
 45 توقيع  يحمل  ر�سمي،  كتاب  على  )اجلورنال(  ح�سلت 
نائبًا، يطالبون رئي�س جمل�س النواب �سليم اجلبوري، باأن 
نظام  فيها  يطبق  حمافظة  اآخر  الب�رصة  حمافظة  تكون 
اخلا�سة  املناخية  للظروف  نظراً  الكهرباء،  خ�سخ�سة 
والرطوبة  احلرارة  درجات  ارتفاع  من  الب�رصة  مبحافظة 
تويل  جلنة  اجتماع،  حم�رص  على  ح�سلت  كما  العالية. 
التحقيق يف مو�سوع م�رصوع جباية الكهرباء يف حمافظة 
ل�سنة   36 املرقم  الديواين  الأمر  امل�سكلة مبوجب  الب�رصة، 
2017، وُعقد الجتماع برئا�سة وزير النفط جبار اللعيبي، 
وع�سوية كل من وزير املوارد املائية ح�سن اجلنابي ووزير 
الكهرباء قا�سم الفهداوي ف�ساًل عن حمافظ الب�رصة ماجد 
الن�رصاوي ورئي�س جمل�س حمافظة الب�رصة �سباح البزوين 
ووكيل وزارة الكهرباء ل�سوؤون التوزيع عبد احلمزة هادي 
عبد  حممد  اجلنوب  كهرباء  لتوزيع  العام  واملدير  عبود 
الأمري. ون�س املح�رص على اأنه "بعد مناق�سات م�ستفا�سة 
حمافظة  قبول  عدم  خاللها  من  ات�سح  مطولة  وم��داولت 
املحافظة  جمل�س  ورئي�س  مبحافظها  املتمثلة  الب�رصة 
عديد  ول�سباب  حاليا  املحالة  الكهرباء  جباية  بعقود 
مت ا�ستعرا�سها با�سهاب وعليه مت التو�سل اىل الغاء 
احلالية،  للعقود  الح���الت 
وتوفري 

مو�سم  خ��الل  التعرفة  على  الب�رصة  ملحافظة  ال��دع��م 
م�سرتكة  جلنة   "ت�سكيل  املجتمعون  وق��رر  ال�سيف". 
بع�سوية مر�سحني من جمل�س املحافظة واملحافظ ووزراة  
وذل��ك خ��الل ثالثة  والح��ال��ة  الع��الن  الكهرباء لع��ادة 

ا�سابيع وفق املعايري املعتمدة من قبل وزارة الكهرباء".
يف  املحلية  احلكومة  "تقوم  اأن  على  املح�رص  ون�س 
ال�رصكات  فيه  ت��دع��و  م��وؤمت��ر  بعقد  ال��ب�����رصة  حمافظة 
م�رصوع  ترويج  اىل  املعنية  واجل��ه��ات  وامل�س�ستثمرين 
وقام  املناف�سني".  من  عدد  اكرب  جذب  اجل  من  اجلباية 
بطرد  ال��ف��او  ق�ساء  يف  املحتجني  املواطنني  م��ن  ع��دد 
الكهرباء  توزيع  قطاع  يف  م�ستثمرة  اأهلية  �رصكة  ممثل 
اىل  الق�ساء  يف  بالعمل  ال�رصكة  مبا�رصة  توؤدي  اأن  خ�سية 
زيادة اجور الكهرباء، وعلى خلفية احلادث قررت مديرية 
توزيع الكهرباء اإغالق مركز لل�سيانة حلني ح�سولها على 

