
 �ضهر رم�ضان الكرمي له 
خا�ضية عظيمة متيزه عن 

باقي اأ�ضهر ال�ضنة

 يجب على ال�ضائم اأن 
ي�ضع له خطة وا�ضحة 

املعامل يف �ضهر رم�ضان، 
ميكنه حتقيقها 

جميع ال�ضائمني يعتربون اإن �ضهر رم�ضان الكرمي 
ل��ه خا�ضية عظيمة متي��زه عن باقي اأ�ضه��ر ال�ضنة، 
ب�ضب��ب فوائ��ده الإمياني��ة وال�ضحية الت��ي مينحها 
اهلل �ضبحان��ه وتعاىل اليهم، ولكن مع دخول  ال�ضهر 
الف�ضي��ل، تت�ضاعف العب��اء وامل�ضوؤوليات عليهم، 
ل�ضيم��ا املوظف��ني والك�ضب��ة م��ن الرج��ال منه��م 
والذي��ن دائمًا ما يق�ض��ون اأوقات �ضيامهم ما بني 
عمله��م و�رشائه��م للطعام بع��د انتهائ��ه وان�ضغال 
الن�ض��اء العام��ات يف اإع��داد وجب��ة الفط��ار بعد 

عودتهن، لتكملة متطلبات اأفراد ال�رشة وغريها. 
فلم��اذا يتمي��ز ه��ذا ال�ضهر املب��ارك عن غ��ريه من 
ال�ضه��ر؟ وكي��ف ي�ضتفي��د ال�ضائ��م م��ن نفحات��ه 
المياني��ة وال�ضحي��ة؟ وه��ل اإن العم��ل �ضيزيد من 
اأعبائه��م م��ن دوام و���رشاء الطع��ام وم�ضوؤولي��ات 

اأخرى؟ .
)اجلورن��ال( حتدث��ت م��ع بع���ض ال�ضائمني حول 

املو�ض���وع. 
�ضاعات اإ�ضافية

قال��ت من��ى زه��ري ح�ض��ان )موظف��ة( اأن��ا اأح��اول 
 ا�ضتغ��ال   ال�ضهر   الكرمي   يف   التقرب   اإىل   اهلل  �ضبحانه 
وتع��اىل، ولك��ن اأ�ضع��ر اأن يوم��ي مي��ر ب�رشع��ة من 
دون اأن اأدرك��ه اأو اأم�ض��ك ب��ه ، فان�ضغ��ايل بالعم��ل 
طيل��ة النه��ار وتفك��ريي بع��د الع��ودة اىل املن��زل 
مبتطلبات��ه واإع��داد الفط��ور واإجناز بقي��ة العمال 

الخ��رى ال�رشورية، جتعلن��ي يف حاجة ما�ضة اىل 
 عدة �ضاعات اإ�ضافية اأخرى اأكرث من �ضاعات اليوم 
نف�ضه من اأج��ل اأن اأمتكن من تاأدية املهام املوكلة 

على عاتقي جتاه اأفراد ال�رشة.
خطة وا�ضحة

اأم��ا يا�رش حممود ف��وؤاد ) موظف ( فق��ال، التوازن 
يف هذه المور مطلوب ب��ني القيام باأعباء ال�رشة 
والعب��ادة الروحية طيلة �ضاعات النهار، فالإن�ضان 
يج��ب اأن ي�ضع ل��ه خطة وا�ضحة املع��امل يف �ضهر 
رم�ض��ان، ميكن��ه حتقيقه��ا، ول يجع��ل اأي ظ��رف 
مهم��ا بل��غ حجم��ه اأو قوت��ه، اأن يحيده ع��ن هدفه 
ال��ذي ر�ضمه، عنده��ا ي�ضتطيع اأن ي�ض��ل اىل غايته 
المياني��ة ونيل الجر والث��واب واملغفرة والرحمة 

من اهلل �ضبحانه وتعاىل.
اال�ضتمتاع بال�ضهر 

يف ح��ني تق��ول �ضع��اد �ضمري حمي��د ) رب��ة بيت (، 
اإدارت��ي اجليدة لأولويات مهامي املنزلية، ب�ضورة 
�ضحيح��ة، وه��ذا يجب اأن ينطبق حت��ى على املراأة 
العامل��ة، ت�ضهم يف �ضيطرتي على ع��دد الدقائق اأو 
�ضاع��ات يومي يف �ضه��ر رم�ض��ان الف�ضيل، بحيث 
ل ت��وؤدي اىل بع���ض الفو�ض��ى الت��ي تعي�ضه معظم 
الن�ضاء، جتعلهن يق�ضني على ال�ضتماع بهذا ال�ضهر 
العظيم الذي ياأتي مرة يف كل عام، فكنت اأ�ضب كل 

اهتمامي بالعبادة والتقرب اىل اهلل عز وجل، ومن 
ثم بعدها تلك المور الخرى املنزلية وغريها.

