
ما ان اعلن رئي�س الوزراء حيدر العبادي يف �ساعة 
متاأخللرة مللن ليل الأحد املا�سللي انطللاق معركة 
حترير املو�سللل من تنظيم داع�س الرهابي ، وبعد 
م�سللي ب�سللع دقائق مللن العان بللدء  العراقيون 
اعاميللا  ولكللن  للمعركللة  اأي�سللًا  ا�سللتعداداتهم 
عللر قنللوات تلفزيونيللة بخطللاب اعامللي واغاين 
وطنية  عديدة وعر و�سللائل التوا�سللل الجتماعي 
بلل)ها�سللتاغات( غزت مواقع التوا�سل الجتماعي 
خال �ساعات. وت�سهد معركة املو�سل توحد جميع 
اطيللاف العراقيللن مبختلللف الديللان والطوائف، 
فاجلميللع يتمنون حتريللر املدينللة يف اأقرب وقت، 
ا�ستعدادا لاحتفال بهزمية املتطرفن على اأر�سهم 
بعد عامن من �سلليطرتهم على ثلث م�ساحة الباد. 
القنوات التلفزيونية ومواقع التوا�سللل الجتماعي 
كانللت لها احل�سللة الكر من تغطيللة املعركة عر 
ن�رشات اخبار اكرث من ال�سللابق و و�سائل التوا�سل 
الجتماعي )الفي�سبوك ،التويرت( عر البث املبا�رش 
وه�سللتاغات تقللوي عزمية العراقين ، وخ�س�سللت 
القنللوات التلفزيونية  تغطيات ا�سللتثنائية وطويلة 

متتد ل�سللاعات يوميا تت�سللمن اآخر اأخبار املعركة 
و�سيا�سللين،  وحمللللن  نللواب  مللع  ومناق�سللتها 
قللوات  يرافقللون  الذيللن  مرا�سللليها  عللر  واي�سللا 
المللن العراقيللة عند اخلطللوط الماميللة للمعركة. 
وكان لاأغللاين الوطنية والق�سللائد ال�سللعرية التي 
انت�للرشت ب�رشعللة يف القنللوات وعلللى الذاعللات، 
حتى الفوا�سل الق�سرية التي متتد لثوان خ�س�ست 
ملعركة املو�سللل عر اإح�سللاءات او لقطات جلنود 
عراقيللن يف املعركللة وحتللى مقاطللع كوميديللة 
وحتللارب  املتطرفللن  تنتقللد  وم�سللحكة  طريفللة 
تفكريهللم. وحتولللت  الرهابللن وطريقللة  افللكار 
اغلب الرامللج الجتماعية والثقافيللة يف القنوات 
والذاعات جميع موا�سلليعها اىل املو�سل واخبار 
تقللدم القللوات املحللررة حلظللة بلحظللة عللر كل 
الو�سللائل املتاحللة  مللن قنوات واذاعات و�سللحف 
انت�للرش  بينمللا   ، الجتماعللي  التوا�سللل  وو�سللائل 
ع�رشات املرا�سلللن يف ال�سللوارع للقللاء املواطنن 
خ�س�سللت  فيمللا  املعركللة،  حللول  اآرائهللم  ونقللل 
الإذاعات ارقام ات�سالتها لنقل م�ساعر العراقين. 

