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الــتي بـذلت من احملــاضـرين طـوال
ـاضــيـة واكــتـســابـهم الــسـنــوات ا
ـا اخلــبـرة الـتــعـلـيــمـيـة وعــرفـانـا 
قـدمـوه من جـهـود تـطـوعـيـة خـدمة

للمسيرة التربوية والتعليمية).
وجـدّدت الــيـونـســكـو عــمل كـرسي
الــيـونــسـكـو لــلـحــوار في جــامـعـة
الكوفة ألربع سـنوات جديدة وجاء
في رســالـة الــتــهـنــئـة من مــنـظــمـة
الـيـونـسـكو لـلـجـامـعـة أن (كـرسي
الــيــونـســكــو في اجلــامــعــة وعـلى
وارد الـشحـيحـة  بذل الـرغم من ا
جهوداً مـعتبـرة في حتقيق أهدافه
في تـعـزيـز األبحـاث والـتـدريـبات 
وأنه انـسـجم مـع اسـتـراتــيـجـيـات
منـظمة الـيونسـكو وأولويـاتها في
اإلســـهـــام فـي تـــعـــزيــــز اجملـــتـــمع
احلـاضن لــلــتـنــوّع).   وقـال مــديـر
كـرسي الــيـونــسـكــو في اجلــامـعـة
حـــسـن نـــاظم  فـي بـــيـــان امس ان
(كـرسي الـيــونـسـكـو لــلـحـوار نـفّـذ
أكثـر من ستون نـشاطاً بـ مؤتمر
وورشـة عــمل ونـدوة ومـحـاضـرة 

واســـتـــضـــاف خـــبـــراء وأســـاتــذة
). واكـد ناظم أن دولـيـ ومـحـلـيـ
(كـرسي الـيـونـسـكـو في جـامـعـتـنا
كـان قـد أصدر كـتـبـاً وأوراق عمل 
شملت األنشطة 10 برامج تدريبية
ومـــحـــاضــرات وســـمـــنــارات و  4
مـؤلــفـات و 25 مــؤتـمــراً ونـدوة و
25 مـشـاركـة دولـيـة). وفي اخلـتـام
شـــــكـــــر نــــاظـم (الـــــيــــونـــــســـــكــــو
ولـلـمـؤسـســات احملـلـيـة والـدولـيـة
الـــتي دعــمـت الــكـــرسي فـي أغــلب

أنشطته ومطبوعاته).
الى ذلك دعا وزير التـخطيط نوري
صـبـاح الـدلـيـمي جـمـيع الوزارات
واحملــافــظــات  إلى تــقــد قــائــمـة
ـــــــشـــــــاريع ذات األولـــــــويــــــة بــــــا
االسـتـراتيـجيـة بـعد مـوائـمتـها مع
أهـداف خـطـة الـتــنـمـيـة الـوطـنـيـة;
لتنفيذهـا ضمن االتفاق العراقي –
الصيـني. وأكد الدلـيمي إلى تقد
ــقـــتــرحــة بــالــســرعــة ــشــاريع ا ا
ـمكـنة بـعد مـوائمـتهـا مع أهداف ا
خطـة التنـمية الـوطنيـة والفجوات
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منـذ بـداية فـجر الـتـاريخ عبـر جـميع األجـيـال سعى اإلنـسـان دوما إلى
نـوعـ من احلـريـة لـكـنه الـيـوم يـالحق نـوعًـا ثـالـثًـا أيـضًـا.  الـتـحـرر من
الطغيـان والتحـرر من العوز كـانا نوعي احلـرية التي بـحث عنهـما دائمًا.
الـتـحـرر من االسـتـبـداد تـضـمـن الـسـعي خـلف أمـور أخـرى مـثل حـريـة

التعبير وحرية الدين وحرية االجتاه السياسي.  
التحرر من العـوز تضمن أمورا مـثل حرية الفرص االقـتصادية وما إلى
ذلك. الـيــوم يـبـحث اإلنــسـان بل ويــتـوقع نـوعًــا ثـالــثًـا من احلـريــة غـيـر
ــثـلي األديـان من ـا من  ـسـبــوقـة.  هـذه هي احلــريـة من الــدين أو ر ا
راقبة الداخلية التي البشر. طبيعيا يـسعى الفرد اليوم إلى التحـرر من ا
ؤسـسة الـدينيـة. يريد أن راقـب من ا يضعـها والـداه عليه فـضالً عن ا

