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يف األشهـر األخرية انـتشـرت، ظـاهـرة غـريبـة،
رمبـــا مل يكـن هلــا وجــود ســـابق إال يف داخل
)العـائلـة احلـاكمـة(... فبعـد أن أصبح رجـال
احلمـايــة للـشخـصيــات املهمــة يف البلــد من
أقــربــائـهم، ســرت أمــراض تــشجع الــوالءات
واالنـتمـاءات، وكـانـت أكثـر هـذه االنـتمـاءات
شيوعًا هي ذات الطابع العشائري، الذي ينطلق
يف تـبين الـدميقـراطيـة القـادمــة وفق مبـدأ:
)األقربـون أوىل باملعـروف( ومل يتـوقفوا عـند
حـدود مـعينـة.. فقـد أصبح كل واحـد مـنهم
)كريـندايـزر( يف جمالـه: فإذا مـا حصل عـقد
عمـل جملمعات بـناء، يتحـدث هذا املـسؤول عن
قـريب له أنشأ أغلـب املباني يف أوروبا الـشرقية
وأشرف على املسـاكن النموذجيـة يف الصومال.
وإذا صـادف حــديث عـن اخلربات الـتجـاريـة
يتحدث املسؤول اآلخر عن قريبه، الذي أمضى
حـياتـه يف أسواق الـيابـان وأشرف عـلى ثـالثة
مصـارف يف جزر القـمر. هـنا ال أريـد أن أطعن
بأحـد ولكنـين اتعقب أثـر ظاهـرة خطرية...
فقبل أيام التقيت أحد القادة الكبار يف الشرطة
العراقـية وقال لي صـراحة بأن لـديه أكثر من
)50( شــرطيــًا أغلبهـم من أقـاربه وأضـاف: )أنـا
مـطـمئـن منـهم!(.. عـجبــًا هل يـتحـذر هـذا
الضابـط من اخليانة.. حتـى يعني )فوجًا( من
الـشرطـة أغلـبهم من عـشريته. وهنـاك بعض
الـدوائـر تـتصـرف بـآفـاق أوسع فهـي ال تعني
مـوظفني ال ينتـمون حلـزب رئيس الـدائرة أو
من يـزكيه مـن اصدقـاء املديـر أو جريانه من
خالل ورقـة صغرية معـنونـة: من ابي )فالن(
إىل استـاذ )عالن( يف األغلب يكتب فيها: )أود أن
أعلمك أن حامل الرسالـة تويف والده وهو يوزع
منشـورات احلزب )-( وهو ينـاضل منذ سنوات
للقضـاء على الـزمرة الـبعثيـة وأرجو إدراجه
ضمن قائمة مـناضلي احلزب ألنه خالل الفرتة
األخرية حلكم صدام كان يفكر جبدية يف كيفية
اخلالص منه( مثل هذه الورقة يف أحيان كثرية
تشرتى بـالعملة الـصعبة... فـأحد الشـباب قال
لي بـأن وسيطًا طلب منه )300( دوالر من أجل

إدراجه ضمن قوائم تعيينات الشرطة.
وشاب آخر ذكـر لي أن خروفًا ومعه )500( ألف
دينـار كــان وراء تعيـينه يف محـايـة املنـشـآت
الصحـية، وأنه اشرتى شهادة الـسادس اإلعدادي
من أحـد أسواق التـزوير وهو اآلن مـسؤول عن
أكثـر من عشـرين شرطـيًا.. مثل هـذه األشياء
رمبا تكثر يف املناطق البعيدة عن العاصمة اليت
كمـا أكدنـا ال يكـون فيهـا التقـييم علـى أساس
الـدرجة الـعلمية أو احلـضور االجتمـاعي ولكن
للسلطة العشائرية وإال كيف ميكن تعيني مدير
ناحـية ال ميتلك شهـادة الثانـوية بينـما جيلس

قاض من املدينة ذاتها يف منزله.
إن أي مسـؤول يسعـى إىل تعزيـز هذه الظـاهرة

سيكون مصريه مشابهًا ملصري صدام!
إن وضع األشـخاص يف املناصب واألشغـال العامة
على وفق الكفـاءة والنزاهة وإعطاء كل صاحب
حق حقه هـو احلل األسلم وإال فـاأليام القـادمة
ستشهـد الكثري من الـفضائـح.. وهذا سيجـعلنا
نستعري مثاًل تردده الـعجائز دائمًا: )األقارب...

