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ـــوقف فـي الـــعــراق األحـــد (أتـــابع ا
بـــــقـــــلـق.  وقـــــد عـــــلــــــمت بـــــكـل ألم
ـــظــاهــرات االحــتـــجــاج في األيــام
ا ـاضيـة الـتي قـوبلت بـرد قـاس  ا
أســـفــــر عن ســـقـــوط
عـشـرات الـضـحاي).
واســتــخـدمـت قـوات
األمـن الــــعـــــراقـــــيــــة
الــــذخـــيــــرة احلـــيـــة
ـــــســـــيل والـــــغـــــاز ا
لــــلـــدمـــوع وقــــنـــابل
الــــــــصــــــــوت ضــــــــد
احملتـجـ كمـا شـهد
ــنــصـرم األســبــوع ا
بـــــعــــضـــــا من أشــــد
األحداث دمـويـة مـنذ
ــظـــاهــرات إذ بـــدء ا
سقط عشرات القتلى
خـاصـة فـي مـديـنـتي
الناصرية والنجف. 
وقــــال فــــرنـــســــيس
الـذي صــرح من قـبل
بــــأنه يــــريــــد زيـــارة
قبل العراق الـعام ا
أمـام عــشـرات اآلالف
في ســاحــة الـقــديس

بـطـرس إنه يـصــلي من أجل الـقـتـلى
صابـ ويبتـهل إلى الله أن يحل وا

السالم في البالد. 
وتعد االضطرابات التي سقط أغلب
ـتـظـاهـرين الـقـتــلى فـيـهـا من بــ ا
أكـــبــر حتــد يــواجــهـه الــعــراق مــنــذ
اســــتـــــولى تـــــنــــظـــــيم داعـش عــــلى
مـســاحـات شــاسـعــة من األرض فـيه

وفي سوريا عام 2014.
ـــتــــظــــاهـــرون الــــشــــبـــان وخــــرج ا
الــسـاخـطـ احــتـجـاجــا لـلـمــطـالـبـة
برحيل احلـكومة التي يـهيمن عـليها
الـشـيـعـة أيـضـا ومـدعـومة مـن إيران
والـتي يـتـهـمـهـا احملـتـجـون بـتـبـديـد
ثروة العراق النـفطية بيـنما تتدهور
عيشة البنيـة التحتيـة ومستويـات ا

في البالد.
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وكان مـجلـس النـواب قد صـوت يوم
األحد لـصالح قـبـول استـقالـة رئيس
هـدي في أعقاب الوزراء عادل عـبد ا
احــتــجــاجـــات عــنــيــفـــة مــنــاهــضــة
لـلـحـكومـة بـدأت مـنـذ أسـابـيع.وجاء
ــهــدي االســتـقــالــة يـوم قــرار عــبـد ا
رجع اجلـمعـة بـعـد دعوة وجـهـهـا  ا
ان الـدينـي علي الـسـيـسـتاني لـلـبـر
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لــلـتــصــديـر مـن مـوانئ الــبــصـرة
ثالثـة مالي و 400ألف بـرمـيل
ـعـدل الـيومي ومن جـيـهـان كان ا
ـعدل 79 ألف بـرميل فـيمـا كان ا
الــيــــومي من حــقـل الــقــيــارة 10
ـــعــدل الــيــومي اآلف بــرمــيل وا
للتصدير إلى األردن كان 11 ألف

برميل).
وأكـد وزيــر الـنــفط ثــامـر عــبـاس
الــغــضــبـــان ســعي الــوزارة إلى
مـشـاركـة الـشـركـات الـعـراقـية في
قـطـاع الـغـاز لـتـطـويـر الـصـنـاعـة