يتمتع بحرية تقرير احلقيقة األخالقية والروحية لنفسه.  
هذه احلـريـة لم يـكن لـيـسـعي اليـهـا من قـبل. إنـهـا احلـرية الـنـهـائـية.  أن
عـاصرين يـريدون أن يـكـونوا مـتحـررين من أن يتـدخل الله األشخـاص ا

في حياتهم. 
والـســؤال الـذي نــحـتــاج إلى إجــابـته هــو: "أن حـصــلــنـا عــلى ذلك هـذا
ـتلك التـحـرر من الـله واحلـدود الـتي وضـعـها عـلى حـيـاتـنـا?" هل نـحن 
حـريـة احلـيـاة لـكـنـنـا ال نـختـار الـعـيـش دون قـيود?  الـعـديـد مـن األفراد
ا أننا نستطيع يعتقدون أن احلرية تعني عدم وجود قيود في حياتنا. طا
فـتـاح حليـاة كامـلة ـا لم نؤذ أحـداً فـهذا هـو ا السـير خـلف قـلوبـنا وطـا
وسعيدة - لتحقيق جمـيع تطلعاتنا ورغبـاتنا. إذا نظرت إلى جميع أنحاء
العالم الـيوم فـمن الواضح أن هـذه النظـرة احلديـثة للـحريـة ال تعمل. لن
تـقود الى الـسـعـادة أبـداً ألن طـريـقة الـتـفـكـيـر هذه سـتـنـهـار حـتـماً. إلنه
سيـؤدي إلى الـفوضى واأللم. في الـواقع أود أن أقـول إن هـذا النـموذج
اذا ال تـنجح حيـاة الناس في الـثقافـات التقـدمية التي من احلرية يـفسر 
تمتلك كـل شيء. أحد األسباب الـرئيسـية لتحـطيم تلك الـرؤية للـحرية هو
فـشـلـنـا في فـهم تـصـمـيم الـقـلب اإلنـسـاني. نـعـتـقـد أنـنـا أحـرار فـقط إذا
استطعـنا أن نفعل ما يـريده قلبـنا. لكن هل سبق لـك أن الحظت الرغبات
كن أن تكون مـتناقضـة للغايـة? على سبيل تنافـسة في حياتك وكـيف  ا
ثال إذا كنت تـريد أن تكـون بصحة جـيدة وتعيـش حياة طويـلة بشكل ا
الئق ولـكـنك أيـضًـا تـدخن الـسـجـائـر وتـشـرب اخلـمر بـشـكـل كبـيـر في
ـتنـافـسة أن صـالح ا مرحـلـة ما تـدرك أن الـنـموذج قـد انـهار. تـتـطلـب ا
تختار جانبًا وتفهم أخيـرًا أن احلرية ليست هي القدرة على فعل كل ما
ـكن أن تصـطدم بسـهولة كـن أن تكون بال نـهاية و تريد ألن رغـباتك 
مع بـعـضـها الـبـعض. أن قـانـون الـله الـتـام يـؤدي إلى حـريـتـنـا? قـد يـبدو
األمر عـكس ذلك - إذ أن شريـعة الـله ستـأخذ حـريتـنا بـعيـدا عنـا. هناك
ن يـرون اللـه كشـخص يـرغب في سـرقـة سعـادتـنـا. يـقول قس الكـثـيـر 
مدينـة نيويـورك تيم كـيلر إنه يـتعـ عليك أحـيانًا أن تـتخـلى عن حريتك
عن عمد لالنخراط في أنشطة وعمليـات فكرية ستمكنك من إعتاق نفسك
ـتنـافـسة . وبـيـنمـا نـنـظر إلـى الرغـبـات ا إلى نوع مـن احلريـة األكـثـر ثراءً
ـكـان أن نـكـتـشف أي من رغـبـاتـنـا حتـرر وأيـهـا لـقـلـوبـنـا من األهـمـيـة 
مدمـرة. في النـهايـة نحتـاج إلى حتديـد أي من رغبـاتنـا تتـماشى مع من
نحـن حقًـا وبـالـتـالي نعـزز حـيـاتـنا. فـي سعـيـنـا لـتحـقـيق الـسـعادة من
ـكــان أن نـدرك أن احلـريــة لـيــست عـدم وجـود األهـمـيــة 
قــيـــود; بــدال مـن ذلك هي عـــمــلـــيــة إيـــجــاد الـــقــيــود
الصحيحة. جتد احلرية عنـدما تكتشف القيود التي
تــنــاسب كــيــانك وتــؤدي إلى االنــســجــام والــسالم

والفرح في حياتك.

