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ويــتــواصل بــشــكل شــبه يــومي مع
ـذكـورة بـاالضـافة ـنـاطق ا سـكـنـة ا
الـى عدد من الشرفاء داخل الوزارة
ونـحن بصدد جمع األدلة التي تدين
ـــهــا ـــتــواطـــئـــ لــغـــرض تـــقــد ا
لـلـسـلـطـات اخملـتـصـة). من جـهـتـهم
قـال سـكنـة الـكرادة الـشـرقيـة احملـلة
 (905) ان الـتيار الكـهربائي انقطع
اضي عن مـنازلهم طيلة اليوم ا
دون مــــعــــرفــــة الـــســــبـب وان هـــذه
الــعــمـــلــيــة اثــرت ســلــبــا عــلى اداء
ـولـدات االهـلـيـة الـتي ظـلت تـناور ا
في سـاعـات الـتشـغـيل لسـد الـنقص
في الــكــهـربــاء واتـهــمـوا (مــوظـفي
الــكـهـربــاء بـالـتـواطــؤ مع اصـحـاب
ــولـــدات نــهــايــة كل شــهــر حلــمل ا
ــواطـــنــ عــلى قــبــول االشــتــراك ا
بـاسعار باهظة على االمبيرية تصل
الى  25 الـف ديـــنـــار). وطــــالـــبـــوا
(وزيـــر الــكــهـــربــاء لـــؤي اخلــطــيب
بــالـتـحـقق من هـذه االعـمـال وانـزال

العقاب بالفاسدين). 
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لـتـمـريـر مرشـحي وزارتي الـتـربـية
والـــهــجـــرة وســيـــؤديــان الـــيــمــ
ــقـبـلـة الــدسـتـوريـة فـي اجلـلـسـة ا
ـــتـــضـــرر ان يـــلـــجـــأ الى وعـــلـى ا
الـقضاء) مشـددا على ان (إحتساب
االصـوات والنـصاب مـن مسـؤولية
رئــاسـة مـجــلس الـنــواب). وبـشـأن
رشح للداخلية فالح الفياض قال ا
الـــعــيــســاوي ان (حتـــالف الــبــنــاء
خـالف اتفاقه السـياسي بشأن عدم
الـتصويت على الفـياض في جلسة
ـان اول امس) مـضيـفًـا (انـنا الـبـر
ر وزيـر الـداخلـية بال ال نـريـد ان 
تــوافـق ســيــاسي). وطــرح حتــالف
الــبـنــاء اسم الـفـيــاض لـلــتـصـويت
وزيـرا لـلـداخـليـة خالل جـلـسة اول
امـس فــــقــــابــــلـه حتــــالف االصالح
واالعـمـار باالنـسـحاب من اجلـلـسة
مــــا ادى الـى اخـــتـالل الــــنــــصـــاب
وتـعثر عملية التصويت.من جهتها
قــالـت الــنــائــبــة عن كــتــلــة احملــور
الــــوطـــني مــــحـــاسـن حـــمـــدون ان
(االعـــتـــراضـــات الـــكـــبـــيـــرة الـــتي
واجـــهت تــرشـــيح اجلــربـــا  كــانت
الــســـبب في عــدم مـــنــحه الــثــقــة)
مـوضـحـة ان (االعتـراضـات لم تكن

لـشـخص اجلـربا او لـعـدم كـفاءته
لــكـنـهــا كـانت من نـواب الــوطـنـيـة
الـبالغ عددهم  17نـائبا اضافة الى
نـواب احملور الوطـني على اساس
ــثـلي ان الــتــرشــيح لم يــأت من 
ـكون في الـوطنـية بل مـن مكون ا
اخــــر ومـــــنــــصب وزيــــر الــــدفــــاع
اســتــحــقــاق لــلــمــكــون الــســني).
وبـــحـــسب حـــمـــدون فـــإنه (حـــتى
الـلــحـظـة لم يـتم طـرح اسم مـحـدد
ه بــديال عن اجلــربــا بــغـيــة تــقـد
لـلـتـصـويت). واعـلن سـتـة اعـضاء

ـــكــتب قـــيـــاديــ واعـــضـــاء في ا
الــســيــاسي لــلــحــركــة االسالمــيـة
الــكــردسـتــانــيــة اسـتــقــالـتــهم من
احلــزب بــسـبب ســيـاســة احلـزب
ـــــرشــــــد الــــــعــــــام في وتــــــدخـل ا
تـشكيالت احلزب.وبـحسب تقارير
ــســتــقــيــلــ هم فــإن االعـــضــاء ا
ـكــتب الـســيـاسي كـامل اعــضـاء ا
مـــحــــمـــود وحـــمه امـــ اشـــوري
ومــــحـــسن مــــحـــمــــد واالعـــضـــاء
الـــقــيـــاديــون في احلـــزب ســربــاز
خـوشـنـاو ومال غـفـور جـمـجـمالي

وآرام كــامـل.ونــقل عن خــوشــنــاو
قــوله ان سـبب االسـتــقـالـة  يـعـود
الـى ان (جـــمــــيـع الـــصـالحــــيـــات
ــرشـــد الـــعــام) مـــحـــتــكَـــرة مـن ا
مـضـيفـا انه (طالـبوا مـنذ شـهرين
بــــــأن يـــــكــــــون احلـــــزب حــــــزبـــــا
مــؤسـســاتـيــا اال انه لم يــتم الـرد
عـلى طـلبـهم حتى االن). وبـحسب
خــوشــنــاو فـإن (عــددا كــبــيـرا من
الــــكـــــوادر واالعــــضــــاء االخــــرين
ســـيـــقـــدمــــون اســـتـــقـــاالتـــهم من

