
واأك��د ع�ض��و جمل�س حمافظ��ة ذي قار نعم��ة الزاملي جلورنال 
ان هناك قررات �ض��تتخذ يف اجتماع جمل�س املحافظة الدوري 
جت��اه تق�ض��ر ال��وزارة ب�ض��بب و�ض��ع الكهرب��اء البائ���س يف 
املحافظة وتردي عملية التجهيز التي ت�ض��ل اىل اقل من ع�رش 

�ضاعات وب�ضورة غر منتظمة ، 
حي��ث ت�ض��هد املدينة مظاه��رات ليل��ة للمطالبة بع��دم جتاهل 
باأنه��ا تعاق��ب  ال��وزارة  الكهرب��اء متهم��ا  املدين��ة بتجهي��ز 
املواطني��ن وجمل���س املحافظة لرف�ض��ه م�رشوع خ�ضخ�ض��ة 
الكهرب��اء من��ذ البداية وه��ذا م��ا اأدى اىل اخل��روج بتظاهرات 
حا�ض��دة ف�ض��ا عن ت�ض��ويت املجل�س املحافظة عل��ى قرارين 
اولهما هو الرف�س مل�رشوع خ�ضخ�ضة الكهرباء والقرار الثاين 
يلزم املحافظ بعدم ال�ض��ماح للم�ضتثمرين من دخول املحافظة 

وال��زام دوائ��ر توزيع الكهرباء ع��دم التعامل مع امل�ض��تثمرين 
ولكنها ورغم رف�ضنا طبقت فلم يختلف �ضي يف التجهيز

 فيما اأكد رئي�س جمل�س حمافظة ذي قار حميد الغزي جلورنال 
نح��ن ب�ض��دد مناق�ض��ة واق��ع الكهرب��اء خا�ض��ة بع��د الرتاجع 
االخ��ر الذي ح�ض��ل يف املحافظ��ة وكرثة االنقطاع��ات ، الن 
ه��ذا الرتاج��ع اثر على عم��ل الدوائ��ر اخلدمية وخا�ض��ة دوائر 
ال�ض��حة وجممعات امل��اء وبقية الدوائر االخرى وخا�ض��ة يف 
�ضهر رم�ضان املبارك ، م�ضيفًا انه مت اعطاء بقية املحافظات 
املج��اورة للمحافظة ح�ض��ة اكرث من املق��ررة واملتفق عليها 
ح�ض��ب )الن�ض��ب املئوي��ة( ما ب��ن احلكومات املحلي��ة ووزارة 

الكهرباء وبح�ضور الهيئة التن�ضيقية العليا ".
وا�ض��اف الغ��زي درج��ة احل��رارة مرتفع��ة ج��دا يف النا�رشية 
وهن��اك التزم��ات وتعه��دات وزاري��ة لن��ا قبل حلول ال�ض��يف 
م��ن قبل وزير الكهرباء، مل تنفذ ال �ض��باب غ��ر معلنه وكاأنها 

عقوب��ة جماعية علينا من قبل مديرية كهرباء اجلنوب ووزارة 
الكهرب��اء ، وقراراتن��ا يج��ب التعامل معها بجدي��ة النها متثل 
�ضوت ال�ض��عب وعلى الوزارة ان ال تغيب مدينة مثل النا�رشية 
او ت�ض��تهن به��ا.  وكان جمل���س حمافظ��ة وا�ض��ط ق��د رف�س ، 
م�رشوع خ�ضخ�ض��ة الكهرباء والقب��ول بتطبيقه يف املحافظة، 
معترباً عقود اخل�ضخ�ضة خمالفة لقانون املحافظات رقم 21 
ل�ض��نة 2008 املعدل، فيما تظاهر املئات من اأهايل املحافظة 
�ض��د امل���رشوع الذي و�ض��فوه ب�"اأن��ه م�رشوع ا�ض��تنزاف مايل 
للمواطن".  وقال حمافظ وا�ضط مالك خلف الوادي اإن "احلكومة 
املركزية مل تو�ض��ح مربراتها يف م�رشوع خ�ضخ�ضة الكهرباء 
حت��ى االآن لذلك جند عامة املواطنن غر مقتنعن بها وكذلك 

