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ـتــرجـمـ الـعـراقـيـ نـظــمّت جـمـعـيـة ا
ــاضي حـفال تـابــيـنـيـا صـبــاح الـسـبت ا
للعالّمـة الراحل االستـاذ الدكتـور حس
ناسـبة الذكرى الـسنوية علي محـفوظ 

التاسعة لوفاته. 
وقد حضر احلفل رئيس وأعضاء الهيئة
ثـلون عن الـعتـبة االدارية لـلجـمـعيـة و
قـدسة وجامـعة الـكوفة ومن الكـاظميـة ا
البصرة الفـيحاء التي مثـلها رئيس فرع
اجلــمــعــيـــة وعــضــو الــهـــيــئــة االداريــة
باالضافة الى أعضـاء الهيئة الـتدريسية
في قسم اللغة الفارسية في كلية اللغات
واخـرون من االقــسـام االخــرى وأعـضـاء
اجلمـعيـة من محـافظـات النـجف وديالى

والبصرة وبغداد.
…UOŠ …dOÝ

وأفـتـتـح احلـفل رئـيس اجلـمــعـيـة قـاسم
األسـدي بــكـلـمـة رحّب فـيــهـا بـاحلـضـور
ـشـاركـة ثم قـدّم عـرضـا وشـكـرهم عـلـى ا
لسيـرة حيـاة الراحل وحتصـيله الـعلمي
ـــنـــاصب الـــتي شــغـــلـــهــا فـــضال عن وا
تـسـلـيط الـضـوء عـلى مـؤلفـاته الـتي زاد
عـــددهــــا عن 1500 مـــؤلف بـــ كـــتــاب
ومخطـوطة ورسـالة وكذلك االلـقاب التي
لــقب بــهــا رحــمه الــله الـتـي يـعــتــز بــهـا
جـمـيـعا ولـكـنه يـضع في مـقـدمـتـهـا لقب
"شــيخ بــغــداد" الــذي يــعــدّه االقــرب الى

قلبه. 
بعـد ذلك سـلط االسدي الـضـوء على أهم
اقـــوال الــعالّمـــة الــراحـل الــتي تـــعــكس
محطات مختلفة من حياته وعلمه وأدبه
واهتماماته  –فقد كان العالّمة محفوظ-
عـلى لـسانه  –مـفـكرا ومـتـرجـمـا وأديـبا

اجلـــنــوب تـــواصل حـــمالتــهـــا لــرفع
الـتـجـاوزات احلاصـلـة عـلى الـشـبـكة
الكهـربائـية والتي شـملت إزالة 181
حالـة جتاوز من الـشبكـة الكـهربـائية
وتنظيم 99 اشتـراكا اصـوليا ,حيث
ان الــتــجـــاوزات مــصــنــفــة الى 161
مـنــزلي مـتــجـاوز  و5 جتاري  و14

زراعيا  و1 صناعي 1 جتاوز).
مؤكدا ان (التجاوزات كانت ذات 
لـــلــــمـــحالت االســـتــــهالك الــــعـــالـي 
الــتــجـــاريــة واجملــمـــعــات الــطـــبــيــة
ـوالت  و قـطع كل من لم يـنـظم وا
اشتراك ولم يستجيب لالنذرات وفق

السياقات القانونية).
 öLŠ cOHMð

ـالكـــــــات ــــــــدرس ان (ا واضـــــــاف ا
الهندسية والفـنية في مديرية توزيع
كــهــربــاء مـــحــافــظــة ذي قـــار تــنــفــذ
حمالتها الزالة الـتجاوزات احلاصلة

عـلى الـشـبـكـة الـكـهـربـائـية ,حيث 
رفع 332 حـالــة جتـاوز عن الـشــبـكـة
الكهربائية والتي تمثلت  باستخدام
ـــــبــــاشـــــر من دون وجــــود الــــربط ا
قيـاس وتبادل الـتغذيـة ب منـطقة ا
وأخـــــــرى فــــــــضـالً عـن الـــــــســــــــحب
الــعـــشـــوائي لـــلـــطــاقـــة بـــعـــيــداً عن
إجــراءات الــربـط الــفــني األصــولــيــة
شـترك بالسحب من وقيام بعض ا

.( اجتاه
الكــــات الـــهـــنـــدســـيـــة وتـــابع ان (ا
والـفـنـيـة في مـديـريـة تـوزيع كـهـرباء
مـحــافـظـة مـيـسـان نــفـذت  حـمالتـهـا
لــرفـع الــتــجــاوزات احلــاصــلــة عــلى