الغازية.
وقـال الـغـضـبـان خالل اسـتـقـباله
عـدداً مـن أصـحـاب مـعـامل الـغـاز
السائل في بيـان امس إن (أهمية
دعم الــقــطــاع اخلــاص الــعــراقي
تـأتي في أولـويـات عـملـنـا بـهدف
فـتـح آفـاق عـمل كـبـيـرة لـلـطـاقات
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أعلـنت وزارة النـفط عن مـجموع
تـحـقـقة الـصـادرات واإليـرادات ا
ـاضي لـشــهـر تـشــرين الـثــاني ا
مـؤكـدة أن (كـمـيـة الـصـادرات من
النـفط اخلام بلـغت أكثر من 105
ماليـ بـرمـيل وبـإيـرادات بـلـغت
أكـــــثــــر مـن ســـــتــــة مـــــلـــــيــــارات
ــــتـــــحــــدث بــــاسم دوالر.وقــــال ا
الـوزارة عــاصم جــهــاد في بــيـان
امـس إن (مــجـــمــوع الـــكــمـــيــات
ـصـدرة من الـنـفط اخلـام لـشـهر ا
ـاضي بـحـسب تــشـرين الـثـانـي ا
اإلحـصائـية االولـية الـصادرة عن
شــــركـــــــــــــة تــــســــويق الــــنــــفط
الـــعــراقــيــة ســـومــو بــلــغت 105
مالي و14 ألـفـاً و772 بـرمـيالً
وبـإيـرادات بـلـغت أكـثـر مـن سـتة
ملـيارات و282 ليـوناً و 65 ألف

دوالر).
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موضحاً أن (معـدل سعر البرميل
الـــــواحـــــد بـــــلغ 59,821 دوالرا)
وأضــاف أن (مـجـمـوع الـكـمـيـات
ـــصــدرة مـن الــنـــفط اخلـــام في ا
وسط وجـنــوب الـعـراق بـلغ 102
مليون وخمسةاالًف و95 برميالً
أمـا من حقـول كركـوك عبـر ميـناء
ـصدرة جـيـهان بـلغـت الكـمـيات ا
مليونان و381 ألفاً و65 برميالً
صدرة من فيـما بلغـت الكميـات ا
حــقـل الــقــيـارة 293 ألــفــاً و962
بــرمــيالً فـيــمــا كــانت الـكــمــيـات
ـــصـــدرة إلى األردن 334 ألـــفــاً ا
(وأشــــار إلى أن و650 بــــرمــــيال ً
عدل اليومي الـكلي للصادرات (ا
بلغ 3 مالي و500 ألف بـرمـيل
ــــعـــــدل الــــيــــومي حــــيـث كــــان ا

بغداد
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لــبـحث ســحب دعـمه حلــكـومــة عـبـد
ـــهــدي في ســـبــيـل الــقــضـــاء عــلى ا

العنف. 
ــكــتب وجــاء فـي بــيــان صــادر عـن ا
ــــان أن (اجملــــلس اإلعـالمي لــــلــــبــــر
ســيـطــلب من الـرئــيس بــرهم صـالح
تــرشــيـح رئــيس وزراء جــديــد.وقــال
ن ـهـدي  نـواب إن حـكـومـة عـبـد ا
فـيـهم رئـيس الـوزراء نـفسـه ستـظل
تــبـــاشـــر تـــصـــريف األعـــمـــال بـــعــد
تـصــويت يـوم األحــد حلـ اخــتـيـار

حكومة جديدة.
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ـتـوقع أن ـوجب الـدســتـور من ا و
يــطـلب الــرئـيـس من أكـبــر كـتــلـة في
ـــان تـــرشـــيح رئـــيـس جـــديــد الــبـــر
للوزراء لتشكيل حكومة وهي خطوة
نتظر أن تؤدي إلى أسابيع من من ا
ـشـاحنـات الـسـياسـيـة. وقـتل أكـثر ا
من 12 مـن أفــــــراد قـــــوات األمـن في
االشـتــبـاكــات مع احملـتـجــ أيـضـا.
ورغم تـرحـيب احملـتـجـ بـاسـتـقـالة
توقع أن هدي فإنها من غير ا عبد ا
ـظــاهــرات الــتي تــدعـو إلى تــنــهي ا
تــغـــيــيـــر نــظـــام ســيـــاسي يــتـــهــمه
احملــتـجــون بـالــفـســاد وتـرك مــعـظم
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كـيف حــالك وطـني وكــيف هي بـغــداد? ومـا بــال دجـلــة والـفـرات? هل
سـنـبـقى نـلـبس ثـوب احلـزن و الـسـواد دومـا ? قف شـامـخـاً يـا وطـني
فأنت الـعراق وقل للـجميـلة بغداد ال تـبكي سقـوط أبنائك فـهم شهداء,
الـيوم لن نـحـزن فالـيـوم هو عـرس الـثورة في أحـلى بالد "بالد مـا ب

