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سابـقا باالضـافة الى تـأخر تلك
الـشـركـات عن اجـراء الـصـيـانـة
ـطـلـوب مـنـهـا وفق الـعـقـد مع ا
ــــنــــاطق الــــوزارة في بــــعض ا
وعـدم اسـعـاف الطـلـبـات بـشكل
فــوري  في تـصـلــيح االعـطـال).
داعــ احلــكــومــة الى (اتــخــاذ
اجــراءات انــيــة تــعــالج االزمــة
الـــتي ولــدت الـــتــظـــاهــرات في
احملــــافـــظـــات فـي ظل ارتـــفـــاع
درجــات احلـــرارة خـــاصــة وان
الكـثير من االسـر لديـها مرضى
واطـــفـــال بــحـــاجـــة الى طـــاقــة
كــهــربـــائــيــة فــضال عن احــالــة
قصرين والفاسدين الذين هم ا
ســبب تـلك االزمـة نــتـيـجـة هـدر
شاريع طوال السنوات اموال ا
ـــاضـــيـــة دون حتـــقـــيق شيء ا

ملموس على ارض الواقع).

مـن جـــهـــتـــهـــا افـــادت الــوزارة
بــتـــعـــرّض خـط نــقـل الـــطـــاقــة
مــــســــيـب- رشــــيــــد إلـى عــــمل

تخريبي. 
وقــــــالـت فـي بــــــيـــــــان امس ان
(حـوادث اسـتــهـداف مـنــظـومـة
الكـهربـاء تكـررت من قبل أعداء
ـــواطـن مـــرة أخـــرى بـــســـبب ا
اجلــهل وطــريــقــة االســتــهـداف
منهج وآخرها استهداف خط ا
نقل الطاقة الكـهربائية الضغط
الـفـائق مـسـيب غـازية  –رشـيد
بـــأطـالقــات نـــاريـــة طـــائـــشــة)
وأضافت أن (الـعمل الـتخـريبي
أثّـر عـلى سـاعات الـتـجـهـيز في
جانب الـكرخ ببـغداد ما زاد من
ــواطــنـ عــلــمـاً ان مــعـانــاة ا
ــنــطــقـــة الــتي حــصـل فــيــهــا ا
احلـــادث هي مــنـــطــقـــة مــبــازل

وبــحــيـرات اســمــاك مــا تــطـلب
جــهــد هـنــدسي واسع اليــصـال
االلــيـــات الـى مــوقـع احلــادث)
واكـد الـبـيـان انه (سـيـتم إجناز
الــــصـــيـــانـــة مـن قـــبل مالكـــات
الــــــوزارة خـالل الــــــســــــاعـــــات

قبلة). ا
 بــدورهــا اعـلــنت وزارة الــنـفط
تـوفيـر كـميـات كـبيـرة من وقود
الـكاز حملـطات تـوليـد الطــــــاقة
الــكــهـربــائــيــة لــتــغــطــيــة جـزء
كـبـــــــيــر من حـاجـتــهـا وزيـادة
ســــاعـــات جتـــهــــيـــز الــــطـــاقـــة

. للمواطن
وقــــال الــــوزيـــــر جــــبــــار عــــلي
الـــلــعـــيـــبي في بـــيــان امس ان
(الــــــوزارة وضـــــــمـن اخلـــــــطط
الـعــاجــلــة لـغــرفــة الــعـمــلــيـات
تــمــكــنت من تــنــفــيــذ وتــلــبــيـة

االحــــتــــيــــاجــــات الــــعــــاجــــلـــة
والــضـــروريــة من مـــادة الــكــاز
حملــــطــــات تـــولــــيــــد الـــطــــاقـــة
الــكــهــربـائــيــة ســواء من خالل
تـــوفــيـــر كــمـــيــات مـن االنــتــاج

ستورد). احمللي او ا
مــــؤكــــدا (امــــتالء اخلــــزانــــات
سـتودعـات اخلاصـة بوزارة وا

ادة). الكهرباء بهذه ا
واشــار الى (اســـتــمـــرار خــطط
جتـــهـــيـــز مــحـــطـــات الـــطـــاقــة
الكهربائية بوقود الغاز اجلاف
والـنـفط االسـود والـنـفط اخلـام
فـضال ـقــررة  وفق الـكــمـيــات ا
عن وقــود الــكــاز الــذي يــجــهــز
ايـضــا كـوقــود بـديل لــتـشــغـيل
بـــعـض من مـــحــطـــات تـــولـــيــد
الطاقـة الكهربـائية التي تـعتمد

