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مـخلفات حربية متنوعة في تفجير
ــنــاطق مــســيــطـــر عــلــيه بــعــمق ا
الـصـحـراويـة اخلالـيـة من الـسـكان
تـمامـاً . وقال بيـان امس ان (مفارز
ــكـــافــحــة الـــشــرطـــة اخملــتــصـــة 
ــتــفــجــرات وحتت إشــراف قــائـد ا
شـرطة احملـافظة الـلواء أحـمد علي
تابـعة ميـدانية من قبل زويـني و
ـوافـقات مـديـر الـقسم وبـعـد أخذ ا
االصـولـية نـفـذت تـفجـيـراً مسـيـطر
عــلـيـه خملـلــفـات حــربـيــة كـانت في
مـخازن الـقسم لـفتـرة طويـلة جداً)
وأضـاف ان (سبب إتالف وتـفجير
هـذه اخملالفات احلربية خلطورتها
الـــكــبــيــرة عـــلى حــيـــاة الــضــبــاط
ـــنـــتـــســـبـــ وايــضـــا األهـــالي وا
ــتـفـجـرات الــقـريـبــ عـلى دائـرة ا
وذلـك من اجل ضـــمــان احملـــافــظــة
ـمـتـلــكـات الـعـامـة عــلى االرواح وا
واخلــــــاصـــــــة). واعــــــلــــــنت وزارة
الــداخـلـيــة الـقـبـض عـلى مـتــهـمـ
زيفة في اثـن يتاجـران بالعمـلة ا

محافظة بابل .
وقـال الناطق باسم وزارة الداخلية
 فـي بــــــيــــــان امـس ان ( مــــــفــــــارز
ـنظـمة في ـة ا اسـتـخبـارات اجلر
بــــابل الــــعـــامــــلـــة ضــــمن وكــــالـــة
االســـتــخـــبــارات والـــتــحـــقــيـــقــات
االحتــــــاديـــــة فـي الـــــوزارة الــــــقت
الـــقـــبض عـــلى مـــتـــهــمـــ اثـــنــ
ـــزيـــفــة يـــتـــاجـــران بـــالـــعـــمـــلـــة ا
وبــحــوزتــهـمــا مــبــلغ من الــعــمــلـة
الـعراقية فـئة خمسـة آالف وخمسة

وعشرون الف مزيفة).

الـى ان (الطـائـرة هـبـطت في مـطار
الــنــجـف بــسالم بــعــد الــتــأكــد من
ـدني والسـلطات سـلطـة الطـيران ا
ـطـار الـنــجف).وكـانت شـركـة فـي ا
اخلـطــوط اجلـويـة الـعـراقـيـة نـفت
األنـباء عن سقـوط إحدى طائـراتها
ـثـنى بـسـبب عـاصـفـة وسـوء فـي ا
األحــــــوال اجلــــــويـــــة) عــــــادا ذلك
الـشائعات محاولة لإلساءة لسمعة
الــشـركـة). والـقت الــقـوات األمـنـيـة
الــقـبض عـلى مــسـافـر بــاكـسـتـاني
مـــطــــلـــوب لـــلـــشــــرطـــة الـــدولـــيـــة
(االنــــــــتــــــــربـــــــول)  فـي مــــــــطـــــــار
ــنـــافــذ الـــنـــجف.وقــالـت هــيـــئـــة ا
احلـدودية في بيان امس ان(الهيئة
 تــمــكــنت من الــقــاء الــقـبـض عـلى
مــــســــافــــر يــــحــــمل اجلــــنــــســــيـــة
الـباكستانيـة من قبل شعبة البحث
ــــطـــار والــــتـــحــــري في مــــنــــفـــذ ا
والـصـادرة بـحـقهِ مـذكـرة قبض من
قـبل الـشـرطـة الـعـربـيـة والـدولـية)
مــشــيـرا الـى ان (شـعــبــة مـتــابــعـة
ــكـاتب شــؤون االمــانـة الــعـامــة وا
ـــطـــلـــوب لـــشـــرطـــة ـــركـــزيـــة وا ا
ـة مخدرات اإلمـارات الرتكـابه جر
ـــــادة 56/63/56 وفـق أحـــــكـــــام ا
مـن قـانون الـعـقـوبـات االمـاراتي ).
مـــوضــحـــا ان (الــعـــمــلـــيــة جــاءت
بــــالـــتــــعـــاون مع مــــكـــتـب جـــهـــاز