احلزب).
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اتـــهم نـــائب عن حتـــالف االصالح
واالعـــمـــار امس حتـــالف الـــبـــنــاء
بــــاالنــــقالب عــــلى االتــــفــــاق بـــ
ـــســاعـــدة من رئــيس الـــطــرفــ 
ـــــهــــدي الـــــوزراء عـــــادل عــــبـــــد ا
واحلــــــصـــــول جــــــراء ذلك  عــــــلى
ـتـفـق بـشـأنـها. وزارات اكـثـر من ا
ـان بتـمـرير كـمـا اتـهم رئيس الـبـر
مرشحي وزارتي التربية والهجرة
ـهـجرين بـرغم عـدم حصـولهـما وا
عـلى االصـوات الكـافـية مـؤكدًا ان
الــتـحــالف ســيـلــجــأ الى الـقــضـاء
لـلـطـعن بـعـمـلـيـة الـتـصـويـت.وقال
الــــــنــــــائـب عـن اإلصالح خــــــالــــــد
ــــفـــرجـي في تـــصــــريح امس ان ا
(هـــنـــاك مـــشـــاكل مـــتـــراكـــمـــة في
الـعـمـليـة الـسـياسـيـة وقـد تنـازلـنا
عن حـق الـكـتــلـة االكـبــر واجتـهـنـا
لـلتوافق مع حتـالف البناء لـتمرير
الـــكــابـــيــنـــة الـــوزاريــة وحتـــقــيق
الــــتـــوازن بــــرغم تــــمـــسـك بـــعض
االطراف باحملاصصة) مضيفا ان
ـسـاعدة ( حتـالف الـبـنـاء أنقـلب 
هدي على اتـفاق تشكيل من عـبد ا
احلـكومة وتوزيـع الوزارات ليأخذ
الــــوزارات الــــتي هـي من حــــصـــة
اإلصـالح وهــــنــــاك ظـــــلم مـــــعــــلن
ــهــدي بــشـــهــادة) مــحــمال عــبــد ا
مـسـؤولـيـة (هـذا اخللـل في توزيع
احلــــقـــائـب وقـــد اصـــبـح الـــوضع
مـعقداً) الفتـا الى انه كان عليه ان
(يـنـظر بـعيـنـ لالصالح والبـناء)
ـرشـحة ـفـرجي فـإن (ا وبـحـسب ا
لــوزارة الــتـربــيــة لم حتــصل عـلى
االصــوات الـــكــافــيــة لـــتــمــريــرهــا
ان محمد احللبوسي ورئيس البر
هــو من يــتــحــمـل مـســؤولــيــة ذلك
رشح بـاإلضـافة الى عـدم تـمريـر ا
فــيــصل اجلــربــا لــوزارة الــدفـاع).
رشحة وتـابع (ال نعترف بتمرير ا
لــوزارة الــتـربــيــة لـوجــود شــكـوك
حـقـيـقـيـة بـاعـداد أصـوات الـنواب
ونــحن نـرى انـهــا لم حتـصل عـلى
االصـوات الـكـافـية بـعـكس اجلـربا
الــذي حــصل عــلـى أصــوات أكــثـر
مــنـهــا وهــذه كـانت بــإرادة رئـيس
ــا أصــبح تــمــريـر ــان وكـأ الــبــر
ــرشــحــ بــيــده فـقـط) بـحــسب ا
قـوله  واضاف (لن نقبل ان يتحكم
احلــلـبـوسي بـإرادة الـنـواب وهـذا
ان) مشيرا األمـر تفريغ لدور البـر
الـى ان (احلــلـــبـــوسي أجنـــاز الى
حتـالف البنـاء في تمريـر مرشحي
الــتـربـيــة والـهـجـرة بــدلـيل رفـضه

طـلب إعـادة الـتـصـويت عـلـيـهـما).
ــفـــرجي فــإن ( نــواب وبـــحــسب ا
احملـــور والــــبـــنـــاء لم يـــصـــوتـــوا
جــمـيــعـا عــلى مـرشــحي الـتــربـيـة
ان أدى والـهجرة وان رئيس البر
دورا غـيـر إيـجابي) مـضـيفـا (لـقد
تـسلـمنـا أقراص تـصويـر اجللـسة
بـشكل رسمي وسنجـري عملية عد
لـالصـوات الــتي ادت الى  تـمــريـر
مـرشــحـة الـتـربـيـة وسـنـذهب بـهـا
لـلمحكمـة االحتادية وسنطلب من
ـان عـدم اداء لـوزيـرة رئـاسـة الـبـر
الـتربـية الـيمـ في جلـسة الـثامن
مـن كــانــون الــثــانـي والــتــأكــد من
قـانــونـيـة تـمـريـرهـا كـمـا سـنـطـلب
إعـادة الـعـد والـفـرز ولـديـنـا الـثـقة
الــكــامــلــة بـعــدم حــصــولــهـا عــلى
االصـوات الـكـافـيـة )  مـشـيراً الى
ان (الـنـائب االول لـرئـيس مـجـلس
الــنـواب حــسن الــكـعــبي طـلب من
احلــــــلــــــبــــــوسـي اعــــــادة الــــــعـــــد
والـتصويت على مرشـحي التربية
والــهـــجــرة ولــكن األخـــــيــر رفض

ذلك). 
ـقــابل رفـض حتـالـف احملـور فـي ا
ــوجـــهــة الـــوطـــني االتــهـــامـــات ا
لـــلــحــلـــبــوسي.وقــال الـــنــائب عن
احملــــور فـــالـح الـــعــــيــــســـاوي في
تــصــريح امس ان (االصـالح لـيس
ـان وهـو أمر يـحسب مـعـطال للـبر
لـه وهـو لم يـصـوت عـلى مـرشـحـة
وزارة الـــتــــربـــيـــة ومـــرشح وزارة