النهرين وادي الرافدين" 
الـيـوم سـيـزفـون أبـنـاءك الـشـهـداء ,قف بـكل فـخـر وقل لـهم أبـنـائي ال

يهابون رصاص العمالء. 
وطني أرضك تشـهد كيف غدروا بـأبنائك فقط ألنـهم رفعوا رايتك الى
ـقـدسـة وبـقـيت االعـلـى وقـالـوا عـاش الـعـراق فـسـقـطـوا عـلى أرضك ا
رايـتك تـرفـرف في الـسـماء ,وطـني قل لـهم أبـنـائي هم مـن سـيـكـتـبون
التاريخ ويجددوا مجد بالد الرافدين أرض السواد بدمائهم الطاهرة
وطــني جــددوا عــهــد عــشــقــهـم لك يــا عــراق فــكــيف لي الــعــتب عــلى

العشاق? 
وطـــني مــا أبــسـط مــطــالـــبــهم فــهـم أرادوا اســتــعـــادة وطــنــهم أرادوا
استـعادتك يا عـراق أرادوا العيش بـكرامة فـقتلوا أحـالمهم البـسيطة

على حدود ما يدعون أنها منطقتهم احملصنة. 
طـلـبنـا من بـعض  جـار السـوء الـكف عنـا ولـكن من بـاعوك غـدروا بـنا
ولـو عـاد األمر لي يـا وطـني جلـعلت الـبـحـر جارك من جـمـيع اجلـهات
فـالبـحـر خـير من اجلـار الـغدار ,كم حـاولوا أن يـنـهكـونـا كم مرة في
الظهر يا وطني طعنـونا وعلى الرغم من ذلك وطني نهض أبناءك مرة

اخرى وينهضون دوما.
نــهـضــوا وكــان سالحــهم الـسالم ,أصــابـهم بــالــرعب ذلك الـنــهـوض
أخـافـتـهم رايـة الـله أكـبر أرهـقـهم ذلك الـقـلب الـنـقي بـحب الوطـن فهم
انـهم بـوطنـهم والـوالء لهـذا الوطن , يـعلـمـون أن العـراقيـ اقـوياء بـأ
ولكن يا وطـني صدر أمر الـذين ال ينتـمون اليك بـرمي الرصاص على

أبنائك الذين سالحهم كان هو عشقك يا عراق. 
هنا تـسكب العـبرات هنـا مهما زاد وجـعنا سـنصرخ الـله أكبر كم هو

جميل عشق العراق. 
هـنـا أبـنـاؤك وطـني قـرروا أتـبـاع خـطى احلـسـ (ع) فـي عـدم اطـاعة
الـظالم ولـكن غـدروا بهم وقـتلـوهم من دون ذنب بـعمـر الـزهور أبـناؤك

