
اأقرت وزارة الكهرباء بتواطوؤ بع�ض موظفي �سيطرة توزيع 
زي��ادة  على  الأهلية،  امل��ول��دات  اأ�سحاب  مع  الكهرباء، 
ال�سرتاك  على  املواطنني  لإجبار  التيار  قطع  �ساعات 
اأنها  موؤكدة  الأ�سهر،  نهايات  يف  ل�سيما  امل��ول��دات،  يف 
تراقب  وماتزال  املتواطئني،  امل�سغلني  من  ع��دداً  عاقبت 
بال�سكاوى  التحقيق  وتنوي  �سنتني،  منذ  املو�سوع  هذا 
يف  منت�سب  اأي  ا�سم  بن�رش  نائبة،  هددت  وبينما  اجلديدة. 
تواطوؤ، مطالبة مبحاكمة  تورطه يف هكذا  يثبت  الكهرباء 
مبعاقبته  الكتفاء  وع��دم  لغريهم،  عربة  ليكونوا  ه��وؤلء 
من خالل الإجراءات الإدارية. ا�ستكى مواطنون، من تعمد 
موظفني بقطاع الت�سغيل يف حمطات الكهرباء، بالتعمد يف 
اإطفاء التيار الكهرباء بداية كل �سهر باتفاق مع اأ�سحاب 

املولدات الأهلية.
اأجرتها  مقابلة  الكهرباء، يف  وزارة  با�سم  املتحدث  وقال 
بع�ض  تواطوؤ  حالت  �سخ�ست  "الوزارة  اإن  )اجلورنال(، 
موظفي �سيطرة توزيع الكهرباء، مع اأ�سحاب املولدات 
الأهلية، على زيادة �ساعات قطع 
ال����ت����ي����ار 

لإجبار املواطنني على ال�سرتاك يف املولدات، ل�سيما يف 
امل�سغلني  من  عدداً  ال��وزارة  عاقبت  وقد  الأ�سهر،  نهايات 
�سنتني،  منذ  املو�سوع  هذا  تراقب  وماتزال  املتواطئني، 
�سخ�سية  من  �سدرت  التي  بال�سكاوى  التحقيق  وتنوي 
م�سوؤولة تتمثل باإحدى اأع�ساء جمل�ض النواب، والوزارة لن 

تهمل هكذا ت�رشيح مهم من دون حتقيق وتوقف".
واأ�ساف املدر�ض، اأن "هذه التالعبات �ستتوقف عند تنفيذ 
توجهات الوزارة بخ�سخ�سة قطاع التوزيع واجلباية، التي 
�ستوقف التالعب وال�سياعات يف الطاقة الكهربائية والتي 

تقدر باكرث من 65%".
الرقابية  ا�ستنفرت جميع اجهزتها  "الوزارة  اأن  اإىل  واأ�سار 
لر�سد م�سوؤويل حمطات ال�سيطرة والتوزيع املتواطئني مع 
ا�سحاب املولدات الهلية ملحا�سبتهم"، مبينا اأن "الوزارة 
كل  املحطات  م�سوؤويل  مبناقلة  اإداري��ة  اإج��راءات  اتخذت 
طويلة،  مل��دة  املحطة  م�سوؤول  بقاء  وع��دم  ا�سهر  ثالثة 
ل�ستقبال  اجلميع  اأمام  مفتوحة  الوزارة  ابواب  تزال  وما 
الرقابية  اجهزتها  ط��ري��ق  ع��ن  ومتابعتها  �سكاواهم 
املختلفة". وحذرت النائبة عالية ن�سيف من تواطوؤ بع�ض 
من �سمتهم ب�سعاف النفو�ض يف دوائر �سيطرة الكهرباء مع 
بع�ض اأ�سحاب املولدات على زيادة �ساعات القطع لإجبار 

املواطنني على ال�سرتاك يف مولداتهم.
"العراق  اإن  ن�سيف  وقالت 

وظروف  مالية  ب�سائقة  ومير  داع�ض  �سد  حربًا  يخو�ض 
وتعزيز  اجلميع  تكاتف  تتطلب  الظروف  وهذه  ا�ستثنائية، 
اإل  روح املواطنة والتعامل الإن�ساين لعبور هذه الأزمات، 
اأن بع�ض �سعاف النفو�ض ي�ستغلون هذه الأزمات لإ�سباع 
الفقراء، وهوؤلء  ج�سعهم بطرق غري م�رشوعة على ح�ساب 