عقارب(.

األقـارب والعـقارب
حممد احلمراني

سعيد عبد اهلادي 
االلتصاق بالصفر!!

مل استـطع اخرتاق األفـواج اليت
جتمهـرت حلظـة وقـوع انفجـار
الــسيـــارة املفخخــة يف ســاحــة
الـطـريان يف األسـبــوع املــاضـي
وكانت االنفـاق قد تسببت بغلق
الـشـارع الـذي يـربـط سـاحـة
التحرير بـساحة الطريان، ألسنة
النـار تعلــو من الـسيــارات اليت
قـذفهــا األنفجـار علــى رصيف
سـاحـة األمـة، وعمـارة حتـولت
واجهتهــا إىل حطـام، أمـا احملـال
اجملـاورة هلا فقـد ختلعت أبـوابها
من هــول العـصـف وتنــاثــرت

حمتوياتها يف عرض الشارع.
تــركـت التــدافع مـع األكتــاف
املتزامجـة حول أفـراد الشـرطة
العــراقيــة وعنـاصــر القـوات
األمــريـكيــة الـــذين أشــرعــوا
بنادقهم حتـسبًا ألي طارئ آخر.
وسـرت مـبتعـدًا وأنـا اسـتعيـد
صورة أخرى النفجار آخر، حدث
يف شـارع الـرشيـد ليـدمـر أربع
عمـارات علـى جــانيب مـدخل
شـــارع املـتـنـيب ال فـــرق بـني
االثنني، معظم من قتل كان من
العــراقيـني ومل تكـن العمـارات
تضم سوى خمازن للكتب وورش

للصناعات البسيطة.
مل حيصد انفـجار شارع الـرشيد
ذاك ســــــــــــوى أرواح وأمـالك
العــراقيـني، بعــد يــومـني من
احلــادث هــدأت ألــسنـــة النــار
واسـتـطـــاع أصحـــاب املخـــازن
والورش الـدخول إلـيها للـوقوف
عند آخر صورة ملا بنته أيديهم،
خالل نـضــاهلم لـلعيـش طـوال
حكم النظـام الدموي السابق، مل
يبق إال الـرمـاد، إن اسـتطـاعـوا
نفــضه عـن ألـبــسـتهـم، فـمـن
الـصعب عليهـم أن ينفضـوه عن
ذاكـرتهم.. )حممد صاحب( أحد
املقـربـني منهم قـال لي: قـدروا
اضـرارهم وذهبـوا بها إىل مـركز
شـرطـة بـاب املعـظم، وال أحـد
مــنهـم يـعلـم حـتــــى االن هل
حتـــولت اوراقـهم إىل مـســودات
للمخـاطبـات الـرمسيـة أو انهـا
اهـملت؟ يف أحد األدراج املنـسية،
كـل شيء ضـــاع بني تـصــاعــد
اإلرهاب وتـباطـؤ الدولـة، وكان
علـيهم أن يبـدأوا مـن الصفـر يف

بلد تغمره الصحراء ال شيء.
سجلوا أمساءنا وال نعرف!!