وت وكان أخر ما قالوا: رحلوا ولم يهابوا ا
وت بكرامة وال العيش بذل وخذالن  ا

هم رحــلــوا وتــركــــــــوا خــلـفــهم األم واألب واألخت واألخ ,الــصـديق
واألبن والـبـنت الـزوجـة واحلـبـيـبـة رحـلـوا يا وطـني فـقط ألنـهم أرادوا
كـتـابـة مـصـيـرهم ورفـضـوا اخلـضـوع لـلـظـلم والـبـاطل غـدروهم ألنـهم
أرادوا لـكـلـمـة احلــــق أن تـعـلـو رحـلـوا ألنـهم أرادوا الـفـقـير أن يـأكل
ألنـهم أرادوا مـحــاســــــبـة الــسـارق والـفــاسق والـقـاتل رحــلـوا ألنـهم
شرفاء وطني مؤلم ذلك الرحيل ولكن سنزفهم فهم شهداؤك يا عراق
مـوجع ذلك الرحـيل وطـني ولكـنهـم رحلـوا بكل فـخـر كي تعـود أنت يا

عراق.
بغداد اليوم ستروي أروع حكاية من سـاحة التحرير تبدأ تلك الرواية
عن من أرادوا وطـنا فـسلـبوا أرواحـهم ولكن بـدمائـهم جددوا بـطوالت

ثوار  ثورة العشرين واالجداد القدماء. 

nOEMð∫  متظاهرون يقومون بتنظيف ورفع االنقاض من شارع الرشيد خالل فترة هدوء عدسة (الزمان)
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يعـد انـتـشار سالح يـصل الى أربـعة
ماليـ قـطـعـة مـتـوسـطـة وخـفـيـفـة 
خــــطـــــرا عــــلـى الــــعـــــراق واحــــداث
االحــتــجــاج اجلــاريــة  تــمــتــلــكــهــا
عـنـاصر االحـزاب والـعـشـائـر وفـئات
مـنحت إجـازات حـيـازة رسمـيـة على
ـاضـيـة  مـدى خـمـسـة عـشـر عـامـا ا
ـوجـود لـدى بـيــنـمـا يــبـلغ الـسـالح ا
افراد الـقوات االمنـية ملـيوني قـطعة
بــعــدد تــعــدادهــا  وبــعــد ان ســانــد
ـسلـحة بالـتصدي اجملتـمع القوات ا
لـالرهــاب يـــنـــتـــهي االمـــر الى قـــتل
تـظـاهر بـسالح ورصاص الشـبـاب ا

سلحة. الدولة  والعناصر ا
ودعا الشيخ عبود وحـيد العيساوي
خالل جتــــمـع حلــــراك الــــعــــشــــائــــر
والقبائـل العراقيـة  قيادة العـمليات
شـتركـة بانـقاذ الـعراق والـعاصـمة ا
بــغـــداد ومــديــنــة الــنــجف  وفــرض
القـانـون وإيقـاف نـزف الدم وسـقوط
عـــشـــرات الـــشــهـــداء واجلـــرحى في
ســـاحـــة ثــورة االـــعــشـــرين وجـــســر
األحـــرار ومـــنــاطـق الــبـالد بــإطالق
الـــرصـــاص مـن عـــنـــاصـــر االحــزاب

احلـواجز الـكـونـكـريتـيـة في الـشارع
وتطلق الـرصاص والـقنابل الـسامة
ــا تـنـزعـج الـســلـطـة مـن إيـقـاف ور
مزاد الـعملـة والفـساد بسـرقة اموال
الشـعب من خالل عـمـليـة مـشبـوهة 
خاصـة ان خبراء االقـتصـاد يؤكدون
ـزاد لألسـبـوع اخلـامس ان إيـقـاف ا
وفــر خـــمــســة عــشــر مــلــيــار دوالر 
وكـــيف احلــال بـــالــنــهب والـــســرقــة
لـثـروات الـبالد الـوفـيـرة  والـشـباب
ـــون أعـــمـــارهم احملـــتــجـــون مـــســـا
الـصـغـيـرة ازالت اخلـوف من جـمـيع
الـعراقـيـ  ولَم نـتـوقع مـوقف قادة
عــسـكــرين من الــقـتل والــقــمع  لـكن
االمــــتـــيــــازات واالمــــوال والـــرواتب
اخلــيــالـــيــة الــتـي يــتــقـــاضــونــهــا 
نـاصب وعـوائلـهم خـارج البالد  وا
تــفــوق اضــعــاف مــا حــصل كـل فـرد
مـنــهم بـزمن حــكم الـبــعث الـسـابق 
فـجـمـيعـهم ضـبـاط بـعـثـيـون شردهم
دخول االحتالل  وأصر الشعب على
إعــادتـــــــــــهم لــلـــخــدمـــة لــنـــشــهــد
تـخـاذلــهم وصــــمـتـهـم ومـشـاركـتـهم
ـنـــــصب بـقــــــــــــتل من جـعــلـهم بــا

الذي يزول في النهاية .

