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وإصــابــة  102آخــريـن خالل تــدافع
حـــدث بـــ الـــزائــريـن في الـــصــحن

احلسيني.
الى ذلك  اكملت مديرية بلدية كربالء
ــركـز حــمـلــة الــتـنــظـيف اخلــاصـة 
ـدينـة والـشوارع الـفـرعيـة الـتابـعة ا

لـها خـالل زيارة الـعـاشـر من مـحرم. 
nOEMð WKLŠ

ـديـريـة مـاجد وقـال  مسـؤول اعالم ا
اجلــــــبــــــوري لـ(الــــــزمــــــان) امس ان
(احلـمـلـة شـارك فـيـهـا اكـثـر من 700
عـامل تـنظـيف لـلـمـشاركـة في عـمـلـية

زائــرا مـــنــهم  10من اهـــالي كــربالء
والـبـعض االخــر من قـضـاء الـهـنـديـة
مبينا ومن مدن محـافظات مخـتلفة) ,
ان (الـــوفــاة جــاءت نـــتــيـــجــة ضــغط
االقدام على صدور الزائرين ورقابهم
وكـان اصـابــة اكـثـر من  99زائرا في
مـنـاطق مـخـتلـفـة من اجلـسم نـتـيـجة

الضغط  على اجسادهم).
ÃöF « wIKð

واكـــــد ان (اغــــــلب االصــــــابـــــات هي
الكسور والكـدمات والرضوض حيث
 نقلهم الى مستشفى الكفيل لتلقي
الـــعـالج بـــعـــد ان  اســـعـــافـــهم في
ــســتــشــفى احلــســيـنـي). وشـيــعت ا
الـعتـبـة احلـسيـنـيـة جثـامـ عدد من
الزائرين الـذين ذهبوا ضـحية حادث
الـــتــدافع واالخـــتــنــاق خـالل احــيــاء
ركــــضــــة طـــويــــريج واعـالن احلـــداد
فيما الرسمي عـلى ارواح الضـحايا ,
عــزت فــعــالــيـــات ســيــاســيــة بــوفــاة
ضـاعـفة الـزائرين وسـط مطـالـبـات 
الـيقـظـة واستـنـفار اجلـهـود للـحؤول
دون تــــكـــرار وقـــوع أحـــداث كـــهـــذه.
وأقامت االمانتان العامـتان للعتبت
احلــسـيــنــيــة والــعــبــاســيــة مـجــلس
الـفاحتـة عـلى أرواح الـشـهـداء الذين
ضـــحــوا بــأرواحــهـم أحــيــاءً وادامــة
سـير الـعـزاء اخلالـد في منـطقـة ب

احلرم . 
وأعــــلـــنت وزارة الـــصــــحـــة في وقت
ســابق عن اســتـشــهـاد  31شـخــصـاً
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ــديـــنــة حــيث اســتــمــرت تــنــظــيف ا
احلـمـلـة حـتى بـعـد الـثـاني عـشـر من
محـرم) مـشيـرا الى انه ( رفع نـحو
 5االف طـن من الــنــفــايــات نــتــيــجــة
مـخــلـفـات الــزيـارة و الـتــوجه بـهـا
عــبـر سـيــارات الـبــلـديـة الـى مـنـاطق
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صـوت مجـلس مـحافـظـة كـربالء على
فتح حتقيق بحادثة التدافع عند باب
الرجاء في مرقد اإلمام احلس عليه
السالم . وقـال عـضو اجملـلس محـمد
الــــطـــلـــقـــاني فـي تـــصـــريح امس ان
(اجمللس صوت عـلى فتح حتقيق في
ـعـرفة حـادث عـزاء ركـضـة طـويـريج 
األسباب). وكشفت العتبة احلسينية
في احملـافظـة عن االسـبـاب التي ادت
الـى حـــدوث فــاجـــعـــة الـــتــدافـع بــ
الزائـرين خالل مـراسم احـياء ركـضة
طــويـريج. وقــال مـصــدر في الـعــتـبـة
لـ(الــزمـــان) امس ان (اصــرار الــزوار
ـــشـــاركـــ في ركــــضـــة طـــويـــريج ا
للدخول الى الصحن احلسيني بدون
فـسح اجملال الفـراد حـفظ الـنـظام في
تـــنــظــيم عــمـــلــيــة الــدخــول ادى الى
تـــهـــاوي الــزوار واحـــدا تــلـــو االخــر
ـا اسـفر ذلك عن اصـابة بالـتـعاقب 