االقتـصاد الـعراقي لـتكـون الكـهرباء
خدمة مستدامة وسـلعة رابحة الننا
ـلف يـقع نـعـتـقـد بـأن تـطـويـر هـذا ا

على عاتق اجلميع).
ومـضـى اخلـطـيب الى الــقـول (كـنت
اول من ينتـقد قطـاع الكهـرباء ولكن
لــيس بـنــقـد االجــتـزاء الــذي يـسـلط
ـقـاطع ولـيس الـضـوء عـلى بـعض ا
ستة عشـر عاما الن منظـومة الطاقة
مـا تـزال مــتـدهـورة حـيث شـخـصت
ـشـاكل التي يـواجهـا القـطاع ابرز ا
ي ومــخـتص كــوني بــاحث واكــاد
ــجـــال الــطـــاقــة واحــمـل شــهــادة
الـدكـتـوراه بـالـسـيـاسـة والن بـحـثي
كــان في مــجــال االنــتــاج والـتــوزيع
واالدارة واجلــــــانـب الــــــتــــــجــــــاري
وهـامش الـتعـرفـة وسـوق الكـهـرباء
عــلى الـــنــحـــو احملــلي واالقـــلــيــمي
ي اي عــنــدمـا احتــدث فــأنـا والــعــا
مختص بكل شيء معني بالسياسة

االقتصادية).
مـضــيـفـا (لـذلـك ارى بـعض الـنـواب
عندما ينتقد جـزئيات بسيطة بشأن
.. يـكــون جـوابي له مــوضـوع مـعــ
بـالــقـول ان واجـبـاتـك اكـبـر من تـلك
اجلـــــزئـــــيــــــات وهي الــــــقـــــوانـــــ
وتــشـريـعــاتـهــا ولـكن مع االسف ان
ابــجـديــات الــعــمـلــيــة الــسـيــاســيـة
ؤسـسات مفـقوده لـدى الكـثيـر من ا
وشــــخـــصـــيــــا عـــنـــدمــــا أســـأل من
واطن شح الكهـرباء فيكون الرد ا
هو اسـتعـراض مشـهد واقع الـطاقة
ــنــطـــقــة الــتي تـــفــتــقــد وحتــديـــد ا
للكـهرباء شريـطة ان ال يتم الـتعميم

شكلة). ا
ـــــشـــــاكل واشـــــار الى ان (اغـــــلب ا
احلـــالـــيـــة هي مـــوروث ســـابق الى
ــضـايـقـات واالحـداث الـتي جـانب ا
زيد حتول دون االستمرار بـتقد ا
وتـــطـــويــر الـــواقع الـــذي تـــشـــهــده
ــنـظـومـة وبـالــتـالي ان اي تـهـديـد ا
ـشاريع الـقـائمـة تدفع تـتعـرض له ا
ـستـثـمر الى تـرك الـعمل ومـغادرة ا
ا يـتحـمل الـعراق غـرامات البـالد 
ــالي) مــضـــاعــفـــة تــضـــر بــوضـع ا
واستـطرد اخلـطيب بـالقـول (عنـدما
تــســلــمت مــلف الــكــهــربـاء اطــلــقت
شـعــارا بـان الــكـهــربـاء مــسـؤولــيـة
ـعـنى تـضـامـنـيـة وامن وطـني اي 
ـواطن ان يـلـتـزم بـدفع اجور عـلى ا
الــتـجــهــيــز وخــيــر مـثــال عــلى ذلك