ذهبت الى مجلس عزاء في منطقتـنا الشعبية التي كان وما زال اغلب
سـاكنيـها مـن الفقـراء .. وان اعتـرض احدهم عـلى كـلمة فـقيـر قائال :
(عندي بـيت خمسـ مترا وسـيارة اعمل بـها واعيش بـحمد لله .. ) .
فـقـلت لـه : ( نـحن فــقـراء ... واذا تـعــطـلت ســيـارتك أسـبــوعـا واحـدا
سـتـسـتـديـن من اجل لـقـمـة الــعـيش .. .. وان كالمـكم هــذا اطـمع بـنـا
ن جعـلـونـا نرضـى بالـفـجل والـبصل وهم الـطـغاة نـاهـبي اخلـيـرات 
نـهوبة يسـرقون مـال الله وعـباده ... يبـذخون عـلى موائـدهم اموالنـا ا
حتت شـعـار قومي او طـائـفي .. او غـيره مـن عنـاوين وهـمـية كـنـا وما

زلنا نسير متوهم بجلبابها اخلداع  ..)) .
نطقة وكنت فيما كنت اطيل النظر بوجوه اغلب احلاضرين من أبناء ا
اعرفـهم قبل 2003 فوجـدتـهم ما زالـوا على ذات الـعيـشة والـبسـاطة
ـة لم يتـغيـر من حالـهم اال النـزر ... بعد والعـالقات االجتـماعـية الـقد
ان كان مسلطا عليهم سيفا دكتـاتوريا سابقا ... تسلطت عليهم اليوم
عشرات الـسيوف بعـناوين اخر .. لم يـتغير شـيء برغم حجم التـغيير
ـستـفـيدون قـلة .. هم واوالدهـم واقاربـهم لهم الـذي طال الـعراق .. فـا
ــات والـســفـرات والــدراسـات ــنــاصب والـرواتب واالراضـي والـدو ا
والسـفارات .. امـا نحن الفـقراء .. فـسنـبقى وقودا حلـروب السـلطات

تعددة .. حتت عناوينها ا
جـلس قــربي رجل كـبــيـر مـحــتـرم اخـذ يــحـدثـنـي عن حـال ريـاضــتـنـا
وتــاسـفـه عـلـى مـا آل الــيه الــوضع ثـم حتـدث عـن بـرنــامــجي جــلــسـة
تـابـعة ريـاضـية الـذي ابـدى اعـجابه به قـائال : ( انه يـنـتظـره بـشـغف 
تعليقات الضـيوف بحرية وعفوية ) .. ثم اهـداني مسبحة مشترطا ان
اظهـر بها في الـتلفـاز وانوه عنـها .. ثم قـلت له يا اخي العـزيز حيـنما
يفسد راس الـسلطة يفـسد كل شيء وما الرياضـة اال جزء من ملفات
ن مـرتـبـطـة بــشـكل أسـاسي بـفــلـسـفـة احلـكم ودعــمـهـا ورجـاالتـهـا 
ا تسلطـوا على الرياضة بعـناوين سياسيـة حزبية محـاصصاتية .. 
جـعل الـقـطاع الـريـاضي يـصـاب بـذات داء اجلسـد الـعـراقي الـعام ..
فـهـمش وابـعـد اخملتص وجـاء من يـجـيـد فن الـلعب عـلى شـعـرة حـبال
االنتـهازية ومـفرداتهـا .. فغدا حـال الرياضـة على ما بـلغه من سوء ال