 30زائرا بينهم توفوا باحلال).
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مشـيـرا الى ان (الزوار ارغـمـوا افراد
الــعــتــبــة في الــبــاب اخلــارجي عــلى
الـدخول بـرغم من انـهم طـلبـوا مـنهم
االنتظار للحظات قليلة ولكن لم جتد
نــفــعــا ودخـــلــوا مــعــهـم في مــشــادة
ـصـدر ان (سـبب كالمـية) ,واوضح ا
وفاة بعض الـزائرين تعـود الى حالة
االخــتــنــاق وتـكــدس الــزوار الــواحـد
ــا اسـفــر عن وفـاة 31 فــوق االخـر 
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أرسـلت رئـاسـة اجلمـهـوريـة قانـوني مـجـلس اإلعمـار ومـنـاهضـة الـعـنف األسري إلى
ـان لـلمـضي بـتشـريـعهـما فـيـما اكـد الـرئيس بـرهم صـالح ان الهـدف من اقرار الـبر
مـنـاهضـة العـنف االسري هـو حلمـاية الـعائـلـة من اي اذى والغـاء جمـيع التـشريـعات

السابقة التي تبيح حق الضرب ضد االفراد والسيما النساء واالطفال.

ونقـل بيـان تـلـقـته (الـزمان) امس عن
صالح خالل لقـاء مع عدد من اعضاء
مــجــلس الــنـواب وجلــنــة الــنــهـوض
ـثـلـ عن مـنـظـمـات ـرأة و بـواقع ا
ــنـــاســـبـــة ارســال مـــجـــتــمـع مــدنـي 
ـــان الـــقــول ان الـــقـــانــون الـى الــبـــر
(القانون يأتي حصيـلة جهود حثيثة
ومــســـاهــمــة ومــشــاركـــة فــاعــلــة من
دني اوسـاط مخـتـلـفـة في اجملـتمـع ا
ـواطـن كـونه ــعــنـيــ بــحــقــوق ا وا
يــهـدف حلــمــايــة االســرة من الــعـنف
الـذي يـقع عـلى احـد افـرادها مـن فرد
آخــر والســيـمــا الــنــسـاء والــفــتــيـات
واألطــفــال) ,ولــفت الى ان (مــشــروع
ـة يـحاسب القـانـون عـدّ الـعنف جـر
عليهـا القانون ومن ثم هـو إلغاء لكل
ـارسة الـعنف تشـريع سـابق يبـيح 
مــثل حـق الــضــرب وغـــيــره) مــؤكــدا
نـاهضة الـعنف (تشـكيل جلـنة عـليـا 
من اجلهات ذات العالقة تتولى مهام
عدة ابـرزهـا رسم السـيـاسات وتـبني
الــبــرامج الــتي تــتــضــمن الــتــدابــيـر
نـاسـبة لـلـوقايـة من اشـكال الـعنف ا

االسري كافة).
…dÝ_« W¹ULŠ

واضــاف صـــالح ان (الـــقـــانــون نص
على تـشـكيل مـديـرية عـامة في وزارة
الــداخـلــيـة تــســمى مـديــريــة حـمــايـة
األسرة تتـولى البـحث والتـحقيق في
شـــكــاوى الــعـــنف و كـــذلك تــشـــكــيل
محكمة متخـصصة باألسرة يقع على
عاتـقها الـتحـقيق في قـضايـا العنف)

