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سـبب آخر لـلمـوت يفـرض نفـسه في الـعراق ويـخطف ارواح الـضحـايا
ـر يـوم او سـاعـة اال وتـقع ـنـاطق  وال يـكـاد  من مـخـتـلف االعـمـار وا
ـروريــة الـتي تــتــفـاوت شــدتـهــا وتــأثـيــرهـا من الــعـديــد من احلــوادث ا
خـتلف درجـاته الى العـوق التام االصابـات اخلفـيفة وحـاالت العـجز 
ــوت لـفـرد او عـدة افـراد فـي بـعض احلـوادث او نـهـايــة لـعـائـلـة او او ا
عوائل كـاملـة الى جانب اخلـسائـر االقتـصادية الـكبـيرة في الـسيارات

ال اخلاص والعام. والطرق وا
رورية خالل العام 2019 بنسبة تصـــل ويؤكد ذلك ارتفاع احلـوادث ا
ــــئـة مــــقـارنـة بالـعام الـســــابق وفـقــــا لبـيانـات رسمـيـــة الى 11 بـا
ـرورالـعـامـة في بــــغـداد وهي ال تـشـمل اقـلـيم صـادرة من مــديـــريـة ا
كوردسـتان الذي يـشـــهد هـــو اآلخر حـوادث كبيـــــرة وشـــديدة فـــي
الـكـثـيـر من الــطـرق الـتي اصـبح الــبـعـــض مـنـهــا يـحـمل اسم طـريـــق

وت. ا
تزايدة باستمرار وبنسب عاليه حسب البيانات أسباب هذه احلوادث ا
الــرســمــيــة تــعـود وبــشــكل رئــيــسي الى عــدم االلــتــــــزام بــالــقــوانـ
واطـنــــ الى الـثقـــــافة واالنـظـــمـة والتـعلـيمـات وافتـقـار الكـثيـر من ا
ـرورية ـروريـة كـمـا يتم الـتـأكـيـد دائـما عـلى ان (مـعـظـــم احلـوادث ا ا
سببـها السرعـة الشديدة وعـدم االنتباه) اضـافة الى ظاهرة اسـتعمال
رورية وارتفاع الهاتف النقـال بشكل كبير ودوره في زيـادة احلوادث ا
عــدد الـضـحـايـا مع االشـارة بـشـكـل سـريع الى (اهـمـال الـطـرق وعـدم

رورية). صيانتهايعد احد عوامل احلوادث ا
غـيـر ان مـا لم تـقـله هـذه االحـصـائـيـات (مع اتـفـاقـنـا مـعـهم بـاالسـبـاب
ـرور هو تـقصــــــيراحلـكومة اعاله) فان اهـم اسبـاب ارتفـاع حوادث ا
ــواطــنــ واهــمــهــا ســوء الــطــرق ــهــمــاتــهــا وواجــبــاتــهـــا جتــــــاه ا
والـــــشـوارع الـداخـلـيــة واخلـارجــــيـة في مـعـظـم مـدن الـعـراق واقـلـيم
كـوردســتـان وحــاالت الـتــجـاوز عــلى مـحــرمـات الــطـرق واالرصــــــفـة
ــواطن يـحــتـار ويـخــاف الـســيـر في اي شــارع ومـكـان وان واصـبح ا
لــــكي وحتى الطرق واجلـسوربعـضها ما زالت كـما هي منـذ العهـد ا
الطـــرق احلديـــــثة التي تنجـز فهي اما ال تصـمد مع اول زخـــة مطر
اء او اجملـاري او الكــــهرباء وهي او يتم حفرهـا بحجة مـد انابيــــب ا
ـواصـفات طرق وابـواب لـلـفـسـاد وتــــغـطـيـة لـعـدم اجنــــازهـا حـسـب ا

طلوبة. ا
تــــانة ـستوردة ال تـتـــوفر فـيها شـــــروط ا ان الكـثير من الـسيارات ا
واالمان او انها مستوردة مع وجود عيـــوب في صناعتــــها او قواعد
االمـان والـسالمـة فـيـهـا  و الــــتالعـــب في بـيـانـاتـهـا وادخـالهـا الى
الـعــراق لـتــتـحـول الـى ادوات قـتل مــتـــــحـركــة تـقــتــــل من فـيــهـا ومن