ـــهــجـــرين ولـــكن  الـــهـــجـــرة وا
تـمـريـرهـمـا باالغـلـبـيـة) مـؤكداً ان
(احلـلـبـوسي لـم يـنحـز لـلـبـنـاء في
تـمرير مرشحـة التربية وأي إدعاء
بــــذلك هــــو خالف الــــواقع). ورأى
الـعـيـسـاوي ان (الـطـعن بـحـيـاديـة
ــان غــيـر صــحـيح اذ رئــيس الــبـر
كـــانت هــنــاك أغـــلــبــيـــة واضــحــة
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جــرى امس افــتـتــاح كــنـيــســة مـر
رحلة الـعذراء في بغداد بعد اجناز ا
االولى مـن عمـليـة تأهيـلهـا بالـتزامن
ـسـيح عـليه مع عـيـد مـيالد الـسـيـد ا
الــسالم. وحـضـر افـتـتــاح الـكـنـيـسـة
الــتي تـعــد اقـدم كـنــيـســة في بـغـداد
بـحضور شـخصيـات رسميـة ودينية
نـاسـبـة أكـدت عمق ألـقت كـلـمـات بـا
الـــروابـط بـــ مـــكـــونـــات الـــشـــعب
ـبادرة الـعـراقي اخملتـلـفة واشـادت 

اعادة تأهيل الكنيسة.
ـــصــارف  وأعـــلـن رئــيـس رابـــطـــة ا
اخلـاصة الـعراقيـة وديع احلنظل في
وقـت سـابق الـشـروع بـإعـادة تـأهـيل
ركزي الـكنيسة بالـتعاون مع البنك ا
ــــبـــادرات الــــعــــراقـي وصــــنــــدوق ا
ـدعوم من -  ا اجملـتـمـعـيـة - تـمـكـ
الــبــنك. وأكـد في بــيــان ان (افـتــتـاح
الــكـنـيــسـة ســيـكـون نــهـايـة الــشـهـر
اجلـاري بـحـضـور شخـصـيـات تـمثل
أطــيـاف اجملـتـمع الـعـراقي).وأضـاف
احلـنـظل أن (الـكـنيـسـة الـتي أنـشأت
فـي الــعــام  1693 مـــيالدي تــعــاني
بــعـد مـرور  380 عــامـا من تـآكل في
بـنيـتهـا العمـرانيـة لذلك من واجـبنا
اإلنـساني واألخـالقي إعادة تـأهيـلها
ـيـة) وفق الــطـرق الـعــمـرانـيـة الــعـا
كلفة بإعادة مشيرا الى أن (اللجنة ا
تــأهــيـل الــكــنــيــســة وضــعت خــطــة
لـلمـحافظـة على التـراث في الكنـيسة
مـن خالل اســتـــخــدام مــواد عـــالــيــة
اجلـودة). وتـزامن افـتـتاح الـكـنـيـسة
مـع زيـارة رئــيس وزراء الــفـاتــيــكـان
بــتـرو بـارولـن الى العـراق الـذي كان
قـد وصل الى بغداد عصر اول امس.

واعـــرب رئــيس الــوزراء عــادل عــبــد
ـهـدي لـبـارول خالل لـقـائـهـما عن ا
ـسيحـي كمـكون اصيل (اعـتزازه با
مع بــقـيــة اطـيــاف الـشـعـب الـعـراقي
رافق وعـن سعادته لزيارته والوفد ا
يالد له لـلـعراق في لـيلـة االحـتفـال 
ـسـيح عـليه الـسالم واقـامة الـسـيد ا
قــداس لـلـمــسـيـحــيـ في الــكـنـائس
ـــنـــتــشـــرة في ارجـــاء الـــبالد ومع ا
ـناسـبة) احـتـفال الـعـراقيـ بهـذه ا
مـضـيفًـا (اننـا نـتطـلع لـزيارة قـداسة
بــابـا الـفـاتـيـكــان لـلـعـراق في مـوعـد
ـــــا حتــــمـــــله مـن رســــالــــة قـــــريب 
لالنـسـانيـة والتـعايش بـ الشـعوب

واألديان). 
وجــرى خالل الــلــقــاء بـحـث عالقـات
الـــتــعـــاون الــقـــائــمـــة بــ الـــعــراق
والـفـاتيـكان وتـأكيـد ضرورة حتـقيق
ـنـطـقة األمن واالسـتـقـرار لـشـعـوب ا
والــعــالم.مـن جـهــتـه قـال بــارولـن ان
الــبــابــا طــلب مــنه ان يــنــقل (اطــيب
امــــنـــيـــاته الـى الـــشـــعـب الـــعـــراقي

احلـــبـــيب) مـــعـــربـــا عن (ســـعـــادته
الـــبــــالـــغـــة بـــوجــــوده في الـــعـــراق
ــيالد).وهــنــأ لالحـــتــفــال بــاعــيــاد ا
رئـــيس مـــجـــلـس الـــنـــواب مـــحـــمــد
ــسـيــحــيـ في احلــلــبـوسـي امس ا
ــنــاسـبــة أعــيـاد الــعــراق والـعــالم 
ـــــــيالد وقـــــــرب رأس الــــــســـــــنــــــة ا
ـيالديـة.ونقل بـيـان عن احللـبوسي ا
ــســـيــحـــيــون تـــمــنـــيـــاته ان يــنـع ا
(بـاالستـقرار والـعيش الـكر بـعراق
آمـن تـســوده الــوحـدة والــوئــام بـ
جـميع طوائـفه ومكونـاته وأن يكون
الـــعــام اجلـــديــد مـــلـــيــئـــا بــاخلـــيــر
يالد والـسالم).وأضاف إن (أعـياد ا
هــذه الـســنـة مــخـتـلــفـة حــيث تـأتي
تــزامـنـا مع الــذكـرى األولى لــلـنـصـر
وحتـــريــر الــبـالد من إرهــاب داعش
ناسبة ال يسعنا إال التمسك وبهذه ا
بــوحـــدتــنــا في تــعـــزيــز الــتــعــايش
شـترك بـ جمـيع أطياف الـسلـمي ا
ومـكونات الـشعب العراقي فال وطن

