
www.azzaman.com

d¹—UIðË —U³š√3

مـولـدة حــيث تـبـلـغ مـقـدار مــا حتـصـله من
ـواطــنـ شــهـريــا بـحـدود 11 مـبــالغ من ا
ديرية الكهرباء مليار دينار بينـما ال تدفع 
ســــوى مـــلـــيـــار او مـــلـــيـــاريـن في احـــسن

االحوال). 
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من جهـة اخرى طالب كـربالئيون احلـكومة
احملـــلــيــة بــضـــرورة االســراع في تـــنــفــيــذ
ـشـاريع مـشـيـرين الى ان (هـنـاك مـشاريع ا
مــرت عــلــيــهــا ســنــوات عــدة ولم تــنــجـر).
مـسـتدركـ بـالـقول ان (مـا  اجنـازه يـعد
قــلــيال وان خــطــوات االعــمــار الــتي بــدأت

بالسير قد اصابها العوق والوهن). 
ــواطن اســعــد حــســ لـ (الــزمـان) وقـال ا

امس من مـنـطـقـة حي الـعـامل  37 عـاما ان
ـديـنـة الـدولي (هـنـاك مـشـاريع مـثل مـطـار ا
ومـصـفاهـا النـفـطي ومحـطـتهـا الكـهـربائـية
وشـوارعهـا وجسـورها الزالت تـنتـظر بـع
الــصــبــر والــتــأمل واالمل بــان تــنــجــز هـذه
شاريع شـاريع) مضـيفـا ان (الكـثيـر من ا ا
الزالـت مـتـأخــرة والـســبب يـعــود الى تـأخـر
تـشكـيل احلكـومة هـذا اثر بـشكل كـبيـر على
الــوضـع االمــني ووضع الــبالد بــشــكل عــام
لــكـون ان هـنــاك جتـاذبـات بــ من يـريـد ان
يــدخل بــقــوة في احلــكــومــة). فــيــمـا طــالب
واطن عقيل الزيـرجاوي بالقول (بضرورة ا
ــشــاريع لــكــون ان كل االســراع فـي اجنـاز ا
احلـكـومـات الـقـادمـة هي مكـمـلـة في عـمـلـها

الـــذي ســـبــــقـــهـــا وهــــو حق مـــشـــروع الن
الــعـراقـيـ راهـنـوا عـلى حـيـاتـهم ودفـعـوا
دماء كثيرة من اجل اخلالص من عصابات
داعش). مــــوضـــحـــا لـ (الــــزمـــان) امس ان
شاريع سيزيل كـل العقبات فمثال (اجناز ا
ان هناك اراض زراعية كـبيرة في احملافظة
حــــيـث تــــعــــرضت هـي االخــــرى الى االذى
وخــاصـة الـبـسـاتــ ومـزارع احلـمـضـيـات
التي اصـابتهـا دودة الدوباس وهي الزالت
بــدون دعم من اســـمــدة ومــبــيــدات وبــذور
وهذا يعود ايـضا الى موضوع الـتجاذبات
واطن غالي السيـاسية). في حـ اوضح ا
ـشــاريع حـتى ال مــحـمــد (البـد من اجنــاز ا
ـقــاولـ الـذين تـبــقى مـعـلــقـة عـلـى امـال ا
يعمـلون مشـاريع  تنفـيذ جزء مـنها واما
اجلـزء االخـر فـيبـقى حتت رحـمـتـهم وخـير
ـديــنـة في بـعض مــثـال عـلى ذلـك شـوارع ا
احــيـائــهــا وهي الزالت تــنـتــظــر الـتــبــلـيط
بــاالضـافـة الى وجـود مــنـاطق زراعـيـة هي
بـحـاجـة الى مـيـاه الـري لـكون ان االراضي
اصـابـها الـظـمـأ والبـد من وجـود حترك من
خـالل دائـرة الــري بــهــذا الـشــأن). الى ذلك
ــواطن زمن مـحــمـد ان (هــنـاك انــهـر قـال ا
زراعية هي بحاجة الى مـشاريع تبط لها
ولـــكن لم يـــعــمل بـــهــا حـــتى االن وبـــقــيت
االرض حالها تزداد عطشا يوما بعد اخر).
سـؤولـ في احلـكـومة واضـاف (نـطالـب ا
ـيـاه الى بــايـجــاد حل مـنــاسب وايـصــال ا
االراضـي واكـمـال مـشــاريع تـبــطـ االنـهـر
ــواطن جـعــفـر بـاســرع وقت). فــيـمــا قـال ا
الــطــيــار (لــقــد رأيت بــام عــيــني ان هــنــاك
مــشــاريـع لم تــنــجــز حـــتى االن حــيث بــدأ
الــعـمل فـيــهـا مـنـذ  3سـنـوات والى االن لم
تـكــتـمل وخــيـر مــثـال عــلى ذلك شـارع حي
الـعـامل). مــسـتـدركــا (ولـكن يـجـب اكـتـمـال
ـشاريع بدون عمـليـات االعمار وعـدم ترك ا
تنفيذ فهناك مـشاريع الزالت باالنتظار منذ
سنوات وهي تراوح في مكانها). مؤكدا ان
(هـــنــاك مــشــاريـع الزالت تــنــتـــظــر الــفــرج