الـشـبـــــكـة الـكـهـربـائـيـة حـــــــيث 
رفع 219 عن الـشـبـكـة مـصـنـفـة عـلى
37 منزلي متجاوز خط واحد و 86
مـتــجـاوز أكــثـر من خط و36 مـنـزلي
نظامي مـتجاوز ,فضالً عن 60 حالة
جتـاوز شمـلت  االصـنـاف الـصـناعي

والتجاري و الزراعي).
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ترجم العراقي للعالمة الراحل حس علي محفوظ 5ÐQð∫ جانب من احلفل التأبيني الذي نظمته جمعية ا

دوامـة االنـتـخـابات وتـأجـيـلـهـا من عـدم تـأجـيـلـهـا يـعـيـشـهـا الـسـيـاسـيون
وأحـزابــهم ولــيس الــشـعب الــعــراقي الن فـئــات واســعـة من الــشــعب قـد
ـقــدمـة مـنـهـا ـشــاركـة في االنـتـخــابـات وفي ا حـسـمت أمــرهـا في عـدم ا
ـشردون والـعاطـلون عـوزون وا ـهجـرون قـسراً والـفقـراء وا النـازحون وا
عن العمل فـقضيـة إجراء االنتـخابـات في وقتهـا أو تأجيـلها ال يـعني هذه
الـشـرائح لــكن دوامـة الـتــأجـيل من عــدمه أصـابت الـســيـاسـيــ بـالـفـزع
تـنـفـذة الـفـاسدون خـصوصـاً سـيـاسـيي الـسلـطـة وسـيـاسـيي األحـزاب ا
والـفـاشـلـون والـسـراق وعـمالء األجـنـبي و دول اجلـوار وحـواشـيـهم ومن
ــنــاصب في الــدولـة واحلــكــومـة ـهــيــمـنــون عــلى كل ا عــلى شـاكــلــتـهـم ا
واحلكـومات احملـليـة للـمحـافظـات نتـيجـة التـزوير الـذي شاب االنـتخـابات
شـهـد السـياسي في السـابقـة واحملـاصصـة احلزبـيـة والطـائفـيـة سيـدة ا
العـراق مـنـذ عام  2003 الى يومـنـا هـذه وسبب الـدوامـة الـتي يـعيـشـها
صادفة هو ان أمر تأجيل االنتخابات أو إجراءها في موعدها سياسيو ا
ـا تـقـرره إرادة خـارجـيـة يـعـرفـون تـأثـيرهـا عـل الـقرار لـيس بـأيـديـهم  إ
تعثرة وال قادة السياسي في العراق جيداً فال مجلس النواب وجلساته ا
األحــزاب والـــكـــتل وال حـــتى احملــكـــمـــة االحتــاديـــة من ســـيــقـــرر إجــراء
االنتخابات في موعدها أو تأجيلها وهؤالء السياسيون يعرفون ذلك جيداً
لهـذا فـهم يـعـيـشون في دوامـة هـذه األيـام تـعذبـهم وتـؤرقـهم وتـسـبب لهم
ـنون أنـفسـهم  بـالبـقاء ألربع سـنـوات قادمـة ولو كوابـيس مخـيـفة ألنـهم 
ـهم بــقـاء أحـزابـهم تــتـقـاسم الــسـلـطـة بـسـلــطـات أدنى وامـتـيــازات أقل ا
ـهم عندهم  فال شـهد الـسياسـي وبقاء نـفوذهم وهـذا هو ا وبقائـهم في ا
الـشــعب واحـتــيـاجـاتـه وتـطـلــعـاته لــلـعــيش بـحــريـة وكــرامـة وامن  وعـدل
ومساواة وخدمـات باالستـفادة من أمواله الـطائلـة وثروات الوطن الـكبيرة
تعنيـهم وال الوطن وسيـادته وأمنه وتقدمه وازدهـاره وجتاوز محـنه تهمهم
هم مصاحلـهم الشخـصية واحلزبـية واحملافـظة على امتـيازاتهم وزيادة ا
أرصدتـهم وعقـاراتهم  من سـرقة أمـوال الشـعب والتـنعم بـهذه الـسرقات
