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أي أنَّ الــتـصـمــيـمـيَّـة   33595 مــيـغـا واط
ـــتــــحـــقـــقــــة أقلُّ من نـــســــبـــة الــــطـــاقــــة ا
شـخص  في وتـابع ان (الــفـريـق الــنـصـف)
ُـرسـلـة نـسـخـة مـنه إلى مـكـتـبي تـقـريــره ا
الــكــثــيــر من وزيــري الـــكــهــربــاء والــنــفـط
مثل عـدم تنـفيـذ األمر الـديواني اخملـالفـات
الـصـادر عن مـكـتب رئـيس الـوزراء بـإعـفاء
ــديـــرين الـــعــامـــ من مـــهـــامــهم   8مـن ا
وإحالة عـقد جتهيز وإحـالتهم إلى التـقاعد
مـادَّة الـگـاز حملـطـات الـتـولـيـد إلى شـركاتٍ
التي دون مـصادقة جلـنة حتليل الـعطاءات
اسـتبعدت بـعضها أو لم يـرد اسمها ضمن
مضـيـفاً مـحـضـر جلنـة حتـليل الـعـطـاءات)
ُـبـرم ب ؤٍ في تـنـفيـذ الـعـقـد ا (وجـود تـلـكـُّ
ة لنـقل الـطـاقة الـكـهربـائـيَّة ـديـريَّة الـعـامـَّ ا
ـــــنـــــطـــــقـــــة الـــــفـــــرات األعـــــلـى وإحــــدى
ومـخـالـفـات في طـلـبـات جتـهـيـز الـشـركـات

محطتي ديزالت).
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واضـاف الـبـيان ان (الـتـقـرير اقـتـرح تـبني
مــجــلس الــوزراء قــراراً يــلـزم فــيه وزارات
ـالــيـة والــتـخــطـيط الــكـهــربـاء والــنـفـط وا
ائيـة والداخلـية بالـتعاون; حلل ـوارد ا وا
أزمــة الــكــهـربــاء خالل تــوقــيـتــاتٍ زمــنــيـةٍ
إضافـةً إلى قـيام الـكـهربـاء بـحمـلةٍ مُـحـدَّدة
تـثـقـيفـيـةٍ لـلـمواطـنـ بـعدم الـتـجـاوز على
شـبـكـات توزيع الـطـاقة الـكـهـربائـيـة  األمر
الـــذي يـــجـــعـــلـــهم عـــرضـــةً لـــلـــمـــســـاءلـــة
والـتــأكـيــد عـلى وزارة الــنـفط ـة الــقـانــونـيـَّ
بـــتــــوفـــيـــر الــــوقـــود حملـــطــــات الـــطـــاقـــة
واإلسـراع بــتـأهــيل احلـقـول الــكـهــربـائـيَّــة
ــــة الـــــتي تُـــــجــــهـــــز احملـــــطــــات الـــــغــــازيـَّ
إضافـة إلى تـفعـيل الـعـمل بلـجـنة الـغـازيـة
ـــفـــة بـــ وزارتـي الـــنـــفط ُـــؤلـَّ الـــطــــاقـــة ا
والــكــهـربــاء الــتي من أولــويَّــات مـهــامــهـا
مـنـاقشـة وإعـداد اخلطـة الوقـوديـة وتقـدير
واوضح ان احلــاجــة الــفــعــلــيــة لــلــوقــود)
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اعـلـنت هيـئـة النـزاهـة  عن تقـريـرها بـشأن
فيمـا كشف عن ـتلـكئـة مـشاريع الـكهـرباء ا
ـوازنة صـروفـة ضمن ا مـجـموع األمـوال ا
االسـتـثـمـاريـة لوزارة الـكـهـربـاء بـ عامي
2006 – 2017. وقال بيان امس ان (فريق
اسـتــقـصـائي من دائـرة الـوقـايـة في هـيـئـة
الـنـزاهـة اوصى بـتـفـعـيل مـشـاريع الـطـاقة
ـتـوقـفـة الـتي حـقـقت نـسـباً الـكـهـربـائـيـة ا
ـتـهـا مــتـقـدمـة من اإلجنــاز وتـقـدر إنـتــاجـيـَّ
الــتـي من شــأنــهــا بـ 14000  مـــيــغــا واط
حتـقـيق االكـتفـاء الـذاتي في إنـتاج الـطـاقة
ة وتــشـمل احملـطـات احلـراريـَّ الــكـهـربـائـيـة
إضـافة إلى مـحـطات - ركـبـة والـغـازيَّـة وا
الـــديــزالت هــونــداي-  وســامــراء وفي 12
والــوحـدات مــوقــعـاً و17مــحــطــةً ثـانــويــةً
ــــتـــــوقــــفــــة فـي عــــددٍ من الــــبـــــخــــاريــــة ا
فـــــــضـالً عـن الــــــــعــــــــقـــــــود احملــــــــطــــــــات
واضاف ان (الـوزارة ابرمت االسـتـثمـاريـة)
عـقوداً استثمارية بطاقاتٍ إنتاجيةٍ وصلت
دخل منها للمنظومة إلى  8300 مـيغا واط
إضافةً إلى زيادة فعالية   3000 ميغا واط
شـــبـــكـــة اخلـــطـــوط الـــنـــاقـــلـــة لـــلـــطـــاقــة
ا يُؤمنُ نقل احلاجـة الفعليَّة ة الـكهربائيـَّ
واوضح البيان ان (الفريق الذي قام مـنها)
بــزيــاراتٍ مــيــدانــيــــةٍ لــبــعض تــشــكــيالت
الـوزارة والـوزارت واجلـهـات ذات الـعـالقة
ُعوقات التي تواجه عملها وعدم لـتحديد ا
ة قــدرتــهـا عــلى تــلــبــيـة احلــاجــة الــفـعــلــيـَّ
كــشف  أن مــجـمــوع األمـوال لــلــمـواطــنـ
ــوازنـة االســتـثــمـاريـة ــصـروفــة ضـمن ا ا
لـلـكهـرباء بـ عامي  2017 - 2006بـلغت
ـا أكــثـر من  34 تــرلــيـون ديــنـارٍ عــراقيٍّ 
أمَّــا يـــقــارب   29 مـــلــيـــار دوالرٍ أمــريـــكي
ُتحقـقة فبلغت 16010 الـطاقة اإلنتاجـية ا
عــلـمــاً أنَّ الــطـاقــة اإلنــتـاجــيـة مــيــغـا واط