حتـول اقــتـصـادي كــبـيـر في الــبـلـد).
بدورها  ,قالت رئيسـة اللجنـة العليا
رأة ذكرى الدائمـة للـنهوض بـواقع ا
ــشــروع اليــخص عــلــوش ان (هـــذا ا
ـــرأة الـــعـــراقـــيـــة فـــقط بـل األســرة ا
بــكــامـــلــهــا) ,مــشــيــرة الى ان (األمل
يـحـدونـا لـبـدء مـرحـلـة جديـدة تـصب

رأة).  في نصرة ودعم ا
WF¹dA « ΔœU³

من جـانـبهـا اكـدت مـسـتـشـارة رئيس
مـجـلس الــوزراء حـنـان الـفـتالوي أن
(مــشــروع الــقــانــون اليــتــعــارض مع

رأة مـبـاد الـشـريـعة الـتـي اكرمـت ا
ومــكــانــتـهــا فـي اجملـتــمع) ,مــشــيـدة
بـ(اجلهـود ونكـران الذات الـتي بذلت
ـــشــــروع من قــــبل في إعــــداد هــــذا ا
سـتمر رئاسـة اجلمهـورية ودعـمهـا ا
ـرأة). وتــطـرقـت رئـيــسـة لــقـضــايــا ا
جتـــمع الـــنــائـــبــات الـــعــراقـــيــات آال
الــــطــــالـــبــــانـي الى ان (إجنــــاز هـــذا
شروع ادخل الـفرحـة والبـهجة الى ا
قـلـوبـنـا). فـيـمـا اشـارت رئيـس جلـنة
ـرأة واألسـرة والـطـفــولـة الـنـيـابـيـة ا
هيـفـاء االمـ الى ان (ظاهـرة الـعنف

األسري تشكل حتدياً مسفرا بتماسك
وانسـجام االسـرة كونهـا تمـثل الركن
األساسي في اجملتمع) مشيرة الى ان
ـشاريع الـتي لـها (القـانـون يعـد من ا

األولوية في عمل اللجنة).
Êu½U  ‰UÝ—≈

في تـطـور الحق أعــلـنت الـرئـاسـة عن
إرسـال قـانـون مــجـلس اإلعـمـار الـذي
اجنـــز بـــتــعـــاون مع احلـــكـــومـــة الــر
ـدة ـان بـغــيـة تـشــريـعه خالل ا الـبــر
ــقــبـــلــة الى ذلك أعـــرب صــالح عن ا
ســـعي الـــعـــراق لـــتـــطـــويـــر عالقـــاته

مــــشـــيــــرا الى ان (الـــتــــشـــريـع مـــنح
الــقــاضي اخملــتص ان يــصــدر قــرارا
راكز حلماية للضحية وإيداعها في ا
األمـنـيــة عـنـدمـا يـســتـشـعـر ان هـنـاك
خـشيـة عـلى حـياتـهـا وسالمـتهـا كـما
ـراكـز اآلمـنة شـروع بـإنـشـاء ا الـزم ا
لـــــضــــحــــايــــا الــــعــــنـف األســــري في
سـاعدة احملافـظـات وتقـد الـدعم وا
لــلـضــحــيـة من خـالل تـوفــيــر الـعالج

