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طبعة العراق 

محمد احللبوسي 
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ـــــرجع الـــــديــــنـي عــــلي ابــــدى ا
الــســيــســتــاني اســتــهــجــانه من
ـناصب استـمرار الـتكـالب على ا
ومنـها وزارتـا الدفـاع والداخـلية
ـنع ــقـيـتــة مـا  واحملـاصــصـة ا
اسـتـكـمــال الـتـشـكـيـلـة الـوزاريـة
مـشيـرار الى تـفـاقم الـصـراع ب
قوى تريد احلـفاظ على مـواقعها
الـــســابــقـــة وقــوى أخــرى بــرزت
خالل احلــرب مع تــنـظــيم داعش
تـــســـعى لــتـــكـــريس حــضـــورهــا
واحلـــصـــول عــلى مـــكـــتــســـبــات
معينـة محذرا من امكـانية عودة
مــــخـــاطـــر داعـش جـــراء الـــواقع
الــســـيــاسي واالمــنـي والــفــســاد

تفشي .  ا
ـــــــكـــــــتب وجـــــــاء فـي بـــــــيـــــــان 
ناسبة السيستاني في النجف 
ذكــرى فــتـوى اجلــهــاد الــكــفـائي
تـلـقـته(الــزمـان) امس انه(انـطـلق
ـــقـــدس نـــداء ـــكـــان ا مـن هـــذا ا
رجعية الدينيـة العليا وفتواها ا

الـــشـــهـــيــــرة بـــوجـــوب الـــدفـــاع
الـكـفـائي حـيث دعت الـعـراقـيـ
الـــقــــادرين عـــلى حــــمل الـــسالح
لالنــخــراط في الــقــوات األمــنــيـة
لــــلـــدفـــاع عن الـــعـــراق وشـــعـــبه
ومـــــقــــدســـــاته أمـــــام هــــجـــــمــــة
االرهابي الدواعش الذين كانوا
قـد اجتـاحـوا مـساحـات شـاسـعة
في عــدد من احملـافــظـات وبــاتـوا
يـــهـــددون الــــعـــاصـــمــــة بـــغـــداد
ومـــحـــافـــظـــات أخـــرى أيـــضـــاً)
مــــضـــيـــفـــا  ان (رجـــال الـــعـــراق
االبطـال هبـوا شـيبـاً وشبـاناً من
مـخـتــلف الـشـرائح االجــتـمـاعـيـة
وانـدفــعـوا الى ســاحـات الــقـتـال
بحمـاس منقـطع النظـير وهمّة ال
توصف وخاضوا ألزيد من ثالثة
ـعارك الـضـارية اعوام عـشـرات ا
بــكــفــاءة عـــالــيــة جتــلّـت فــيــهــا
البـطولـة بأروع صـورها وأسمى
مــعــانـيــهــا وقـد قــدّمــوا في هـذا
الـــــطـــــريق عـــــشـــــرات اآلالف من
الــــشــــهـــداء وأضــــعــــاف ذلك من
ـــصــــابـــ انـــقـــاذاً اجلــــرحى وا
لـلـوطن الـغـالي وفـداءً لـلـحـرمـات

قدسـات حتى منّ الله عـليهم وا
ؤزر وتمـكنوا من دحر بالنصـر ا
االرهــابــ وتــخــلــيص االراضي
ـعــتـدين ــغـتــصـبــة من رجس ا ا
زعومة) والقضاء على دولتهم ا
مـسـتـدركـا (لـكن بـعـد أن وضـعت
احلـــــــــرب أوزارهـــــــــا وحتـــــــــقق
ــبــ و تــطــهــيـر االنــتــصــار ا
ــــنــــاطـق من دنس مــــخــــتــــلـف ا
االرهابي دبّ اخلالف من جديد
ـ معلنـاً تارة وخفـياً تارة أخرى ـ
فـي صـــــفــــوف األطـــــراف  الـــــتي
تــمــسـك بــزمــام االمــور وتــفــاقم
الـصراع بـ قـوى تـريـد احلـفاظ
عـلـى مـواقـعــهـا الـســابـقـة وقـوى
أخــــرى بـــرزت خـالل احلـــرب مع
داعش تسعى لتكريس حضورها
واحلـــصـــول عــلى مـــكـــتــســـبــات
مـعـينـة).وتـابع (ال يـزال الـتـكالب
ـواقع ـ ومـنـها ـنـاصب وا عـلى ا
وزارتـــا الـــدفـــاع والـــداخـــلـــيـــة ـ
ـنعان من قـيتة  واحملاصصـة ا
استكمال التـشكيلة الوزارية وال
ـــســتــشــري في يـــزال الــفــســاد ا
مـــؤســـســـات الـــدولـــة لم يـــقـــابل

بـخطـوات عـملـيـة واضـحة لـلـحد
ـتورط به وال منه ومحـاسبة ا
تزال البيروقـراطية االدارية وقلة
فرص الـعمـل والنـقص احلادّ في
اخلدمـات االسـاسيـة ـ بـاستـثـناء
مـا حصـل مؤخـراً من حتـسن في
الـــبــعض مـــنــهـــا ـ تــتـــســبب في
واطن وتنغّص عليهم معاناة ا
حيـاتهم وال تـزال القـوان التي

