
بالقراءة،  ويتلعثمون  التعلم  الذين يحاولون  الأميون 
ل يوؤثرون على اأنف�شهم فقط، واإمنا يواجهون م�شاكل 
الآخرين  مع  بالتوا�شل  تتعلق  واإن�شانية  اإجتماعية 
دون  عقود  منذ  م�شتمر  الأمية  ملحو  نظام  ظل  يف 
التعلم  الأمية"  "حمو  تتيح  اأجله.   من  وجد  ما  زوال 
البتدائي للكبار الذين مل يت�شن لهم دخول املدار�س، 
اأو  وال��ق��راءة  بالكتابة  �شيئا  يفقهون  ي��ك��ادون  ول 

ما  ح�شابًا،  تتطلب  التي  الأم��ور  اأب�شط  مع  التعامل 
يجعلهم يعتمدون على الآخرين، وكل ذلك يف خ�شم 
جمال  يف  الآن  ويعمل  ال��ورق،  مرحلة  جت��اوز  ع��امل 
عالج "الأمية التكنولوجية"، من اأجل ردم الهوة بني 
املجتمع  لتنمية  فعالة  اأداة  الأمية  "حمو  الأجيال.   
الجتماعية  ال��ن��واح��ي  جميع  م��ن  احل��ي��اة  وتطوير 
الدخل"،  زيادة  عن  ف�شال  والقت�شادية،  وال�شحية 
يف  �شلمان  ك��رمي  الجتماعي  الباحث  يقول  هكذا 
حق  "التعلم  اأن  �شلمان،  ويوؤكد  ل�»اجلورنال«.  حديث 

اأن  اىل  م�شريا  العمرية"،  فئاتهم  بكل  لالأفراد  اأ�شا�شي 
لذلك  احلياتية  الظروف  حت�شني  يعيق  الأمية  "تف�شي 
تعمل كل الدول على حلها واإزالتها".  ويو�شح �شلمان، 
وخلقت  الظروف  خمتلف  فيه  تفاقمت  "العراق  اأن 
بيئة منا�شبة لنمو الأمية، ومنها الأو�شاع ال�شيا�شية 
تكاليف  حتمل  مينع  الذي  الفقر  وانت�شار  امل�شطربة 
املدار�س ويجرب الأهل على ت�شغيل اأبنائهم،  ف�شال عن 
ارتفاع ن�شبة الوفيات حيث ي�شطر الأبناء يف اأحيان 
اأبائهم  رحيل  بعد  اأ�رسهم  م�شوؤولية  لتحمل  كثرية 

اإح��دى  الأمية  وتعد  املر�س".     اأو  احل��روب  ب�شبب 
ظواهر التخلف الجتماعي، ومن اأخطر امل�شاكل التي 
ويف  الدميقراطية.   وجود  مع  حتى  املجتمع،  تواجه 
الوقت الذي تبدو فيه "حمو الأمية" بدائية وغري فعالة 
يف العراق، باتت املجتمعات املتقدمة تعمل وفق مبداأ 
املتعلمون  ال�شن  كبار  لدى  الرقمية"  "الأمية  حمو 
التطور  مواكبة  يواجهون �شعوبات يف  لكنهم  اأ�شال، 
ومن  خمت�شني.  بح�شب  النرتنت،  اآليات  يفقهون  ول 
جانها اأكدت وزارة الرتبية ا�شتمرارها بالعمل يف اكرث 

من 1026 مركزاً ملحو الأمية يف جميع املحافظات، 
ودار�شة  دار�س  ون�شف  مليون  من  اأكرث  اأن  مو�شحة 
 .2012 ع��ام  اإنطالقها  منذ  احلملة  من  ا�شتفادوا 
متثلت  اأخ��رى  برامج  "وجود  اىل  ال���وزارة  واأ���ش��ارت 
مهارات  لتعليم  املجتمعية  املراكز  من  عدد  بافتتاح 
افتتاح  والكتابة، وكذلك  القراءة  تعليمهم  بعد  احلياة 
املحافظات  بع�س  يف  للنازحني  الأمية  حمو  مراكز 
وال�شليمانية".  ودهوك  اربيل  يف  ال��وزارة  وممثليات 
وتابعت الوزارة، "كان هناك اجناز اآخر متثل بافتتاح 