ـــطــار اخملـــابـــرات الـــوطـــني فـي ا
ـتهم الى مـركز حـيث تـمت إحالـة ا
ـطــار التـخــاذ اإلجـراءات شــرطــة ا
الــقـانـونـيـة الالزمــة بـحـقه). ولـقت
شــرطـة مــحـافــظـة واسط الــقـبض
عـلى اكثر من  400 مـتهم ومخالف
فـي احملـــــافــــــظــــــة.وقـــــال بــــــيـــــان
لــقـيـادةشـرطــة احملـافـظـة امس انه
(  إلـقاء الـقبض على  32 مـتهماً
و  412 مـخالفاً وفق مواد قانونية
مـخـتـلـفـة في احملـافـظـة من بـيـنـهم
ـــادة /4 مــــتـــهم مــــطـــلــــوب وفق ا
إرهـاب الـقي الـقبض عـلـيه من قبل
ســيـطـرة مـالح جـبـلـة) واشـار الى
ــتـهــمـ انـه  (  إحـالــة جـمــيع ا
واخملــالـفـ الى الـقـضــاء لـيـنـالـوا
جــــزائـــهـم الـــعــــادل واســـتــــمـــرار
الـعـمـلـيـات األمـنـيـة).واقـدم مـسـلح
مـجـهـول عـلى اقـتـحـام مـنـزل وقتل
من فــيه نــاحـيــة جـلــوىء الـتــابـعـة

حملافظة ديالى .
وقــال مـــصــدر امــني في بــيــان  ان
(مسلحون مجهولي الهوية اقدموا
عـلى اقتحام منزل في حي التجنيد
بـــنــاحـــيــة جـــلــوالء ) واضــاف ان
(اجملــــــرم قــــــتـل  صــــــاحب الــــــدار
وزوجــــتـه وإبــــنــــتـــــهــــمــــا رمــــيــــا
بـالرصاص). واعـلنت قيـادة شرطة
مـــحــــافـــظـــة كـــربالء عـن اتالفـــهـــا
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حـــررت قــيـــادة عــمـــلــيـــات بــغــداد
مــخـتـطــفـة في مـنــطـقـة األعــظـمـيـة
بـــبـــغـــداد وإلـــقـــاء الـــقـــبض عـــلى
اخلـاطـف وسـلـمتـهم الى اجلـهات
اخملـــتــصـــة. وقــال بـــيــان لـــقــيــادة
الـعمـليات امس (كـما ألـقت القوات
االمـنية القبض على سبعة متهم
اخـرين بـجـرائم مـختـلـفـة حيث 
الـقـاء القـبض عـلى متـهم في سوق
ادة 466 سـرقـة احملـمـوديـة وفـق ا
ومــتــهم اخـر فـي مـنــطــقـة احلــريـة
الـدولــعي بـتـهـمـة اخلـطف ومـتـهم
ثـــالث ضـــمن مــنـــطــقـــة ام الــكـــبــر
ـادة 432 تــهـديـد والــغـزالن وفق ا
فـيما ألـقي القبض عـلى متهم رابع
ضـمن مـنطـقـة العـكـيلي ) وأضـاف
الـبـيان انه (  الـقبض عـلى ثالثة
مــتــهـــمــ بــتــهــريب االثــار ضــمن
مــنــطـقــة بــغـداد اجلــديــدة وضـبط