هم  وعوائـلـهم ومـقربـيـهم .     فـالسـيـاسـيون يـعـيـشون في دوامـة كـبرى
هــذه األيـام ألنــهم ال يــعــرفــون مــصـيــرهم و مــصــيــرهم  بــيــد أســيـادهم
األمـريكـان الـذين يـعـلـنـون عـبـر وسـائل اإلعالم ومن خالل الـتـصـريـحات
والتـلمـيحـات أنهم مع إجـراء االنـتخـابات في مـوعدهـا وال يجـوز تأجـيلـها
لكن فـي احلقـيـقـية وعـلى أرض الـواقع هم  يـريـدون ويعـمـلـون عكس ذلك
ؤشرات والتـسريبات تـؤكد ذلك فهم يريـدون تأجيل االنتـخابات إلبعاد فا
أحزاب اإلسالم الـسيـاسي عن السـاحـة  السـياسـية الـعراقـية  واإلسالم
من هــذه األحـــزاب بــراء فـــاإلسالم ال يـــدعــو الى ســـرقــة أمـــوال الــدولــة
والشـعب وال يدعـو الى الفـساد وال يـدعو الى الـغنى عـلى حسـاب مالي
احملروم وال يدعـو الى تبؤ الـفاشلـ والفاسديـن والغير مـهنيـ والغير
ـهـمة فـي الدولـة عـلى حـسـاب الـكـفـاءات واخلـبرات كـفيـئـ لـلـمـنـاصب ا
ــيـة  الــوطـنــيـة الــشـريــفـة والــنـزيـهــة وال يـدعــو الى إبــعـاد اآلخـر األكـاد
وتهميشه وال يدعو الى القتل واالغـتياالت واعتقال األبرياء  وال يدعو الى
إفـقـار الــشـعب وجتــويـعه وظــلـمه وحـرمــانه واألمـريــكـان يـريــدون تـأجـيل
االنتخابات إلبـعاد من يسمـون أنفسهم بـالسياسـي عن السلـطة والنفوذ
بعد ان دمـروا البلـد وأشاعوا الـفوضى والفـساد والسـرقة وسوء اإلدارة
وسوء اخلـدمـات وعـرضـوا سـيـادة الوطن ووحـدة أراضـيه وأمـنه لـلـخـطر
فالسـياسي احلـقيـقي والوطني يـعمل من أجل إسـعاد شـعبه وتـقدم وطنه
وخدمـة نـاخـبيه وبـاقي الـشـعب فال يـخدع مـواطـنـيه وال يكـذب عـلـيهم وال
يخونـهم وال يخـون وطنه ويـبع أرضه وميـاهه وثرواته وسـياسـيو الـصدفة
وأحزاب اإلسالم الـسيـاسي ومن يسـمون أنـفسـهم سيـاسيـ فعـلوا هذا
كـله بـالـعراق والـعـراقـيـ وهم يـريـدون إجـراء االنـتـخـابـات لـلـحـفاظ عـلى
مكاسـبهم  عـلى حساب مـصالح الـشعب والوطـن ويخافـون تأجـيلهـا بعد
ان ازدادت دعوات التـأجيل  والتـأجيل ال يـصب في مصلـحتهم وازدادت
التـسريبـات من اخلارج الـتي تلـمح الى تأجـيلـها  وهـذا هو الـذي يؤرقهم
ويـعــذبـهم فــهم ال يــعـرفــون مـصــيـرهم إذا  تــأجــيل االنـتــخـابــات حـتى
ا ينـتظرهم من الشعب الذي حرمـوه وظلموه وجوعوه وخدعوه يستعدوا 
ا وسرقـوا أمـواله ودمـروا الـوطن وباعـوه لألجـنـبي  وحـتى ال يفـاجـئـوا 
ـا يـقضـي علـيـهم نهـائـياً ولـهـذا فهم في دوامـة كـبرى سيـحـصل لهم ور
وسيـبـقون في دوامـة حـتى تنـجـلي مسـألـة االنتـخـابات أو بـاألحـرى حتى
تقرر أمـريكـا مصيـر االنتـخابات والى ذلـك احل فهم في عـيشـة ضنكى
غـلوب على أمره مـا سيحصل في قادم ودوامة كبرى وسيـنتظر شـعبنا ا