معظم امل�ضوؤولن يف ال�ضلطتن الت�رشيعية والتنفيذية".
واأ�ض��اف الوادي، اأن "احلكومة املحلية يف وا�ض��ط من واجبها 
القان��وين واالأخاق��ي وال�رشع��ي اأن تقف اإىل جان��ب مواطني 

املحافظ��ة ولي���س بال�ض��د منه��م واإذا مل يقتن��ع املواطن��ون 
باخل�ضخ�ض��ة يف �ض��وء م��ا �ض��اع عنها م��ن حي��ث التكاليف 
املالي��ة التي تره��ق ه��وؤالء املواطنن فاأن احلكوم��ة املحلية 
تق��ف اىل جان��ب املواطن��ن وال ميك��ن اأن تق��ف بال�ض��د م��ن 
رغباته��م وطلباتهم امل�رشوعة"، م�ض��راً اإىل اأنه "بالنتيجة اأن 
مل يقتن��ع اأبن��اء وا�ض��ط ومل يتعاونوا ف��ا ميكن للم���رشوع اأن 
ينج��ح يف املحافظ��ة واأن الوقت احل��ايل غر منا�ض��ب لتنفيذ 
امل�رشوع ومن االأف�ضل تاأجيله لفرتة اأخرى كي تتح�ضن االأمور 
ويكون الوقت منا�ض��بًا للتطبيق خا�ض��ة اإذا ما مت و�ضع تعرفة 
جديدة الحت�ضاب االأجور وهي احللقة املهمة واالأهم يف رف�س 
اخل�ضخ�ض��ة". وتابع حمافظ وا�ض��ط "نحن كم�ضوؤولن يف هذه 
املحافظ��ة ال ميك��ن لنا اأن نتج��اوز الراأي الع��ام يف مثل هذه 
االأم��ور و�ض��نعمل على تبن��ي مواقف اأبن��اء املحافظ��ة ولي�س 

الوقوف بال�ضد منها".

غرق مدني في سد الورار شمالي الرمادي 

شرطة األنبار: انفجار منزل مفخخ في هيت غربي الرمادي 

االنبار اجلورنال نيوز  : ك�ضف م�ضدر امني يف �رشطة حمافظة االنبار عن غرق 
مدين خال �ضباحته يف �ضد الورار يف نهر الفرات �ضمايل الرمادي .

وق��ال امل�ض��در ملرا�ض��ل اجلورنال ني��وز ان ق��وات ال�رشطة النهري��ة متكنت من 
انت�ض��ال جثة مدين يف نهر الفرات يف �ضد الورار �ضمايل الرمادي خال �ضباحته 

يف مناطق خطرة وعميقة يف النهر مما ادى اىل غرقه يف احلال .
وا�ض��اف ان �ض��تة مدنين غرقوا يف نه��ر الفرات خال ال�ض��هر احلايل يف اعلى 
ح�ضيلة �ضجلت جراء �ضباحة ال�ضباب واالطفال يف نهر الفرات الذي مير مبناطق 

االنبار .

االنبار اجلورنال نيوز  : ك�ضف م�ضدر امني يف �رشطة حمافظة االنبار اليوم االحد 
ع��ن انفجار منزل مفخخ و�ض��ط ق�ض��اء هيت غرب��ي الرمادي دون وقوع �ض��حايا 

ب�رشية .
وق��ال امل�ض��در ملرا�ض��ل اجلورنال ني��وز ان الق��وات االمنية �رشع��ت بالتوجة اىل 
مكان احلادث وتفتي�س البيوت القريبة من املنزل املفخخ الذي انفجر دون وقوع 
�ضحايا ب�رشية كون املنزل خايل من �ضاكنية ومت تفخيخه من قبل عنا�رش تنظيم 

داع�س االرهابي قبل تطهر هيت منذ اكرث من عاما تقريبا .
وا�ض��اف امل�ض��در ان الق��وات االمني��ة قام��ت بحمل��ة تفتي���س وا�ض��عة يف منطقة 

االنفجار وحميطة حت�ضبا من وجود منازل مفخخة اخرى . 