بـحـوزتـهم قـطـع اثـاريـة مـهـربة 
تهم الى اجلهات تسليم جميع ا
اخملــتــصــة). وردت قــيــادة شــرطــة
ثـنى  على انباء سقوط مـحافظة ا
طـــائـــرة عــراقـــيــة فـي احملــافـــظــة.
واكـدت شـرطـة احملافـظـة  في بـيان
انـه (عـــدم ســقـــوط اي طـــائـــرة في
احملـافـظـة وان هنـاك طـائرة مـدنـية
كــانـت مــتــوجــهـــة بــاجتــاه مــطــار
ستـوى منـخفض الـنجف حـلقـت 
في مـنـطـقة قـضـاء الـرميـثـة بـسبب
األحـوال اجلـويـة الـسـيـئة) وأشـار
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االعـرجي وعـضويـة وزارات الـعمل
والـشؤون االجـتمـاعيـة والتـربية و
الـتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث الـعـلمي
وجــــهـــاز االمـن الـــوطــــني ودائـــرة
ــرأة في االمـانــة الـعــامـة تــمـكــ ا
للمجلس واالوقاف الدينية لتحديد
ضــوابط واتــخــاذ اجــراءات رادعـة
وتـــــوعـــــويـــــة واداريـــــة حلـــــوادث
الــتــحـرش بــشـكل عــام ومــنـهــا مـا
يـــحــدث في مـــؤســســـات الــدولــة)
وتـابع الـبـيان (كـمـا جـرى منـاقـشة
اجملـــلـس مـــهـــام وواجـــبـــات فـــرق
مـعـاجلـة احلـوادث الـكـيـمـيـائـيـة و
الـــبــايـــولـــوجــيـــة و االشـــعــاعـــيــة
والـنووية ومـتطلبـات دعم وتطوير

فرق االستجابة الوطنية). 

ـؤســســة االمـنــيـة عــلى حــيـاديــة ا
والـعسكرية ورفض تدخل االحزاب
فــيـهـا. ونـقل الـبــيـان عن الـعـبـادي
خـالل زيـارة وزارة الــدفـاع ولــقـائه
بـالقادة العسكري قوله ان (هدفنا
كــان حتــريـر االنــســان قـبل االرض
واالنــتــصــار حتــقق عــلـى االرهـاب
بـوحــدة الـعـراقـيـ وتـمـاسـكـهم )
مـبـيـنـا ان (االنـتـصـار حتـقق بـأياد
ـسـاعدة عـراقـيـة خـالـصـة وكـانت ا
الــدولــيـة من خــشــيـة تــمـدد داعش
الــــيــــهـــا) واضــــاف ( لن نــــســـمح
لـــآلخــريـن بــأن يـــعــودوا بـــنــا الى
الــوراء  فــقـــواتــنــا فــخـــر لــلــبــلــد
ـــواطن وجتـــربــتـــهــا في قـــتــال وا
الـدواعش يدرس في العالم) داعيا
الى (االسـتـمـرار بـالعـنـايـة بـعوائل
الــــــشــــــهــــــداء  وبــــــاجلــــــرحى الن
تــضــحــيــاتــهم حــقــقـت االنــتــصـار

الكبير على االرهاب). 
ونــــاقش اجملــــلس الــــوزاري لالمن
الـوطني برئاسـة العبادي احلد من
ظـاهــرة الـتـحـرش بـالـنـسـاء .وذكـر
ــكـــتـــبه امس ان (اجملـــلس بـــيـــان 
ـنـاقـشـة اخلـطط االمـنـية اسـتـمـر 
واجلــهــود االسـتــخــبــاريـة لــتــتـبع
اخلـاليــا االرهـــابـــيـــة اضــافـــة الى
اخلـطـة االمـنـيـة لـزيـارة اربـعـيـنـيـة
االمـــام احلـــســـ عــلـــيه الـــسالم)
وأضاف ان (الوزير قاسم االعرجي
قــدم عــرضــا عن الــزوار الــوافــدين