ونطالب باالسراع في اجنازها).
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بغداد

لـلـمـواطـنـ والـدوائــر احلـكـومـيـة مـجـانـا
بـــاالضــافــة الى الـــقــيــام بــجـــبــايــة اجــور
الــكـــهــربــاء والــنــافــذة مــنــذ الــعــام 2016
راعـية واخملـفـضة بـالـتسـعـيرة اجلـديـدة ا
ــــــواطـن االقــــــتــــــصــــــاديــــــة لــــــظــــــروف ا
واالجـتمـاعيـة). وقال مـحـمد (نـحن نطـمئن
ــواطن ـــواطــنـــ بــان اســتـــخــدامـــات ا ا
توسط احلال جلميع اجهزته الكهربائية ا
ـنـزلـيـة مع  2من اجـهـزة الـتـبـريـد وعـلى ا
مــدار الـيــوم ال يــزيـد عن مــبـلغ الـ  62الف
ديـنـار شهـريـا مع وجـود كهـربـاء مسـتـمرة
عــلى مـدار  24ســاعــة ومــسـتــقــرة وبـدون
ولدات مولدات اهلية). موضحا ان (عدد ا
االهـــلـــيــــة في كـــربـالء وصـــلت الى 1350
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عـزا مـديـر مـاء مـحـافـظـة كـربالء حـيـدر عـبد
يـاه في اغـلب احـياء الـعـباس ان انـقـطـاع ا
ـدينة مؤخـرا الى انخفـاض منسوب مركز ا
ميـاه نهـر احلسيـنيـة في منطـقة بـاب بغداد
للـمسـتوى الذي يـجعل من تـشغـيل مشاريع
ـــئـــة واوضح عـــبـــد ـــيـــاه دون الـ  50بـــا ا
الــعـبـاس لـ (الــزمـان) امس انه (عــلى الـرغم
شاريع اال يـاه لغرض تـشغـيل ا من حجـز ا
ياه الواردة من نهر الفرات كانت ان كمية ا
اضيـة بسـبب انـخفاض ـدة ا قلـيلـة خالل ا
مـنـســوب نـهـر الـفــرات عـنـد سـدة الــهـنـديـة
فــضال عـن وجــود نــبــات الـــشــمــبالن الــذي
ـياه يـعوق اجلـريان). مـؤكـدا ان (منـسوب ا
بـــدأ بــالـــتــحـــسن في اغـــلب االحــيـــاء بــعــد
ستوى الرسمي مناشدات واتصاالت على ا
ـــائـــيـــة). الفــتـــا الى ان ـــوارد ا مع وزارة ا
(الشح قد تكرر كونه خارج سيطرتنا محليا
والبـــــد من اضــــافــــة خـــــزانــــات الى الــــدور
رافق التـجارية لـتخفيف االزمـة). مشيرا وا
ــديــريــة يــبــذلــون الى ان (الــعـــامــلــ في ا
ستويات للحد من جهوداً كبيرة وعلى كل ا