وإعادة تأهيلها نفسياً).
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واوضح صــالح ان (الــتــشــريع اجــاز
للـمـحكـمـة اصدار قـرار احلـمايـة على
وجه االســـتــعـــجــال فـي اثــنـــاء نــظــر
ـعاجلـة احلـاالت الضـرورية الدعـوى 
و شجع عـلى الـصلح والـتـراضي ب
ــشــكـــو مــنه من خالل الــضــحـــيــة وا
إيقاف االجـراءات القانونـية للـقضايا
قامة) ,معربـا عن امله بـأن (يحظى ا
نـاقـشـة جادة من مشـروع الـقـانـون 
بادئه قبل النـواب وضرورة إقـراره 
ــقــتــرحـات األســاســيـة وتــعــزيــزه بـا
الــضــروريــة) ,وكــشف صــالح عن ان
(الفـصل الـتـشـريعي احلـالي سـيـكون
فصالً مـهـمـاً وهنـاك تـنـسيق دائم مع
رئـيــسي مـجــلـسي الــوزراء والـنـواب
لــلـــتــركــيــزعــلى تـــشــريــعــات مــهــمــة
إلستكمال بناء الدولـة وتطوير البيئة
الــتـعــلـيــمـيــة والـتــربـويــة و سـنــقـدم
ـان مع رئـيـس مـجـلس الـوزراء لـلـبــر
بــصــورة مــشـتــركــة مــشــروع قــانـون
ـثابة مجـلس االعمار الـذي سيـكون 

اخلـــارجــــيـــة مع مــــحـــيـــطـه الـــدولي
ـــصـــالح ـــا يـــخـــدم ا واإلقـــلـــيـــمي 
ـشـتركـة. واكـد الـبـيان إن الـثنـائـيـة ا
(صـــــالح بـــــحث مـع وزيــــر الـــــدولــــة
لــــلـــشــــؤون اخلـــارجــــيـــة الــــهـــنـــدي
فيـرمـافـالي مورالي دهـاران تـطورات
شترك نطقة والعمل ا األوضاع في ا
). من لترسيخ الـسلم واألمن الدولي
جــــهـــته أكــــد دهـــاران (رغــــبـــة بالده
لـلـمسـاهـمـة بـشـكل فـعـلي في عـمـلـية
إعــادة االعــمــار وتــوســيع الــتــعــاون

الثنائي على مختلف الصعد). 

الـطـمـر الـصحـي) واوضح اجلـبوري
ان (عـمـلـيـة الـتـنـظيـف قد اكـمـلت من
ـظـهـر الالئق ــديـنـة بـا اجل اظـهـار ا
ونـــعــد انــفــســنــا في غــضــون االيــام
الــقـبــلــة لـغــرض االسـتــعـداد لــزيـارة

.( االربع

l∫  جانب من حادثة التدافع عند باب الرجاء في مرقد اإلمام احلس عليه السالم  «bð

ـهـدي الــتـقى سـتــولـتـنــبـرغ والـوفـد ا
ــرافق له الــذي يــتــكــون من الــقــائـد ا
األعــــلى لـــــقــــوات احلــــلف في اوربــــا
ومساعدي االمـ العام للـحلف وقائد
الــبـــعــثــة في الــعـــراق وبــحــثــا رؤيــة
احلــكـــومــة الــعــراقــيـــة في مــواجــهــة
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هدي بحث رئـيس الوزراء عـادل عبـدا
مع األمـ الـعـام حلــلف الـنـاتـو يـنس
ســتـولــتـنــبـرغ مــواجــهـة الــتـحــديـات
الداخليـة واخلارجيـة وحصر السالح
بيـد الدولـة. وقال بـيان امس ان (عـبد
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مـنذ ليلة  17كـانون الثاني  1991والـعراق لم ينم اهـله في كهرباء مـستمرة 
فـالـكـهربـاء مـنـذ ذلك الـتاريخ لـم تتـوهج مـرة أخـرى بصـورة دائـمـة  جاءت
مـراحل كثـيرة بـعدها بـتحـوالت سيـاسية مـهمـة لكن سـوء اإلدارة في مجال
قـطاع الكهـرباء قد افقـدت العراق فرصـا جيدة في بناء  37كـيكا من القدرة
الـكهربـائية نتـيجة لـلبيـروقراطية والـفساد واحملـاصصة وهدر  37 -27مـليار