العمل عبادة
غ��ري اأن جمي��ل كاظم داود ) �ضائق اأج��رة ( قال، ل 
اأحم��ل هم��ًا يف نف�ض��ي يف �ضه��ر رم�ض��ان، نتيجة 
عمل��ي ال�ض��اق يف ال�ضارع م��ن اأجل لقم��ة العي�ض، 
ول يجعلن��ي اأج��زع ،فالأج��ر يج��ب اأن يكون على 
قدر امل�ضقة، فال�ضطراب��ات النف�ضية التي يعي�ضها 
غ��ريي، ل وجود لها عندي من كرثة املهام، كعمل 
�ضائ��ق اأجرة، اأو زي��ارة ال�ضواق م��ن اأجل �رشاء ما 
حتتاج��ه العائلة، كوين مقتنع ب��ان العبادة ت�ضمل 
عم��ًا نوؤدي��ه باإتق��ان �ض��واء كان داخ��ل املنزل اأو 
خارجه، ول اأحتجج باين �ضائم واأجل�ض يف املنزل 
من دون عمل، فهذه ل ير�ضي اهلل �ضبحانه وتعاىل، 

لن ال�ضهر الكرمي للعبادة والعمل.  
الرتابط العائلي

بينم��ا تق��ول اأمل جرب حم��ي ) خياط��ة (، اأعترب اأن 
امل�ضارك��ة املنزلية ما بني الرجل وزوجته، م�ضاألة 
غاي��ة يف الهمي��ة ب�ضكل ع��ام، ويف �ضهر رم�ضان 
ب�ضكل خا���ض، فم�ضاركة جميع اأف��راد ال�رشة معًا 
يف اإع��داد وجبت��ي الفط��ور وال�ضح��ور م��ن المور 
اجلميل��ة والرتاب��ط ال���رشي الت��ي تعي�ض��ه العوائل 
يومي��ًا طيل��ة ال�ضه��ر الف�ضي��ل، رمب��ا في��ه فوائ��د 
عل��ى املراأة عن طري��ق تخفيف وط��اأة العمل عنها 
ب�ض��كل كب��ري، ولك��ن بوجوده��م بقربه��ا ي�ضعره��ا 
بالف��رح وال�ضع��ادة يف ه��ذه الي��ام املباركة التي 
يتواج��دون جميعه��م من حولها عل��ى مائدة واحد 
وه��ي املائدة الرم�ضاني��ة التي تلم �ضم��ل العوائل 

دائم��ًا، فال�ضتمتاع والرتفي��ه مطلوبان فيه كونه 
�ضهر كرنف��ال وفرح من خال الت��زاور بني النا�ض 
والتوا�ضل العائلي بع��د اأن �ضغلتهم متاعب احلياة 
على ال ي�ضبب لهم اإزعاجًا مع م�ضاغلهم اخلا�ضة. 

هدر الوقت
اأ�ض��اف خلي��ل طال عب��د الله ) طال��ب جامعي ( 
بقول��ه، مو�ضوع الوقت اأمراً �ضغل جميع ال�ضائمني 
ب�ض��كل يومي، حي��ث ي�ضع��رون حينها، بان��ه قليل 
ن�ضبي��ًا اىل تهيئته املائ��دة الرم�ضانية من �رشائها 
م��ن ال�ض��واق وجلبه��ا اىل املن��زل بزم��ن مع��ني، 
لإع��داده من قب��ل ن�ضائهم، لذل��ك كان والدي يوؤكد 
اأن يقم��ن با�ضتخ��دام  عل��ى والدت��ي و�ضقيقات��ي، 
اأ�ضاليب ب�ضيطة توفر لهن معظم �ضاعات النهار من 
دون التاأخ��ري يف اإع��داد الفطور ع��ن طريق جتهيز 
اخل���رشاوات وحفظها بطريق��ة �ضليمة يف الثاجة 
اإ�ضاف��ة اىل جمي��ع ال�ضياء الت��ي يحتاجه املنزل، 
بغية عدم ا�ضته��اك الوقت يف الت�ضوق اأو التجهيز، 
وه��ذا بدوره يوؤدي اىل عدم ال�ضعور بالإجهاد الذي 
تعاني��ه معظ��م الن�ض��اء ويعطيهن فر�ض��ة منا�ضبة 
للنوم ب�ضكل �ضلي��م، واأي�ضًا ل يحدث خلل يف نظام 

نوم ال�ضائم بعد انق�ضاء ال�ضهر الف�ضيل.  

