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بـخسائر يـومية تقدر بـ 340 مـليون دينار
ـعدل سنوي يتجاوز  124 مـليار دينار و
ـا يـتـسـبب بـفـقدان  40  مـيـغـاواط من و
الـطاقة الـكهربائـية يوميـاً). وأبدى مجلس
ـشروع الـوزراء (دعـمه الستـمـرار العـمل 
نـــصـب عـــداد مـــيـــاه لــــكل مـــنـــزل ودعـــا
ــواطـنــ إلى حتـمل مــسـؤولـيــاتـهم في ا
ـياه كـثـروة وطنـية ووضع احلـفـاظ على ا
ـا لـذلك من تــكـالـيف كـبـيـرة حـد لــهـدرهـا 

تتحملها احلكومة).
وفـي خـــتــــام االجـــتــــمـــاع عــــرض وزيـــر
الـكـهربـاء كمـال محـمـد صالح تـوضيـحات
عـلومـات حول أسـباب وافـية ومـفصـلة بـا
ـــواطـــنـــ خـــفض ســـاعـــات جتـــهـــيـــز ا
ـنـظـومـة الـوطـنـيـة الـتي بـالـكـهـربـاء من ا
تـواجه ضغطـاً بسبب التـجاوزات والطلب
ـتزايـد مع انخفـاض درجات احلرارة في ا
الـشتاء وبهذا الـصدد قرر مجلس الوزراء
ـوضوع بـإسـهاب في اجـتـماعه مـنـاقشـة ا

قبل. ا
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ــهـدي تــلــقى رئـيـس الـوزراء عــادل عــبـد ا
اتـصـاالً هاتـفـيـاً من الرئـيس الـتركي رجب
طـيب أردوغـان امس األربـعاء بـحـثا خالله
االوضـــاع في الــعـــراق في ظل اســـتــمــرار
ـكتب اإلعالمي لـرئيس الـتـظاهـرات.وقال ا
الـوزراء في بـيان إن اجلـانبـ بحـثا خالل
االتـصـال الهـاتفي ( الـعالقات بـ البـلدين
لـفات والـشـعبـ اجلـارين والتـعـاون في ا
ـشـتـركـة وفي مـجـال مـكـافـحـة اإلرهـاب) ا
مــضــيـفــا ان الـرئــيس الــتــركي (أعـرب عن
دعـمه لوحدة الـعراق واستـقراره ولتـطوير
الـــعالقــات فـي اجملــاالت كــافـــة وجلــهــود
ــــطـــالب احلــــكـــومـــة فـي االســـتــــجـــابـــة 
ـتـظاهـرين) مشـيدا  بـ(احلـكمـة والصـبر ا
في اسـلـوب احلكـومة في الـتعـامل مع هذه
االحـداث واهـمـية فـرض الـنـظام والـقـانون
ــطــالب الــشـعـب الـعــراقي). واالســتــمــاع 
ـهــدي شـرحـا لألوضـاع بــدوره قـدم عـبـد ا
اجلـاريـة (خصـوصاً الـتظـاهـرات السـلمـية
وأسـلـوب التـعامل مـعـها والـتمـيـيز بـينـها
وبـ مجاميع اخملـرب الذين يـستخدمون
الـعنف ومـهاجـمة الـقوات األمـنيـة وتهـديد
ــدارس والـدوائـر ـواطــنـ وا وتــرهـيـب ا
صالح وحـرق البنايات) مؤكداً وتـعطيل ا
(ســــعي احلــــكـــومــــة اجلـــاد لــــتـــحــــقـــيق
اإلصالحــات الـتي يــتـطـلـع الـيـهــا الـشـعب
ـهـدي (اعـتزازه الـعـراقي). كـمـا أكـد عـبـد ا
شـتـركة بـالـعالقـات مع تركـيـا وبـالرغـبـة ا
ــشـتـرك لــتـطــويـرهـا وأهــمـيــة الـتــعـاون ا
لـتـحـقـيق االسـتـقـرار ومـواجـهـة اإلرهاب).
ـهـدي الـعزم وفي شـأن مـتـصـل اكـد عـبـد ا
عــلى مــحـاســبــة من يـقــوم بــقـطع الــطـرق
واجلـــســـور وعـــمـــلـــيـــات احلـــرق اثـــنـــاء
الــتـظـاهــرات. وقـال خالل جـلــسـة مـجـلس
الــــــوزراء اول امس انـه (بـــــعـــــد االول من
ــاضي حـــصــلـت أشــيــاء تـــشــريـن االول ا