الجتماعللي  التوا�سللل  و�سللائل  عللر  وانت�للرشت 
مبختلللف تطبيقاتهللا )في�سللبوك وتويللرت ،ومواقع 
اخرى( ع�رشات ال�سور و الها�ستاغات �رشيعا �سمن 
حملة اإعامية اطلقها نا�سطون مدنيون ومواطنون  
لدعم معركة حترير املو�سللل، وال�سللتعداد للحرب 
اللكرتونيللة �سلليبداأها "داع�للس" قريبللا عللر ن�رش 
اأخبار و�سللور ومقاطع فيديو حتللوي عمليات قتل 
عنيفللة توؤثر علللى معنويات العراقيللن. ومن ابرز 
الها�سللتاغات التللي انت�للرشت خال الأيللام القليلة 
)#_املو�سللل_ )#املو�سللل_تتحرر(،  املا�سللية 
تنت�رش(،)#املو�سل_لكل_العراقين(،)#و�سلنا_
 ، ) جلي�س ا _ طبلها _ �سللل ملو ا # ( ، ) �سل ملو ا
و)#باملو�سللل_ )#العراق_يدحر_الرهللاب(، 
وبع�للس  التغريللدات  هللذه  وا�سللتحوذت  نلتقللي(. 
ال�سللور من ار�للس املعركللة  على املراتللب الأوىل 
يف تريند توتري، وو�سلللت اىل اكللرث من 100 الف 
تغريللدة خال ايام قليلة ا�سللافًة اىل مواقع اخرى 
، و�ساهم غالبية العراقين وخ�سو�سا من ال�سباب 
علللى ن�رش هللذه التغريللدات حتى على املن�سللورات 
التي تتناول ق�سللايا اجتماعية او ثقافية والهدف 
هو ن�رش الها�سللتاغات ب�رشعة. موقع في�سللبوك هو 
الكرث �سللعبية بن العراقين بينمللا ل يلقى تويرت 
رواجا كبللريا، ولكن منذ مطلع العللام احلايل بداأوا 
باإن�ساء ح�سللابات على تويرت بعدما لفت انتباههم 
ان تنظيم "داع�س" ومنا�رشيه ين�سللطون اكرث على 
توتللري، وجنللح العراقيللون يف مناف�سللة تغريللدات 
تكريللت  يف  �سللابقة  معللارك  خللال  املتطرفللن 
والفلوجللة. قبللل انطللاق املعركللة باأيللام قليلللة  
عللاد النا�سللطون العراقيللون اىل التح�سلليد حلملللة 
اإعامية جديدة ا�سللتعدادا ملعركة املو�سل، وقامت 
بع�س ال�سللفحات بتعليللم العراقين كيفية اإن�سللاء 
ح�سللابات على توتري واحل�سول على اكر عدد من 
املتابعللن، وطريقللة ن�رش تغريدات موحللدة لتغزو 
توتللري. احللدى ال�سللفحات امل�سللهورة علللى موقع 
الفي�سبوك، ويديرها جمموعة من ال�سباب من كافة 
حمافظللات العللراق ومبختلف الديللان والطوائف، 
وبللداأت بالرتويج اىل ا�سللتخدام تويرت والفي�سللبوك 
عر من�سللورات تدعللو العراقين اإىل امل�سللاركة يف 
احلللرب الإعاميللة املقبلة. احلملللة العامية على 
تويللرت وفي�سللبوك ت�سللعى لدعللم القللوات الأمنيللة، 
وحماربة مقاطع الفيديو وال�سللور التي �سين�رشها 
"داع�س" عن املعركة، وغالبا ما يقوم املتطرفون 
بن�رش مقاطع فيديو قدمية او كاذبة ملعارك �سابقة 
�سللمن ن�سللاطه الإعامللي علللى مواقللع التوا�سللل 
الجتماعللي عر الآلف مللن عنا�رشه ومنا�رشيه 
م�سللتغلن جهللل بع�للس ال�سللخا�س  وتقللع مهمة 
العراقيللن يف نقللل وعك�للس ال�سللورة احلقيقة من 
ار�للس احلللدث . وكانت "�سللبكة العللام العراقي" 
وهللي موؤ�س�سللة تابعللة اىل احلكومللة ومتتلك ثاث 