نائب يتهم كهرباء البصرة باستخدام عقوبات جماعية 
في المحافظة

اتهم النائب توفيق الكعبي، مديرية توزيع كهرباء الب�رشة با�ض��تخدام عقوبات 
جماعية يف املحافظة، حمذرا من ا�ض��تخدام "الت�ض��لط" والقوة �ض��د املواطنن. 
وق��ال الكعب��ي اإن دائ��رة الكهرب��اء يف حمافظ��ة الب���رشة مل ت�ض��تجب ملعاناة 
للمواطنن من نق�س الطاقة كما اأنها ا�ض��تخدمت العقوبات اجلماعية من خال 
اإطف��اء الطاق��ة عنهم ممن �ض��ددوا فوات��ر الكهرباء اأ�ض��وة مل��ن مل يدفعوا وذلك 
الأ�ض��باب الو�ضع املعا�ض��ي املتدين"، موؤكدا تاأييده "للتظاهرات التي حدثت يف 

منطقة ال�رش�س التابعة لق�ضاء القرنة ب�ضاأن ذلك".
واأ�ض��اف الكعبي اأن على كهرباء الب�رشة "اأن ال تقع بنف�س اخلطاأ كالذي حدث 
يف العام املا�ض��ي الذي راح �ضحيته احد املواطنن"، مبينا اأن "ق�ضم الكهرباء 
يف منطقة ال�رش�س ي�ضكنون مبنطقة اآيلة لل�ضقوط ولي�س لديهم اأية �ضيارة لغر�س 
القيام بال�ض��يانة، ف�ض��ا ع��ن قلة الكادر في��ه وعدم ا�ض��تامهم الرواتب الأكرث 
�ض��هر على الرغم من اجلباية التي يح�ض��لون عليها �ض��هريا والبالغة 23 مليون 
دينار".وح��ذر الكعبي، املديرية من "ا�ض��تخدام الت�ض��لط والقوة �ض��د املواطنن 
الع��زل ومعاقبته��م معاقبة جماعية بقطع الكهرباء"، موؤكدا اأنهم "�ض��يتحملون 
امل�ض��وؤولية اإزاء ذلك".وتظاهر عدد من املواطنن مبحافظة الب�رشة، يف 6 اأيار 
املا�ض��ي، احتجاجًا على زيادة اأجور الكهرباء ورف�ض��ًا الإ�رشاك �رشكات اأهلية 
يف اإدارة قط��اع توزيع الكهرباء يف املحافظ��ة، كما طالب املتظاهرون باإقالة 

وزير الكهرباء قا�ضم الفهداوي.

ك�ض��فت امان��ة بغ��داد، االثن��ن، ع��ن ت�ض��كيل 
جلن��ة م�ض��رتكة بينه��ا وب��ن وزارة الكهرباء 
حل��ل م�ض��كلة انقطاع املياه بعد �ض��مول دوائر 
االأمانة بالقطع املربمج، وفيما اأو�ض��حت بان 
التج��اوزات على ح�ض��ة الكهرباء ملوؤ�ض�ض��ات 
االأمان��ة ام��ر ممكن وميك��ن التعام��ل معه من 
خ��ال رف��ع التج��اوزات ولي���س ع��ن طري��ق 
قط��ع الكهرب��اء، ا�ض��ارت اىل ان قط��ع التي��ار 

الكهربائ��ي يف اأوق��ات ال��ذروة ي�ض��بب ارباكًا 
كبراً لعمل االأمانة ويحرم مناطق وا�ض��عة يف 

بغداد من املياه.
وذك��ر املتح��دث با�ض��م االأمان��ة حكي��م عب��د 
الزه��رة ان "امينة بغداد ذك��رى علو�س قامت 
بزي��ارة وزير الكهرباء قا�ض��م الفهداوي لبحث 
م�ض��األة �ض��مول دوائر االأمانة بالقطع املربمج 
وامل�ض��اكل الت��ي ي�ض��ببها القط��ع"، مبينا انه 
"مت االتفاق على ت�ض��كيل جلنة م�ض��رتكة بن 
االمانة ووزارة الكهرباء حلل م�ض��كلة انقطاع 

املياه بعد �ضمول حمطات �ضخ املياه بالقطع 
املربمج".