ليختلفون عن الدواع�ض يف اإجرامهم".
غريبة  ظاهرة  ت�سهد  بغداد  مناطق  من  عدداً  ان  واأ�سافت 
تتمثل يف زيادة �ساعات قطع التيار الكهربائي يف بداية 
ت�سهد  ل  التي  املعتدلة  الأ�سهر  يف  حتى  ونهايته  ال�سهر 
الأهايل  ي�سطر  ثم  ومن  الكهرباء،  منظومة  على  �سغطًا 
اىل ال�سرتاك يف املولدات الأهلية، ما يوؤ�رش وجود تواطوؤ 
اأ�سحاب  مع  الكهرباء  منت�سبي  بع�ض  قبل  من  وا�سح 
املولدات". وبينت ان "اأي منت�سب يف الكهرباء يثبت تورطه 
ن�رش  �سيتم  والالاإن�سانية  الالاأخالقية  املمار�سات  هذه  يف 
الإعالم ولن نكتفي مبعاقبته من خالل  ا�سمه يف و�سائل 
ليكونوا  �سنطالب مبحاكمة هوؤلء  الإدارية، بل  الإجراءات 
حتقيق  "اجراء  اىل  الكهرباء  وزير  داعية  لغريهم"،  عربة 
الفا�سدين".  بحق  العقوبات  اأ�سد  واإن��زال  الق�سية  هذه  يف 
الت�سغيل  قطاع  يف  موظفني  مواطنون،  ا�ستكى  حني  يف 
الكهرباء  التيار  اإطفاء  بالتعمد يف  الكهرباء،  يف حمطات 
بداية كل �سهر باتفاق مع اأ�سحاب املولدات الأهلية. وقال 
املواطنون، يف ا�ستطالع اجرته اجلورنال، اإن "هناك اتفاقًا 
بني الطرفني باطفاء الكهرباء الوطنية يف بداية كل �سهر 
من اأجل ال�سغط على امل�سرتكني لدى املولدات 
الأجور".  بدفع  الهلية 

اأ�سحاب  من  ر�سى  وجمع  مالية  �سفقات  وجود  ورجحوا 
املولدات ودفعها اىل هوؤلء املوظفني لطفاء الكهرباء يف 
ال�سهر. ودعا املواطنون وزارة الكهرباء اىل متابعة  بداية 
الوىل.اإىل  الليل  �ساعات  يف  وخا�سة  الت�سغيل  حمطات 
ذلك متكنت املالكات الهند�سية والفنية يف مديرية توزيع 
كهرباء  لتوزيع  العامة  للمديرية  التابعة  الب�رشة  كهرباء 
اأعمدة وحمولت  اإكمال اعمال ن�سب وتاأهيل  اجلنوب من 
الب�رشة.  حمافظة  يف  ال�سمالية  مالك  بني  منطقة  يف 
"العمال  اإن  ر�سمي،  بيان  يف  الكهرباء،  وزارة  وقالت 
خمتلفة  ب�سعات  وحمولت  اأعمدة  وتاأهيل  ن�سب  ت�سمنت 
اىل  الكهربائية،  ال�سبكة  يف  حتدث  التي  الختناقات  حلل 
ك   4000  ( ب�سعة  جديدة  كهربائية  حمولة  ن�سب  جانب 
. ف ( بدلآ عن املحولة القدمية املعطوبة، و�سيانه ) 4 ( 
حمولت اأخرى من �سمن املنطقة، ا�سافة اىل ن�سب عدد 
بني  منطقة  يف  والحجام  الن��واع  خمتلفة  العمدة  من 
مالك ال�سمالية لتح�سني منظومة ال�سبكات القدمية لغر�ض 
وبال�سكل  املذكورة  املنطقة  اىل  الكهربائي  التيار  اي�سال 
يف  والفنية  الهند�سية  املالكات  اجنزت  كما  املطلوب".  
ق�سم �سيانة املحطات الثانوية يف مديرية  توزيع كهرباء 
اعمال  نف�سها  العامة  للمديرية  التابعة  الب�رشة  �سمال 
ال�سيانة الوقائية ملحولت القدرة، ومت اجراء العمل على 
 M  10 �سعة  33 ك ف   /  11 الثانوية  الربج�سية  حمطة 
V A �سمن الرقعة اجلغرافية لق�ساء الزبري غربي مدينة 
مكان  معاجلة  ومت��ت  زي��ت  ن�سح  وج��ود  ب�سبب  الب�رشة 
فلرتة  جهاز  بوا�سطة  املذكورة  املحولة  وفلرتة  الن�سح 
اعمال  اكمال  بعد  للعمل  املحولة  اعادة  متت  وقد  الزيت 