�شفًا للخام�س وال�شاد�س خلريجي حمو الأمية والذين 
البتدائي"،  للرابع  معادلة  �شهادة  على  ح�شلوا 
املتعلمني  ان�شاف  امتحان  جت��ري  "اأنها  م��وؤك��دة 
تخرج  بغية  الأمية  ملحو  اأق�شامها  عموم  يف  �شهريًا 
ُخ�ش�شت  التي  قوائمها  اىل  ُت�شاف  جديدة  دفعات 
من  ح��ذرت،  الدينية  املرجعية  وكانت  للمتعلمني". 
تزايد ن�شبة المية يف العراق، وفيما دعت اىل تطبيق 
اتباع  �رسورة  على  م�شددة  اللزامي  التعليم  قانون 

الطرق التدري�شية والتعليمية احلديثة.
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النتائج  اع��الن  منذ  كبريا  حراكا  ال�شيا�شية  ال�شاحة  ت�شهد 
وفيما  الرابعة،  بدورتها  الربملانية  لالنتخابات  النهائية 
جديدة  قوى  ل�شتقطاب  الزمن  الفائرة  الكبرية  الكتل  ت�شابق 
اجلدية،  احلكومة  بت�شكيل  تتكفل  التي  الكرب  بالكتلة  للظفر  
حذر مراقبون من حراك �شعبي قد يقود اىل حرب داخلية يف 
اخلمي�س  اليوم  انعقادها  املقرر  بجل�شته  الربملان  حال جنح 
من الغاء نتائج النتخابات. التحالفات املقبلة ر�شمت بع�س 
املختلفة   الطراف  بني  الخرية  اللقاءات  �شوء  يف  مالحمها 
لكن دون اعالن ر�شمي عن حتالف الكتلة الكرب  وان اختلفت 
ا�شباب  مراقبون  ويرجع  والتوافقية.  الغلبية  م�شمياتها بني 
احلراك  هو  اهما  ا�شبابها  عدة  اىل  التحالفات  ت�شكيل  تاخر 
النيابي املت�شارع  الذي يهدد بالغاء نتائج النتخابات وفق 
وكذلك  اجلبوري،  �شليم  النواب  جمل�س  رئي�س  لها  دعا  جل�شة 
الربامج  تعدد  اىل  ا�شافة  املكونات  بني  الروؤى  اختالف  اىل 
النواب،  ملجل�س  االعالمية  الدائرة  واعلنت  كتلة.  كل  ح�شب 
الرابعة من ع�رس  ال�شاعة  ا�شتثنائية يف  انه تقرر عقد جل�شة 
اليوم"، م�شرية اىل ان "ذلك جاء بناء على الطلب الذي تقدم 
�شفافية  على  الرتكيز  فيه  يرمون  الذين  النواب  من  عدد  بعد 

ونزاهة العمل النتخابي".
ان  الهبابي  نهلة  الوطني  التحالف  ع��ن  النائبة  وت��ق��ول 
ال�شيا�شية مل يتمخ�س  الكتل  "الزيارات املكوكية بني زعماء 
تنازلها  وعدم  الكتل  تعنت  بني  توافقات  اىل  التو�شل  عنها 
حديث  يف  الهبابي  وت�شيف  الوزراء".  رئا�شة  من�شب  عن 
هذه  حتول  هو  املتوقعة  الدرا�شات  "وفق  انه  ل�»اجلورنال« 
ثم   ومن  �شدامات  اىل  يتحول  قد  �شعبي  حراك  اىل  اللقاءات 
من  الكتل  مواقف  ب�شبب  املقبلة  الي��ام  خالل  اهلية  حرب 

من�شب رئا�شة الوزراء".
ت�شكيلها  ميكن  ل  املقبلة  "احلكومة  ان  الهبابي  وتابعت 
وخطواتها متعرثة ب�شبب النتخابات الباطلة  لنها بنيت على 
باطل فهي باطلة". ح�شب قولها. ورجحت الهبابي ان ي�رسع 
النتخابات  اللغاء  قانون  اليوم  جل�شة  يف  النواب  جمل�س 
النواب  "بع�س  ان  مبينة  النتخابات،  مفو�شية  وا�شتجواب 
يح�شلوا  مل  القادمة  الربملانية  للدورة  املر�شحني  احلاليني 
على اي �شوت وهذا يدل على بيع ا�شواتهم وباعرتاف رئي�س 