تعهدات خطية بعدم تكرار ما جرى.
فا�سل  علي  عبد  للق�ساء  املحلي  املجل�س  رئي�س  وق��ال 
ممثل  واجربوا  جتمهروا  املواطنني  من  "عدداً  اإن  رماثي، 
عن  تعبرياً  الق�ساء  مغادرة  على  ا�ستثمارية  اأهلية  �رصكة 
مبينًا  الكهرباء"،  اجور  يف  حمتملة  زي��ادة  لأي  رف�سهم 
اأن "ممثل ال�رصكة مل يتعر�س اىل اأي اأذى، وقد ا�سطر اىل 
املحلي  "املجل�س  اأن  اىل  النظر  رماثي  ولفت  املغادرة". 
على  لأن��ه��م  املحتجني  امل��واط��ن��ني  م��ع  ت�سامنه  اأب���دى 
ان  كما  الفقر،  يعانون  الق�ساء  اأبناء  معظم  اأن  حق، حيث 
الو�سع املناخي يف الق�ساء ال�ساحلي ل ي�سمح 
ب���اأي زي���ادة يف اج��ور 

الكهرباء  ا�ستهالك  اىل  دائمًا  املواطنني  حلاجة  الكهرباء 
اأكرث من املعتاد ب�سبب ارتفاع درجات احلرارة والرطوبة 
واأن  �سبق  للق�ساء  املحلي  "املجل�س  اأن  م�سيفًا  العالية"، 
فيها  بني  املحافظة  جمل�س  اىل  ر�سمية  خماطبات  وجه 
وجهة نظره حيال امل�رصوع". من جانبها، اأ�سدرت مديرية 
اأن  الكهرباء يف اجلنوب بيانًا مقت�سبًا ذكرت فيه  توزيع 
"مالك ال�رصكة امل�ستثمرة تعر�س اىل اعتداء خالل وجوده 
يف مركز لل�سيانة واخلدمات يف ق�ساء الفاو، ولذلك فاإن 
دائرة التوزيع م�سطرة ملمار�سة حقها القانوين حلفظ هيبة 
وحرمة مقارها ودوائرها"، مو�سحة اأن "دعوى ق�سائية 
اىل  اإ�سافة  املقر،  باقتحام  املتورطني  �سد  رفعها  تقرر 
واإيقاف  احل��ادث  فيه  وق��ع  ال��ذي  ال�سيانة  مركز  اإغ��الق 
مركز  اأق��رب  يف  ليتواجدوا  موظفيه  واإخ���الء  ن�ساطاته 
على  احل�سول  بعد  اإل  افتتاحه  يعاد  ل  واأن  اآخر،  �سيانة 
�سمان بعدم تكرار العتداء يقدَّم ب�سيغة تعهد خطي من 
توزيع  املحلي". وكانت مديرية  واملجل�س  القائمقام  قبل 
القطاع  من  �رصكة  مع  عقداً  وقعت  اجلنوب  يف  الكهرباء 
ال�ستثمار  لتتوىل  الإم���ارات  دول��ة  يف  م�سجلة  اخلا�س 
اأن  الرغم من  الب�رصة على  الكهرباء يف  توزيع  يف قطاع 
اعرتا�سات  اأث��ار  الكهرباء  وزارة  تتبناه  ال��ذي  امل�رصوع 
م�ستوى  على  وم��واط��ن��ني  م�����س��وؤول��ني  قبل  م��ن  وا���س��ع��ة 
املحافظات  جمال�س  بع�س  �سارعت  حني  يف  املحافظة، 
اىل اتخاذ قرارات تق�سي برف�س امل�رصوع خ�سية اأن يوؤدي 
واأقرت  مواطنيها.  على  املالية  الأعباء  زيادة  اىل  تنفيذه 
موظفي  بع�س  بتواطوؤ  �سابق،  وقت  يف  الكهرباء،  وزارة 
الأهلية،  املولدات  اأ�سحاب  مع  الكهرباء،  توزيع  �سيطرة 
لإجبار  التيار  قطع  �ساعات  زي��ادة  على 
على  امل��واط��ن��ني 