مـؤسـفـة كـثـيـرة خالل الـتـظـاهـرات اضـرّت
كـثـيـرا بـالـنـاس حـيث ذهب شـهـداء اعزاء
ـــتــــظـــاهــــرين والــــقـــوات وجــــرحى مـن ا
ـسـلحـة) مضـيـفا (وقـد بدأنـا مـنذ اشـهر ا
بـتأسـيس قوات حفظ الـقانـون ولم يسمح
لـنـا الــوقت بـتـدريـبـهـا وجتـهـيـزهـا بـشـكل
ـسـؤولة كـامل. كـمـا أكـدنـا عـلى اجلـهـات ا
كــافـة مـراعــاة حـقــوق اإلنـسـان وتــخـفـيف
ــتــابــعـة االجــراءات). وتــابع ( وجــهــنــا 
ـتــحـدة بــجـديـة تــفـاصــيل تـقــريـر اال ا
وتــوضـيح سـيـاسـة الــدولـة ومـسـؤولـيـات
احلـكـومـة بحـمـاية حق الـتـظـاهر الـسـلمي
واطن في احلياة والعمل وبـقية حقوق ا
ـمــتـلــكـات والــدراسـة والــتـنــقل وتـأمــ ا
اخلـــاصــة والــعــامـــة وإتــخــاذ اإلجــراءات
الـقانونية لضمان إستمرار عمل مؤسسات
ـواطـن وقـد تـسـلـمـنا الـدولـة ومـصـالح ا
مـذكرة شـفافـة من منـظمـة حقـوق االنسان
وكـان سجلنا جـيدا في هذا اجملال  ونحن
نــقـبـل الـنــقـد)  مــشـيــرا الى ان( الـقــضـاء
ــســؤولــيـــة عــالــيــة الــعـــراقي تــصـــرّف 
ونـحن والـتـعـلـيـمـات مـشـددة ومـسـتـمـرة 
نــأخـذ دائــمــا بـالــظـروف اخملــفـفــة ولـيس
ـشددة ونتعامل برحمة وتساهل والنزيد ا
ـشكلـة تعقـيدا).واضاف ( شـددنا على ان ا
اليــتـم اعــتــقــال اي صــاحب رأي او مــدون
حتى اولئك الذين قاموا بخروقات قانونية
يـــعــاقب عـــلــيــهـــا الــقـــانــون في االحــوال
االعـتـياديـة) مشـيرا الى ان (حق الـتظـاهر
حـق اساسي وهـو من العالمـات االيجـابية
ومـا نـعـتـرض عـلـيه هـو الـتـي نـحـتـرمـهـا 
الـتـهديـد والـلـجوء الى الـعـنف والكالم من
قـبـل مـلـثـمـ بـإسم الـشـعب وهـذا يـعـاقب
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عـقـد مجـلس وزراء إقـليم كـردسـتان امس
جــلــسـته االعــتــيـاديــة بــرئـاســة  مــسـرور
الــــبـــارزانـي وحـــضــــور نـــائــــبه قــــوبـــاد
الـطالـبـاني. وفي مسـتهل االجـتمـاع سلط
رئـيس الـوزراء الـضوء عـلى الـزيـارة التي
أجـراها نائب الرئيس األمريكي إلى اربيل
ـهم الـذي يــلـعـبه إقـلـيم وأظــهـرت الـدور ا

نطقة. كردستان في ا
وقـال بيان تلـقته (الزمان) امس انه (جرت
مـنـاقشـة نـتائج االجـتـماعـات الـتي عقـدها
وفـد حـكـومـة إقـلـيم كـردسـتـان فـي بـغداد
بــعـــد أن عــرض أعــضــاء الــوفــد تــقــريــراً
مـفـصالً إزاء مسـتجـدات الـتفـاوض والتي
جـاءت بإشراف وتوجـيه مباشر من رئيس
الــوزراء. وثــمن مــجـلـس الـوزراء الــتــقـدم
احملـــرز في احملـــادثـــات حـــيـــال مـــشــروع
ـوازنـة الذي ال يـزال في طـور اإلعداد من ا
ــالــيــة الــعـراقــيــة كــمــا أكـد قــبل وزارة ا