تأثير الشح). 
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من جانب اخر عـقدت مديرية تـوزيع كهرباء
وبالـتعـاون مع هيـئة االسـتثـمار ندوة حتت
عـنـوان (مـشروع خـدمـة وجـبايـة وتـخـفيض
اجـــور الــكــهــربــاء والــتــســعــيــرة اجلــديــدة
وتـــرشــيـــد الـــطـــاقـــة وبـــحـــضــور عـــدد من
. وقــال مــديــر مــشــروع اخلــدمــة ــوظــفـــ ا
هنـدس جابر محمد ـديرية ا واجلباية في ا
خـالل كـلـمـة له فـي الـنـدوة الـتي حــضـرتـهـا
(الـــزمـــان) امس الـــتي عـــقـــدت عـــلى قـــاعــة
االجتماعات في الهيئة ان (مشروع الشراكة
مـع الــقـــطــاع اخلـــاص في الـــكـــهــربـــاء هــو
ــواطن وغـايـته مــشـروع عـام وفــيه خـدمـة ا
توفير الطاقة واالرتـقاء بخدمة الكهرباء عن
طـــريـق تـــصـــفـــيـــر الـــضـــائـــعـــات وانـــهـــاء
التجاوزات على الشبـكة الكهربائية واجراء
الــصـــيـــانــات مـع نــصـب مــقـــايـــيس ذكـــيــة
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دفـعت درجات احلـرارة الـعالـيـة والتي
جتــاوزت نـــصف درجــة الــغـــلــيــان في
بـــغـــداد ومــــدن عـــديــــدة  الى خـــروج
العـراقي لـلشـوارع في تظاهـرات غير
ـسـتـمـر مـسـبـوقـة نـتـيـجـة االتـقـطـاع ا
ـاء وفـقـدان فـرص الـعمل لـلـكـهـرباء وا
التي وصـلت الى نسـبة غيـر مسـبوقة
وعــدم وجـــود مــعـــاجلــات حـــكــومـــيــة
وحلول منذ خمسة عشر عاماً مع رفع
حـالــة االنـذار لـلــقـوات االمـنــيـة وقـطع
االتــــصـــاالت واالنــــتــــرنــــيت ومــــواقع
الـتـواصل. ويـؤكـد الـكـاتب والـصـحفي
مـنتـظر نـاصر ان درجـة الصـبر نـفذت
ـناخية مع فقدان اخلـدمات واألجواء ا
احلــارة وعـدم تـوفـيـر احلـكـومـة فـرص
الــعــمل والــتــضــيــيق عــلـى احلــريـات
ـا كانت وانتـهاك حـقوق االنـسان ور
احلـــرب ضــد ارهـــاب وتـــطــرف داعش

التظاهرات ال تسـتهدف إسقاط النظام
الـــســـيــاسي فـي الــعـــراق بل تـــطــالب
بـحــقـوق بـسـيــطـة في تـوفــيـر الـعـيش
ـعـقـول ونـحن في الـكـر  فـمن غـيـر ا
ـتـلك طـاقـة كـهـربـائـية عام  2018 ال 
ومياه وخطط اقتـصادية لفرص العمل
والــنـــهــوض بــالـــزراعــة والــصـــنــاعــة
والـــتـــجــــارة  وان قـــطـع االتـــصـــاالت
واالنـتــرنـيت ووسـائل الـتـواصل خـطـا
ــركــزي ــصــارف والــبــنك ا فــادح  فــا
ـالـي والـبـطـاقـة وشـركـات الــتـحـويل ا
الـذكـيـة والـســيـاحـة والـسـفـر واالعالم
والـــــوكــــاالت اإلخــــبـــــاريــــة والــــدولــــة
والسفـارات األجنبية والـتبادل الدولي
لـلــحـكـومـة واألشــخـاص تـعــتـمـد عـلى
ـعـلــومـاتـيــة  واحلل لـيس الـشــبـكــة ا
ـــا في خـــطــة بـــهـــكــذا اجـــراءات  وإ
عاجـلة تـلبي مـا يطـالب ويريـد ويحتج
ــواطن من اجــله  وحــتى رفـع درجـة ا
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ـاضـيـة في نـقـاط قـلـيـلـة مـشـروعاً ـرجـعـيـة الـديـنـيـة اجلـمـعـة ا اثـارت خـطـبـة ا
لإلصالح كان عـلى القوى السياسـية العراقية ان تـباشر به فور وصولها الى
رجـعيـة الـدينـية الـيوم وهي ـاذا يرتـفع صـوت ا الـسـلطـة لكن الـسـؤال األبرز 
التي كـانت تقف بقـوة وراء تشكـيل التحـالف الوطني عام 2005 وأيـضا في
نصح أحـزاب السـلطة الـقافـزين الى مفـاسد احملـاصصـة التي لم تـلتـزم بهذه

النصائح فكيف بها تطبق هذه الوصفة ذات النقاط األربعة?
) مع قوم يأجوج  يخـبرنا القـران الكر في سـورة الكهف قصـة (ذي القرنـ
ومأجـوج الذين افسدوا في األرض وطـلبوا منه ان يجـعل سدا بينـهم فطالبهم
ان يــســاعــدوه ويــأتــوه بــزبــر احلــديــد حــتى قــوله تــعـــالى ((قل هل نــنــبــئــكم
ـكن لنا ان نـستلـهم هذه الـصورة الربـانية في باألخـسرين اعمـاال))... كيف 
القضاء على الفساد ونحن نواجه معضلة ميراث من مفاسد احملاصصة??