ويبدو أن مـا سببه أنفجار شارع

امحد السعداوي
هناك حكـاية ملواطن عراقي مع
الـكهــربـــاء ذات مغـــزى، فهــذا
املـواطن مـّر بثالث مـراحل من
الشتائم، ففي عقـد التسعينيات
كـان جيهر بـشتم صـدام وحزب
الـبعـث كلـمـــا انقـطع الـتـيــار
الكهـربــائي، خصـوصـًا يف فصل
الـصـيف، أمــا بعـد زوال نـظـام
صــدام والبـعث، وعـدم حتــسن
التيـار الكهـربـائي، فقـد انتقل
املـواطن بـالشتـائم اىل االحتالل

وجملس احلكم.
أما املرحلة الثالثة واالخرية فهي
االغـــرب، حـيـث يقـــول هـــذا
املـــواطن ان االمــور اخـتلــطت
علــيه، ومل يعـــد قـــادرًا علـــى
حتديد من هـو املسبب احلقيقي
السـتـمــرار ازمــة الـكهــربــاء
اخلـــانقـــة.. هل هـي سلـطــات
االحـتالل، ام وزارة الـكهــربــاء
العـراقيـة، ام االرهـابيـون. هلـذا
السـبب فقد بـدأ صاحـبنا خالل
هـذا الـصـيف بـشـتم تـومـاس
أديسون شخصيًا، فهو الذي ربط
الناس والعامل بقضـية الكهرباء،
والتيـار الكهـربـائي واملـولـدات،
واملـــراوح واملـربدات... و...)لـــو
بــاقـني علــى املهــافـيف أهــواي

أحسن(!
حكومة الكهرباء

برغـم كل شيء، فهذا الصيف مل
يــشهــد االزدهــار الـتقلـيــدي
لـلمهـافـيف، واليت غـدت خالل
العقــد املـــاضي مســة للـصـيف
العراقـي، ورمبا كـان السبـب هو
انتـشـار املـولـدات الـصـغرية يف
االسواق، اليت بامكانها ان حترك
مروحـة سقفيـة يف االقل، تغين
يف اغلب االحـوال عـن استخـدام
الـوســائل البـدائيـة يف تلـطيف

واملطـالبـة بهـا!( وقـال لي: )مل
يقم حبماية احملال اليت تعرضت
للضـرر املبـاشر مـن االنفجار إال
أصحابها، ولوال تعاونهم، لسرقها
اللصوص أمـام أنظار الـشرطة(!
ثم سحبين بـاجتاه العـمارة اليت
دمــرهـــا االنفجــار، وأشــار إىل
شخــص أســــودت مـالحمه مـن
الــدخــان يــرتــدي )شــورتــًا(
قصريًا( وبعد أن تأكد من رؤييت
هلــذا الــشخـص قــال: أنه أحــد
املـنحــرفـني مـن أبـنــاء هــذه
املنـطقـة )الـبتـاويـني(، منـذ
صـبيحـة االنفجـار حتـى هـذه
الـسـاعـة وهـو يقـوم بـإخـراج
االنقـاض وبـيعهـا أمــام أنظـار
الـشرطـة والناس، ومـا من أحد
يـسـأله ملـاذا؟ أال يـكفي اخلـراب
الــذي حل بـصـــاحب الـعمــارة
وأصحـاب احملال املؤجـرة فيها؟(
ثـم حتـــول بـبـصـــره صـــوب
الرصيف املقابل للشارع، وسألين
)هل تعـرف مــاذا يفعل هـؤالء
املـتجمهـرون حـول الـسيـارة، إن
أحدهـم خلع خامتًا مـن يد أحد
املـوتـى، فـأي تعـويـض نتحـدث
عنـه؟، ما نـطلبه محـايتنـا من
هـؤالء السراق الـذين ال ميتلكون
حيـاًء وال رمحة(.. وهنـا تدخل
أحــد املـنـفعلـني مع احلــديـث
الـسـابق بـالقـول أن أفــرادًا من
الـشــرطــة مـتفقــون مع هــذه
العــصــــابــــات، وإن خمــــزنــــًا
للمشـروبات سرق لـصاحل أولئك
األفـراد أنفسهم( وخـتم حديثه
بـالقـول: )جيب محـايتـنا لـيس