األيام بترقب ولهفة  .

عقـد ونـصف من الـزمن وحـال العـراق من سيء الى اسـوء .. وكـثـير من
سـيـاســيي هـذه الـفـتــرة الـزمـنــيـة لم يـتـغــيـروا ... الـوجــوه نـفس الـوجـوه
واالنتـماء لـلـطائـفة بـعـيدا عن الـوطن هي نـفسـها مـهـما ادعى الـبعض انه
سيشكل حتالفا او كتال عابـرة للطائفية .. وبالـتاكيد فان هذه الشعارات
هي اعتـراف صريح بـطـبيـعة احلـياة الـتي عـاش فيـها ابـنـاء شعـبنـا طيـلة
ـاضــيـة ... حتـت حـكم يــفـتــقـد البـسـط مـبـادىء اخلـمــسـة عــشـر عــامـا ا
ومقومات ادارة السـياسة للـبلدان والشعـوب ... ومن الطبيـعي ان ينتشر
ـة بــكل اشـكـالــهـمـا في ظل هــذه الـعـمـلــيـة الـســيـاسـيـة الـفـســاد واجلـر
ـا سـاعـد عـلى ذلك وبـقوة تـدخل جـهـات خـارجـيـة لـها الـفوضـويـة ... و

اطماع بالعراق وخيراته .. 
وضـوع مقالي ـثل وباختـصار شديـد .. احملور االول  ان ماجاء اعاله 

لهذا اليوم ... 
ـصـائب ـثل الــشـعب الــذي عـانى الــويالت وا امـا احملـور الــثـاني فــهـو 
اجلمة من جراء سيـاسة رعاة عاثـوا في االرض فسادا وتقتـيال وتهجيرا
.. ولم تـهـمـهـم يـومـا مـصـالـح الـشـعب وحـقــوقه وكـرامـته .. وال اريـد ان

ادخل بتفاصيل هذه الكوارث النها التعد وال حتصى ..?? 
من كل ذلك تـوسـعت الــهـوة بـ احملـورين حـتى اصــبح الـشـعب اليـطـيق
رؤيـة هـؤالء الــسـيـاسـيــ حـتى عـلـى شـاشـات الـقــنـوات االـفــضـائـيـة ..
ـعيـشـية وسـبل ادارتهـا الـصعـبـة للـمواطن ولـلـعائـلة واصبـحت احلـياة ا
واطن من رواتب او رعـاية العـراقيـة تدار ذاتـيا الن كل مـايحـصل علـيه ا
ـاء والـكـهـربـاء ومـبالـغ سحب اجـتمـاعـيـة بـخـسـة ... كـلـها تُـدفع الجـور ا
ولدات االهـلية .. اضـافة الى اجور دفع ايـجار الشقق او الكهربـاء من ا
البيوت ... نـاهيك عن االجور البـاهضة لالطبـاء واالدوية وغيرهـا وغيرها
... اما عن الـعـاطـلـ عن العـمل فـهـذا حديـث اخر ال تـسـتـطيع الـكـلـمات

ة ...  ا فيه من تداعيات مؤ اعطاء حقه 
واليـوم وعـلى الرغم من كل مـا ارتـكبه رجـال الـسيـاسـة .. يعـودون وبكل
واطـن قبـاحة واسـتـخفـاف بتـقـد وعود كـاذبة يـحـاولون فـيهـا خـداع ا
ـواد الغـذائية من اجل كـسب اصوات الـفقراء وعاد توزيع الـبطـانيات وا

واحملتاج بال حياء ... 
اما مـايـحصل من نـزاع بـ االحزاب والـكـتل والتـحـالفـات فـهو من اجل
ـكـاسب ـان لالسـتـحـواذ عـلى ا ـقـاعـد االكـثـر في الـبـر احلـصـول عـلى ا
واالمتيازات .. بعيدا كل البعد عن التفكير ببناء العراق وانتشال الشعب

زرية التي يعيشها ... من احلالة ا
واطـن .. اماانـتم يـارجال الـدين يـامن لكم تـاثـير روحي ونـفـسي علـى ا
اقول لـكم انتم شـركـاء بكل مـاحصـل للـعراق وشـعبـه .. النكم سـكتم عن
ـثيـلكم لـيس لها اي الظـلم والفسـاد .. وكانت نـداءاتكم عـبر مـكاتـبكم و
تاثير عـلى الواقع الفـاسد الذي تـغلغل ووصل حد الـنخاع بـ ابناء هذا
ـبـتـلى بهـؤالء الـفـاسدين .. وكـان بـامـكانـكم اصـدار فـتوى تـغـير الوطن ا
ظالم الـلــيل الى نــهـار مــشـرق .. اال انـكـم ال تـســتـطـيــعـون ذلـك الرتـبـاط
البعض مـنكم باهـداف خارجيـة ال تريد اخلـير للـعراق والتريـد ان ينهض
ستوى احلضاري الـتي تعيشه دول جوار العراق على اقل العراق الى ا
تـقـديـر..بل تـريـد ان جتـعل ابـنـاء هـذا الـبلـد يـسـبـحـون في بـراثن اجلـهل
واالمية والتخلف من اجل السـيطرة عليهم وعلى ثـرواتهم ومستقبلهم ...
مـعـذرة لكـل سيـاسـي شريـف .. ولـكل رجل دين يـتـمـنى لـلـعـراق وشعـبه
اخلير والسالم واحملبـة والتقدم نـحو بناء حضـارة مادية وثقـافية .. تليق

