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مدة  عبداملهدي  عادل  احلكومة  رئي�س  الربملان  امهل 
امل�ستقلة  والهيئات  الوزارات  ادارة  ا�سهر النهاء ملف   6
ال�سيا�سية حول  الكتل  بالوكالة، يف ظل تفاقم خالفات 

الوزارات ال�ساغرة.
البعيجي، عن  البناء من�سور  النائب عن حتالف  وك�سف 
ت�سويت الربملان على فقرة داخل قانون املوازنة يلزم 
والهيئات  ال���وزارات  ادارة  ملف  انهاء  احلكومة  فيها 

امل�ستقلة بالوكالة خالل فرتة 6 ا�سهر.
وقال البعيجي، يف بيان تلقته »اجلورنال نيوز«اأن احلل 
خ�سو�سا  الوزارية  الكابينة  من  ماتبقى  حل�سم  الوحيد 
وزارتي الدفاع والداخلية هو اجللو�س على طاولة واحدة 
مبا�رشة  ب�سورة  واال���س��الح  البناء  حتالفي  قبل  من 
احلوار  بدون  اأنه  معتربا  الطرفني،  من  تنازالت  وتقدمي 

املبا�رش لن يكون هنالك حل نهائيا.
واو�سح اإنه “كان من املفرت�س ت�سمية الوزارات االمنية 
عن  االمنية  الوزارات  وابعاد  احلكومة  ت�سكيل  بداية  يف 
ال��وزارات  هذه  كون  االح��زاب  بني  احلزبية  املحا�س�سة 
يف متا�س مبا�رش مع حياة املواطن وامن البلد والميكن 
هذا  ال�سديد  اال�سف  مع  ولكن  للمحا�س�سة  تخ�سع  ان 
الكابينة  اكتمال  بعدم  هذه  ن�سهد  وهانحن  ماح�سل 
�سوت  العراقي  النواب  “جمل�س  اأن  واأ�ساف  الوزارية”. 
على فقرة يف موازنة العام احلايل هي انهاء املنا�سب 
التي تدار بالوكاالت خالل فرتة �ستة ا�سهر فكيف �سيتم 
انهاء الوكاالت واىل االن مل يتم ح�سم الكابينة الوزارية 
ح�سم  يجب  لذلك  بالوكالة  تدار  وزارات  ثالث  وهنالك 
مهنية  �سخ�سيات  بااختيار  االمنية  ال��وزارات  مو�سوع 
اليها بعيدا  الوزارة املناطة  ادارة  ت�ستطيع  غري متحزبة 

عن اي تاثري حزبي وهذا مانطمح اليه ونامل من اجلميع 
االتفاق عليه”. وتابع البعيجي، ان “امل�سوؤولية تقع على 
يجب  والتي  ال�سيا�سية  بالكتل  متمثل  الربملان  عاتق 
الوزارات  ملر�سحني  املمكنة  بال�رشعة  امرها  حت�سم  ان 
او  �سيا�سية  كانت  �سواء  ال�رشاعات  عن  بعيدا  ال�ساغرة 
البلد  ان تقدم م�سلحة  ناأمل  �سخ�سية بني اجلميع لذلك 
يف  ال���وزارات  مر�سحني  مترير  على  واالتفاق  وال�سعب 
الكتل  الت�رشيعي املقبل ان كانت  الف�سل  اول جل�سة من 
ال�سيا�سية جادة فعال بح�سم هذا االمر بعيدا عن الرتا�سق 
يكون هنالك حل  ولن  االخرى  تتهم  االعالمي كل جهة 
لذلك على العقالء ان يجل�سو على طاولة احلوار وينهون 
حتالف  زال  وم��ا  ممكن”.  وق��ت  ب��ا���رشع  االزم���ة  ه��ذه 
الداخلية  حلقيبة  الفيا�س  فالح  برت�سيح  م�رشا  الفتح 
اال�سالح  حتالف  قبل  من  �سديدا  اعرتا�سا  يالقي  الذي 
اىل  والرتبية  الدفاع  حقيبتي  مر�سح  بينما  واالعمار، 
االن مل يتم ت�سميتهما ب�سبب حدة اخلالفات داخل البيت 
ت�سهد  التي  االخ��رى  هي  العدل  حقيبة  وكذلك  ال�سني، 
الوطني  واالحتاد  الدميقراطي  الكرديني  احلزبني  �رشاع 

