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الـسـيـاسـيـة واألمـنـيـة  فضـال عن نـتائج
انيـة).  وشدد اجلانبان االنـتخابات الـبر
عـلـى (ضـرورة تـوحـيـد اجلـهـود والـعـمل
ـواقـف مع بـقـيــة الـقـوى عــلى تـنــسـيق ا
الـوطـنـية لالسـراع في تـشـكيل احلـكـومة

اجلديدة ). 
كـتب الـسياسـي لتـيار احلـكمة ونـاقش ا
في إجـتـمـاع طار بـرئـاسـة زعيم الـتـيار
عـــمــار احلــكـــيم خــارطـــة الــتــحـــالــفــات
الــســـيــاســيــة الــقـــادمــة.وذكــر بــيــان ان
االجــتــمــاع الــذي عـقــد في مــقــر الــتــيـار
ـركـزي ببـغداد نـاقش (أبرز مـستـجدات ا
الــسـاحـة الـسـيـاســيـة في الـعـراق وعـلى
كـتب السـياسي رأسـها تـقاريـر أعضـاء ا
لـلعملية االنـتخابية ومخـرجاتها وتقييم
ــفــوضــيــة الــعــلــيـا ــا فــيـه دور ا ذلك 

ستقلة لالنتخابات). ا
  ونـــاقش االجــتــمـــاع بــحــسـب الــبــيــان
ــقــبـلــة والـرؤى (خــارطـة الــتــحـالــفـات ا
ـطـروحة لـتشـكيل احلـكومـة ومحـورية ا
تــيـار احلـكــمـة الـوطــني ودوره في جـمع

على وحدة الصف الكردستاني في بغداد
لـلـمـشـاركـة في احلـوارات) مـشـدداً  على
ان (االقـلـيم يـقف علـى مسـافـة واحدة من
جـميع االطـراف السـياسـية). وفـي الشأن
نـــفـــسـه دعـــا الـــصـــدر الى اإلجـــتـــمـــاع
والــتــحــاور  بــرغم اخلـالفـات لــتــشــكــيل
حـكـومـة تكـنـوقراط. وقـال في تـغـريدة له
عـلى حـسـابه الـشخـصي في تـويـتـر(على
الـــرغم مـن خالفـــاتــنـــا.. فـــلــنـــبـــحث عن
مـشتركاتنا من دون التنازل عن ثوابتنا..
اذن فلنتحاور لذا أدعو زعماء التحالفات
اجلـديدة لإلجـتمـاع وبابـي مفـتوح ويدي
ــدودة ألجل بــنــاء عــراقــنــا وتــشــكــيل
حـكومـة تكنـقراط نـزيهة وأبـويّة). وبحث
رئـــيس ائـــتالف دولـــة الــقـــانـــون نــوري
ـالكي مـع أم عام حـركة عـصائب أهل ا
احلـق قيـس اخلـزعلـي االسـراع بـتشـكـيل
ــكـتب احلــكـومــة اجلـديــدة .وقـال بــيـان 
ــالــكي ان األخــيـر اســتــقــبل اخلــزعـلي ا
ـــكـــتــبـه الــرســـمي امـس وجــرى خالل
الـــلــقـــاء (بــحث مـــســتـــجــدات اإلوضــاع
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يــتــوجه  وفــد من اقــلــيم كــردســتـان الى
بــغــداد قـريــبًـا لــلــمـشــاركــة في حـوارات
ـقبلـة فيمـا دعا زعيم تـشكيل احلـكومة ا
الـتـيـار الـصـدري مـقـتـدى الـصـدر زعـمـاء
الــتــحـــالــفــات اجلــديــدة الى اإلجــتــمــاع
والــتـــحــاور بــرغم اخلالفـــات لــتــشــكــيل
حـكـومة تـكـنوقـراط نزيـهـة وابويـة. وقال
رئــيس حـكــومـة كــردسـتــان نـيــجـيــرفـان
الـبارزاني خالل مؤتمر صحفي امس أنه
(بـعـد إعالن الـنتـائج الـرسـمـية سـتـجري
حـوارات تشكـيل احلكومـة في بغداد وأن
الـكـرد سيـشاركـون بجـديـة فيـها) مـؤكدا
أن (وفدا كرديًا سيتوجه الى بغداد خالل
قـبلـة).وأضاف أن (االقلـيم ينـتظر ـدة ا ا
مــرحــلــة جــديـدة فـي الـعــراق ويــأمل في
الــوصـول الى حل مع بــغـداد عـلى أسس
ـا يـخـدم مـصـلـحة الـتـوافق والـشـراكـة 
الـشعب). وأكد البارزانـي (أهمية احلفاظ
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وقف الـوطني الـناجز األطـراف وبلـورة ا
ــقـبــلـة فــضال عن مــنـاقــشـة في األيــام ا