اسـتعداده لـتنفـيذ ما عـلى إقليـم كردستان
من الـــتـــزامـــات مــقـــابل تـــأمـــ حـــقــوقه
ـالـيـة خــدمـة لـلـمـصـلـحـة ومـســتـحـقـاته ا
شتـركة للجانـب وتقرر أن يبدأ الـعامة ا
وفـد االقليم بزيارة أخـرى إلى بغداد مطلع
ــقــبل). وفي فــقــرة أخــرى من األســبــوع ا
ــالـيـة واالقـتـصـاد االجــتـمـاع قـدم وزيـر ا
آوات شـيخ جناب تقريراً بشـأن آلية تنفيذ
قــرار مــجــلس الــوزراء الــقــاضـي بــإعـادة
الـــواردات كــــافـــة إلى وزارة الـــداخـــلـــيـــة
وإنـفاقهـا حسب مقتـضيات احلاجـة سعياً
لـتـسـهـيل عـمل الـوزارات ومـشـاريـعـها في

إطار اخلصوصيات والصالحيات.
 واضـــاف الــبــيــان ان (وزيـــر الــبــلــديــات
والــســـيــاحــة ســاســان عــوني حتــدث عن
نـازل وأشار ـيـاه في ا مـشـروع عدادات ا
إلـى أن احلكومة تنفق  840 مـليون دينار
يـومياً لتـحلية  2.1 مـليون مـتر مكعب من
مـياه الشرب  وعبّـر عن أسفه لوجود هدر
ــيــاه يــبــلغ  850 ألـف مــتــر مــكــعب من ا
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كــشف وزيـر الــداخـلـيــة يـاسـ الــيـاسـري عن
ـعــهـد حـصــول اشــتـبــاك مع خـاطــفي مـديــر ا
الـعـالي في الـوزارة الـلـواء يـاسـر عـبـد اجلـبـار
الـذي تـمكـنت الـقـوات االمنـيـة من حتريـره بـعد
أكــثـــر من أســـبــوعـــ عـــلى اخــتـــطـــافه.وقــال
اليـاسري في تصريح امس إن (العملية األمنية
اخلـاصـة بتـحـريـر الـلـواء عـبـد اجلـبـار شـهدت
مصـادمة مع اجملمـوعة اخلـاطفة) مـوضحا ان
(العمـلية تمت في منطقة زراعية نائية ومهجورة
خـارج بـغداد). واخـتطـف مسـلحـون مـجهـولون
في 10 تـشـريـن الـثـاني اجلـاري عــبـد اجلـبـار
واقـتـادوه إلى جـهـة مـجـهـولـة. من جـهـة اخـرى
انفـجرت عـبوة نـاسـفة صـباح امس قـرب محل
ـشــروبـات الــكــحـولــيـة ضــمن مــنـطــقـة لــبـيـع ا
الوزيـرية في بـغداد بـحسب مـصدر امـني اكد
عــدم وقـوع ايـة اصـابــات تـذكـر. وأدانت وزارة
اخلـارجـية الـقـطريـة امس األربـعاء الـتـفجـيرات
التي شـهدتها بغداد مساء أمس الثالثاء.وقالت
الــوزارة في بــيــان إن (دولــة قــطــر تـعــرب عن
إدانــتـهــا واسـتـنــكـارهـا الــشـديــدين لـسـلــسـلـة
االنفـجارات التي وقعت في الـعاصمة الـعراقية
بغـداد وأدت إلى سقوط قـتلى وجرحى).وجدد
الــبــيـان (مــوقف دولــة قــطــر الـثــابت من رفض
الــــعــــنف واإلرهــــاب مـــهــــمــــا كـــانـت الـــدوافع
واألسـباب). وادانت مـدرسة اإلمام اخلـالصي
امس سـلـسـلة الـتـفـجـيـرات ذاتـهـا عـادة ايـاها
(حلـقة من حـلقات اخملـطط الصـهيوني). ودعت
في بيـان تلقته (الزمان) امس (ابناء شعبنا إلى
اســتـــمــرار دورهم الــنـــاهض والــواعي والــذي
ـسـتلـب واعادة يـسـتـهـدف اسـتـرجـاع الـوطن ا
القرار السيادي إلى ابنائه) وتمثلت االعتداءات
بـانـفــجـار دراجــة نـاريـة مــفـخـخــة في مـنــطـقـة
الـشــعب وانـفـجــار عـبـوة نــاسـفـة في مــنـطـقـة
الـبـلديـات وانـفـجـار دراجة نـاريـة مـفـخـخة في
مـنـطـقــة شـهـداء الـبــيـاع األمـر الـذي أدى إلى
اســتــشــهــاد ســتــة أشــخــاص وإصــابــة ثـالثـة