للح�سول عليها.
رئي�س احلكومة عادل عبد  ان  �سيا�سية  وك�سفت م�سادر 
بالوكالة  ال�ساغرة  ال��وزارات  ب��ادارة  �سيم�سي  املهدي 
�سيما  ال  ال�سيا�سية  الكتل  قبل  من  امرها  ح�سم  حلني 

احلقيبتني االمنيتني الدفاع والداخلية.
العدل  حقيبتي  نيوز«ان  »اجلورنال  ل�  امل�سادر  وقالت 
الت�رشيعي  الف�سل  االتفاق عليهما خالل  والرتبية ميكن 
 18 ل�  الثقة  العراقي  الربملان  ومنح  للربملان.  الثاين 
وزيرا   22 ا�سل  من  املهدي  عبد  عادل  بحكومة  وزيرا 
الدفاع  وه��ي  وزارات  ارب��ع  على  الت�سويت  اج��ل  فيما 

والداخلية والعدل والرتبية.

بغداد - اجلورنال: اأعلنت وزارة الرتبية، االربعاء، عن وجود اآلية خا�سة باحت�ساب درو�س االإكمال لل�سفوف غري املنتهية 
للعام الدرا�سي احلايل 2018 – 2019، وذلك بهدف احلفاظ على ر�سانة العملية الرتبوية يف البالد وم�ستقبل الطلبة.

العامة  التعليمات وجهت بها املديريات  ا�سدرت جملة من  للتقومي واالمتحانات  العامة  "املديرية  ان  للوزارة  وذكر بيان 
ان  وبينت  املنتهية".  لل�سفوف غري  االإكمال  درو�س  احت�ساب  تت�سمن  كرد�ستان،  اإقليم  عدا  كافة/  املحافظات  للرتبية يف 
"التلميذ يف ال�سفوف االأربع االأوىل من املرحلة االبتدائية، يكون مكمال اذا ر�سب بدر�س واحد او در�سني او ثالثة درو�س، اأما 
ال�سف اخلام�س لذات املرحلة الدرا�سية في�سبح فيها التلميذ مكمال اأي�سا حال ر�سوبه بدر�س واحد او در�سني اأو ثالثة درو�س 
الثانوي فيحق  بالن�سبة ملرحلة  االكمال  احت�ساب درو�س  "اآلية  اىل  الرتبية  ال� 5 درجات". ولفتت  القرار  اإ�سافة درجة  مع 
للطالب يف ال�سف االأول والثاين متو�سط والرابع واخلام�س االإعدادي بفروعه كافة للمدار�س )االكادميية واملهنية( امل�سمولة 
اأداء االمتحانات فيما يحق له اداء  اأكرث يف نهاية الكور�س االأول والثاين من  اأو  بنظام الكور�سات، ممن ر�سب بدر�س واحد 

االمتحانات يف الدور الثاين".

االربعاء،  التميمي،  علي  دياىل  �سحة  مدير  ك�سف 
مواجهة  ملنع  وف��ر���س  �سيا�سية  �سغوط  ع��ن 

ال�سيدليات واملذاخر الوهمية داخل املحافظة.
�سحة  اإعالم  بثه  فيديو  مقطع  يف  التميمي  وقال 
يف  م��ذخ��ر  م��وؤخ��را  �سبطت  "الدائرة  اإن  دي���اىل 
وي�سم  الوهمية  ال�سيدليات  كل  ي��زود  بعقوبة 
مار�سها  "�سغوطا  اأن  مبينا  فا�سدة"،  ادوي���ة 
باالإ�سافة  القانون  تطبيق  ملنع  املذخر  �ساحب 
"مذخرا  اأن  وا�ساف،  ال�سيا�سية".  ال�سغوط  اىل 
بعقوبة  يف  و�سيادلة  اطباء  قبل  من  ي��دار  اخ��ر 

االدوية غري �ساحلة  من  كميات كبرية  فيه  يوجد 
لال�ستخدام، ف�سال عن كونه يجهز كل ال�سيدليات 
الوهمية املوجودة يف املحافظة". ولفت مدير عام 
"كل ما وجدانه يف هذه املذاخر  اأن  �سحة دياىل، 
موثق بقوائم مكتوبة مع الت�سوير، االمر الذي دفع 
�سيا�سية من  عند جهات  للتو�سط  املذخر  ب�ساحب 
اجل ال�سغط علينا، لكن ذلك لن يثنينا وال يحد من 
النا�س".  ايذاء  يحاول  من  كل  ك�سف  يف  عزميتنا 
اأعلنت  قد  دي��اىل،  حمافظة  �سحة  دائ��رة  وكانت 
اأكرث من  ،اإغالق   2018 االول  28 كانون  اجلمعة 
20 طنا  يزيد عن  ما  40 �سيدلية وهمية و�سبط 

من االأدوية خالل العام 2018.