حولها.
وتـمـثل الـقـوانـ بـشـكل عـام كقـوانـ الـتـأمـ والـتـعويـض عن حوادث
ـرور بشكل رور وضـعف وقلـة شركـات التـأم وقـانون ا واصابـات ا
ــروريــة لــغــيـاب خــاص احـد اســبــاب بل واهـم اسـبــاب احلـــــــوادث ا
تـطـبــيـــــقـهــا او تـطـبـيـق مـواده وتـعـلــيــــمـاته فـي الـرســــوم وضـرائب
ـواطن لكن الـتـحويل والـبـيــــئـة واخملـالفـات وكل مـا يُثـــــقل كـــــاهل ا
فيما يـتعلق بواجبـات والتزمات احلكـومة الـــغائبـة في انشاء الطـــــرق
واد واالدوات ـواقف ومراقـبـة وضـــبط سـوق ا وصـيانـتـها وتـهـــــيئـة ا
ـشـكـوك فـي كـفـائـتـهــا ومـنـاشـئـهــا وصالحـيـتـهـا اصال االحـتـيــاطـيـة ا
لالستـخدام والـزيادة الـكبيـرة في اعداد الـسيـارات بسـبب عدم وجود

مـشـــــاريع النـــــقل الـعـام (بـاصـات) داخل او خارج
ــــدن وطـــــريـــــقـــــة مـــــنح اجــــــــازات الـــــســــوق ا
ـقـــتـــــصرة على وجتــــديـدها بـشكل روتـيني ا
فـحص الـنــظـــــر من دون االهــــتـمـام والـتـركـيـز
عـلى كــــــفــاءة واهـلــيــة الـســائق من مــخـــــتـلف
ـعــــلـومـات الــنـواحي الـصـحـيـة والـنــــــفـسـيـة وا

رور. الضـــرورية بالطــــرق وقواعد السير وا
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الـية الـنـيابـية ال يـستـطـيع احد ان يـوجه أصـابع االتهـام الى الـلجـنـة ا

ويصفها بأنها جلنة معادية .
ـنـتهب انـها  –كـما هـو مـعـلوم  –جلـنـة مـنتـخـبـة وتـمثّـل هذا الـشـعب ا
األمـوال من قــبل سـيــاسيْ الـصــدفـة الــذين عـاثــوا فـســادا في الـبالد

والعباد .
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لـقـد كـشـفت هـذه الـلـجـنـة أنَّ خـسـارة الـعـراق أكثـر من (200) مـلـيار
شاريع الوهمية للفترة ب عامي 2003-2013. دوالر بسبب ا
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صـادفة هم ناهبـ للثروة وأية فضـيحة أكبـر مِنْ أنْ يكون سيـاسيو ا

الوطنية العراقية بدالً من صيانتها واحلفاظ عليها .
نعم انّ (222) مـلـيــار دوالر ضـاعت عـلى أيـدي شـخـصـيـات مـتـنـفـذة

وشبكات سياسية معيّنة مرتبطه بجهات حزبية معروفة ..!!
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ـنـهـوبة مـا هـو االّ الـدلـيل الـساطع ـليـارات ا هـذا الـرقم الـضـخم من ا
ناصب واحلـقائب لم يكن االّ بهدف االستحواذ على أنّ اللهاث وراء ا
شاريع الـوهمـية بـعيداً على األمـوال العـامة واخـتالسهـا حتت غطـاء ا

عن مقتضيات الصالح الوطني العام .
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تنفذة من عيون مارسات الرهيبـة أسقطت الطبقة السيـاسية ا وهذه ا
ـواطـن الـعـراقـي ولم تـعـد ثمـة من ثـقـة فيـهم وتـعـمقت الـهـوة ب ا

الطرف فكان هؤالء في وادٍ واجلماهير الغاضبة في واد آخر .
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ـسـتـشـري فـي مـفـاصل الـدولــة هـو أحـد االسـبـاب ان هـذا الـفـســاد ا
الـرئيـسيـة الـتي دعت اجلمـاهيـر العـراقيـة الى انـتفـاضتـها الـتشـرينـية
ــبــاركـة  والــتي هي في شــهــرهـا اخلــامس اآلن دون ان يــلـوح في ا
األفق اي لــون مـن الــوان الــتــراخي او الـــتــراجع عــنــهـــا قــبل ان تــتم
شـروعة في اصالح الـنظام الـسياسي طـالبـها ا االستـجابـة الكامـلة 
واخلـالص من كل مــــا حــــفل به مـن مـــحــــاصـــصــــات ومـــفــــارقـــات 