عـلي هــادي )طـــالب يف كـليــة
اهلنـدسـة( حتـدث عـن الضـرر
الكـبري الــذي حلق بــالـعمــارة
بـــالكــامـل وشققـهم بـصــورة
خـاصـة. وقـال: )مــا من أحـد
سألنا كيف انتم؟ فكيف نتحدث
عـن تعــويـض األضــرار، هكــذا
علـينـا أن خنـضع لإلرهــاب مع
صمت الدولة، إذا كانوا قد قتلوا
أمـريـكيــًا فقـد قـتلــوا أربعـة
عــراقيـني مقــابله وجـرجـوا
عشـرة، هذا ختـريب، عـشرون
قتـياًل ومخسـون جرحيـًا وسبع
عـمـــارات تـضـــررت، مقـــابل
مـاذا..؟ حتطيم سيـارة أمريكي
وقتل أربـعة مقـاولني، ال نـريد
تعويضنا، بل نريد أن نسلم على
حياتنا من هذا العنف الذي أكل

األخضر واليابس.
دمروا بييت واليوم حملي وغدًا

رمبا طالين انفجار ثالث
حتـدث بـانفعــال عن االنفجـار
وبانفعال أكرب حينما علم بأنين
صحفي: )بلد فيه هذا العدد من
الصحف، وعـدد مواز من قنوات
اإلعالم، والكل بالنسبة هلم حنن
جمرد مـوضوع صـاحل للحـديث
اليـومـي عن الـشـارع العــراقي
الـدامي، وإال من يـسمع حـديث
الصحافة، هل عرضت مشكلة يف
صحـيفـتكـم ومسعـتهـم أنهـــا
حلت!؟ مللنـا الصحافة ووكاالت
األنباء! لقد ُدمر بييت يف انفجار
سابق يف الكـرادة، ومل أحصل إال
على حـديث يف فضائيـة عربية
عن االنفجـار، والبارحـة دمروا
حملـي، لقــد كـتب عـلي أن أدور
بـني األنقـــاض، منــذ سقــوط
النظام السـابق حتى اليوم... أنا
احرتم الصحـافة ولكن ال جدوى
من احلــديث معـك، ألنه ليـس
أكـثر نفعـًا من أحاديـث املقاهي
فليـسـت هنـاك دولـة تــسمع!(
تدخل السيـد رعد كاظم محزة
بالقول: )دعـنا من التعـويضات

الـرشيد ذاك مـن خسائـر احملال
اجملـاورة مل يـلتفـت إليهـا أحـد
سيتكرر عند كل تفجري جديد،
ويف عــودة إىل حــادث الــسيــارة
املفخخة يف سـاحة الـطريان قال
لنا صبـاح حنطـة صاحب حمل
لـطبع األفالم والـتصـويـر عمـا
أصـــاب حمله: )عـنــد حــدوث
األنفجـار يف الـسـاعـة الثـامنـة
والـربع تقريـبًا كـنا يف الـطريق
إىل احملل وحـني وصلنـا وجـدنـا
كـل شيء قــد حتــطم، بـــرغم
الـبعد الـنسيب حمللـنا عـن موقع
األنفجـار، البـوابـة احلـديـديـة
احملصـنة اقتلعهـا العصف ورمى
بها وسط الشارع، املعرض تهشم
وتـطـايــرت معـروضـاتـه بني
األنقـاض( كان يـتحدث وغـصة
كـبـرية تـبـتـلع كلـمـــاته الـيت
خـرجت بصعوبـة وحني سألته
عن التعويض، أجاب )بأن فريقًا
من أعضاء الـدفاع املدنـي قاموا
بتـسجيل أمسـاء أصحـاب احملـال
املتضـررة، وال ندري الغـاية من
هذا التسجيل، هل لـتعويضنا أم
جملرد جـرد األمساء فقط، وحنن
بـــدورنـــا ال نعـتقـــد أن مثـــة
تعــويضـًا حقـيقيـًا، وال نعـرف
جهـــة رمسـيـــة نـطـــالـبهـــا