 ، بغداد  حمافظة  مبجل�س  االمنية  اللجنة  اع��ادت 
مبدية  بغداد  �سقر  منظومة  ملف  فتح  االرب��ع��اء، 
رغم  ال�سوارع  من  بعدد  اث��اره  بقاء  من  ا�ستغرابها 
الت�سويت بايقاف العمل به. وقال ع�سو اللجنة �سعد 
�سقر  ق�سية  "ملف  ان  �سحفي  حديث  يف  املطلبي 
كلمة  لهم  وهم  والق�ساء،  النزاهة  بيد  االآن  بغداد، 
اآثار  "رفع  ان  املطلبي  وبني  امللف".  بهذا  الف�سل 
الداخلية،  وزارة  م�سوؤولية  من  بغداد  �سقر  منظومة 
عمليات بغداد، واإذا كانت توؤثر على جمالية املدينة 
العا�سمة  ���س��وارع  م��ن  رفعها  ب��غ��داد  ام��ان��ة  فعلى 
ون�ستغرب بقائها". واأ�ساف انه "ال توجد اي امكانية 
جمل�س  يف  فنحن  جديد،  من  امل�رشوع  هذا  الإرج��اع 
بغداد �سوتنا �سابقا على ايقاف امل�رشوع، واذا طرح 

املرة  �سي�سوت هذه  بغداد  املو�سوع جمددا فمجل�س 
اعلنت  بغداد  حمافظة  وكانت  امل�رشوع".  الغاء  على 
،املبا�رشة   2017 االأول/  /ك��ان��ون   27 بتاريخ 
لبناء  االلكرتونية"  بغداد  "�سقر  منظومة  بتطبيق 
قاعدة بيانات رقمية ت�سهم يف تعزيز االأمن، وك�سف 
ل�سقه  يتم  )ليبل(  طريق  عن  املفخخة،  ال�سيارات 
 15 ق��دره  م��ايل  مبلغ  مقابل  ال�سيارة  زج��اج  على 
امتعا�سهم  عن  مواطنون  وعرب  عراقي.  دينار  الف 
من هذا االجراء، نتيجة عدم انعكا�سه ب�سكل ايجابي 
جمل�س  وحت��دث  العام.  ذلك  يف  االمني  الواقع  على 
 2019 الثاين  كانون   10 االثنني   ، بغداد  حمافظة 
،عن جهات �سيا�سية عملت على اإف�سال م�رشوع �سقر 
اإكمال  دون  املواطنني  اأم��وال  و�رشقة  االأمني  بغداد 
امل�رشوع، فيما بينت اإن امل�رشوع انتهى ب�سكل كامل 
ع�سو  وقالت  الق�ساء.  اىل  احالته  ومتت  بغداد  يف 

 ، االزيرجاوي يف ت�رشيح �سحفي  املجل�س ج�سومة 
اإن ”م�رشوع �سقر بغداد كان يهدف اإىل �سبط جميع 
ال�رشقة  ومنع  العا�سمة  داخل  للعجالت  التحركات 
اجلهات  ”بع�س  اإن  اإىل  الفتة  االأمني“،  اخل��رق  اأو 
بغداد  �سقر  منظومة  اإف�سال  على  عملت  ال�سيا�سية 
امل�رشوع“.  اإكمال  دون  املواطنني  اأم��وال  و�رشقة 
واأ�سافت اأن ”التقاطع بني وزارة الداخلية وعمليات 
قبل  من  املنظومة  على  احل�سول  وحماولة  بغداد 
امل�رشوع“،  اإف�سال  يف  كبري  بجزء  ت�سبب  الطرفني 
عموم  يف  كامل  ب�سكل  انتهى  ”امل�رشوع  اإن  مبينة 
مناطق العا�سمة ومتت اإحالته اإىل الق�ساء“. وبينت 
اإي نتائج حتقيقية بخ�سو�س  ”الق�ساء مل ي�سدر  اأن 
�سقر بغداد حتى اأالن“، مو�سحة اإن "امل�رشوع يحمل 
الكثري من النقاط اخلالفية التي مل تدر�س ب�سكل جيد، 

ف�سال عن �سبهات الف�ساد املايل“.