منـحت امتـيازات مـجحـفة لـفئات
معينة على حساب سائر الشعب
ـــــفـــــعـــــول ولم يـــــتم ســـــاريــــة ا
تــــعــــديـــلــــهــــا) مــــحــــذرا من ان
ـغا (اسـتـمـرار الـصـراع عـلى ا
شاكل االمنية كاسب وإثارة ا وا
والـعشـائـرية والـطـائـفيـة هـنا او
هـــنــاك ألغــراض مــعـــيــنــة وعــدم
االســـراع في مـــعــاجلـــة مـــشــاكل
ـتـضررة بـاحلـرب على نـاطق ا ا
االرهــــاب تــــمـــنـح فـــلــــول داعش
فـرصـة مـنـاسـبـة لـلـقـيـام بـبـعض
االعــــتـــــداءات اخملـــــلـــــة بـــــاألمن

واالستقرار) .
من جــهـته اشـاد الــسـيــد حـسـ
ـرجعـية الصـدر بـاهمـيـة فتـوى ا
العلـيا بالـدفاع الكـفائي وقال في
بـــيـــان تـــلـــقـــتـه (الـــزمـــان) امس
ان(الـــعـــراق احلـــبـــيـب يـــشـــهـــد
االحتـفـاء بذكـريات عـزيـزة غالـية
عـلـيه جـاءت مـتـزامـنه هـذا الـعام
فقـد احـتفى الـعراقـيـون بالـذكرى
ـرجعية العليا اخلامسة لفتوى ا
بــالــدفــاع الـكــفــائي في / 6 / 13
 2014التي كان لـها األثر الـكبير
في دحر االرهاب واالرهابي اذ
ســـرعـــان مــا انـــطــلـــقت حـــشــود
ـقـدس االبـطــال مـلـبـ الــنـداء ا
ـواجـهة ومـسـارعـ الى سـوح ا
الـساخـنـة لـلتـكـفـيريـ اجملـرم
األوغــاد) مـــشــيـــرا الى ان(دمــاء
الـــشــهــداء األبـــرار طــرزت تــراب
العراق بعـد أنْ دنّسه االرهابيون
األوغـاد) واضـاف (حـ نـحـتـفي
بـالفـتـوى التـاريـخـية لـلـمرجـعـية
الدينية العليا فالبد ان نقرن ذلك
باالشارة واالشادة بـالدور الرائد
ـبـارك حـيث لـلـحــشـد الـشـعــبي ا
كـان الـرقم الـصـعب في مـعـادالت
الـقــوى  واسـتـطـاع بــفـضل الـله
ـب وتوفـيـقه  انّ ينـجـز الفـتح ا
مع ســـائـــر قــواتـــنـــا األخــرى من
اجلـــيـش والـــشـــرطـــة واحلـــشـــد
العـشـائري) . واشـار الـصدر الى
نـاسـبات االخـرى (مرور ان من ا
قـرن ونـصف الــقـرن عـلى اصـدار
أول صحـيفة فـي العراق في /15
  6/1869وهـذا عـيـد  الـصـحـافة
الــعـراقــيـة) مــضــيـفــا (ونـحن اذ
نـهــنئ  الـصـحـافـيــ الـعـراقـيـ
بـــعــيــدهم  جنــدّد الـــثــنــاء عــلى
مــواقـفــهم الــوطـنــيـة وجــهـودهم
اخمللـصـة في التـنـوير والـتـغيـير
والتوعيـة ضارع الـيه سبحانه
ان يجـعلـهم في طـليـعة الـعامـل

خلدمـة الـدين والـشـعب والوطن)
الفتا الى ان(لـالحتفـاالت دالالتها

الـكــبـيـرة عـلى أنَّ الــعـراق الـيـوم
بدأ يستـعيد عافـيته وينفض عن
نــــفـــسه الـــغـــبـــار اذ بـــرز الـــدور
تـميز لـلعـراق  على كل الـصعد ا
مـحـلـيـا واقـلـيـمـيـا ودولـيـا وهو
مــــاض فـي طــــريــــقه الـى بــــلـــوغ
مـوقــعه الــعـالي حتت الــشـمس).
واصدرت كـتلـة احلكـمة الـنيـابية
بـيانـا اوضـحت فـيه مـوقـفـها من
ـرجـعيـة الـدينـيـة مطـالـبة بـيان ا
ــا ورد فـيه. احلـكــومـة بــاالخـذ 
وجــاء في نص الـبــيــان إن (عـلى
احلــــكــــومـــة ان تــــتــــبــــنـى هـــذه
التـوصيـات وحتـويلـها الى واقع
عـمـلي مـحـدد بـتـوقـيـتـات زمـنـيـة
غـيــر قـابـلـة لــلـتـمـديــد) مـطـالـبـة
رئـيس مـجـلس الـوزراء بـ(تـقـد
اســـــمـــــاء الـــــوزراء لـــــلـــــوزارات
الــشــاغــرة خالل مــدة ال تــتــعـدى
اســــبـــــوعـــــا واحــــدا وخـــــاصــــة
الوزارات االمنـية وعدم الـسماح
لــلــكــتـل الــسـيــاســيــة بــتــكــريس
احملــــــاصـــــــصــــــة واخــــــتــــــيــــــار
الشـخـصيـات الـكفـوءة والـنزيـهة
والــشــجــاعــة من دون اخلــضـوع
لــضــغــوط الــكــتـل الــســيــاســيـة)
مـضيـفـة ان(عـلى اجملـلس االعلى
ـكــافـحـة الــفـسـاد تـقــد نـتـائج
اعـــمـــاله من تـــاريخ الـــتـــشـــكــيل
ولـــــــغــــــايــــــة  2019 /6/ 30الى
مـــجـــلس الـــنـــواب ) مــطـــالـــبــة
بـ(تـقد مـشـروع قانـون لـتـعديل
الـقوانـ الـتي مـنحت امـتـيازات
ــــــواطــــــنـــــ او ســــــوء كـــــانـت 
مسؤولـ ويقوم مـجلس النواب
بـــتــعـــديــلــهـــا خالل عــام (2019
مــؤكــدة ضـــرورة(الــقــضــاء عــلى
الــبـيــروقـراطــيــة الـتي اصــبـحت
ــشـــاريع عـــائـــقـــا امـــام اجنـــاز ا
ـهمة الكبـيرة وتقـد اخلدمات ا
لــلـمــواطــنـ ). مـن جـهــة اخـرى
صــدر قـرار بــاسـتــدعـاء ثــمـانــيـة
اشخاص من التـيار الصدري مع
الـــــــتـــــــلـــــــويـح بـــــــطـــــــردهـم من
التـيار.وبحـسب منـشور لصـفحة
صـــالح مـــحــمـــد الـــعــراقـي عــلى
قـربة من زعيم الـتيار فيسـبوك ا
ـدرجة مقـتدى الـصدر فـإن(على ا
اسماؤهـم ادناه تسـليم انـفسهم
خـالل ثالثـــــة ايـــــام الـى جلـــــنــــة
اجلــــمـع والــــتــــقــــصي واال فــــهم
مـطـرودون من الــتـيـار وال يـجـوز
الـتـعـامل مـعـهم لـوجـود شـبـهات
حتـوم حــول نـزاهــتـهم) واضـاف
انه (الـتـبـرئــة سـتـصـدر بـحق كل
من تــثــبـت عــدم ادانــته في حــال

