
ـــــــشـروع بـعـد اسـتـئـنـاف الـعـمل ا
فيه. 

واوضح الــبــيــان ان (مــديــريــة مــاء
اء الـعامة ديريـة ا كـركوك التـابعـة 
وبـتـنـفــيـذ من شـركـة الــفـاو الـعـامـة
الــتــابــعــتــ لــلــوزارة اجنــزتـا  88
ئـة من مشـروع ماء كـركوك الذي بـا
ـــــهـــــمـــــة ــــــشـــــاريـع ا يــــــعـــــد من ا
والـسـتـراتـيـجـيـة في احملـافـظـة وان
الـطـاقـة االنـتـاجـيـة لـلـمـشـروع تبـلغ
12000مـــتــر مـــكــعـب في الــســـاعــة
دة تـنفيذ التـتجاوز سـتة  اشهر و
وذلـك بــتــــــــــخـــصـــيص مـــبـــلغ 15
ملـيار دينار او قـيام شركة بـتشغيل
ـشــروع بـثــلث طـاقــته االنـتــاجـيـة ا
ـدة تنـفـيـذ قـدرهـا اربـعة  اشـهر و
مــقــابل تــخــصــيص احملــافــظــة 10
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الــــعـــاشـــور فـي تـــصـــريـح امس إن (هـــذه
األعـمدة هي عـلى أشكـال عـدة منـها مـشبك
 12مـتــرا  ومـشـبك  11مـتـرا  و 9أمـتـار),
الفتـا إلى (وصول كمـية محـددة منهـا فيما
ـتــبـقـيــة خالل األيـام سـتــصل الـكــمـيــات ا
قبلة) ,واضاف ان (هذه االعمدة ستدخل ا
العـمل بعـد توزيعـها علـى احملافظـات لتتم
الكــات بـنــصـبـهــا بـالــتـسـاوي مـبــاشـرة ا
لتخـفيف األحمـال على الشبـكة الكهـربائية
وفك االخـتنـاقـات وإنشـاء خـطوط إضـافـية
لتخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية).

W öLŽ  «b u

 وافادت ادارة نـاحيـة سفـوان في محـافظة
الــبــصــرة عـن إطالق مــولــدات الــكــهــربــاء
الـعــمالقـة الــتي وصـلت من الــكـويـت بـعـد
اعـفـائـهـا من الـرسـوم بـاعـتـبـارهـا مـنـحة .
وقال مدير الـناحية طالب خـليل احلصونة
في تصريح امس إنه ( اطالق  17مولدة
نفـذ وغادرت باجتـاه الشركـة العامة  من ا

لـتوزيع كـهـربـاء الوسط) ,واضاف انه (
ــوالـــدات من الــرســــــــوم اعــعـــفــاء تـــلك ا

باعتبارها منحة). 
وكــانـت إدارة الــنــاحـــيــة قــد كـــشــفت بــأن
مـولـدات الـكـهـربـاء الـعـمالقـة التـي وصلت
ـــنــفـــذ مـــازالت مــتـــواجــدة ولـم يــتم الى ا
اطالقــهـــا اال بــكــتــاب رســـمي من الــوزارة
ــولــدات دخـلـت كــمـنــحــة من يــؤكــد بــان ا
الـــكــــويت ولـم يـــتـم تـــورديــــهــــا ألغـــراض
االســتــيـراد بــغــيــة اعـفــائــهــا من الــرسـوم
واطالقــهـا كــمــا وتـبــلغ ســعــدة كل واحـدة

منها  2 ميكا واط. 