من دون أبنائه).
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قالت وزيـرة الـعـمل التـركـيـة زهراء زمـرد سـلـجوق
امس الــثالثـاء إن حــكــومــة بالدهــا سـتــزيــد احلـد
ئـة خالل عام 2019 األدنى لألجور بـنسـبة  26 با

ليصبح  2020 ليرة ( 381 دوالرا) شهريا. 
وأعلـنت سـلجـوق ذلك خالل إيـجاز بـثه الـتـلفـزيون

على الهواء مباشرة.

وقـال الـرئـيس الـتــركي رجب طـيب أردوغـان امس
إن بالده ستخـفض أسعـار الغـاز الطـبيـعي عشرة
ــــــــــــئة للمنــــــــــــــازل والشـــــــــــركات في با

 .  2019
وأضاف مـتحـدثـا ألعضـاء حـزبه العـدالة والـتـنمـية
في أنقرة أن (أسعار الـكهرباء للـمنازل ستُخفض

ئة أيضا). عشرة با
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رجـحت هيئة االنواء اجلوية والرصد
الزلزالي التابعة لوزارة النقل تساقط
ــنــطــقـتــ الــشــمــالــيـة أمــطــار في ا
والـوسـطى يـوم غـد اخلـمـيس  فـيـما
ـنـطــقـة اجلـنـوبـيـة يــكـون اجلـو في ا
ـطـراً في اللـيل . وقـالت الهـيـئة في
تـقريـر بحـالة الـطقس خالل ايـام عيد
ــــيالد ان حــــالـــة الــــطـــقـس يـــومي ا
الــثـالثـاء واالربــعــاء (صــحــو وغــائم
جـــزئي كـــمـــا يــتـــشـــكل ضـــبــاب في
الصباح ويزول تدريجيا) مضيفة ان
طــقس يــوم غــد اخلـمــيس (ســيــكـون
ــطــرا مع حــدوث عـواصف غــائــمـا 

ــنــطــقـتــ الــشــمــالــيـة رعــديــة في ا
والــوســطـى امــا في الــلــيل فــيــكــون
ــــنــــطــــقـــة ــــطــــرا في ا الــــطــــقس 
اجلـنـوبـيـة).وبـشـأن درجـات احلـرارة
ـتوقـعة قـالت ان (الصـغرى تـتراوح ا
ب 5-11 مـئـويـة والعـظـمى تـتراوح
ب 19- 22 مــئـويـة الــيـوم االربـعـاء
فــيــمــا تــتــراوح الــصــغــرى يــوم غــد
اخلـمـيـس ب 7- 12 والـعـظـمـى ب
13-25).  وحــذرت مــديــريــة الــدفـاع
واطـن ـدني في مـحـافظـة دهـوك ا ا
ـيـاه واالنـهار الـقـريـبـة منـازلـهم من ا
من هـطول امطـار غزيرة وثـلوج.وقال
ـديـريـة ريـبـوار عـبـد مـسـؤول اعالم ا
الــــعــــزيـــز فـي بــــيـــان امـس (نـــعــــلم

ــواطـنـ في مـحــافـظـة دهـوك بـانه ا
وفـق تـوقـعـات االحـوال اجلـويـة فـان
احملـافـظـة سـتـشـهـد خالل هـذه االيـام
تـساقـطا لـلثلـوج واالمطـار لذلك على
ــواطـنـ عـدم مـغــادرة مـنـازلـهم اال ا
نازل عـند احلاالت الـطارئة خـاصة ا
الــقـريـبـة من االنـهـار) مـحـذراً من ان
رورية خارج احملـافظة لها (احلـركة ا
مــخـاطــر أكــثـر). ودعــا عـبــد الـعــزيـز
ـواطنـ في حـال حدوث اي حادث (ا
او امـــر طــار الـى االتــصـــال بــفــرق
ــديـريـة عـلى الـرقم  115 فـي حدود ا
احملـافظة) مشـيراً الى ان (تلك الفرق
(في حـــالــة اســتــعــداد تــام حتــســبــا
حلــدوث اي حــالـة طــارئــة).من جــهـة

اخـرى أعلنت الهـيئة عن  حدوث هزة
أرضـــيــة صـــبــاح امس الـــثالثــاء في
مـحافـظة واسط. وقـالت في تـقرير ان
مـراصـدهـا الزلـزالـية (سـجـلت حدوث
هـزة أرضـيـة صـبـاح امس في جـنوب
شـــرقي الـــكـــوت بـــتـــمـــام الـــســـاعـــة
 06:13:51 بـــــالــــتــــوقــــيـت احملــــلي
لـلــمـديـنـة) مـوضـحـة ان (قـوة الـهـزة
بلغت 3. 3درجـة على مقياس ريختر,
وهـي تبعد  76 كـيلو مـترا عن جنوب
ـواطن شـرق الكـوت).وأفادت بأن (ا
شـعروا بالهزة شعوراً خفيفاً ولم ترد
انــبـاء عـن حـصــول أضـرار). الى ذلك
تــوقــفت حــركــة الــطــيــران في مــطـار
الـنجف امـس الثالثـاء جراء الـضباب