اضية . دوالر على مدة اخلمسة عشر سنة ا
االن نــتـطـلع الـى عـهـد جــديـد بـعــد األنـتـصــار عـلى كــيـان داعش اإلرهـابي
ـهدي والـعـمل في ظل حـكومـة عـراقـية جـديـدة برئـاسـة الـسيـد عـادل عبـد ا
وقــيـادة وزاريـة جـديــدة في ظل تـولي وزارة الـكــهـربـاء مـعــالي الـوزيـر لـؤي

اخلطيب .
اخلـطط احلكومـية طـموحة لـكن مشكـلة التـمويل لبـرنامج احلكـومة العـراقية
في مـجـال انـتاج الـطـاقة الـكـهـربائـيـة وهذا مـا جـعل الـرأي العـام الـعراقي

يبحث عن اي جتربة من جتارب انتاج الكهرباء الفاعلة .
ـعـروفـة ب جي اي قـد تـكـون فـريـدة في جتـربـة شـركــة جـنـرال الـكـتـريك وا
الـشـرق األوسط وشمـال افريـقيـا من خالل تـاريخ الشـركة الـعريق في دول
دة مـهمة مثل اجلـزائر واالمارات وغيـرها من الدول والتي تـنعم بالـكهرباء 
 24سـاعة ولذلك بعـد الشروع في العـمل في العراق من قـبل شركة جنرال

الـكـتـريـك بـدأت قـصـة الـنـجـاح تـنـمـو بـصـورة كـبـيـرة في الـعـراق من خالل
اإلنـتـاج الـرئيـسي في احملـطـات الرئـيـسـية الـكـامـلة في الـ (  14مـحـافـظة +
كركوك ) اكثر من  25محطة كهربائية رئيسية تولد مايقارب  9.5كيكاواط.
مـثاال اقرب هـو اقليم كردسـتان العراق حـيث تولد الشـركة نحو  5كـيكاواط
مع شـريكها ماس القابـضة. وهي نسبة اكثر من  %85مـن الطاقة االنتاجية

في كردستان.
امـا الـعـقدة الـكـبـيرة في الـعـراق فـهي احملطـات الـفـرعيـة او الـثـانويـة وهـنا
قـامت وزارة الكهرباء بالـتعاقد مع جي اي  لبناء  14مـحطة كهربـائية فرعية
مــتـكـامـلـة والــتي شـيـد الـبـعـض مـنـهـا بـواقع  4مــحـطـات ويـتم اكــمـال بـقـيـة
ـقـبـلتـ والـلـتـ ستـزيـد من قـدرات الـعراق في احملـطـات خالل الـسـنتـ ا

مجال الكهرباء .
لـذلك جند انه بعـد دراسة حتديات سـوق العمل في العـراق وخصوصاً في
مـجـال الـتعـاقـد احلـكومي الـسـيـادي  سنـجـد ان مـشكـلـتنـا األسـاسـية في
واطن العراقي تـوفير التمـويل الالزم لتشيـيد احملطات الكـهربائية وتـزويد ا

بالطاقة على مدى  24ساعة .
ناخية شكلة الثـانية فقدرة احملطات الـعراقية على مواجهـة الظروف ا امـا ا
ـنـاخ الـعـراقـي بـتـزايـد درجـات احلرارة ـتـغـيـرات اجلـديـدة في ا احلـارة وا
بـصـورة غـيـر معـهـودة ولـذلك نـحتـاج الى مـحـطـات آمـنة ولـديـهـا قـدرة على

التوليد الذاتي .
الـعـراق عـلى مدى  40 عـامـاً او اكـثـر عزل عن الـعـالم تـكـنولـوجـيـاً ولم يـعد
يـحـدث قـدراته الـفـنـيـة اال بـالـشـكل الـفـردي  وهـذا مـا تـريـده الـيـوم شـركة
ـسـتـمـر والـتـدريب عـلى إدارة جـنـرال الـكـتـريـك من بـنـاء مـعـاهـد الـتـعـلـيم ا
احملـطات بصـورة تكنـولوجيـة متقـدمة وبالـفعل بدون احملـاكاة التـكنولـوجية
ناخ وطـبيعـة عمل احملطات في الـعراق لن تكون هـنالك قدرة على لـظروف ا