حضوره ومثوله للتحقيق).
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أطــلق مــصــرف الــرافــديـن دفــعـة
جـديدة مـن سلـفـة مـوظـفي دوائر
الـدولــة الـتي تــتـراوح بـ  3و5
و 10ماليــــ ديـــنـــار عن طـــريق
استر كارد الدولية.وقال بطاقة ا
ــكـتب االعـالمي لـلــمــصـرف في ا
بـيــان امس إنه ( صــرف دفـعـة
جـديـدة من سـلف مـوظـفي دوائـر
الـــدولــة ألكـــثــر مـن الــفي و 800
مــــوظـف من الــــذين  تــــوطــــ
ـصرف وحـصلوا رواتبـهم لدى ا
الفتا على البـطاقـة االلكتـرونية) 
الى ان (صرف تلك السـلفة يكون
ـسـتـفـيـد  ثم عن طـريق بـصـمـة ا
وظف عـبر إرسـال رسالة ابالغ ا
ـنـحه الـسـلـفـة نـصـيـة تـخـطـره 
وذلك بـعـد اســتـكـمـال اإلجـراءات
ــنــحه ايــاهـا الــقــانــونـيــة كــافـة 
وصرفـها عن طـريق أدوات الدفع

االلكتروني).
ـصــرف في وقت سـابق  وحـدد ا
مـدة تـســديـد قـرض  50 مـلـيـون
ــذاخـر ألصــحـاب اخملــتــبـرات وا
ــصــرف ان الــطــبـــيــة. واوضح ا
(مـدة تـسـديـد قـرض  50 مـلـيون
لــتـــمــويل اصــحــاب اخملــتــبــرات
ـــذاخـــر الـــطـــبــيـــة تـــصل الى وا
ـدة إمـهـال 3 خـمس سـنــوات و
اشـهر) مـشـيـرا الى ان (الـقرض
قدم يكون بـضمـان رهن العقـار ا
ــقــتـــرض من الــدرجــة من قـــبل ا
ـــــــصـــــــرف االولـى لـــــــصـــــــالح ا
صرف قرر كضمان) مبينا ان (ا
ايضا منح  25 مليون دينار الى
ــذاخـر اصــحــاب اخملــتــبــرات وا
الــطـــبــيــة شــرط ان يــقــدم كــفــيل
ضــامن مــوظف مــدني مـن دوائـر
ــوطـــنـــة رواتـــبه لــدى الـــدولـــة ا

ـــــصـــــرف). الى ذلك  فـــــاحتت ا
ـالـيـة الـنـيـابـيـة وزارة الـلـجـنــة ا
ـاليـة لـتخـفيـض نسـبـة الفـائدة ا
واطن وظف وا على قروض ا
ــتـقــاعـديـن. وحـمــلت وثـيــقـة و ا
تـــوقــيع رئــيس الــلـــجــنــة هــيــثم
اجلــبــوري ومـــوجــهــة الى وزيــر
ـاليـة الـتي تـتضـمن (بـنـاءً على ا
اتــفـاق شــفــوي اولي مع الــوزيـر
على امكـانية الـنظر في تـخفيض
نـــســـبــة الـــفــائـــدة عـــلى قــروض
ـــــواطـــــنــــ و ـــــوظــــفـــــ و ا ا
ـئـة الى 5 ـتـقــاعـدين من  8 بـا ا
ـعـاشـية ـئـة نظـرا لـلـظـروف ا بـا
الصـعبـة وارتفـاع نسـبة الـفوائد
مــــقــــارنــــة مـع الــــدول االخـــرى).
وكانت اللـجنة قـد بحثت مع وفد
ـــــتــــقـــــاعــــدين من شـــــريــــحــــة ا
ن ـــدنـــيــ  الـــعـــســكـــريــ وا
تـظــاهـروا امــام مـجــلس الـنـواب