محاور أخرى).
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كــانـــوا من دون كــهــربــاء حــتى وقت
مـتأخر من ليل الثالثاء وهو عدد أقل
عـما كان في وقت سـابق يوم الثالثاء
ومـا يـقرب من  500 رحـلـة جـوية في
مــطـارات تــخــدم مـنــطـقــة نـيــويـورك
ألـغيت يوم الثالثـاء وألغيت أكثر من
 100رحـلـة في مـطـار لـوجـان الدولي

في بوسطن).
 مـن جهـة اخـرى ازدادت االنـفـجارات
داخـل بركـان كيـالويا في هـاواي يوم
الـثالثـاء لـيـقذف الـرمـاد إلى الـسـماء
ــا دفع الـسـلــطـات إلصـدار حتـذيـر
أحـمـر لـلـطـائـرات لـلـمـرة األولى مـنـذ
بـدء هـيـاجـا الـبـركـان قبل  12  يـومـا
وبــــلغ ارتــــفـــاع ســــحـــابــــة الـــرمـــاد
والـضبـاب الدخـاني البـركاني 3657
مــتــرا فــوق فــوهــة بــركــان كــيالويــا
واجتـــهت نــحـــو اجلــنــوب الـــغــربي
وغـطى غـبـار رمـادي الـسـيـارات على
الــطـريق الـسـريع رقم  11 وأصـدرت
الــســلـطــات حتـذيــرا من هــواء ضـار
لـسكـان باهاال الـواقعة عـلى بعد 29 
كـيـلـومـتـرا من الـقـمـة. وتـقـول هـيـئـة
ـسح اجلـيـولـوجـي األمريـكـيـة عـلى ا
موقعها اإللكتروني إن إصدار حتذير
أحــمــر لــلـمـالحـة اجلــويــة يــعـني أن
هـيـاجانـا بـركانـيا يـحـدث وقد يـقذف

رمادا في مسار الطائرات.

كـينكستون بـوالية نيويورك إن (فتاة
عــمـرهـا  11 عــامـا قـتــلت بـعــد ظـهـر
الــثالثــاء عــنــدمــا تــســبــبـت الــريـاح
الــشــديــدة في ســقــوط شــجــرة عــلى
ســـيــارة كـــانت مــتـــوقــفــة فـي بــلــدة
نـــيــوبــورج فـي نــيــويـــورك) ونــقــلت
صـحيفـة هارتفـورد كورانت عن مارك
بـوتـون رئـيس بلـديـة دانبـري بـوالية
كـونـيـتيـكت قـوله إن (رجال كـان يـجز
الـعـشب فـي حديـقـتـه والذ بشـاحـنـته
قـتل أيضا عندمـا سقطت شجرة على