وتاريخ العراق القريب
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بـــحـث وفـــد مـن وزارة الـــصــــنــــاعـــة
ــعـادن مع وزارة الــكــهـربــاء سـبل وا
ـا يخدم مـنظومة شترك  التعـاون ا
الــطـــاقــة الـــكــهـــربــائـــيــة وتـــســويق

الصناعات احمللية .
وقـال بـيـان لـلـوزارة تـلـقـته (الـزمـان)
أمس أن (اجلــانـبــ نــاقـشــا تـعــزيـز
ـا يخدم مـنظومة شترك  التعـاون ا
الــطـــاقــة الـــكــهـــربــائـــيــة وتـــســويق
الـصــنـاعــات احملـلـيــة حـيث زار وفـد
الـصـنـاعـة  مـحـطـتي كـهـربـاء بـيـجي
الغازية واحلرارية ومشروع محطات
كــهــربــاء بــيــجي الــغـازيــة الــتــابــعـة
للمديرية العامة لالنتاج في محافظة
صـالح الــــــدين لـالطالع عــــــلـى واقع
احملطات وما تعرضت له من تخريب
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ومـؤلــفــا وشــاعــرا وفــنــانـا تــشــكــيــلــيـا
وخـطـاطـا وموسـيـقـيـا وتـراثـيا  –فضال
عن اهتمامه باخملطوطات التي يعتبرها

وسوعية. االساس في نشأته ا
بعد ذلـك القى الدكـتور أمـير الكالبي من
كلـية اللـغات في جـامعة الـكوفة  –بحثا
بـعـنوان " عـلى خـطى اسـتـاذنـا الـدكـتور
حس علي مـحفوظ" حتـدث عن محفوظ
ومـدى تـأثـــره بـعلـمه –مـسـلـطـا الـضوء
عــلى مــكـــانــته رحــمه الــله في األوســاط
الــعـلـمــيـة والـثــــــقـافـيــة في ايـران الـتي

حصـل منـها عـلى شـهادة الـدكـتوراه في
الـلــغـة الـفـارسـيــــة وكــيف عـرف بـسـعـة
عــلـمه وامــتـداد اهــتـمــامـاته الـى حـقـول
علمـية وميادين مـعرفيـة مهمة ومـتنوعة
فـــضـال عن تــــخـــصــــصه بــــالــــدراســـات

الشرقية.
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وسلط بـعد ذلـك حازم مـالك الضـوء على
قدرة محـفوظ في الـبحث والتـاليف عادا
اياها فريـدة اذا ما أخذنا بنـظر االعتبار
عـــــدد مـــــؤلــــفـــــاتـه الــــذي يـــــفـــــوق الف

وخــمـســمــائـة مــؤلف. ومن قــسم الـلــغـة
سـاعد حسام درس ا الفارسيـة حتدث ا
عن ســعــة اطالع حــسـ عــلي مــحــفـوظ
عـلى االدب الــفـارسي وبـخــاصـة الـشـعـر
ـتــنـبي ــتـعــا لـكــتــاب ا وقــدم حتـلــيال 
وسـعــدي" الـذي عـدّه الـبــاحث افـضل مـا

كتب عن الشاعر سعدي شيرازي.
ومـن الــبــصــرة ايــضــا شــارك الــدكــتــور
وسـوي بكـلمة قـرأها نيـابة عنه هاشم ا
الــدكــتــور مــحـمــد اســمــاعــيل أمــ سـر
اجلــمــعــيــة ســـلط فــيــهـــا الــضــوء عــلى

موسـوعـية الـعالمـة الراحل حـسـ علي
محفوظ وشهرته في خارج العراق حيث

عرف بانه موسوعة متنقلة. 
من ثــــــــــم فتح باب النقاش للحاضرين
ـــبــادرة الـــذيـن اثـــنــــــــــوا عـــلـى هـــذه ا
تـرجمـ العـراقيـ وطالـبوا جلمـعيـة ا
اجلــــهـــات االخــــرى أن حتـــذو حــــذوهـــا
وتعمل عـلى تكر الـعلمـاء قبل وفاتهم.
واخـتـتم احلـفـل بـالـوقـوف دقـيـقـة حـداد
وقــــراءة ســــورة الــــفــــاحتــــة عــــلى روح

الراحل.
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ــنــتــجــات عـن انــتــاج كــمــيــات من ا
الــنــاجتــة عن تـصــفــيــة واسـتــثــمـار