ارسات محمومة وصفقات أضرت بالبالد والعباد . و
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ـنـهــوبـة كـانت كــافـيـة جلـعـل الـعـراق يـنــعم بـكل ألـوان ـلـيــارات ا ان ا
االزدهار واالستـقرار بيـنما هـو اآلن يعاني من سـوء اخلدمات في كل

اء والكهرباء وانتهاء بالصحة والتعليم ... القطاعات ابتداء با
8-

والسؤال اآلن :
اين هي احملكمة اجلزائية اخملتصة بجرائم الفساد ?

واجلواب :
كلف عـازم على تـشكيـلهـا  ولعلّ هذا هـو السبب ان رئيس الـوزراء ا
ــتــمــرســة ــكــثف احملـــمــوم من قــبل بــعـض اجلــهــات ا في الـــســعي ا

باالختالس للحيلولة دون نيْلِهِ ثقة مجلس النواب ..!
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اذا جردنا (مـحمد عالوي) من كل مـا يتسم به من
ـكـنـنـا أنْ جنــرده من صـفـةٍ مـهـمـة سـمــات فال 
لــلــغــايــة هي (الـــنــزاهــة) وهـي مــاال يــصح ان

ينسى .
انــنــا نـــدعــو الى اعــــــطــاء الــرجــــل الــفــرصــة
الــكــافــيــة  وعــنــدهــا ســيـــكــون لــكـل حـــــادثـة

حـــديث .
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خلـفض الــفـقــر في الـعــراق لـلــسـنـوات
2022.2018 والـتي تـسـتـهـدف خـفض
ـئة عـنـد نـهـاية نـسبـة الـفـقر الى 16بـا
عـمــر هـذه الــسـتــراتـيــجـيــة الـتـي تـعـد
الثانية بعد االسـتراتيجية االولى التي
اسـهــمت في خــفض نـســبــة الـفــقـر من
ــئــة ــئــة عــام 2010 الى 15 بــا 23بـــا
بنهـاية عام 2013 ولكن بـسبب االزمة
زدوجة عام 2014 عادت النـسبة الى ا
االرتـــفــــاع مـــجـــددا لــــتـــصل الى 5.22
ـوجب مـسح ـئــة) واضـاف انه (و بـا
الفقر لعام 2018 فقد تب ان محافظة
ـــركــز االولى ــثـــنى مـــازالت حتـــتل ا ا
ئة)  اما باقي باعلى نسـبة فقر (52با
احملـافظـات فـكـانت كـاالتي : دهوك 5.8
ـئة  اربيل السـليمـانية 5.4 با ـئة   با
ئة  كركوك ئة  نينوى 7.37 با 7.6با
ئة  االنبار ئة  ديالى 5.22 با 7.6 با
ـــئـــة  بـــغــداد 17 صالح الـــدين 18بــا
ـــئــة  كــربالء ـــئــة  بــابل 11بــا 10بــا
ـئـة  الــنـجف ــئـة  واسط 19بــا 12بـا
ئة  ذي ـئة  الديـوانية 48 با 12.5با
ــئـة  ـئــة  مـيــسـان 45 بـا قـار 44 بــا