الوزراء ان اجهزة العد والفرز غري دقيقة ومل يتم فح�شها".
الزعامات  "ح�شور  ان  الق�شاب  ال�شيا�شي جنم  ويرى املحلل 
وغياب املواقف، ب�شبب رغبة الكتل للح�شول على املنا�شب 
�شري  يعطل  ال�شيا�شني  بني  ثقة  توجد  ول  املغامن  اجل  من 
"ت�شكيل  ان  مبينا  الكرب"،  الكتلة  لت�شكيل  املفاو�شات 
املهلة  انتهاء  قبل  رمبا  طويل..،  وقت  اىل  يحتاج  احلكومة 
الد�شتورية". واو�شحت املحكمة الحتادية، ان الكتلة النيابية 
يعلن  ما  ولي�س  نيابية  جل�شة  اول  يف  ت�شكل  من  هي  الكرب 
عنها يف العالم وفق املادة )76( من الد�شتور الذي اأ�شار اإىل 
)الكتلة النيابية(، وهي الكتلة التي تتكون من نواب يف جتمع 
يف  الق�شاب  وي�شيف  النواب.  جمل�س  يف  عنه  يعلن  معني 
حديث ل�»اجلورنال« ان "النواب اخلا�رسون يف النتخابات ل 
املطلوب  العدد  من  اقل  عددهم  لن  الن�شاب  حتقيق  ميكنهم 
لعقد جل�شة قانونية"، لفتا اىل ان ما يعطل ت�شكيل التحالفات 
واحلكومة املقبلة هو ارتفاع �شقف الكتل الفائزة من مطالبها 

للح�شول على عدد من الوزارات.
"الكتل  ف���ان  ل����»اجل���ورن���ال«  حت��دث��ت  م�����ش��ادر  وبح�شب   
وزارات  ثالث  على  للح�شول  �رسطا  و�شعت  الكرد�شتانية 
عن  التنازل  مقابل  والنفط(  واخلارجية  �شيادية)املالية 
تنطلق  العراقي  الد�شتور  ووفق  اجلمهورية".  رئي�س  من�شب 
علن  بعد  يوما،   90 خالل  اجلديدة  احلكومة  ت�شكيل  خطوات 
 ، النتخابات  نتائج  لالنتخابات  امل�شتقلة  العليا  املفو�شية 
لالنعقاد خالل  اجلديد  الربملان  مع�شوم  فوؤاد  الرئي�س  يدعو 
رئي�شا  امل�رسعون  وينتخب  النتائج،  اإع��الن  من  يوما   15
الأوىل،  اجلل�شة  يف  املطلقة  بالأغلبية  له  ونائبني  للربملان 
ثم ينتخب الربملان رئي�شا جديدا باأغلبية ثلثي النواب خالل 
30 يوما من انعقاد اجلل�شة الأوىل. وبعد ذلك يكلف الرئي�س 
احلكومة،  بت�شكيل  الربملان  يف  الأكرب  الكتلة  مر�شح  اجلديد 
ويكون اأمام رئي�س الوزراء املكلف 30 يوما لت�شكيل احلكومة 
برنامج  على  املوافقة  عليه  ويتعني  الربملان  على  وعر�شها 
منف�شل  ت�شويت  يف  ح��دة  على  وزي��ر  كل  وعلى  احلكومة 

بالأغلبية املطلقة.
حكومة  ت�شكيل  يف  املكلف  ال��وزراء  رئي�س  ف�شل  حال  ويف 
التي  احلكومة  الربملان  رف�س  اأو  يوما   30 خالل  ائتالفية 
تكليف  الرئي�س  على  يتعني  املكلف  ال��وزراء  رئي�س  اقرتحها 

مر�شح اآخر بت�شكيل احلكومة خالل 15 يوما.