على وقود الغاز). 
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الية عن استمرارها اعـلنت وزارة ا
ـــــــوظــــــــفـــــــ فـي اطـالق رواتـب ا
ـواعــيــد احملـددة ــتــقـاعــدين بــا وا
وذلك بــعـد جتـاوز اشـكـالـيـة خـدمـة
االنـترنت. وقال وكيل الوزارة ماهر
حـماد جوحان في تصريح امس ان
(الــوزارة مـسـتـمـرة بـإطالق رواتب
ـتـقــاعـدين في بـغـداد ــوظـفـ وا ا
واعـيد احملددة بعد واحملـافظات با
جتـــاوز االشــكـــالــيـــة الــتـي رافــقت
تــوقـف مــنــظــومــة االنــتــرنت خالل
ـاضــيـ عــبـر اعــتـمـاد الــيـومــ ا
نــظــام اخلـدمــة االلـكــتــروني) لـكن
الـــــوزارة جتــــاهــــلـت االشــــارة الى
مــصــيــر مــكــافــأة نــهــايــة اخلــدمـة
بــالـنــســبـة لــلـمــتـقــاعــدين الـدفــعـة
الـــعــاشــرة.  واضـــاف جــوحــان ان
ــتــقـــاعــدين ــوظــفـــ وا (رواتـب ا
مــؤمــنــة بــشــكل تــام كــمــا حتـرص
الــوزارة عـلى تـســلـيـمــهـا بـوقــتـهـا
احملــدد من دون مــعــوقــات وتــعـمل
ايــضـــا عــلى تالفي اي اشــكــال قــد
ــمــكـنــة لــتـلك يــحــدث بـالــســرعـة ا
الـرواتب في بـغداد او احملـافظات).
بــدوره اكــد مـصــرف الــرشـيــد عـدم
تـــاثــر اجـــهــزة الــســـحب الـــنــقــدي
بـانقطـاع االنترنت وبامـكان حاملي
الـبـطـاقـة استـالم مسـتـحـقـاتهم من
ــــكــــتب ـــــصــــرف.وقــــال ا فــــروع ا
االعـالمي للـمـصـرف في بـيان امس

ان (جـمـيع اجهـزة السـحب النـقدي
بـي . او . سي اخلــاصــة بـــبــطــاقــة
ـصرف لم ـاسـتر كـارد في فروع ا ا
تـتاثر بانقطاع االنترنت) الفتا الى
ان (االجـهـزة تـعـمل بـدون مـشكالت
وبـامـكـان حـامـلي الـبـطـاقـة استالم
صرف في مـستحـقاتهم من فـروع ا
بــغــداد واحملــافــظــات). كــمــا  افــاد
مـصرف التنمية الدولي بأن اجهزة
الــسـحب الــنـقـدي تــعـمل بـانــتـظـام
ــبـــالغ مـن فــروع ـــكن ســـحـب ا و
ـصرف في بيان ان ـصرف.وقال ا ا
(اجـــهـــزة الــــســـحب في فـــروعـــنـــا
ـنـتـشرة في احملـافـظـات مسـتـمرة ا
في تـــغــطـــيــة عــمـــلــيـــات الــســحب
اسـتـر كارد ولم تـتـاثر اخلـاصـة بـا
بــــضـــعف االنــــتـــرنت) وتــــابع انه
ــاســتــر كــارد (بــامـــكــان حــامــلي ا
صرف الـتوجه الي فرع مـن فروع ا
لــســحـب اي مــبــلغ عن طــريق هــذه
االجـهـزة وبـدون اي عـوائق تـذكر).
فـي غــضــون ذلك اعــتـــقــلت هــيــئــة
ــســؤولـ في الــنــزاهـة عــددا من ا
ــــصـــرفي الــــقـــطـــاع الــــصـــحي وا
ـحـافـظة األنـبـاربـعد ارجـاع أكـثر
من سـتة ملـيارات دينـار الى خزينة
الــدولــة. وقـالت الــهــيـئــة في بــيـان
امـس  ان (دائـرة الــتــحـقــيــقـات في
الـهيئة أفصحت عن مجمل عمليات
الــضــبط الــتـي نــفـذتــهــا فـي دائـرة
صــحــة احملــافــظـة الــتي قــادت إلى
إرجاع أكثر من ستة مليارات دينار

إلى خـزيـنـة الـدولـة وإلـقـاء الـقبض
سؤول في الدائرة عـلى عددٍ من ا
ومـصـرف الـرافـدين في احملـافـظة)
مـشـيـرا الى (قـيـام مـالكـات الـدائرة
فـي مكتب حتـقيق األنـبار من ضبط
ـصـرف أصـل خـمـسـة صـكـوك في ا
فــــرع األنــــبــــار صـــادرة عـن دائـــرة
وجـبها الـصحـة في احملافظـة  
ـستفيدة في تـغيير عـنوان اجلهة ا
مـــســــتـــنـــدات الـــصـــرف وكـــعـــوب
الــصــكــوك) مـــؤكــدا (حتــريــر تــلك
ـــصــرف الـــصـــكــوك ابـــتـــداءً إلى ا
كــاســتــقـطــاعــات لــهـيــئــة  احلــشـد
الــشــعــبي والــنــازحــ لــكـن مــديـر
حــسـابـات الــدائـرة ومـعــاونه قـامـا
بـتغيـيرها بالـشطب عليـها لكي يتم
تـــســلُّـم مــبـــالغ الــصـــكــوك نـــقــداً)
بـالغ التي  وأوضـح البيـان أن (ا
الـتالعب فـيـهـا تـمـثل اسـتـقـطـاعات
مـن رواتب موظفي صحـة احملافظة
اخملــصَّـصــة لـدعـم احلـشــد وإغـاثـة

