (فـرق الـدفـاع ا
ــنـــازل بــشــارع انـــدلع داخل أحـــد ا
األمــيـــرات مــقــابل نــادي الــصــيــد).
وأضــاف أن (احلـريـق لم يـســفـر عن
وقــوع إصـابــات بـشــريـة). وجنـحت
ـدني في مـحـافـظة مـديـريـة الـدفاع ا
الـــنــجـف في اخــمـــاد حــريـق انــدلع
داخـل قـاعــة ومــســبح الــنــجف دون
وقـوع خـسـائـر بشـريـة.وقـال مـصدر
ـديــريــة في تــصــريح إن (فـرق فـي ا
ـدنـي تـمــكــنت من اخــمـاد الــدفــاع ا
حــــريـق انــــدلع داخـل مــــســــبح حي
االسـكان) موضحـا  أن (خمسة فرق
اطـفـاء وانقـاذ وباشـراف مبـاشر من

دني في النجف العقيد مدير الدفاع ا
احلـقـوقي رشيـد ثـابت رشيـد شاركت
بـاحلادث من دون اصابـات بشرية ).
وفي مــحــافــظــة مــيــســان اشــتــعــلت
الـنـيران في هـور العـظـيم ألسبـاب قد
تتعلق باجلفاف. ويغطي الدخان منذ
ـدن الـقــريـبــة من الـهـور وسط أيــام ا
جـهـود حملـاولـة اخـمـاد احلـريق الذي
لم تــعــرف أسـبــابه بــعـد لــكن الــهـور
يـشهد حالة من اجلـفاف بسبب شحة
ـــيـــاه وارتـــفـــاع درجـــات احلــرارة. ا
ـنــبـعـث من حـريق ووصـل الـدخــان ا
الــهــور الى داخل احلــدود اإليـرانــيـة
وحتــديـداً الى مــديـنــة األهـواز. وقـال
رئيس دائرة البيئة في مدينة االهواز
عــلي بـني عــكـبه ان (مـصــدر الـدخـان
ـديــنــة هـو الــكــثـيـف الـذي اجــتــاح ا
احلـــرائق الـــتي انـــدلــعـت في اجلــزء
الـعـراقي من هور الـعظـيم والطـفائـها
نــقــوم بــالـتــفــاوض مع الــقـنــصــلــيـة
الـــعــراقــيـــة في األهــواز الســـتــخــدام
مـــــروحـــــيـــــات االطـــــفـــــاء الخـــــمــــاد
احلــريق).واضـاف ان (دخـانـا كـثـيـفـا
اجــتــاح فــجــر امس مــديــنــة االهـواز
وبـدراسته مـيدانـيا وعن طـريق صور
االقـمـار الـصـنـاعيـة تـبـ انه نـتـيـجة
حـــرائق هـــور الــعـــظــيم فـي اجلــانب

العراقي). 
ــــســـؤول االيــــراني الى ان وأشــــار ا
(مــــصــــدر احلـــريـق في الــــعـــراق وال
ــكـنــنـا الــوصـول الــيه بـاســتـخـدام
ـروحـيـات). وقـالت مـكـافـحـة اجـرام ا
الـنجف انها ألقت القبض على سارق
ــشـهـود يــسـتـخـدم ســيـارة بـاجلـرم ا
احلـيـلـة في ارتـكـاب جـرائمه.واوضح
ـتـابـعـة من قـائـد شـرطـة بـيــان انه (
الـنـجف وبـاشـراف مـيـداني من مـدير

مـكافحة النجف العقيد سامي حمود
القي القبض على سارق سيارة وهو
ـشــهـود في أحـد مــتـلـبس بــاجلـرم ا
األحـــــيــــــاء).وأضـــــاف ان (اجلـــــاني
اعــتــرف خالل الـتــحــقـيـق بـارتــكـاب
ســـرقـــات عـــدة في احملـــافـــظـــة وأنه
يـتـعـمد اخـبـار الـناس بـأنه ال يـعرف
الــســـيــاقــة  ثم يــقـــوم بــالــســرقــة).
واقـدمـت فـتـاة عـلى االنـتـحـار شـنـقـاً
داخـل مـــنــــزلــــهــــا فـي مــــحــــافــــظـــة
كـركـوك.وقـال مـصـدر امـنـي ان (فـتاة
تـبلغ من العمر نحو 17 عـاما اقدمت
عـلى االنتحـار داخل منزلـها في قرية
صـاري تبه الـتابـعة لـناحـية ليالن )
مـضـيـفًا  ان (قـوة من الـشرطـة نـقلت
جـثـة الـفتـاة لـلطب الـعـدلي وفـتحت
حتـقـيـقـاً باحلـادث). وقـتـلت طـائرات
الـتـحالف الـدولي مجـمـوعة مـسلـحة
خـطـطت لـنـصب سيـطـرة وهـمـية في
ــركـز مــحــافـظــة ديـالى.وقــال بــيـان 
اإلعـالم األمــني امس انـه (إســتــنــادا
الى مــعـلـومـات اسـتــخـبـارات جـهـاز
مـــكـــافـــحـــة االرهـــاب نـــفـــذ طـــيــران
الـتـحـالف الـدولي ضـربـة جـويـة لدك
اوكـــار عــصـــابــات داعش فـي تــلــول
ـنطـقـة كبـاشي في نـاحـية حـمـرين 
حافـظة ديالى). وأضاف الـسعديـة 
علومات االستخبارية انه (بـحسب ا
فـقد قـتل خالل هذه الـضربـة الدقـيقة
ثــمـانــيـة  عــنـاصــر إرهـابــيـة كــانـوا
يــــخـــطــــطــــون لـــنــــصب ســــيــــطـــرة
وهــمـــيــة).وبــحــسب الـــبــيــان (فــقــد
أسـفــرت الـضـربـة عن تـدمـيـر عـجـلـة
بــيــكب ودراجــة نــاريــة يــســتــقــلــهـا
ارهـــابــــيـــان وسالحـــ نـــوع ام 16
وكـــــهف يُـــــســــتـــــخـــــدم مــــضـــــافــــة