بالتعويض(.
أحـد أصحاب احملـال حني عرف
طبيعـة مهميت قـادني بـصمت
يــــريــين واجهــــة حمـله الـيت
تهـشمت بـالكـامـل ومل يبق من
معـروضــاتهــا شيـئ، ثم أشـار
بـأصبعه إىل أرضيـة احملل حيث
مــا زالت تعلـوهـا األتـربـة، ثم
اصطـحبين لرييـين باقـي احملال
اجملــاورة، وعــاد إىل حمله وهــو

حيرك رأسه استياًء.
العمارة اجملاورة للعمارة املدمرة

- من اجلــانب اآلخـر، افـرتشت
احملال طابقها األرضي والطوابق
األخـرى أجـرت شققـًا للـطلبـة،

احلق الضـائع بني تـسارع اإلرهـاب وتبـاطؤ أجـهزة الـدولة
شوارع ملغومة وحقوق ضانعة

الـوزارة اثبـتت انهـا خمـطئـة يف
هذا التصور.

وعمل الوزير جيـري على اساس
ختـطيـطـي، فهنــاك من يقـوم
باعـداد اخلطـط وعرضهـا على
الوزيـر، ومن بني هـؤالء من هو
خمطئ يف تـقييماته وحـساباته،
لسبب وحيد.. انهم تعودوا على
ذكر معلـومات غري دقيقة، وهي
سنــة كــانـت متـبعـــة يف زمن
النظـام السابق لتحـاشي اغضاب
املسـؤولني او اشعارهم ان الوضع

بالغ الصعوبة.
وخـتـم هـــذا املـصــــدر كالمه
بـانتقـاد شديـد وجهه للعشـائر
اليت تـسـلمـت مبــالغ طــائلــة
حلمـايـة انــابيـب النـفط املـارة
بـاراضيهـا، وانهـا مل تقم بـشيء
مقــنع حيــــد  مـن االعـمــــال
التخـريبيـة الـيت تتكـاثـر علـى

هذه االنابيب.
كأنك يا أبا زيد .. !

رمبا كـانت املعلـومات املـذكورة
اعاله غري دقيقه، أو ُمباَلغ فيها،
لـكـن مــــا يعــــرفـه االن اغلـب
العــراقيـني، ان حجـم الفـســاد
االداري يف مجــيع الـــــدوائـــــر
احلكــوميــة بلغ مــستـويـات ال
يستهان بها.  وكـأنك )يا أبو زيد
مـا غزيـت(، وكأنـنا مل نـتحرك
بعــد من نفق الـنظـام الـسـابق،

لنرى النور واهلواء النقي.
ومـا بني جهـود وزارة الكهـربـاء
وحجـم املسـؤوليـات اجلـسيمـة،
وحجـم اخلــراب اهلـــائل الــذي
خلفه الـنظـام الـســابق، تبـدو
املعـادلـة املتـوازنـة اليت تـرضي
اجلـميع ضـربـًا مـن اخليـال، وال
ميكن ان يـصمد يف ذهـن مواطن
يشويه حـر الظهرية الطويل كل

يوم.

يف مـدينة بغـداد تشكل 50% من
القوة الكلية للبلد.

واالن، كـأن بغداد تأخـذ حصتها
املخبـأة هلا من زمن التسعينيات،
من الساعـات االضافية يف القطع
املربمج، هـذا ما يفـرتضه الكثري

من سكان العاصمة.
ولكن، لـيست هناك حجـة نافعة
مهـمـــا بلغـت مـن الـعقالنـيــة
واالقنـــاع جترب املــواطـن علــى
الرضـا باحلـال، الن الصـرب نفد،
واحلرارة تضعف املقاومة وتزيد

االنسان يأسًا.
ورمبـــــا تــبـــــدو حـجج وزارة
الكهرباء مقنعة لكنها غري قادرة

على زيادة  رصيد  الصرب.
ضفة اخرى

علـى الـضفـة االخـرى، يــشكك
البعض بأداء وزارة الكهرباء، وان
هناك تقصـريًا خطريًا يف عملها ،
سبـبه االســاس، وجــود فـســاد
اداري يف بعض مـفاصـل الوزارة،