عندمـا سألت وزيرة الطـاقة االردنية
عن اسعـار التـعرفة لـلمـواطن فقالت
.. نفرض 30 سنتا عن كل كيلو واط
وهـــنــاك من يـــدفع ســـنت واحــد عن
الــكـــيــلـــوواط امــا في الـــعــراق فــأن
واطن 12 مـلـيار الـدولة تـدفع عـن ا
دوالر ســنــويــا مـابــ فــرق الــوقـود
ـتـعــارف عـلـيـهـا وقـيـمـة الـتــعـرفـة ا
دوليا من اجل ضـمان توفيـر الطاقة
ر عام ومعاجلة الـشح احلالي وال 
واحـد اال وتـعــرضت الـبالد النـهـيـار
ــــو اقـــــتــــصـــــادي فـي ظل زيـــــادة 
الـســكـان ســنـويـا 3 ماليـ تـقـريـبـا
دمن وبالتالي فضال عن التوسع بـا
مــا نـحـتــاجه حـالـيــا ثـورة اخالقـيـة
ومــعـــرفـــيـــة لــنـــنـــهض بـــواقـــعـــنــا
والتـزاماتـنا ولـنتـعرف مـايحدث في
الـعــالم حــتى نــبـنـي بـلــدنــا قـبل ان
نـــنـــظـــر بـــوســـائل االعـالم من قـــبل
مــحــلــلــ ومــنــظــرين وال اعم عــلى
اجلــــمــــيع الن دول اخلــــلــــيج مــــثال
تـمـكنـوا من تـطـويـر واقع احلال في
بـلـدنـانـهم من خالل ارسـال ابـنـائهم
للدراسـة في اخلارج ونقل الـتجارب
ـتـطورة واحلـديـثـة التي يـشـهـدها ا
العـالم) مبـينا ان (عـدم التـرشيد في
استهالك الـطاقة ايـضا من االسباب
الــــتـي تــــؤدي الـى هــــدر الــــطــــاقــــة
واصـــعب ســؤال اواجــهـه بــرغم من
سـهـولـة الرد عـلـيه هـو مـتى تـصبح
الــكـهــربـاء مــسـتــقـرة واجلــواب هـو
مـتى مـا تـكـون هـنـاك ثـورة اخالقـية
شكلة ومعرفية سنسـتطيع جتاوز ا

احلقيقية).
وعن مــشـاريع الـطـاقــة الـبـديـلـة اكـد
اخلـــطـــيـب (شـــرعـــنــــا في االول من
ـــاضي تـــشـــرين االول مـن الـــعـــام ا
بـأطالق جـولـة الـتـراخـيص لـلـطـاقـة
الــشـمــسـيــة بـنــحـو 755 مـيــكـاواط
وبــــعـــد ثالثــــة اشــــهـــر يــــتم اطالق
اجلولة الثانية بالف ميكاواط لكنها
نفذة التي الغيت بسبب الشـركات ا
امتنعت عن القدوم للعراق وبالتالي
ضاعفوا االسعار التي اتـفقنا عليها
وحتـمـلـنـا اضـعـاف االسـعـار ناهـيك
عن مـخلـفات داعش والـتـدميـر الذي
حـــصل عــلـى شــبـــكــات الـــكــهـــربــاء
بـــاحملــافـــظـــات احملـــررة حــيـث اثــر
نـظومة اذ الدمـار سلـبا عـلى واقع ا
نــحــتــاج مــلــيـارات الــدوالرات واقل
تقديـر خمسـة سنوات وبـصالحيات

اقـامـة حفل تـوقـيع لـهذا الـكـتاب او من ضمن فـعـالـيات مـعـارض الكـتب 
ذاك . وعـادة يــتم اجـراء مـثـل هـذه الـفــعـالــيـة في جــنـاح الـدار الــنـاشـرة

للكتاب .
ؤلف وقـيامه  ومن االجراءات الـتي تـتضـمنـهـا هذه الـفعـالـية  حـضـور ا

عنية قد اشترت الكتاب. بالتوقيع على كتابه  بعد ان تكون اجلهة ا
اي ان حفل التـوقيع يقـترن بالـبيع.. وقـد حضرتُ وشـاركتُ في مثل هذه

خاصة في معرض بيروت للكتاب .. احلفالت  
مثال..حفل توقيع كتاب الـوزير اللبناني غـازي العريضي ..وتوقيع ديوان

الشاعر العراقي عبدالزهرة زكي.
وكال االحتفال تمّا في معرض بيروت للكتاب.