ثـر بـشـكل مـبـاشـر عـلى االسـعـار وعدم
مــنـــاشــدا الــدول اســـتــقــرار الـــســوق)
ـــــصــــدرة فـي حــــوض اخلـــــلــــيج  بـ ا
ـا اليقل (احلـفـاظ على اسـعـار النـفط 
عن  70دوالر لـلبـرميل الـواحد). بدوره
تـوقع وكيل وزارة الـنفط فيـاض نعمة
عـمل أوبك عـلى حتـقيق االسـتـقرار في
أســـــواق الـــــنـــــفـط وأســـــعـــــار اخلــــام
ـــقــبل . وإمـــداداته خالل االجـــتــمــاع ا
واكـــد  نـــعـــمـــة فـي تـــصـــريح امس ان
ــنــتـجــ خــارجــهـا (أعــضــاء أوبك وا
سـيعملون مـعا على إعادة التوازن إلى
أسـعـار الـنفط وإمـداداته لـضمـان بـقاء

األسعار مستقرة). 
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الـى ذلك أعلـنت شركـتا دانة غـاز ونفط
الـهالل اخللـيجـيتـان عن رفع  مـستوى
إنـتـاج الـغـاز في حقل كـورمـور بـإقـليم
ـئـة . وقـال بـيـان كـردسـتـان الى  30بـا
مـشـتـرك لـلـشـركـتـ أن (حـقل كـورمور
يـنـتج يـومـيا  400 مـلـيـون قـدم مـكعب
مـن الــــــغـــــاز و 15الـف  بــــــرمـــــيـل من
مـبـيـنـا ان (مـجـمـوعـة بـيرل ـكـثـفـات) ا
ـشـروع بـتــرولـيـوم تـخـطط لـتـوسـيع ا
بــعـد تـقــو إنـتـاج عـشــر سـنـوات في
كـــردســتــان).وتـــابع ان (هــذه الــزيــادة
ـزيـد من الـوقـود أسـفــرت عن تـوفـيـر ا
حملـطات تـوليـد الطاقـة الكـهربـائية في
ــــوجب اإلقـــــلــــيم).واشـــــار الى انـه (
اتـفاقـية لـبيع الـغاز  الـتوقـيع علـيها
فـي كــانـــون الـــثــاني  2018 مع وزارة
ــوارد الـــطــبــيــعــيـــة ســتــقــوم بــيــرل ا
ـزيد من الغاز لغرض بـتروليوم ببيع ا
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ـبـاد  مـخـتلـفـة عـلى الـتـوحـد  يـجـمـعـها هي مـجـمـوعات مـتـفـقـة بـا
ـشـروع الـعـروبي تفـرقـهـا مـواقع الـتزعـم  هي حائـرة بـ االنـتـماء ا
الــوطـني  وبــ تـوزيع الــوالءات  هـذا الـوضع يــنـطـوي عــلى ضـعف

الرؤية  وهامشية احلضور .
احلركـات والتجـمعات والشـخصيـات  القومـية والنـاصرية والـعروبية
العراقية  حتملت كل سنوات الضغط والتشريد واالبعاد والسجون 
في عـهــد الـنـظــام الـصــدامي لـكــنـهـا فـي ذات الـوقت رفــضت الـغـزو
الـغـربي لـلـعـراق  وتعـامـلت مـابـعـد الـغزو مع كـل الرافـضـ وطـنـي
واسالمـيـ بحـاكـمـية االسـتـقالل  ورفض الـسلـطـة الطـائـفيـة  وبـناء
واقف اجمليدة معـروفة للجميع واطنة واحلـرية للجميـع . هذه ا دولة ا
 لـكن من تـسـيـد عـلى الـسـلـطـة  كـان يـتـعـامل مع الـعـروبـيـ  تـارة
بـالــتـشـويه  واخـرى بـاحملـاصـرة  واقل مـاكـان يـقـال عن الـعـروبـيـ
بانهم ( قـومجية ) بـغية اضعـاف حضورهم ودورهم واسـهاماتهم في
صناعة الرأي العام الوحدوي الوطـني  وتشكيل موقف مشترك يبعد
اغـوجـية الـشعـارات الـتفـريـقيـة والسـيـاسات الـطـائفـية الـعـراق عن د
الـعـرقيـة الـتي زرعهـا احملـتل في أول تـشكـيل سـلـطوي بـعـد االحتالل