ئة). البصرة 16با
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قالت وزارة الـتخطـيط  ان نسب الـفقر
في العراق شهدت تراجـعا طفيفا خالل
قارنة مع ما السنت االخيـرت  با
تـــســجـــيـــلـه عــام  2014 بـــعـــد االزمــة
ـزدوجــة االمـنـيـة واالقـتـصـاديـة الـتي ا
ـتــحـدث تـعــرض لـهــا الــعـراق. وقــال ا
الــرســمـي لــلــوزارة فـي بــيــان امس ان
(وزارة الــتـخــطــيط نــفــذت مــســحـا في
نـهـايـة عام 2018 اظـهـر تـراجع نـسـبة
ــئـة)بــعــد ان سـجل الـفــقـر الى (20 بــا
ــئـة) عـام 2014)  مـبــيـنـا ان (5.22 بـا
(هذه الـنـسب تبـاينت بـ احملافـظات 
بحـسب النشـاط االقتصـادي   واحلركة
الــتـــنــمـــويـــة فــيـــهــا  فـــهــنـــاك بــعض
احملافظات انخـفضت فيها نـسبة الفقر
 واخــرى ارتـفـعت وبــعـضـهــا حـافـظت
ـــســـتـــوى) مـــوضـــحـــا ان عـــلى ذات ا
(قـيـاس مــؤشـرات الـفــقـر يـعـتــمـد عـلى
ابــعـاد مـتـعـددة  من بـيـنـهـا  الـصـحـة
والـسـكـن والـتـعـلـيم والـدخل واحلـاجـة
الى الــغــذاء  ووفـــقــا لــهــذه االبــعــاد 
اطلـقت الوزارة السـتراتيـجية الـوطنية

قـتـربات دون الـدخول الى ر بـا بـابل 
مـركـز القـضـاء وهذا سـوف يـسـاعد في
ـروريـة وخـاصـة انــسـيـابـيـة احلــركـة ا
ـليـونيـة). مشـيرا الى خالل الـزيارات ا
ـشروع تبلغ  25مليار دينار ان (كلفة ا
وهي ضمن تخصـيصات وزارة االعمار
واالسـكــان). واكــدت مــديــريــة مــجـاري
كربالء متابعـتها العمال تـنفيذ مشروع
جتهيز شبكات مجاري كربالء لعدد من

االحياء السكنية في احملافظة. 
ــديــريــة اركــان وقــال مــســؤول اعالم ا
ديرية اخلفاجي لـ (الزمـان) امس ان (ا
رحـلة الـرابعة تابـعت ميـدانيا تـنفـيذ ا
من مـشـروع جتـهــيـز وتـنـفــيـذ شـبـكـات
مــجـاري االحـيـاء الـســكـنـيـة في كـربالء
وبــاشـــراف مــبـــاشــر من قـــبل عــدد من

 .( هندس ا
ـشـروع تـنــفـذه الـشـركـة مـضـيـفــا ان (ا
العـصرية لـلمقـاوالت وبكلـفة تصل الى
ـشروع 72 مـلـيـار ديـنـار حـيث يـخـدم ا
تـنـفـيـذ شـبـكـات مـجـاري مـيـاه االمـطـار
والثقـيلة لـ 10 احياء سـكنيـة في مركز
احملــافـظــة وقــضــاء احلـر). مــبــيــنـا ان
(طول اجمالي الشبكات يصل الى 340

واكدت مـديريـة طرق وجسـور محـافظة
ــــشـــروع كــــربـالء تــــواصل الــــعــــمـل 
ـقـتـربـات جـسر الـتـقـاطـعـات اجملـسـرة 
شرف سؤول ا الهندية الثـاني. وقال ا
ـهنـدس حسـن عـباس ـشروع ا على ا
ـشروع لـ (الـزمـان) امس ان (الـعـمل بـا
قــد وصل الـى مــراحل مـــتــقــدمـــة عــلى
الــرغم مـن الـتــوقف الــذي حــصل خالل
ــاضـيــة بـســبب الـظــروف الـتي ـدة ا ا
ـشروع مـرت بـهـا الـبالد). مـبـيـنـا ان (ا
يـتــكـون من جـزأين االول مـجـسـر جـهـة
كربالء والثاني مجسر جهة بابل حيث
يتضـمن العـمل تنصـيب الروافد وصب

ماشي).  السطوح وا
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ـشـروع الفـتـا الى (اسـتـمـرار الـعـمل بـا
لــســاعــات مـــتــأخــرة من الــلــيل بــغــيــة
اجنـــــازه بـــــاســـــرع وقـت لـــــكـــــونـه من
ــشـاريع االسـتـراتـيــجـيـة الـتي تـخـدم ا
مدينة كربالء بـاالضافة الى كونه يربط
الـطرق الـرئـيسـة لـلمـحـافظـة (كربالء –
الــهــنــديــة) و(الــهــنــديـة  –بــابل) وذلك
ــرور اخلـــارجي الـــذي يــربط بــجـــعل ا
كربالء باحملـافظات اجلـنوبيـة من جهة