.( لإلرهابب

{ انــقــرة- (أ ف ب): كــشف الــرئـيس
الــــــتــــــركـي رجب أردوغــــــان امـس عن
كوّنة من  16 وزيرا حـكومته اجلديدة ا
أحـدهم صهره بيرات البيرق الذي عيّن

وزيرا للمالية.
وأسـندت في احلـكومـة اجلديـدة حقـيبة
الــــدفــــاع الى قــــائــــد اركــــان اجلــــيش
هـولـوسي آكـار في حـ حـافظ مـولود
تــشـــاوش أوغــلــو عـــلى مــوقـــعه وزيــرا
لـلخـارجية.والـبيرق ( 40 عـاما) مـتزوج
من إٍســراء االبـنـة الــكـبـرى الردوغـان
وكــان يـــشــغـل مــنــذ  2015 مــنـــصــبــا
وزاريـا ال يـقل اهمـيـة هـو وزير الـطـاقة
وقـد شهـد نفوذه في الـسنـوات االخيرة

تناميا الفتا.
وبـــدا ان االســــواق الـــتي تــــخـــشى ان
ــــارس اردوغــــان ضـــــغــــوطـــــا عــــلى
ـركـزي اسـتـقـبـلت بـتـشـاؤم ـصـرف ا ا
تـعي الـبيرق وزير لـلمالـية إذ خسرت
ـئـة من الـلــيـرة الـتـركــيـة اكـثـر من 2 بـا

قيمتها امام الدوالر فور شيوع النبأ.
واردوغـــان الــــذي بـــدأ االثــــنـــ واليـــة
رئـاسـيـة جديـدة من خـمس سـنوات مع
صالحــيـات واســعـة عـيّـن اضـافـة الى
وزراء احلـــكـــومـــة فـــؤاد اوكـــتـــاي في
مــنــصب نــائـب الــرئــيس وذلك بــعــدمــا
شـغل هــذا الـتـكـنـوقــراطي في الـسـابق
مـنـصب رئـيس الـوكالـة الـتـركـية الدارة

احلاالت الطارئة.
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إلطـالق االمـــوال بـــحــــسب قـــانـــون
ــوازنـة االحتـاديـة لــلـعـام اجلـاري ا
ــتــخــصـصــة من الــبــتـرودوالر). وا
ـنـصـوري عن أمله في (أن وأعـرب ا

تطلق احملافظة تلك الزيادة ).
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اقـتـحم مـتـظـاهرون في مـحـافـظـة ديالى
مـبنى اجمللس البلدي لـناحية بني سعد
وحـطـمـوا أحد األبـواب احـتجـاجـا على
ســوء اخلــدمـات. وقــال رئــيس اجملـلس
الــبــلــدي في نــاحــيــة بــنـي ســعــد عــبـد
الــرسـول احلـسـيــني  لــ (الـزمـان) امس
ـــواطـــنـــ انـــطـــلـــقـــوا إن (عـــددًا مـن ا
بـتـظاهـرة في الـناحـية  احـتـجاجـا على
نـقص ساعـات جتهـيز الـكهـرباء ونقص
ـــتـــظـــاهــرين ـــيـــاه) مــضـــيـــفًــا أن (ا ا
اقـتحموا مبنى اجمللس الـبلدي للناحية
وحــــطــــمــــوا أحــــد األبــــواب) . وتــــأتي
الــتـظـاهــرة غـداة زيــارة رئـيس الـوزراء
حــيــدر الـعــبــادي لـلــمــحــافـظــة ولــقـائه
سـؤول االداريـ واالمنـييـ فيـها بـا
وتـــــأكــــيـــــده ضــــرورة حتـــــســــ االمن
واخلــــــدمــــــات. وفـي وقت الحـق  اكـــــد
مـصدر امني  السيطرة على الوضع في
ـــصــدر إن (الــوضع الـــنــاحــيـــة.وقــال ا
الــداخــلي في نــاحـيــة بــني ســعـد حتت
الـــســـيـــطـــرة االمــــنـــيـــة عـــقب انـــطالق
تــظــاهــرات شــعـبــيــة اقــتــحـمـت مـبــنى