وهو مجلس احلكم . 
وبـالــرغم من كل االزمــات الــتي عـاشــهـا الــبــلـد  واخــطـرهــا عـامالن
مؤثـران في احلـيـاة الـعـراقـيـة اجلـمـعـيـة  وهـمـا هـجـمـة االرهاب بـكل
الـوانه ومــنــاشـئه وادواته وتــمـويـالته  والـثــاني عـمــلـيــات االنـفــصـال
اجلــغـــرافي والــبـــشــري واالقـــتــصـــادي الــذي طـــرحــتـه الــعـــديــد من
شئوم الذي الشخصيات والتشكـيالت وبعض االحزاب  االنفصال ا
بدأ بـرفع العـلم االسرائيـلي على ارض الـعراق  وهي حـالة لم حتدث
في الـتـاريخ الـعـراقي احلـديث    ولم يـنـتـهي بتـعـمـيق االديـولـوجـيات
الـعـنـصريـة والـتـفريـقـيـة ب مـكـونـات الشـعب  نـقـول بـالرغم من ذلك
بقـيت تـلك احلـركات الـعـروبيـة مـتـنافـرة مـتبـاعـدة مـنزويـة مـلتـفـة حول
ذاتها وب مجموعات الحوله لهـا والقوة من حيث التأثير الشعبي وال
تقـدمة منها واقف السـياسية . اجلمـاهير العـراقية وباخلـصوص ا ا
بالوعي  تنظـر لهذا التشرذم  من إنه تـعبير عن االنانيـة السياسية 
وضــعف مــنـقــطع الــنــظـيــر في الــرؤيــة لـلــوضع الــعــراقي والــعـربي 
وبالـتأكـيد هنـاك اطراف سـياسـية عروبـية ونـاصرية ووحـدوية وقـومية
حتـملـت الكـثـيـر في الـعـهـد الـدكـتـاتوري  النـريـد تـسـمـيـتـهـا  وبـقيت
بادرة في توحيد كياناتها في تشكيل مشترك وبرنامج عمل مشلولة ا
يـجـمعـهـا  وهنـا النـقول إذابـتـها فـي تشـكـيل واحد رغم اهـمـية ذلك 
كـان ان تلـتقي عـلى مشـروع سيـاسي وتنـظيمي لكـنه من الضـرورة 
مشـتـرك  سـيـمـا وهي جـمـيـعـا تـعـيش ظـروف مـاديـة قـاسـية  ولـيس

هناك موارد تعينها . 
ــبــادرة من احــد االطــراف  وبــاخلــصــوص من الــشــخــصــيــات إن ا
ـعروفـة تصـبح ضـرورة ملـحة لـتشـكيل جـبـهة وحـدوية  تـرتكـز على ا
اخلــصـوصــيـة الــوطـنــيـة الــعـراقــيـة وعــلى الـيــات الـعــمل الـذي يــعـزز
ـركــزيـة لالمـة الــعـربـيـة في االسـتـقـاللـيـة في الـدفــاع عن الـقـضــايـا ا

مـواجهـة اخـطار الـتقـسـيم والصـراعـات التي تـعمل
عـــلى فــرضـــهــا فـي الــســـاحــات الـــعــربـــيــة قــوى
االسـتـعـمـار اجلــديـد والـرجـعـيــة . ونـعـتـقـد بـدون
ــبـادرة الـتـوحــيـديـة فـأن مــال هـذه االطـراف هـو ا

الضمور واالختفاء.

ُـتَّـهم قـام بـفـرز الـقـطـعـة خالفـاً أفـاد بــأن ا
إضـافـةً إلى مـحـضـر الـلـجـنـة لـلـتـعـلـيـمـات
هم ُـتـَّ الـتـحــقـيـقـيَّـة الـذي أثـبت مُـقـصـريـة ا
وإفادة الشهود وإحـالته على هيأة النزاهة
وجــدتــهــا كــافــيـة ـهم ُـتـَّ وقــريــنــة هــروب ا
ه وإدانته استـناداً ألحكام ومـقنعـة لتجـر
واتـهم ـادَّة  340 مـن قـانـون الـعـقـوبـات) ا
الـــنـــائب عن مـــحـــافــظـــة الـــبـــصــرة فـــالح
اخلـزعلي  مفتش عـام وزارة الصحة  بهدر
اليـ من الـدوالرات بـالـتـواطـؤ عــشـرات ا
فـيـمــا عـرض وثـائق مع شــركـات اجــنـبـيــة
تــخص ذلك. وقـال  اخلــزعـلي فـي تـصـريح
إن (هـناك سـتة مـستشـفيـات كلـفة كل مـنها
 150مـلـيون دوالر لـشركـات تركـية وشـركة
ــانـيـة فـي مـحـافــظـات الـبــصـرة وكـربالء ا
وديـوانية وبابل والسماوة منذ عام 2008
ــفــتـرض لـم تـنــجــز حــتـى االن وكـان مـن ا
اكـــمــالــهــا خالل عــام 2012). واضــاف أن
(هـنـاك اجـهـزة سـرطانـيـة تـعـرضت لـلـتلف
ـبـلغ  2 مـلـيـون وكـل مـنـهـا  تـعـويـضه 
وقـد تـمت و 700ألـف دوالر لـسـتـة أجــهـزة
مــخـاطـبــة مـكـاتـب رئـيس الـوزراء وهــيـئـة
ـالـيـة الـنــزاهـة واالدعـاء الـعـام والـرقـابـة ا
ــــــال لــــــلــــــتـــــــدخل فـي ايــــــقــــــاف هــــــدر ا
واضـاف انه ( تــضـلــيل مــجـلس الــعــام)
ـنح سلف الـوزراء من قـبل جلـان وزاريـة 
تـشغـيليـة عن ما يـسمى كفـالة حسن االداء