الغاز).
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ـثل الــشـركـة ريـان من جـانــبه قـال 
مـــانـــيـــكــوم خـالل احلــفـل  ان( هــذه
الـفــرصـة االسـتـثـمــاريـة تـعـد االولى
لــلـــشـــركــة فـي الــعـــراق وســـنـــعــمل
شـتـرك مع الـوزارة على بـالتـعـاون ا
ـصاحب للـعمـليات استـثمار الـغاز ا
االنـتـاجــيـة وفق الـعـقــد عـلى ايـقـاف
حــــرقه) مـــشــــيـــرا الى ان (تــــوقـــيع
ـذكـرة تـعد خـطـوة كـبـيـرة سـتـعود ا
بــالــفــائــدة االقــتــصــاديــة لــلــعـراق).
ـذكرة تتـيح بناء مـنشآت ويذكر ان ا
لتـجميـع الغاز من احلـقل الواقع في
جـنـوب الـعـراق وحتـويـله إلى وقـود
قابل لـالستـخـدام حيث يـنـتج احلقل
الذي تديره شركة نـفط البصرة أكثر
من  40ألف برمـيل يـوميـا من الـنفط
و 25مـلــيـون قـدم مـكـعــبـة من الـغـاز
الــطـبــيــعي . والـعــراق مــسـتــمـر في
ــصــاحب لــلــخــام في حــرق الــغــاز ا
نـشآت حقـول النـفط نـتيـجة نـقص ا
ـعــاجلـته لــتـحــويـله إلى اخلــاصـة 
وقــــــود لـالســــــتـــــــهالك احملـــــــلي أو

للتصدير. 
ـــاضي ووقـــعت الـــوزارة الـــســـبت ا
مــذكـــرة تــفــاهم مـع شــركــة بــرتــيش
بتروليوم الـبريطانية لـتطوير حقول

محافظة كركوك. 
وقـــال جــهــاد في بـــيــان ان (الــوزيــر
جــبــار عـــلي الــلــعــيــبي وقع مــذكــرة r¼UHð∫ وزير النفط جبار اللعيبي اثناء توقيعه مذكرة تفاهم مع شركة برتش بتروليوم

مردوادات اقتـصاديـة على البالد من
ـــالـــيـــة خالل تـــوفـــيــــر االيـــرادات ا
خلــزيـنــة الــدولـة  فــضال عن ايــقـاف
هـدر لـلـثـروات الـتي كـانت مـسـتـمـرة
لــعــقــود مـن الــزمن اضــافــة الى ذلك
سـتوفـر عـملـيـة التـطـوير كـمـيات من
الــغـــاز اجلــاف لالســتـــخــدامــات في
تــولــيــد الــطــاقــة الـــكــهــربــائــيــة في
احملـطــات الــكــهــربــائــيــة الــوطــنــيـة
واســتــخـدامــات اخــرى في صــنــاعـة
البـتروكيـميـاويات واالسـمدة  فضال
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وقـعت وزارة الـنـفط عـقـدا مع شـركـة
اوريـون  االمريـكـية السـتـثمـار الـغاز
في حـقل نـهر ابـن عمـر في مـحـافـظة
البـصرة  ,مشـيرة الى ان هـذا العـقد
سـيــقـوم بـاسـتــثـمـار نـحـو  100الى
150 مليون قدم مكعب قياسي .
وقــال الـوزيــر جـبــار عـلي الــلـعــيـبي
خالل حـفل تـوقـيع الـعـقـد وحـضـرته
(الـزمـان) امس ان (الــوزارة مـاضـيـة
في خططها لالستثمار االمثل  للغاز

ــصـاحب لــعـمــلـيــات انـتـاج الــنـفط ا
ــنـشـود اخلـام وصــوال الى الــهـدف ا
بايـقاف عـمليـات احلرق نـهايـة العام
.(2021
واضـاف ان (تـوقـيع مـذكـرة الـتـفـاهم
يـعــد خـطـوة مـهــمـة نـحـو اســتـثـمـار
الـغاز فـي هذا احلـقل بـكـمـيـات تصل
من 100≠ 150مـــلــيـــون قــدم مـــكــعب

قياسي مقمق ).
مـــشـــيـــرا الى ان (هـــذه الـــكـــمـــيـــات
ـســتـثـمــرة من الـغـاز سـتــكـون لـهـا ا

التفـاهم مع مديـر الشركـة في الشرق
االوسط) ,مـــشـــيـــرا الى ان (مـــهـــمــة
الــشــركــة تــكــمن فـي اعــداد دراسـات
فــنـيــة ومـسـوحــات لـتــطـويــر حـقـول
احملـــافـــظـــة بــهـــدف زيـــادة االنـــتــاج
والـــوصــــول الى 750 الف بــــرمــــيل
يومـيـا). مبـينـا ان (الـوزارة حريـصة
عــلـى الــتـعــاقــد مـع شــركــات لــديــهـا
جتـارب وخـبـرة فـي  حـقـول الـنـفط),
وتـــابع (نــعــمـل حــالــيــا عـــلى خــطــة
لتطـوير احلقـول النفـطية) ,الفتا الى
ان (االتــفـاق ســيــشـمل اغــلب حــقـول