ـشــروع يـتـضـمن كـيـلـومــتـرا كـمـا ان ا
انــشــاء 8 مــحــطــات لـــلــرفع وعــدد من
ـشـروع اخلــطـوط الـنـاقـلـة وسـيـخـدم ا

نحو 180 الف نسمة). 
كمـا اعلنت قـائممـقاميـة قضاء الـهندية
عن تـشـكـيل جلـنـة تـعـنى بـحل مـشـاكل
عــوائل الـشـهـداء ومـتــابـعـة قـضـايـاهم

لدى الدوائر احلكومية. 
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ــهــنـدس وقــال قــائـمــمــقــام الــقـضــاء ا
مـنتـظـر الشـافـعي في تصـريح صـحفي
ان (الـلجـنـة قد  تـشـكيـلهـا بـالتـعاون
مع مؤسـسة الـشهـداء في كربالء وفرع
ـؤسـسـة في الــهـنـديـة حــيث سـيـقـوم ا
اعضـاء اللـجنـة في القـضاء بـأستـقبال
شـــــــكــــــــاوى عـــــــوائـل الــــــــشـــــــهـــــــداء
واســتـفــسـاراتــهم من اجل رفـعــهـا الى
مـؤسسة الـشهـداء تمـهيدا لـلنـظر فـيها
مكنة).  والعمل على حلها بالسرعة ا
مشـيـرا الى ان (الشـافعي قـد اوعز الى
كـافــة الــدوائــر في الــقـضــاء بــضـرورة
االهــتـمـام بـعـوائل الـشـهـداء وتـسـهـيل
تـعلقـة باجناز مـعامالتهم االجراءات ا
وفـاء لــدمــاء الــشـهــداء الــذين ضــحـوا
بـــــــحــــــيــــــاتــــــهـم دفــــــاعــــــا عن االرض
ـقــدسـات).وتـسـتـمـر مالكـات شـركـة وا
الـصــيـنــيـة والــشـركــة الـعــامـة إلنــتـاح
الطـاقة الـكهربـائية لـلمـنطقـة الشمـالية
بـأعمـال تنـفيـذ مـشروع مـحطـة كهـرباء
صالح الــــدين احلــــراريــــة في قــــضـــاء
ديـر العـام وليد سامـراء بتـوجيه مـن ا
خـــالــد حـــسن حـــيث قـــامت الــشـــركــة
الـصــيـنـيــة ومالكـات الــشـركـة الــعـامـة
النـتاج الـطـاقـة الـكـهـربـائيـة لـلـمـنـطـقة
الــشـمــالــيــة وبـأشــراف من قــبل مــديـر
ـــهـــنــدس بـــاسم صـــبــحي ـــشــروع ا ا
ضيف بأعمـال تسليك كيـبالت التابعة
ضخـات الشاملة وتنصيب الى بناية ا
كـابـيـنـات الـكـهـربـاء وتـنـصـيب أنـبوب
ــدخـنــة الــداخـلي وتــغــلـيـف مـصــعـد ا
البـويلـر األول والعـمل مسـتمـر من قبل
ـنـفــذة لـلـمــشـروع ومالكـات الـشـركــة ا
الـــشــركـــة الـــعـــامـــة النــتـــاج الـــطـــاقــة
الـكـهربـائـية لـلـمنـطـقة الـشـمالـيـة حتى
أكــمــال أعــمــال الــتــنــفــيــذ لــلــمــشــروع
وتشغيل الوحدات الـتوليدية فيه حيث
شـروع الى إضـافـة طـاقة يـسـهم هـذا ا
إنتاجية ترفد شبكة الكهرباء الوطنية.
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يـستـضـيف احملـفل العـلـمي الدولي
ــؤتـــمــر الــدولي االول الــســادس ا
لـإلعالم الـرقــمي وصــنــاعــة الـوعي
اجلماهيري  برعاية مركز البصيرة
لــلـبـحــوث والـتـطــويـر اإلعالمي في
الـــعـــراق واجلـــامـــعـــات الـــراعـــيـــة
للـمحـفل وقال بـيان تـلقـته (الزمان)
امس ان الـلجـنـة العـلـميـة تـستـقبل
مـلـخـصــات االوراق الـعـلـمــيـة عـبـر
ــكن ــؤتــمــر عــلـــمــا أنه  بــوابـــة ا
ارسال الـبـحث كامال بـعد 60 يوماً
من انتهـاء فعالـيات احملفل الـعلمي
الــدولـي لــلــنـــشــر في مـــجــلــة اريــد
الدولية للـدراسات االعالمية وعلوم
االتـصال وفـقـا لـضوابط الـنـشر في