آخرين.
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عــلـــيه الــقــانــون). ولـــفت الى ان (الــدولــة
ـكن ان تـبقى مـكتـوفـة االيدي امـام مثل ال
هـذه االمـور وإال سـيـنـهـار الـنـظـام الـعـام 
واذا انــهـار الـنــظـام الــعـام فـهــذه خـسـارة
لـلـجـمـيع النه سـيحـدث هـنـاك صِـدام اهلي
خـطير).ومـضى قائال ان (الـتغيـير اليجري
عن طــريق الـتـهـديـد ومــنع شـركـات الـنـفط
ــوانـئ من الــعــمل وتــعــطــيل الــدراســة وا
واجلـامـعات وقـطع الـطرق وعـلى من يـريد
الـتغيير اللجوء الى كل الوسائل القانونية
النـهـا تـسـمح بـذلك وعـلـيه الـضـغـط بـشدة
) مشـددا على الـقول ان( لـتـغيـير الـقوانـ
هــنــاك من يــحــمل الــسالح ومـن يـقــتل وال
ـــكن ان نـــقف امـــام ذلك دون مــعـــاجلــة
فــواجـبــنــا حـفظ الــنـظــام مــثـلــمـا نــحـمي
تظاهرين) مضيفا ان ( اي شخص يقوم ا
بـقطع الـطرق واجلـسور واحلـرق والتـأثير
ـــدارس ودوائــر عـــلـى عــمـل الـــوزارات وا
الـــصــحـــة يــجـب ان يــحـــاسب عـــلى هــذه
االعـمال ونحن مـصممون عـلى ان القانون
يـفـرض نـفسـه ومجـراه الى جـانب احـترام
تـظاهـرين واالعالم لكن النـسمح حـقـوق ا
بـالتستر بالتظاهر واحلرية واالعتداء على
احلـقـوق االخـرى). وأفـادت تسـريـبـات بأن
ـسـلـحة عـادل عـبد الـقـائـد العـام لـلـقوات ا
ـهــدي وجه بـتـعـيـ كل من الـفـريق عـبـد ا
االمـير الـزيدي مـحافـظاً (عـسكـريا) لواسط
والـفـريق الـركن جـمـيل الـشـمـري مـحـافـظا
لـذي قار والفـريق الركن رائـد شاكر جودت
مـحـافظـا لـكربالء .وفـيـما لم يـتـسن التـأكد
ـعـلـومـات  فـقـد نـفى  مـحافظ من صـحـة ا
ـيـاحي صـحـة هـذه ــقـال مـحـمـد ا واسط ا

التسريبات.
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وصـل رئـــــيـس هـــــيــــــئـــــة األركـــــان
ـشتـركـة اجلنـرال مارك األمـريـكيـة ا
مـيـلي إلى العـراق وسط مـوجة من
ـناهـضة لـلـحكـومة االحـتـجاجـات ا
الــعــراقــيــة وحلــكــومـات اخــرى في
الـشرق األوسط وتساؤالت عن مدى
تــأثــيــرهــا احملــتــمل عــلـى الــنــفـوذ
نطـقة.ويعتـقد خبراء اإليـراني في ا
أن (بـــإمـــكـــان االحـــتـــجـــاجـــات في
ـا في ذلك داخل الــشـرق األوسـط 
إيــران ذاتــهــا أن تــمــنـح الــواليـات
ـتحدة فرصة لتقليص نفوذ إيران ا
ـنطـقة لـكنـهم حذروا مـن أنها في ا
ـصـالح قــد تـلـحق أيـضــا ضـررا بـا
األمـريكـية).ويوجـد اكثر من خـمسة
آالف جــنـــدي أمــريــكي في الــعــراق
لـدعم قواته االمنـية رغم أن العراق
رفـض أي وجود طويل األمـد لقوات
أمــريـكـيــة إضـافـيــة عـبـرت احلـدود
أثـنـاء عمـليـة انـسحـابـها من شـمال
سـوريـا. وهـنـاك أيـضـا مـخاوف من
ان تـرد إيـران عـسكـريـا على حـلـفاء
ــنـــطــقــة ــتـــحــدة في ا الـــواليــات ا