احملافظة). 
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وكان اخلبير النفطي بيوار خنس قد
حذر الوزارة من خطورة اللجوء الى
زيادة الطـاقة االنتـاجية لـلحقول النه

يؤثر سلبا على االقتصاد. 
وقـــال خــــنس في تــــصـــريح ان (رفع

طـاقـة االنـتـاج سـيـؤدي الى الـضـغط
ا يؤثـرعلى مسـتقبل على احلقـول 
العـراق االقـتـصادي) داعـيـا الوزارة
الى (تصـفيـة النـفط واالستـفادة منه

محليا النه يوفر امواال).
مـــســتــغـــربــا من (جلـــوء احلــكــومــة
االحتاديـة الى اسـلوب الـضـغط على
احلقـول في الوقت الـذي تصل ديون
الــعــراق لــنــحــو 133 مــلــيــار دوالر
اضـــافـــة الى الـــعــجـــز احلـــاصل في
مــوازنـة الــعــام اجلــاري . عـادا (ذلك
ــوضـــوع يــؤدي الى رفـع مــعــدالت ا

صاحب).  حرق الغاز ا
شاريع من جهة اخرى دعت شـركة ا
النـفطـية  الـتابـعة لـلوزارة الـشركات
ــشــاركـة ــيــة الى ا احملــلــيــة والــعــا
بتنفيذ مشروع مد انبوب للصادرات
الـــنــفــطــيــة مـن حــقــول كــركــوك الى

احلدود مع تركيا. 

بيوار خنس عاصم جهاد

االوسط اعـمـالـهــا بـصـيـانـة وتـأهـيل
خـطـوط وشـبـكـات الـتـوزيع لـلـضـغط

الواطئ والعالي).
ـتـحـدث الـرسـمي ونـقل الـبـيـان عن ا
ـدرسـالـقول بـاسم الـوزارة مصـعب ا
ان (االعــــمــــال تـــضــــمـــنـت نـــصب 4
مــحــوالت مــخــتــلــفــة الــســعـات ,الى
جــــانـب ســـحـب أسالك وقــــابــــلـــوات
لــلـضــغط الــعــالي والــواطئ وإجـراء
أعــمـال الـصــيـانــة الـطـارئــة عـلــيـهـا,
وشـــمــــلت هــــذه األعـــمــــال مــــنـــاطق
اخلاتونية والفنـدية وقرية الصمود,

اضافة الى االصالح).
ـالكـــــــــات ــــــــــدرس ان (ا وتـــــــــابـع ا
الــهــنـدســيــة والـفــنــيـة فـي  مـديــريـة
ــثــنـى الــتـــابــعــة تــوزيع كـــهــربـــاء ا
لــلـمـديــريـة الـعـامــة لـتـوزيـع كـهـربـاء

و دمـار نتـيـجـة االعمـال االرهـابـية),
واضاف ان (الـوفـد اطـلع على وضع
الــوحــدات الـتــولـيــديــة لـلــمـحــطـات
وتــــقـــو االضـــرار واعــــداد خـــطـــة
ودراسة كاملة العـادة تأهيل واعمار
ــعـدات احملــطــات الــتـولــيــديــة من ا
ـكائـن والتـوربـايـنات الـهـندسـيـة وا
وبـــاقي االجــــزاء الـــرئـــيــــســـيـــة في
احملطات باالسـتفادة من الـصناعات
احملـلــيـة الـرصـيـنــة وايـجـاد الـسـبل
كن الكفيلة لتشغيلها باقرب وقت 
وربـطهـا بشـبـكة الـكـهربـاء الـوطنـية