—cM  wB  –  œ«bGÐ

اعـلـنت وزارة الـكـهـربـاء عن اسـتـهـداف خط
نـقل الـطــاقـة الـكـهــربـائـيـة الــضـغط الـفـائق
شمال غرب بغداد بطاقة 400 كي.في ما ادى
الى فقدان 300 ميغاواط من الطاقة اجملهزة

جلانب الكرخ.
وقــــالـت الــــوزارة فـي بــــيــــان امـس انه (في
الــــوقت الــــذي تـــعـــمـل فـــيـه مالكـــات وزارة
واطن الكهـرباء ليل نهـار لضمان تـزويد ا
في بغـداد واحملافـظات بـطاقة كـهربـائية في
ظـل ارتـــفـــاع درجـــات احلـــرارة يـــســـتـــمـــر
مـســلـسـل اسـتــهـداف خــطـوط نــقل الـطــاقـة
الكهربائـية الذي يستـنزف قدرات وامكانات

الوزارة).
اضـاف ان (خط نــقل الــطـاقــة الـكــهـربــائـيـة
الــضــغط الــفــائق شــمــال غــرب بــغــداد 300
كي.في تــعــرض الـى اســتــهــداف تــخــريــبي
نطقة احلماميات ادى الى بعيارات نارية 
فــصل اخلط وخــروجـه عن اخلــدمـة) ,الفــتـا
الى ان (ذلك تـســبب بـفـقـدان 300 مـيـغـاواط
وتابع من الـطـاقـة اجملـهـزة جلـانب الـكرخ) ,
الـبيـان ان (الـوزارة تمـكـنت من اعادة اخلط
الى اخلدمـة وتكـثيف الـعمل االسـتخـباراتي
ـعــرفـة اجلــهـات الــتي تـنــفـذ هــذه االعـمـال

برمجة).  التخريبية ا
œuIŽ Â«dÐ«

واكــدت الـشــركــة الــعـامــة لــتـوزيع كــهــربـاء
اجلـــنـــوب عن وصـــول خـــمـــســة أنـــواع من
ـشبكـة  ضمن خـمسة األعمـدة الكـهربائـية ا
عقـود أبرمت مع الشـركة العـامة للـصناعات
ديرية احمد الفوالذية.وقال مسؤول إعالم ا
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اجنـــزت وزارة االعـــمــار واالســـكــان
والـبــلـديــات واالشـغـــــــــال الـعــامـة
مشروع أكســــــــاء وصيانة عدد من
الـــــشـــــــــــــــوارع في مـــــحـــــافـــــظـــــة

البصـــــــرة. 
وقال بـيـان لـلـوزارة تلـقـته (الـزمان)
امس ان (مـديـريــة بـلـديـة احملـافـظـة
ـديـريـة الـبـلـديـات الـعـامة الـتـابـعـة 
أحــدى تــشــكــيـالت الــوزارة اجنـزت
اعـمـال إعـادة تـأهـيل وصـيـانـة عـدد
ــديــنـة من الــشــوارع داخل مــركــز ا
ـــعـــدة مـــســـبـــقــاً حـــسـب اخلــطـــة ا
وبـاإلمــكــانـيــات واجلـهــود الـذاتــيـة
لــبـلــديـة الــبـصــرة لـتــسـهـيـل حـركـة
الـسـيــر والـتـقــلـيل من األخــتـنـاقـات
روريـة واالرتقاء بـالواقع اخلدمي ا

والعمراني للمحافظة).
واضــــاف  أن (إعــــمــــال الـــتــــأهــــيل
والـصـيـانـة شـمـلت عـددا كـبـيـرا من
ـتضـررة  حيث تـضمنت الـشوارع ا
االعــمـال قـشـط الـشـوارع ومــعـاجلـة
التخسـفات وفرش احلصى اخلابط
إضــافــة ورشـه وحــدله و االكــســـاء 
إلى إعـمـال ترقـيع وصـيانـة عدد من

تكسرة).  تضررة وا الشوارع ا
 «d−×  W½UO

واضـــاف  أن (األعـــمـــال تـــضـــمـــنت
صــــيــــانــــة مـــحــــجــــرات اجلــــســـور
فضال عن تضررة وإعادة صبغها ا
صيـانة القـوالب اجلانبـية لالرصفة
ـــقــرنص وفـــرشـــهــا بـــالـــطــابـــوق ا
ـــطـــريـــة ـــنـــهــــوالت ا وصـــيــــانـــة ا
ــــتــــضـــــررة مــــنـــــهــــا وصـــــبــــهــــا ا