.( النازح
 وتـابع انه ( تـنفـيـذ عمـلـية إلـقاء
ــصـرف الــقــبض عـلى مــديــر عـام ا
ومـديـر حـسـابـات صـحـة احملـافـظة
وعــددٍ من مـنـتــسـبي الــدائـرة بـنـاءً
عـلى مذكرات ضبطٍ قـضائية وكذلك
 تــنـظـيم مـحــضـر ضـبطٍ أصـولي
ـضــبـوطــة وعـرضــهـا ـبــرزات ا بــا
ــتــهــمــ عـلـى قـاضي بــصــحــبـة ا
الـــتـــحــــقـــيق اخملـــتص الـــذي قـــرَّر
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يـــبـــدأ وفـــد وزاري عــــراقي رفـــيع
زيارة الـسـعـودية الـيـوم األربـعاء.
وقال  بيان لوزارة التخطيط امس
ان (الــوزيـــر ســلــمـــان اجلــمـــيــلي
رئـــــيس اجلـــــانـب الـــــعـــــراقي في
اجملـــلس الــــعـــراقي الــــســـعـــودي
يــــتــــوجه عــــلى رأس وفــــد رفــــيع
ــــســــتــــوى الى مــــديــــنــــة جــــدة ا
الــســـعــوديــة) ونـــقل الــبـــيــان عن
اجلـمـيـلي قــوله ان (زيـارة الـوفـد
تأتي بـناء عـلى تـكلـيف من رئيس
مـجـلس الـوزراء حـيـدر الـعـبـادي)
مـوضـحـاً ان (الــوفـد يـضم وزراء
الــنـــفط عـــبــداجلـــبــار الـــلــعـــيــبي
والكهرباء قاسم الفهداوي والنقل
كاظم فـنـجان احلـمـامي وعددا من
ـديـرين الــعـامـ في الـوزارات) ا
وأضــاف اجلـــمـــيـــلي ان (الـــوفــد
سـيـبــحث مع اجلـانب الــسـعـودي
همة لفـات ا عدداً من القضـايا وا
في إطـار عـمل مـجــلس الـتـنـسـيق

العراقي السعودي).
 مــشــيــرا  الى ان (مـــلف الــطــاقــة
الـذي يـشــمل الـكــهـربــاء والـوقـود

ـلــفــات الـتي سـيــكــون أحـد أهـم ا
ســــيـــتـم بــــحـــثــــهــــا مع اجلــــانب
الـسـعـودي) وتـابع اجلــمـيـلي ان
(الـوفــد سـيــبــحث أيـضــاً قـضــايـا
أخــرى تــتــعــلق بـــتــفــعــيل الــنــقل
اجلــوي والــبــحــري والــبــري بــ

البلدين).
وكـــان  الـــعـــبــــادي كـــلف وزيـــري
الـــكــــهـــربـــاء قــــاسم الــــفـــهـــداوي
والــتـخــطــيط ســلــمــان اجلــمـيــلي
بالـتـوجه الى الـسـعـوديـة لـتـوقيع
مـــــذكــــــرة تـــــعـــــاون فـي مـــــجـــــال
الـطــاقـة.وقــال مـصــدر مــطـلع في
تصـريح امس أن ( الـعـبـادي كلف
الـفــهـداوي واجلــمـيــلي بـالــتـوجه
لــلـــســعـــوديـــة االســبـــوع احلــالي
لـتـوقـيع مـذكـرة تـعـاون في مـجـال

الطاقة).
واضــاف ان (الـهــدف مـن الــزيـارة
الى الـريـاض هـو لــتـوقـيع مـذكـرة

جال الطاقة). تعاون 
وكان الفـهداوي قد اعـلن عن خطة
لـتــعـويض تــوقف خط الــكـهــربـاء
االيـراني الــذي عــجــزت ايـران عن
اعادته حـتى االن .وتشـهد الـعديد
من مـنــاطق ومـحــافـظــات الـعـراق
تـظـاهـرات احــتـجـاجـيــة السـيـمـا

ـــــوســــوي ـــــديـــــر مــــرتـــــضـى ا ا
ــطـار لـ(الـزمــان) امس ان (ادارة ا
ـباشـرة بإسـتئنـاف عمـلها تعلن ا
واستـقـبـال الرحالت اجلـويـة بـعد
ــــدة اربـــعــــة ايـــام جـــراء تـــوقف 
ـتـظـاهـرين الـتـظـاهـرات ودخول ا
ــــطـــــار والــــعـــــبث الى مـــــبــــنـى ا