لزيادة رواتبهم .
 وقال الـبيـان ان (اللـجنـة اعربت
عن استـعدادها لـدراسة مـطاليب
تقـاعدين بشأن تظاهـرين من ا ا
زيـادة الــرواتب ومـتــابـعــتـهـا مع
ـالـيـة وهــيـئـة الـتـقـاعـد . وزارة ا

ـتقاعـدون من موضوع ويعاني ا
تـدنية وسط مـطالبات الرواتب ا
ـا يـتالءم ـســتـحـقـات  بـزيـادة ا
ــعـيـشـة واحــتـيـاجـات مع غالء ا
احلــيـاة . وقــالــوا في احـاديث لـ
(الزمـان) ان (الـرواتب احلالـية ال
ـعـيـشة تـكـفي لـتـغـطـيـة نـفـقـات ا
والـــدواء والســـيـــمـــا بـــعـــد قــرار
صــرفــهــا شــهــريــا الن هـنــاك من
يــتــقــاضى  300 الف ديــنــار كل
شهر بسبب التـمييز الذي يجري
ـــتـــقـــاعـــدين الـــســـابـــقــ بــ ا
واحلـــالــيــ نــتــيـــجــة الــقــانــون
وحد الـذي ال ينصف الـشريحة ا
والذي يعـد مجحـفا بحـقهم حتى
وان كانـوا من الـورثة) واشاروا
ـتعـاقـبة لم الى ان (احلـكومـات ا
ـوضـوع زيـادة الـرواتب تـلـتـفت 
ــنــاشــدات ــطــالــبــات وا بــرغم ا
ـســتـمـرة حــيث انـهــا جتـاهـلت ا

ذلك بأستمرار) 
مــتــســائـــلــ (كــيف يـــســتــطــيع
تـقـاعد قـضـاء ايام الـشـهر دون ا
ــــد يــــده لالخــــريـن لـــطــــلب ان 
مـســاعـدة  فـهـل تـكــفي الـرواتب
احلالـية لتـوفيـر االحتـياجات من
الفت مـأكل ومـلـبس وغـيـرها?) 
الـى انه (فـي كل مــــــرة نـــــطـــــالب
بـالـزيـادة لـكـنـنـا نـتـفـاجا بـذرائع
التــــصــــدق لــــذلك البــــد ان يـــدرك
ـسؤولـون واصـحـاب الـقرار ان ا
هـذه الــشـريـحـة تــكـاد تـهـبط الى
قــاع الـــفــقـــر الــعـــمــيق وتـــنــازع
صعـوبات احلـياة النـتظـار موعد
الــــراتـب الــــذي ال يــــكــــفي اليــــام
قــلـــيــلــة) مــطــالــبــ احلــكــومــة
بـ(ضرورة تعديل القانون وزيادة
ــا يـتالءم مع اوضـاع الـرواتب 
هـــذه الـــشـــريـــحــة الـــتي خـــدمت

الدولة لسنوات طوال).
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ارجأ مجلس الـنواب جلسته الى
ـقـبل لـلـتـصـويت على االسـبوع ا
مـلف الـوزارات الـشـاغـرة وانـهاء
ــنــاصب بــالــوكــالــة بــعـد ادارة ا
مـنـاقـشــة ازمـة الـسـكن وقـراءة 7
مـشــاريع قـوانـ فــيـمــا اعــلـنت
النائـبة عن محـافظة نـينوى منى
ان على العبيدي عن موافقة البر
عــد ضــحـايــا اخلــسـفــة شــهـداء.
وقال بيان امس ان (اجمللس عقد
جــــلـــســــته بــــرئـــاســــة مـــحــــمـــد
احلـلـبـوسي نـاقش فـيـهـا تـقـريرا
لـلـجنـة مـراقـبـة تـنفـيـذ الـبـرنامج
احلــــــكـــــومـي والــــــتـــــخــــــطــــــيط
الـسـتـراتـيـجي عن مـعـاجلـة أزمة
السـكن والـقراءة االولـى لقـوان
انــضــمـام الــعــراق الى اتـفــاقــيـة
حـــمـــايـــة واســتـــخـــدام اجملــاري
ـــائــــيـــة الــــعـــابــــرة لـــلــــحـــدود ا
والـبـحـيــرات الـدولـيـة هـلـسـنـكي
 1992وقـانـون انـضـمـام الـعراق

الى االتــفـاقــيــة الـدولــيـة لــضـبط
وادارة مــــــيــــــاه الــــــصــــــابــــــورة
والــــرواسـب وكــــذلك انــــضــــمـــام
الــعـراق الى االتــفـاقــيـة الــدولـيـة
لإلنقـاذ لسـنة (1989 ولفت الى
ان (اجلــــلـــســــة شـــهــــدت اجنـــاز
الــقــراءة االولى لـتــعــديل قــانـون
وزارة الــتــربـيــة رقم  22 لــســنـة
 2011 وقــــــانــــــون رسـم طــــــابع
دارس احلـملـة الـوطنـيـة لبـنـاء ا
ورياض االطـفال والـتعديل االول
لقـانـون احلـجـر الزراعي رقم 76
لـسـنة  2012 فـضال عن الـقراءة
االولى لـقـانـون هـيـئـة الـتـصـنـيع
احلــــربي) وتــــابـع الــــبــــيـــان ان
ـان ناقش ايضـا قرار انهاء (البر
عــمل مــجــلس مــفــوضــ هــيــئـة
االعالم واالتصاالت وبعدها تقرر
ــقــبل عــقـــد اجلــلــســة الــســبت ا
لــلـــتـــصـــويت عـــلى الـــكــابـــيـــنــة
الشاغرة) وفي الشأن ذاته  لفت
احلــــلــــبــــوسـي الى ان مــــجــــلس
النواب بانتـظار ارسال احلكومة