الـى العـراق الداء الزيـارة وتسـهيل
دخــولــهم وانـســيـابــيــة تـأشــيـرات
الــدخـول لــهم كـمـا جــرت مـنــاقـشـة
ـنح تـأشـيرة ـتـبـعة  الـتـسـهيالت ا
ـــتــعــددة الـــدخــول والــتـــأشــيــرة ا
لـلمـستـثمـرين لتـشجـيع االستـثمار
واصـــدار ضــوابــطــهـــا وآلــيــاتــهــا
بــــالـــتــــعـــاون بــــ اجلـــهـــات ذات
الـــعالقــة) وأشـــار الــبــيــان الى ان
(اجملــلـس نــاقش ايــضــاً مــعــاجلــة
ظــــاهـــرة الـــتــــحـــرش بـــالــــنـــســـاء
تبعة من قبل القوات واخلـطوات ا
االمـــنـــيـــة واجــراءاتـــهـــا واتـــخــاذ
اجـــراءات مــشــددة ضـــد من يــقــوم
بـذلك)  الفـتـا الى (اتـخـاذ اجملـلس
قــرارا بــتـــشــكــيل جلــنــة بــرئــاســة
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شـــــدد رئــــيس مـــــجــــلس الــــوزراء
ـنتهية واليته حيدر العبادي على ا
ضـرورة حصر السـالح  بيد الدولة
ـفسدين دون ومـواجهـة الفـساد وا
تـــردد او خــوف . ودعــا الـــعــبــادي
خـالل زيارته مـقـر وزارة الـداخـلـية
ــتــربــصـ امـس الى (احلــذر من ا
وان ال تـغمض لنا ع في مواجهة
االرهـــاب وخاليـــاه الــتـي تــتـــحــ
ـواطـنـ الــفـرص لالعـتـداء عــلى ا
مـع االســتـــمــرار  بـــالــتـــخــلص من
ـنـتشـر ومـخـازن السالح الـسالح ا
وســـحب اي سـالح خــارج الـــدولــة
ومـواجهة الـفساد والـفاسدين دون
خـوف وتردد ألنـهم  يضـعفـون عند
ــــواجـــهـــة وتـــســــلـــيط االضـــواء ا
عـــلــيــهم) مـــشــيــرا الى ان (رجــال
الــــداخــــلــــيــــة تـــصــــدوا لـالرهـــاب
بــشـــجــاعــة حــ هــاجـم شــعــبــنــا
وقــدمــوا الـشــهــداء واجلـرحى الى
جـانب مهامـهم االساسية)  مـؤكدا
ان (االمـن بـالنـوع ولـيـس بـالـعدد)
واضـــاف ان (الـــوزارة تــمـــثل وجه
واطن) الـدولـة ومـهـمتـهـا خـدمـة ا
مـــشـــيـــدا (بـــامـــتالك الـــعـــديـــد من
ـنتسب للشهادات العليا وندعو ا
 لتعزيز هذا التوجه وان تكون لهم
ـيــزة في الــوزارة). كــمـا مــكــانــة 
طــالب الـعـبـادي بـضـرورة احلـفـاظ
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(الــزمـــان) امس عن (اعـــتــمــاد
الـــوزارة كـــلـــيـــا عـــلى اجلـــهـــد
الـوطـني في اخـمـاد حرائق 27
بــئــرا نــفــطـيــا دمــرهــا تــنــظـيم
داعش بــعــد عــمـلــيــات حتــريـر
دن من قبـضته) واضاف (ان ا
جـهــات امـريـكــيـة مـتــخـصـصـة
ـهـمـة اقـتـرحت الــقـيـام بـهــذه ا
لـقاء مـلـيوني دوالر لـكل عـملـية
اطـــفــــاء لـــكن الـــوزارة تـــبـــنت
ـــــســــؤولـــــيـــــة وجنـــــحت في ا
اطــــفـــائـــهـــا وكــــذلك في اعـــادة
العمل بهـا او تشغيلـها باجلهد
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اعلن وزير النفط جبار اللعيبي
عـن جنـــاح اجلــــهــــد الـــوطــــني
لـلـوزارة في تـصـديـر خـام حـقل
الـقـيـارة الـنـفـطي لـلـمـرة االولى
مـنذ بـدء االنـتاج به قـبل عـقود.
وقــــال الـــلـــعــــيـــبي ان الـــوزارة
حـقــقت ايـرادات مــالـيــة مـهــمـة
نــتــيــجــة هــذه الـــعــمــلــيــة بــلغ
حجمها نحو  126مليون دوالر
شــهـريــا. وكـشف امــام عـدد من
رؤسـاء حتريـر الصـحف بـينـها