الـكثـيف.وقال بيـان لدائرة االعالم في
ـطار ان (حركة الـطيران داخل مطار ا
الــنــجـف تــوقــفت بــســبب الــضــبــاب
الـكـثـيف). وبـحـسب الـبـيـان فـقـد كان
طار رحالته قرر  ان يسـتأنف ا مـن ا
اجملدولة في الساعة الواحدة من بعد
الــظـهــر. وكـانت حــركـة الـطــيـران في
مـطار بغـداد الدولي قد تـوقفت الـليلة
اضية بـسبب الضبـاب الكثيف قـبل ا
الـذي حجب الرؤية. وتشير التوقعات
الـى ان االمــــور قـــــد تـــــكـــــون أســــوأ
يالد جراء تشكل بالنسبة ليوم عيد ا
ـناطق صـبـاحًا الـضـباب فـي جمـيع ا
قبل ان يزول تدريجيًا . وقالت تقارير
ان طـائــرة تـابـعـة لـلـخـطـوط اجلـويـة

الـعراقيـة هبطت اضطـراريا في مطار
اربــيل نــتــيــجــة مــواجــهـة ســرب من
ــيًــا بـــلغ الــتــلــوث في الــطـــيــور. عــا
ـاضـيـ نــيـودلـهي خـالل الـيـومــ ا
أســوأ مـســتــويـاته هــذا الــعـام لــيـتم
ا تـصنـيفه بأنه من حـاد إلى طار 
يـــهـــدد بــتـــفـــجـــر أزمــة بـــالـــصـــحــة
الـــعـــامـــة.وقـــال مـــســـؤولـــون كـــبــار
بـاحلـكـومة إن األسـبـاب الرئـيـسة في
ارتـفاع كمية الضباب الدخاني السام
فوق نيودلهي هو الطقس البارد على
ـصـاحب له غـيـر الـعـادة والـضـبـاب ا
وعـدم هـبـوب الـريـاح.ويـعـنـي هذا أن
ـــديـــنـــة عــوادم تـــعـــلق في ســـمـــاء ا
الـــســيــارات والــتــلـــوث الــنــاجم عن

مـحطات تولـيد الكهربـاء والصناعات
الـتي تستـخدم الفـحم واألدخنة التي
يـــــســـــبـــــبــــــهـــــا إشـــــعـــــال الـــــنـــــار
لــلـتـدفـئـة.وأظــهـرت بـيـانــات الـهـيـئـة
ـكـافحـة الـتـلـوث أن مـؤشر ـركـزيـة  ا
جــودة الـهــواء الـذي يــقـيس تــركـيـز
جـزيئـات سامـة بلغ   449 اول امس
االثـنـ وهـو حتـسن ضـئـيل عـن يوم
ــؤشــر 450. األحــد الـــذي بــلغ فــيه ا
ؤشر تركيـز جزيئات سامة ويـقيس ا
مـتـنـاهـية الـصـغـر تـعرف بـجـزيـئات
بي.إم 2 .5 الـتي يقل قطرها عن 2 .5
كن أن تتـوغل في أعماق مـيكـرون و
. وبلغ أعـلى مسـتوى قـياسي الـرئتـ
سـابق هذا العام  447  و تـسجيله

يوم  15 حـزيران عندما هبت عاصفة
تــرابـيـة.وأي مـسـتـوى أكـبـر من 100
يـعد غـير صحي.وقـالت هيئـة الطقس
ناطق إن مستوى التلوث في بعض ا
فـي دلــــــــهـي بــــــــلغ   654 اول امـس
االثــــنــــ وهـــو يــــعــــد أحــــد أســـوا
ـسجـلـة هذا الـعام ولم ـسـتويـات ا ا
يـتعد مجـال الرؤية في بعض األماكن

دينة  200 متر.  با
وقـال مدافـعون عن البـيئـة إن تقاعس
الـسلـطات ال يـغتـفر وإن هـناك حـاجة
لـبذل جهـود منسقـة للحـد من التلوث
ــصــانع. الــنــاجـم عن الــســيــارات وا
ــركــزيـة وأفــادت بــيــانـات الــهــيــئـة ا
ــكــافــحـة الــتــلــوث بـأن الــوضع ظل

خــطـيـرا امس الــثالثـاء وهــو عـطـلـة
ــيالد وقــد يــزيـد ــنــاســبــة عــيــد ا
مـسـتـوى تـركـيـز جـزيـئـات بي.إم 5.2
ــــا يــــصل إلى 534 عــــلى  400 ور
ـنـاطق.وأعـلــنت الـهـيـئـة في بــعض ا
إجــراءات عـدة مــنـهـا إغـالق مـصـانع
ــنــاطق شــديــدة ومــواقـع بــنــاء في ا
التلوث حتى اليوم األربعاء مع نصح
ـــواطـــنـــ بـــتـــجـــنب اســـتـــخـــدام ا
الــــــســـــــيــــــارات الــــــتـي تــــــســــــيــــــر
بــالـديـزل.وأفـادت دراسـة نـشـرت هـذا
الـشهـر في دورية النـسيت بالنـيتاري
هــيـلـث أن الـهــواء الـســام في الـهــنـد
أودى بـحـيـاة 1. 24 مــلـيـون شـخص