ــــرشــــحــــ لـــشــــغل ألســـمــــاء ا
ـتـبقـيـة في الـكـابـيـنة ـنـاصب ا ا
احلكومية وانهاء العمل بالوكالة
والـدرجات اخلـاصـة قـبل انـتـهاء
الـــفــــصل الــــتـــشــــريــــعي. ووجه
احلــلـــبــوسي بـ (تــوجـــيه كــتــاب
رســـــمي الـى رئـــــيـس مـــــجـــــلس
الوزراء يـتضـمن إزالة اخملـالفات
القـانونيـة العضـاء مجـلس امناء
شـبـكـة االعالم الـعـراقـيـة وهـيـئـة
االعـالم واالتـــــصـــــاالت عـــــلى ان
يـــتـــحـــمل اخملـــالف الـــتـــبـــعـــات
عنية القانونية) و دعا اللجنة ا
الـى (تــوحــيــد الــقـــرار الــنــيــابي
اخلاص بـشـبكـة االعالم الـعراقي
وهـــيـــئـــة االعالم واالتـــصــاالت)
واوعز احللبـوسي بـ(فتح مكاتب
تــمـــثــيل لـالعالم واالتــصــاالت و
ـالـية الـنـزاهة وديـوان الـرقـابـة ا
ــركـــزي الــعـــراقي في والـــبــنـك ا
مــــجــــلس الــــنـــواب) مــــوجــــهـــا
(بــتــضــيــيف مــديــر عــام الــطـرق
ـالـيـة واجلـسـور ووكــيل وزارة ا

وازنة في الوزارة ومدير دائرة ا
الــــيــــوم االثــــنــــ فـي مــــجــــلس

النواب).
 وقررت جلنة اخلـدمات واالعمار
الـنيـابـية تـضـييف طـار الربـعة
وزراء عقب انفجـاري بحر عمان.
بــدورهـا  اعــلــنـت الــنــائــبــة عن
مـحـافـظة نـيـنـوى مـنى الـعـبـيدي
عن مـوافقـة احلـلـبـوسي عـلى عد
ضـحـايا اخلـسـفـة شـهـداء.وقالت
الــعـبــيــدي في تـصــريح امس ان
ـة ارهابية وقعت في (هناك جر
مــحـــافـــظـــة نـــيــنـــوى لـــشـــهــداء
مـغــدورين والــبـالغ عــددهم الـفي
و 700 شــهــيـــدا عــلى يــد داعش
ورمـي اجـــــســـــادهم فـي حـــــفــــرة
اخلسـفـة وبعـضـهم قد  رمـيهم
ولـفـتت وهم عـلـى قـيــد احلـيـاة) 
الى ان (اســـرهم لـم يــســـتــلـــمــوا
اجــــســــادهـم حلـــتـى االن لــــعـــدم
تـــمــكــنـــهم من الــوصـــول الــيــهم
لـصعـوبـة فـتحـهـا واخـراج جثث

الشهداء).

وأكد النـائب عن محافـظة االنبار
ــثـــلي فـــالح الـــعـــيـــســـاوي ان 
احملـافـظـة لن يـسـمـحـوا بـتـنـفـيـذ
قرار وزارة العلوم والتكنولوجيا
ـواد ــلـوثــة  بــنـقل الــنـفــايـات ا
مــشـعــة والـقــادمـة من مــحـافــظـة
الــــبــــصــــرة الى االنــــبــــار.وقــــال
العـيسـاوي في تـصريح امس إن
(قـــــــــــرار وزارة الــــــــــعـــــــــــلــــــــــوم
والــتـكــنـولـوجــيـا بــنـقل نــفـايـات
شعة من البصرة واد ا ملوثة با
لــطـــمــرهــا في االنــبــار هــو قــرار
مبـينا مسـتغرب ومـثيـر للـريبة) 
سـافات ان (نقل هـكذا نـفايـات و
طـويـلـة تـتـعـدى  560كـيـلـومـتـرا
لـطمـرهـا في صـحراء االنـبـار هو
امــر الجنــد له تــفـســيــراً مـهــنــيـاً
لوجود صـحارى اقرب بـكثير من
ناطق األساسية لـتلك النفايات ا
في السمـاوة والناصـرية واخرى
بــ الــبــصــرة والــسـمــاوة وهي
ـــنــاطق صـــحــارى بــعـــيــدة عن ا
السكنـية والزراعـية). في غضون