ودفع مبلغ  37 مليون دوالر).
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ـصـرف الـعـراقـي لـلـتـجـارة االنـباء ونـفى ا
الـــتي حتـــدثت عـن تــعـــرض احـــدى فــروع
ــصـرف في مـنـطـقـة الــكـرادة الى عـمـلـيـة ا
ســطـو مـســلح وسـرقـة االمــوال مـنه. وقـال
ــصـرف لـ (الـزمـان) امـس (نـدعـو وسـائل ا
االعـالم الى تـوخي الـدقـة واحلـذر في نـشر
ـعنـية في ـعـلومـات والتـأكـد من اجلهـة ا ا
ــا نـشــر من مــؤكــدا (ال صــحــة  ــصــرف) ا
صرف في انـباء عن تـعرض احدى فـروع ا
منطقة الكرادة لعملية سطو مسلح وسرقة
ــواقع االمـــوال مــنه). وتـــنــاقـــلت بـــعض ا
االعالمية مفاده حدوث عملية سطو مسلح
ــصــرف فـي مــنــطــقـة عــلى احــدى فــروع ا
ــسـبح بـالــكـرادة بـبــغـداد. الى ذلك الـقت ا
قـوة من قيادة عـمليـات بغداد الـقبض على
ســارق احلـقــائب الـنــسـائــيـة  فـي مـنــطـقـة
ـنـصـور بـبـغـداد. وقـال بـيـان لـلـعـمـلـيـات ا
امـس ان (الـــقــــوات األمـــنــــيـــة في قــــيـــادة
الـعـمـلـيات ووفق مـعـلـومـات تفـيـد بـوجود
مـتـهم يـسـتـقل دراجـة نـاريـة يـقـوم بـسـرقة
احلـــقــائـب الــنـــســـائــيـــة ضـــمن مـــنــطـــقــة
تـمـكـنت مـن  نـصب كـمـ   نـتج ــنـصـور ا
ـتــهم وبـاجلـرم عــنه الـقــاء الـقـبض عــلى ا
ـشهود).واصدرت مـحكمة جـنايات الكرخ ا
ـدة ثالث سنوات حـكمـاً باحلـبس الشـديد 
بـحق مـدان يـعمل حـارسـاً قضـائـياً لـقـيامه
بـابتـزاز احد موظـفي وزارة الكهـرباء.وقال

(الـتـقـريـر اوصى قـيـام الـوزارة بـتـعـاقـداتٍ
السـتـيراد مـحطـاتٍ تعـمل عـلى وقود الـغاز
الـطبيعي دون أن تـتمَّ مراعاة تـأم توفير
الــــــوقـــــــود الالزم بـــــــالــــــقـــــــرب من هــــــذه
وهـو ما أدَّى إلى استـخدام وقودٍ احملـطات
بــديلٍ عن الــوقـود األصــلي الـذي حتــتـاجه
وأدَّى أيـضاً ا كـبَّد الـوزارة مبـالغ طائـلة ـَّ
ـور عـمل تــلك احملـطــات وعـمــرهـا إلى تــدهـُّ
فضالً عـن زيادة كلف الـصيانة االفـتراضي
إضـافةً إلى وتـأثـيرهـا الـسـلبي في الـبـيئـة
عـمـلـهـا بـطـاقـاتٍ إنـتـاجـيَّـةٍ أقل من قـدرتـها
ودعـا الـبـيـان الى (تـسـهـيل الـتـصـمـيـمـيَّـة)
عـمـلــيـة اسـتـيـراد بـدائل الـطـاقـة الـطـاقـات
ونـصب مـنـظومـة مـقايـيس ذكـيَّةٍ ـتـجددة ا
ووضع ضوابط استيراد ُشترك جلميع ا
نـزليَّـة وفق معـايير ة ا األجـهزة الـكهـربائيـَّ
ـركزي الـكـهـربـاء بـالتـنـسـيق مع اجلـهـاز ا
ومـتـابـعة ة لـلـتـقـيـيس والـسـيـطرة الـنـوعـيـَّ
ا يضمن عـدم استيراد ة  ـنافذ احلدوديـَّ ا
األجـــهــــزة الـــتي هـي خـــارج الـــضـــوابط).
وكـشـفت دائرة الـتـحقـيقـات في الـهيـئة عن
إصـدار محكمة اجلنايـات اخملتصة بالنظر
في قـضـايا الـنـزاهة بـبغـداد حـكمـاً غـيابـيّاً
بـحـق مـديـر ـدَّة ســبع سـنــواتٍ بــالـســجن 
عـقـارات الـدولة فـي محـافـظـة صالح الدين
داً بـأمـوال الـســابق  إلحـداثه ضـرراً مُـتـعـمـَّ
اجلـهة التي كان يـعمل فيهـا.وقل البيان ان
ـــدان تالعب في إضـــبــارة قــطــعــة أرضٍ (ا
بـناءً وقـام بـتـسـجيـلـهـا بـأسـماء مـواطـنـ
عــلى كـتبٍ مُــزوَّرةٍ مـنـســوبٍ صـدورهـا إلى
مـوضحا ً أن (قـطعة دائـرة عقـارات الدولة)
األرض عـبــارة عن مـنـطـقـة أثـريـة تـعـاقـدت
ــوجب عــقـدٍ ــواطـنــات  عــلــيـهــا إحــدى ا
رســـميٍّ مع مـــديــريَّــة زراعـــة صالح الــدين
لـغـايـة عـام 2009) واشـار الـبـيـان الى أن
ُمثل وبعـد اطالعهـا على إفـادة ا (احملـكمـة
الـقانـوني لدائـرة التـسجـيل العـقاري الذي

بــيـان لــلـمــركـز اإلعالمي جملــلس الــقـضـاء
األعـلى امس  أن (مـحـكمـة جـنايـات الـكرخ
بـهيـئتـها األولى نظـرت قضـية مـدان يعمل
حـارسـاً قـضائـيـا أقدم عـلى ابـتـزاز موظف
في الــوزارة مـدعــيـاً وجـود مــلـفــات فـسـاد
ـــوظف وانه يــســـتــطــيع ان مـــالي بــحق ا