بالكونكريت).
واوضح البيـان ان (الوزارة باشرت
عارض في بتأهيل وأكـساء شارع ا
مـــركـــز مــديـــنـــة الـــرمـــادي الـــتـــابع
حملـــافــظـــة األنـــبــار الـــذي يـــعــد من
ــهـــمــة واحلـــيــويــة في الـــشــوارع ا

الفاو الهنـدسيــــــة إحدى تشكيالت
الوزارة ).

واضـاف الـبـيـان ان (العـمـل تضـمن
رفع األنــقــاض وقــلع وهــدم وإعـادة
بــنــاء وتــوســيع قــاعــة الــنـســاء مع
تـــرمــيـم وتــأثـــيث األجـــزاء األخــرى
وتـرمـيم قاعـة الرجـال والـتوسع في
أعـمال بـنـاء القـــــــــــاعـة الـرئيـسـية
وإضافة الى اجملامـيع الصــــــــحية
مـع مـــــطـــــبخ ومـــــخـــــزن وســـــيـــــاج
خــــــــــارجي  لــتــعـود الـى ســــــابق
عـــهـــدهــــــــــــا مـــكــانـــا مـــقـــدســــــــا
ـــــــارســــــون فــــــيه طـــــــقــــــوســــــهم

ومناســــباتهم الدينية ). 
واعـلنت الـوزارة عن اجناز مـشروع
مــاء كـركـوك بــعـد حتــقـيــقـهــا نـسب
اجنـــاز مـــتـــقــــــــــــدمـــة في اعـــمـــال

مليارات دينار).
شـروع يتكون  وتابع البـيان  ان (ا
من  12 حــوضـا لــلــتــرســيب ســعـة
4500 متر مكعب  للحوض الواحد
وخـــزان مــــاء صـــافي عــــدد اثـــنـــ
بسعة 12 الف متـر مكعب  لـلخزان
الواحد بـناية الدفع الـواطئ وبناية
الدفع الـعالي وبـنايـة الكـيمـيائـيات
وبنـايـة الطـاقة الـكهـربـائيـة وبنـاية
الـفالتـر وبـنـايـة الـغـسـيل الـعـكـسي
زج السريع بعدد ثالثة وأحواض ا
 احـواض لـلخـط الـــــــنـاقل وبـطول
 25 كـــيـــلــو مــــــــــتـــرا  وبـــخـــطــ
وأقــــطــــار األنـــابــــيـب تـــتــــراوح من
1200مــلم الى  1400مــلـم وركــائـز
فضال عن ستة بعدد  2560 ركيزة 

دور سكنية). 
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تد من جسرالزيتون دينة حيث  ا
إلى تـقـاطع الـفـرسـان و ان االعـمـال
شـملت قـشط طبـقة اإلسـفلت الـقد
وفـرش احلـصى اخلــابط ومـعـاجلـة
واألكــســاء احلـــفــر والــتــخــســفــات 
فضال عن إعمال التـأهيل بعد إنهاء
إعـمــال الــبــنى الـتــحــتــيـة لــلــشـارع
وصـب الـقــوالب اجلــانــيــة وأعــمـال

الكربستون).
—ULŽ« …œUŽ«

واوضح الــــــبـــــيــــــان ان ( الـــــعــــــمل
مــتـواصـل  العـادة  اعــمـار مــشـروع
حــسـيــنــيــة االلــيــخــاني فـي قــضـاء
داقــوق الــتـــابع حملـــافــظـــة كــركــوك
بـــتـــمـــويـل من صـــــــــنـــدوق اعـــادة
ـــتـــضــرره  وان ـــنـــاطق ا اعــمـــار ا
ــشــروع يـــنــفــذ عن طــريق شــركــة ا