ذلك  افاد مـصدر بأنـه  تأجيل
الــتـــصــويت عــلـى رئــيس جلــنــة
صدر ان النزاهة النيابية.وقال ا
(تــقــرر تـاجــيل الــتــصـويـت عـلى
رئـيس جلـنــة الـنـزاهـة الـنـيـابـيـة
ــقـرر فـي جـلــسـة امس ونــائـبه ا
بسبب عدم الـتوصل الى اتفاق).
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ـــهـــجـــرين  162 نــازحـــا من اعـــادت وزارة الـــهـــجــرة وا
مـخـيــمـات الـنـزوح في عـامـريـة الـفــلـوجـة الى مـنـازلـهم في
ــحـافـظـة االنــبـار .وقـال مــديـر عـام دائـرة قـضــاء الـقـائم 
شـؤون الـفروع في الـوزارة عـلي عـباس جـهـاكيـر في بـيان
امس ان ( 162نــازحــا عــادوا من مــخـيــمــات الــنـزوح في
ـدينـة الـسيـاحـية إلى مـنـاطق سكـناهم عـامريـة الفـلـوجة وا
األصــلـــيـــة في الـــقــائم) مــبـــيـــنــا ان (ذلك جـــاء من خالل
ــبـاشــر من قـبل فــرع الـوزارة في األنــبـار مع الــتـنــسـيق ا

وزارة النقل وقيادة عمليات احملافظة). 
وأعـلنـت خـليـة اإلعالم األمـني عـن عودة  60 إيـزيـدياً الى
مـنـاطق سـكـنـاهم فـي سـنـجـار في مـحـافـظـة نـيـنـوى كـانوا

نـازحـ في مـخـيم بـسـوريـا. وذكـر بـيـان لـلخـلـيـة امس ان
(جـهاز األمن الوطني أشرف على عودة 12 عـائلة ايزيدية
يـصل عــدد أفـرادهـا الى 60 شــخـصــا من مـخــيم نـوروز
السـوري إلى مناطق سكناهم في سـنجار بعد هروبهم من

داعش عام 2014).
وأضــاف انه (جــرى تــدقــيق أوراق الــعــائــدين الــرســمــيــة
والتـأكد من سالمة مـوقفهم األمـني). واشرف جهاز األمن
الوطني قبل عشرة أيام على عودة 70 شخصا من اخمليم
ـستـلزمـات الـضروريـة لهم وسط الـسـوري نفـسه وتأمـ ا
واطنـ العـائدين الذيـن قدموا الـشكر ترحيب كـبيـر من ا
لــلــقــوات األمــنــيــة عــلى مــا بــذلــته من جــهــود فـي حتــريـر
األراضي وتطـهيرهـا ومسـاعدتهم عـلى العـودة مجددا الى

ديارهم. 

علي السيستاني 

شعار مصرف الرافدين
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هــدد نـاشـطــون بـالــتـظــاهـر ضـد
احلــكــومــة بــسـبـب شح ســاعـات
جتـهـيـز الـطـاقـة الـكـهـربـائيـة في
دن . وقـالوا في تصريح بعض ا
امس ان (احلكومة ال تفهم سوى
لـغـة الـضــغط والـتـهـديـد وخالف
ذلك لم تـنـجـز شـيـئـا حـيث قـررنا
مــنــحــهــا ثـالثــة أيــام لــتــحــسـ
جتهيز احملافظات بالكهرباء وإال
فـــإن احلـل ســـيــــكــــون الــــعـــودة
لــلـــتــظــاهــر كــمــا يــحــدث في كل
صيف) واكدوا ان (البالد تـشهد
وحتديدا خالل هذه االيام ارتفاع
درجـات احلــرارة رافـقــهـا تـراجع
كبيـر في ساعات الـتجهـيز فضال
عن عدم استقرار منظومة الطاقة
الــتي تــؤدي الى عــطـل االجــهـزة
الــكــهـربــائـيــة وتــوقف بــعـضــهـا
احيـانا) واشاروا الى ان (هـناك
غليانـا شعبيـا بسبب جتدد ازمة
الـكهـربـاء التي اصـبـحت مشـكـلة

عـقيـمـة ال تـتمـكن احلـكـومات من
ــوضـوع حــلــهــا حــيث ان هــذا ا
مـسـتـمـر مـنـذ اكـثـر من  15عـاما
ــــواطن يــــعـــاني مـن تـــدهـــور وا
مـطـالـب ـنــظـومـة الــوطـنـيـة)  ا
احلكومة بـ (ايجاد حلول سريعة
ـدى الـقـريب مع وواقـعـيـة عـلى ا
زيــادة سـاعــات الــتـجــهــيـز خالل

هذا الصيف). 
وأطــلـق مــواطــنــون ونــاشــطــون
حملة بـعنوان (طـفي الزايد) على
مـــواقع الـــتــواصل االجـــتـــمــاعي
لــتــرشــيــد إســتــهالك الــكــهــربـاء
وبـــــالـــــتــــالـي زيـــــادة ســـــاعــــات
الـتجـهـيز.وتـظـاهر الـعـشرات من
ــواطــنـــ في مــحــافــظــة بــابل ا
لــلــمـطــالـبــة بـتــوفــيـر الــكـهــربـاء
واخلــــدمــــات.وقــــال مـــصــــدر في
تـصـريح امس ان (الـعـشـرات من
ابناء احياء العسكري و الشرطة
واحلـامـيـة تــظـاهـروا لـلـمـطـالـبـة
بتـوفيـر الـكهـرباء واخلـدمات في
تظاهرين مناطقهم) مبينا ان (ا