واأو�ض��ح عب��د الزه��رة، ان "التج��اوزات على 
ح�ض��ة الكهرباء ملوؤ�ض�ض��ات االأمانة امر ممكن 
وال ننف��ي حدوث��ه ولك��ن ميك��ن التعامل معه 
من خ��ال رفع التج��اوزات ولي���س عن طريق 
قط��ع الكهرب��اء"، الفت��ا اىل ان "قط��ع التي��ار 
الكهربائ��ي يف اأوق��ات ال��ذروة ي�ض��بب ارباكا 
كبرا لعمل االأمانة ويحرم مناطق وا�ض��عة يف 
بغداد من املياه حيث ان �ض��بكة املياه حتتاج 

اىل وق��ت طويل لكي يعود م�ض��توى املياه فيه 
اىل احلد الطبيعي".

وكان املتحدث با�ض��م وزارة الكهرباء م�ضعب 
املدر���س ق��د اأعلن، اأم���س االحد، �ض��مول دوائر 
للطاق��ة  املربم��ج  بالقط��ع  املي��اه  ت�ض��فية 
الكهربائية، عازيا ال�ض��بب اىل جتاوز عدد من 
الدور والعمارات واملوالت القريبة من املواقع 
الت��ي مت ا�ض��تثنائها م��ن القط��ع عل��ى الطاقة 
الكهربائية مب�ضاعدة منت�ضبن يف امانة بغداد 

وجهات ع�ضكرية.

العطواين وخال تراأ�ض��ه اجتماعا طارءا مبديرية 
البلدي��ات واملديريات الفرعي��ة التابعة لها ويف 
بي��ان اورده مكتب��ه االعام��ي الي��وم اف��اد ان " 
االجتم��اع ت�ض��من مناق�ض��ة ع��دد م��ن الق�ض��ايا 
املتعلقة باجلانب اخلدمية وامكانية تقدمي الدعم 
الازم من قب��ل حمافظة بغداد للدوائ��ر البلدية ، 
موجها تلك املديريات باأنطاق حمات التنظيف 
وتاأهي��ل االماك��ن العامة واملتنزهات ا�ض��تعدادا 
ال�ض��تقبال العوائ��ل خال عي��د الفط��ر املبارك ، 
ف�ضا عن عدم تغليب اجلهد االيل للبلدية ل�ضالح 

اي جه��ة او �ضخ�ض��ية معين��ة وان يك��ون جهدها 
موجها لتنفيذ احلمات البلدية واخلدمية العامة 

التي تام�س حياة املواطن البغدادي ".
واردف العط��واين " ان االجتم��اع ت�ض��من اي�ض��ا 
مناق�ض��ة كل مايتعل��ق بعم��ل البلدي��ات وايج��اد 
اف�ض��ل ال�ض��بل الكفيلة بتذلي��ل املعوقات وتقدمي 
كل ماه��و مت��اح م��ن امكان��ات ل��دى املحافظة 
لدعمه��ا ، اىل جان��ب تقدمي �رشح م��ن قبل مدراء 
البلديات عن خططهم اخلدمية ومدى اال�ض��تفادة 
م��ن االليات الت��ي مت توزيعها م��ن قبل حمافظة 

بغداد ".
و�ضدد ال�ضيد املحافظ على " عدم حتريف وتر�ضيخ 

اجله��د االيل للبلدي��ة الي جهة او م�ض��ووؤل خارج 
اخلط��ط املتبعة لتق��دمي اخلدم��ات للمناطق وان 
يت��م ذلك بعل��م املحافظة والتاأكي��د على حمات 
التنظيف ب�ض��كل م�ضتمر،  ف�ضا عن ار�ضال الكتب 
ال��وزارات  ل��دى  امل�ض��تحقة  بالدي��ون  اخلا�ض��ة 

ال�ضتح�ضالها وفق القانون".
 فيما جرى خال االجتماع " مناق�ض��ة مو�ض��وع  
قلة احلاويات املرتي��ة واحلديدية واالليات التي 
حتتاج اىل ال�ض��يانة وكذلك مو�ضوع عدم تعاون 
االلي��ات  وق��ود  وقل��ة  الدوائراحلكومي��ة  بع���س 
وغره��ا م��ن املعوقات الت��ي حتت��اج اىل حلول 

�رشيعة من قبل املحافظة ".