الـــشــــركـــة وقـــدرة مـالكـــاتـــهـــا
الــعــلــمــيــة واالنـــتــاجــيــة عــلى
تـطـويـر احلقـول واالسـتـكـشاف
دن الـنفطية كـالرميلة). وبناء ا
وعبـر الـلعـيبي عن االمل في ان
(تــــنــــجح الــــوزارة في بــــلــــوغ
االهــداف الــتي وضــعــهــا عــنــد
اســتــيـزاره قــبل نــحــو عــامـ

لكنه شكك في القدرة على بلوغ
حـاجـز الـسـبـعـة ماليـ بـرمـيل
يـومـيـا في االنـتـاج خالل الـعام
ـعوقـات تعاني  2024 بالـنظر 
مـنـهـا الـوزارة بـيـنـهـا االغـطـية

الوطـني الكامـل). وعد اللـعيبي
(اصــدار قـانــون شــركــة الــنـفط
الــوطـنـيـة قـفـزة مـهـمـة من اجل
االرتـــقــاء بــالــقــطـــاع الــنــفــطي
واعـادته الـى وضـعه الـسـابق)
مــــــشــــــيــــــرا الى ان (جــــــمــــــيع
ــا فــيــهــا ارتــفـاع االجنــازات 
ســقــوف االنــتــاج مــنــذ صــدور
قـــــانـــــون رقم  80 عــــام 1959
وحــتى الــعــام الـذي احلــقت به
الــــشــــركـــــة الى الــــوزارة خالل
اضي. الثـمانـينـات من القـرن ا
تــعـــود الى اســـتــراتـــيــجـــيــات
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كـشف الـنـائب مـحـمـد اخلـالدي عن
فــــرض االحــــزاب الــــســــيــــاســــيـــة
ـرشـحـ ســطـوتـهــا في اخـتـيــار ا
لــلــكــابــيــنــة الــوزاريــة وال تــســمح
ــســتــقـلــ من بــتــمــريــر اسـمــاء ا
الــتـكــنـوقـراط ضــمن الـتــشـكــيـلـة 
ـوعد جـلسة مـؤكدا عـدم ابالغهم 
توقـع ان تشهد ان الـتي من ا الـبر
ـــرشــحـــ لـــلـــحــقـــائب اســـمـــاء ا
الـوزارية. وقال اخلـالدي لـ(الزمان)
ـــوعـــد جـــلـــســة امـس (لم نـــبـــلغ 
توقـع ان تشهد ان الـتي من ا الـبر
ـرشــحــ لــشـغل عــرض اســمــاء ا
احلــقـــائب الــوزاريــة ونـــســتــبــعــد
عـقدها اليوم الثالثاء) واضاف ان
(احملــاصـصــة عـادت من جــديـد في
اخـــتــيـــار الــوزارات والســـيــمــا ان
االســــمـــاء الــــتي ســـتــــطـــرح خالل
وافقة قبلة ال تمرر اال  اجلـلسة ا
تــلك الـكـتل واالحـزاب الــسـيـاسـيـة
الـتي تـفرض سـطوتـهـا في اختـيار
مــرشـحـ تــابـعـ لــهـا ولـيس من
ـســتـقل). ورجـحت الــتـكـنــوقـراط ا
انية عقد اجللسة اليوم مصادر بر
لـلتصويت على الكابينة احلكومية
 مـن جـــانـــبه  اعــــلن الـــنــــائب عن
ائـــتالف الـــنــصـــر  رغــبـــة ائــتالفه
ــــعــــارضـــة بــــالــــذهــــاب الجتــــاه ا