حتوياته ).
 واضاف ان (وفدا فنيا حضر الى
دني النجف من سـلطة الـطيران ا
طار) واكد واطلع عـلى مفـاصل ا
ــطــار جـــاهــز لــلــعـــمل حــيث ان ا
اســــتـــقــــبل مــــنــــذ امس عــــدد من
الـــرحالت اخلــــارجـــيـــة وبـــصـــدد
اسقبال  18رحلة اليوم االربعاء).
وكــــان رئـــــيـس الــــوزراء حـــــيــــدر
الــعـبــادي قــد وجه بــحـل مـجــلس
طـار على خـلـفيـة االحداث ادارة ا
والتـظـاهـرات وتـعـيـ عـلي جـابر
لــتــســـلم االدارة بــصــفـــته مــديــرا
ـطـار . واكـد جـابـر مـشـرفـا عـلى ا
في تـصـريح لـدى وصولـه النـجف
امس انـه (حـــسـب تــــوجــــيــــهـــات
الــعـبــادي ووزارة الــنــقل الــتــحق
ــطـــارلــلــعــمل في لــتــســلم ادارة ا
ـــصــلــحــة ـــســافــرين وا خــدمــة ا

العامة).
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ــولــدات في فــرض اصــحـــاب ا
بعض مـناطـق العـاصمـة بغداد
تــســعــيـرة جــديــدة عــلى ســعـر
ــزود لـــلــمــواطــنــ االمـــبــيــر ا
بـــحـــجـــة شح مـــادة الــكـــاز في
مـحطـات توزيـعهـا ما ادى الى
استياء كـبير ب االسر في ظل
عيـشية الـصعبة وال الظـروف ا
سيما بالنسبة الصحاب الدخل

احملـدودة .
 وشكـا مواطنـون عبـر (الزمان)
ـولدات الذين من (اصحـساب ا
يحاولون اسـتغالل االزمة التي
تـــــمــــــر بـــــهــــــا الـــــبـالد جـــــراء
التظاهرات وعدم االستقرار في
بـــــعض احملـــــافـــــظـــــات بـــــرفع
تـسـعـيـرة االمبـيـر بـعـدمـا كانت
 15 الـف لالمــــبــــيــــر الــــواحـــد
واصــــبـــحت 25 الـف ديـــنـــار)
واضـــافـــوا ان (ســـبب ارتـــفــاع
الـتسـعيـرة يعـود الى شح مادة
الــكـاز وعـدم تــسـهـيل اجـراءات
ــولـدات مــنح حــصص بـعض ا
مـا دفـع اصـحــابــهــا الى فـرض
تــسـعـيـرة جـديـدة تـرهق االسـر
في ظـل احلــــيــــاة الــــصــــعــــبـــة
الصــــحــــاب الـــدخـل احملـــدود)
مــــــشـــــــددين عـــــــلى (ضــــــرورة
ــقـــصــرين وعــدم مـــحــاســبـــة ا
الــســمــاح لــضــعــاف الــنــفـوس
بـأستـغالل االوضاع لـلـمتـاجرة
عـــــلـى حـــــســـــاب الـــــفـــــقــــراء)
واوضحـوا انه (ال تـوجد عـدالة
في تـوزيع الـطـاقـة بـ مـنـاطق
بغداد واحملافظـات حيث تشهد
ـــنــــاطق انــــقـــطــــاعـــا بــــعض ا
لـــســـاعـــات بــــشـــكل مـــلـــحـــوظ
اليـقـتـرب اصال من تـصـريـحات
وزارة الـكـهـربـاء بـأنـهـا حتـاول
رفع ساعات التجهيز في جميع
ـــــــنــــــــاطق) الفــــتــــ الى ان ا
(مــشـروع اخلــصــخــصــة اثـبت
فـشــله  بـعــد الـتــدهـور الـكــبـيـر
الــذي يــشــهــده قــطــاع الــطــاقـة
وعـجـزه عن ايـجاد طـرق بـديـلة
بـعــد ان قـطــعت ايـران خــطـوط
الـتــجـهــيـز وانــعــكس ذلك عـلى

بـعض احملــافـظــات اجلـنــوبـيـة
والــتـأثــيــر عــلى حـصــة بــغـداد
وغــــيــــرهــــا مــــا دفع الــــشــــارع
لـلــخـروج بـتــظـاهــرات حـاشـدة
تـطــالب بـتــحـســ اخلـدمـات)
مـتـسـائلـ (اين ذهـبت كـهـرباء
الــــعـــــراق بــــعــــد ان وعــــدونــــا
اذا بـتـصديـرهـا الى اخلـارج و
لم يقدم الـفاسدون الـى القضاء
ـلـيارات في من الـذين اهدروا ا