احلفاظ على ال�ضحة
اأ�ض��ارت مرمي وليد �ضاك��ر ) موظفة ( اىل اإنها تقوم 
بتجهيز طع��ام الفطار منذ الليل، كي تخفف عنها 
تعب��ه بع��د عودته��ا من العم��ل وت���رشع يف الوقت 
نف�ض��ه م��ن اإعداده��ا له��ذه الوجبة، وه��ذا ل ميكن 
اإجن��ازه ال م��ن خال و�ض��ع جدول غذائ��ي ب�ضكل 
جي��د، لن اأغل��ب املاأك��ولت التي تتناوله��ا طيلة 
الع��ام غري جي��دة، ويج��ب ت�ضني��ف الطع��ام على 
فائدته وكي ل ي�ضهم يف م�ضار �ضحية، لن اإحدى 
فوائ��د ال�ضي��ام الت��ي ترجوه��ا فيه، ه��و التخل�ض 
ومعاجل��ة اجل�ض��م وتنقيته من ال�ضم��وم التي ملئته 
نتيج��ة تن��اول طع��ام غري �ضح��ي م��ع تر�ضيد يف 

ا�ضتهاك امل�ضاريف وتقليلها.  
الت�ضبيحات �ضغلي و�ضاغلي

اأو�ض��ح رام��ي عبد اخلالق موح��ان ) �ضاحب حمل 
لبي��ع امل��واد الكهربائي��ة ( بقول��ه، ق��راءة الق��راآن 
والت�ضبيح��ات �ضغل��ي و�ضاغل��ي يف ال�ضه��ر الكرمي، 
ويف جمي��ع الوق��ات املتاح��ة يل، اإن كان��ت بني 
اأف��راد اأ�رشتي اأو يف العم��ل، ففيه بركة ورزق كثري 
ورحم��ة مغفرة من اهلل �ضبحان��ه وتعاىل، وكنت ل 
اأن�ضى املحافظة على النظ��ام وبناء عاقات طيبة 
مع النا�ض جميعهم، لنهم �ضيكون خري عون و�ضند 

 يل يف حال��ة احتج��ت اىل عونهم يف اجتياز بع�ض 
الوقات ال�ضعبة التي رمبا قد متر بي يف حياتي. 

 لنا كلمة
اأ�ضب��ح م��ن ال���رشوري تنظي��م الوق��ت يف �ضه��ر 
رم�ض��ان، فعندما يريد ال�ضائم القي��ام باأي �ضيء، 
يج��ب اأن ي�ض��ع معاي��ري حم��ددة ت�ضمن ل��ه ح�ضن 
الأم��ور  ت��زداد  رم�ض��ان  �ضه��ر  التنظي��م، لن يف 
الروحاني��ة و يت�ضاب��ق اجلميع يف التق��رب اإىل اهلل 
بال�ض��اة و ال�ض��وم، لذل��ك يجد ال�ضائ��م نف�ضه يف 
حال��ة خمتلفة عن بقية ال�ضه��ر الأخرى، بحيث  ل 
يجد اأغلبهم الوقت الكايف يف امل�ضاء للقيام ب�ضيء 
م��ن طقو���ض رم�ض��ان ب�ضب��ب ال�ضتع��داد لتن��اول 
الإفط��ار وغالب��ًا قد يك��ون لديه��م التخطيط لعمل 
عزمي��ة ما اأو اأن اأحدهم ق��ام بدعوته على الإفطار، 
وي�ضع��رون ب��ان ل طاق��ة له��م للقي��ام بعم��ل ما، 
نتيج��ة تغري منط حياتهم اليومية الذين داأبوا على 
ممار�ضته��ا يوميا، وكان عليه��م اأن يتعلموا كيفية 
اإدارة الوق��ت �ض��واء كانوا يعمل��ون اأم ل، من خال 
امتاكهم كاف��ة الو�ضائل لتحقيق اأهدافهم اليومية 
و ه��ذا يتطلب حتديد الأهداف جيداً من ثم تنفيذها 

بدقة. 