××××
وحـ تـوجـهتُ مـنـذ ايـام الى مـعـرض الـقـاهـرة لـلـكـتاب 2020 كنـتُ قد

ؤلفاتي التي حملتها معي. عزمت على اقامة حفل توقيع 
 ولم يكن هدفي الـبيع..بل شيـوع كتبي. ووصـول الرسالـة التي تضـمنها

كتابي  الى من اريد ايصال الرسالة اليه.
ؤلفـات لبعض اصدقـائي  عزمت على اهداء  والني حملتُ معي بـعض ا

ؤلفات نيابة عن مؤلفيها .. تلك ا
××××

ـكـتـبي الـصـديق الـدكـتـور عـبـدالـوهـاب الراضـي  رئيس داولـة مع ا وبـا
احتاد الناشرين العراقي  بارك ما عزمتُ عليه.

واعـلمـتهُ بـانـني اعـتـز بـان يـقـوم هـو برعـايـة االحـتـفـال .ووافق ابـو احـمد
. مشكوراً

ـكـتبي الـدكـتـور حسـ الـكعـبي  االمـ الـعام ـداولـة مع الـناشـر وا وبا
الحتاد الناشـرين العراقيـ  حددنا صـباح السبت اخلـامس والعشرين
من الشـهـر اجلاري مـوعـدا القـامة احلـفل.وراعـينـا بـذلك كـونه يوم عـطـلة

وعد الصباحي مالئم للزوار. .وان ا
××××

وقـمـنـا بـاالسـتـعـدادات الالزمــة.من تـوجـيه الـدعـوات  واالتـصـاالت عـبـر
الهاتف ..

وعد احملدد  بدانا احتفالنا.. وعلى بركة الله  وفي ا
وكان الزوار نوع :

قسم مدعوون..وقسم حضروا مصادفة . والنوعان مهمان.
ــدعــوون بــاحلـضــور. وكــذلك الــزوار بال دعــوة. وفـتــحــنــا سـجل وبـدا ا
ا خططت كن حتقيقه  الزيارات.  وكانت النتائج مُرضية .وحـققتُ ما 

له.
××××

وهنا اشكر الذين حضروا.  واقدر ظروف الذين لم يحضروا ..
.واشكر الصديق الرائع :

الـدكــتـور عـبــدالـوهــاب الـراضي والــدكـتــور حـسـ
الكـعبـي .. لرعـايتـهـما هـذه الـفعـاليـة . ودام كـتابـنا

متألقاً.. ودام العراق.

االجـراءات بـحسب الـكـتـاب الذي
اطلعت (الزمان) عليه.
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وطـالب الـيـاسـري في بـيـان صدر
اضي قبل منتصف ليلة األثن ا
(االمـانـة الـعامـة لـرئـاسـة الوزراء
وافـقة عـلى اختـيار شـخصـية بـا
واحـدة من ثالثة سـسـيتـم رفعـها
لـلــمـجـلس فــيـمــا بـعـد). واوضح
الــيــاســري (يــأتي ذلـك حتــقــيــقـاً
لـلـشــفـافـيـة وتـأكــيـداً عـلى جـديـة
احلكومة في االصالح والتغيير 
والمـتـصــاص غـضب اجلـمــاهـيـر

وحــــسب مــــا جــــاء في فــــحــــوى
الكتاب)

من جـــهـــة اخـــرى  قـــام مــحـــافظ
الـنــجف لـيـلـة أمس األول بـزيـارة
ــســـتــشــفى الــزهــراء مــفــاجــئــة 
الــتـــعــلــيــمي لألطــفــال  لــغــرض
أطـالعــــة عــــلى واقع اخلــــدمــــات
ــقــدمــة الــطــبـــيــة والــعالجــيـــة ا

للمواطن . 
كتب احملافظ انه (من وأكد بيان 
خـالل الــزيــارة الــتــفـــقــديــة بــعــد
اضي   منـتصف ليـلة الـثالثاء ا
أصدر احملـافظ امراً بـأعفـاء مدير

ÍdÐU'« ÊËbFÝ ≠ n−M «

وجه مـــــحـــــافظ الـــــنــــجـف لــــؤي
الـــيــاســـري كــتـــابــاً الـى االمــانــة
لرئـاسة الوزراء يـطلب فـيه اعفاء
مــديـــر مـــطـــار الـــنـــجف الـــدولي
عيسى عناد الـشمري من منصبه
وذلك لعـدم التـزامه بالـتوجـيهات
الــــصـــادرة الـــيه مـن احلـــكـــومـــة
احملليـة  وقيامة باحـالة مشاريع
ـطــار وتــعـيــ مـوظــفـ داخل ا