لرفدها بالطاقة االنتاجية).
وتابع البيـان ان (مالكات الهـندسية
والـفنـيـة في مـديـرية تـوزيع كـهـرباء
مـحــافـظـة بـابل الـتـابــعـة لـلـمـديـريـة
الــعــامــة لــتــوزيـع كــهــربــاء الــفـرات
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من جـــانب اخـــر أطــلق إقـــبــال زمــام
ـبـادرة الـوطـنـيـة اخلـاصـة لـلـتـبـرع ا
بــالــكــتب بـغــيــة إرجــاع احلــيـاة الى
كتبات التي تضررت جراء االعمال ا
االرهــابــيــة في مــحـافــظــات نــيــنـوى
وصالح الـــــدين واالنــــبــــار. واوضح
الــــبـــــيـــــان ان (إقــــبـــــال وافق عـــــلى
ــكـلـفـة تــوصـيـات الـلــجـنـة الــعـلـيـا ا
بــتـنـفـيـذ احلــمـلـة الـوطـنــيـة لـلـتـبـرع
بالـكتب بـغيـة اعادة احلـياة الـعلـمية
الى احملـافـظـات الـتي تـضـررت جراء
االعــمـــال االرهــابــيــة) ,مــشـــيــرا الى
(تشـكيل جلـان فـرعيـة في كل مديـرية
عامة لبـغداد واحملافظـات تقوم بدور
االشـراف والتـنـظـيم لـعمـلـيـة استالم
الــكــتـب عــلى ان تــكــون تــلك الــكــتب
هداة علـمية ثقـافية سانـدة للمنهج ا
وكـــذلـك تـــعــــزز الــــتالحـم الـــوطــــني
واالعــــتــــزاز بـــالــــعــــراق وتــــاريــــخه

ووحدته).
وأشـار الــبـيـان الى (تـنــظـيم حـمالت
ساهمة بـعملية اعالمية من شأنهـا ا
ؤسسة التبرع الوطنية التي تخدم ا
الـــتــــربــــويـــة) وتــــابع الــــبــــيـــان ان
(عـــصـــابـــات داعـش االرهـــابـــيـــة قــد
أضـرمت الـنــار بـكـتب فـريـدة ونـادرة
ومــخـطــوطـات تــاريـخــيـة في مــكـتب
وصل الـعريـقة كمـا تعرض جامـعة ا

كتبة إلضرار جسيمة). مبنى ا

‚«“d « b³Ž «—ULð ≠ œ«bGÐ

وجه وزيــر الــتـربــيـة مــحــمـد اقــبـال
اجلــــهـــات اخملـــتــــصـــة في الـــوزارة
بـصــرف مـبـلغ مـلـيــار ديـنـار كـدفـعـة
ــــــراقــــــبــــــ في اولى مـن اجــــــور ا
مـحــافـظـة نـيـنــوى.  وأكـد اقـبـال في
ــبـلـغ يـأتي بــيـان امس ان (صــرف ا
الكات استشعارا لـصعوبة ظروف ا
فـي احملـــافــــظـــة ومن بــــاب اعـــطـــاء
واستـحـصـال حقـوقـهم). واشار الى
بـالغ الـتي صرفت تـمـثل جزءا ان (ا
الكـات الـتـربـويـة الـتي من حـقـوق ا
ـاضـيـة في أسـهـمت طـوال الـفـتـرة ا
اجناح الـعـملـية االمـتـحانـية بـالرغم
من الظروف الصعـبة التي مروا بها
اذ ال بـــد مـن  إجنــــاح الـــعــــمــــلــــيـــة
االمتحانـية التي تعـد  اساس العمل
الـتــربـوي ونـتـاجــهـا).  وكـان اقـبـال
قرر تأجـيل امتحـانات نصف الـسنة
في احملـافـظة لـلـمـرحـلتـ الـثـانـوية
واالبــتـدائــيـة إلى االســبـوع الــثـاني

بعد العطلة الربيعية. 
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وقـالت الــوزارة في بـيــان سـابق إنه
(تــقــديـرا لــظــروفـهــا االسـتــثــنـائــيـة
ولـــفــــسح اجملــــال امـــام الــــطـــلــــبـــة
تقررتاجيل  امتحانات نصف السنة
في احملافـظـة  للـمرحـلـت الـثانـوية
واالبــتـدائــيـة إلى االســبـوع الــثـاني
بعد الـعطلـة الربيـعية).  واضاف ان
ــعـاجلـة (الـوزارة اتــخـذت  قـرارات 
حــاالت الــتالمــيــذ والــطــلــبــة الــذين
كــانـوا حتت قــبـضــة تـنــظـيم داعش
مـنـذ الـعام الـدراسي 2014 - 2013
والى مــا بــعــد الــتــحـريــر) واوضح
الـــبـــيــــان أن (الـــوزارة احـــتــــســـبت
السنوات الـفائتة عدم رسـوب لطلبة
تـوسطـة واإلعدادية في رحـلتـ ا ا
نــيــنــوى فــيــمــا ســمــحت لــتـالمــيـذ
الــــــصف األول االبـــــتـــــدائـي الـــــذين
جتــاوزت أعـــمــارهم الـــسن احملــددة
لــلـــقــبــول بــالــتــســجــيل في الــصف

األول). 
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