تــقع االهـوار فـي جـنــوب الــعـراق  وشــكــلت في تــواريـخــهــا وجـغــرافــيـاتــهـا
واقتـصادياتها ظـاهرة حياتـية مهمة في الـوجود احلضاري لـلعراق منذ األزل
الـسـومـري وحتى خـواطـر الـهـجرة والـعـطش الـتي بـدأت ترسم احـزانـهـا على
ــظـهـر اجلـمــيل لـبـيـوت الــقـصب وحـيـاة قـرى االهـوار الـتي حــوت تـفـاصـيل ا
كان  فيما عـدان مع جواميسهم وتعاقب  هـجرات طيور الدنيا االتـية الى ا ا
سجـلت االهوار في يـوم مـا أنهـا واحدة من اكـبر سـالت الغـذاء السـمكـية في

الوطن العربي .
هي مكـان صناعـة وانتـاج اخلريط  وكـذلك تنتج الـقيـمر واللـ الرائب وفـيها
مـواطن لالثـر وامـكـنـة لـسالالت الـتـاريخ الـسـومـري الـغـابـر  وشـكـلت ايـضـا
واحــدة من امــكــنــة الـــصــمــود والــثــورات يــوم ارادت لـــهــا الــدولــة ان تــلــغي

كان ويصبح حقوال للحنطة والبطيخ . خصوصية ا
تعـيش االهوار الـتي ادرجت قبل سـنوات ضـمن محمـيات الـيونـسكـو كواحدة
ي جـنبا الى جـنب مع االهرام ومعـابد اثيـنا واهرامات من امكـنة التـراث العا
االزتيك وسـور الص الـعظـيم وقالع اسكـتلـندا  ومـسارح ايطـاليـا الرومـانية

وجوامع االندلس االسبانية التي كانت يوما ما دولة عربية عامرة .
ائية بـعد اتت اليـنا كوابيس ـسطحـات ا تعـيش محنة جـفاف هائل وشح في ا
سـد ايـسـو الـتـركي واالنـحـبـاس احلـراري وويالت اخـرى من بـعض اطـيـافـها
ـر ومـا بـعده اجلانـب السـيـاسي الـذي حتـمس مـن اجل االهـوار في زمن بـر
كان اكثر من خـمس مليار دوالر ب مجمـعات سكنية وانهر ورصد لـتطوير ا
بلغ تبخر ولكن ثالثة ارباع هـذا ا ونواظم ومـراكز صحية وتعـلمية وسياحـية 

في خبر كان و الغاء الوزارة التي تهتم بشؤون االهوار.
تتـعالى االصوات القادمة من االهوار من حناجر اهلـها واطفالها ومشاحيفها
ـد العون للمكان  وقد بدأت بوادر نظمات االجتماعية من اجل ان  ومعـهم ا
ـا يـضطـر اهل االهوار بـبيع دن  الهـجرة اجلـمـاعيـة من قرى االهـوار الى ا
جوامـيسهم الى القـصاب والـلجوء الى مسـاطر الطـ وطوابير الـعاطل عن

العمل .
كـان الـطبـيعي الـساحـر خـصائـصه التـاريخـيـة واجلغـرافيـة والروحـية يـفقـد ا
ـا يـثـيـر التـسـاؤل ان الـدولـة تـكاد تـقف عـاجـزة عن مـعـاجلـة االمـر وتركت و
ا ـائـيـة الـتي تـعـلـل  ـوارد ا ـاء هي وزارة ا االمـر الى وزارة تـهـتم بـشـؤون ا

تستطيع اجنازه وهو
ائـية وعدم قـدرتهـا على الـقيام ضئـيل جدا والسـبب يعـود الى قلـة مواردهـا ا