في عام 2017.
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دانت شـــخــصــيــات وقــوى ســيــاســيــة
الــتــفـجــيـر االجــرامي الــذي اسـتــهـدف
قـضاء تلعفـر وادى الى سقوط شهيدين
واصـابة 11 آخـرين مطالـبة بالـتحقيق
فـي احلـــادث ومـــنـع تـــكـــراره. واعـــرب
الــنـائب االول لـرئـيـس مـجـلس الـنـواب
ه حـسن كـر الـكـعـبي في بـيان عن ( ا
الـشديد واسفه البالغ للدماء والضحايا
الـذين سقطوا جراء التفجير اإلرهابي)
مـؤكدًا (اهمـية مراجـعة اخلطط االمـنية
علـوماتـية  وإعادة وتـطويـر القـدرات ا
بـنـاء اإلمكـانـيات االسـتـخبـاريـة ومسك
احلـــدود الـــدولــيـــة). ووعــد الـــكـــعــبي
بـ(مـتابعة تفـاصيل احلادث مع اجلهات
االمنية للوصول الى خيوط االستهداف
االجـرامـي وتـقـد الـقـائـمـ عـلـيه الى
الـقـضـاء لـينـالـوا جـزاءهم ومـنع تـكرار
هـكذا حوادث مـؤسفة). بـدورها وصفت
اجلـبــهـة الـتـركـمـانـيــة الـتـفـجـيـر بـأنه
(رســالـــة خــطــيــرة جــدا) وقــال رئــيس
اجلـبهـة ارشد الصـاحلي في بيان امس
ان (عــنــاصــر الــشــر وايــتــام الــقــاعـدة
وداعـش مـازالــوا يــتــربـصــون بــضـرب
الــوحــدة االهـلــيـة واجملــتــمـعــيــة الـتي
حتـققت بفضل القـوات االمنية واحلشد
الـشـعـبي) مـضيـفـا ان (تـفـجيـر تـلـعـفر

رسـالة خطـيرة جدا سـتقوض الـتماسك
تـحـقق مـنذ الـعـشـائري واالجـتـمـاعي ا
مـدة مـعـيـنـة).وطـالب الـصـاحلي بـ(دعم
اجلـهـد االسـتخـبـاراتي واالمـني لـكشف
مـالبـســات هــذه احلــادثــة اخلــطــيـرة)
مـشيرًا الى مجـاورة التفجـير من قضاء
نطقة (احلساسة امنياً). كما سـنجار  ا
دان حـزب احلل الـتفـجيـر وطالب بـعمل
اسـتـخـبـاري اسـتـبـاقي .وقـال فـي بـيان
امـس أن عــلى الــقــيــادات األمــنــيــة في
تـلعـفر (بـذل مزيد من اجلـهود واعـتماد
الـــعـــمل االســتـــخـــبــاري األســـتـــبــاقي
عاجلة فلول وبقايا كاستراتيجية عمل 
عـصابـات األرهاب في مـحافـظة نـينوى
وبـــاقي مــحـــافــظـــات الــعــراق). وادى
انـفــجـار عـجـلـة مـفـخـخـة نـوع بـيك اب
كــانت مـركـونـة امـام مــقـهى شـعـبي في
مـنطـقة رأس اجلـادة بقضـاء تلـعفر الى
اسـتشـهاد مـواطنـ اثنـ وإصابة 11
ــركــز االعالم آخــريـن بــحــسب بــيــان 
االمــني. وفي اجــراء احـتــرازي فـرضت
الـقـوات االمـنـية امـس حظـراً لـلـتـجوال
في نــاحـيـة ســنـوني الــتـابـعــة لـقـضـاء
سـنـجـار الـتـابع حملـافـظـة نـيـنـوى عـلى
خـلفـية الـتفـجيـر الذي اسـتهـدف تلـعفر
.وفـي وقت الحق اعلن مصدر امني رفع
حــظــر الــتــجــوال الــذي جــاء حتــســبًـا
حلـصول خرق امني يـستهدف الـناحية

.وفـي تــطـــور امـــني  الفـت اخـــتــطـــفت
عناصر من تنظيم داعش  14 مدنياً في
كـركـوك.وقـال مصـدر امـني في تـصريح
امـس إن (عنـاصـر داعش اختـطـفوا 13
ـبــدد بـاالضـافـة الى مــدنـيـاً من قــريـة ا
مـختـار قرية ضـباع اجلديـدة التابـعت
لناحية الرشاد جنوبي كركوك) مضيفًا
أن( اخلـاطـفـ اقـتـادوا الـضـحـايا  إلى

وادي زغيتون).
 وافـاد مـصـدر أمـني  مـسـاء  اول أمس
ـهـاجـمــة عـنـاصـر من داعش االثــنـ 
لـــــقـــــريـــــة فـي طـــــوزخـــــرمـــــاتـــــو في
مــحــافــظــة صالح الــدين واخــتــطـاف
اربـعة اشـخاص. من جـهة اخـرى اعلن
ــتـحـدث بـاسم وزارة الـداخـلـيـة امس ا
عـن اخــمـــاد احلـــريق الـــذي انـــدلع في
ـباشرة مـستشـفى الكاظـمية بـبغداد وا
. وقــال في بــيـان  إن ــدنــيـ بــاخالء ا
دنـي تمـكـنت من اخـماد (فـرق الـدفـاع ا
حـريق نـشب في مـسـتـشـفى الـكـاظـمـية
وبــاشـــرت بــعــمــلــيـــة اخالء لــعــدد من
ــوجــودين داخل الــردهــة الــتي حـدث ا
فـــيـــهـــا احلــــريق). وادى احلـــريق الى
ــســتــشــفى احلــاق اضـــرار مــاديــة بــا
بـحسب مـصدر أمـني. من جـهتهـا قالت
وزارة الــصــحــة  أن احلـريق انــدلع في
ـســتــشـفى ولم الــطــابق الــثـاني  مـن ا
ـتـحدث يـسـفـر عن اصـابـات. واوضح ا

بـاسم الـوزارة سـيف البـدر في بـيان إن
(حـــريــقـــاً حــدث في الـــطــابق الـــثــاني
ـسـتـشفى الـكـاظمـيـة وتـمت السـيـطرة
عـليه ولـم تسـجل إصابـات) مضـيفًا أن
(وزيـر الصحة عالء العلوان توجه فورا
لــلـمـســتـشـفى لــتـفـقــد مـكـان احلـادث)
ــعـــرفــة مـــشــيـــراً الى (فــتـح حتــقـــيق 
األسـباب). وافادت تـقارير بـتضرر قسم
ـستـشـفى بالـكـامل جراء (اخلـدج) في ا
احلـــريـق وخــروج صـــالـــة الـــوالدة عن

العمل بصورة تامة .