قنللوات تلفزيونية وجريدة وجملة واذاعات عديدة، 
اعلنت مع بدء املعركة عن ت�سكيل "حتالف العام 
الوطنللي" الللذي ي�سللم و�سللائل العللام العراقيللة 
لتغطيللة معركللة املو�سللل وجمابهللة ال�سللائعات. 
واأعلللن هذا التحالللف العامي عن م�سللاركة نحو 
)500( �سللحفي حملي يف تغطيللة املعارك بعدما 
ا�سللدر اجلي�س العراقي اجراءاته التنظيمية لت�سللّلم 
طلبات و�سللائل العام حول مرا�سللليها لتزويدهم 
باملعللدات الازمللة ونقلهللم اىل ار�للس املعركللة 
عللر طائللرات، وا�سللبحت القنللوات التي ل تر�سللل 
مرا�سليها اىل املعركة منتقدة من جميع العراقين 

واملعنين وقلت ن�سبة م�ساهدتها بينهم .
النا�سللط املللدين علي عدنللان  حذر من ال�سللائعات 
خللال املعركة، وقال خال حتدثلله لنا: "يف  هذه 
الأيام ن�سللهد حربللًا اإعامية عر مواقع التوا�سللل 
الجتماعللي، يجب التاأكد من م�سللمونها قبل ن�رش 
ال�سور ومقاطع الفيديو والخبار ، وعلينا ان نقوم 
بن�رش ال�سور البطولية والإن�سانية لقواتنا المنية، 
الول".  املقللام  اإعاميللة يف  �سللتكون  فاملعركللة 

فنانللون ور�سللامون ومثقفون ان�سللموا اىل احلملة 
العاميللة ا�سللتعدادا ملعركللة املو�سللل، ون�للرشت 
الع�رشات من الق�سللائد والق�سلل�س الق�سللرية حول 
معاناة اهايل املو�سللل املحا�رشين منذ �سللنوات، 
بينمللا ر�سللم البع�للس كاريكاتللريات لدعللم اجلي�س 
والوعيللد مللن تنظيللم "داع�للس" وزعيملله ابللو بكر 
البغدادي. ا�سللافًة اىل ن�رش بع�للس مقاطع الفيديو 
التي ت�سللخر مللن التنظيم وطريقللة تفكريهم بطرق 
مبتكللرة وم�سللحكة وا�سللبحت تلقي رواجللًا كبرياً 
بللن العراقيللن . وقبل اأيللام اأعلنت هياأة "احل�سللد 
ال�سللعبي" عللن اإطللاق حملللة اعاميللة ا�سللتعدادا 
ملعركللة املو�سللل، وقالللت يف بيللان "ان احلملللة 
تطوعية و�ستكون الأكر يف العراق و�سي�سارك فيها 
نحللو 500 اإعامللي، غالبيتهم �سللريافقون القوات 
المنيللة خللال املعارك". وا�سللافت ان "10 اآلف 
نا�سللط عراقي علللى مواقللع التوا�سللل الجتماعي 
�سي�سللاركون يف هللذه احلملللة عللر نقللل الخبللار 
القللوات  حتققهللا  التللي  والنت�سللارات  احلقيقيللة 
الأمنيللة، ومنللع ن�للرش ال�سللائعات التي �سللين�رشها 

املتطرفون خللال املعركة". الإرهللاب اللكرتوين 
بللات ظاهرة عاملية لن�رش الأفكار املتطرفة، موقع 
تويرت اعلن يف اب )اغ�سللط�س( املا�سللي عن ايقاف 
)360( الللف ح�سللاب منللذ حزيللران )يونيللو( عام 
2015 كجزء من حربه �سللد ن�رش كل ما ي�سللجع 

الإرهاب.
 وغالبللا ما يقع العراقيون يف فخ الخبار الكاذبة 
عر ن�رش معلومات و�سللور ومقاطللع فيديو كاذبة 
تثللري النقا�سللات الطائفيللة بللن العراقيللن مثلما 
ح�سللل يف ال�سللتباكات التللي جللرت بن "احل�سللد 
ال�سللعبي" والبي�سللمركة يف مدينللة طوزخورماتو، 
ومعللارك الفلوجللة وتكريللت والرمللادي. وي�سللعى 
العراقيللون اىل حماربللة "داع�للس" اإعاميللا علللى 
طريقتهللم لنهللم اكللرث ال�سللعوب يف العللامل وقعوا 
�سللحية احلللرب العاميللة اللكرتونيللة، فتنظيللم 
"داع�للس" احتل العديد من مدنهم يف عام 2014 
بوا�سطة ال�سللائعات، ولكنهم اليوم م�ستعدون جيدا 
ملعركة حترير املو�سللل التي م�سى على انطاقها 

عدة ايام .