صب. نبع وا ناورة واحلوار السياسي ب ا با
ـكـان بـسـبب مـا اليـتـحـدث رئـيس اجلـمـهـوريـة وال رئـيس الـوزراء عن مـحـنـة ا
وحـتى خـطـبـة اجلـمـعـة وهي لـسـان حال ـا االولـيـات في الـعـمل  يـعـتـقـدوه ر
ـرجـعـيـة نـست ان تـشــيـر الى رعـايـاهـا من شـيــعـة االهـوار هـؤالء الـطـيـبـون ا
سـكونون بحب عليَ وآل بـيته جميـعا  والذين يسجـلون مع رايات عاشوراء ا

اء والقصب. حزناً ابدياً مشفوعاً بنواح احلناجر وا
ال احـد مـنهـم يشـيـر الى تـلك احملنـة الـبـيـئيـة واألجـتـماعـيـة وكـأن اهل االهوار

ومصيبتهم اجلديدة خارج التغطية.
ب خطبة اجلمعة والرئاسات االثن بعد ان تعطل فعل وعمل الرئاسة الثالثة
ـا تخصص احلكومة بعض فلــــــــر يرنـوا اهل االهوار الى نافـــــــذة االمل 

رحـلـة احلـاليـة الـتي يـتـصاعـد فـيـها من اهـتـمـــــــامـات ا
ـطـالـبـات اجلـمـاهــيـريـة وحتـاول ان تـنـمي الـتـظـاهــر وا
مشـروعـا مـائيـا يـخـــــــــدم اهـوار العـراق السـيـما ان
ـالـيـة كـــــــبـيـرة جـدا بـسـبب ارتـفـاع اسـعار الـوفـرة ا

النفط.

كان لي في بـدايات الـستـينـات اخ ضابط بـعثي كـباقي اهـلي وكان االسـتبداد
ورفـض اآلخر نـاعـمـا جـدا في ذلك الـزمن فـمدرس شـيـوعي يـبـعـد (يـنقل) من
حـديـثـة مـثال الى الـديـوانـيـة وأخي الـضـابط  تـوقـيـفه يـوم او ايـام مـعدودات
وصل .. اما اخي االكـبر الذي كان بـعثيـا ايضا فتم ونقل من احلـبانيـة الى ا
ســجـنه لــسـنــ قالئل واطـلـق سـراحه ولم يــكن هـنــاك تـصـفــيـات او مــسـبـار

كهربائي وحتى االعدام كان نادرا .
وكان اخي الـضـابط معـيالً لألب واألم وسـتة اخـوة وكلـمـا  نقـله نـنتـقل معه
توسطة في ثالثة محافظات كان من بينها ووصل االمر اني انهيت دراستي ا

حلسن احلظ البصرة الفيحاء
نطقة أقسم اننا لم نطبخ الطعام في البصرة خالل الشهر االول وكان اوالد ا
(الومـبي) ال يذهـبون الـى نادي الـنفط او غـيره اال بـعد دعـوتي معـهم وأضيف
اني عـنـدمـا كـنت اذهب لـشـراء اخلـبـز (ابـو عـانـة) وكـان الـدور طـويال يـتخـلى

اجلميع عن دورهم ويدخلوني في البدايات.
وصل ام احللة هل جتدون هـذه االخالق وهذه التقـاليد في سويـسرا ام في ا
ثلـون طيـبة العـراقي وكرمه وعـطائه .وسـيزعل علي اخي ?? انهم عـراقيـون و
الـكـبيـر حسن الـعـلوي كـوني لم اذكر طـيـبة اهـلي في حديـثـة كونه عـاش فيـها