ال�سيانة.
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التخطيط: رصانة الجامعات تدعم 
التنمية المستدامة

ديالى: قطاع الزراعة أصبح خاسرًا

تنطلق نهار يوم اجلمعة املقبل اأوىل رحالت ال�سفر جوا من بغداد اىل مطار 
ذي قار والعودة من ذي قار اىل بغداد قبيل الظهر من اليوم نف�سه ، بح�سب 

ما اأعلنته وزارة النقل.
وكان النائ��ب الأول ملحاف��ظ ذي ق��ار ع��ادل الدخيل��ي اعل��ن مطلع �سهر 
اآذار اجل��اري ان اليام القليلة املقبلة �ست�سه��د اقالع اول طائرة من مطار 
النا�رشي��ة اىل العا�سمة بغداد.واأعلن��ت حمافظة ذي قار، يف وقت �سابق، 
ق��رب ت�سيري رح��الت داخلية من مط��ار النا�رشية املدين واإع��الن اإدراجه 
�سمن املطارات املدنية العاملة يف العراق، يف حني تعهدت باإجناز البنى 

التحتية للمطار وتهيئة الطريق الرئي�سي الذي يربط املطار باملدينة.

اأعل��ن حمافظ الب�رشة ماجد الن�رشاوي، اأن م�رشوع البنى التحتية ملنطقة 
البي�سان يف خم�سة ميل �سيتم اإكماله منت�سف �سهر اأيار املقبل.

وق��ال الن���رشاوي عقب جول��ة ا�ستطالع عل��ى واقع الأعم��ال يف املنطقة 
ومناط��ق اأخ��رى، اإن "م�س��كالت كث��رية رافق��ت عم��ل ال�رشك��ة متمثل��ة 
بالتج��اوزات"، مبين��ًا اأن "دي��وان املحافظ��ة اتخذ ق��رارا يق�س��ي بتنفيذ 
امل���رشوع بواق��ع ح��ال بحي��ث اإن الأماكن الت��ي ل ميك��ن اأك�ساوؤها �سيتم 

ر�سف الطابوق املقرن�ض فيها".
واأ�س��اف املحاف��ظ اأن "بع�ض الدور ال�سكنية يف ه��ذه املنطقة تعاين عدم 
تواف��ر مي��اه لالإ�سال��ة فيه��ا، م�س��رياً اإىل اإن مديرية املاء �ستعم��ل على مد 

اأنبوب ناقل ملياه الإ�سالة اإىل هذه املنازل".

اأكد وزير التخطيط �سلمان اجلميلي، اأن ر�سانة اجلامعات العراقية متثل 
�سبيال مهم��ا لدعم التنمية باملالكات الب�رشي��ة املوؤهلة لتحقيق اهداف 
التنمي��ة امل�ستدامة املن�س��ودة ،موؤكدا ان ال�ستثمار يف العقول يعد واحداً 

من اهم انواع ال�ستثمار".
وق��ال اجلميل��ي خ��الل زيارته جامع��ة ابن حي��ان العلمي��ة الهلية يف 
حمافظ��ة كرب��الء، بح�س��ب بي��ان ملكتب��ه، اإن "التناف���ض العلم��ي ب��ني 
اجلامع��ات ينعك�ض ايجابا على م�سرية العل��م والبناء يف البلد وانه لأمر 
جي��د ان جن��د جامع��ة اهلي��ة متتل��ك ادوات الر�سانة العلمي��ة يف جميع 
اق�سامه��ا ومن ثم فان اجلامعة على نحو عام تعد بيتا من بيوت اخلربة 

وينبغي الفادة من تلك اخلربات العلمية".