بغداد – اجلورنال : اعلن جمل�س حمافظة املثنى، الأربعاء، اأن الفرتة املقبلة �شت�شهد فتح باب النقا�س واملباحثات 
يف  كع�شو  الزيادي  فالح  احلايل  املحافظ  انتخاب  بعد  وذلك  جديد،  حمافظ  لختيار  اأوىل  كخطوة  اأع�شاءه  بني 
�شخ�شية  القانونية لختيار  �شيقوم مبهامه  "املجل�س  اإن  لهمود  املجل�س حارث  رئي�س  نائب  وقال  النواب.  جمل�س 
"الفرتة التي �شتتبع امل�شادقة على نتائج النتخابات واأداء اليمني  اأن  اإىل  جديدة ل�شغل من�شب املحافظ"، م�شريا 
الد�شتورية من قبل الع�شاء اجلدد يف جمل�س النواب، �شي�شتلم  فيها املن�شب للنائب الأول للمحافظ حلني الت�شويت 
"احلديث عن ال�شتحقاقات النتخابية للكتل املن�شوية يف املجل�س والتي وزعت  اأن  على حمافظ جديد". واأ�شاف 
"اأع�شاء  اأن  26 ولروؤيتهم اخلا�شة"، موؤكدا يف الوقت ذاته  ال�  اأ�شا�شها املنا�شب العليا يعود جلميع الأع�شاء  على 
املجل�س �شي�شعون م�شلحة املحافظة فوق كل العتبارات الأخرى من خالل اختيار  �شخ�شية منا�شبة لتويل اإدارتها 

خالل الفرتة املتبقية من عمر الدورة النتخابية وفقا ال�رسوط التي ن�س عليها قانون 21 املعدل لعام 2008 ".

خططها  ال��ع��راق،  جنوب  يف  ع��دة  حمافظات  األ��غ��ت 
اجل��ف��اف  اأزم����ة  ب�شبب  اجل����اري،  ل��ل��ع��ام  ال��زراع��ي��ة 
على  تاأثريها  درج��ة  اإىل  امل��ي��اه  ن�شب  وانخفا�س 
والت�شبب  املناطق  بع�س  يف  ال�رسب  مياه  ح�ش�س 
حلول  اإي��ج��اد  املحلية  احلكومات  حت��اول  ب��اأزم��ات 
فرج  ق��ار  ذي  زراع��ة  دائ��رة  مدير  وق��ال  لها.  موؤقتة 
اخلطة  على  توافق  لن  املركزية  "احلكومة  اإن  ناهي 
الزراعية التي اأعدتها املحافظة ب�شبب اأزمة �شح املياه 
الوا�شلة اإليها، والتي ل تكفي ل�شد احتياجات ال�رسب 

�شيوؤدي  ما  املناطق،  بع�س  يف  الب�رسي  وال�شتخدام 
اإىل ف�شل اخلطة حني تطبيقها".  وك�شف اأن "املخزون 
املائي العام للبالد ي�شّجل تراجعًا متزايداً، ي�شاف اإىل 
ذلك النق�س احلاد املرتاكم منذ العام املا�شي، وهو ما 
لهذا  ال�شيفية  الزراعية  اإلغاء اخلطة  يزيد من احتمال 
العام يف املحافظة". واأ�شار اإىل اأن "احلكومة املحلية 
اأكرث  بغداد  املعنية يف  الوزارات  قار خاطبت  يف ذي 
ال�شيفية،  الزراعية  اخلطة  اإقرار  ملف  حل�شم  مرة  من 
دعانا  ما  �شيئًا،  تفعل  مل  املركزية  اجلهات  ولكن 
واملتطلبات  امل�شتلزمات  تهيئة  اإىل  زراعة  كمديرية 

ال�رسورية للفالحني يف املحافظة من اأ�شمدة وبذور.