ــلـفـات مـقـابـل مـبـلغ مـالي  يــغـلق تـلك ا
ـدان ادعى واضــاف ان (ا االتــفــاق عــلــيه)
بـانـه يـعـمل في هـيـئــة الـنـزاهـة وبـإمـكـانه
زعـوم لقـاء مبـلغ قدره غـلق ملـف الفـساد ا
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مـشـيـراً الى ان (احملكـمـة وجـدت في األدلة
ـتــهم وفـقـاً ــتـحـصــلـة كـافــيـة لـتــجـر ا ا
ـادة  308 مـن قـانـون الـعـقـوبات ألحـكـام ا
الــعـراقي رقم  111 لــسـنـة 1969). وألـقت
الـــقـــبض عـــلى قـــيـــادي في قـــوة أمـــنـــيـــة
عـصــابـات داعش االرهـابـيـة في مـحـافـظـة
كـــــركــــوك. وقــــال الـــــنــــاطـق بــــاسم وزارة
الـلواء سـعد معـن في بيان امس الـداخلـية
ان (مـديريـة استـخبارات ومـكافـحة ارهاب
كـركوك العامـلة ضمن وكالـة االستخبارات
والـتـحـقيـقـات االحتاديـة في الـوزارة ألقت
الـقبض على احد قادة داعش اإلرهابي في
مــــــــنــــــــطــــــــقـــــــــة حي الـــــــــواســــــــطـي في
واضـــاف ان (االرهـــابـي كــان احملـــافـــظـــة)
يـعمل بـصفة جالد في مـايسـمى تنظـيمات
كــــركـــوك اإلرهــــابـــيــــة). وقـــرر الــــقـــضـــاء
سـجن  3مـواطـنـ عـراقـيـ على الــتـركي
ذمــة الــتــحــقــيق لالشــتــبــاه بــانــتــمــائــهم
لـــعــصـــابــات داعـش االرهــابـــيــة. وأفــادت
مـصـادر أمـنـية تـركـيـة بأن (قـسم مـكـافـحة
ـــــــــديـــــــــريـــــــــة أمـن واليــــــــة اإلرهـــــــــاب 
أطـلــقت عـمـلــيـة لــلـكـشف عن قــسـطـمــوني
وأضـــافت أنه ( خالل أنـــشـــطـــة داعـش)
الـــعـــمـــلـــيــة ضـــبط  3عــراقــيــ و نــقل
ـشتبه الثالثـة إلى احملكمة التي أمرت ا
بــدورهــا سـجــنـهـم عـلى ذمــة الــتـحــقـيق).
واعــتـقل االمن  الـوطـنـي طـالـبـا في احـدى
اجلــــامــــعـــــات احلــــكــــومــــيــــة يـــــنــــتــــمي
لــداعش.وعـثرت قـوة قوة امـنيـة على جـثة
رجل مـجهول الـهوية قـضى بطلـقات نارية
على بقايا في بـغداد.كما  عثرت قوة أمنية
أشـالء جلــــثث ارهــــابــــيـــ فـي داعش في
قـضاء بيجي التابع حملافظة صالح قضوا
بـقــصف لـلـتـحـالف الـدولي. وقـال الـنـاطق
بـاسم مـركـز اإلعالم األمني الـعـميـد يـحيى
رسـول في بـيـان  ان (قـوة مـشـتـركـة ضـمن
قـيادة عـمليـات صالح الدين وخالل عمـلية
بـحث وتفتـيش عن نتائج الضـربة اجلوية
الـتي نفـذها طيـران التحـالف على وكر في
ـة والـتي جرت مـخـازن عـتاد بـيـجي الـقد
بـالتنـسيق مع مقر قـيادة العـمليات صالح
الـدين و العثور على بقايا أشالء بشرية
لـعناصر داعش و 60 عـبوة ناسـفة ومواد

لتصنيع العبوات الناسفة).

ــنـظـمـة مــا يـعـد هــذا االمـر في غـايـة ا
نـتجة في اخلـطورة وال يـخدم الـدول ا
حـــوض اخلـــلــــيج).واوضح خـــنس ان
(الـتـفـاوت في اسـعار الـنـفط يـعود الى
رفـع بعض الدول لسقف االنتاج فضال
تــخـوف بــعض الـدول الــصـنـاعــيـة من
تـوقعات اسعار الـنفط والذين توجهوا
بـصـورة مـباشـرة الى اسـتخـدام الـغاز
الـطـبيـعي مـا ادى الى ارتـفاع االسـعار
مـن دوالرين ونــصف الــدوالر الى اربع
كـعب الواحـد وهذا ما دوالرت لـلمـتر ا
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كـشف اخلبير النفطي بيوار خنس عن
وجـود محاوالت لـتفكـيك منظـمة الدول
ـا تــمـتـلـكه من ــنـتـجـة لـلــنـفط اوبك  ا
مــــكــــانــــة في حتــــقــــيـق االســــتــــقـــرار
والـسيطرة على السوق النفطي تتمثل
ئة من ساحة االنتاج البالغة  39 با

احتياجات العالم. 
وقـــــال خـــــنـس لـ (الـــــزمـــــان) امس ان
(الوبـك دور مــهـم في حتــديـــد اســـعــار
ي الـنفط والـسيطـرة على السـوق العا

ساحة االنتاج والتي تبلغ 39 تتمثل 
ي لـكن في ـئــة من االحـتـيــاج الـعــا بــا
ـتـحدة الـوقت الـتي تـفـرض الواليـات ا
االمـريـكـيـة وحـلـفائـهـا الـعـقـوبـات على

ايران نالحظ تراجع اسعار النفط).
واضــاف ان (هـذا الـتـراجع اثـار الـقـلق
ـصـدرة لـلـنفط واخملـاوف لـدى الـدول ا
ــنـــظــمـــة ســتـــعــمـل عــلى واكـــدت ان ا
تـخفـيض سقف االنـتاج والـتركـيز على
نـضوية دخـلهـا بعدم الـتفاوت الـدول ا
بالواقف الن هناك محاوالت نحو الغاء

ـــــــســـــــتـــــــويـــــــ االقـــــــتـــــــصـــــــادي ا
ونــأمل أن نــتـــمــكن من واالجـــتــمــاعـي
مــواصــلـة هــذا الـتــقــدم في الـســنـوات
الـــقــادمـــة في هـــذه احلــقـــول الــتي قل
صالح نـظيرها في العالم وذلك خدمة 