كن قوله بهذه العجالة يتحدد في السيناريوهات التالية: ما 
دنية في وذج حضاري لبناء الدولة  ا رجعية من فرض   أوال :  لم تتـمكن ا
الـعـراق اجلـديـد  واكـتفـت  األحزاب  بـالـتـعـامل  االنـتـقـائي مع نـصـائـحـها 
ـاضيـة  انـتفـاضة اجلـيـاع  للـمـطالـبة لـذلك بـاركت  في  خطـبـة اجلمـعة قـبل ا
بـحـقوقـهم  وفي اجلـمـعـة الالحقـة  وضـعت اخلـطـوط العـامـة  لـلحـلـول  االنـية
ـكن  ان تكـون مخرجـات لهـا   وهذا يتـطلب  تـرجمة العـاجلة  وتـلك  التي  
حـقيـقـية  من قـبل  حـكومـة الـدكتـور  حـيدر الـعـبادي  حـتى بـوصفـهـا حكـومة
تـصـريف اعـمـال  بـإصــدار قـرارات  مـصـيـريـة  وهـو  مــا  ال يـسـتـطـيع فـعـله
ألسباب  واقعية  موضوعية   تتعلق بطريقة تطبيق  السياسات العامة  للدولة
ـعتـمـدة كـليـا عـلى احملـاصصـة  وظـهـور ما يـعـرف بـآثام احلـكـومـة العـمـيـقة ا
ـرجعـيـة الديـنـية  لن والـلـجان االقـتـصاديـة لألحـزاب  وبالـتـالي  فان نـصح ا
وذجـا  لالستـهالك اإلعالمي ال غير يكـون اكثـر من هواء في شبك الـدولة و
ـرجعـيـة الديـنـية امـام اسـتحـقـاقات اعـلى  في  خـطب اجلمع ـا سـيجـعل ا ر

واجهة غضب  الشعب  على مفاسد احملاصصة  . قبلة  ا
ثانـيا : ما زال  حتدي  فرط عـقد الدولة  بـثورة الشعب  قائـما وهو ما حذرت
منه خـطبة اجلـمعـة بوضوح شـديد  وفي الـفقه يـقال ان اصعب  الـتفـسيرات
يكـمن في توضيح الواضحات  لذلك فان السيـناريو الثاني يتمثل في تسريع
ـوذج كان  السـتبـاق الـوقت وترك قـبـلة بـاي  خـطـوات تشـكـيل  احلكـومـة  ا
( ـنـتـفض حـائـرا بـ  (يـأجـوج  ومـأجـوج) يـبـحث  عـن  (ذي قـرن الـشـعب ا
نع فـسادهم   وسـتكـون  عنـاوين االخـبار  والـتحـليالت  قـائمـة على جديـد 
نـتخـبة من الـشعب فـرصة كـافية أهمـية  االنتـظار  ومـنح احلكـومة اجلـديدة ا
رجعـية  موضع الـتطبيق  وهـذا لن يحصل  الن الـتشكيل لوضع نـصائح  ا
تلك عصا موسى  جللب احللول حتى وان توفر لها قـبل ألي  حكومة  لن  ا
(زبر احلـديد)  فـإنهـا لن  تـستـطيع بـنمـوذج (مـفاسـد احملاصـصة)  من صب
القـطران علـيه بل سيـكون امـامهـا اربع سنـوات أخرى  حتصل فـيهـا الكـثير
رجـعـيـة الديـنـية  ومن ـسـاجالت  وأيـضا  الـكـثـير  من الـنـصـائح من  ا من ا
اطراف  دوليـة وإقلـيميـة  تبقى فـيهـا  االجندات احلـزبية قـائمـة على مصـلحة
صـلحة في  تكويـنها أصال  وهي  جهات من تمـثلهم  عقائـديا او أصحاب ا

إقليمية ودولية  معروفة  .
غـيب عن ارض الـواقع في  مـعـادلـة  تشـكـيل احلـكـومة  ثـالـثـا : السـيـنـاريـو ا
ا يعرف قبـلة  يتجسـد في التنازع  األمـريكي مع مختلف الـقوى اإلقليمـية  ا
بـصفـقة الـقرن الـثانـية  والـتحـول في  استـراتيـجيـة تطـبيـق مشـروع (الشرق
واقفها رجعية النجف التي عرفت  األوسط  الكـبير) وفي  هذا االمر  حرج 
والية  لوالية ضد  االسـتعمار  وهناك مفاهيم  وثوابت عند طيف األحزاب  ا
ـا ال  تـسـتـطـيع  حـتى الـفـقـيه في  قم اإليـرانـيـة  واحلـاكـمـة في الـعـراق  ر
رجعـية الدينية  ان تأتي بحلول  مقبـولة  لكي يكون العراق  خارج لعبة هذا ا
ـكن ان يكـون اكـثر لـعـنة عـلى مسـتـقبل الـعـراق حتى من الـصـراع  وهو مـا 
ـطـالــبـة بـاحلـد  من مـفــاسـد احملـاصـصـة  بـل  ان مـظـاهـرات الـغـد ـوذج ا
اء  والكهرباء  تكون احد اذرع هذا الصراع وينتهي  االمر طالبة با واليـوم ا
الى مـواقف ابـسط مـا يـحـدث فـيـهـا عودة ظـهـور تـنـظـيـمـات الـقـاعدة  وداعش
بأسـماء  وتـشكيـالت  مختـلفـة   واألحزاب احلـاكمـة باسم  االنـتخـابات التي
ئة ئة  من الـعراقي  حسب األرقام الرسمية و80 با غـاب عنها  نحو 60 با
حسب  الـتحليالت اإلعالمية  امـام  استحقاق  بانـها  تقاتل  مع ايران حتى