قطاع الكهرباء دون نتيجة?).
مــؤكــدين ان (احــالــة اجلــبــايـة
لشـركات الـقطـاع اخلاص حتت
مسـميات اخلـصخصـة وغيرها
ـواطـنـ هي االخــرى حـمـلـت ا
اعــبــاء اضـافــيــة مــنـهــا تــكـرار
اضــــافـــة ديـــون جــــديـــدة عـــلى
ـــســـددة دون حـــتى الـــقـــوائم ا
التـدقيق مـن انها قـد استـوفيت
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نــاقش رئــيس مـجــلس الـوزراء
حــــيــــدر الـــــعــــبــــادي مع قــــادة
ــثـــلي الــكــتل الــســيــاســيــة و
االوضاع العامـة في البلد.وقال
ـكـتب الـعـبـادي امس ان بـيــان 
(قادة الكتل السـياسية اجمعوا
عــلى حق الــتــظــاهــر الــسـلــمي
والـتـعبـيـر عن الـرأي وتفـهـمهم
ــشــروعـة ــواطــنـ ا ــطـالب ا
والـعــمل لـتــلـبـيــتـهــا ورفـضـهم
وادانــتــهـم لــلــتــجــاوزات الــتي
ـمتلـكات الـعامة حصـلت على ا
واخلـاصـة ومـؤسـسـات الـدولـة
واالعــــتــــداءات عــــلى الــــقـــوات
االمنـية الـتي حررت االرض من
االرهــــــــــــــــاب وال زالـت تــالحـق
جـيـوب العـصـابات االرهـابـية)
وأضــاف انه ( جــرى الــتــاكــيــد
ــوافــقـات عــلى ضــرورة أخــذ ا
االصــولــيـــة عــلى اي تــظــاهــرة
ــكـان يــحــدد فــيـهــا الــزمــان وا
واجلــهــة والــتـعــهــد بــسـلــمــيـة

الـــتــــظـــاهـــرة) وأشـــار الى ان
(الـقـوى السـيـاسـية تـشـدد على
ضــرورة االســراع في تــشــكــيل
ـــتـــابــــعـــة االجـــراءات جلـــنــــة 
احلــــكــــومـــيــــة بــــاالصـالحـــات
الـسريـعة لـتأمـ حلـول عاجـلة
لـلــمـشــاكل اخلـدمــيـة واالداريـة
ـا يــتـصـل بـضــرب الـفــسـاد و
ـؤسـسات لـضـمـان أداء افـضل 
الــــدولـــة لـــتـــلــــبـــيـــة حـــاجـــات
ـلــحــة). وتـظــاهـر ــواطـنــ ا ا
الـعشـرات من اصـحاب الـعـقود
واالجــور الـيــومــيــة في صــحـة
مـحــافـظــة ذي قـار  لـلــمـطــالـبـة
بـزيـادة وصـرف رواتـبـهم.وقـال
بــيـان امـس  ان (الـعــشـرات من
اصــــحـــاب الـــعـــقـــود واالجـــور
الـــيـــومـــيـــة في دائـــرة صـــحـــة
احملـافـظة  تـظـاهروا لـلـمطـالـبة
بزيـادة رواتبـهم لتـصبح اسوة
بــــبـــــاقي احملــــافـــــظــــات الــــتي
تـــتــقــاضى  350 الف ديــنــار)
ــــتــــظــــاهــــرين واضــــاف  ان (ا
طـــالـــبـــوا بــــصـــرف رواتـــبـــهم
ــتــاخـرة مــنــذ ســبـعــة اشــهـر ا

الك وتـــوفــيـــر وظـــائف عـــلى ا
الــدائم). وكــانت احلــكــومــة قـد
اصـــدرت ســـلـــســـلـــة اجـــراءات
المـتــصـاص زخم الــتـظــاهـرات
وتــلـبـيـة مـطـالب احملـتـجـ في
البـصرة. وكانت بـغداد وبعض
احملافظـات قد شهـدت جتمعات
وتظاهـرات احتجـاجية وصفت
بـــاحملــدودة تــطـــالب بــتـــوفــيــر
فــــرص الـــــعـــــمل واخلـــــدمــــات
والـطـاقــة الـكـهـربــائـيـة . وأفـاد
مـصدر امـني في بـغـداد أن قوة
مـن مــكـــافــحـــة الــشـــغب فــرقت
تـظـاهـرة في مـنــطـقـة الـشـعـلـة
فــيـمـا اشــار الى ان قـوة اخـرى

انتشرت في حي العامل.
والـقت قيـادة عـملـيـات البـصرة
الـــقـــبـض عـــلى مـــتــــظـــاهـــرين
ـــنــــدســـ من وصـــفــــتـــهـم بـــا
مــــحـــافــــظـــتـي مـــيــــســـان وذي
قار.وقال قائد العمليات الفريق
الــــركن جـــمـــيـل الـــشـــمـــري في
تـــصـــريـح ان امس ان (جـــهـــاز
االمن الوطني تمـكن في اعتقال
ـــــنــــــدســـــ في اثـــــنــــــ من ا