كردستان والعراق). 
دير التـنفيذي لشركة أعلن ا من جـهته
ـــان انـه (بـــرغم دانــــة غـــاز بـــاتــــريك أ
ــعـوقــات والـعــقـبــات الـكـثــيـرة خالل ا
من دواعي األعـوام الـعـشـرة الـسـابـقـة 
االعـتـزاز أنـنا اسـتـطـعنـا احلـفـاظ على
مــسـتـويــات اإلنـتـاج والــتـشــغـيل عـلى
وبـــعـــد أن اســـتــوفـــيـــنـــا كل حـــالـــهـــا
ــالـيــة في الــصـيف اســتــحـقــاقــاتـنــا ا
نتـطـلع إلى تـوسيع مـسـتوى ـنـصـرم ا
اإلنـتاج بنـسبة مـلحوظـة لتوفـير الغاز
الالزم إلنــتــاج الــطــاقــة الــكــهــربــائــيـة

لكردستان. 
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بيوار خنسي
تـوفـيـر الـوقـود حملطـات إنـتـاج الـطـاقة
الـكــهـربـائـيـة بـكـلــفـة أقل مـا سـيـحـسن

وضع قطاع الكهرباء). 
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ديـر التنفـيذي لشركة قال ا من جـانبه 
نـــفـط الـــهالل ورئـــيـس مـــجـــلس إدارة
شـركـة دانـة غاز مـجـيـد جعـفـر ان (هذه
الـزيادة في اإلنتـاج تعد إنـعطافـة هامة
خــاصـة وأنـنــا نـحـتــفل بـإنـتــاج الـغـاز
لـعـشـر سـنـوات مـتـواصـلـة وهي بـداية
ـشـروع من مـرحــلـة جـديـدة لـتـوسـيع ا
نـاحـيتي الـعـمل واإلنتـاج وسيـسـتثـمر
خـالل السنـوات القادمـة أكثر من 600 
مـليون دوالر آخر وسـيرفع اإلنتاج إلى

أكثر من الضعف).
مـبـيـنا ان ( الـغـاز الـذي قـمنـا بـإنـتاجه
ـوازنة أدى إلـى ادخار جـزء كـبيـر من ا
اخملـصــصـة لـتـوفـيـر الـوقـود وإلى رفع
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نـاقـشت  دائـرة الـتخـطـيط والـدراسات
الـــتــابــعـــة لــوزارة الــعـــمل والــشــؤون
االجـتماعية اجلدوى من منح القروض
لــلـمــشـاريع الــصـغـيــرة حـسب نــتـائج
الـقروض الـسابقـة. وقال بيـان للوزارة
تـلـقته (الـزمـان) امس ان (دائرة الـعمل
ـشـاركــة عـدد من ــهـنـي  والــتـدريب ا
مـالكـــــات دوائـــــر الـــــوزارة نـــــافـــــشت
ـشـاريع الصـغـيرة واهـمـيتـهـا كبـيرة ا
في امـتصاص الـبطالـة وتسريـع النمو
االقـــتــصــادي لـــرفع مــســـتــوى الــدخل
الـقومي الى مـستوى ينـعكس إيـجابياً
عـــلـى مـــســـتـــويــــات الـــدخل الـــفـــردي
واالســـري وبــالــتــالـي عــلى مــؤشــرات

الــتـنــمـيــة الـبــشـريـة)¨واضــاف انه (
تــوضــيح  اهــمــيــة تــوعــيــة الــشــبــاب
وتـغـيـير فـكـرة البـحث عن فـرصـة عمل
في الـقـطـاع احلـكـومي والـتـوجـه نـحو
ـؤهل حـالـيـا الــقـطـاع اخلـاص كـونـه ا
ــتـــزايـــدة من الســـتـــيـــعـــاب االعـــداد ا
الباحث عن العمل من خالل التشغيل
الذاتي)¨واشـار البيان الى ان (الوزارة
ــشـاريع بــادرت الى تـطــبـيـق جتـربـة ا
الـــصــغـــيــرة حتـت عــنـــوان الــتـــأهــيل

اجملــتــمـــعي ثم الــقــروض الــصــغــيــرة
ــيــسـرة القــامـة مــشـاريع والــقـروض ا
مــدرة لــلـــدخل ولــكل بــرنــامج مــزايــاه
ومـصـادر تمـويـله والـفئـة االجـتمـاعـية
وان  هــدف هــذه الـــتي يــســتـــهــدفــهـــا
الــتــجـــربــة هــو تــأمــ فــرص الــعــمل
واعــادة الـتــدريب وفـقــا لـلــمـتــطـلــبـات
اجلـــديـــدة وزيــادة االنـــتـــاجـــيــة ودعم

االقتصاد الوطني).
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وتـابع ان (اجملـتـمعـ نـاقشـوا االفـكار
واالراء فـي الــــعــــوامل الــــتي تــــســــهم
بــــاجنــــاح جتــــربــــة مــــنـح الــــقـــروض
طلـوبة لغرض الـصغيرة واخلـطوات ا
تــبــسـيط اجــراءات مــنـحــهــا وكـيــفــيـة
تـوسيع مجاالتـها االنتاجـية واخلدمية
واهـم اخلطـط التـي تـساهـم في إحـكام
هاري ومـساهمة الـتكامل االنـتاجي وا
الــدولـة في دعـم الـبـاحــثـ عن الــعـمل
وضـرورة نــشـر الـوعي وثـقـافـة الـعـمل
وسط الــشــبـاب والــتـعــريف بـاالعــمـال
االبـداعية واالبـتكارات ووضع سـياسة
مـالـيـة وتـسويـقـيـة مـؤاتيـة لـلـمـشاريع
الـصغيـرة).فيمـا دعا الوزيـر باسم عبد
الـزمـان الى  تسـخـير مـواقع الـتواصل