بـصـفـة عـقـود دون علـم احملافظ 
االمر الذي تـسبب بهـياج الشارع
الــنـــجــفي واســتــيـــاءهم من تــلك
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لوي اخلطيب
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نوري صباح الدليمي

ـسـتـشـفى مـصـطـفى الـهـرموش ا
من مــنـصــبــة وتـكــلــيف مـعــاونـة
ـسـتـشـفى حلـ اخـتـيـار الدارة ا

البديل الناجح). 
اجلـديــر بـالــذكـر انه بــعـد أعــفـاء
الـهـرمــوش من مـنـصــبـة أتـخـذت
دائـــرة صــحـــة احملــافـــظــة قــراراً
سـريـعـاً  بـتكـلـيـف مـعـاون مـدير
عام دائرة صـحة احملافـظة حسن
ستشفى الزهراء هلوس  مديراً 
الـتـعـلـيـمي لألطـفـال  ومن مـوقع
أدنى حلــــ تــــنــــســـيـب مــــديـــراً

ذكور. للمستشفى ا

كـــامـــلـــة وبـــدون اي تـــدخل العـــادة
ـدمـرة وتـوفـيـر جتـهـيز الـشـبـكـات ا

دة 24 ساعة). للمواطن 
WOzb³  WKJA

واضـاف ان (مشـكـلة الـطاقـة لـيست
ا هي مشكلة مبدئية ان لم فنية وا
يـتم الـتــفـاهم عـلــيـهـا ال يـكــتب لـهـا
الـنــجـاح وكـنت قــد وقـعت عـقـدا مع
شــركــة ســيــمـــنــز لــتــطــويــر بــعض
احملــطـات لــكـن الــروتــ والــلــجـان
وتـــدخل الـــنــواب اعـــاق مـــبـــاشــرة
الــشــركـــة حــيث مــضى ســـنــة عــلى
االتــفـاقــيـة دون الـشــروع بـتـفــيـذهـا
الــــتي كــــان من الــــؤمل ان تــــســــهم
ـتـفق عــلـيــهـا بـتــطـويـر ـشـاريـع ا ا
الــقـطــاع دون احلــاجـة الى الــوقـود
كمـا تـوفر مـبالغ طـائلـة كان الـعراق
يــنــفــقــهــا لــســد الــنــقص احلــاصل
ــنــظــومــة) ونــوه اخلــطــيب الى بــا
(وجــود مـــبــاحـــثــات بـــشــأن اجــور
واطـن ونـدرس هذا اجلبـايـة من ا
وضـوع بجـدية حـيث كلـفنـا وكيل ا
الـتوزيـع احمـد الـعـبادي التـخـاذ ما
ـوضــوع الرضـاء يــلــزم وتـســويــة ا

عنية بشكل قانوني). االطراف ا
وبــشــان جتــربــة اقـلــيـم كــردســتـان
ــجـــال الــطـــاقــة والـــتــعـــاون بــ
ـعنية ـولدات واجلهات ا اصحاب ا
ــــــواطـن يــــــدفع اردف قــــــائـال ان (ا
ــولــدات وفـق االســعـار الصــحــاب ا
دعومة من احلكومة واذا  الغاء ا
ـــــولــــدات الـــــدعم عـن اصــــحـــــاب ا
االسـعــار اعــلى بـكــثــيـر امــا بــشـأن
جتربـة االقليم فـهم بدأو من الـصفر
ولم يـواجـهـوا اي حتـديـات كمـا في

احملافظات االخرى). 
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ــوضــوع بــســريــة تــامــة وضــمـان ا
تقدم على التعيينات). حقوق ا
وتـــابـع ان (الـــوزارة اعــــدت خــــطـــة
ـــواطــــنـــ بـــالـــطـــاقـــة لـــتـــزويـــد ا
الـكـهـربائـيـة خالل الـفـصل بـنـحو 4
االف مـــيــكــاواط لـــكــنـــنــا واجـــهــنــا
حتديات ومعوقـات كبيرة ناجتة عن
تذبـذب االمدادات الـغازيـة من ايران
ــــدة بـــســـبب الــــتي  ايـــقــــافـــهـــا 
الــــصـــيــــانـــة اضــــافــــة الى ان هـــذا
وضوع يرتـبط بوزارة النفط التي ا
ــعــاجلـة وضــعت ســقــوفــا زمــنــيــة 
ــوقف والـشـروع بــتـطـويــر حـقـول ا