ــشــاركــة في ــانــيــة وعـــدم ا الــبـــر
ـــقـــبـــلــة. وقـــال فالح احلـــكـــومــة ا
اخلــــفـــاجي ان (االئـــتـالف يـــفـــكـــر
ـعــارضـة الـبـنـاءة ـضي نـحـو ا بــا
ـــــراقــــبـــــة لألداء والـــــداعــــمـــــة وا
احلكومي وعدم استقبال أي وزارة
ومــــا مـــوجـــود مـن الـــوزارات هـــو
ـــحـــاصـــصـــة جـــلـــيــة تـــقـــاسم و
وواضحة) رافـضا (الدخول بهكذا
مـشـاريع خـاسـرة وال نـريـد ان يـقع
عــلــيـنــا الــلـوم من الــشــعب). واكـد
ــــئــــة من مـــــصــــدر حــــسم  70بـــــا
ـصـدر الـكـابـيـنـة الـوزاريـة. وقـال ا
فـي تـــصـــريح امـس انه ( حـــسم
ـئة من الـكابـيـنة احلـكومـية  70بـا
مـع وجــــــــود بـــــــعـض اخلـالفـــــــات
واحلــــــوارات بـــــشــــــأن الـــــوزارات
الــسـيــاديـة الــتي لم حتـسم بــشـكل
نـــهـــائي) الفـــتـــا الى ان (الـــســـيــر
الـذاتـية لـلوزراء الـذين  حسـمهم
ـرجح وصــولـهـا الـى مـجـلس مـن ا
الـــنــواب الــيـــوم بــغــيـــة عــرضــهــا
بـجلسـة التصـويت على منـح الثقة
ــــوعــــد اقـــصــــاه غـــدا عــــلـــيــــهم 
االربعاء) مستبعدا (امكانية حسم
مـناصب نواب رئيـسي اجلمهورية
والــوزراء بـنـفس اجلــلـسـة). ونـفى
ــكـتـب اإلعالمي لــرئـيس مــجـلس ا
ـهدي ـكـلـف عـادل عـبـدا الـوزراء ا
يـوم األحد توجيه كتاب إلى الكتل

الـسيـاسية في الـبالد حول تـشكيل
احلـكـومـة اجلديـدة. ورجح الـنائب
عـن كــتــلــة احملــور الـــوطــني فــالح
ــهـدي الــعــيــســاوي تـقــد عــبــد ا
لــكــابــيـنــته الــوزاريــة الى مــجـلس
الـنـواب بـنـهـايـة االسـبـوع اجلـاري
لـلتصويت عليـها. وقال العيساوي
ـهدي فـي تصـريح امس ان (عـبـد ا
ســيــقــدم  كــابــيــنـتـه الـوزاريــة الى
مـجـلس الـنـواب بـنـهـايـة االسـبـوع
احلــالـي لــلــتــصــويـت عــلــيــهــا وال
ئة نـتوقع ان يـكون بنـسبـة مئة بـا
ــطـروحـة حـيث جلــمـيع االسـمـاء ا
نــعـــتــقــد ان يــكـــون هــنــاك رفــضــا
) واشـــار الى ــرشــحــ لـــبــعض ا
ان (وجـود رغـبة لـدى اعضـاء البـر
لـلـتـصـويت عـلى الـوزراء كـل واحد
عــلـى حـدة ولــيـس بــســلــة واحـدة
النــنــا ال نــريـد تــمــريــر اي وزيـر ال
ـتلك الكفاءة او النزاهة واخلبرة
عـلى ادارة عمـله بكـفاءة باحلـكومة
ــان ـــقــبـــلــة) مـــؤكـــدا ان (الــبـــر ا
سـيـحتـاج الى وقت لدراسـة السـير
الـذاتـيـة لـكل مـرشح). ورأى احمللل
الـســيـاسي عـصـام الـفـيـلي وجـود
اقـطـاعات سـياسـية تـسعى لـعرقـلة
قـبلة.فـيما رأى تـشكـيل احلكومـة ا
اخلـبـيـر الـسيـاسي عـصـام الـفـيلي
وجـود اقـطـاعيـة  سـياسـيـة حتاول
اعــاقــة تـشــكــيل احلـكــومــة . وقـال