ستـشفى ودائرة صحة وتـفقدت ادارة ا
ـتـضـرر واشـرفـا عـلى الـكـرخ الـطـابق ا
الـفحص اجلنائي  فيـما فتحت اجلهات
اخملـتـصة حتـقيـقا بـاحلادث لـلتـأكد من
اســبـاب احلـريق  مع اســتـمـرار دائـرة
االدلـة اجلــنـائـيـة بـعـمـلـيـة الـكـشف عن
مـالبـســات احلــريـق . من جــهــة اخـرى
عـثرت قوة امنيـة على جثة رجل مغدور

في بغداد.
 وقــال مـــصــدر امــني في تــصــريح إن
(اجلــــثـــة كــــانت مــــرمـــيــــة في احـــدى
نطـقة البـلديات) تروكـة  الـساحـات ا
مـشيراً الى (وجود اثار تعذيب وطلقات

نارية في منطقة الصدر).
 كــمـا اعـلـنت مـديـريــة مـكـافـحـة اجـرام
ـتــهـمـ بــغـداد عن اعــتـقـال عــدد من ا

بـالـقـتل والـسـرقـة والـدكـة الـعـشـائـرية.
وفي الـــديــوانــيــة اعــلـن قــائــد شــرطــة
احملـافظة اللـواء فرقد زغيـر مجهول عن
إلـقـاء الـقـبض عـلى مـتـهم بـرمـي رمـانة
اسـتـهدفت مـنزل احـد وجهـاء احملافـظة
صــبـيح الـبـهـيـة فـي حي الـعـروبـة.كـمـا
ــركــز االعالم االمــني عن اعــلن  بــيــان 
حتـريـر طـفل مـخـتـطف يـبـلغ من الـعـمر
ثـماني سنوات في محافظة بابل والقاء
الـقـبض عـلى عـصابـة مـكـونـة من ثالثة
ــة في اشــخــاص أقــدمــوا عــلى اجلــر

منطقة احملاويل .
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واصـل أصـحـاب فـنـادق ومـؤسـسات
سياحية مقاطعتهم احلكومة احمللية
في مــحـافـظـة كـربالء لــلـيـوم الـثـاني
عــلى الــتــوالي .وقــال شـهــود عــيـان
لـ(الـزمـان) امس ان (أصـحاب فـنادق
ومـــؤســســات ســـيــاحــيـــة واصــلــوا
مـقاطـعتـهم للـحكـومة احملـليـة للـيوم
الـثاني عـلى التـوالي إحـتجاجـاً على
قـــــرارات اســــتـــــهــــدفـت الــــقـــــطــــاع
الـسياحي) موضح ان ( العشرات
ـؤسـسـات مـن أصـحـاب الـفــنـادق وا
الـسـيـاحـيـة من مـخـتـلف احملـافـظات
قـامـوا بـتنـظـيم وقفـة من قـبل رابـطة
الـســيـاحـة والـفـنـدقـة وغـرفـة جتـارة
ـطــالـبـة احلــكـومـة احملــلـيـة كــربالء 
بـتـحـسـ الـسـيـاسـات االقـتـصـاديـة
الــرامـيـة العـادة الـنــمـو االقـتـصـادي
لـلـمـدينـة والسـيـما تـلك الـتي تـتـعلق
بـإجـراءات مـنح الـتـأشـيـرة واالقـامـة
الــسـيـاحـيــة).عـلى صـعــيـد آخـر دعـا
هدي رجـعيـة الديـنيـة عبـد ا ـثل ا

الــكــربالئـي الــوزارات واحلــكــومـات
ـعــنــيــة إلكـمــال مــشـروع احملــلــيــة ا
ـسـتـشفى الـتـركي في كـربالء.ونقل ا
بــيـان لــلـعــتـبــة عن الـكــربالئي قـوله
عـنـيـ في (انـنـا نـأمل مـن االخـوة ا
احلـكومة احمللـية ووزارة الصحة ان
يـكـمـلـوا بـعض االمـور الـتي يـحـتاج
ـسـتشـفى الـكبـيـر في كربالء الـيـها ا
كــمـا نــأمل من االخــوة في الـوزارات
ــــعـــنــــيــــة ايـــضــــا ان يــــكـــمــــلـــوا ا
ــســتـشــفــيــات الـتــركــيـة الــعــشـرة ا
االخـرى في احملافظـات) موضحًا ان
ــســتــشــفــيــات كــبــيــرة جـدا (هــذه ا
وســتــقــدم خــدمــات واســعــة ايــضــا
لـلمواطـن العـراقي وسـتخفف من
الـعبء عن كـاهـلهم).واكـد الـكربالئي
ـقدسة تعمل ان (الـعتبة احلـسينية ا
بشكل جدي إلقامة مشروع مستشفى
خـا االنـبيـاء التـخصـصي ألمراض
الــقـلب ومـسـتــشـفى االمـام احلـسـ
ـــعـــاجلـــة امـــراض عـــلـــيـه الـــسالم 
الـسرطـان الذي يـعد اكـبر مـستـشفى
فـي الــــعـــــراق فــــضـال عن انـــــشــــاء
مـستـشفى اخـر في البـصرة).وجاءت