انهاء ازمة الكهرباء في البالد .
تـصاعـد اعداد الـسكان والـبنـاء ادى الى زيادة احلـاجة الى الكـهربـاء وبعد
وصــول عــدد البـاس به من الــكــهـربــاء االن احلــاجـة الى نــقل وتــوزيع هـذه
الـكهرباء وهذه حتديات شديدة ولذلك قـدرة جنرال الكتريك على استخدام
( احلل الـشـامل ) ( الـتمـويل  الـتـشـييـد  الـتجـهـيـز  التـوزيع  اجلـبـاية 
تكاملة والتي حتتاجها السوق االسـتدامة ) هو احد احللول الستراتيجية ا
الـعراقية في مجـال الكهرباء  خصـوصاً وان الكهرباء
هي اسـتحقـاق اجتمـاعي متكـامل من ضمن اخلدمات

األساسية للمواطن العراقي .
{ رئيس مركز أكد للشؤون االستراتيجية
ستقبلية  والدراسات ا
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ـفزع ـستـقـبل العـراق في ضـوء الـعدد ا ـكن رسـمهـا  النـدري ايـة صورة 
علم العراقي بحسب تصـريح لنقيب ا ـهول لعدد االمي الذي يبلغ   وا
ا من عـلى شـاشة فـضـائيـة الشـرقـية نـيوز ثـمـانيـة ماليـ امي  ما يـدل 
اليـقبل الـشك فشل الطـبقـة السيـاسية في ادارة شـؤون وطنـنا الذي تـتحكم
ــقــدراته مـنــذ االحـتـالل الى االن . واذا اضـفــنـا الـى هـذا الــرقم االعـداد
ن لم يـكـملـوا تـعلـيمـهم االبـتدائي او دارس  ـتسـربـ من ا الـكـثيـرة من ا
تعلم  او هـبوط مستوى اخلريج العلمي في ـتوسط ومعهم انصاف ا ا
ستقبل وسوداويته .. ال اريد ان ابدو متشائما الـغالب الدركنا حقا قتامة ا
غـيــر انه في نـفس الـوقت ال يـنـبـغـي ان نـبـني احالمـنـا عـلى سـراب ووهم 
فمثل هذه االعداد من االمي التمنح صورة مشرقة عن مقبالت االيام  بل
انه نــاقــوس خــطــر يـدق بــشــدة لــيــحـذرعــسى ان يــســمع من به صــمم من
ــنـافع ســيـاســيي الـصــدفـة الـذيـن الهم لـهم غــيـر الــتـدافع والــلـهـاث وراء ا
ـا يزيد االسى ان ـناصب .. و والـعمـوالت والتـنافس غيـر الشـريف على ا
اخلـبـر الـذي بث قـبل ايـام مـر مرورا عـابـرا من دون اهـتـمـام او تـعقـيب من
عـنية او ايـة جهة سـياسية  مـجلس النـواب او احلكومـة او وزارة التربـية ا
بـرغم تاثيراته الـسلبية عـلى اجملتمع ومسـتقبل الوطن . وكان يـفترض بهذه
اجلــهـات ان تـتــدارس اسـبـاب ارتـفــاع هـذه الـنــسـبـة من االمــيـ واحلـلـول
ـنـاسبـة النهـاء هـذه اآل فة الـتي تـرتبط بـعدة اسـبـاب من ابرزهـا االوضاع ا
تـردية التي نـعيـشها مـنذ االحتالل الـسيـاسية واالقـتصاديـة واالجتـماعيـة ا
الى الـيـوم . الـيـوم ومع مـا يـشـهـده الـعـالم من قـفـزات عـظـمى فـي مـسـتوى
عرفة   تزيد مساحة علوماتي  والعـلمي وابتكار وسائل لزيـادة ا الـتطور ا
ـبـاالة ـا فـيـهـا اجملـاورة كـمـا ان عـدم ا الـهـوة بــيـنـنـا وبـ الـدول االخـرى 
ـعــنـيــة في مـوضع بــوجـود هــذه االعـداد مـن االمـيــ يـضع كل اجلــهــات ا
ـة بحق هذا الـوطن الذي وصل فيه الـشبـهة التي تـرقى الى مستـوى اجلر
الـتعليم الى مستـويات متقدمة وبـشهادة اليونسـكو. وال جنانب احلقيقة اذا
ـالي قـلــنـا ان الـفـسـاد الـسـيـاسي الـذي فــرخ انـواعـا اخـرى من الـفـسـاد ا
واالداري يـقف في مـقـدمـة اسـبـاب االمـية الـتي اسـتـشـرت في الـعـراق بـعد
االحتالل  حيث يعاني مئات االالف من اخلريج وحملة الشهادات العليا
الـبـطالـة في حـ تـكتظ دوائـر الـدولة بـشـبه االمـي واذكـر هـنا عـلى سـبيل
ـوظف في وزارة ـثال ان احـد وزراء الكهـرباء الـسابقـ  قال ان نـسبة ا ا
ئة في ح ان توسـطة فمـا دون تبلغ  60 بـا الـكهربـاء من حملـة الشهـادة ا
هـنـالك مهـندسـي وحـمـلة شـهادات يـفتـرشـون االرصفـة كبـاعة جـوال وال
ـطـلـوب حـمـلـة واسـعـة تـخــتـلف الـوزارات االخـرى عن الـكـهـربـاء كــثـيـرا ! ا
لـلـقــضـاء عـلى االمـيـة تـبـدأ بـوضع حـوافــز تـشـجع االمـيـ عـلى االلـتـحـاق
ـدارس مـحـو االميـة وال اظـنهـا مـوجـودة اصال وهذه هي الـطـامة
الـكبرى كـما ان على جلـنة التـربية الـنيابـية ان تتدارس
ـتــدهــور في الــعـراق الــواقع الــتــربــوي والـتــعــلــيـمـي ا
ا قد دارس االهلـية الـتي ر السـباب مـتعددة مـنهـا ا
ـدارس احلـكومـيـة .. الـلـهم اشـهد فـاقت بـاعـدادهـا ا