اجلــهـود الالزمــة لـلــمـبــاشـرة بــعـمــلـيـة
ـة ـذكـورة مـكـان الـقـد نـصـب احملـطـة ا
كن ) . ـهـمـة في أقـرب وقت  وإجنـاز ا
وكـان مـحافظ ديـالى مـثنى الـتـميـمي قد
طـالب الـعبـادي بـزيادة حـصـة احملافـظة
شاريع من الـطاقة الكـهربائيـة واجناز ا
ــتـلـكــئـة. وقـال الــتـمـيــمي لــ (الـزمـان) ا
امـس انه اطلع الـعـبـادي على (مـسـتوى
قـدمة باحملـافظة  بـاإلضافة اخلـدمات ا
الى احــتـيـاجـات احملـافـظـة وخـصـوصـا
ـاء). وعقد اخلـدميـة ومنهـا الكـهرباء وا
الــعــبـــادي اجــتــمــاع مــوســعــاً حــضــره
رئيس مـجلس بـاالضـافة الى الـتمـيـمي 
احملــافــظــة واعـضــاء اجملــلس ومــديـري
ـركــزيــة. وطـالـب  الـتــمــيـمي الــدوائــر ا
خـالل االجـــتــــمــــاع بــ ( زيـــادة حــــصـــة
احملـافـظة من سـاعـات التـشغـيل لـلطـاقة
الـكـهـربـائـيـة وتـزويـد احملـافـظـة بـ650
مـــحــولـــة كــهـــربــاء لـــفك االخـــتــنـــاقــات
ــنــاطق احملــررة احلـــاصــلــة وتــزويـــد ا
ــحـوالت جـديـدة  اضــافـة الى إنـشـاء
مــشـروع مـاء كـبـيـر في قــضـاء بـعـقـوبـة
ـيـاه ).واكـد  انه ـعـاجلـة مـشـاكل شح ا
(اطــلع رئـيس الـوزراء ايـضـا عـلى طـرق
ـحـافـظـتي بـغـداد احملـافــظـة الـرابـطـة 

اجملــلـس الــبــلــدي وتــســـبــبت بــاضــرار
مـاديـة) مؤكـداً (عودة الـهدوء الى مـركز
بــني ســعــد بـعــد انــتــهـاء الــتــظــاهـرات
الـسلـمية). من جـهة اخـرى اعلن رئيس
ـقداديـة عدنان اجملـلس  احمللي قـضاء ا
الــتـمـيـمـي عن (وصـول مـحـطــة كـهـربـاء
عــمالقــة ذات قـدرة  31 مــيــغـا واط الى
الــقـــضــاء من أجل نــصـــبــهــا في مــكــان
ـة) مـوضـحًا احملـطـة الـفـرنـسـيـة الـقـد
ان(قـدرة احملطة االخـيرة تبلغ  16 مـيغا
واط ويــتـجــاوز عـمــرهـا الـ 25 عــامًـا) .
وأضـاف الـتـمـيـمي لـ (الـزمان) امس  أن
(مـناطق واسـعة يسـكنهـا نحو  50 ألف
ـقـدادية تـتغـذى على نـسـمة في قـضاء ا
احملــطــة الـفــرنــســيـة طــيــلـة الــســنـوات
ــنـاطق ــاضــيـة) الفــتًـا الى ان (تــلك ا ا
تــعـانـي أزمـة كــهـربــاء ومـأســاة كـبــيـرة
ـذكـورة وتـكرار نـتـيـجـة تـقادم احملـطـة ا
األعــطــال الــتي تــصــيــبــهــا بــ احلــ
واألخــــر) . ورأى أن  (نــــصـب احملــــطـــة
اجلــديـدة يـعـد مــشـروعـاً إسـتــراتـيـجـيًـا
كـونه سيـسهم بـزيادة سـاعات الـتجـهيز
ـواطـن وإنـقـاذ منـاطق واسـعة آلالف ا
مـن أزمـة الــكــهــربــاء)  مــشــيــرا الى ان
(كـوادر مـديـريـة كـهـربـاء ديـالى سـتـبـذل

وكـركوك) مطـالبا بـ(صيـانة الطريق من
كـركـوك مـرورا ديالى وصـوال الى بـغداد
ــســؤولــة في وااليـــعــاز الى اجلــهـــات ا
رئــــــاســــــة الـــــوزراء ووزارة االعــــــمـــــار
ـتـلــكـئـة ـشــاريع ا واالســكـان بـإجنــاز ا
ـتـوقـفـة الـتي وصـلـت نـسـبـة االجناز وا

ئة ) . فيها   50 با

مثنى التميمي
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