
واف��ق رئي���س ال��وزراء حي��در العب��ادي عل��ى منح مدة 
اإ�ش��افية لل�رشكات املتلكئة بتنفيذ خم�س م�شت�ش��فيات 

يف حمافظة الب�رشة.
وك�شف رئي�س جمل�س حمافظة الب�رشة �شباح البزوين، 
عن موافقة العبادي على منح مدد اإ�ش��افية لل�رشكات 
املتلكئ��ة بتنفي��ذ خم�ش��ة م�شت�ش��فيات يف املحافظ��ة 
ر�ش��دت له��ا الأم��وال م�ش��بقا، وانتهت امل��دة املحددة 

للتنفيذ دون ت�شليم امل�رشوع.
وا�شاف، "العبادي كلف املحافظ باإ�شدار امر ي�شتثني 
فيه ال�رشكات املكلفة بتنفيذ امل�شت�ش��فيات اخلم�س من 
كتاب تنفيذ العقود احلكومي��ة ومنحها لتلك ال�رشكات 
الغرام��ات  حتت�ش��ب  ان  عل��ى  للعم��ل  اإ�ش��افية  م��دد 

التاأخريية".
وب��ن ان ذل��ك الج��راء ياأتي لك��ون �ش��حب العمل من 
هذه ال�رشكات واحالتها اىل اخرى �ش��يكلف وقتا اطول 

باعتبار ان العتماد املايل با�شم ال�رشكات املنفذة.

اأك��د حمافظ بغداد علي التميم��ي، الأحد، اأن مديريات 
الرتبية ال�شتة يف العا�شمة مل تخ�شع ل�شغط الأحزاب 
فيم��ا يتعلق بالتعيين��ات، لفتا اىل اإنه��ا عملت وفق 

ال�شوابط.
وقال التميمي يف موؤمتر �ش��حفي عقده الحد، هناك 
�ش��وابط من وزارة الرتبية ب�ش��اأن التعيينات اخلا�شة 
به��ا، رف�ش��ت كل ال�ش��غوطات الت��ي ح�ش��لت بح��ق 

مديريات الرتبية.
واأ�شاف، اأن "املديريات ال�شتة مل تخ�شع ل�شغوطات 
الأح��زاب"، موؤك��دا اإنها "عملت وفق اآليات و�ش��وابط 

حددتها الوزارة وبرقابة من قبل املحافظة".
لل�ش��هادات  خ�شو�ش��ية  هن��اك  املحاف��ظ،  واأ�ش��ار 
العليا وذوي ال�ش��هداء و�ش��حايا الإره��اب، مبينا اأن 
"اإدارة املديري��ات �ش��تكون يف العام املقبل من قبل 

املحافظة.
و�ش��دد التميمي، على "�رشورة ح�شور مدراء الرتبية 
لالإعالم والإجابة على جميع ا�شتف�ش��ارات املتقدمن 

للتعين".
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ويق��ول في�ش��ل البالغ مثلها احدى ع�رشة �ش��نة ويقف 
اىل جانبه��ا متحدث��ا مث��ل الكبار "نري��د ان نعود اىل 
ديارن��ا، ابي ل يجد عمال، ن�ش��عر بالربد هنا ول ناأكل 
كفاية". كان في�ش��ل وهو اأكرب اطفال ال�رشة اخلم�شة، 
يتحدث واملطر يهطل على خيمة الدرا�شة التي وفرتها 

منظمة المم املتحدة لرعاية الطفولة )يوني�شيف(.
ويق��ول مولي��د وارف��ا الذي يدي��ر مكتب يون�ش��يف يف 

اربيل )�شمال( 
انه فقط يف هذا املكان حيث تتوفر الدرو�س والن�شطة 

واللعاب يعود هوؤلء العراقيون ال�شغار "اطفال".
ويو�ش��ح ، لقد �شاهدوا عمليات تدمري و�شاهدوا املوت 
وعا�ش��وا و�ش��ط مع��ارك قا�ش��ية وا�ش��تمعوا اىل دوي 
انفج��ارات �ش��خمة )..( كل هذا له تاأثري على ال�ش��حة 
النف�ش��ية والجتماعية لالأطفال، الذين ي�شكلون ن�شف 