ووجود تلكؤ ورتابة وال مباالة.
مـا يعزز هـذه اآلراء املشككـة، ما
نقله لنا مصدر قريب من وزارة
الكهــربــاء رفـض الكـشـف عن
امسه. حيث قـال ان الـتخطـيط
يبدو يف واٍد والـواقع يف واٍد آخر،
وان هناك سياقات فاسدة ما زالت
الوزارة تعتمدها، وهذه السياقات
االدارية موجودة عمومًا يف اغلب

دوائر الدولة....
وأضــاف هــذا املـصــدر.. ان مــا
يقـــارب مـن40% مـن اصحـــاب
املـســؤوليـات االداريـة يف وزارة
الكهربـاء مرتشون ويـستثمرون
مناصبهم ملصـاحلهم الشخصية.
وان الـــوزارة اعـتـمـــدت علـــى
اشخاص افرتضت انهم سيبدأون
صفحــة جــديـــدة تغفــر هلـم
)خطـايــاهم( الـســابقـة، لـكن

املنـظــومـــة الكهــربـــائيــة، او
منظـومة جتـهيز الـوقود الالزم
لتـشغيل املولـدات. مما يؤدي اىل
توقف اجـزاء كبرية منها بعملية

ختريبية واحدة.
حجة نافعة

اضـافـة اىل مـا ذكـريف التقـريـر
اعاله ميكـن االضافـة  باملقـارنة
بني الـوضع احلالي والـسابق من
نـاحيـة جتهيـز مـدينـة بغـداد
بالطاقة الكهـربائية.. ان الوضع
السابق كان قـد شهد عدم عدالة
يف تـوزيع الطـاقة بني احملـطات،
حيث ال حتـصل احملافظـات على
اكثر من 20% من حـاجتها، علمًا
بـأن احلاجة للـطاقة الكهـربائية

االمـر مل يتـم العمـل فيه خالل
الفرتة املاضية من عمر الوزارة.

3. هنــاك معـوقـات مــاليـة، وال
ميكـن صيـانـة مجـيع احملطـات
بـوقت واحد فـهذا يعين ايقـافها

مجيعًا عن العمل.
4. احملطــات اليت خـطط سـابقـًا
النشائها، تلكأ العمل فيها وتوقف

العمل يف قسم منها نهائيًا.
5. تــتعــــرض املـنــظــــومــــة
الكهـربـائيـة بكـافـة مفـاصلهـا
دوريًا للـتخريـب املتعمـد، وهذا
الـتخـــريـب  كـــان يف الــســـابق
مبعثرًا، ولكنه اخذ اخريًا صيغة
منظـمة ومـدروسة، حـيث يتم
اســتهــــداف عقــــد مهـمـــة يف

تتلخص باآلتي:
1. تــــردي وضع املـنــظــــومــــة
الكـهربـائيـة العـاملـة خصـوصًا
حمطـات التـوليـد، وذلك بـسبب
تـعرضهـا لألضرار طـوال الفرتة
املاضية، وعدم معاجلتها بصورة
نـظــاميــة، حـيث كــان العالج
مــؤقتــًا يف الغـالـب، واستخـدام
البــدائل املـصـنعـة حمـليــًا. مع
اهمـال الـسيـاقــات الصـحيحـة

للصيانة.
2. حمطـات التـوليـد من املنـشآت
املعـقدة، تستغرق فرتة طويلة يف
االنـشــاء وتتـطلـب استـثمـارات
كـبــرية، والفـرتة الـــزمـنـيـــة
التقـريبيـة هي 3 سنـوات. وهذا

وكـذلك باضافـة التجاوزات على
الشبكة.