اجمللة.
ؤتمر تتناول واكد البيان محـاور ا
الـوعـي الـرقـمي ودوره في تــشـكـيل
ثــقـافـة الـتـغــيـيـر وحتـديـات اإلعالم
الــرقــمي وتــزيــيف الــوعي واإلعالم
الـرقـمي وتــعـزيــز الـوعي بـقــضـايـا
ستدامة عرفي والتنمية ا اء ا اال
والتربية اإلعالمية الرقمية ودورها
في تـشكـيل الـوعي اجملـتمـعي نـحو
التعايش ونبذ الـتطرف واسهامات

اإلعالم الــرقـمي في تــنـمــيـة الـوعي
األمني والسياسي والثقافي.

وشـــدد عـــلى الـــقـــول ان آخـــر أجل
قبل. لخصات 25 اذار ا لتقد ا
 نـظـرا لـطـبـيـعــة الـبـرنـامج فـيـمـكن
ارسال الـبحوث كـاملـة بعد 60 يوم
من فعاليات احملفل العلمي الدولي
أبـــــريل مـــــوعـــــد احملـــــفل : 18-22 
شــعــبــان ــوافق 25-29  2020م  ا
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ـؤتمر تـستقبل وهذه النـسخة من ا
ـشــاركـات االلــكـتــرونـيــة أيـضـا - ا

مشاركات عن بعد.
ـؤتــمـر بـالـتـزامن مع ويــعـقـد هـذا ا
مـجـمـوعـة مـؤتـمـرات لـهـدف انـشـاء
مجاميع بحثيـة في العلوم البينية.
ــؤتـمــر عــبـر لالطالع عــلى بــقـيــة ا
مــوقـع احملــفـل الــعـــلــمـي الــدولي).
ؤتمر االول سيعقد واشار الى ان ا
ـقبل جـامـعة في  19.18  نـيسـان ا
السلطـان زين العابدين فـي ماليزيا
والــثـاني لــلـمـدة 16 – 15 نـيــسـان
قبل في اجلامعة العراقية ببغداد ا
والــثـالث لـلـمـدة ذاتــهـا في جـامـعـة

العربي التبسي في اجلزائر.

وتـعـلن مــنـصــة أُريـد وبـدعم مــنـهـا
ـؤتـمـر ـشـاركــ في ا لـلـبـاحــثـ ا
الــعـلــمي الــدولي الــسـادس لإلعالم
عن تبني طبع 12 بحثا مشاركا في
عدد خاص من (مـجلة أُريـد الدولية
لــــلـــدراســــات االعالمــــيـــة وعــــلـــوم
االتــصـــال) لــقـــاء رســوم نـــشــر 50
دوالرا لــلــبــحث الــواحــد. الــرســوم
تــدفع كـمـصـاريف لــتـقـو وتـقـيـيم
البحوث للـخبراء. وفي حالة وجود
طلوب فاننا ستوى ا بحوث دون ا
نعتـذر للباحـث عن نشرها لـرفضها
من قبل اخلبراء. سـيتم اعتماد أول
وافـقة عليه من قبل 12 بحث تتم ا
اللجنة الـعلمية وسـينشر في العدد
اخلاص يوم اجلـمعة االول من ايار

قبل. ا
ويــقــيم مــجــلس االعــمــال الـوطــني
ــعــهــد الــعـــراقي بــالـــتــعــاون مـع ا
العراقي لالصالح االقتصادي ندوة
بـــــعــــنـــــوان (حتــــذيـــــرات واصالح

الية).  السياسة ا
وحتــدث في الــنـدوة كل مـن مـظــهـر
مــحــمــد صــالح وكــمــال الــبــصــري
وادارهــا جــعــفــر بـاقــر عــلــوش من
جــامــعــة واسط). وحــضــر الــنــدوة