الشاحنة في البلدة). 
 وقـــالـت هـــيـــئـــة األرصـــاد اجلـــويــة
الوطنية إن (هناك ما نحو  50 بالغا
عـن تــســـاقط الـــثـــلج في واليـــات من
بـينها أوهايو وبنسلفانيا ونيويورك
وكــونـيــتـيــكت حــيث تـراجــعت شـدة
الـعـواصف بحـلول الـساعـة العـاشرة
والــنــصف صـبــاحــا بـتــوقــيت شـرق
تحدة لكن هناك حتذيرات الواليات ا
مـن السـيول ال تـزال ساريـة في شرق
واليــة مــاريالنــد وديالويــر وجــنـوب
نـيـوجـيـرسي حـيـث ال تـزال األمـطار
غـزيرة) فيـما وقال مـوقع باور أوتيج
الـذي يـتـتـبع خـدمة الـكـهـربـاء إن (ما
يـــقـــرب من  500 ألـف مـــشــتـــرك في
واليـــات نــيــويـــورك ونــيـــوجــيــرسي
وكـونيـتيكـت وبنسـلفـانيا وفـرجيـنيا

ـالـيـزيـة ـبـور- (أ ف ب) : أطـلــقت الـسـلـطــات ا { كــواال
سـراح الـزعـيم الـسـابق لـلــمـعـارضـة أنـور ابـراهـيم امس
االربعـاء بعد ان أمضى ثالث سنوات في السجن الدانته
بـالـلـواط كـمـا أنه حـصل عـلى عـفـو يـتـيح له الـعـودة الى
السلطة.وخرج أنور الذي ارتدى بذلة سوداء مبتسما من
أحد مسـتشفيات العاصمة حـيث أُُخضع لعملية جراحية
في الكـتف وحيا مـجمـوعة من الـصحفـي قـبل أن يغادر

كان في سيارة دون أن يدلي بتصريح. ا
لـك وسيـلقي كـلمة واعـلن حزبـه ان انور سـيتوجـه للـقاء ا
ساء. عامة بعد الظهر قبل ان يشارك في جتمع خالل ا
ـلك بـعد ان حـكم عـليه ونـال انور ( 70عامـا) عـفوا من ا
في  2015 بـالـسـجن خلـمس سـنـوات قـضى مـنـها ثالث

بتهمة اللواط.
ــشــهــد ويــشــكـل االفــراج عن انــور حتــوال مــلــفــتــا في ا
الـسـيـاسي في هـذه الـدولـة بـجـنـوب شـرق آسـيا والـبـالغ
ـدوية ـة ا عـدد سـكـانـها  32 مـلـيـون نـسـمـة بـعـد الـهـز
للـتـحـالف احلـاكم في الـبالد مـنذ  61 عـامـا والذي أدين
انـور في ظل حـكمـه خالل االنتـخـابات الـتـشـريعـيـة التي

جرت في العاشر من ايار اجلاري.
وفـاز في االنـتـخـابـات الـتـحـالف بـزعـامـة مـهـاتـيـر مـحـمد
الـــذي عــاد الـى الــســـاحـــة الــســـيـــاســيـــة في سن الـ92

وتصالح مع انور عدوه السابق.
وكان مهـاتيـر تعهـد في حال فوزه في االنـتخابـات وتوليه
نصب النور بعد اطالق رئاسـة احلكومة ان يتخـلى عن ا
ســراح هـذا االخــيـر. وصــرح مــهـاتــيــر الـذي كــان تـولى
رئـاسة احلكومة قبال (1993- 2001) هذا االسبوع انه

. دة عام أو عام نصب  يعتزم البقاء في ا
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تــوقــعـت الــهــيــئــة الــعــامــة لالنــواء
اجلـويــة والـرصـد الـزلـزالي الـتـابـعـة
لـوزارة النقل ان يـكون الطـقس اليوم
اخلـميس صحوا مـع ارتفاع بدرجات