الغاز).
W uJ(« W UI²Ý«

مـؤكـدا ان (اخلـطـة الـتي وضـعـنـاها
اعتمدت على التخصيصات الناجتة
ـتوفرة لـدى احلكومة من القروض ا
ـــفـــروض ان تــــدخل حـــيـــز وكـــان ا
اضي الـتنـفيـذ في تـشرين الـثـاني ا
ولكن بسبب التظـاهرات وما رافقها
من احـــداث بــضــمـــنــهــا اســـتــقــالــة
احلـكـومـة وجـعل مـهـامـهـا تـصـريف
اعمـال يـوميـة تسـببت الى بـتعـطيل
خـطط جتــهـيــز الـكــهـربــاء وتـوفــيـر

مستلزمات الدعم).
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كشف وزيـر الكهـرباء لـؤي اخلطيب
دة عن ستـراتيـجيـة الوزارة خالل ا
ــنـظــومـة ـقــبـلــة لـتــطــويـر واقع ا ا
الــــوطـــــنــــيــــة فـي الــــبـالد من خالل
الـشــراكـة الــفـعــلـيــة مع مـؤســسـات
ــيــة رصـــيــنــة مــؤكــد ان هــنــاك عــا
مــعـــوقـــات وحتـــديـــات حتــول دون
استمرار الوزارة في تنـفيذ خططها
ــسـتـقـبـلـيــة مـشـيـرا الى ان قـطـاع ا
الـطـاقــة يـحـتـاج الى عـمل وتـطـويـر
مـسـتمـر لـتـحقـيق احلـاجـة الـفعـلـية

 . للمواطن
واوضح اخلـــطـــيب جملـــمـــوعـــة من
وسـائل االعالم بــيـنـهـا (الـزمـان) ان
(الـوزارة شــكــلت جلــان حتـقــيــقــيـة
لــلــكــشف عن حــاالت الـفــســاد الـتي
رافــقت الـتــعـيـيــنـات االخــيـرة الـتي
اطــلـــقت في الــوزارات مـن بــيـــنــهــا
ـقـصرة الـكـهربـاء وحتـديـد اجلهـة ا
والسيـمـا ان الفـساد مـوجود في كل
قابل مكان وان كان نـسبيا ولـكن با
ـبـالـغة) عـلـيـنـا ان ال نعـيش حـالـة ا
واطن الى (االبالغ عن اي داعيا ا
ـــالي او اداري في حـــالـــة فـــســاد 
الــــوزارة حـــــيث ســــنــــتــــعـــــامل مع

الفـــتــا الـى ان (ازمـــة شح الـــطـــاقــة
ــا بــدأت مــنــذ لــيــست جــديـــدة وا
ـاضي وتفاقمت تسعـينيـات القرن ا
بشكل كبـير بعد عام 2003 السباب
مــنــهــا شـح الــتــمـــويل اذ لــيس من
بـالغ علـى بناء نـطق صرف تـلك ا ا
ــنــظــومــة دون ايــجــاد وتــشــغــيل ا
ـشاريع تـفـكـيـر في االسـتـفـادة من ا
الـتي يــنــفق عـلــيــهـا امــوال طـائــلـة
والـقـيـام بـبـيع الـطـاقـة بـعـائـد مـجز
لــتـغـطـيــة تـكـالـيف االنــتـاج والـنـقل
والـــــــتـــــــوزيـع مـن اجـل ضـــــــمـــــــان
نـظومة ـومة عـمل ا االستـمرار ود
وتـطـويـرهـا حـتى تـسـتـوعب الـنـمو
الـسـكـاني الذي تـشـهـده الـبالد بـعد
عاشي للمواطن). حتسن الوضع ا
واردف بـــــالــــقــــول (كــــانـت هــــنــــاك
مبادرات تـهدف الى تصـويب العمل
ه للوصول الى اجلودة التي وتقو
رسمنـاها بدقـة ليكـون العمـل بجهد
مـــتــكـــامل واســتـــطــعـــنــا بـــجــهــود
تـضــامـنــيـة ان نــقـطع ايــام الـســنـة
بــاجـتــهـاد وتـفــان من قـبـل اجلـمـيع
ومـــازلــنـــا نـــعـــمل ونـــأمل حتـــقــيق
ــنـــظــومــة االفــضل بـــعــد حتـــويل ا
الــــوطــــنــــيــــة الى رافــــد مـن روافـــد
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ـكـانـيـة وفـقاً ـيـزة ا الـتنـمـويـة وا
ــدرجــة فـي كــتــاب لألنـــشـــــــطـــة ا
مـكـتـب رئـيس اجملـلس الـوزراء في
08-01-2020 وكـــــــــتــــــــاب وزارة
رسل إلى مكتب رئيس التخطيط ا
مجلس الوزراء في 2019-12-31
ـــشــاريع ــتـــضـــمن قــائـــمـــة بــا وا
قـترح تـنفـيذهـا ضمن الـرئيـسيـة ا