ـتـزايـد بـسبب لـتـخـفـيف الـضـغط ا
االحـــتــجــاجــات فـي الــداخل. وقــال
مـيلي لصحفي في وقت سابق من
األســـــــبــــــوع اجلــــــاري ان (إيــــــران
تـتـصرف سـرا وعالنيـة بـعدوانـية

جتــــاه الـــــدول اجملــــاورة لــــهــــا في
ـنطـقة).وتسـاءل (هل سيـواصلون ا
ستقبل?) لـيرد على نفسه ذلك فـي ا
قــــائال (ال أعـــلـم. أريـــد أن أقـــول ال
ــا يـفــعــلـون لــكــنـهـم بـالــتــأكـيــد ر
ذلـك).والــتـــقى مـــيــلي الـــذي يــزور
الــشـرق األوسط لـلـمـرة األولى مـنـذ
تـوليه منـصبه في أيلـول مع حلفاء
اضي مع ولي نطقة االثن ا في ا
الـــعـــهـــد الـــســـعـــودي مـــحـــمـــد بن
ـتـحدة سـلـمـان.ونـشـرت الـواليـات ا
نــحــو ثالثــة آالف جــنــدي أمــريــكي
إضــافي في الــسـعــوديـة عــلى مـدى
ـاضـيـة لـتـعـزيـز دفـاعـات االشـهــر ا
ــــمـــلـــكــــة.وقـــال مــــســـؤولـــون إن ا
ــتـحـدة (مــسـؤولــ من الــواليـات ا
والــســعـوديــة يــتــفـاوضــون بــشـأن
تـــرتــيـــبــات تـــقــاسم عـبء الــقــوات
ــمــلــكـة) . وتــأتي األمــريــكــيــة في ا
زيــارة مــيـلـي بـعــد ايــام قـلــيــلـة من
زيـارة نائب الرئـيس األمريكي مايك
بــــنس الـــذي وصل  يــــوم الـــســـبت
ـاضي إلى الـعـراق لزيـارة جـنود ا
أمــريـكـيـ فـضال عن اجـراء زيـارة
ـسـؤولـ هـناك. الى أربـيل لـلـقـاء ا

فـي غـــضـــون ذلك أبـــدت حـــكـــومـــة
ـارك استـعدادهـا لـقيـادة بعـثة الـد
حـــلف شـــمــال األطـــلــسي لـــتــدريب
الــقـوات الـعـراقـيــة وإرسـال مـئـتي
عـــــنـــــصــــر إلـى الــــعـــــراق الـــــعــــام
ــقـبل.وتــقـود كـنــدا بـعــثـة احلـلف ا
الـتـي أنـشـئت قـبل عـام وتـتـألف من
شورة نحو  500 عـنصر يقدّمون ا
والـــتـــدريب لــلـــقـــوات الــعـــراقـــيــة.
وتـنتـهي مدة تولـي كندا قـيادة هذه
الــبــعــثــة أواخــر عـام 2020 .وقــال
ــاركي مــيــتي رئــيس الــوزراء الــد
ان (أبـلـغْـنا فـريـدريـكسن أمـام الـبـر
حـلف شمـال األطلـسي بـاستـعدادنا
لـــتــولي الـــقــيـــادة).وتــابع أن بالده
أبـدت اســتـعـدادهـا لـقـيـادة الـبـعـثـة
(ألنـهـا مـهـمـة بـالـغـة األهـمـية يـجب
مــتــابــعــتـهــا في الــعــراق).وتــهـدف
الـبـعــثـة غـيـر الـقـتـالـيـة إلى تـعـزيـز
قـــدرات اجلـــيش الـــعـــراقي وقــوات
األمـن ال سيـما في مـجـاالت الرعـاية
ـدرّعـة الـطــبـيـة وصـيـانـة اآللـيـات ا
ومـكافحة العبوات الناسفة اليدوية
ــــدني الــــصــــنـع والــــتــــخــــطــــيط ا
ـسـاهـمـة الـعـسـكـري.وسـتـتـضـمن ا