احلرارة في عموم البالد.
وقـال بـيـان لـلـهـيـئـة تـلـقـته (الـزمـان)
امـس ان (الـطــقس الــيــوم في عــمـوم
احملـافـظات يـكون صـحوا مع ارتـفاع
فـي درجــات احلــرارة لـــتــبـــلغ درجــة
احلـــرارة الـــعـــظــمـى في بـــغــداد 36
مـئـويـة امـا درجة احلـرارة الـصـغرى
فـــتــبــلغ  21 مـــئــويــة ) مـــبــيــنــا ان
(درجـــات احلـــرارة ســـتـــرتـــفع خالل
قبل نحو درجت وليكون االسبوع ا
الــطـقس صـحــوا مع ارتـفـاع درجـات
احلــرارة بـشـكل تــدريـجي).  الى ذلك
ضـربت عواصف قويـة محمـلة برياح
شـديدة وأمطار غزيرة وثلوج مناطق
ــتـحـدة فـي شـمــال شـرق الــواليـات ا
يــوم الــثالثــاء مــا أســفــر عن مــقــتل
شـخصـ وعطَّلَ حـركة الـنقل وسبَّبَ
انـقطـاعا لـلكـهربـاء على نـطاق واسع
الي في مـنـطقـة يـقطـنـها عـشـرات ا

من الناس.
ـان في وقــالت صــحــيـفــة ديــلي فــر
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ـستـقـلة فـوضـية الـعـليـا ا كـشـفت ا
لالنـتـخابـات عن تعـرضهـا لضـغوط
هـــائــلـــة من اجـل تــغـــيــيـــر نـــتــائج
ـانــيـة  مــؤكـدة االنــتـخــابــات الـبــر
تـــعــرض مـــوظــفـــيـــهــا في كـــركــوك
لـــلــتــهــديـــد بــالــقــتـل وهم في حــكم
الـــرهـــائن . وقــال  رئـــيس الـــدائــرة
االنــتـخـابـيـة ريـاض الـبـدران  خالل
مـؤتـمر صـحفي  في بـغداد امس ان
( الــعـديـد مـن مـوظـفــيـنـا تــعـرضـوا
لـلتهـديد بالقـتل من جهات سـياسية
معينة مارست الضغوط في كركوك
ونــــدعــــو رئــــيس الــــوزراء حــــيـــدر
الـعبادي الى توفير احلماية الكافية
ــؤســســة االنــتــخــابــات فــضال عن
ــفــوضــ الـذي اعــضــاء مــجــلس ا
تـعـرضوا لـتهـديـدات من قبل جـهات
مـعـيـنـة). واضـاف (لـديـنـا مـوظـفون
بـحـكم الرهـائن في مـكتب مـفوضـية
انـتخابات كركوك ومكتب انتخابات
داقـوق وهـنـاك مسـلـحـون يحـيـطون
ـراكـز ) مـؤكـدا ان ( 186مـحـطـة بـا
في كـركـوك لم ترسل نـتائـجهـا حتى
االن ). واشـار الى  ان (اللجـنة التي
ــكـــتب الـــوطـــني الى ارســـلت مـن ا
احملــافــظــة لم يــســمح لــهــا في اداء
عـمـلـهـا في عـمـلـيـة الـتـدقيـق وجلب
بــــــعض الــــــشـــــكــــــاوى).وبـــــشـــــأن
الـتـصـريـحـات الـتي اطـلـقـهـا عـضـو
ـفـوض سـعـيـد كـاكائي  مـجـلس ا
قـال البدران ان (كـاكائي تعرض الى
تــهـديــد من جـانـب جـهــة سـيــاسـيـة
مـعينة ونتفهم الضغط الذي مورس
عــلـيه). وكـان كــاكـائي قـد اكـد خالل
مـؤتـمـر صـحـفي في وقت سـابق من
يــوم امس (وجـود خـروقــات كـبـيـرة
في الـنـتـائـج االولـية لـالنـتـخـابات)
ــفـوضـيــة خـلـقت مــشـيـراً الى ان (ا
تــشـكـيـكـاً لـدى الــكـتل بـشـأن نـزاهـة