االتفاق العراقي  –الصيني. 
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الفتاً في بيان تـلقته (الزمان) امس
إلى (أهــمـــيــة بــيــان تــفــاصــيل كل
مشروع واكتمـال متطلبات اإلدراج
ـوقف مـن اخلـطـة إن من عــدمه وا
كـــــان مـــــدرجــــا أو غـــــيـــــر مــــدرج
وااللـتـزامـات الـتي تـفـضـلـهـا جـهة
الـتـعــاقـد إن كـانت مع مــتـعـاقـد أو
غـيـر مـتـعـاقد مـشـدداً عـلى أهـمـية
ــشــاريع وفـقــاً ألولــويـة اخــتـيــار ا

.( واطن وحاجة ا
و اجنـــز قــــسم االمـــتـــحـــانـــات في
ديرية العامـة للتربية في النجف ا
اكـثـر من  2500 مـعــامـلــة لـطــلـبـة

االمـتـحانـات اخلـارجـيـة خالل مدة
التسجيل والـتي ستبدأ بتأريخ  3
ــقـبـل. وقـال بــيــان من قــسم اذار ا
األعالم الــــــــتـــــــربـــــــوي ان قــــــــسم
األمـتـحـانـات نـظم مـا يـقارب  150
تأييـد تخرج و 250 وثيقـة للطـلبة
ــــشــــاركــــ في االمــــتــــحــــانـــات ا

اخلارجية السابقة).  
واشـــار الـــبـــيـــان الى ان  شـــعـــبــة
ـديـرية الـوثـائق والـشـهـادات فـي ا
صوب اسماء  58 اسماً وتنظيمها
الكـثـر من  500 وثـيـقــة لـلـمــعـاهـد

لغاة).  ا
وتابع انه اصدر (كتـب االستضافة
واالنتساب الكثر من  2145 طالبًا
وطــالـبـة). اجلـديـر بـالـذكـر ان هـذه
االرقـــــام الــــتـي صــــدرت مـن قــــسم
االمـتـحـانـات اجنـزت خالل الـفـترة
ـاضــيـة وبـجـهــود اسـتـثــنـائـيـة  ا
وتـــــزامــــنـت مع االوضـــــاع غـــــيــــر
ـسـتـقـرة الـتي يـشـهـدهـا الـبالد  ا
حـــيث اضــافـت عــبـــئــاً عـــلى عــمل

ديرية وظف في ا ا

اســتـحــصـال إدراج فــقــرة تـثــبـيت
الك احملـاضـرين اجملـانـيـ عـلى ا
الــدائم ضــمـن مــوازنـة 2020 ومن

درجات احلذف واالستحداث).
مـــؤكــدا ان (اخلـــطــوة تــأتـي بــعــد
الكات إحـالـة شريـحـة كبـيـرة من ا
الــتـــربــويــة في مــديــريــات بــغــداد
الـسـتـة على الـتـقـاعد اسـتـنادا إلى
ـوحد ,ونـظـرا لـلـجـهود الـقـانـون ا
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خاطب مـحافظ بـغداد مـحمـد جابر
الــعـــطــا مــجـــلس الــنــواب ووزارة
ــــالـــيـــة إلدراج فــــقـــرة تـــثــــبـــيت ا
احملـاضــرين ضـمن مـوازنـة  الـعـام
اجلاري. وقال بيان تـلقته (الزمان)
امس إن (الــعــطـــا رفع كــتــابــا إلى
ــالـيـة الــنـيـابــيـة وكـذلك الــلـجـنـة ا
ــالـــيـــة لــلـــمــوافـــقـــة عــلى وزارة ا