ـقتـرحـة التي تـتـطلب ـاركيـة ا الـد
ـــان إرســـال 13 مــــصـــادقـــة الــــبـــر
عـــنــصــرا لإلشـــراف عــلى اجلــنــود
ونــحـو  70جــنـديـا لــتـدريب طـواقم
ــروحـيــات.وأوضـحت اخلــارجـيـة ا
ـاركـيـة في بـيـان أن (االقـتـراح الــد
سـيطرح خالل اجتـماع حلف شمال
ـقبل األطـلسي أوائـل كانون األول ا
فـي لـــــــنـــــــدن). مـن جـــــــانـب اخـــــــر
اسـتعرض رئـيس اجلمهـورية برهم
صـالح مـع عـدد من نـواب مـحـافـظة
نـــيــــنـــوى امس األربـــعـــاء أوضـــاع
احملـافــظـة األمـنـيـة واخلـدمـيـة كـمـا
بــحث مع جلـنــة الـصــحـة والـبــيـئـة
الـنـيـابـيـة االسـراع بـتـشـريع قـانون
تــقـــاعــد األطــبــاء. وبــحــسب بــيــان
رئــاسي تـلـقـتـه (الـزمـان) امس فـقـد
اســتــقـبل صــالح في قــصــر الـسالم
ـثـلـي مـحـافـظة بـبـغـداد عـدداً من 
نـيـنـوى في مـجـلس الـنـواب وبحث
مــعـهم (أوضـاع احملـافــظـة األمـنـيـة
ــــنــــاطق واخلــــدمــــيــــة وإعــــمــــار ا
ــــتـــضـــررة جــــرّاء الـــعـــمــــلـــيـــات ا
اإلرهـــابــيــة فـــضالً عن الـــنــهــوض
بــواقـع الــبــنى الــتــحــتــيــة من أجل

ة تـلـبـيـة مـتـطـلـبـات احلـيـاة الـكـر
ألبـنـاء نـينـوى).وقـدم أعضـاء الـوفد
(شـرحــاً مـسـتـفـيـضـاً لـواقع مـديـنـة
ــوصل وأقـضــيـتــهـا ونــواحـيــهـا ا
ـــــبــــــذولـــــة إلعـــــادة واجلــــــهـــــود ا
إعـمارها).وشـهدت محـافظة نـينوى
ــاضي ازمــة حــادة فـي اثـر االحــد ا
عــقـــد مــجــلس احملــافـــظــة جــلــســة
انــتـخب خـاللـهــا مـحــافـظــا جـديـدا
ـقــال) مـنـصـور بــديال لـلـمــحـافظ (ا
ـرعيـد الذي اعـترض عـلى االجراء ا
وقـال انه سيواصل مهامه الرسمية
وانـه ال يـعــتــرف بــقــرارات مـجــلس
مـنحل فـيمـا عدّ خـبيـر قانـوني قرار
مــــجـــــلس احملــــافــــظــــة بـــــاطال من
الـنــاحـيـتـ الـقـانـونـيـة واالداريـة .
ثل كما استقبل صالح امس وفداً 
جلـنـة الــصـحـة والـبـيـئـة الـنـيـابـيـة
وبـحث مـعه (تـشـريع قـانـون تـقـاعد
األطــبـاء تــقــديـراً لــلـدور اإلنــسـاني
الـذي تـنـهض به هـذه الشـريـحة في
خـدمـة اجملـتـمع) وفـقـا لـبـيـان آخـر
اوضـح ان (أعـضـاء الـلـجـنـة قـدمـوا
(شـرحـاً وافيـاً عن مـشروع الـقـانون

وفقراته).

برهم صالح
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