تبح��ث معظم ال��دول وتعط��ي وقتها وبحثه��ا الدائم م��ن اأجل 
ال�ضتف��ادة م��ن الطاق��ة النظيف��ة، بالرغ��م م��ن اإن بع�ض تلك 
ال��دول ق��د تفتقد اىل ه��ذه الطاق��ة لعدة اأي��ام ب�ضب��ب اأجوائها 
املمط��رة، ولكنه��ا حت��اول اأن جتعلها بدي��ًا من ه��ذه الطاقة 
احلالي��ة التي ت�ضتخدم م��ن قبلهم وت�ضتخرج م��ن الوقود الذي 
غالب��ًا ما تتعر�ض اأ�ضعاره ب��ني مدة واأخرى اىل هزات عاملية، 
فينجح��ون يف م�ضعاهم هذا وتكون رديف��ة للطاقة لديهم، اأما 
يف الع��راق ف��ان الطاق��ة ال�ضم�ضي��ة املجانية الت��ي وهبها اهلل 
�ضبحان��ه وتعاىل عليهم طيلة العام باأجوائه املعتدلة من دون 
مقاب��ل، ياحظ اأن اأي جهة م��ن اجلهات امل�ضوؤولة مل ت�ضهم يف 
ال�ضتفادة منها وغريها، كالرياح وم�ضاقط المطار، عدا اإنارة 
ال�ض��وارع فقط، فكان العتماد على املول��دات الهلية من اأجل 
تزوي��د املواطن به��ذه الطاقة التي اأ�ضتغله��ا بع�ضهم يف زيادة 

ثرائه ب�ضورة غري طبيعية، خطوة ل يريدون تغيريها.
 فه��ل �ضتقوم اجله��ات احلكومية بال�ضتفادة م��ن هذه الطاقة 
النظيف��ة �ضم��ن م�ضاري��ع ت�ضعه��ا بدي��ًا ع��ن العتم��اد على 
الوطني��ة اأو املولدات الهلية؟ ومل��اذا ل يعي امل�ضوؤول اإن هذه 
امل�ضاري��ع غري مكلف��ة قيا�ضًا ملايني ال��دولرات التي �رشفت 
م��ن دون فائدة؟ ومتى �ضي�ضعر املواطن العراقي باخلا�ض من 
رحم��ة الطاقة الوطني��ة واملولدات الهلي��ة، عندما تكون لديه 

طاقة بديلة من ال�ضم�ض يتحكم بها كيفما ي�ضاء؟
اأرائه��م  ح��ول  املواطن��ني  بع���ض  م��ع  حتدث��ت  )اجلورن��ال( 

ومقرتحاتهم ب�ضاأن ال�ضتفادة من هذه الطاقة النظيفة.
الطاقة البديلة

فقال �ضعيد عامر ح�ضني ) موظف (، لي�ض بغريب عن دول العامل 
عندم��ا ي�ضعون اىل البحث ع��ن الطاقة النظيفة التي وهبها اهلل 
�ضبحانه وتعاىل اىل جميع الب�رشية من دون مقابل، فيحاولون 
البتعاد كل البعد عن الطاقة احلالية امل�ضتخدمة وامل�ضتخرجة 
من الوق��ود التي كانت وب��اًل عليهم عندما تذبذب��ت اأ�ضعارها 
ب��ني فرتة واأخ��رى، لتنعك���ض �ضلب��ًا عل��ى كل م�ضاريعهم التي 
تعتم��د عليها، فتعريف الطاقة النظيفة كما هو معلوم للجميع، 
ه��ي التي تنتج من اأ�ضعة ال�ضم�ض والرياح وم�ضاقط املياه التي 

تتواجد لديهم، فيعملون من خالها لفائدة مواطنيهم. 
اال يف العراق

اأم��ا اآم��ال علي ه��ال ) موظف��ة ( فقالت، اإن �ضم���ض العراق ما 
زال��ت دافئ��ة على مدار ال�ضنة، ال يف بع���ض ال�ضهر الذي يتاأثر 
مناخ��ه مبنخف�ضات جوي��ة من بع�ض الدول، بينم��ا اأ�ضمع من 
ابنتي الت��ي ت�ضكن مع زوجها يف اأحدى الدول الوروبية، اإنهم  
ل ي��كادون ي�ضاه��دون ال�ضم���ض ال م��رة كل ع��دة اأي��ام، ب�ضبب 
اأجوائه��م املمطرة واأحيان��ًا املثلجة، ومع هذا فقد ا�ضتغلت تلك 