يحتاج الى دليل ..
بعد ذاك عدت صديقا لي شـكا من ظهره قبل أيام .. وراجع اكثر من
مـكــان فـلم يـشف وقـد تـوسط له بــعض األصـدقـاء فـذهب الى مـشـفى
حــكـومي كــونه فــقـيــرا لــيس من رجـاالت الــســلـطــة الـذيـن يـتــنـعــمـون
شفـاهم واطبائـهم خارج وداخل العـراق .. الغريب انه اضـطر لدفع
خمـس الف دينـار من اجل تصويـر الرنـ برغم الوسـاطات التي لم
تشفع له .. فـقال مضطـرا ( احلمد لـله .. حصلت رن بـعد ان قربوا
ـوعد) .. فـتـذكرت ان الـعراقـي طـيـبون .. يـنسـون ضـيمـهم بسـرعة ا
ويضمـدون جراحاتهـم ويتحمـلون ما ال يطـاق ويرضون بـالقليل .. من
قـبـيل مـئـة الـف عـلى الـتـقـاعـد او نصـف كـيـلـو عدس عـلـى احلـصة او
دجاجـة شهريـة .. او أي وعود انـتخابـية ان كانت
بـطـانـيـة او سـلـفـة زهـيـدة بـفـائـدة مـضـاعـفة .. او
ا ال بعقد اجير .. بل وحتى بوعود آجلة .... ور

نصيب لها في احلياة الدنيا !!

ـعطـلـة) مبـيـناً الـعـراقيـــــــــــــة ا
في بيـان امس أن (الـوزارة سعت
إلى مـــــشــــــــــاركــــة الــــشــــركــــات
العراقيـة في قطاع الغاز من أجل
مـــنــحـــهم دور مـــهم في تـــطــويــر
الـــصــنــاعــة الــغــازيــة واالرتــقــاء
ــقـــدمــة ـــســتـــوى اخلــدمـــات ا

 .( للمواطن
وأوضح أن (تــوجـيــهـات الـوزارة
تــصب في تــعـظــيم دور الــقــطـاع
اخلــاص الـــعـــراقي في مـــجــاالت
عـديـدة  وأن الـوزارة تـعمـل على
ـعوقات شـاكل وا تذلـيل جمـيع ا
التي تعترض العمل لتحقيق هذا

الهدف).
 الفــتـاً إلى أن (هــذا الـلــقـاء يـأتي
ضــمن تـوجه الـوزارة لـالسـتـمـاع
ـــــعــــــامل إلى آراء أصــــــحــــــاب ا

ومطالبهم) .
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WEŽ∫ بابا الفاتيكان خالل عظته االسبوعية

UI¡∫ وزير النفط يلتقي عدداً من اصحاب معامل الغاز السائل

سلحة وأفراد قـوات قتالية ال تفهم ا
حق التـظاهـر واالحتـجاج  ونـخشى
توسع احلوادث وتقع الفتنة وجتنب
ــة  وأن ـــؤ انـــتـــشـــار الـــظـــاهـــرة ا
تــســتــقـدم قــوات الــنــخـبــة اخلــاصـة
باشر واإلنزال على أماكن بالتدخل ا
ـسـلــحـة ونـزع انــتـشـار الــعـنـاصــر ا
جمـيع سالح االحـزاب وأي جـهـة أياً
كـانت وحصـر الـسالح بـيد الـشـرطة
واجليش ومكافـحة االٍرهاب واتخاذ
اقـــــسى االجـــــراءات ضـــــد الـــــقـــــادة
الـعـسـكــريـ الـذين يـصـدرون اوامـر