الـفيلي في تـصريح امس ان (هناك
اقـطـاعـيات سـيـاسـيـة قوتـهـا بـقوة
ان تـسعى لعـرقلة عـدد مقـاعد البـر
تـشكيل احلكومة من خالل الضغط
ـــنــــاصب ــــهــــدي  عــــلى عــــبــــد ا
وزارية) وأضـاف (كنت أتمنى بعد
طــــرح مــــوضــــوع بــــنــــاء الــــدولـــة
واإلصـالح ان تــــــــذهـب األطــــــــراف
الـسـيـاسـية بـاجتـاه تـفـويض كامل
ــهــدي لـتــشــكـيل حــكــومـة لــعــبـد ا
جـــديـــدة وفق قـــنـــاعـــته يـــتـــحـــمل
مـسـؤوليـتهـا لبـناء مـشروع الـدولة
ولــيس عـلى أســاس احملـاصـصـة)
وتــابـع ان (الــوضع بــاق كــمــا هــو
وأي كــتــلــة تــدفع وتــصــر بــاجتـاه
ـــنـــاصب الــوزاريـــة هي لـــغــرض ا
االسـتـحواذ عـلى السـلطـة والنـفوذ
الــسـيــاسي). في غـضــون ذلك نـفى
ـهـدي تـوجـيه كـتـاب لـلـكـتل عـبــد ا
الــســـيــاســيــة يــتــعــلـق بــتــشــكــيل
احلــكـومـة. وقــال مـكـتــبه في بـيـان
امـس ان (مـــا يـــتم تـــنـــاقـــله عـــبـــر
وسائل التواصل االجتماعي وعلى
مــنــصــات إعـالمــيــة أخــرى بــشـأن
صــــدور كــــتــــاب مــــوجه لــــلــــكــــتل
الـسـياسـية لـتشـكيل احلـكومـة عارٍ
هدي عن الصحة) مؤكدا ان (عبدا
لـم يُـصـدر أي كــتـاب بـهــذا الـصـدد
وأن مـا يـتداول ال صـحـة له مطـلـقًا

ومزور). 
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دعــا رئـــيس اجلـــمــهـــوريـــة بــرهم
صالح الى بـذل جهـود استـثنـائية
من اجل تـقــد اخلـدمــات واعـادة
الق الـعاصـمـة بـغـداد .فـيـمـا تـذمر
مـــواطـــنـــون في مـــنـــاطق الـــكـــرخ
والـرصــافــة من عــجــز االمــانـة عن
تصريف مـياه االمـطار. وقـال بيان
رئـاسي امس ان (صـالح بـحث مع
امـيـنـة بـغــداد ذكـرى عـلـوش واقع
ـــشــاكل اخلــدمـــات في بـــغـــداد وا

العالقة).
 ودعــــــا صــــــالـح  االمــــــانــــــة الى
(مــضـــاعــفـــة اجلــهـــود واالرتــقــاء
بـالــعــاصــمــة في اظـهــار وجــهــهـا
احلضاري) مؤكدا( دعـمه للجهود
الـتي تــسـهم في حتــقـيق االهـداف
ـــرســـومـــة) واضـــاف (البـــد من ا
حتـــــســـــ الـــــواقع اخلـــــدمـي في
العاصـمة وبذل جـهود اسـتثنـائية
من اجل تـقــد اخلـدمــات واعـادة
الق بغداد مـن خالل اعداد اخلطط
ـســتــقــبــلـيــة لالرتــقــاء بــالـواقع ا
اخلــــدمي) وشــــدد صــــالـح عــــلى
(اهميـة النهـوض بواقع العـاصمة
وتقـد افضل اخلـدمات لـسكـانها
واالهـــتــمـــام بـــكل مـــا يـــســـهم في
تـطــويــر الـعــاصــمـة مـن اجلـوانب
اخلدمية والثقافية) واشار البيان
الى ان (عـــلـــوش قـــدمت بـــدورهـــا

ـنـاسبـة تـولي الـتـهانـي لـصـالح 
مــهــمــاته رســمــيــا واكــدت حـرص
االمانة على تقد كل ماهو افضل
لــبـغــداد). فـي الــوقت الــذي شــهـد
اخلدمـات الـبـلـدية سـقـوطـا مـدويا
مع اول مــوجــة امـطــار شــهــدتــهـا
ـا تسبب في اغراق بغداد االحد 
ـواطـن الشـوارع واالزقـة ودور ا
في االحــيــاء الـــشــعــبــيـــة بــســبب
انــعــدام اخلــدمــات وغـــلق مــعــظم