دعـــوة الــكـــربالئي خالل االحـــتــفــال
الــذي نــظـمه مــسـتــشــفى االمـام زين
الـعـابدين عـلـيه السالم إلكـماله 100
ــفـتــوح لألطـفـال . عــمـلــيـة لـلــقـلب ا
وأعـلن مـحـافظ واسط مـحـمـد جـميل
ـيـاحي عن حـمـلـة لـتطـويـر مـنـطـقة ا
مـهـمـة في مركـز مـديـنة الـكـوت.وقال
ـــيـــاحـي في بـــيـــان امس ان (واقع ا
كان سـاحة الـعامل ال يلـيق بعراقـة ا
ـوقــعه) مـضـيـفـاً (لـديـنـا خـطـة وال 
دينة ونحن نركز على لـتغيير وجه ا
هــذه الـسـاحـة وسـنــرفع الـكـرفـانـات
والـكـتل اخلـرسـانيـة ونـفـتح الـشارع
مـن سـاحـة الــعـامـل بـإجتــاه اخلـطـة
ـقبـرة االنكـليز احلـسيـنيـة مرورا 
ـركـبات لـتـخـفيف الـزحـامات أمـام ا
عـلى شـارع البـلدة مع حـملـة خدمـية

كان).  لتطوير ا
نـطقة وتـابع(نسـعى لتـحديث هـذه ا
بــالــكــامل مع االحــتــفــاظ بــعــمــقــهـا
الـتاريخي ورمزيـتها بوصـفها مركزًا
ــديـنــة الـكــوت وسـنــفـتح غــالـبــيـة
ـــغــلـــقـــة في مـــنـــطـــقــة الـــشـــوارع ا

العباسية)

ــيـــاحي بـ(خـــطــة خـــدمـــيــة ووجـه ا
ـنـطـقــة وشـوارعـهـا لــتـطـويـر هــذه ا
ـرير) معربا وانـتشالهـا من واقعها ا
ــنـطــقـة عـن امـله بـ(تــعـاون أهــالي ا
ــركـز واصــحــاب احملـال لـالرتـقــاء 
ــديـنـة وتـطـويـره عــلى مـسـتـويـات ا

النظافة واحلداثة واخلدمات).

مـقــابل سـاعـة جتـهـيـز واحـدة فـقط
وهــذا الـــظــلم الــكــبــيــر تــقف وراءه
جـهـات مـتواطـئـة فـيـما بـيـنـها وراء
الـكوالـيس وأهدافـها مـعروفة وهي
ـــواطـــنــ بـــطــرق نـــهب جـــيــوب ا
وأسـالـيب التـقل خـبـثـاً عن أسـالـيب

الدواعش).
 وأوضـحت نصيف ان (كل شخص
ــواطن يـــثــبت تـــواطــؤه لــســـرقــة ا
الـعراقي من خالل التالعب بساعات
القطع والتجهيز سواء كان مسؤوالً
أو مـوظفاً في وزارة الكهرباء أو في
شـركـات اجلـبايـة أو صـاحب مـولدة
أهـلية سيحال الى احملاكم اخملتصة
لـينال جزاءه العادل باعتباره خائنا
ومــتــآمــراً عــلى الــشــعب الــعــراقي
وسـيـنـال حـكـمـا بـالـسـجن قـد يصل
الى 10 ســـــنــــوات ولن تـــــتــــمــــكن
عـشيـرته من انقـاذه وإطالق سراحه
مــهـمـا فـعـلت او تــوسـطت) بـحـسب
الـبـيـان. وأكـدت ان (مـكـتـبـهـا يتـابع
هـــذه الـــقـــضــيـــة بـــحـــرص شـــديــد
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شــكــا مــواطــنــو مــنــطــقــة الــكــرادة
الـشـرقـية من انـقـطـاع غيـر مـسـبوق
طــيــلـة اول امس وامـس في الـتــيـار
الـكهربائي  فيمـا جددت النائبة عن
ائـتالف دولة القـانون عالـية نصيف
راعاة مـطالبـتها لـوزارة الكهـرباء 
الـعدالة في توزيع التـيار الكهربائي
فـي جـانب الـكـرخ بــبـغـداد. وحـذرت
نـصـيف فـي بـيان (بـشـدة مـن وجود
تـواطـؤ ب بـعض ضعـاف النـفوس
فـي وزارة الـــكــــهــــربـــاء وشــــركـــات
اجلـــبـــايــة وبـــ بـــعض أصـــحــاب
ــــولــــدات األهــــلـــيــــة). وقــــالت ان ا
(الـعـديـد من الشـكـاوى وصلـتـنا من
أهــــالي أحـــيـــاء الــــدورة والـــعـــامل
والـســيـديـة والـعـامـريـة واخلـضـراء
والـبـيـاع ومـنـاطق أخـرى في جـانب
الــكـــرخ حــول غــيــاب الــعــدالــة في
سـاعـات جتـهـيز الـكـهـربـاء ووصول
عـدد سـاعـات الـقـطع الى 6 سـاعـات

UÐU³ « …—U¹e  lKD²½ ∫ÊUJOðUH « ¡«—“Ë fOzd  ÍbN*« b³Ž

 UE U;« w   UOHA² *« l¹—UA  ‰UL ≈ v « uŽb¹ WOFłd*« q¦2

ارشد الصاحلي

هدي الكربالئي عبد ا

يدان ببغداد قبل تأهيلها (ارشيف) qO¼Qð∫ كنـيسة مر العذراء الكائنة في منطقة ا