. اطالق النار ضد أناس سلمي
…—bB   UOL

وعبـرت الناشـطة زيـنب اجلابري عن
أســفـــهــا لــتـــصــريـــحــات الــســـلــطــة
واالتــهــامــات الــتي تــطــلــقــهــا بــحق
التـظـاهـرات  بدل إيـجـاد حل لالزمة
ومــشــاكـل الــبالد ومــغــادرة احلــكم 
فشارع الـرشيد يـشهد حـياة طبـيعية
ـــــصـــــارف والـــــدوائـــــر واحملالت وا
دراس لم تـتـعرض ألي التـجـاريـة وا
اعتـداء  والـقوات اخلـاصـة بحـمـاية
ـنـطـقـة اخلـضـراء اغـلـقت اجلـسـور ا
ــــارة الـــيــــهــــا ووضـــعت الـــثـالثـــة ا
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الــســكــان ضــحــيــة لـــلــفــقــر. وقــالت
دني إن الشـرطة ومصـادر بالـدفاع ا
مـحتـجـ أضـرموا الـنـار يـوم األحد
ـديــنـة في الــقــنـصــلـيــة اإليــرانـيــة 

النجف للمرة الثانية في أسبوع.
ــتـظـاهـرون الــقـنـصــلـيـة في ودخل ا
النجف يوم األربعاء وأضرموا النار
ـا أدى إلى رد من قوات بـنى  في ا
األمن أسـفـر عن سـقـوط قتـلى وأجج
االضــــطــــرابــــات الــــتـي أفــــضت إلى
هدي.وقـالت الشرطة استقـالة عبـد ا
ــــظـــــاهــــرات ومــــصـــــدر طــــبـي إن ا
استمرت في بغداد ومناطق جنوبية
أخرى وإن قوات األمن قتلت محتجا
وأصـابت تـسـعـة آخـرين قـرب جـسـر
رئيسي في العـاصمة يوم األحد. في
الـنـاصريـة قـالت الـشـرطـة ومـصادر
طـبـيـة إن مـحـتـجـ قـتال يـوم األحـد
نــتــيــجــة إصــابــتـــهــمــا بــجــراح في
اشتباكات سابقة مع قوات األمن في
ـــــديــــنـــــة الــــواقـــــعــــة بـــــجــــنــــوب ا
البالد.وتـمثل االضـطرابـات التـحدي
األكبر في العراق منذ سيطرة تنظيم
داعش عـــلى قـــطــاعــات واســـعــة من
األراضي الـعــراقـيـة والــسـوريـة عـام
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اشرف مـحافـظ بغـداد محـمـد العـطا
ــــشــــاريع اخلــــدمــــيـــة عــــلى واقع ا
وعــمـــلــيـــات اكـــســاء الـــشــوارع في
ناطق الطرفـية بعد افـتتاح مجمع ا
لـلمـاء في صـدر نـاحـيـة الـيـوسـفـية.
وقال بيان للمحافظة تلقته (الزمان)
امس ان (العطا افـتتح خالل جولته
يدانية في اليوسفية مجمعا للماء ا
الكــــات الــــذي اجنـــــز بــــجــــهـــــود ا
الـهــنـدســيـة) واضــاف ان (الـطــاقـة
االنتاجية لـلمشروع  تبلغ  500متر
ـاء الصالح مكعـب في السـاعة من ا
ـشروع يـخدم للـشرب) ,مبـينـا ان (ا
منطقتي الـرواجح واحلرج وتضمن
مد شبكة انابـيب بلغ طولها 8 آالف
مــتـر مـع وجـود تــوســعــة اضــافــيـة
لــضــمــان تـــغــذيــة فــضـــلى جلــمــيع
ناطق). واطلع العطا خالل جولته ا
ــــشــــاريع اخلــــدمــــيـــة عــــلى واقع ا
وعــمـــلــيـــات اكـــســاء الـــشــوارع في

ناطق الطرفية.   ا
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بــدوره اكــد مــديــر مــاء بــغــداد رعـد
شـروع جاء بالـتنـسيق خيـري أن (ا