اأكد الأمني العام ملجل�س الوزراء، مهدي العالق، على 
امل�شادر  يف  احلا�شلة  التلوث  ن�شب  تقليل  اأهمية 
املياه  لت�رسيف  نتيجة  عليها  وال�شيطرة  املائية 
دجلة.وذكرت  نهر  يف  مبا�رس  ب�شكل  وطرحها  الثقيلة 
"الأمني  المانة العامة ملجل�س الوزراء يف بيان ، ان 
اجتماع  تراأ�س  العالق،  مهدي  الوزراء،  ملجل�س  العام 
اإدارة الزمات املدنية الذي عقد مببنى الأمانة  خلية 
ووكيل  علو�س  ذك��رى  بغداد،  امينة  بح�شور  العامة 
وزارة ال�شحة والبيئة، جا�شم الفالحي واجلهات ذات 

واملعادن،  ال�شناعة  الكهرباء،  وزارات  من  العالقة 
بغداد، ملناق�شة  امانة  اىل  بالإ�شافة  املائية،  املوارد 
ازالتها،  واإمكانية  دجلة  نهر  يف  التلوث  م�شببات 
ان  البيان  بغداد".وا�شاف  العا�شمة  يف  ل�شيما 
"الجتماع خرج بجملة تو�شيات �شيتم عر�شها على 
جمل�س الوزراء، اهمها اتخاذ اإجراءات عاجلة ملعاجلة 
التلوث من خالل ا�شتخدام الطرق احلديثة يف معاجلة 
معاجلة  منظومات  وان�شاء  ال�شحي  ال�رسف  مياه 
ال�شتخدام  منها�شمن  الإف���ادة  يف  ت�شهم  متطورة 
العامة  وال�شحة  البيئة  على  حفاظًا  للمياه  الأمثل 

للمواطنني".

�شبقتها  التي  كتلك   2018 انتخابات  نتائج  تكن  مل 
بعد  جديدة  وجوها  افرزت  انها  اذ  املا�شية،  بالدورات 
�شارفت  التي  احلاليني  النواب  من  كبري  عدد  خ�شارة 
ال�شاحة  ت�شهدها  التي  املكثفة  اللقاءات  النتهاء.  على 
ال�شيا�شية ب�شاأن الت�شابق نحو ت�شكيل اأكرب كتلة برملانية 
ادراج منا�شب  املقبلة ت�شمنت  لر�شم خارطة احلكومة 
رفيعة لنواب مل يحالفهم الفوز بالنتخابات التي جرت 
املنا�شب  تلك  لتكون  اجلاري  اأيار  من  ع�رس  الثاين  يف 
بانتمائهم  ومت�شكا  النتخابية  خل�شارتهم  كتعوي�س 
لحزابهم التي انبثقوا منها �شوب العملية ال�شيا�شية يف 
البالد. وبح�شب م�شادر  رفيعة  فان اغلب ال�شخ�شيات 
الربملانية التي خ�رست يف النتخابات ومل تتمكن من 

�شتوظف  الأغلب  على  فهي  نيابي  مقعد  على  احل�شول 
تنفيذي  من�شب  على  ح�شولها  خ��الل  من  جهودها 
دبلوما�شية  اأو  ا�شت�شارية  �شفة  اأو  وزاري��ة  اوحقيبة 
)�رسا(  �شابقًا  عليه  الت�شويت  مت  قانون  هنالك  ف�شال 
يحيل النواب احلاليني اىل م�شت�شارين لدى الدولة بنف�س 
النائبة  اأك��دت  ذات��ه  بال�شياق  والم��ت��ي��ازات.   الرواتب 
الكردية ا�شواق اجلاف ان "هناك عدد من النواب الذين 
�شيت�شلمون  املقبلة  الربملان  بدورة  مقاعدا  يحققوا  مل 
املهنية  لخت�شا�شاتهم  وفقا  بالدولة  رفيعة  منا�شب 
وتوافقات احزابهم ال�شيا�شية مع التحالفات النتخابية 
�شتتمثل  املنا�شب  تلك  ان"  اىل  م�شرية  الفائزة"، 
حديث  يف  اجل��اف  وق��ال��ت  وغريها".  بامل�شت�شارين 
فاأن  النواب  جمل�س  لقانون  وفقا  انه"  ل�»اجلورنال«، 
حكومية  وظائف  لديهم  كانوا  ممن  اخلا�رسين  النواب 