العراقين وبالتايل ن�شف النازحن.
وم��ن بينهم اطف��ال دخلوا قب��ل الوان �ش��ن البالغن 
ويوؤمنون دعما لأ�رشهم املفقرة واملكلومة والنازحة.
ويف مم��رات خميم ح�ش��ن �ش��ام حي��ث يعي�س في�ش��ل 
وم��الك، تت��وىل الفتي��ات ن���رش الغ�ش��يل او ي�ش��اعدن 

امهاتهن يف غ�شل الواين،
 يف ح��ن يتوىل الفتيان املتدثرين يف ثياب �ش��وفية 
مبللة نقل �ش��ناديق او مغلفات امل�ش��اعدة الن�ش��انية 
مع ابائهم. وقالت �ش��وزدار �ش��الح الطبيبة النف�شانية 
التابع��ة ملنظم��ة "ت��ري دي زوم" )ار���س الب�رش( التي 
تتاب��ع كل ي��وم ه��وؤلء الطف��ال يف حركته��م جيئ��ة 
وذهاب��ا، "يج��ب ان يغ��ادروا اخلي��ام ويتحدث��وا م��ع 
انا�س اآخرين ي�ش��تمعون اإليهم بدل من �شماع اقاربهم 
حرم��ت  الأطف��ال  فه��وؤلء  احل��رب".  ع��ن  يتحدث��ون 
غالبيته��م م��ن التعلي��م من��ذ �ش��يطرة التنظي��م عل��ى 

مناطقهم يف 2014. 
 -"ال مدر�سة لت�سبح مهند�سا او طبيبا"-

بعد عامن من انقطاعها عن الدرا�ش��ة، تاأتي مالك كل 
يوم اىل مركز يون�ش��يف ل�ش��تئناف درا�ش��تها. وتقول 
الطفلة التي تطمح لأن ت�ش��بح "�شحافية او دكتورة"، 
ان التنظيم اأفتتح مدار�س يف قريتها لكنها كانت لقاء 
ر�شوم وكان يفر�س على الفتيات ارتداء حجاب طويل 

ا�شود. وتقول، "هناك ما كانوا يعلموننا ا�شياء جتعلك 
ت�ش��بح مهند�ش��ا او طبيبا بل فقط ر�شا�س زائد ر�شا�س 

ي�شاوي ر�شا�شن".
وتطال��ب املنظم��ات الدولية بحماية حق��وق الطفال 
يف العراق الذي كان مثال اقليميا يف م�ش��توى توفري 

الرعاية ال�شحية والتعليم.
واج��رب اجلهادي��ون الذك��ور م��ن الطفال عل��ى حمل 

ال�شالح وحولوا الفتيات اىل �شبايا.
وتق��ول يوني�ش��يف ان طف��ال من ثالثة عل��ى القل يف 
الع��راق بحاج��ة اىل م�ش��اعدة ان�ش��انية كم��ا ان 3،5 

مالين طفل مل يعودوا يتلقون تعليما.
وي�ش��هد الع��راق من��ذ �ش��نوات نزاع��ات لك��ن الم��ور 
تده��ورت اأكرث مع دخول تنظيم داع���س الإرهابي اىل 

املو�شل حيث يعي�س في�شل ومالك.
وتقول مالك التي ارتدت معطفا �ش��وفيا ا�ش��ود طويال 
ان العن��ف كان يطب��ع كل نواح��ي احلياة، م��ن الكتب 
املدر�ش��ية اىل ال���رشة حي��ث كانت تعي�س م��ع اخوته 
واخواتها اخلم�ش��ة ووالديها يف خوف م�شتمر. وتقول 
الطفلة "والدي عمل �رشطيا يف ال�شابق وكانوا عنا�رش 