. سن وسن
غادرتـها ولم اعد الـيهـا اال خالل معارك الـقادسيـة .. وفي اواخر الـتسعـينات
زرتــهـا مـرارا حـيث كــنـا نـأخـذ طـلـبــة دورة الـقـيـادات االداريـة الــعـلـيـا لـزيـارة
نـشآت االقـتصـادية فـيهـا ولم اجد الـبصـرة بل وجدت ان اثـار احلصـار قد ا
سـحقـتـهـا سحـقـا ولم اجـد شيء اسمه الـنـجـيبـيـة والسـنـدبـاد اما الـكـورنيش
فكـان فارغـا من البـشر دامـعـا والحظت ان في بـدايته فـقط كان هـناك بـحدود
شروبات الروحية وكانت هناك عربة الف رجل يفـترشون االرض ويحتسون ا
(لبـلبي) واحـدة تـخدم كل هـؤالء فأوقـفت الـباص وسـألت : كيـف تكـفيـهم هذه
ـال لشراء اللـبلبي العـربة فأجـاب احد الطلـبة وهو بـصري : من اين يـأتون با
..كل اربعـة بلـيمـونة واحدة وجتـد اربعـة بصـحن شاي فيـه ملح.. وكان كالمه
صحـيحـا .. اليـوم شارع الـكورنـيش يئـن ونهـر العـشار (رمـز البـصرة) يـلطم

وغير ذلك الكثير.
شكت لكـم كثيرا وانتفضت كثيرا وطالبـتكم بأن يكون لها اقليم رغم انها نعي
ان العـراق هو البصرة والبصرة هي العراق وأتذكر انه كانت لدينا محاضرة
في منـهج كلية الـدفاع الوطـني بعنـوان (اثر الشريـعة االسالميـة على اجملتمع
الـعـراقي)  وفي احـد الـسـنـ الـقـاهـا الـشـيخ احـمـد الـكـبـيس فـقـال ابـتداء :
اقتـرح على الكـليـة ان تبدل عـنوان احملـاضرة الى (اثر اجملـتمع الـعراقي على
الشـريعـة) كون الشـريعـة االسالميـة لم تكن تطـورت و اغنـائهـا لوال مدارس

الفقه في البصرة والكوفة .
هذه هي الـبصرة التي تتراجع يومـا بعد يوم حتت وطأة صراع االحزاب على
وانيء لـلحـزب الـفالني وشركـة النـفط لـلحـزب الفالني الـسـلطـة ومغـانهـمـا ..ا
ومـا حصـلت عـليه الـبصـرة هـو ان عشـائرهـا الـطيـبة الـعريـقـة بدأت تـستـخدم

عارك مع بعضها البعض . السالح الثقيل في ا
كهربـاء  ماء هل يوجد شعب في العالم يتظاهر اليوم للحصول عليهما حتى
في قـبـائل الـزولـو.. ولكن هـذه هي الـطـيبـة الـبـصريـة وزادوا في طـمـعـهم انهم
يريـدون فرص عمل  ومـدينـتهم عائـمة عـلى النفط (ابـو العـمل وابو االستـثمار

وأبو الرفاه االقتصادي).
طلب االساس واضح هذه اسـباب مباشرة بـسيطة سيـداتي وسادتي .. ألن ا
وهو تغـيير النـظام السياسي بـالوسائل السلـمية رغم ان هناك حـكومة جديدة
ــا يــدلل عــلى انــهم يــأســوا تــمــامــا من الــتــغــيــيــر من خالل عــلى االبــواب 
ؤسسـات الدسـتوريـة نفسـها والـوجوه نفـسهـا والفـساد نفـسه واالنتـخابات ا
ئة زور شاركة الى 20 بـا نفـسها بل هي تـسوء يوما بـعد يوم حيث وصـلت ا
ـئة فـقرروا تـنفـيذ الـدستـور الذي ـئة وسـتـأتي حكـومة الـ 10 بـا مـنـها  10 بـا
جـوهـره يـكمن فـي ان (( الشـعب مـصـدر الـسلـطـات وشـرعـيتـهـا)) بـالـوسائل
عروفة وأن صبر الشعب أن لم ينفع فسيستخدم حقه الدستوري في اعالن ا
تاحة تظاهرات كانت ام اعتصامات ام عصيان عدم رضـاه وغضبه بالطرق ا
مدني ليـشعر احلكومة انه ان  توانت السلطة الـرقابية فان هناك سلطة رقابية