وان اصبح العراق وشعبه  وقوداً لها !!
ـوذج الصـوملـة  وعودة احلرب  رابعـا: السـينـاريو األكـثر سـوءا يتـمثل في 
ا  يفرض نوعا بالـنيابة الى األرض العراقيـة بعد حضور امريكي  مـباشر ر
من احلكـومـة االنتـقالـيـة حتت وصايـة حـاكم عسـكـري امريـكي  والـعودة الى
ا امـنية عند بعض العراقي  للتخلص ربع األول  عام    2003 , وهي ر ا

ـنـقـذ أمـريـكـيا مـن ( يأجـوج  ومـأجـوج) لـكن ان يـكـون ا
ـنـقذ  من ط الـبعض شـفـاهم  قائـلـ ومن كان ا  ...
نظـام صدام حس   غير  الدبـابة االمريكية  ولله في

خلقه شؤون .

علومات احملاسبية في حتقيق أهدافه مرهون أساسا إن جناح نظام ا
ـطـلــوبـة لـكـل مـتـخــذي الـقـرارات ـعــلـومــات ا بـقــدرته عـلى تــوصـيل ا
ـعـلـومات عـاني يـتـمـثل في أن ا ولالتـصال مـعـاني عـديـدة أحـد هـذه ا
عـلومات يجب أن تصل إلى مـتخذ القرار في شكل احملولة من نظام ا
ـعـلـومـات يـجب أن ـعـاني األخــرى لالتـصـال أن ا دقـيق وكـامل.ومن ا
تكون في شـكل يسـمح للـمديرين فـهمـها وتـفسيـرها ومن جـهة أخرى
سـتـلـمة من ـعلـومـات ا لكي يـكـون االتـصال فـعـاال فـيجب أن حتـفـز ا

ؤسسة. دير التخاذ القرارات التي تساعد في حتقيق أهداف ا ا
ـغـلق:- هـو ذلك الـنـظـام الـذي ال يـوجـد أي تـفـاعل بـينـه وب الـنظـام ا
الـبيـئـة الـتي يـعـمل فـيـهـا لـذلك ال يـتـأثر هـذا الـنـظـام بـالـتـغـيـرات التي

حتدث في الظروف البيئية.
عزل تام عما يجري عنى آخر هو ذلك النظام الذي يزاول نشاطه  و
من مؤثرات في الـبيـئة اخلارجـية وهـذا االنعزال قـد يكـون راجعا إلى
تبادلة بينه طبيعة النظام نفسه وفي ظل هذا النظام تختفي العالقات ا
وب الـبـيئـة وبالـتـالي فهـو في حـالة تـوازن واسـتقـرار دائـم  فـمثال
نظام الرقابة والـتحكم في معامل تـكرير النفط يعـمل ذاتيا بالكامل وال

يوجد أي تعامل بينه وب البيئة احمليطة.
فـتوح :- هو ذلك النظـام الذي يؤثر ويتـأثر بالبيـئة التي يعمل النظام ا
ـعنى أن التـغيـرات في الظـروف البـيئـية احملـيطـة بالـنظـام تؤثر فيـها 
على مدخالت وعمليات التشغـيل ومخرجات النظام وبالتالي يجب أن
ـتغـيرات الـبيئـية احملـيطة ـرونة الكـافيـة للـتأقلم مع ا يتصف الـنظـام با

كنه احملافظة على استمراره في الوجود. حتى 
عـلومات احملاسـبية يعـد نظامـاً مفتوحـاً يتفاعل كن القول بـأن نظم ا
مع البيـئة احمليطـة به ويعتـمد علـيها ويتـأثر بالـظروف اخلارجـية ويؤثر
ـكن مـنع تأثـير ـوجـــــود فيـها وال  كـن فصـله عن البـيـئة ا بهـا وال 
دخالت البيئة عليه ألنه يستمد طاقاته أو مدخالته منها وتتمثل هذه ا
ــواد اخلــام والـعــدد واآلالت وطــرق ووســائل في األيــدي الــعــامــلــة وا