التنظيم يهددونه بالذبح.
-"مل نكن ننام"-

وت�ش��يف ام��ا الن وبعي��دا ع��ن التنظيم ورغ��م الربد 
والعي���س يف خيم��ة "نحن جميعا �ش��عداء وخ�شو�ش��ا 
اب��ي". وت�شرت�ش��ل م��الك "ام��ي واب��ي يلعب��ان معن��ا 
وي�ش��حكوننا حتى نن�ش��ى لأننا ا�ش��تعدنا حياتنا بعد 
اجلحي��م" . ام��ا في�ش��ل فان��ه ل يق��وى عل��ى ن�ش��يان 
اج��ربت  "النفج��ارات والطائ��رات والقناب��ل" الت��ي 
ا�رشت��ه عل��ى الف��رار م��ن منزله��ا للج��وء عن��د اقارب 
على م�ش��ارف املو�ش��ل. ويتذكر في�ش��ل الذي ل تكاد 
ته��داأ حرك��ة عيني��ه "ل ي��كاد يتوقف ال��دوي، مل يكن 
باإمكاننا النوم". والدوي هي الكلمة التي تتكرر كثريا 
على ال�ش��نة الطفال الذين التقتهم الطبيبة النف�شانية. 
وتو�شح �ش��وزدار "احيانا ي�شمعون دوي طائرة حتلق 

هنا، في�شعرون ان ما ح�شل لهم يتكرر جمددا".
وت�ش��يف ان الولوية لتجاوز ال�ش��دمة هي "التعبري" 
اثن��اء ح�ش���س جماعي��ة او فردي��ة له��وؤلء الطف��ال 
الذين ورثوا عالوة على خوفهم اخلوف الذي نقله لهم 

اهلهم. حن يتحدثون يخرجون الأمل.

القانون يكافئ من اغتصب »نصف المجتــــمع« بالزواج منها ! 
 هبت موجة غ�ش��ب �شديدة بن النا�ش��طات املدنيات والفتيات 
معتربات انه قانونا مهينًا للمراأة وكما املكافاأة ملن اأغت�ش��بها 
وعل��ى ذوي ال�ش��اأن الغ��اء ال�ش��ق الث��اين يف القان��ون لأنه غري 

من�شفا.
طارق حرب قال يف حديث �شحفي ، املادة )398( من القانون 
العراق��ي تعفي املغت�ش��ب م��ن العقوبة اذا تزوج من اغت�ش��بها 
، م�ش��يفًا بان "�رشوط الزواج �ش��تكون كما ه��ي �رشوط الزواج 

الطبيعي على ان يكون ملدة 3 �شنوات على اقل تقدير".
واأو�ش��ح اخلب��ري القان��وين ان ذل��ك الج��راء جاء للحف��اظ على 
امل��راأة ولي���س عل��ى الرج��ل ، مبين��ًا ب��اأن " املرتك��ب جلرمي��ة 
الغت�ش��اب �ش��يعاقب بعقوبة قد ت�شل اىل ال�ش��جن املوؤبد وفقا 

للمادة )393( اذا رف�شت املجني عليها الزواج منه".
ومل تغ��ب عن احلركة الن�ش��ائية العراقية املطالبة بتغيري املادة 

398، كي ل يفلت اجلاين من العقاب.
يف  وا�ش��عة  حمل��ة  �ش��نت  اخلليل��ي  حن��ن  املدني��ة  النا�ش��طة 
التجمعات الن�ش��ائية على الفي�شبوك لتح�شيدهم على الثورة �شد 
هذا القانون املجحف بحق الن�ش��اء ، اأ�شوة بن�شاء لبنان اللواتي 
ل يقل��ن �ش��اأنًا ع��ن الن�ش��اء العراقي��ات ، وتفاعل��ت الن�ش��اء مع 
حملتها مبديات اأ�شتعدادهن للم�شاركة معها يف احلملة لإيقاف 