ال�سرتاك يف املولدات، ل�سيما يف نهايات الأ�سهر، موؤكدة 
اأنها عاقبت عدداً من امل�سغلني املتواطئني، وماتزال تراقب 
بال�سكاوى  التحقيق  وتنوي  �سنتني،  منذ  املو�سوع  هذا 
يف  منت�سب  اأي  ا�سم  بن�رص  نائبة،  هددت  وبينما  اجلديدة. 
تواطوؤ، مطالبة مبحاكمة  تورطه يف هكذا  يثبت  الكهرباء 
هوؤلء ليكونوا عربة لغريهم، وعدم الكتفاء مبعاقبته من 
خالل الإجراءات الإدارية. ا�ستكى مواطنون، تعمد موظفني 
اإطفاء  بالتعمد يف  الكهرباء،  الت�سغيل يف حمطات  بقطاع 
اأ�سحاب  م��ع  باتفاق  �سهر  ك��ل  ب��داي��ة  الكهرباء  التيار 
املولدات الأهلية. وقال املتحدث با�سم وزارة الكهرباء، يف 
�سخ�ست حالت  “الوزارة  اإن  )اجلورنال(،  اأجرتها  مقابلة 
تواطوؤ بع�س موظفي �سيطرة توزيع الكهرباء، مع اأ�سحاب 
التيار لإجبار  �ساعات قطع  الأهلية، على زيادة  املولدات 
املواطنني على ال�سرتاك يف املولدات، ل�سيما يف نهايات 
الأ�سهر، وقد عاقبت الوزارة عدداً من امل�سغلني املتواطئني، 
وماتزال تراقب هذا املو�سوع منذ �سنتني، وتنوي التحقيق 
تتمثل  م�سوؤولة  �سخ�سية  من  �سدرت  التي  بال�سكاوى 
هكذا  تهمل  لن  وال��وزارة  النواب،  جمل�س  اأع�ساء  باإحدى 
ت�رصيح مهم من دون حتقيق وتوقف”. واأ�ساف املدر�س، 
“هذه التالعبات �ستتوقف عند تنفيذ توجهات الوزارة  اأن 
بخ�سخ�سة قطاع التوزيع واجلباية، التي �ستوقف التالعب 
وال�سياعات يف الطاقة الكهربائية والتي تقدر باكرث من 
%65”. واأ�سار اإىل اأن “الوزارة ا�ستنفرت جميع اجهزتها 
والتوزيع  ال�سيطرة  حمطات  م�سوؤويل  لر�سد  الرقابية 
ملحا�سبتهم”،  الهلية  املولدات  ا�سحاب  مع  املتواطئني 
مبناقلة  اإداري���ة  اإج����راءات  ات��خ��ذت  “الوزارة  اأن  مبينا 
م�سوؤول  بقاء  وع��دم  ا�سهر  ثالثة  كل  املحطات  م�سوؤويل 
املحطة ملدة طويلة، وما تزال ابواب الوزارة مفتوحة اأمام 
اجلميع ل�ستقبال �سكاواهم ومتابعتها عن طريق اجهزتها 

الرقابية املختلفة”.
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رئيس الجمهورية يصدق على تعديل 
قانون الغرف التجارية

قرب انتهاء تأهيل رصيف رقم )1(
في الميناء النفطي

اأعلن حمافظ مي�سان علي دواي، عزم املحافظة ا�ستهداف انتاج 900 الف 
برميل من النفط يوميًا، م�س��ريا اإىل اأن احتياطات املحافظة من النفط تبلغ 
30 ال��ف برميل. وذك��ر دواي يف مداخلة خالل منتدى العراق للطاقة اأن 
احتياطات حمافظة مي�س��ان من النفط تبلغ 30 الف برميل، م�س��ريا اإىل اأن 
هناك 12 حقال نفطيا يف املحافظة منها �س��تة متطورة و�س��تة اخرى على 

و�سك املبا�رصة بتطويرها.
واو�س��ح دواي، اأن حمافظة مي�سان ت�ستهدف الو�سول اإىل انتاج 900 الف 
برميل يوميًا من النفط، م�س��ريا يف الوقت ذاته اإىل عدم املبا�رصة مب�س��فى 

مي�سان من قبل ال�رصكة.