فوهات تصريف اجملاري. 
وقـال مـواطـنــون لـ (الـزمـان) امس
ان (الـيـات االمـانة كـانـت مـوجودة
ـنـصــور  والـيـرمـوك في مـنـاطـق ا
والـكـرادة الــشـرقــيـة تـعــمل مـسـاء
ــيــاه فـي الــوقت الــذي بــســحـب ا
ــنـاطق الــشـعــبـيـة بــشـكل تـركت ا
كـامل مـحـرومـة من هـذه اخلـدمات
ومن بـيــنـهـا الــبـتـاويــ والـفـضل
والــصـدريــة والــشــواكــة ومــديــنـة
الصدر والشـعب وحي اور بحيث
كــــانـت مــــنــــازلـــــهم مـــــحــــاصــــرة
تراكمة سطحات مياه االمطار ا
بــســبب عــدم اقـــدام االمــانــة عــلى
حـمــلـة دوريــة لـتــنـظــيف فـتــحـات

اجملاري).
 وقــال احلـــاج جــبـــر الـــبــاوي من
مــنــطــقــة الــصــدريــة ان (االمــطــار
اغــرقـت مــعـــظـم الــطـــرق بـــعــد ان
ــنـــاطق الى بـــحـــيــرات حتــولـت ا

ارة بصعوبة). يخوض فيها ا

الثـقيـلة ومـراكز الـقوى ووجود
غــــيـــر اخملـــتـــصـــ عـــلى رأس

فاصل).  بعض ا
وكـــشف الــلـــعــيــبـي ايــضــا عن
رفـــضـه قــبـــول مـــنـــصـب وزيــر
الـنـفط لـثـالث مـرات مـنـذ الـعام
 2003 ¨ مــــؤكـــدا ان (الــــغـــايـــة
بـالـنـسـبـة له هي خـدمـة الـوطن
واالرتقـاء بالقـطاع الـنفطي الى
مـــصــاف قــوى عــربـــيــة كــبــرى
زاوجت بــ االنـــتـــاج الــواسع
واالســــــتــــــثــــــمـــــار اخلــــــارجي
كـالـسـعـوديـة واالمـارات). واكـد

الـلـعــيـبي ان (الـعــراق بـحـاجـة
الى حكومـة قوية وفـعالة تضع
االهــــــداف الــــــوطــــــنـــــــيــــــة في
اولـــويـــاتـــهـــا من اجـل عـــبــور
ـــقـــبـــلـــة وجتــاوز ـــرحـــلـــة ا ا
اضي). وشـدد على اخفـاقـات ا
وجــود كـفـاءات عـراقـيـة رفـيـعـة
ـــثل قـــادرة عـــلى االضـــطالع 
ـهمـة وحتـقـيق جنـاحات هـذه ا
بـــاهــــرة شــــرط تــــوفـــر الــــدعم
ــاني لــهــا. الـــســيــاسي والــبـــر
مـوضـحـا ان (الـقـطـاع الـنـفـطي
يـــحــــتــــاج الى ادارة تــــتـــمــــتع

ــرونـة بــاحلـكــمــة والـدرايــة وا
الـالزمــــــــة واالخـالص مـن اجل
تـطـويـر مـجــاالتـهـا وفـتح افـاق
ـا يــعـظم االســتـثــمـار فــيـهــا 
موارد البالد ويـوفر فرص عمل
كــــافــــيــــة). وقــــال ان (جــــمــــيع
االجنـــازات الـــتي حــــقـــقـــتـــهـــا
الـــوزارة في عـــهـــده لم تـــكـــلف
مـيــزانـيـة الـدولـة دوالرا واحـدا
واعــــتـــــمــــدت عــــلى تــــدابــــيــــر
وسـياقـات مسـتحـدثة لـتحـس
االداء وحتقـيق مردودات مـالية

اضافية للبالد). 
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