تلك الحمال �سكلت عبئا كبريا على املنظومة الوطنية 
التي تعاين اأ�سللا من م�ساكل كثرية يف بناها التحتية 
التي انهكتها احلروب املدمرة التي تعر�سللت لها اغلب 

املرافق اخلدمية يف جميع املناطق العراقية.
جتاوز جماين

يف اأحيللاء �سللكنية كثللرية وخ�سو�سللا تلللك القريبللة 
مللن ال�سللواق او الحيللاء ال�سللناعية حتولللت ع�رشات 
البيللوت اىل معامل ت�سللهلك وحدات كبللرية من الطاقة 
املخ�س�سللة اأ�سللا لا�سللتخدامات املنزليللة، فمكائن 
اخلراطة و�سناعة الفافون وتعبئة املياه وامل�رشوبات 
الغازيللة ومعامللل تعليللب املللواد الغذائيللة مللن ابللرز 
ال�سللناعات املتخفية داخل البيوت وت�ستهلك الكهرباء 
ب�سللكل مفرط ما يت�سبب باأعطاب متتالية )للمحولت( 
يف املناطق ال�سللكنية التي تتعر�س لنقطاعات طويلة 

ب�سبب تلك التجاوزات.
ثقافة الرت�سيد

 يف مناطق واحياء �سللكنية ببغداد �سكى مواطنون من 
غياب ثقافة تر�سلليد وا�ستهاك الكهرباء لدى الكثريين 
مللن �سللكنة تلللك الحيللاء، فالبع�للس منهللم يرف�للس 
الن�سللائح والنتقادات للتجاوزات ويعدها تدخا غري 
مللرر، فيقللول منعم عبللد الواحد )33(عاما  �سللاحب 
حمللل لبيع املللواد الكهربائية يف �سللوق �سللال: نعاين 
من انقطاعات متكررة تدوم ل�ساعات طويلة عند عطب 
)املحللولت( ب�سللبب الحمللال الزائللدة التللي تنتج عن 
ت�سللغيل املكائن ال�سللناعية  داخل بع�س البيوت التي 
ت�سللتغل كور�س ومعامل و�سللط الحياء ال�سكنية، وعلى 
الرغم من املنا�سدات وال�سكاوى التي نبعثها للمجال�س 
البلديللة ودوائللر الكهربللاء ال ان احلال يبقللى كما هو 
ب�سللبب ا�سللتغال ا�سللحاب تلللك امل�سللالح لعاقاتهم 
ال�سخ�سللية يف جتللاوز القانللون و�سللعف الجللراءات 
الرقابية التي ت�سللهل عمل تلك الور�س وجتاوزها على 
�سللبكة الطاقة الوطنية، ف�سللا عن غياب ثقافة تر�سيد 
ا�سللتهاك الكهرباء لدى الكثرييللن ممن يعترون توفر 
الكهرباء مغنما ي�سللتفاد منه باأق�سى احلدود من دون 
مراعاة احلفاظ على ا�سللتمرارية توفر الكهرباء عندما 
يكون الطلب عليها بحدود معقولة و�سللمن املتوفر من 