االنـتـخـابـات لـدى اعالنـهـا الـنـتـائج
االولــيـة). وافــاد بــانه (اقـتــرح عـلى
مـفـوضـيـة االنـتـخـابـات اجـراء الـعد
ــئــة من والــفــرز الــيــدوي لـ  25 بــا
ــفــوضــيـة مــجــمل الــنــتــائج لــكـن ا
قـترح بسـبب الضـغوطات رفـضت ا
الـسـيـاسيـة).وشـدد كـاكـائي على ان
(رفـض دعوات الـفرز والـعد الـيدوي
امــر مــخـــالف لــقــانــون مــفــوضــيــة
االنتخابات ). بدوره حرص البدران
عـلى بـعث رسـالة اطـمـئـنان بـالـقول
ــفـوضــيـة (نــطـمــئن اجلــمـيـع بـأن ا
حتـافـظ عـلى الـعـمـلـيـة االنـتـخـابـيـة
صـلحـة العـامـة للـمؤسـسة وتـقـدم ا
والـعـمـليـة االنـتـخابـيـة وبـالرغم من
جــمـيع الـضــغـوط الـتي مـورست او
تـمـارس علـيـنا فـنحـن مصـرون على
اجنـاح العمـلية االنـتخابـية) مؤكداً
ان (الـنتائج  سـتعلن خـالل اليوم
). ورأى انه ( لـيس هــنـاك ــقـبــلــ ا
مــبـرر العـادة الـعــد والـفـرز الـيـدوي
لـكونها ستـدخل العمليـة االنتخابية
في مـشـكـلـة جـديـدة وتـعـطل عـمـلـية
اعـالن نتـائج االنـتـخـابـات). وافادت
تـسـريـبات امـس بإعـتـزام عـضو في

ــفــوضــ عــقــد مــؤتــمــر مــجــلس ا
قبل يعلن خالله صـحفي االسبوع ا
(بــطالن االنـتــخـابـات بــسـبب حـجم
الــتـزويــر في عـدد من احملــافـظـات)
ـتـلك حـقـائق دامـغة مـضـيـفًـا انه (
عـن تزويـر االنـتـخابـات واخلـروقات
الـتي طالتهـا في عدد من احملافظات
ـفوضـية فـقدت السـيطـرة بعد وأن ا
تــفــجــر اخلالفــات داخـلــهــا بــسـبب
ــفـــوض لــعـــمــلـــيــات كـــشف هـــذا ا
الـتـزويـر وسط تـهديـدات مـتـبـادلة).
الـى ذلك عــزت تــقـــاريــر صــحـــفــيــة
تــأخـيــر اعالن الــنـتــائج الـنــهـائــيـة
الـرســمـيـة لالنـتـخـابـات إلى دراسـة
ـفوضية إمكانية إعادة عملية العد ا
.ونـقـلت الـتـقـارير عن والـفـرز يـدويـاً
مـسـؤول قـوله ان (جلنـة حتـقيق من
ـفوضيـة ومجلس الـقضاء األعلى ا
تـــوصــلت إلـى حــصـــول عــمـــلــيــات
تالعـب حقيـقيـة بنتـائج االنتـخابات
فـي مــحــافــظـــات كــركــوك واألنــبــار
وصـالح الـــديـن ونـــيــــنــــوى وبـــابل
والــســـلــيــمــانــيـــة وأربــيل لــصــالح
مـــرشـــحــ وأحـــزاب). واضــاف أنّ
(تــأخــر إعالن الــنــتـائـج الـنــهــائــيـة
الــــرســــمـــــيــــة يــــعــــود إلى دراســــة
ـفوضية إمكانية إعادة عملية العد ا
والـــفــرز يــدويـــاً لــعـــدد من مــراكــز
االقــتـراع في تـلك احملــافـظـات بـعـد
ــاضي قــرارهــا الــرســمي اإلثــنـ ا
إعـادة العد والفـرز يدوياً في كركوك
فـقط).ووفـقـاً لـلـمـسـؤول نـفسـه فإنّه
رجح أن يتم اعتقال ما ال يقل (من ا
عن  200 مـــوظـف في مـــفـــوضـــيـــة
االنـــتــخـــابــات لـــثـــبــوت تـــورطــهم
ـــخـــالـــفـــات قــانـــونـــيـــة وتالعب
بـالنتائج في مراكـز اقتراع بعدد من
احملــــافــــظـــات ) مــــشـــيــــرًا الى  أنّ
(غـالـبـيـة عـملـيـات الـتـزويـر تورطت
بـــهـــا أحـــزاب إسـالمـــيـــة وكـــرديــة
وســاهـــمت تــلك الــعـــمــلــيــات غــيــر