اني قد بلغت .
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توقـعت الهـيئـة العـامة لالنـواء اجلوية
والـرصــد الــزلـزالي الــتــابـعــة لـوزارة
النقل تذبـذبا بدرجات احلرارة خالل
قبلة . وقال بيان للهيئة امس االيام ا
ان (طقس اليوم األربـعاء سيكون في
ــنــطــقــتــ الــوســطى والــشــمــالــيــة ا
مشـمـساً وفي اجلـنـوب غائم جـزئـياً)
ولفت االنتباه الى ان (درجة احلرارة
العظمى في بغداد  45 وفي البصرة

 47 درجة مئوية).
وأضـــاف ان (طــقـس غـــد اخلــمـــيس
سيـكـون مـشـمـسـاً مع بـعض الـغـيوم
في الـــــوسـط واجلـــــنـــــوب ودرجـــــات
احلـرارة تــنــخـفض قــلــيالً عن الــيـوم
الـسـابق وفي الـشـمـال مـشـمـسـاً مع
ارتــفـــاع قـــلــيـل بــدرجـــات احلــرارة)
قبلة مشيرا الى ان (طقس اجلمـعة ا
ســـيــــكـــون مـــشــــمـــســـاً فـي الـــوسط
والشـمـال مع ارتـفـاع قـلـيل بـدرجات
احلــرارة وفـي اجلـــنــوب مـــشـــمـــســاً