هـددوا بـاالعـتـصـام في حـال عدم
ــطــالــبـهـم).وعـزْت االســتــجــابــة 
ياه في مديرية ماء نينوى شح ا
وصل الى أغلب مـناطق مـدينـة ا
ــتـكـررة انــقـطـاعــات الـكــهـربـاء ا
والـتــفـاوت بـالــفـولـتــيـة اجملـهـزة
لـلـمــشـاريع الـتـابــعـة لـهـا.وقـالت
ــــديــــريــــة في بــــيــــان امس انه ا
(نــتـــيــجـــة حــدوث انـــقــطـــاعــات
مــتــكـررة بــالــكـهــربــاء الـوطــنــيـة
وتــفـاوت بـالــفـولــتـيــات اجملـهـزة
لـلـمـشـاريع الـتـابـعـة الى مـديـرية
مــاء نــيــنــوى وعـدم اشــتــغــالــهـا
بصورة مستمرة ادى الى حدوث
شح فـي اغــلـب مــنـــاطق مــديـــنــة

وصل).  ا
 وعــد الــنــائب عن كــتــلــة الـنــهج
الوطـني حـس الـعقـابي مـشكـلة
الكهرباء ستراتيجية بحاجة الى
حـــــلــــول فـــــعـــــلــــيـــــة ولــــيـــــست
تـــرقــيــعـــيــة.وقــال الــعـــقــابي في
تصريح امس إن (مـلف الكـهرباء
في الـبالد قضـيـة مـعقـدة ومـهـمة

وهي أكــــــبــــــر مـن حــــــصــــــرهـــــا
بـاسـتـجـواب فـاجلـميـع يعـلم أن
االســـــتــــجــــواب حق دســــتــــوري
وقانـوني ولكن نـحن بحـاجة إلى

حـــلــول نــقــدمــهـــا لــلــمــواطن مع
ارتفاع درجات احلرارة في فصل
الــــصــــيف) واضـــاف ان (وزارة
الكـهربـاء تؤكد ان  20ألف ميـغا

واط تــكــفي لــتــزويــد الــكــهــربــاء
لــعـشــرين سـاعــة يـومـيــاً لـكــنـهـا
تـتـحـدث مــرة اخـرى عن مـشـكـلـة
جديدة لم نسمع بها سابقاً وهي

الـتـوزيع والـنـقل) مـتـسـائال (مـا
رتـفع هي احلـكـمـة من االنـتـاج ا
لـلـطـاقـة الـكـهـربـائـيـة دون وجود
آليـات توزيع لهـا وماذا سـيجني
ـــواطن مـن أرقــام تـــعـــلن عـــبــر ا
وســـائل اإلعالم حلـــجم االنـــتــاج
دون أن يــــرى حـــلـــوال واقــــعـــيـــة
تـــــخـــــفف مـن أعــــبـــــائه)  ورأى
العقابي انه ( يـنبغي على رئيس
الوزراء أالنـتباه لـهذه اجلـزئيات
ـشـكـلة ومـا يـعـلن من وحـقـيـقـة ا
أنـــصـــاف حــــلـــول تـــرقــــيـــعـــيـــة
ومــهــاتـرات إعـالمـيــة قــد ضــجـر
واطن مـنها) مبيـنا ان (قـضية ا
مـنـظـومــة الـكـهـربـاء والـشـبـكـات
الــنــاقـلــة بــاالمـكــان مــعـاجلــتــهـا
وإيــجــاد خــطــوط نــاقــلــة بـشــكل
ســلـس دون تــاخــيــر بــعــيــداً عن
االنــشــغــال بــجــوالت تــراخــيص
وعـقـود لــزيـادة االنـتـاج ال فـائـدة
مــنـهــا في قـطــاع الـكــهـربـاء دون
وجـود شــبـكـات نـاقــلـة اسـاسـا)
ــــــشــــــكـــــلــــــة هي وتــــــابع  ان (ا

ستـراتيجـية وبـحاجـة إلى حلول
ـضي فـعــلـيـة عـلـى األرض قـبل ا
ـانـية). في غـضون بإجـراءات بر
الكات الـهنـدسية ذلك  اجنزت ا
والـفـنـيـة في فـرع تـوزيع كـهـرباء
النجف مـجموعـة من مشاريع فك
االخــتــنـاقــات الــطــارئـة واصالح
مـــجـــمـــوعـــة من االعـــطــال الـــتي
حدثت مـؤخـرا . ويعـاني الـعراق
مـنـذ عـقـود أزمة ونـقص حـاد في
الـكـهـربـاء بـبـسبـب تـهالـك البـنى
ـــالي الـــتـــحـــتـــيــــة والـــفـــســـاد ا
واالداري. الـى ذلــك جـــــــــــــــــــددت
ـتـحدة لـلـمـرة الثـالـثة الـواليات ا
تــمــديــد إعـفــاء الــعــراق مـدة 90
يـــومــــا من الــــعــــقــــوبـــات الــــتي
فــرضــتــهــا عـلـى ايـران تــتــيح له
استيراد الـكهرباء والـغاز اللذين
يعتمـد عليهمـا في فصل الصيف
ــومــة الـــذي تــشــهــد الـــبالد لــد
تولـيد الـطاقـة للـمواطـن  .وقال
مــــصــــدر في تــــصــــريح امس ان
دة (العراق ضمن تمديداً جديداً 