ال��دول الطاق��ة ال�ضم�ضية، لتولي��د الكهرباء وتعم��ل دول كثرية 
عل��ى ال�ضتف��ادة م��ن ه��ذه الطاقة املجاني��ة الت��ي وهبها اهلل 
�ضبحان��ه وتعاىل للب�رش، ال يف الع��راق، فنحن يف �ضبات دائم، 

ل نعرف ما يجري من حولنا من تكنولوجيا وتطور طبيعي.
اأزمة الكهرباء

بينما ق��ال كمال عبد الرحيم عماد ) �ضاحب حمل لبيع املواد 
الغذائية (، نحن نعاين منذ �ضنني م�ضت م�ضكلة اأزمة الكهرباء، 
وا�ضتغ��ال اأ�ضح��اب املولدات ه��ذه املعاناة الذي��ن ا�ضتفادوا 
منه��ا مببال��غ طائل��ة، حول��ت بع�ضه��م اىل م�ض��اف الثري��اء 
وعل��ى ح�ض��اب املواطن��ني الذي��ن ل يري��دون �ض��وى احل�ضول 
على هذه الطاق��ة لعوائلهم واإنارة منازله��م ملذاكرة اأطفالهم، 
وبالرغ��م من دخ��ول جميع التكنولوجيا اىل الع��راق، ولكن ما 
زال الهم��ال يعلو ه��ذه القطاع املجاين احليوي يف وقت نحن 
اأح��وج من الخرين للكهرباء، ول اأعرف، هل اإن م�ضاريع اإنارة 
ال�ض��وارع اأهم من من��ازل النا�ض؟ اأم ل يعلمون بهذه املو�ضوع 
ال��ذي غزا جمي��ع الدول القريب��ة والبعيدة، وه��م من�ضغلون يف 
كيفي��ة ا�ضت��رياد امل�ضتق��ات النفطية من اأجل ت�ضغي��ل املولدات 

الهلي��ة للموطن��ني، م��ن اأن يتعب��وا اأنف�ضه��م يف درا�ض��ة ه��ذه 
امل�ضاري��ع الت��ي وهبها اهلل لنا حالنا ح��ال جميع الب�رش الذين 

ا�ضتفادوا منها من دون مقابل. 
اإنارة ال�ضوارع

غ��ري اإن فري��د عبد الغني �ضعيد ) طال��ب جامعي ( قال، �ضحيح 
�ضه��د الع��راق م�ضاريع يف ه��ذا امل�ضمار وجهوده��م م�ضكورة، 
ولكنه��ا كان��ت متوا�ضع��ة ب�ض��ورة كبرية م��ن اأج��ل ا�ضتغال 
الطاق��ة ال�ضم�ضي��ة، منه��ا عل��ى �ضيبل املث��ال م��ا اأ�ضاهته عند 
خروج��ي اىل الكلي��ة يومي��ًا، كم�رشوع اإن��ارة ال�ض��وارع، الذي 
ب��داأ تنفيذه منذ �ضن��وات ما�ضية ولكنه مل يكت��ب له ال�ضتمرار، 
نتيج��ة الأو�ضاع الأمنية غري امل�ضتق��رة، التي األقت ب�ضعوبات 
عل��ى تغذية اإنارة �ض��وارع بغداد بالطاق��ة الكهربائية، ما دفع 
اجله��ات املخت�ضة للجوء اإىل طاقة ال�ضم�ض، كما تفعلها معظم 
ال��دول العاملي��ة لإدخ��ال تقني��ات الطاق��ة املتج��ددة يف هذا 
القط��اع املهم، غري اإنها كانت خجولة وذابت مع اليام حالها 

حل جميع امل�ضاريع الخرى. 
م�ضاريع خايا �ضم�ضية

طالبت هناء مهدي عبا�ض ) طالبة جامعية ( من جميع اجلهات 
احلكومي��ة ا�ضتغال بع���ض الم��وال املخ�ض�ضة له��ذا القطاع 
والعمل على اإقام��ة م�رشوع خايا �ضم�ضية يف كل املحافظات 
من اأج��ل احل�ضول على الكهرباء، ح��ني تو�ضع  فوق كل منزل 
لمت�ضا�ض الطاقة ، لتكون طاقة بديله لهم ، اأف�ضل من انتظار 
ع��دد من ال�ضاعات ملجيئ الوطني��ة اأو العتماد ب�ضورة كاملة 
عل��ى اأ�ضح��اب املول��دات الهلي��ة الذي��ن ا�ضتغل��وا املواطنني 
ورفع��وا اأ�ضعارهم ب�ضورة غري طبيعية، يف ظ��ل اإهمال وا�ضح 