النتاج.
 جتاوزات

 يف احيللاء �سللكنية متفرقة يف منطقة ال�سللعب ببغداد، 
تتدىل ا�ساك و)كيبات( مت ربطها على اعمدة الكهرباء 
ب�سللكل غري قانوين، بع�سللها ي�سللل لبيللوت مت بناوؤها 
حديثا، او منازل �سللغرية مت �سطرها من اخرى كبرية، 
فيما ت�سللحب بع�للس املعامل املتخفية داخللل البيوت 
) كيبللات 3f  (، لت�سللغيل املكائللن املتنوعللة، واغلب 
هوؤلء املتجاوزين ليدفعون اية اجور عن ا�ستهاكهم  

للطاقة، ف�سللا عن ال�رشار التي ي�سللببونها للمناطق 
ال�سكنية لانقطاعات املتكررة والعطاب التي ت�سيب 
)املحولت( واخلطللوط الناقلة ب�سللبب زيادة الحمال 

فوق احلد املقرر ل�سبكات التوزيع.
خمتللار احللد املحللات )ا،ف( طالبللا عللدم ذكر ا�سللمه 
لتجنب الوقوع يف )كوامة ع�سائرية( من قبل ا�سحاب 
تلللك الور�س واملتجاوزين قال: ع�رشات املنازل حتوي 
يف داخلها مكائن لتعبئة مياه ال�رشب واخرى ل�سناعة 
املواد الغذائية وي�سللحبون خطوط مبا�رشة من �سللبكة 
التوزيع، وبيوت اخرى اي�سا حت�سل على الكهرباء من 
دون وجود عدادات ول تدفع اية مبالغ ب�سبب جتاوزها 
على ال�سللبكة وعدم ت�سجيلها ب�سكل ر�سمي �سمن قوائم 
امل�سللتهلكن، وبرغم احلديللث املتكرر معهللم، ال انهم 
ميتنعللون عللن ال�سللتجابة ويطالبوننا بعللدم التدخل 
يف �سللوؤونهم اخلا�سللة، معتقللدا انهللم ل يتفهمون باأن 
الكهرباء هي  ملك عام ولميكن ل�سللخ�س ما ال�رشار 
مب�سللالح الخريللن مل�سلللحة �سخ�سللية، ولذلللك ندعو 
و�سائل العام والدوائر املعنية ان تنمي ثقافة تر�سيد 
ا�سللتهاك الطاقة ف�سللا عللن تفعيل القوانللن الرادعة 
والغرامات املاليللة الكبرية على املتجاوزين للحد من 

تفاقم ظاهرة التجاوز على �سبكات الكهرباء.
ل مبالة

احد املتجاوزين الذي ي�سللحب الكهربللاء بربط مبا�رش 
علللى اخلط الناقللل من امام بيته  تعذر بحجج �سللعف 
اخلدمللات التللي تقدمها الدولة، اذ يقول: ح�سللن مولود 

)58( عاما  �سللاحب )ب�سللطية( يف �سوق �سال مبدينة 
ال�سللعب، انللا اجل�للس امام بيتي بق�سللد احل�سللول على 
رزقللي من بيع ال�سللكائر ومنزيل ال�سللغري هذا ل توجد 
فيلله اجهللزة كهربائيللة كثللرية، فقط ثاجللة ومردتا 
هللواء، ول اعتقللد بللاأين احمللل �سللبكة الكهربللاء اعباء 
كبللرية، فمللن املفرت�للس ان ت�سللاألوا ا�سللحاب البيوت 
الفارهللة وال�سيا�سللين؟ ومل يجللب مولللود علللى كرثة 
احلللالت امل�سللابهة لو�سللعه يف التجللاوز ففللي احلي 
الذي ي�سكنه كان اكرث من )50( منزل ي�سحب الكهرباء 
بطريقللة التجاوز، كما ان جهازي تريد )�سللبلت( كان 
معلق يف واجهة منزله ال�سللغري الذي تزود بالكهرباء 