ـاضي الــتي  عـقــدت يـوم الـســبت ا
فـي قـــــاعـــــة مــــــجـــــلـس االعـــــمـــــال
ـهـتـم من بـالـعـرصـات عـدد من  ا
ذوي اخلــبـرة والـرأي الــذين اغـنـوا

الندوة في احلوار. 
وكانـت النـدوة السـابقـة قد تـناولت
واقع الـكــهــربــاء وسـبل الــنــهـوض
ــنـظـومــة. عـلى صــعـيــد مـتـصل بـا

اقـامت مؤسـسة الـنـخب والكـفاءات
الــوطـنـيــة لالصالح نـدوة بــعـنـوان
(ضـعف االداء احلكـومي مـسؤولـية
مـن?) حـاضـر فـيـهــا الـدكـتـور كـمـال
البـصـري وذلك على قـاعة دجـلة في

اجلادرية.
ودعت مديرة قسم التأهيل النفسي
كافـحة التـطرف نهى واالجتمـاعي 

خالل ورقة عمل عن جناح عبـدالله 
"دور وزارة الـشـبـاب والـرياضـة في
مواجـهة الـتطـرف" في النـدوة التي
اقـامــتـهــا وحـدة االرشــاد الـنــفـسي
والتوجيه التربوي في كلية االعالم
جـامـعـة بـغـداد  والـتي ركـزت عـلى
"دور الــشــبـاب اجلــامــعي في احلـد

من التطرف". 
qLŽ W —Ë

وقـالت اشــتـمـلت ورقـة الـعـمل عـلى
فهوم التطرف خلفياته استعراض 
وانـواعه ومـظـاهـره  واسـتـعـراض
شيء مـن الــــتــــفــــصــــيل دور وزارة
الـــشــبـــاب والـــريــاضـــة في مـــجــال
مــــواجـــهــــة الـــتــــطـــرف عـن طـــريق
االنــــشـــطـــة والــــبـــرامـج الـــتـــــــــي
تـنـفـذهــا  لـتـحـقـيـق احـد اهـدافـهـا
(خــلـق شـــبــاب عـــراقي الـــقـــائـــلـــة 
مـعـافى صـحـيـاً مــتــــــــعـلم ومـنـتـج
مـنـتـمي الى ونــفـسـيـاً واجـتـمـاعـيـاً
هـــويــته ومــنــدمج ومــشــــــــارك في
مــجـتـمـعه)   وشــارك بـالـنــــــــدوة
عـــــــدة اوراق عـــــمــــــــل اســـــاتــــذة
ــيـون مـن جـامــعـة جـامــعــة واكـاد
ــــســـتــــنــــــــصــــريـــة بـــــــــغــــداد وا

والفراهيدي.

جانب من احملاضرة بشأن الشباب اجلامعي
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الــتــجــهـيــز مــســتـقــرة حـالـيـا في
بـغداد واحملـافـظات اذ تـتـراوح ب

18 و24 ساعة يوميا). 
واضـــــاف ان (الــــــوزارة بـــــاشـــــرت
بتـنفيـذ خطتهـا اخلاصــة بــتأهـيـل
عـــدد مــن احملــــطــــات والـــوحـــدات
الـتـولـيديـة ضـمن بـرنـامج الـتـأهيل
والـصـــيـــانــــة الــدوريـــــة بــســـبـب
انـــخــــفــــاض االحـــمـــال واعــــتـــدال
ـؤمل درجــات احلـرارة والـتي من ا
ان تـنــجـز االعـمـال فـيـهـا وتـدخـــــل
الـــعـــمـل قـــبــل مـــوسـم الـــصـــيـف
ـنـظــــومـة بـطـاقـــات ـقـبـل لـرفـد ا ا
اضــافــيــة تـــنــعــكس إيــجــابــاً عــلى