قبل ان يدخلوا قبة الربملان، فاأنهم �شيعودون ملزاولتها 
بعد انتهاء عملهم النيابي، وان الذين مل يكن لديهم اأي 
التقاعد  بقانون  �شي�شملون  حكومي  من�شب  او  وظيفة 
اأ�شارت  فيما  فوق،  فما  عاما   50 اأعمارهم  تبلغ  ممن 
العمر  ذلك  يبلغوا  مل  الذين  اخلا�رسين  النواب  ان  اىل 
�شمولهم  حلني  العمل"  عن  �شيكونون"عاطلني  فانهم 
بالتقاعد، م�شرية اىل ان "بع�س النواب �شيح�شلون على 
منا�شب رفيعة نتيجة ثقلهم ال�شيا�شي". ويخ�شى بع�س 
مبجل�س  اأع�شاء  كانوا  ممن  النتخابات  يف  اخلا�رسين 
النواب تعر�شهم للم�شائلة القانونية ودخولهم للمحاكم 
ارتكبوها  واداري  مايل  ف�شاد  ملفات  ب�شاأن  املخت�شة 
بهم  وحتيط  الت�رسيعي   لدورهم  ممار�شتهم  مدة  اأب��ان 
مما  امل�شاءلة   من  حتميهم  التي  القانونية  احل�شانة 
ملغادرة  ال�رسعة  درج��ات  اق�شى  بلوغهم  اىل  دفعهم 

املالحقة  عن  بعيدة  اأخ��رى  بالد  اىل  والتوجه  العراق 
عدد  باأن  �شيا�شية  م�شادر  اأكدت  حيث  لهم.  القانونية 
برملانية  مقاعد  ي�شغلون  كانوا  الذين  النواب  من  كبري 
اأخرى  مرة  يتاأهلوا  ومل   2014-2018 من  للدورة 
اىل  للهرب  خططوا  موؤخرا  ج��رت  التي  بالنتخابات 
�شقوط  قبل  العراق  خارج  ي�شكنوها  كانوا  التي  البلدان 
واإداري��ة  مالية  خمالفات  لرتكابهم  ال�شابق  النظام 
برتك  يفكرون  النواب  اأولئك  ان”  اىل  م�شريا  خمتلفة"، 
احل�شانة  منهم  تنتزع  ان  قبل  احلالية  املدة  البالد يف 
وامل�شائلة  للمحاكمة  معر�شني  وي�شبحون  القانونية 
انه"   اىل  ا���ش��ارت  فيما  املخت�شة"،  اجلهات  قبل  من 
لوحظ اأن بع�س النواب الذين غادروا املنطقة اخل�رساء 
قبل النتخابات من اأجل اإدارة حمالتهم النتخابية مل 

يعودوا بعد ظهور خ�شارتهم يف النتائج الأولية.

كثرية  معوقات  الم��ن��ي  ب��غ��داد  �شور  م�����رسوع  ي��واج��ه 
رف�س  اب���رزه���ا  مب���وع���ده،  اجن����ازه  دون  حت���ول  ق��د 
العا�شمة  مع  حدودها  املرتبطة  املحافظات  بع�س 
على  ال�شيا�شية  الكتل  بع�س  متار�شها  التي  وال�شغوط 
امل�رسوع  توقف  اىل  ادى  ما  باجنازه  املكلفة  اجلهات 
بكتل  بغداد  احاطة  امل�رسوع  ويت�شمن  عديدة.  ملرات 
مزودة  املحافظات  عن  متاما  عزلها  يتم  كونكريتية 
الرهابيني  ت�شلل  منع  بهدف  امنية  مراقبة  بكامريات 
من  الرغم  وعلى  العا�شمة.  اىل  املفخخة  وال�شيارات 
قيادة  ان  ال  العا�شمة  يف  الن�شبي  المني  ال�شتقرار 
اعلنت  اذ  امل�رسوع،  اكمال  على  ت�رس  بغداد  عمليات 