بطريقة غري قانونية!.
حمافظة بغداد

مو�سللعة  حمللات  اأطلقللت  املحليللة  بغللداد  حكومللة 
التجللاوزات  لزالللة  الكهربللاء  وزارة  مللع  بالتن�سلليق 
احلا�سلللة على خطوط نقللل التيللار الكهربائي، رئي�س 
جلنللة الطاقة يف جمل�س حمافظة بغداد �سللعد الدراجي 
عد احلملة التي اطلقتها �سبكة العام العراقي لرت�سيد 
ا�سللتهاك الطاقة الكهربائية مهمللة للغاية مع ازدياد 
درجللات احلرارة يف مو�سللم ال�سلليف وو�سللول احمال 
الطاقللة اىل ذروتهللا،  فمن ال�رشوري حللث املواطنن 
علللى عللدم التجللاوز علللى اخلطللوط الناقلللة ل�سللبكة 
الكهربللاء والتقليل من ت�سللغيل الجهللزة املنزلية غري 

ال�رشورية.
وي�سلليف الدراجللي ان التجللاوزات علللى خطللوط نقل 

الكهربللاء مللن العوامللل الرئي�سللة التي تعيق ح�سللول 
املواطللن علللى الطاقللة الازمللة، اذ ينق�سللم التجللاوز 
اىل ق�سللمن الول هو الع�سللوائيات والثللاين البناء غري 
الر�سللمي مللا ادى اىل زيللادة الوحدات ال�سللكنية داخل 
املناطق دون احل�سللول على موافقات ر�سللمية وفاقم 
مللن ازمللة الكهربللاء ب�سللبب ازديللاد الحمللال.  ولفت 
اىل تن�سلليق اللجنة ب�سللكل م�سللتمر مع وزارة الكهرباء 
ومديرياتها لر�سللد التجاوزات املتمثلة بال�سللحب من 
اخلللط الرئي�للس، اذ مت اطللاق حمللات للق�سللاء عليها 
البلديللة  الطاقللة يف املجال�للس  بهللا جلللان  �سللاركت 
واملحلية والوحدات الدارية، مما ا�سللهم بتح�سن واقع 

جتهيز املناطق بالكهرباء. 
ال�سعور باملواطنة

وا�سللار الدراجي اىل �رشورة التن�سلليق مع امل�سللوؤولن 
الديللن  ورجللال  ال�سللكنية  املناطللق  يف  املحليللن 
والنا�سللطن يف منظمات املجتمع املدين من اجل حث 
املواطنللن على عللدم التجاوز والنطاق من ال�سللعور 
بامل�سللوؤولية الوطنيللة والخاقيللة ملنللع ذلللك، اذ ان 
املواطن ي�ستهلك يف كثري من الحيان الكهرباء ب�سكل 
يفللوق حاجتلله متذرعللا بقلة �سللاعات التجهيللز، ومن 
ثللم فاإن كميللات كبرية جدا من الطاقللة تهدر من دون 

ا�ستخدامها ب�سكل فعلي.
 دور الإعام

 من جهته ا�سار ع�سو جمل�س حمافظة بغداد املهند�س 
�سللادق الزاملي اىل ان املواطن يجب ان ي�سللع ن�سللب 

عينيلله حاجة املاين من النا�س اىل الكهرباء، وبذلك 
فاإنها لي�ست ملكا خا�سا ليقوم بالتجاوز على خطوط 
نقل الطاقة، ل�سيما يف ظل الو�سع املايل والقت�سادي 
احلرج الذي متر به الباد، ف�سللا عللن التكلفة العالية 
التللي يتطلبهللا عمل املحطللات الكهربائية يف النتاج 
وعمليات الإدامة وال�سلليانة  لكي ت�سللل الكهرباء اىل 
امل�سللتهلك. وا�سللاد يف معر�للس حديثه بوقوف �سللبكة 
العام العراقي بجانب املوؤ�س�سللات الوطنية كافة من 
اجل حتقيق توازن يف احلقللوق والواجبات بن الدولة 