العمل.
ويحدث التفاعل ب مكـونات النظام احملاسبي والـبيئة احمليطة به على
مرحلـت تتـمثل أوالهمـا في أن البيـئة احمليـطة بالـنظام احملاسـبي تعد

صدر الـرئيـسي الذي يـستـقي منه الـنظـام احملاسبي ا
مدخالتـه ومن ناحـيـة أخـرى يـتم إرسـال وتـوصيل
علومات احملاسـبية التي تمثل مـخرجات  النظام ا
احملـاسـبـي  إلى  الـبـيــئـة  احملــيـطـة  عــلى   شـكل

قوائم وتقارير  مالية.
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اكدت مديـرية ماء محـافظة ديالى
ان االهـالي يـعـانـون من ازمـة عدم
تـوفـر مــيـاه اإلسـالـة  فــيـمـا دعت
ناسبة إلنهاء الى وضع احللول ا
االزمـــة. وقـــال مـــديـــر مــاء ديـــالى
ـــكــدمـي لــ (الــزمــان) مـــرتــضى ا
امس ان (اسـبـاب ازمـة عـدم تـوفـر
مـيــاه اإلسـالــة   تـعــود الى سـوء
وضع وعـــدم اســـتـــقـــرار الـــتـــيــار
الـكـهربـائي وقـلة جتـهيـز مـشاريع
ـاء مـا أثـر سـلـبــا عـلى تـشـغـيل ا
ائية وبالتالي أدى الى شاريع ا ا
ـواطـن في مـناطق قـلة جتـهـيز ا
بعقـوبة واخلالص وبـلدروز وبني
ـيـاه الـشـرب) مـبـيـنـا أن سـعـد 
(األمــر خــارج عن ســيـطــرة كـوادر

ديرية).  ا
ــكـدمي الى انه  (يـتم واشـارت  ا
االعـتـمــاد في الـوقت احلـالي عـلى
ــولـــدات والــتـــشــغـــيل بـــنــصف ا
الــطـاقــة اإلنــتــاجـيــة) داعــيـاً الى
ــنـاسـبــة إلنـهـاء (وضع احلـلـول ا
االزمــة من أجل عـودة واســتـقـرار
الـتـيــار الـكــهـربـائي إلـى مـشـاريع
ـاء لـضـمـان اسـتـمـراريـة الـعمل ا
على مدار  24 ساعة لتأم مياه

الشرب إلى األهالي).
الى  ذلـك  اعـلـنت مـديـريـة الـبـيـئة
في احملافـظة  انـها تـتابـع مجرى
ار قطع ا نهر خريسان وخاصة ا
ـركــز مــديــنـة بــعــقــوبـة  فــيــمـا
حــــــذرت مـن تــــــلــــــوث الــــــنــــــهـــــر
وانـعــكـاسـاته في زيـادة االمـراض
واالوبـــئــة كـــون اغـــلب مــحـــطــات

االسالة تتغذى عليه . 
وقـال مـدير الـبيـئـة عبـدالـله هادي
الـــشــــمـــري لــ (الـــزمـــان) امس إن

(بـيئـة ديـالى تـعطي مـلف احلـفاظ
ائية على بيئة االنـهر واجلداول ا
ومــنــهــا نــهــر خـريــســان  اهــمــيـة
قـــــصـــــوى مـن خالل عــــــمل فـــــرق
مختصة تأخذ على عاتقها دراسة
واقـع بـــيـــئــــة االنـــهـــر ورصـــد اي

ظواهر سلبية فيها) . 
WO½«bO  W uł

واضـاف الشـمـري انه  ( اجراء
جولـة ميدانـية عـلى نهر خـريسان
ـلـوثة ـتـابـعة نـقـاط الـتصـاريف ا
الـتي تـصب بدون مـعـاجلـة وكذلك
طاعم قاهي وا متابعة اصحاب ا
ولدات بـالقرب وقيـامهم بنـصب ا

من ضفتي اجلدول) . 
واوضح الـــــــشــــــمـــــــري  انه  (
مالحـظـة تـراكم الـنفـايـات في نـهر