الـتـظـاهرات الـتي  تـنـظيـمـها
فـي احملـــــــــافـــــــــظـــــــــة االحـــــــــد
ـاضـي).ودعـا الـشـمـري أبـنـاء ا
احملــافــظــة  الى الــتــعــبــيــر عن

حـقـوقـهم بطـرق سـلـمـية وان ال
ــنــدسـ في يــنـجــرفــوا وراء ا
الــتــظــاهــرات الــتي قــد حتــدث
والــذين جــاءوا من مــحـافــظـات

اخـرى وقــامـوا بــاعـمــال شـغب
من اجـل اضــــــــــعـــــــــاف تــــــــــلك
ـظهر التـظاهـرات واظهارهـا با
اخملــالف لـــلــقــانــون) وأكــد ان

(الــوضع االمــني في احملـافــظـة
يــشـهــد اســتــقـرارا كــبــيـرا وان
الــــقـــطـــعـــات الــــتي جـــاءت من
الــعـاصـمـة بـغـداد انـتـشـرت في
ـهـمــة واحلـيـويـة وال االمــاكن ا
وجـود الي حـظر لـلـتجـوال كـما
يشاع) وأشار الـشمري الى ان
(احلـظـر  تطـبـيقه مـسـاء يوم
ـــــــاضـي فـــــــقـط ومن االحـــــــد ا
السـاعة الـعاشـرة مسـاءً وحتى
الـثـانـيـة بـعـد مـنـتـصف الـليل)
نـافــيـا (وجـود أي سـوء تـعـامل
بــــــ الـــــــقــــــوات االمــــــنــــــيــــــة
ـتــظـاهـرين) مـشـيـرا الى ان وا
(مــهـــمــة تــلك الــقــوات تــتــمــثل
بـــــــتــــــوفـــــــيـــــــر احلــــــمـــــــايــــــة
ـئـات لـلـمـتـظــاهـرين).وجتـمع ا
ـــدخل ـــواطـــنـــ عـــنـــد ا مـن ا
الرئـيسي حلقل الـزبير الـنفطي
مـطـالبـ بتـوفـير فـرص الـعمل
للعـاطل . وقـال مسؤولون في
احلــــــقـل فـي بــــــيـــــــان امس ان
(احلقل الذي تديره شركة ايني
االيـطـاليـة تـسيـر فـيه  عمـلـيات
االنـــتـــاج بـــشـــكل طـــبـــيـــعي ).

وفرقت الشرطة بـالقوة تظاهرة
امام حقل السيبة .

 فـــيــمـــا اكـــد مــصـــدر امــني ان
(انـقطـاع خـدمة اإلنـتـرنت الذي
اســـهم شـــهـــدته مـــدن الـــعــراق
ــؤازرة الــقـوات األمــنــيــة في
حـفظ االمـن تـزامــنــاً مع حــركـة
الــتــظــاهـرات) وقــال في بــيـان
أمس  إن (إنــــقـــــطــــاع خــــدمــــة
اإلنـــتــــرنت الــــذي عـــزته وزارة
االتــصـــاالت إلى تـــعــرض أحــد
القابـلوات في احملافـظات لعمل
تــخــريــبي مــتــعـمــد  أســهم في
تـقـلـيل من حـدة األوضـاع الـتي
وأشـار إلى أن ـدن) تـشــهـدهـا ا
(اصـحـاب اخلـطابـات الـشـديدة
الـــــــتـي حتـث عــــــلـى إبـــــــعــــــاد
الـــتـــظـــاهــــرات عن طـــابـــعـــهـــا
احلـضـاري الـسلـمي تـسـتـخدم
وســائل الـتــواصل االجـتــمـاعي
للتحشيد والتأثير على قناعات
ـواطـنـ ومـحـاولـة بث واراء ا
سمومة الى نفوسهم األفكار ا
وانــقـــطــاع االنـــتــرنت أدى إلى
انـــعــدم الـــتــواصل بـــ أولــئك

ـــــتــــخــــفـــــ وراء شــــاشــــات ا
احلــــاســـوب مّـــمن يـــحـــاولـــون
حتــــــقـــــيـق اهـــــداف خــــــاصـــــة
واجــنــدات) وتـــابع ان (هــنــاك
مــعــلــومــات كــامــلــة عن أولــئك
ـروجــ لــهـذه األفــعـال كــمـا ا
هنـاك علم تام بـصفحـاتهم على
مـواقع الــتــواصل االجــتــمـاعي
ومـــنــــاطق ســـكــــنـــاهـم وكـــيف
يـستـخـدمون هـذه الـصفـحات)
مــوضــحـا ان (اجلــهــاز األمــني
قــادر عـــلى مـــتـــابــعـــة خـــيــوط
ة التي تهدف الى ضرب اجلر
واطن وحدة الشعب  وتآزر ا
والـقــوات األمــنـيــة).  وشــهـدت
احملافظات اجلنوبية فضال عن
الــنـــجف وكــربالء تـــظــاهــرات
لـلــمـطـالـبــة بـتـوفــيـر اخلـدمـات
وفـرص الـعمل وشـهـدت حـركة
االحتـجاجات تـصعـيداً من قبل
ـتـظـاهـرين مّـمن اكـدت بـعـض ا
اجلــــهــــات الـــرســــمــــيـــة انــــهم
مــنــدســون حــيث عــمــلـوا عــلى
ــؤســســات الــعــامـة اقــتــحــام ا