اليوم  العراق،  يف  العليا  االحتادية  املحكمة  ق�ست 
ال��وزراء  رئي�س  �سد  املقامة  الدعوى  برد  االأربعاء، 
وما  الفرن�سية،  جن�سيته  ب�ساأن  املهدي،  عبد  عادل 
اإبان تكليفه بت�سكيل  اإذا كان قد تنازل عنها، وذلك 

احلكومة احلالية يف ت�رشين االأول املا�سي.
اإّنها  بيان  يف  العليا  االحت��ادي��ة  املحكمة  وقالت   
املحمود  مدحت  القا�سي  برئا�سة  جل�ستها  “عقدت 
دعوى  ونظرت  كافة  االأع�ساء  الق�ساة  وح�سور 

اجلمهورية  رئي�س  م��ن  ك��ل  امل��دع��ي  فيها  خا�سم 
ورئي�س جمل�س الوزراء”.

واأ�سافت اأّن “املدعي ذكر اأن رئي�س اجلمهورية كّلف 
رئي�س الوزراء احلايل بت�سكيل جمل�س الوزراء، وذلك 
جن�سية  يحمل  ملن  جتّوز  ال  التي  للقوانني،  خمالف 
اأجنبية اأن يتبواأ من�سًبا �سيادًيا ويجب اأن يتخلى عن 

جن�سيته املكت�سبة”.
املحكمة  من  طلب  “املدعي  اأّن  اإىل  البيان  ولفت 
االحتادية العليا التثبت من تنازل املدعي عليه عن 
احلكم  ذلك  وبخالف  املكت�سبه،  الفرن�سية  جن�سيته 

لرئي�س  االأول  االأم��ر  واإلغاء  تكليفه  د�ستورية  بعدم 
“املحكمة  اإّن  الر�سمي،  اجلمهورية”. وقال املتحدث 
عن  التخلي  مو�سوع  اأن  وج��دت  العليا  االحتادية 
يتبواأ  ال��ذي  العراقي  قبل  من  االأجنبية  اجلن�سية 
من�سًبا �سيادًيا اأو اأمنًيا رفيًعا قد ن�س عليه الد�ستور 
اإال اأنه ا�سرتط اأن يكون التخلي عن اجلن�سية االأجنبية 
اأّن  اإىل  واأ���س��ار  الحًقا”.  ي�سدر  بقانون  املكت�سبة 
“املحكمة االحتادية العليا ذهبت اإىل اأّن طلب املدعي 
رئي�س  الثاين  عليه  املدعي  تخلي  من  التثبت  منها 
جمل�س الوزراء، عن اجلن�سية الفرن�سية املكت�سبة اأمر 

يخرج عن اخت�سا�سها وبناء عليه قررت رد الدعوى 
نواب  وقّدم  الد�ستور”.  من  �سند  اإىل  ا�ستنادها  لعدم 
الربملان  اإىل  اجلن�سية  مزدوجي  قانون  عراقيون 
دورات��ه  يف  ال��ن��واب  جمل��س  لكن    ،2009 ال��ع��ام 
الت�سويت  من  يتمكن  مل  �سنوات    9 ال�سابقة وخالل 
االأح��زاب  بني  والتقاطعات  اخلالفات  ب�سبب  عليه، 
ال�سيا�سية  الكتل  بني  اخلالفات  وترتكز  ال�سيا�سية. 
داخل  نفوًذا  متتلك  التي  االأحزاب  بع�س  رغبة  بعدم 
بالدرجة  مي�س  الأنه  القانون،  هذا  بت�رشيع  الربملان 
التخلي  عليهم  يفر�س  ما  وهو  روؤ�ساءها،  االأ�سا�س 

الوزراء  الثانية.    وميتلك رئي�س  الدولة  عن جن�سية 
رغم  الربيطانية،  اجلن�سية  العبادي  حيدر  ال�سابق 
اأنه كان يرتبع على اأعلى من�سب تنفيذي يف الدولة 
عام  عراقية  اإع��الم  و�سائل  نقلت  فيما  العراقية، 
املكت�سبة،  اجلن�سية  عن  العبادي  تخلي  عن   2014
م�ساألة  اأخ��رًيا  اأث��ريت  كما  بريطانيا.  اإىل  واإعادتها 
عبداملهدي،  ع��ادل  اجلديد  ال���وزراء  رئي�س  امتالك 
عنها  �سيتخلى  ك��ان  اإذا  وم��ا  الفرن�سية،  اجلن�سية 
وبرناجمه  ال��وزاري��ة  ت�سكيلته  على  الت�سويت  عند 
الذي يحيط ملف  الن�سبي  الغمو�س  احلكومي. ورغم 