واملواطن.
 دعوة الكهرباء

وزارة الكهربللاء دعللت موؤ�س�سللات الدولللة واملواطنن 
اىل �للرشورة ت�سللديد مللا بذمتهم مللن اجللور الكهرباء 
امل�سللتحقه عليهللم والتي تتجللاوز املليارين ون�سللف 
املليللار دولر، فيمللا اكدت ان اطفاء م�سللباح زائد يف 
املنزل بطاقة ) 100( فولت �سي�سهم يف رفد املنظومة 
باألف ميغا واط، الناطق با�سم وزارة الكهرباء م�سعب 
املدر�للس بللن: ان وزارة الكهربللاء فاحتت موؤ�س�سللات 
الدولللة واملواطنللن ب�رشورة ت�سللديد مللا بذمتهم من 
مبالللغ للللوزارة مقابللل تقللدمي اخلدمات لهللم، منوها 
باأن امل�ستحقات اخلا�سة باملبالغ جتاوزت املليارين 
ون�سللف املليللار دولر، موؤكللدا ان هللذه املبالللغ اذا 
توفرت �ست�سللهم يف حت�سن واقع �سبكات التوزيع الذي 

تعاين منه الوزارة.
وا�سللاف ان الللوزارة ل توجد لديها م�سللاكل يف انتاج 
الطاقللة التي جتاوزت الللل )12500 ( ميغاواط او نقل 
الطاقللة فبالرغم من تعر�س هذه اخلطوط اىل العمال 
الرهابية بللن احلن والخر، ال ان املللاكات الفنية 
ومن خال متر�سها على معاجلة هكذا اأعطاب ا�سبحت 

قادرة على ا�ساح الأ�رشار ب�ساعات حمدودة.
واو�سللح ان امل�سللكلة يف توزيللع الطاقللة تعللاين مللن 
عللدة اأمور من بينهللا حمدودية التخ�سي�سللات املالية 
ب�سللبب امتناع دوائر الدولة وبع�س املواطنن ت�سللديد 
مللا بذمتهم من ديون اىل جانب التجاوزات احلا�سلللة 
على املنظومة، ف�سللا عن عدم تر�سلليد الطاقة، م�سريا 
اىل ان اطفللاء م�سللباح مللن كل وحدة �سللكنية او حمل 
جتاري او �سللناعي �سي�سللهم يف رفللد املنظومة باأكرث 
من الف ميغاواط ما ي�ساعد الوزارة على توفري الطاقة 

الكهربائية ملحافظتن بحجم حمافظة ال�سماوة.
واكللد ان التجللاوز علللى ال�سللبكة الكهربائيللة وعللدم 
الرت�سيد ي�سللهمان بفقدان ما يقرب من الل)40( باملئة 
مللن الطاقة املتاحللة لتوزيعها بللن املواطنن، ودعا 
اىل عدم التجاوز على اخلطوط الناقلة للطاقة وتر�سيد 
الطاقة ل�سمان جتهيز املواطنن بالكهرباء على مدار 
ال�سللاعة، خ�سو�سللا ان حجم النتاج ي�سمح يف جتهيز 
الطاقللة ب�سللكل عادل ملدة تتجاوز الل )20( �سللاعة يف 

اليوم.
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كثرية هي التجاوزات على 
�شبكة الكهرباء الوطنية، 
واملواطن بات اأي�شا احد 

ا�شباب امل�شكلة نتيجة 
الالمباالة يف ا�شتخدام 
الكهرباء ح�شب الطاقة 

املخ�ش�شة لالأحياء ال�شكانية 
او ال�شناعية وحاالت 
التجاوز على ال�شبكة 

من خالل الربط املبا�شر 
ومن دون موافقات دوائر 

الكهرباء، اآالف املنازل 
النظامية منها والع�شوائية 

حت�شل على الكهرباء بطرق 
غري م�شروعة وال تدفع اية 

اجور مقابل ا�شتهالكها 
املفرط للطاقة.
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