متري��ر هذا القان��ون الذي يهن املراأة ويجردها من اإن�ش��انيتها 
وميحو مكانتها الكبرية التي طاملا �شورها لها املجتمع وعلى 
م��ا يب��دو اأن املجتمع غري ق��ادر على ان يحمي ن�ش��فه ومربي 

اأجياله ومدر�شته الأوىل .
حن��ن اخلليلي قال��ت يف حديث للجورنال ، اأن غ�ش��ينا الب�رش 
ووافقن��ا على هذا القانون ف�شن�ش��تحق بعده��ا اأي حماولة يقوم 
به��ا املجتم��ع لتهمي���س املراأة ول يح��ق لنا العرتا���س بعدها 
واللوم لأننا وحدنا من ن�ش��تحق اللوم لر�ش��وخنا وا�شت�ش��المنا 
، م�ش��يفة ، امل��ادة 398 من قان��ون العقوب��ات العراقي ل تعد 
عقوب��ة بل على العك�س م��ن ذلك هي مكاف��اأة وهدية على طبق 
من ذهب ل�ش��خ�س خارج ع��ن القانون والإن�ش��انية والأخالق ، 
كيف تر�شى العوائل ان تزوج بناتها ملغت�شبهن؟ اأيعقل هذا !؟

م��ن جانبه��ا قال��ت احلقوقي��ة والنا�ش��طة املدنية �ش��جى عماد 
، م��ن املع��روف ان القانون العراقي ي�ش��تند يف بع���س قوانينه 
اىل العادات والأعراف والتقاليد وي�شتمدها من طبيعة املجتمع 
اذ اعرتفن��ا بذل��ك ام مل نعرتف واملادة هذه امنا �رشعت ب�ش��بب 
اخللفية الع�ش��ائرية للمجتمع العراقي املنغلق والذي مل ي�شتطع 
الو�ش��ول اىل املدني��ة لغاي��ة الآن  ومازال��ت امل��راأة يف بع���س 
حمافظات��ه ومناطق��ه " عورة " ويجب اأن ت�ش��رت ب�ش��تى الطرق 
حتى لو كان ذلك على ح�شاب كرامتها و �شعادتها، م�شيفة، لكّل 
مّنا اأحالمها الوردية، وزغاريد ومتّنيات ب�ش��عادة اأبدية ومنزل 

داف��ئ. ينك���رش احللم عندما يتح��ّول الأبي���س اإىل غطاء قانوين 
جلرمية اغت�شاب مرتكبها )الفار�س ال�شهم( و�شحيتها العرو�س 
املجّرح��ة معنوي��ًا ونف�ش��يًا وج�ش��ديًا. املادة 398 م��ن قانون 
العقوبات العراقي تعفي املغت�ش��ب م��ن املالحقة القانونية اإذا 
تزّوج �ش��حّيته: ظلم قانوين ذكوري ميح��و اإثم املجرم، ويعفيه 
من العقاب، يربئه، ُيلب�ش��ه بذلة ر�ش��مية وربطة عن���ق ، ثم يزّفه 
اإىل �ش��حيته. هك��ذا ميكن��ه اأن يكّرر فعلته كّل ي��وم، حتت غطاء 
اجتماعي وقانوين وديني ي�رّشع له العنف اجلن�ش��ي مع زوجته، 
ورمبا غريها، ملمِ ل؟ ما دام القانون مطّاطًا ووا�شع ال�شدر، وهو 
ل يعت��ربه جمرمًا، بل )�ش��اب وغلط!(، وال�ش��حية غاوية مذنبة 