اإال  مزدوجة؛  جن�سيات  �سيا�سية  �سخ�سيات  امتالك 
اأن و�سائل اإعالم حملية تنقل عن م�سادر مطلعة اأن 
ميتلكون  بارزة  �سيا�سية  �سخ�سية   15 نحو   هناك 
اأبرز  اأّن  اإىل  املعلومات  تلك  وت�سري  اأخرى.  جن�سيات 
�سليم  ال�سابق  الربملان  رئي�س  هم:  ال�سخ�سيات  تلك 
ميتلك  حني  يف  القطرية،  اجلن�سية  حامل  اجلبوري، 
والقيادي  مع�سوم  فوؤاد  ال�سابق  اجلمهورية  رئي�س 
ووزير  االأعرجي،  بهاء  ال�سدري  التيار  يف  ال�سابق 
�سالح  وال��ق��ي��ادي  اجلعفري،  اإب��راه��ي��م  اخلارجية 
املطلك، اجلن�سية الربيطانية، باالإ�سافة اإىل العبادي.

البرلمان يعقد مهمة "عبد المهدي" ويمهله 6 اشهر النهاء ادارة المناصب  بالوكالة

انتهى بأصطياد المليارات من جيوب المواطنين... "صقر بغداد" يعود للواجهة من بوابة النزاهة والقضاء

القضاء  يحسم الدعوى بشأن الجنسية الفرنسية لرئيس الوزراء 

التربية تعتمد آلية جديدة بإحتساب دروس اإلكمال

ضغوط سياسية تمنع تطبيق القانون 
على الصيدليات والمذاخر الوهمية بغداد - الجورنال

 بغداد - الجورنال

بغداد – حسين فالح

بغداد - الجورنال

بغداد - متابعة

رئيس التحـــــــــــــــــرير
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 رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين »1591«               

جدل واسع حول االتفاقيات المبرمة مع 
االردن.. والحكومة تكشف تفاصيلها

طالب العراق يعبرون المستنقعات واألوحال للوصول إلى مدارسهم

»الشرطة » يحرم »ميمي« من اللعب 
إلى جوار رونالدو
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A L J O U R N A L  N E W S P A P E R

على  هطلت  التي  الغزيرة  االأمطار  موجة  اأ�سفرت 
البالد يف االأيام االأخرية عن غرق العديد من القرى 
اأنحاء البالد كافة، وحتولت املوؤ�س�سات  واملدن يف 
مبا فيها املدار�س وكذلك ال�سوارع وال�ساحات العامة 
اإىل  االأم��ط��ار  مياه  ت�رشبت  كما  م�ستنقعات،  اإىل 
ع�رشات املنازل. وا�سطر االآالف من طالب املدار�س 
اإىل خو�س املياه التي ارتفعت منا�سيبها يف بع�س 
وال�سري  �سنتمرتاً،  30 و40  واملناطق بني  ال�سوارع 
مدار�سهم. يف  اإىل  للو�سول  اأخرى موحلة  يف طرق 
حني �ساعدت دوريات من ال�رشطة يف اإي�سال اأعداد 

اآخرين  الطلبة والطالبات، ولوحظ تغيب  اأخرى من 
مقاطع  نا�سطون  وت��داول  الطرق.  انقطاع  ب�سبب 
ودخ��ول  امل��دار���س  بع�س  غ��رق  اأظ��ه��رت  ت�سجيلية 
امتحانات  يوؤدون  وهم  الطلبة  �سفوف  اإىل  املياه 
ال�سحايف   .2019 الدرا�سي  للعام  ال�سنة  ن�سف 
بالل اجلري�سي كتب على �سفحته الر�سمية �ساخراً 
 ،2019 ال�سنة  ن�سف  امتحانات  اجلديد،  "العراق 
العراق العظيم، اأجواء فيني�سية". فيما كتب النا�سط 
لرجل  �سورة  على  معلقًا  اجلميالوي،  فرحان  علي 
اإىل  الإي�سالها  الرمل  لنقل  عربة  يف  ابنته  و�سع 
ابنته  يو�سل  "اأب  ال�سوارع:  غرق  ب�سبب  مدر�ستها 
اإىل املدر�سة يف هكذا طريق، وعندما ت�سل املدر�سة 

يطلبون منها اأن تنادي )موطني موطني( هذه هي 
دميقراطية االأحزاب". 