ودرجات احلرارة تنخفض قليالً).
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واسـتعـرض مـعه الـعالقـات الـعـراقـية
الـفـرنسـيـة والـتـعـاون والـتـنسـيق في

اجملال العسكري.
ي وقال بـيان لـوزارة الدفاع ان الـغا
اشــاد بـ(الــدور الــكــبــيــر لــلــحــكــومــة
الــفــرنــســيــة الــتي قــدمت كـل اشــكـال
الــــدعـم الــــعـــســــكــــري والــــتــــدريــــبي
واالنـسـاني أبـان احلـمـلـة الـعـسـكـريـة
ـسلـحـة ضد التي خـاضـتهـا قـواتنـا ا
تـــــنـــــظــــيـم داعش االرهـــــابي والـــــتي
أسـتـمـرت حـتى حتـريـر أخر شـبـر من
أراضــــيـــنــــا) مــــعـــربــــا عن امــــله في
(استـمرار هذا الـدعم من خالل عـزمنا
تـــوقــيـع مــذكـــرة تــفـــاهم مـع اجلــانب
الـفـرنسي تـعـزز الـتـعـاون والـتـنـسيق
في مــــجـــال الـــتـــدريب والــــتـــســـلـــيح
شورة وكل مـا يتـعلق في اجملاالت وا

العسكرية).
من جـانبه عـبـر االدمـيرال مـالـتـير عن
سعادته بهذا اللقاء مؤكداً ان (العراق
وفــرنـســا يـتــمــتـعــان بــعالقـات قــويـة
وكبـيـرة في جـمـيع اجملاالت) مـضـيـفاً
ان (احلــكــومــة الـفــرنــســة مــســتــمـرة
ساعدة للجانب العراقي). واصلة ا

ــواجــهـة رؤيــة واضـحــة لــلــحـلــول و
ــشــكالت والســيــمــا ان ســيــاســتــنـا ا
ــتــوازنــة تـخــدم اســتــقــرار الــعـراق ا
ـــنــطـــقــة ونـــتــصــرف وجـــمــيع دول ا
ـســؤولـيــة جتـاه األزمـة االقــلـيــمـيـة
نطقة احلالية حلفظ مصالح شعوب ا
ـكن ان يـتـسـبب الـعـراق ودولـهـا وال

بأذى ألشقائه وجيرانه).
وأشــاد األمــ الــعــام حلــلف الــنــاتـو
ـظـاهر بـ(تطـور وحتـسن االوضـاع وا
ــدنــيــة وعــبــر عن تــأيــيــد ســيــاســة ا
توازنة كعامل توازن اساس العراق ا
ـنــطــقـة) واشــار الى ان (احلـلف في ا
شــــريك وداعـم لـــلــــعــــراق وســـيــــادته
ـتـوازنة ووحـدة شـعبه ولـلـسـيـاسـة ا
واحلـكيـمـة الـتي تنـتـهـجهـا احلـكـومة

العراقية).
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من جهـة اخرى اسـتـقبل رئـيس اركان
اجلــيش الــفــريق اول الــركن عــثــمــان
ي امس الثالثـاء قائد االسطول الغا
الـفــرنـسي فـي احملـيط الــهـنــدي قـائـد
الـقــوات في دولــة االمـارات الــعـربــيـة
الـــفــريـق الــبـــحــري ديـــديه مـــالــتـــيــر

الــتـحــديــات الـداخــلــيـة واخلــارجــيـة
ونعمل بـجد لسـيادة القـانون وحصر
هدي السالح بيد الدولة) ,واكد عبد ا
ان (العراق يـسيـر باإلجتاه الـصحيح
في جميـع اجملاالت ويشـهد اسـتقرارا
واضحا) واضاف ان (احلكومة لديها