ن�شبت �شباكها لالإيقاع به.
اإذا كان ال�ش��ارق يف بالدنا )�شاطرا(، والفا�شد )قوّيا( واملعتدي 
��ب "عري�س امل�ش��تقبل"  )مقتدرا( فمن الطبيعي اأن يكون املغت�شمِ
ال��ذي اخت���رش "بالقوة" امل�ش��افات بين��ه وبن عرو�ش��ه، على 
��ة. لك��ن من غ��ري الطبيع��ي، اأن يك��ون القانون  طريقت��ه اخلا�شّ
بة  مت�ش��رتاً على جرمية الغت�شاب، متجاهاًل حّق املراأة املغت�شَ
بالعدال��ة والتعوي���س عليه��ا عن الأ�رشار اجل�ش��دية والنف�ش��ية 
واملعنوي��ة. قان��ون يحم��ل ب�ش��مات ذكورية تن��ادي بال�رشف 
وال�ش��رت والعائل��ة والقبيلة، قب��ل الفرد وحقوقه، ويح��ّول املراأة 
املغت�ش��بة اإىل كائ��ن مو�ش��وم بالع��ار، ل ب��ّد من الت�ش��رّت على 

مع�شيته.

فيم��ا يرى ع��دد كبري من علماء النف�س والجتم��اع اأن التحر�س 
اجلن�ش��ي �ش��ببه يف الأ�ش��ا�س الكبت اجلن�ش��ي والقهر املجتمعي 
، لأن اجلن���س م��ن الأمور الفطري��ة ومن اأكرث الرغب��ات اإحلاحا 
، وطامل��ا ظلت حبي�ش��ة �ش��تظل م�ش��درا للقل��ق والتوت��ر ، ولأن 
اإخ�ش��اع الندفاعات اجلن�شية يتطلب الكثري من الطاقة و�شبط 
النف�س عندما تتجاوز امل�ش��الة حد ال�شبط يتولد الكبت اجلن�شي 
، وف��ى كثري من الأحيان يوؤدى الكبت اجلن�ش��ي اإىل توقف النمو 
العاطفي والنف�شي لدى الإن�شان ، وبالتايل يدفعه اإىل التحر�س، 
ومعرفة كل تلك الأ�شباب وحتديد اإبعاد امل�شكلة هو بداية الطرق 

حللها .
الالفت يف الأمر هو بعد كل هذه احلالت مل تن�شف املجتمعات 
العربية املراأة فيما يخ�س ق�شية الغت�شاب فال تزال الكثري من 
الن�ش��اء ي�ش��عرن باخلزي والعار اإذا حتدثن اأو اأبلغن عن حالت 
حتر���س حت��دث له��ن ؛ فاملجتمع ل ي��زال يحملها م�ش��وؤولية ما 
يح��دث ويتمثل ذل��ك يف القوانن املخزية الت��ي تتعلق بجرمية 
الغت�ش��اب  ، حيث ت�ش��ل العقوبة يف املجتمعات املتقدمة اإىل 
عقوبة الإعدام ، اأما يف العامل العربي اأق�شى عقوبة هي ال�شجن 
او املكاف��اأة بالزواج! ، وحت��ى اأن مت تغليظ العقوبات فال توجد 
اآليات حقيقة لتنفيذ تلك العقوبات وتفعيلها،  وبالتايل كل ذلك 
�ش��يحطم املراأة ويق�ش��ي عليها معنويا ويح�ش�شها با�شرتخا�س 

املجتمع لها.

بغداد ـ لميس عبد الكريم 

بعد اأن اأكد اخلبري القانوين 
طارق حرب ،ال�سبت، ان 

القانون العراقي يعفي 
املغت�سب من العقوبة اذا 

تزوج من اغت�سبها ، مو�سحا 
ان ذلك االجراء جاء للحفاظ 

على املراأة ، اأما اأذا رف�ست 
املراأة الزواج من مرتكب 

جرمية االغت�ساب ف�سيعاقب 
بال�سجن املوؤبد ..

تقول مالك الطفلة العراقية 
مبت�سمة رغم مالحمها 

الر�سينة "حت�سنت حال 
والدي بعد ان جئنا اىل 

هنا". وتوؤكد الطفلة 
النازحة انها "خرجت من 

اجلحيم" بعدما ق�ست اأكرث 
من �سنتني مع ا�سرتها حتت 

رحمة التنظيم االإرهابي 
واخلوف من املعارك.