واطن بالطـاقة). جتهـيز ا
…b¹bł  UD×

واكــد الــعــبـــادي الـــمـضي بــاجتـاه
(ادخال محطات جديدة الى اخلدمة
ـنـظـومــة بـطـاقـات اضـافـيـة تـرفـد ا
بــــالـــتــــزامــن مـع اجـــراء اعــــمــــال
الــصــيـــانـــة اذ ان هـــنـــاك وحـدات
ــنـظــومـة جديـــدة ســتـدخـل الـى ا
قـــريــبــا مــن احملــطـــات الــجـديــدة
تــصــل طـــاقـاتـهـا الـــى اكــثــر مــن
2500 مـــيـــغـــــاواط) مـــــؤكــــدا ان
ــواطــنــ بــالــطــاقــة (تــجــهــيــز ا
ــقــبــل ســيـــكــون هــو الـــصــيــف ا
تـوقع ان تـتـجاوز االفـضل اذ من ا
ـتــاحـة في عــمـوم كـمــيـة الــطـاقــة ا

جتاوزت 14 الـف مـيـغـاواط . وقال
الــــنــــاطـق بـــاسـم الــــوزارة احــــمـــد
الـــعــبـــادي في بـــيـــان ان (الــطـــاقــة
تاحة في عـموم الـبـالد تـجـاوزت ا
14 الـف مــيـــغـــاواط وان ســـاعــات
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وعــدت وزارة الـكــهـربــاء بـتــحـسـ
ـــواطـــنـــ بـــالـــتـــيــار جتـــهـــيــــز ا
الكهـربائي خالل الصـيف بنسب لم
تــصل الـيـهـا الــوزارة مـنـذ سـنـوات

عدة  مـؤكدة ان الـتجـهيـز يـتـراوح
في الـوقت الـراهن بــ 18 الى 24
ســاعــة يــومــيـــا في عــمــوم الــبالد
كـــاشـــفــة عـن ان مـــقــــدار الـــطـــاقــة
ـنــتــجــة في بــغـداد واحملــافــظـات ا

الـبالد 23 الف مــيــغـاواط).وبــشـأن
عـملــيات اعـادة الـتــأهــيـل لقـطاعي
النقـل والـتوزيـع اوضح الــعـبـادي
ـوثـوقـيـة ان (الــوزارة ولـضـمـان ا
فــي قـطــاعـي الــنـقـل والـتوزيع في
عموم البالد عمدت الى اعداد خطط
وسم بـاشـرت تنـفـيـذها اسـتـعـدادا 
الــصــيف) مــضــيــفـا ان (قــطـــاعــي
الـنـقــل والـتــوزيــع يـعـانـيـان الـقـدم
والـــتــهـــالك ويـــتــســـبب هـــذا االمــر
ـتاحة تصل بضياعـات في الطاقة ا

ـئــة وعـلــيـه نــسـبــتـه الــى 60 بـا
عـمــدت الـوزارة الى تأهـيل شبـكات
الـنـقل والـتـوزيع فـي عـمـوم الــبـالد
لـضـمان مـوثـوقيـة اكـبر فـي الـطـاقة
الـــتي ســـتــجــهــز لــلــمــواطــنــ في
ـــــقـــــبـل والــــــذي من الـــــصـــــيــف ا
ـتـوقـع ان يـشهد سـاعــات جتهيز ا
لــلـــمـــواطــنـــ تــعـد االفــضل مــنـذ

اعوام عدة). 
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وكـان العـبـادي قد افـاد قـبل ايام أن
تـسـعـيــرة الـطـاقـة الـكــهـربـائـيـة في
البالد مدعومـة من احلكومـة بنسبة

ئة جلميع الفئات. 94 في ا
وقال في تـصريح إن (إنـتاج الـطاقة
الــكــهــربــائــيــة يــحــتــاج إلى أمــوال
طـــائــلـــة لــكن نـــســبــة اجلـــبــايــة ال
ـــصــروفــات تــتـــنــاسب مـع حــجم ا
إنـتـاجـاً ونقـال وتوزيـعـاً) مـوضـحا
أن (الـــعــــراق يــــفـــقــــد جــــمـــلــــة من
الضـائعـات  في الـطاقـة الكـهربـائية
ــنــاطق ــئــة في ا تــصل إلى 58 بــا
الزراعية والعــــشوائية التي تعاني

عدم دفع أجور الكهرباء).
وأشــار إلـى أن (هــنـــاك تــوجـــيــهــاً
ســـابــقــاً من احلـــكــومــة الـــســابــقــة
لـتــجـمــيـد الــديـون الــسـابــقـة وعـدم
دفعها على اال تـدفع حالياً اال بقرار

حكومي).

احمد العبادي