خريسان  بشكل ملحوظ )  .
داعــــيـــا اجلــــهـــات احلــــكـــومــــيـــة
اخملـــتـــصـــة الى  (وضـع خـــطــوط
ـنع جتـاوزهـا خـاصة رمي حـمـر 
النـفايـات واالوساخ والـلجوء الى
الـــعـــقــوبـــات الـــقـــانــونـــيـــة لــردع
ـواطن ) مــبـيـنــا ان (ا اخملـالــفـ
يـــتــحــمل وزر  %50 من اســبــاب
تـلـوث نهـر خـريسـان  فـيمـا اشار
الى ان حــالــة الالمـبــاالة يـجب ان
تــــتـــــــوقـف الن حـــجــــم اخلــــطـــر
حـــقــيــقـي وقــد يــؤدي الـى كــارثــة

انسانية) .
كــمـا اكــد  مـديــر بــيـئــة ديـالى إن
(درجــــــات احلـــــــرارة فـي ديـــــــالى
جتاوزت حاجز الـ 50مئوية وهي
االعــلـى مــنــذ عـــقــدين) . واضــاف
الـــشـــمـــري ان  (الـــدائـــرة تـــدعــو
االهـــالي الـى تــطـــبـــيـق ارشــادات
الـــسالمـــة الـــعـــامـــة مـن نـــاحـــيــة
االبـتعـاد عن الـوقوف حتت اشـعة

الــشــمس لــفـتــرات طــويــلــة ومـنع
وجــود قـنــاني الــغــاز في مــنـاطق
مــكــشـــوفــة بــاإلضــافــة الى دعــوة
الـــــــفـالحــــــــ الى عــــــــدم حـــــــرق
احلـشائـش في بسـاتـيـنهم في ظل
االجــواء احلـــارة الــتـي قــد تــؤدي
ـــــكن الى حـــــرائـق كـــــبــــيـــــرة ال 

السيطرة عليها ) . 
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ومن جـانب آخر أعـلن مـدير إعالم
صــحــة ديـالـى فـارس الــعـزاوي لــ
(الــزمـان)  إن  (الـنــشـاطـات الـتي
نفذتها شعب الرقابة الصحية في
مـــحـــافــــظـــة ديـــالـى خالل شـــهـــر
ـاضي تـضمـنت اتالف حـزيـران ا
ــــواد الـــصــــلـــبـــة كــــمـــيــــات من ا
والـســائـلــة اضـافــة إلى فــــــرض
غــرامـات مـالـيـة وأغالق لـلـمـعـامل

واحملال) . 
وأضــــــــــــاف الــــــــــــعــــــــــــزاوي  أن
(الـنـشـاطـات تـمـثـلت فـي مـصادرة
ـواد وإتالف أكـثــر من طـنـ من ا
الغذائية واكثر من  4000 لتر من
ــــشـــروبـــات غــــيـــر الــــصـــاحلـــة ا
لالســتــهالك الــبـشــري فــضالً عن
إغـالق مــعــامل ومــحالت عــدد 17
خملالفتها الشـروط الصحية فيما
ـقـدار  فـرض غـرامــات مـالـيــة 
 12650000ديــــــــــنـــــــــار بــــــــــحق

 .( اخملالف
وبـــــ الــــــعـــــزاوي ان  (الـــــفـــــرق
الـرقـابــيـة الـصـحــيـة أجـرت خالل
حـــزيـــران  44 جـــولــــة تـــفـــتـــيش
مـنــفـردة ومــشـتــركـة مع األجــهـزة
واد ـتـابـعـة ا األمـنـيـة اخملـتـصـة 
الغذائـية في األســـــــواق واحملال
التجارية والتـأكد من صالحيتــها

لالستهالك البشري) .

تـقف امـام خـروج احـتـجـاجـات الى ان
 الـــقـــضـــاء الـــتـــام وحتـــريـــر كـــافـــة
االراضي والتي كـان البناء مـحافظات
الـــــــــــوسـط واجلـن ب دور مــــــــــهـم فـي
شاركة بالقتـال والتصدي للجماعات ا
ـسـلـحـة  ولـكن عـنـدمـا رأت الـعوائل ا
ان قراب ابـنائها التـي قدمت تروجها
من اجـل الـكــرامــة والــشــرف يــســتــغل
دمــائــهم األحــزاب ورئــيس احلــكــومــة
يــتــفــاخــر بــالــنــصــر والــذي حتــقــيق
بتضـحيات القـوات االمنية وبـطوالتها
وقادتها العسكري الكفوئ ولَم نرى
أبن وأخ اَي وزيـــر شــارك او ســقط في
ـعـارك  ونــسـجل حتــفظ كـبــيـر عـلى ا
التعامل مع احملتج واستخدام طرق
غـيــر مــنــصـفــة والــعــودة لـســيــاسـات
دكــتـاتــوريـة مــرفــوضـة. ويــرى رئـيس
ـــيــزان لـــدعم حــكم الـــقــانــون مــركــز ا
الـــــــنـــــــاشط حـــــــازم الـــــــصـــــــافي ان 

ابيض واسود

ارهـابـيـة امـر يحـتـاج لـلمـراجـعـة كونه
سيـخل باالستـقرار ويولد رد فـعل غير

متوقع.