الــقـانــونـيـة في صــعـود مــرشـحـ
وإقــصــاء آخــرين) عــلى حــد قــوله.
وعـدّ  مـسؤول كـتلـة فتح في كـركوك
مـحـمـد مـهـدي الـبـيـاتي ان الـنـتـائج
ــفـوضـيـة االولــيـة الـتي اعـلــنـتـهـا ا
بـــاطــــلـــة.وقـــال في تــــصـــريح امس
ــطـــالـــبــ بـــحـــقــوق (ونـــحن مـع ا
الـنـاخـبـ ونـحن غـيـر مـخـولـ من
الـناخب بتـرك احلق وترك التزوير
الــــــــــذي حـــــــــصـل لــــــــــلــــــــــعـــــــــرب
والــــتـــركــــمـــان).وأضـــاف ان (إرادة
الــــنــــاخب فــــوق  جــــمــــيع اإلرادات
فـوضيـة باطـلة وسـندافع ونـتـائج ا
عن هـذه اإلرادة مهمـا كلفـنا الثمن).
وعـبرت قائمـة تيار احلكـمة الوطني
عن قـــلـــقـــهــا الـــبـــالغ مـــا يـــثــار من
مـــــحـــــاوالت الــــتـالعب بـــــاصــــوات
الــنـاخـبـ وخـاصــة في انـتـخـابـات
اخلـــارج .وقـــال الــنـــاطق الـــرســمي
ـياحي في لـلـقـائـمة مـحـمـد جـمـيل ا
بــيـان امس (تـتـابع قــائـمـة احلـكـمـة
االجـراءات التي تـقوم بهـا مفـوضية
االنــــــتــــــخــــــابــــــات واالشــــــكــــــاالت
احلـاصلـة).واضاف (نعـبر عن قلـقنا
ــا نــســمــعه من مــحــاوالت الــبــالـغ 
الــــتالعب بــــإصـــوات الـــنــــاخـــبـــ
وخـاصة في انتخابات اخلارج التي
شــــابــــهـــا الــــكــــثـــيــــر من عـالمـــات
االسـتـفـهام) مـشـيراً الى ان (قـائـمة
احلـكمـة سيكـون لها مـوقف قانوني
وســـيــاسي وجــمـــاهــيــري في حــال
ــفـــضــوح الــذي حـــدوث الــتالعـب ا
يــروج له). الى ذلك دعــا الـنـائب عن
ائـتالف دولة الـقانون خـالد االسدي
الـى الـــــغـــــاء تـــــصــــــويت اخلـــــارج
شروط لوجود معلومات بحدوث وا
عـمليات تالعب كبيرة فيهما واعادة
الــعـد والــفـرز يــدويًـا.وحث االسـدي
في بــــيـــان الـــكــــتل الـــســــيـــاســـيـــة
عـلى(حتـمل مسـؤوليـتـها لـتصـحيح