واملـتــوقـع ان تكــون احلــاجــة
االستهالكيـة هذا الصيف حبدود
الـ7000 مــيغــــاواط. اخلــطــــة
احلـالية لـوزارة الكهربـاء تهدف
اىل زيـادة الطـاقـــــــــــــــــــــــــة
لتـصل اىل 6000ميغـاواط خالل
الـصيف وقـد تـصل اىل 6500 مع
نهــايــة الـصـيف. أي ان القـطع
املـربمج للـتيـار سـوف يـسـتمـر
ولكن بـنسـبة اقـل مما هـو جاٍر

حاليًا.
أسباب

امـا عن اسبـاب النقص يف انـتاج
الطـاقة فقـد ذكر الـتقريـر انها

اجلو امللتهب.
هنـاك احيـاء سـكنيـة يف بغـداد
االن تعتمـد خالل االنقطـاعات
يف التيار الكهربائي على مولدات
كبرية تغذي احلي باكمله مقابل
اجـور شهـريـة تــدفع لصـاحب
املولدة او من يقدم على تشغيلها

ان كانت ذات اصول فرهودية.
لكل املولدات اخلـاصة ،)العامة!(
غـري املتوفـرة للجمـيع، وال تبدو
انها عالج نـاجح ألزمة  الطـاقة
الكهــربـــائيــة، ومــا زال اغـلب
املـواطنني ينـظرون بعني االمل
املـمـــزوج بـــالـيـــأس اىل وزارة
الـكهــربـــاء، فهـي الـيت متـلك يف
النهـاية طـوق النجـاة احلقيقي،
بـــرغم ان الـبعـض طــرح رأيــًا
خمـالفـًا.. فهيئـة الكـهربـاء اليت
اصبحت وزارة الكهـرباء، مل ولن
تتـسع امكـانـاتهـا ولـن يتحـسن
عـملهـــا حتــى لــو امســوهــا...

حكومة الكهرباء.
أرقام

يف تقـريــر غري نهــائي حـصلت
علـيه )املـــدى( من مـصــادر يف
وزارة الـكهــربــاء، وردت أرقــام
وتقـديرات بـدت وكأنـها الئـحة
دفـاع عن الـوزارة وعملهـا طوال

الشهور املاضية.
ويــذكــر ان هــذا الـتقــريــر ان
االنتــاج احلــالـي من الـطــاقــة
الكهربـائية يرتاوح بني 3500 اىل
4000 مـــيغـــــــا واط. وان القــــــدرة
املـطلـوبــة لتغـطيـة احلـاجـة
االستهالكيـة ترتاوح حـاليـًا بني
5000 اىل 6000 مــيـغـــــــا واط، أي ان
الـنقص يـــزيد علـى 30% حاليًا.
بـشـطب اجلهــات اليت تـسـتهلك
100% مـن الطـاقـة كـاملـستـشفيـات
وبعـض الــدوائــر احلكـــوميــة

كمحطات ضخ املاء واجملاري.

وزارة الكهربـاء ... اتهامات بـالفساد االداري والتلـكؤ والتذمـر يتصاعـد مع درجات احلرارة
حُجج نافعة.. واخرى ال جتلب الكهرباء
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NO (140)  Wed.  (23) June

من العصـابات فحـسب، بل ومن
بعـض عناصر الشرطة املسيئني
لشـرف مهـنتهـم أيضـًا( تعـالت
بعض األصـوات مؤيدة ملا يقوله،
وأخـــرى تــسحـبـين بـــاجتـــاه
األنقــاض اليت جيـمعهــا عمـال
تنـظيف على األرصفـة، ما زالت
رائحة الدخـان تنبعث يف املكان،
والعمـارات الـيت استــوىل عليهـا
السراق مل يبق فيها سوى جدران
والفتــة تـنعــى أحــد أصحــاب

احملال. 
ويف الوقت الـذي دخلت للحديث
عن الـتعــويـضــات، وضــرورة
تـــــأمـني أرواح وممــتلـكـــــات
العراقـيني، خرجت حبديث عن
السـرقـة )واحلـواسم( وفقـدان
األمن، وغياب األجهـزة األمنية.
وكأننـا قد كـتب علينـا الدوران
يف احللقة نفسها.. وما حدث من
تـشكيل أجهزة أمنيـة بدا إعالنًا
عـن زمــن بعـيــــد.. بعـيــــد.