قال رئي�ض اللجنة الزراعية يف جمل�ض حمافظة دياىل حقي اجلبوري، اإن 
القطاع الزراعي يف دياىل اأ�سبح قطاعا خا�رشا بعد عام 2003 ل�سباب 
عدة تتعلق بارتفاع تكاليف البذور وال�سمدة الزراعية وتاثري ال�سترياد 

اخلارجي وقلة الدعم احلكومي .
وا�ساف اجلبوري، اأن "قطاع الزراعة ميثل ركيزة ا�سا�سية يف دعم المن 
الغذائي ولبد من اإحداث ثورة قرارات تكون داعمة لهذا القطاع احليوي 
ال��ذي يعد ث��روة وطنية لميكن ال�ستغن��اء عنه مبين��ا ان هجرة املئات 
م��ن الفالح��ني قطاع الزراعة اأث��ر ب�سكل �سلبي وملف��ت للنظر يف اخلطط 

الزراعية".
واأك��د اأن "القط��اع الزراع��ي يف دياىل �سه��د انهياراً غ��ري م�سبوق ب�سبب 
الإهم��ال احلكومي وعدم تواف��ر اللت الزراعية والب��ذور ذات ال�سنوف 
اجلي��دة وال�سمدة الكيماوي��ة وكلها عوامل اأ�سا�سي��ة اأدت اىل اندثار هذا 

القطاع احليوي".

كرك��وك،  حمافظ��ة  يف  العرب��ي  املجل���ض  طال��ب 
احلكوم��ة ووزارة النفط بال���رشوع بتطوير م�سفاة 
اإدارة  ب��ني  املوق��ع  التف��اق  وتطبي��ق  كرك��وك 
املحافظ��ة وال��وزارة يف مطلع �سهر كان��ون الثاين 

املا�سي.
وق��ال نائ��ب رئي�ض املجل���ض العرب��ي يف حمافظة 
كرك��وك ا�سماعي��ل احلديدي يف ت�رشي��ح �سحفي، 
العراقي��ة  احلكوم��ة  اىل  مبطلبن��ا  نتوج��ه  "اإنن��ا 
ووزارة النف��ط وجلن��ة الطاق��ة ب���رشورة اإن�س��اف 
وم�ساع��دة كرك��وك على تطوي��ر م�سفاه��ا الوحيد 

وال��ذي يعود اىل خم�س��ني عاما م�س��ت"، مبينا اأن 
"امل�سف��اة بحاجة اىل التطوير مب��ا ي�سهم يف �سد 
احلاجة املحلية ملا تواجهه كركوك من �سغوطات 
وحتدي��ات اقت�سادي��ة منذ اأح��داث حزي��ران العام 
2014 وتوقف م�سفاة بيجي وا�ستقبال املحافظة 

اأكرث من ن�سف مليون نازح".
 10 ويف  كرك��وك  "اإدارة  اأن  احلدي��دي،  واأ�س��اف 
كان��ون الثاين 2017 كان هن��اك اجتماع برئا�سة 
وزي��ر النفط يف احلكومة الحتادية ووكالء وزارات 
النفط والكهرباء والتخطيط وم�ست�سارين من وزارة 
النف��ط وحمافظي نين��وى وكركوك و�س��الح الدين 
ون��واب عن حمافظة كركوك، ج��رى خالله التفاق 

عل��ى جمموع��ة م��ن النقاط وم��ن بني تل��ك النقاط 
زي��ادة الطاقة الإنتاجي��ة يف م�سفاة كركوك، على 
اأن يبقى امل�رشوع حتت اإدارة وزارة النفط، يف حني 
اأ�سارت النقطة الأخرى اىل التفاق على جتهيز 40 
األ��ف برمي��ل م��ن نفط كرك��وك اىل م�سف��اة نينوى 

الواقعة يف منطقة اأ�سكي كلك يف اأربيل".
واأو�س��ح احلدي��دي، اأن "اإدارة كرك��وك ومواطنيها 
طالب��وا مبطال��ب م�رشوعة وهي اإن�س��اء م�سفاة يف 
كركوك وتو�سيع اإنتاج م�سفاة كركوك اىل 70 األف 
برمي��ل يف الي��و"، لفت��ا النظ��ر اىل اأن "حم�رشا مت 
توقيعه يف الجتماع م��ع وزارة النفط وهو مبثابة 
عق��د، لكن الوزارة فقط اكتفت بنقل 40 األف برميل 

اىل م�سف��اة كلك ومل تنفذ بقي��ة البنود الأخرى يف 
التفاق".