مسار العملية االنتخابية).
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اعـلـنت وزارة الـتجـارة عن مـبـاشرة
ـطــاحن الـعـامـلـة بـانـتـاج وتـوزيع ا
مــادة الــطـحــ الـصــفــر اخملـصص
ضـمن حـصة شـهـر رمضـان .  ونقل
بـيـان للـمـكـتب االعالمي في الوزارة
تـلـقـته (الـزمـان) امس عن مـديـر عام
الشركة العامة لتصنيع احلبوب طه
يــاســ عــبــاس قــوله ان (عــددا من
ـكـلـفـة بـاالنـتـاج بـاشـرت ـطـاحن ا ا
بـتـسـلم احلبـوب اخملـصصـة النـتاج
الــطـــحــ الــصــفــر لـــتــوزيــعه بــ
الـعوائل ضـمن حصـة شهـر رمضان
ــبـارك حــيث ســيـكــون الـتــجـهــيـز ا
بــواقع خـمـســة كـيـلــو غـرامـات لـكل
عـائلة)  مضيـفا انه ( تكليف عدد
هـيئة النتـاج الطح ـطاحن ا من ا
الـــصــفــر في بـــغــداد واحملــافــظــات
لــتـنــفــيـذ خــطـة االنــتـاج والــتـوزيع
ــدة احملــددة خالل الــشــهـر ضــمن ا
الـــفـــضـــيـل).واعـــلـــنت الـــوزارة عن
اسـتــمـرار الـشـركـة الـعـامـة لـتـجـارة
واطـن ـواد الـغذائـية بـتجـهيـز ا ا
ادتي ـفردات البـطاقة الـتمويـنية 
ـنــتج الــســكــر وزيت الــطــعـام مـن ا
ـــواد مـــتـــوفــرة احملـــلي لـــتـــكـــون ا
لـلـمـواطـنـ خالل الـشـهـر الـفـضـيل
ــواد وحتــســـبــا الرتــفــاع اســعــار ا
الـغـذائـية في الـسـوق احمللـيـة ونقل
بـيـان ثـان تـلـقـته (الزمـان) امس عن
مـديـر عـام الـشـركـة قـاسم حـمـود ان
(فــرع شــركــته في الــنــجف االشـرف
جــهـز كـمــيـة قـدرهـا   135 طــنـا من
الـسكر و  247 طـنا من زيت الطعام
لـلـمواطـنـ كمـا باشـر فـرع الشـركة
في االنـبار بـتجـهيـز وكالء الغـذائية
ــادة الـسـكـرو بـواقع  1918 طـنـا
وزيـت الطـعـام بواقع  709 اطـنان).
واسـتعرض البيان الكميات االخرى
الـتي قامـت فروع الـشركة فـي بغداد
ومــحـافـظـات اخــرى بـتـأمــيـنـهـا من
اجل جتــهـيـزهـا لـلــمـواطـنـ ضـمن
احلــصـة الـتـمــويـنـيــة خالل الـشـهـر

الفضيل.
مـن جــهــة اخــرى وجـــهت الــســيــدة
رونــاك مـــصــطــفى عــقـــيــلــة رئــيس
اجلـمـهـوريـة فـؤاد مـعـصـوم تـهـنـئـة
سلم في العراق ـسلمات وا إلى ا
والــعــالم بــحــلـول شــهــر رمــضـان .
وأعـربـت مـصـطـفى في بـيـان تـلـقـته

(الـــزمـــان) امس عن (تـــمـــنــيـــاتـــهــا
لــلـبـشـريـة جـمــعـاء اخلـيـر والـسالم
ـناسـبة سـائلـة الله والـتـقدم بـهذه ا
بارك عز وجل أن يعيد هذا الشهر ا
ـسـلـمـ والـبـشـريـة جـمـيـعـا عـلى ا
بـاخليـر واليمن والـبركة وان يـتقبل
مـنـهم صيـامهم ويـغـمرهم بـالرحـمة
واخلــــيــــر والــــسالم).وبــــدأ شــــهـــر
رمـضــان في مـعـظم الـدول الـعـربـيـة
الـيـوم اخلمـيس بـحسب مـا أعـلنت