على السلطة الرقابية وعلى احلكومة وغيرها .. انها سلطة الشعب
ويا اهـلنا في الـبصرة الـسباقـة دائما .. كـلنا مـعكم على
الـدرب ..درب العز والكرامة والـسيادة والرفاه وهذه
كلـهـا ال حتلـها األلف درهم بل يـحلـها ان نـرى بأم
ـفـسـدين امـام الـقـضـاء الـعادل فـلـهم في اعـيـنـنـا ا

القصاص جياة   ونفطنا لنا وليس للفاسدين.
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ـتــحـدث بــإسم مــفـوضــيـة أعــلن ا
االنتـخابـات واالستـفتـاء في اقليم
عن تمديد كردستان شـيروان زرار
فــــتــــرة اســــتالم قــــوائـم اســــمـــاء
ــان االقـلـيم الى يـوم مــرشـحي بـر
 29 تــمـوز اجلــاري.وقـال زرار في
فوضية قررت تصريح امس إن (ا
تمـديد فـترة اسـتالم قوائـم اسماء
ــان كـردســتـاني الى مـرشــحي بـر

يوم  29 تـموز (2018   مبـيـنا أن
(أي كـيان سـياسي لـم يقـدم قائـمة
ـشـاركة ـرشـحـ سـيـفـقـد حـق ا ا
ــان كــردســتــان) إنـــتــخــابــات بــر
ــــفــــوضــــيــــة وأضــــاف رزار أن (ا
اســتـلــمت عـددا من قــوائم اسـمـاء
مـرشـحي كــيـانـات ســيـاسـيـة وان
ـهــلــة االخـيــرة امـام الــقـرار هــو ا
الكيـانات السـياسيـة التي لم تقدم

اسماء مرشحيها).

وأعــلن عـضــو مـجــلس مــحـافــظـة
كـركــوك عن كـتــلـة الــتـآخـي أحـمـد
أن حـــزبي االحتـــاد الــــعـــســـكــــري
الـــــــوطــــــنـي الــــــكـــــــردســــــتـــــــاني
ـــقــــراطي الـــكــــردســـتـــاني والـــد
ســيـــشــاركـــان بــقـــائــمـــة مــوحــدة
فيما بأنتخـابات مجلس احملافـظة
ــتـــبـــقي الجــراء أكـــد أن الــوقـت ا
االنــتــخــابــات مــرتـــبط بــانــعــقــاد
ـــان اجلـــديـــد واحلـــكـــومــة الـــبـــر

ـــقـــبــلـــة.وقـــال الـــعـــســكـــري في ا
ـقـبـلة تـصـريـح إن (االنـتـخـابـات ا
الـــــتي ســــتـــــجــــري في الـ 22 من
وتـــــعــــد ـــــقــــبـل كـــــانـــــون االول ا
أنــتــخـابــات مـهــمــة ومـفــصـلــيـة)
واضـاف ان (احلــزبــ الــكــرديـ
االحتــاد الــوطــنـي الــكــردســتــاني
ـــقــــراطي الـــكــــردســـتـــاني والـــد
سيـشاركـان في انتـخابـات مجلس
احملـافـظـة بـقـائـمـة مـوحـدة حسب
االتـفــاقـات اجلــديــدة الـذي يــعـمل
احلــــــــزبـــــــ عـــــــلـــــــيـه) واوضح
الـعـسـكـري  ان (مـجـلس مـحـافـظة
ـقـبل ســيـكـون مــجـلـسـا كـركــوك ا
مـــــــنـــــــتــــــخـــــــبـــــــا من جـــــــمـــــــيع
مــشـيــرا الـى ان (عـدد ــكــونــات) ا
قـاعد يحـددها قـانون عام 2014 ا

حيث ستكون  30مقعدا).
¡UCŽ« hOKIð

وتابع العسكـري أن (هناك مطالب
في تـقـلـيص عدد اعـضـاء مـجالس
احملــافـــظــة بــعـــد الــغـــاء اعــضــاء