واأك��د احلدي��دي، اأن "ما ح�س��ل هو ر�سال��ة لوزارة 
النف��ط لكي تق��وم بتنفيذ بنود التف��اق املوقع بني 
الأط��راف كاف��ة، فالنف��ط ه��و ث��روة وطني��ة وملك 

لل�سعب العراقي".
والنف��ط يف جمل���ض  الطاق��ة  رئي���ض جلن��ة  وكان 
حمافظ��ة كركوك جن��اة ح�س��ني اأعل��ن، الأحد )13 
ت�رشين الثاين 2016(، اأن �رشكة متخ�س�سة قدمت 
عر�س��ا لبن��اء م�سف��اة نفطية بقيم��ة 500 مليون 
دولر يف املحافظ��ة، م�س��ريا اإىل اأن امل�سفاة تعمل 

بطاقة 70 األف برميل يوميا.

جه��زت �رشك��ة دي��اىل العام��ة اإح��دى ���رشكات وزارة 
ال�سناع��ة واملعادن �سندوق اإعم��ار املناطق املحررة 
وع��ددا م��ن مديري��ات وزارة الكهرباء والقط��اع العام 
التوزي��ع  خمتلف��ة  مبح��ولت  الب��الد  يف  واخلا���ض 

ومقايي�ض كهروميكانيكية خمتلفة الأطوار.
وق��ال مدي��ر مرك��ز الإع��الم والعالق��ات العام��ة يف 
وزارة ال�سناعة واملع��ادن عبد الواحد علوان ال�سمري، 

يف بي��ان ، اإن "�رشك��ة دي��اىل جهزت �سن��دوق اإعمار 
املناط��ق املح��ررة ب��� )130( حمول��ة توزي��ع �سع��ة 
لتوزي��ع  العام��ة  واملديري��ة  اأي  يف  ك��ي   11\250
كهرب��اء الو�سط ب� )14( حمولة توزيع �سعة 250\11 
ك��ي يف اأي واملديرية العام��ة لتوزيع كهرباء الكرخ ب� 
)7000( مقيا���ض كهروميكانيكي ثالثة اأطوار )-20
60( اأمب��ري". واأ�س��ار األ�سم��ري اإىل اأن "ال�رشك��ة ومن 
خ��الل مالكاته��ا الهند�سي��ة والفني��ة قام��ت بت�سليح 
حمولت��ني �سعة 16 اأم يف اأي مل�سلحة املديرية العامة 

لتوزي��ع كهرباء الو�سط وحمولتي توزيع اإحداهما �سعة 
250\11 ك��ي يف اأي والأخ��رى �سعة 400\11 كي 
يف اأي مل�سلح��ة �رشكة نفط ال�سم��ال وحمولتي توزيع 
 11\1000 اأي والأخ��رى  400\11 ك��ي يف  �سع��ة 
ك��ي يف اأي مل�سلح��ة مديري��ة توزي��ع كهرب��اء دياىل 
والأخ��رى مل�سلح��ة جامعة دي��اىل". واأعلنت حمافظة 
نين��وى، مبا���رشة �سن��دوق اعم��ار املناط��ق املحررة 
التاب��ع ملجل�ض ال��وزراء عمله يف ال�ساح��ل الي�رش من 
املو�س��ل للب��دء بتاأهي��ل م�ساري��ع البن��ى التحتية يف 

املدين��ة، موؤكدة ان اول امل�ساري��ع التي ت�سملها عملية 
اع��ادة العمار �ستك��ون املياه واملج��اري والكهرباء. 
وق��ال امل�ست�سار الفني للمحاف��ظ عبد ال�ستار احلبو، اإن 
"�سن��دوق اعمار املناط��ق املحررة التابع اىل جمل�ض 
ال��وزراء با���رش عمل��ه يف ال�ساحل الي�رش م��ن املو�سل 
للب��دء يف تاأهيل م�ساريع البن��ى التحتية يف املدينة". 
وا�ساف احلب��و اأن "ن�سبة ال�رشر املق��درة يف ال�ساحل 
الي���رش ملدينة املو�سل بلغ��ت نحو 40 باملئة تختلف 

ما بني الحياء ونوعية املباين املت�رشرة.

المجلس العربي يطالب 
وزارة النفط بتطوير مصفاة كركوك

الصناعة تجهز المناطق المحررة بمحوالت مختلفة التوزيع

الجمعة.. انطالق أول رحلة جوية 
من بغداد إلى مطار ذي قار 

البصرة تقترب من إنجاز البنى التحتية 
لمنطقة خمسة ميل
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