من  الم��ن��ي  ب��غ��داد  �شور  م��ن  الرابعة  املرحلة  اجن��از 
العمليات،  لقيادة  بيان  وذك��ر  دي��اىل.  حمافظة  جهة 
من  الرابعة  املرحلة  اجنزت  املتخ�ش�شة  “الكوادر  ان 
حمافظة  مع  الفا�شلة  احل��دود  يف  المني  بغداد  �شور 
على  �شيعمل  امل��ذك��ور  “ال�شور  ان  م�شيفة  دياىل”، 
ومينع  بغداد،  العا�شمة  يف  وال�شتقرار  الم��ن  تعزيز 
بغداد  عمليات  ق��ي��ادة  وك��ان��ت  الرهابيني”.  ت�شلل 
اأمني  �شور  بتنفيذ  املا�شي  العام  من  با�رست يف متوز 
ت�شلل  منع  بهدف  اجلهات  جميع  من  بالعا�شمة  يحيط 
العا�شمة،  داخل  اىل  والإرهابيني  امل�شبوهة  العنا�رس 
يف  املوجودة  الكونكريتية  الكتل  �شرتفع  انها  وقالت 
العا�شمة لو�شعها �شمن ال�شور، مع اقامة ابراج مراقبة 
مزودة بكامريات. واكد ع�شو اللجنة الأمنية يف جمل�س 

يف  م�شتمر  “العمل  ان  املطلبي،  �شعد  بغداد  حمافظة 
�شور بغداد الأمني ، م�شريا اىل  ان “ال�شور الأمني �شوف 
منظومة  جانب  اىل  مراقبة  واب��راج  �شيطرات  يت�شمن 
بعد  يكتمل  مل  وهو  فيه  الفني  اجلانب  �شمن  كامريات 
وهناك  م�شكلة يف جنوب بغداد عند م�شب النهر تتعلق 
باحلدود بني حمافظتي بغداد ووا�شط”. وتابع املطلبي 
اأن�شاءه  فان  ال�شور  ان�شاء  مبوقع  تتعلق  “امل�شكلة  ان   ،
على ال�شفة التي على جهة بغداد ف�شوف ت�شتقطع بع�س 
ف�شوف  املقابلة  اجلهة  يف  اأن�شاءه  وان  منها  الأرا�شي 
ت�شتقطع الأرا�شي من حمافظة وا�شط وبالتايل اجلهات 
منوها  امل�شكلة”،   تلك  حل  على  تعمل  تزال  ل  املعنية 
اإبالغ  اأعلن،  قد  كان   وا�شط  حمافظة  جمل�س   ” ان  اىل 
رئي�س جمل�س الوزراء حيدر العبادي ب�شاأن جتاوز �شور 

بغداد على ارا�شي املحافظة”. من جهته، ك�شف اخلبري 
الذي �شيتم  ال�شور  الها�شمي عن تفا�شيل  المني ه�شام 
يف  الها�شمي  وكتب   . بغداد  العا�شمة  مبحيط  تنفيذه 
من�شور �شابق، "�شوف يتم نقل جميع الكتل الكونكريتية 
املوجودة يف مناطق العا�شمة ليتم ن�رسها على ال�شور. 
من قبل خم�س كتائب هند�شية لقيادات فرق؛ 1 و6 و9 
و11 و17، �شيكون املرحلة الوىل منه بطول 100 كيلو 
مرت"،كل كتيبة من هذه الكتائب �شتقوم بتنفيذ 20 كيلو 
مرت منه".  وا�شاف "يت�شمن حفر خندق بعر�س 3 مرت 
باخلندق  املحيطة  للطرق  ت�شوية  واجراء  مرتين  وعمق 
وفر�شه بال�شبي�س وحدله وان هذه العملية تعقبها ن�شب 
ون�شب  بغداد  جميع  من  رفعها  بعد  كونكريتية  كتل 
كامريات  ن�شب  اىل  ا�شافة  معينة  مل�شافات  اب��راج 

"جلسة الخاسرين" تربك حسابات التحالفات وتحذيرات من حراك شعبي يعطل تشكيل الحكومة

اتفاق سري  يحيل النواب الخاسرين الى مستشارين لدى الدولة بذات الرواتب واالمتيازات

الحدود بين المحافظات تعطل انجاز مشروع سور بغداد االمني

  مجلس المثنى يستعد الختيار محافظ جديد

الجفاف يلغي الخطط الزراعية في 
محافظات جنوب العراق 

مجلس الوزراء يصدر  توصيات 
لمعاجلة التلوث في نهر دجلة بغداد - رزاق الياسري

بغداد – حسين فالح
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