االنــذار الــقــصــوى لــلــقــوات االمــنــيــة
وحتريك قطعات خاصة الى محافظات
مـحـتـجـة من أمـاكن توجـد بـهـا جـيوب

 t¹uMð
نـــــشــــر في جـــــريــــدة الــــزمـــــان الــــعــــدد 6093 في
2018/7/17 اعالن بيع عـقار حيث درج الـتسلسل
او رقم الـــقــــطـــعـــة 1057/1 خـــطـــأ والــــصـــحـــيح

10579/1 لذا اقتضى التنويه
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اعـــلن مــــحـــافظ بــــغـــداد عـــطـــوان
العـطواني عن قرب اجنـاز مشروع
ركزي في ناحية اجلسر اجملاري ا
بـــعــد تــوقف لــســـنــوات طــويــلــة 
مــؤكـدا انـه (في األشـهــر الــقـلــيــلـة
ــشــروع ـــقــبــلــة ســيـــدخل هــذا ا ا
احلـيــوي الى اخلـدمــة وان نـســبـة
اإلجنــــــاز فـــــــيـه وصــــــلـت الى 97

ئة). با
ونـقل بـيــان تـلـقــته (الـزمـان) امس
عن الــــعـــــطــــواني خـالل جــــولــــته
ـشروع ـتابـعـة العـمل  الـتـفقـديـة 
ــركـزي مـجــاري نـاحــيـة اجلــسـر ا
ـشروع يـعتـبر من القـول ان (هذا ا
ـهــمـة ــشـاريـع احلـيــويــة وا اهم ا
والــذي ســيــحــدث نــقــلــة خــدمــيــة

حقيقية في ناحية اجلسر.
ـــشـــروع اعـــيــد مـــشـــيـــرا الى ان ا
للعمل بعـد توقفه منذ العام 2014

حـيث تمـكنـا من اسـتدعـاء الشـركة
الـتـركـيـة وتـقـد كل الـدعم الـكامل

لتمكينها من العمل).
وأضـــــاف (انـه  االنــــتـــــهـــــاء من
فــحص الــشــبــكــة واســتــكـمــال كل
مـتــطـلـبـاتــهـا والـتــركـيـز االن عـلى
اســــتــــكــــمــــال مــــحــــطــــات الــــرفع
ـعــاجلـة).مـبــــــــيـنــا ان (جـمـيع وا
ــــــضــــــخــــــات  اجنــــــــــــازهــــــا ا
وتــنــصــيــبــهــا ونــحن االن بــصـدد
وصـــــــول لـوحات الـسيـطرة التي
 الــتــعــاقــد عــلــيــهــا من اخلــارج
والـتي تــــــقـوم بتـــــــنـظـيم عمـلـية
ــــعـــاجلــــة وادخـــال الــــضـــــــخ وا
االوكـسجـ وجـميع مـتـطـــــــلـبات

ياه الثقيلة). ا
وكـــمـــا اعـــلن الـــعـــطـــواني عن انه
سـيتم اكـمال كـافة اعـمال الـتطـوير
واالكـسـاء في نـاحـيـة جـسـر ديالى
ــدائن خالل الـــتــابـــعــة لـــقــضـــاء ا

قبل . الشهرين ا
وافاد البـيان تأكـيد (احملافظ خالل
ــيــدانــيــة الــتي اجــراهـا جــولــته ا
لألشـرف بـشـكل مـباشـر عـلى سـير
اعـمـال الـتـطويـر ان الـعـمـل يـسـير
بــوتـــيــرة مـــتــصـــاعــدة وبـــحــسب

عايير الفنية والهندسية). ا
واضـــــاف ان الـــــعـــــطـــــوانـي وجه
الــكــوادر الـــفــنـــيــة في احملـــافــظــة
بــأعـداد كــشـــــــــوفــات لــشـارع 60
ـبـاشـرة به بـاجلـهـد الــذي سـيـتم ا
الــذاتي من قــبل اجــهــزة ومــعـدات
بالغ التي اطلقتها احملافظة ومن ا

الية). وزارة ا
مــشــيــرا الى (انــنــا وعــدنــا ابــنــاء
الـناحـية والـلـجان الـتنـسيـقيـة بان
اعمال التطوير واالكساء ستستمر
حــتى بــعــد االنــتــخــابــات الن هـذا
واجــبـنــا وعـمــلــنـا وان مــطـالــبـهم

مشروعة).
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