االجـتـماعي خلـدمة اجملـتـمع ومعـاجلة
الـظـواهـر الـسـلـبـيـة . ونـقل الـبـيـان ان
(الـــــوزارة  تـــــبـــــدي اســـــتـــــعـــــدادهــــا
لالســتـجــابـة الــسـريــعـة لــلـمــنـاشـدات
االنـسانيـة التي يطـلقهـا ناشطـون عبر
مــواقع الــتــواصل االجــتــمــاعي كــأحـد
االســـالـــيب الــتـي تــتـــبـــعــهـــا الــوزارة
ــبــاشـــر عــلى احـــتــيــاجــات لـالطالع ا
ـــــــواطــــــنــــــ واالســـــــتــــــمـــــــاع الى ا
واضـاف عبـد الـزمان  خالل طـلـباتـهم)
لــــقـــــائه عــــدداً مـن نــــاشــــطـي مــــواقع
واقع الـتـواصل االجـتـمـاعي ان (تـلك ا

لــهـا جـوانب تـخـدم اجملـتـمع اذا مـا 
اسـتـخـدامهـا بـشـكل ايـجابي من خالل
تــسـخـيـر صــفـحـاتـهــا لـرصـد احلـاالت
االنـــســـانـــيـــة ومـــعـــاجلـــة الـــظـــواهــر
مــشــيــرا الى ان (الــوزارة الــســلــبــيــة)
ـــــيــــداني وجـــــهت فـــــريق الـــــرصــــد ا
بــــالـــوصــــول ســـريــــعــــا الى احلـــاالت
االنـسانية التي يتم نـشرها عبر مواقع
الــتــواصـل االجــتــمــاعي و تــشــكــيل
فـريق لـلتـواصل مع مـنظـمات اجملـتمع
ـــدنـي لالســـتـــفــــادة من خـــبـــراتـــهـــا ا
ـيــدانـيـة واالحـصـائـيـة وفـتح مـنـافـذ ا
جـــديــدة الســلــوب مــهـــني يــهــدف الى

موضحا ستـضعفـة) خـدمة الشـرائح ا
ان (نـــاشــــطي صـــفـــحــــات الـــتـــواصل
االجـتماعي سـيكونـون جزءا من العمل
وتـابع ـنــظــمــات) ــشــتــرك مع تـلـك ا ا
الـــبــيــان ان (عـــبــد الـــزمــان اكــد خالل
زيـارته مـقـر احتـادات نـقـابـات الـعـمال
اهــمـيــة وحــدة احلـركــة الـنــقـابــيـة في
الـعراق و ضـرورة التعـاون والتواصل
ـعنية بـالعمال بـ الوزارة واجلهات ا
من اجـل خـدمــة الـطــبـقـة الــعـامــلـة في
وتـــــابع ان (الــــوزارة عــــلى الــــعــــراق)
تــــواصل مـــبـــاشــــر مع االحتـــادات من
ـراسالت الــرســمــيـة لــلــوقـوف خـالل ا
ـشاكل والـتحـديات الـتي تواجه عـلى ا
ـهمـة من اجملتمع وان هـذه الشـريحة ا
هــنـاك مــحـاوالت لــتـوحــيـد جــهـود كل
احلــركــات الـعــمــالـيــة والــنـقــابــيـة في

العراق وهي بادرة ايجابية). 
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واعــلـنت الـوزارة عن  تـخـرج اكـثـر من
ــراكـز  1300مــتــدرب ومــتــدربــة مـن ا
الـتـدريـبـيـة كـافـة الـتـابـعـة لـلـوزارة في
بغداد واحملافظات خالل ايلول .2018
ونـقل البيان عن مدير عام دائرة العمل
ـهـني عــمـار عـبـد الـواحـد والــتـدريب ا

قـوله ان (اخلريج مـن الدورات تلقوا
دروســا عـمـلـيــة ونـظـريــة وفق مـنـهـاج
مـــركـــزي مــعـــتـــمـــد وعــلـى ايــدي مالك
تـدريبي مـتطـور و اكسـابهـم مهارات
فــنــيــة وعــمــلــيــة مع مــنــحـهـم شــهـادة
مــشـاركـة) واضــاف ان (الـدائـرة تـقـوم
ايــضـا بـفــتح دورات تـدريـبــيـة لـبـعض
هجرين العائدين والنازح الـفئات كا

حــسب الــرقـعــة اجلـغــرافــيـة لــلـمــراكـز
ـعــوقـ واالرامل وكــذلك ا الــتـدريــبـيـة
بـــالــتـــعــاون مع مـــنــظـــمــات اجملـــتــمع
ــــدني) واوضـح عــــبــــد الــــواحـــد ان ا
(الـــدائــرة تــقــدم خـــدمــاتــهـــا لــشــرائح
مـتعددة من اجملتمع وخـاصة الباحث
عـن الــعـــمـل او الـــراغـــبــ بـــتـــحـــويل