بغ��داد  تفتي���س  ملديري��ة  تابع��ة  مف��رزة   �ض��بطت 
يف مكت��ب املفت���س الع��ام ل��وزارة الداخلي��ة مدي��ر 
االت�ض��االت وتكنولوجي��ا املعلوم��ات يف مديري��ة 
�رشطة حمافظة بغداد متلب�ض��ًا بتزوير كتب ر�ض��مية 
بغي��ة  واملع��ادن  ال�ض��ناعة  وزارة  اىل  معنون��ة 
���رشاء اأجه��زة ومع��دات منه��ا بقيم��ة 160 ملي��ون 
دينار. ومتكنت مفرزة تابع��ة ملفارز تفتي�س مديرية 
�رشط��ة بغ��داد يف مديري��ة تفتي�س بغداد من ن�ض��ب 
كمن للمتهم والذي هو �ض��ابط برتبة مقدم وي�ض��غل 
من�ض��ب مدير االت�ض��االت وتكنولوجي��ا املعلومات 
يف مديرية �رشطة حمافظة بغداد و�ض��بطته متلب�ضًا 
بتزوي��ر كتب ر�ض��مية معنون��ة اىل وزارة ال�ض��ناعة 
واملعادن لغر�س �رشاء اأجهزة ومعدات منها وبعيها 
يف االأ�ض��واق املحلية ومببلغ   )1٦0000000( مائة 
و�ض��تون ملي��ون دينارعراقي. وق��د ن�ض��مت املفرزة 
حمظر �ضبط ا�ضويل ودونت افاداة املتهم وعر�ضتها 
على قا�ض��ي التحقي��ق املخت�س الذي اأم��ر بتوقيفه 
عل��ى ذمة التحقيق. يذكر اإن عملية القاء القب�س متت 
وف��ق معلوم��ات وردت اىل مكت��ب املفت�س العام من 

م�ضادره اخلا�ضة.

اندل��ع حريق كب��ر يف احدى املجمع��ات التجارية يف 
حي ال�ضام �ضمال مدينة النجف ليل االثنن خلف وفاة 

�ضخ�س واختناق اخر .
وق��ال مدير اعام دائرة الدف��اع املدين يف النجف علي 
تويج للجورنال نيوز ان " اأ�ض��باب احلريق هو خلل فني 
يف املولدة اخلا�ض��ة باملجمع ت�ض��بب باحرتاق املولدة 
والعام��ل ال��ذي قام بت�ض��غيلها ".وب��ن ان " عامل اخر 
يف املجم��ع حا�رشته النران ومتكن الدفاع املدين من 
ب بحروق ".واأو�ضح تويج ان " 20 فرقة  انقاذه ومل َي�ضْ
اإنق��اذ �ض��اركت يف اخماد احلريق باإ�ض��ناد م��ن العتبة 
العلوية ومديرية املاء ومديرية البلدية يف املحافظة ".

أمانة بغداد ووزارة الكهرباء تشكالن لجنة مشتركة لحل مشكلة المياه

تأهيل المناطق العامة والمتنزهات في بغداد استعدادًا لعيد الفطر 

درجات الحرارة الالهبة ترفع من سخونة األزمة الكهربائية بين الوزارة والناصرية

ضبط مدير االتصاالت في 
شرطة بغداد متلبسًا بتزوير 

كتب رسمية 

حريق كبير يلتهم مجمع 
تجاري في النجف

بغداد ـ خاص

النجف - متابعة

بغداد ـ متابعة

بغداد - خاص

ذي قار - شاكر الكناني

حمافظة ال تفارق درجات 
حرارتها اخلم�سني مئوي 

،فالنا�سرية التي وجد جمل�س 
حمافظتها لغة الت�سعيد مع 

وزارة الكهرباء التي ترى 
احلكومة املحلية انها مل تويف 

بوعودها جتاه املدينة من حيث 
القطع والتجهيز والتي و�سلت 

اىل �ساعات قليلة .

وجه حمافظ بغداد املهند�س 
عطوان العطواين مديرية 

بلدية بغداد واملديريات 
الفرعية التابعة لها بتكثيف 

اجلهود لتهيئة االماكن 
العامة واملتنزهات وانطالق 
حمالت التنظيف يف اطراف 

العا�سمة ا�ستعدادا ال�ستقبال 
العوائل خالل عيد الفطر 

املبارك ".
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