 90يـــومـــاً الســـتــيـــراد الـــطـــاقــة
االيرانـية بـعد مـفاوضـات طويـلة
تحـدة قبل انـتهاء مع الواليـات ا
مـــهـــلـــة االعـــفـــاء).  ويــاتـي هــذا
االعـفـاء بـعـد تـصـاعـد االزمـة ب
واشــنـطن وطــهــران في اخلــلـيج
وكالهــمــا تـقــيم مــعــهـمــا بــغـداد
عالقــات قــويــة والســيــمــا ان هـذ
االجـــراء  يـــعــــد أمـــرا حــــيـــويـــا
بـالـنـسـبـة لـلـعـراق الـذي يـقع في
حيث مـنـطـقـة حـراريـة سـاخـنة  
تــتـــجــاوز درجــات احلــرارة هــذا
وسـميـة بكـثير عـدالت ا العـام ا
مــا يـزيــد اسـتـهـالك الـكــهـربـاء و
اخلـشــيـة من جتـدد الــتـظـاهـرات
ــنـددة بــنـقـص اخلـدمــات الـتي ا
تــــــــنـــــــطـــــــلـق فـي بـــــــدايــــــــة كل
صــيف.وأعــادة واشــنــطن فــرض
عـــقــوبــات عــلى قـــطــاع الــطــاقــة
اإليــــراني في تــــشـــرين الــــثـــاني
ـــاضي بــعـــد انــســحـــابــهــا من ا
وقع ب الدول االتفاق النووي ا
العظمى وطهران في عام .2018
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WKLŠ∫ ناشط يحمل ملصقا يدعو لترشيد استهالك الكهرباء

ونشـاط لـلريـاح الـسطـحـية وذلك
عــــلى مــــحـــــافــــظــــات الــــطــــائف
والعـرضـيات ومـيـسان. بـدورها
نطقة دني  دعت إدارة الدفاع ا
قيم ـواطن وا كرّمة ا مكة ا
والـــــزوّار إلى أخــــذ احلــــيــــطــــة
واحلذر وعـدم الـتنـزه في بـطون
رتـفعات ومهابط األوديـة وقمم ا
اجلـبـلـيـة مـؤكـدةً ضـرورة اتـباع
تــعـلــيـمــات وإرشـادات الــسالمـة
الــتي يــجب مــراعــاتــهـا فـي مـثل
ـنـاخـيـة. الى ذلك هـذه احلـاالت ا
افــــاد مــــركــــز رصـــد الــــزالزل في
جــامـــعــة طـــهــران امس االول ان
هــــزة ارضـــيــــة ضـــربـت قـــضـــاء
خانـق في محـافظـة ديالى.وقال
ـركــز في تـقـريــر صـادر عـنه ان ا
(هــزة ارضــيــة ضــربت خــانــقــ
بــقـوة  2.7عــلى مــقـيــاس رخــتـر
وبـعـمق  10كـيــلـومــتـرات وعـلى
بــعـد  18كــيــلــومــتــرا من مــركــز
الـــقــضـــاء). وضــرب زلـــزال اخــر
بـــقــوة  6.4درجـــات مـــقـــاطـــعـــة
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اكد مـنبىء جـوي استـمرار حـالة
عــــدم االســــتـــقــــرار في مــــنـــاطق
مــتـفــرقــة من مـدن شــمــال الـبالد
حــتى نــهــايــة الــشــهــر احلــالي .
وكتب صـادق عطـيـة في صفـحته
علـى فيـسـبـوك امس ان (االجواء
غــيــر مــســتــقـرة وتــســتــمــر هـذه
احلالة الى نهايـة الشهر اجلاري
بسـبب وجود تـيار هـوائي غربي
ــنــخــفض مــتــمــركــز في مــرافق 
طبقات اجلو العـليا غرب تركيا)
مـــؤكــدا (اســتــمــرار الـــتــقــلــبــات
ـقــبـلـة) واالمـطــار خالل االيــام ا
وتـــــابـع ان (ارتــــــفــــــاع درجـــــات
احلرارة يستمر فقط اليوم االحد
ومتـوقع ان تـصل درجـة احلرارة
في الظل خالل سـاعات الـظهـيرة
ـــنــطــقــة الى  48-47درجــة في ا
الــوســطى) مـــضــيــفـــا (وتــعــود
بـــاالنــخــفـــاض الــتـــدريــجي غــدا
االثـنــ اجـواء مـثــالـيـة صــيـفـيه
اقرب لالعـتدال الى يـوم االربعاء

ــقــبل و انــخـفــاض مــحــسـوس ا
بدرجات احلرارة). 

وتوقـعت الـهيـئـة العـامـة لالنواء
اجلـــويــــة والــــرصــــد الـــزلــــزالي
الــتــابــعــة لــوزارة الــنـقـل حـدوث
تـــــذبـــــذب في درجـــــات احلــــرارة
مــابــ ارتـــفــاع وانــخــفــاض في
ـقـبلـة.وذكر بـيان األيام االربـعة ا
لــلـهــيـئــة امس ان (طـقس الــيـوم
األحـــد ســــيــــكــــون صــــحــــواً في
نـاطق كـافة وسـتسـجل درجات ا
احلـرارة الـعـظـمى في بـغـداد 46
درجــة وفي الــبــصـرة 49درجـة)
وأضاف ان (طقس يـومي األثن
والـثالثــاء سـيـكــون صـحـواً دون
تــغـــيــر في درجـــات احلــرارة عن
الــــيــــوم الــــســــابق أمــــا طــــقس
االربعاء فيكون صحواً ايضا في
ــنــاطق مع إنــخــفــاض درجــات ا

احلرارة). 
وأصدرت الهيئة العامة لألرصاد
وحـمـايـة الـبـيـئـة في الـسـعـوديـة
تـنـبـيـهـاً بـتـسـاقط أمـطـار رعـديـة
مـصـحوبـة بـتـدنٍّ لـلرؤيـة األفـقـية
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