هنية).   مساراتهم ا

مجيد جعفر

ابيض  اسود

بغداد
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ـتــهم حــتى تـثــبت ادانـته اال ان مع اتـفــاق الـفــقه الــقـانــوني عـلى بــراءة ا
القصص الـقرآنيـة تؤشر في قـصة نبي الـله يوسف علـيه السالم ما درج
ثل الـشائـع عن براءة الـذئب من دم يـوسف هكـذا هو واقع االعالم في ا
احلـكـومي في عـراق الـيـوم وألسـبـاب مـتـعـددة أبـرزهـا: أوال : عـدم وجود
رؤيـة ورسالـة اسـتـراتـيـجـيـة لإلعالم احلـكـومي تـوحـد اخلطـاب اإلعالمي
الـرسـمي لـلـدولـة  فـال الـسـيـاسـة اخلـارجـيـة لــهـا نـهج واحـد يـتـرجم في
تصريـحات الـوزراء وأعضـاء مجـلس النـواب ناهـيك عن قادة األحزاب  
ا يجـعل الصـحفي  ووسـائل االعالم امام تـضارب مـعرفي واضح في
كن ان تثار في حتديد بوصلة االتفاق السياسي  للدولة على  أي ازمة 
ظل  وضع دولي  واقليمـي مأزوم دائما  كل ذلك يـنعكس عـلى التزامات
ــال الـعـام  في ـول من ا الـصـحــافـة  واالعالم  واغــلـبـهــا  حـزبـيــا  وال 
تكوين الرأي العام اجلـمعي للعراقـي  اجتاه أي قضيـة  يتصاعد دخان

النقاشات حولها في  صفحات  التواصل االجتماعي.
 ثانيـا : عدم الـوضوح في الـرؤية االسـتراتيـجيـة جعل الـكثـير من وسائل
االعالم تــلــهث وراء االثــارة لــكــسب اجلــمــهــور ولــيس تــكــويـن رأي عـام
حصيف  من خالل  تفاصيل  صياغة اخلبر التي البد وان تقدم له وجبة
عـرفي الالزم لـتـحـص الـراي الـعـام الـعراقي  من دسمـة من الـتـكـوين ا
واطنـة الصاحلة  والتعايش السلمي مداخالت  االزمات وبلورة مفاهيم ا
ـا ايـضـا أغـراض الــتـمـويل اخلـارجي  اال  ان عـدم وضـوح الـرؤيــة ور
لـبعـض وسائـل  االعالم  جـعل وظيـفـتـهـا األسـاسـيـة الـعـمل عـلى تـفريق
ـكـونـات ــوذج الـطـار الــقـائم عـلى  أســاس ا الـريـا الــعـام  وتـكـريس  
واطنة الصاحلة  القـائمة على عقد  اجتماعي الطائفية  والعرقيـة وليس ا

 دستوري .
ا اذا ثالـثا : أدت مـفـاسد احملـاصـصة الى تـكويـن جيـوش الكـتـرونيـة ر
كانت ألغـراض انتخـابيـة او  للـدعايـة احلزبـية  فـهي خارج اطـار الدولة
ـكاتب اإلعـالميـة الى مـنـصات اطالق لـفـبـركات لكن حتـول الـبـعض من ا
ـا انهـى مـفـهوم وحـدة اخلـطـاب احلـكـومي الـى مفـاهـيم هـذه اجلـيـوش 
مـتـعــددة ال تـخـدم الــدولـة  وأهـدافــهـا في  خــطـطـهــا  االسـتـراتــيـجـيـة او
برنامجها احلـكومي  . ح نتفق عـلى حقيقة عـدم وجود خطاب حكومي

تكامل ?? كن ان نستعيد خطاب الدولة ا موحد السؤال: كيف 
أوال: ابرز مـعـالم الـتـخـطـيط لإلعالم احلـكـومي انه نـتيـجـة وقـائع مـطـلوب
ـكـاتـب اإلعالمي في مـخـتـلف أجـهـزة الـدولـة وهـذا تـسـويـقـهـا من قـبل ا
يـتطـلب قـبل أي شـيء براءة هـذا اخلـطـاب من ذئـاب اجلـيـوش الـكـتـرونـية
وهي مـهـمـة ال تبـدو بـالـسـهـلـة وسط مـفـاسـد احملـاصـصـة لـذلك مـطـلوب
إعادة صياغـة إدارية في إجراءات العـمل واشراف مركزي قـيادية مخول

بتوحيد اخلطاب اإلعالمي احلكومي ..
ثـانــيـا : الــكـثــيـر من مــواقع الـوزارات ال تــنـشــر وقـائع تــكـفل بــشـفــافـيـة
ــوذج  الـــنــافـــذة الــواحــدة ـــالــيـــة ابــرزهـــا  اإلجــراءات والـــتــعـــامالت ا
ـا يـجـعل  وسـائل  االعالم  تـتفق ـالـية  بـشـكل  دائم   صـروفـات ا وا
ـصروفـات بـسـبب عـدم شـفـافـية ـتـضـاربـة عن هـذه ا مع الـتـصريـحـات ا
الية وازنة العـامة للـدولة  وهنـاك نفاذة في مـوقع وزارة ا التعامـل  مع ا
حتت عـنــوان " اين  تــذهب االمــوال ??" مـا زالت صــفــحـة فــارغـة من أي

محتوى !!!
ـكــاتب اإلعالمـيـة  احلــكـومـيـة  ثـالـثــا : أهـمـيـة  تــدريب الـعـامــلـ  في ا
للتفـريق ب  صياغـة اخلبر الصـحفي  واالعالن الترويـجي عن نشاطات

سؤول  !!  السيد ا
ـهـنة يـفـرقون بـ  كال الـنمـوذج فـيـما  الـكـثيـر  من عـظام رقـبة فأهل ا
دة شهر سـؤول الذين  اكملوا  دراسـتهم  في معاهد إعالمـية   السيد ا
اقل ا اكثر وحتولوا بقدرة قادر الى اعالمي يناطحون عمالقة الصحافة
مثل حسن هيكل وسواه  ال يفرقـون في الكثير من األحيان ب الضاد

ـهـنة وأتـمنى  والظـاء !! هذا غـيث من فـيض هـموم ا
ـية والـنقـابية بـرعايـة حكـومية على اجلهـات االكاد
تنـظـيم ورشـة عمل تـأهـيـليـة لإلعالم احلـكـومي لعل
وعـسى تـبــدأ اخلـطـوة األولى فـي مـحـاربــة مـفـاسـد

احملاصصة.