ودوائر حكومية.
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قـررت محافظة ذي قـار تعي مدير
جـديــد لـبـلـديـة  مـديـنـة الـنـاصـريـة
عفـى عبد الـناصر ديـر ا بـدال من ا
غــــالب. واصـــدر احملـــافـظ يـــحـــيى
الـــنـــاصــري امـــرا بــتـــعـــ رئــيس
ــهـنـدســ عـبــد الـعـزيــز شـاهـ ا
مــديـرا لــبـلــديـة الــنـاصــريـة خــلـفـا
ــديــرهــا  الـســابق. وقــال شــاهـ
لـ(الزمان) أمس انه ( يتشرف بهذه
ـــهــمـــة  بــعـــدمــا نـــال ثــقــة ادارة ا
احملــافــظــة ومــجــلــســهــا وقــبــلــهـا
ـديـنة  في سـيـكـون خادمـا البـناء ا
تـقـد ما بـوسعه واجـهزة الـدائرة
ــبـــاشـــر بـــجــمـــيع ـــســـاس ا ذي ا
قـطـاعات ابـناء احملـافظـة وسيـكون
شــعـــار الــعــامــلــ في الــدائــرة  -
الــــنــــاصــــريـــة  اوال) ,واضــــاف ان
(الـدائرة تتطلع الى تعاون اجلميع
مـع  أقــســـام الــدائـــرة  اخملــتـــلــفــة
وأهــمـيــة اإلبالغ  مــبـاشــرة  فـيــمـا
يـتـعـلق  بـأي جـانب سـلـبي يـخص
تــامــ اخلــدمــات الــبــلــديـة  الــتي
تـشكل حتـديا لـلمـواطنـ والدائرة
عــلى حــد ســواء) واوضح شــاهـ

ان (الــدائـــرة بــجــمــيـع أقــســامــهــا
دينة سـتكون مفتوحـة إمام أبناء ا
وفي اسـتالم  مـقـتـرحـات الـتـطـوير
مـن اجل إجناح خـطة الدائـرة التي
تـتحـمل مهـام كبـيرة امـام تطـلعات
ـواطـن  في االرتـقـاء باخلـدمات ا
البلدية). ويذكر ان قرار تعي عبد
الـعـزيز جـاء بعـد التـظاهـرات التي
شـهدتـها احملـافظـة احتـجاجـا على
شح الــطــاقـة الــكـهــربــائـيــة وسـوء
طالبة بتوفير اخلـدمات العامة  وا

فرص العمل للعاطل .
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اعــلــنت الــهــيــئــة الــعــامـة لـالنـواء
اجلـوية والـرصد الـزلزالي الـتابـعة
لـــوزارة الــنـــقل في بـــيـــان تــلـــقــته
(الـزمان) امس عن ان (طقس اليوم
االربـعـاء سيـكـون صحـوا ودرجات
احلــرارة مــقـاربــة لــلـيــوم الــسـابق
الـرياح شـمالـية غـربيـة خفـيفة الى
مـعتدلـة السرعة  20-10كـيلو مترا
في الـسـاعـة  وي الـشـمـالـيـة طـقس
صــحــو ودرجــات احلــرارة تــرتــفع
قـلــيال عن الـيـوم الـسـابق والـريـاح
مـتـغـيـرة االتـجـاه خـفـيفـة الـسـرعة
وفي اجلــنـوبـيــة سـيـكــون الـطـقس
صــحـو ودرجــات احلـرارة مــقـاربـة
لــلــيـــوم الــســابق). وصــنف مــوقع
دولـي مـتـخـصـص بـدراسـة االنـواء
اجلــويـة الـعـراق من ضـمن قـائـمـة
الــدول الــعــشــر االكــثــر حــرارة في
الـــعــــالم وأشـــار إلى أن مـــعـــدالت
درجــات احلــرارة في تـلـك الـبــلـدان
تــــصـل الى اكــــثــــر من  54 درجــــة
مــئـويـة خالل فـصل الـصـيف.وقـال
ـــــوقع في بـــــيــــان  إن (الــــعــــراق ا