مجالس الناحية والقضاء).
موضحـا ان (مـــــــجلس احملـافظة
يعد الـســــــــلطـة التشريـعية التي
تـــقع عـــلى عـــاتـــقــــــــهـــا تـــوفـــيــر
اخلـدمـات ورسم الســـــــــيـاسـيات
االقـتـصـاديـة لـلـمـحـافـظـة وتـنـفـيذ
ـــــــشــــــــاريع).مـــــــشــــــــددا عـــــــلى ا
أن(احملـافـظـة  من حـقـهـا ان يـكون
لها مجلس منتخب بـــــــــعيداً عن
ـزايدات الـسيـاسيـة التي جـعلت ا
احملــــــــــافــظــة مــحــــــــــرومــة من
ـــارســة حـــقــهـــا الــقـــانــوني في

.( تشريع القوان
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اعـــلن مــــحـــافظ بــــغـــداد عـــطـــوان
ـبـاشــرة بـاعـمـال الـعـطــواني عن ا
ــدخل الــتـــطــويــر واألكــســـاء في ا
اجلـنوبي لـقضـاء احملـموديـة الذي
يــربط الـــعــاصــمـــة بــاحملـــافــظــات

األخرى.
جــــاء ذالك خالل جــــولــــتــــة الــــتي
اجـــراهــا فـي الــقـــضــاء واشـــرافــة
بـــشـــكـل شـــخـــصي عــــلى اعـــمـــال

التطوير واالكساء.
ونـقل بـيــان تـلـقــته (الـزمـان) امس
عن الــــعــــطــــواني قــــولـه ان (هـــذه
هــــــــــي األنطالقـة االولى لتـطوير
الـــقــضــاء مــــــن خالل اســتـــثــمــار
ــــــتـــــــــــــيــــــســــــرة ـــــــــــــــوارد ا ا

للمحافظة).
ناقلة مضيفـا (أننا اتخذنـة قرار 
مـعـمل تدويـر الـنـفايـات الى قـضاء
احملــمـــوديــة حـــتى تـــتــمـــكن هــذه
الـبـلـديـة من اسـتـثـمـار مـوارد هـذا
ــعــمل لـــغــرض تــطــويـــر مــعــظم ا

نواحي القضاء).
مشـيرا الى ان (هنـاك تخصـيصات
مـالـية قـد اسـتـخدمت بـعـملـيـة هذا

التطوير.
وبـعث العـطواني رسـالة اطـمئـنان
الى اهالي احملـمودية مـوضحا انه
(عـــد مـــا اســـتـــكـــمـــال مـــشــروع
ــقـبــلـة هي ــهـمــة ا اجملــاري فـان ا
جتميل وتطوير هذا القضاء مردفا
ـقـبـلـة ستـشـهـد حـمـلة بان االيـام ا
ـنـطـقـة لـتـوسـعـة هذه كـبـيـرة في ا

ـــشـــاريع واســـتـــكـــمـــال اعـــمـــال ا
التطوير). وفي خـتام جولته ناشد
الــعـطـواني وزارة الـنـفط لـتـكـثـيف
الــتــعــاون والـتــنــســيق مع بــلــديـة
احملــمـــوديـــة حـــيث كـــانـت هـــنــاك
مـخـاطـبـات واجـتمـاعـات مـسـتـمرة
خلــلـيــة االزمـة مــعــبـرا عن (اســفـة
لــــعــــدم وجــــود تــــعــــاون ودعم من
الوزارة للمحـافظة من خالل توفير
الـوقــود ومـتــطـــــــلـبــات الـتــبـلـيط

مجانا) .
واضـاف ان (احملــافـظــة مـســتـعـدة
تيسرة بالغ ا واد با لشراء هذه ا
ولــكن هــنــاك تـــلــكــؤ كــبــيــر بــهــذا

اجلانب).

عطون العطواني
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