ورقابة غري موجودة عليهم، والواقع ي�ضهد بذلك.
خدمة املواطن

�ض��كا حممد حامد جميد ) �ضاحب حمل لبيع املواد الن�ضائية ( 
من �ضعوب��ة ال�ضتحمام يف بع�ض اليام �ضباحًا قبل خروجه 
اىل العم��ل نتيجة لعدم وج��ود الكهرباء التي ت�ضهم يف ت�ضخني 
املي��اه، وه��ذه معان��اة يومية، فم��ن اأي��ن ي�ضتطي��ع النا�ض اأن 
ي�ضتحم��ون �ضباح��ًا قبل خروجهم اىل العم��ل؟ اأو تقوم الن�ضاء 
بغ�ضل ماب�ض اأفراد ال�رشة اأو تنظيف الواين، فلو كان فوق كل 
منزل خايا �ضم�ضية، ميكن اأن توليد الطاقة اأو تختزنها عندما 
تتعر���ض لل�ضم���ض يوميًا،  ل��كان جميعهم ح�ضل��وا على املياه 
احل��ارة والكهرب��اء مع��ًا، وبه��ذا �ض��وف نبتعد ع��ن ال�ضخانات 
الكهربائي��ة نهائيًا،  فال�ضم���ض موجودة،  ول حتتاج اىل تقنية 
عظيمة، حتى ن�ضاهد من يقدم بهذه امل�ضاريع الب�ضيطة من اأجل 

خدمة املواطن العراقي.
هموم طويلة

دع��ت منتهى حميد ح�ض��ن ) خياطة ( اىل العم��ل الفوري حول 
ه��ذا امل�رشوع الت��ي �ضوف يق��وم بتوف��ري الطاق��ة الكهربائية 
للعراقي��ني ب�ض��ورة كب��رية، حي��ث �ضي�ضه��م يف اإراحته��م م��ن 
هم��وم طويل��ة جثم��ت عل��ى �ضدورهم م��ن دون حل��ول تنهي 
ه��ذه املع�ضلة، فم�ضاريع اإنارة ال�ض��وارع مهمة، ولكن املواطن 
يريده��ا له يف منزل��ه ليقوم با�ضتخدامه��ا، ل اأن ي�ضاهدها يف 
ال�ضارع، ومنزله تعمه الظلمة، فهو ي�ضتحق اأن يعمل اجلميع يف 
خدمت��ه، ل اأن يعمل��وا يف زيادة معاناته وه��م يتفرجون عليه 

يف حمنته وحده، ولنبداأ من الن يف العمل وبهذه الطريقة. 
دعايات ال تخدم

�ضخ��ر نه��اد خمي���ض عبد الرحم��ن ) �ضائ��ق اأجرة ( م��ن بع�ض 
القاوي��ل التي ي�ضمعها عندم��ا يطرق هذا املو�ض��وع اأمامهم، 
ب��ان اجلهة اأو الوزارة الفانية، قامت بهذا امل�رشوع وهو لي�ض 
بجدي��د على واقع العراق، ولكن م��ا موجود على اأر�ضه اأقاويل 
فق��ط ولي�ضت اأفعال، فم��ا الفائدة التي �ضتعود على املواطن يف 
ه��ذه الدعاي��ات الت��ي يقولها لإب��راز ع�ضات بع���ض اجلهات 
بانه��ا قد قام��ت بهذا امل���رشوع، ول توج��د اأي نتائ��ج مثمرة 
يلتم�ضه��ا املواط��ن م��ن خال ه��ذه القاوي��ل التي عف��ا عنها 
الزم��ان ونامت كغريها م��ن امل�ضاريع املزم��ع اإقامتها والتي 

كانوا يطلقون عنها العماقة. 

تنظيم الوقت في شهر رمضان الفضيل، مهمة يجدها الصائم صعبة للغاية!! 

الشمس... طاقة نظيفة مجانية..

 لماذا ال يستفيد العراق منها للقضاء على أزمة الكهرباء؟ 

تحقيق ــ  دريد ثامر 

بغداد ــ قسم التحقيقات
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 جميع الدول تبحث عنها 
وتنفذ م�ضاريع عمالقة 

خلدمة مواطنيها  

 املواطن يريد طاقة بديلة 
يف منزله ال اأنارة ال�ضوارع 
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