الطلبة  املئات من  لنقل  ال�رشطة  �سيارات  وتوجهت 
والطالبات من واإىل مدار�سهم ب�سبب انقطاع الطرق 
النا�سطون  �سب  وقت  يف  االأمطار،  مبياه  وغرقها 
يف  لف�سلها  احلكومة  على  غ�سبهم  وامل��واط��ن��ون 
اإدارة ملف اخلدمات ح�سب و�سفهم. وقال املهند�س 
االأم��ط��ار  مو�سم  ويف  ع��ام  "كل  ال��ع��ام��ري:  ح�سن 
حتديداً حتدث نف�س الكارثة من في�سانات و�سقوط 
بع�س املنازل القدمية التي ي�سكنها الفقراء وتعطل 
الذريع  الف�سل  ب�سبب  املدار�س، وكل ذلك  الدوام يف 
منذ  اخلدمات  ملف  اإدارة  يف  ووزاراتها  للحكومة 

اأن  يعقل  "هل  العامري  واأ�ساف    ."2003 عام 
عام،  األ��ف  منذ  تعمل  زال��ت  ما  االأندل�س  جم��اري 
�سبكة   2019 عام  يف  العراق  يف  توجد  ال  بينما 
اإذن  االأمطار؟  �رشف �سحي متطورة ل�رشف مياه 
يدل  هذا  النفط،  واردات  من  املليارات  ذهبت  اأين 

على ف�ساد خطري و�رشقات هائلة".
اإىل نقل  اآخرون  الطرق ا�سطر  ومع تعطل وانقطاع 
كال�سفالت  الثقيلة  باالآليات  مدار�سهم  اإىل  الطلبة 
)اجلرافات( و�سيارات احلمل لقدرتها على اخلو�س 
اأّن  اجلبوري بني  �سامر  مرتفعة.  مياه  منا�سيب  يف 
م�سغولون  فنحن  الكلمة  مبعنى  مهزلة  يح�سل  "ما 
و�سيلة  ب��اأي  مدار�سهم  اإىل  الطلبة  اأبنائنا  بنقل 

والعربات  الثقيلة  االآل��ي��ات  ا�ستخدمنا  اأننا  حتى 
ال�سوارع نتيجة غياب  و�سيارات احلمل ب�سبب غرق 
"�سبكات  مو�سحًا  �سيء"،  لفعل  احلكومي  التدخل 
منذ  ومغلقة  متهالكة  ال�سحي  ال�رشف  جم��اري 
�سنوات و�رشفت عليها املليارات دون فائدة ب�سبب 
ونحن  احلاكمة،  االأح��زاب  بني  وال�رشقات  الف�ساد 
ا�ستمرار  ومع  املهزلة".  هذه  ثمن  ندفع  املواطنني 
هطول االأمطار التي اأ�سبحت متقطعة حاليًا، غرقت 
اجتاحتها  اأن  بعد  دي��اىل  يف  املناطق  من  العديد 
االأهايل  منا�سدات  و�سط  اإيران  من  القادمة  ال�سيول 
الإنقاذهم. جابر ال�ساحلي من وجهاء دياىل اأو�سح، 
العديد من  اإيران اجتاحت  القادمة من  "ال�سيول  اأّن 

القرى ورغم منا�سداتنا للجهات احلكومية، مل جند 
التي  الطبيعية  الكارثة  حجم  مع  يتنا�سب  دعمًا 

�رشبت مناطقنا".
يف  االأه���ايل  ع�رشات  خ��رج  بغداد  العا�سمة  ويف 
منطقة املعامل يف �ساعات متاأخرة من الليل لنجدة 
العوائل املحا�رشة يف منازلها بعد اأن دخلت املياه 

اإىل بيوتها حمملني احلكومة م�سوؤولية ما يجري.
وتعاين �سبكات �رشف مياه االأمطار يف العراق من 
التهالك والقدم، اإذ مل جتر اإعادة تاأهيل لها منذ عام 
عنها  اأعلنت  التي  امل�ساريع  ع�رشات  رغم   2003
احلكومة يف ال�سنوات املا�سية، والتي مل ير اأغلبها 

النور حتى اليوم بح�سب مراقبني.

ملك إسبانيا يزور العراق للمرة األولى منذ 40 عاما