ية حيث  مع منظمة الهـجرة العا
ـوازنـة جتـاوز مـشـكـالت تـتـعـلـق بـا
بـجــهـود احملــافـظـة لــغـرض اكــمـاله
والـــذي يــــخـــدم اكــــثـــر من 20 ألف
مــواطن) ,مــوضـــحـــا ان (مـــشــاريع
ـاء الـتــوسـعــة وحتـســ خـدمــات ا
الـقـادمـة سـتشـمـل مـناطـق الـزيـتون
والـرضـوانـيـة الـغـربـيـة ومـجـمـعـات
اخرى ضـمن خـطة تـنمـيـة احملافـظة
لـعـام  2019والـتي سـيــعـلن عــنـهـا
خالل أســبــوع ويــتم الــشــروع بــهـا
خالل 10 ايــــــــام). وافــــــــادت وزارة
االعمار واالسكان والبـلديات العامة

بــاجنـاز مــعــظم فــقــرات الــتــشـغــيل
ــشـروع مــاء الـبــصـرة الـتــجـريــبي 
ئة.وذكر الكبير بـنسبة اجناز 95با
ــركـز االعـالمي لــلــوزارة في بــيـان ا
ـشروع امس ان (الطـاقة االنـتاجـية 
ماء الـبصـرة الكبـير تـبلغ 199 الف
مـتــر مــكـعـب يـومــيــاً ومُـشــيــد عـلى
اً في مسـاحـة تـقـدر بـنـحو 80 دو
قضـاء الـهارثـة الـتابع لـلـمحـافـظة),
ـشـروع يضم اربع مشـيرا الى ان (ا
مـراحل تـتـضـمـن اخلـطـوط الـنـاقـلـة
ـعـاجلة الـلـتان واخلزن ومـحـطات ا
 اجنـاز مـعــظم فـقــرات الـتــشـغـيل
الـتـجـريـبي لـهـمـا بـعـد اكـمـال اغـلب
تبـقي فقط اعمال االعمال الفـنية وا
ــــســــاحــــات اخلــــضـــر الــــطــــرق وا
ـلحقة واالنهاءات لعـدد من االبنية ا
ــشـروع) ,مـضــيــفــا ان (الـوزارة بــا
ـرحـلة سبق ان وقـعت عـقـد تنـفـيذ ا

ـبـلغ ـشـروع مـاء الـبـصرة  االولى 
124 مــلــيــون دوالر وبـــتــمــويل من
الوكـالـة اليـابـانيـة لـلتـعـاون الدولي
جايكـا التي ستـتضمن تـنفيـذ شبكة
خطـوط نـاقلـة بـطول  37كيـلـومـترا
ـشـروع الـثالث لـنقل تربط مـراحل ا
نـتجـة من مـحطـتي الهـارثة يـاه ا ا
ـرحلة الثالـثة والـرابعـة عن طريق ا
الثـانـية الـتي يـتواصل الـعـمل فيـها
ومن ثم الـــضخ الى مـــركــز مـــديــنــة
البصرة بطاقة 200 الف مترمكعب

 .( يومياً
واعــلــنت مــديــريــة تــوزيع كــهــربــاء
اجلـــنـــوب عن جتـــهـــيـــز الـــبـــصـــرة
بـالـطـاقـة عـلى مـدار 24 سـاعـة وما
يـحــدث من انـقــطـاعــات هـو بــسـبب
أعطـال مـؤقتـة او اخـتـناقـات تـعالج
بـــوقت قـــيــــاسي من قــــبل  مالكـــات

ديرية. ا

dO³J « …dB³ « ¡U  ŸËdA* w³¹d& qOGAð

ــــقــــتـل أكــــثــــر من 400 الـــــتي أدت 
شـخص مـنـذ بـدأت في بـغـداد ومـدن
أخـرى في تـشــرين األول. وقـال بـابـا
الفاتـيكان في عـظته األسبـوعية يوم
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انــتــقــد الـبــابــا فــرنـســيس احلــمــلـة
األمــنـيــة الـصــارمـة عــلى احملـتــجـ
ــنـاهـضــ لـلـحــكـومــة في الـعـراق ا
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