يـصـنف ضـمـن قـائـمـة اكـثـر عـشرة
بـلـدان فـي مـعـدالت ارتـفـاع درجات
احلــرارة في الـعــالم والـتـي دائـمـاً
مــا تـتــجـاوز الـ  54درجــة مـئــويـة
خـالل فصل الـصيف) وأضـاف ان
ـصـنـفة في قـائـمة (الـدول الـعـشر ا
الــبـلـدان االكـثـر حـرارة في الـعـالم
هـي كل مـن ســـــلـــــطـــــنـــــة عـــــمــــان
والــسـودان والــســعـوديــة والـهــنـد
ـــكــســيك فـــضالً عن مـــالــيــزيــا وا
واجلـزائر واثيوبيا ولـيبيا إضافة
إلـى الــــعــــراق) مـــــشــــيــــراً إلى أن
ـشـاكل الـكـبـيرة الـتي يـواجـهـها (ا
الـــعــراقــيـــون في فــصـل الــصــيف
تـتـمثل في ارتـفاع درجـات احلرارة
ـــعــدالت قــيـــاســيـــة تــفــوق الـ 48
درجــة مــئــويــة وتـرتــفع فـي بـعض
االحيان الكثر من  54 درجة مئوية
 وانه رغم وجود مناطق جبلية في
شـمـال العـراق تشـهد سـقوط ثـلوج
فـي فصل الـشتـاء فـان سائـر البالد
ــنــئى من حــرارة الــصـيف لــيس 
احلــارقـة). من جـانب اخـر لـقي 14
شــخـصـا حـتـفــهم وأدخل أكـثـر من
ـسـتــشـفى في ألــفي شـخص إلـى ا

يـوم واحـد بـسـبب ارتـفـاع درجات
احلــرارة فـي الــيــابــان.وقــال بــيـان
امس ان ( 2020شـخصا نقلوا إلى
ــسـتــشـفــيــات بـســبب تـعــرضـهم ا
لـصـدمـة جـراء احلـر الـشـديـد الذي
تــتـعــرض له الـيــابـان عــمـومـا وان
أكـثر الذين نقلوا للـمستشفيات من
مـحافظات أيتـشي وأوساكا وغيفو
ناطق وهـيوغو وتـضررت أيضـا ا
الـتي شهدت فـياضانـات في الفترة
األخــيــرة). وضــربـت هــزة ارضــيـة
بـــقــوة  4.9درجـــة عـــلى مــقـــيــاس
ريـــخـــتــــر مـــديـــنـــة ســـنـــخـــواست
ـحافـظة خـراسان االيراني فـيما
صـــنـف مـــوقع دولي مـــتـــخـــصص
بــدراسـة االنــواء اجلـويــة الـعـراق
مـن ضــمن قــائــمــة الــدول الــعــشــر
االكثر حرارة في العالم. وقال بيان
ـؤسسة اجليوفـيزيائية امس ان (ا
بجامعة طهران حددت وقت حدوث
الــــهـــزة االرضــــيـــة فـي الـــســــاعـــة
 8:28:30صـبـاحاً حـسب التـوقيت
احملـلي وعلى عمق  9 كـيلو مترات
وشـعـرت بهـذه الهـزة منـاطق كرمه

وجاجرم واسفراين  وبجنورد).
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عـدنيـة والصـحية الى يـاه ا  جلـأت شركـة استرالـية لـتعـبئـة ا
وضع قـطـعة مـنـفـصـلـة على الـقـنـاني الـتي تـنـتجـهـا وتـوزعـها
اء مـكتـوب علـيـها احلـديث النـبـوي الشـريف ( التسـرف في ا
ـقـولة ولـو كـنت عـلى نهـر جـار) . واشـارت الـشركـة الى ان ا
هي كالم الــنـبـي مـحــمـد . ووجــد االعالن اقــبـاال شــديـداً من
الـنـاس الـذين جتــاوبـوا مـعه  وخـصــوه بـتـعـلـيــقـات الـتـقـديـر
والـثــنـاء فـي مـواقع الــتـواصـل االجـتــمـاعي  مــشــيـرين الى
ــتـقـدمــة لالسالم في احملــافـظـة عــلى مـوارد الـبــيـئـة الـرؤيـة ا
واالنـسان  السـيمـا ان الـرسول مـحمـد عاش في صـحراء ال
أنـهـار فـيـهـا لـكن وصـايـاه كـانت تـصـدر لـتـعم بـقـاع االرض

والبشرية .
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يحيى الناصري 

سلمان اجلميلي 

احملــافـظــات اجلــنــوبــيــة بـســبب
االنـخــفــاض في مــسـتــوى تــقـد
اخلــدمــات لــلــمــواطــنــ ومــنــهــا

الطاقة الكهربائية. 
وأعلن  مـديـر ادارة مـطـار الـنجف
الـــدولي اجلـــديــــد عن مـــواصـــلـــة
ـطـاراسـتـقــبل الـرحالت اجلـويـة ا
الداخـلـية واخلـارجـية بـعـد توقف
الربــعــة ايــام جــراء الــتــظــاهــرات
وحــركــة االحــتـــجــاجــات ودخــول
ــطــار ــتــظــاهــرين الـى مــبــنى ا ا
الحي . وقـال وتـعـطـيل نــشـاطه ا