70% من نساء اإلقليم يخسرن أعمالهن بسبب 
األزمة االقتصادية

القبض على إثنين من موظفي كمارك العسكري 
متلبسين بالرشوة

 شمال البالد يشهد تساقطا للثلوج وانخفاض في 
درجات حرارة الوسط والجنوب

أطفال العراق الناجون من جحيم التنظيم يستعيدون بعضًا من طفولتهم

بغ��داد � متابعة : ك�ش��فت مديرة منظمة العمل يف اقليم كرد�ش��تان اآل كمال، 
ع��ن انه وفق��ا ملتابعات املنظمة، فان من جمم��وع 1300 امراأة يعملن يف 
الفنادق واملنازل، فان 700 امراأة خ�رشن عملهن ب�ش��بب الزمة املالية يف 

مدينة ال�شليمانية.
وقالت اآل كمال، ان %70 من الن�شاء العاطالت عن العمل، كانت عائالتهن 
تعتم��د عليه��ن يف احلي��اة اليومية. وا�ش��ارت كمال اىل انه وفق��ا ملتابعات 
منظم��ة العمل، فان %60 من الن�ش��اء الالتي يعمل��ن يف الفنادق واملنازل 
يواجهن العتداء اجلن�ش��ي، م�ش��يفة ،ان املديرية اخطرت ا�ش��حاب املنازل 

والفنادق التي تعمل فيها الن�شاء بهذه العمال.

بغداد � متابعة : اأعلنت مكتب املفت�س العام لوزارة الداخلية، الأحد، عن اإلقاء 
القب�س على منت�ش��بن اثنن من العاملن يف �ش��يطرة كمارك الع�ش��كري يف 
منطقة العظيم، بتهمة اإدخال �ش��احنات حمملة بالب�ش��ائع واملواد املختلفة 
مقاب��ل مبال��غ مالية.وق��ال مدي��ر تفتي���س بغ��داد العميد ح�ش��ن عل��ي دانة 
يف  بي��ان للمكت��ب، اإن مف��رزة تابعة ملكت��ب املفت�س العام ل��وزارة الداخلية 
متكنت من اإلقاء القب�س على منت�ش��بن اثنن من�ش��وبن اىل �ش��يطرة كمارك 
الع�ش��كري يف منطقة العظيم بتهمة ابتزاز اأ�ش��حاب ال�ش��احنات وا�شتح�شال 
مبلغ 2000 دولر من ال�ش��احنة الواحدة لقاء مرورها من �ش��يطرة الكمارك 

دون اأن تدفع الر�شوم الكمركية لدائرة الكمارك العامة.
واأ�ش��اف دان��ة، اأن "عملية القب�س متت بع��د ورود معلومات عن قيام بع�س 
العاملن يف �ش��يطرة كمارك الع�ش��كري با�شتح�ش��ال اأموال مل�شلحتهم لقاء 

ت�شهيل مرور ال�شاحنات دون دفع الر�شوم الكمركية".
وتاب��ع العمي��د، اأن املفرزة التي نف��ذت عملية اإلقاء القب���س حررت حم�رشاً 
ا�ش��وليًا باحلادثة دونت فيه اأقوال املتهمن الثنن وال�شاهد واعرتافاتهما 
و�ش��دقتهما ا�ش��وليًا لدى قا�ش��ي التحقيق ال��ذي اأمر بتوقيفهم��ا على ذمة 

التحقيق بالق�شية وك�شف املتورطن معهما فيها.