عنية فيها. السلطات ا
كـذلك أعـلنت ايـران ان رمـضان يـبدأ
اخلـمــيس فـيـمـا طـلـبت مـرجـعـيـات
ديــنــيــة في لــبــنــان والــعــراق رصـد
الــــهالل مـــســـاء امـس.وبـــدأ شـــهـــر
سلم امس االربعاء الصيام عند ا
فـي تركـيـا.وجـاء في بـيـان صـدر عن
احملـكمة العليـا في السعودية مساء
الـثالثـاء (تـقـرر ان يوم االربـعـاء هو
ــكـمل لـلـثالثـ مـن شـهـر شـعـبـان ا
وان يــوم اخلــمـيـس هـو غــرة شــهـر
رمــضـان لـهـذا الـعــام). وفي لـبـنـان
أعـلنت دار الفـتوى ان شهـر رمضان
لـهـذا الـعـام يـبـدا اخلـمـيس بـيـنـمـا
دعـــا اجملـــلس االسالمي الـــشـــيــعي
االعــــلى الى رصـــد الــــهالل مـــســـاء
امـس.وفي الـــعـــراق أعــــلن الـــوقف
الـسني ان اخلمـيس هو اليوم االول
من شــهـر رمـضـان بـيــنـمـا دعـا آيـة
الــله عـلي الـسـيــسـتـاني الى تـرقب

الهالل مساء امس.
ويـبـدأ رمـضـان اخلـمـيس ايـضا في
االمــــــارات وتـــــــونس والـــــــكــــــويت
واالراضي الــفــلــســطــيــنــيــة وقــطــر
والبحرين واجلزائر ومصر وغيرها

من الدول العربية واالسالمية.
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ديـرية الـعامـة لـنقل الـطاقـة الكـهـربائـية في اجلـنوب الكـات الهـندسـية والـفنـيـة في ا تـمكـنت ا
الـتابـعة لوزارة الـكهـرباء  من اعـادة خط نقل الـطاقة الـكهـربائـية نـاصرية ـــ واسط  400 كي
نـطقـة الفرات االوسط ـديرية الـعامـة لنـقل الطـاقة الـكهربـائيـة  في الى الـعمل ,فيـما بـاشرت ا
اعمال صـيانة متنقلة الهاشمية اليابانية  132/33 كي في في مـحافة بابل.وقال بيان للوزارة
الكـات الـهـنـدســيـة والـفـنـيـة تـمـكـنـت من اعـادة خط نـقل الـطـاقـة تـلـقـتـه (الـزمـان) امس ان (ا
الكهـربائية بعد خـروجها عن اخلدمة نتـيجة سقوط البرج رقم 101 بـسبب العواصف الرعدية
ـاضي) . مـبيـنـاً ان (االعـمال تـضـمنت ـناطـق اجلنـوبـية والـوسـطى االسـبوع ا الـتي ضـربت ا
باشرة بـتشيـيد البرج الـبديل حيث أسـتمر العـمل لساعـات متأخرة تضـرر وا تـفكيك البـرج ا
من الـليل رغم سـوء الظـروف اجلويـة واستـمرار تـسـاقط االمطـار وصعـوبة الـعمل حـيث كانت

الكات من جتاوز كل األراضي طينـية ورخوة لذا تطلبت جهودا مضـاعفة استطاعت خاللها ا
ـديرية الـعامة لنـقل الطاقة الـتحديـات التي واجهت سيـر األعمال) عـلى صعيد مـتصل نفذت ا
نطقة الفـرات االوسط اعمال صيانة متـنقلة الهاشمـية اليابانية  132/33 كي في الكهربائـية 
تنقلة جلميع اجلهات في محافظـة بابل .واوضح البيان  ان (االعمال تضمنت فحص عازلية ا
ـغـذيات المـسـات لـقـواطع الدورة  132/33 كي في مع كـافـة ا الى جـانب فـحص مـقـاومـة ا
غـذي الشـوملي وكـذلك فحص عـازلية التـابعـة للـمحـولة اضافـة الى فحص مـناوالت احلـمايـة 
الكات الهندسية والفنـية في شبكات نقل كهرباء كربالء زيت احملوالت 3,2,1.  كما اكـملت ا
ذكورة استالم مواد ومعدات خط خيرات  –كربالء  اجلديدة (2,1) التابعة للمديرية العامة ا
ـقـدسة  132 كي في لـتـشـييـد اخلط الـذي سـيـسهم بـفك االخـتـنـاقات عن مـحـافـظة كـربالء ا

وتوفير نقل قدرة تصل الى  480 ميكاواط من محطة اخليرات الغازية.
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