بغ��داد � متابع��ة : توقعت الهيئ��ة العامة لالأن��واء اجلوية والر�ش��د الزلزايل، 
الأحد، اأن يكون الطق�س غائما م�ش��حوبا بالغيوم ودرجات احلرارة ت�ش��جل 
15ْم. وقال��ت الهيئة يف بيان �ش��حفي، اإن تاأثر البالد بامتداد املنخف�س 
اجلوي من البحر املتو�ش��ط ي�ش��تمر ليكون طق�س اليوم يف املنطقة ال�شمالية 
غائ��م مع ت�ش��اقط امطار خفيفة خا�ش��ة يف اأق�ش��امها ال�رشقية مع ت�ش��اقط 

الثلوج يف بع�س الأماكن منها يتح�شن تدريجيا خالل النهار.
واأ�ش��اف البيان، "اإما يف املنطقتن الو�شطى واجلنوبية فان الطق�س �شحو 
اىل غائم جزئي ويف بع�س الأماكن من املنطقة الو�ش��طى غائم، فيما تكون 

درجة احلرارة العظمى املتوقعة 15ْم".

حقيبة 

بغداد ـ متابعة 

بغداد ـ متابعة

خاص ـ أ ف ب

اك��دت جلنة امل�ش��اريع يف جمل�س حمافظ��ة بغداد، 
الحد، ان �شبكة توزيع الكهرباء يف العا�شمة بغداد 
منتهي��ة ال�ش��الحية منذ 15 �ش��نة، وفيما ا�ش��ارت 
اىل ان �ش��بكات الكث��ري م��ن املناط��ق لن ت�ش��تطيع 
حتم��ل توفري الطاقة مل��دة 24 فيم��ا اذ احيلت اىل 
ال�ش��تثمار، �ش��ددت على �رشورة ا�شالح وا�شتبدال 

ال�شبكات املتهالكة.
وق��ال رئي���س اللجن��ة ع��ادل ال�ش��اعدي ،ان �ش��بكة 
منتهي��ة  بغ��داد  العا�ش��مة  يف  الكهرب��اء  توزي��ع 
ال�ش��الحية منذ 15 �ش��نة ، م�ش��رياً "تلك ال�شبكة قد 
مت ان�ش��ائها يف مطلع الثمانينيات وملدة �شالحية 

ترتاوح بن 10 اىل 15 �شنة كحد اق�شى".
واأو�ش��ح ال�ش��اعدي ان �ش��بكات الكثري من املناطق 
ل��ن ت�ش��تطيع حتم��ل توف��ري الطاقة مل��دة 24 فيما 

اذ احيل��ت اىل ال�ش��تثمار لك��ون تل��ك ال�ش��بكات مل 
تخ�ش�س لتحمل ا�شتهالك الطاقة ب�شكل كبري حيث 
كان��ت البي��وت البغدادي��ة يف وقته��ا حتت��وي على 
ع��دد قليل م��ن الأجهزة الكهربائي��ة واليوم جندها 
قد ت�ش��اعفت ب�شكل كبري" ، مبينًا اننا " ن�شدد على 

�رشورة ا�شالح وا�شتبدال ال�شبكات املتهالكة.
وكان جمل���س حمافظ��ة بغ��داد قد ك�ش��ف، ال�ش��بت، 
عن تراجع جتهيز الطاقة الكهربائية يف العا�ش��مة 

خ��الل اليوم��ن ال�ش��ابقن، وفيم��ا اأو�ش��حت بان 
جتهيز بع�س املناطق ل� 24 �شاعة بالكهرباء يوؤثر 
على بقية املدن، اك��دت ت�رشر بع�س خطوط النقل 
ب�ش��بب ارتف��اع �ش��دة الري��اح التي حترك ال�ش��الك 

وت�شبب متا�شا كهربائيا.
يذك��ر ان جتهي��ز العا�ش��مة بغداد م��ن الكهرباء قد 
تراجع بن�شبة كبرية خالل الأيام املا�شية، دون ان 

تو�شح وزارة الكهرباء اأ�شباب ذلك الرتاجع

مشاريع بغداد: شبكة توزيع الكهرباء منتهية الصالحية منذ 15 سنة
بغداد ـ متابعة 

العبادي يوافق على منح 
مدة إضافية لشركات متلكئة 

بتنفيذ 5 مستشفيات

محافظ بغداد: 

مديريات التربية لم تخضع 
لضغط األحزاب بمسألة التعيينات