نبَّه فريٌق ا�ستق�س��ائيٌّ تاب��ٌع لدائرة الوقاية يف هي��اأة النزاهة على �رصورة 
ة يف ق�سم  و�سع وتفعيل كامريات املراقبة داخل غرف خزن الأ�سئلة الوزاريَّ
المتحانات للمديريات كافة مع و�س��ع اآليٍة منا�س��بٍة بخ�س��و�س الإ�رصاف 

على مراقبة الكامريات.
��ات تربي��ة بغداد؛  ��ٍة ملديريَّ الفري��ق ال��ذي اأج��رى جمموعة زي��اراٍت ميدانيَّ
ات وم�س��توى اخلدم��ة امُلقدَّمة  بغي��ة الوقوف عل��ى واقع حال تل��ك املديريَّ
ة  �بٍة بذمَّ للمواطنني، �س��دَّد على �رصورة ا�س��تيفاء قرابة ملياري دين��اٍر ُمرتتِّ
املدار���س الأهليَّة مل�س��لحة وزارة الرتبي��ة؛ نتيجة خمالف��ات جتديد اإجازة 
التاأ�سي�س، لفتًا النظر اإىل اأهميَّة و�سع  قاعدة بياناٍت حُتدُِّد تاريخ تاأ�سي�س 

�بة عليها. املدار�س الأهليَّة داخل البلد وخارجه والغرامات امُلرتتِّ

 �س��ّدق رئي�س اجلمهورية فوؤاد مع�س��وم، على  التعديل الثاين لقانون احتاد 
الغرف التجارية.

وقال��ت رئا�س��ة اجلمهورية يف بيان، انه "بناَء على م��ا اأقره جمل�س النواب 
وطبق��ا لأح��كام البند )اأول( من املادة )61( والبن��د ثالثا من املادة )73( 
من الد�س��تور، �س��دق �س��يادة رئي�س اجلمهوري��ة فوؤاد مع�س��وم على قانون 

التعديل الثاين لقانون احتاد الغرف التجارية".
واأ�س��اف البيان انه بن��اَء على ما اأقره جمل�س الن��واب وطبقا لأحكام البند 
)اأول( من املادة )61( والبند )ثالثا( من املادة )73( من الد�س��تور، �س��دق 
مع�س��وم اي�س��ا على قانون  التعديل الرابع لقانون نقابة ال�س��حفيني رقم 

)178( ل�سنة 1969 املعدل ل�سنة 2017.

ك�س��ف م�س��در مالحي، عن قرب اكمال ا�س��الح ر�س��يف رقم 1 يف ميناء 
الب�رصة النفطي، الذي تعر�س اىل اأ�رصار نتيجة ا�س��طدام اإحدى الناقالت 

النفطية به ال�سهر املا�سي.
وقال امل�س��در، ان "اكمال اعمال ا�سالح اجلزء املت�رصر من ر�سيف رقم 

١ يف ميناء الب�رصة النفطي او�سكت على النتهاء".
واأ�س��اف، اأن "الرافعة ابا ذر التابعة للموانئ العراقية �س��اهمت يف تنفيذ 
العمال وتثبيت ورفع الحمال الكربى"، مبينا اأن "حتميل ناقالت النفط 

العمالقة مل يتوقف ومل توؤثر فيه ال�رصار ال�سابقة".

وا�س��لت خلية الزم��ة يف وزارة التج��ارة اعمالها يف 
مدينة املو�س��ل لتاأم��ني املفردات الغذائي��ة للعائالت 
النازح��ة م��ن اجلانب المي��ن ومع�س��كرات النزوح يف 
حمام العلي��ل وعددا من احياء املو�س��ل التي حتررت 
م��ن التنظيم��ات الرهابي��ة ف�س��ال عن الب��دء مبرحلة 
تاأهي��ل الدوائ��ر الفرعي��ة التابع��ة لل���رصكات والدوائر 
ومبا���رصة امل��الكات الفنية من املوظف��ني والعاملني 

من ابناء املو�سل.
اك��د ذلك ط��ه يا�س��ني عبا���س املدي��ر العام لت�س��نيع 
العم��ل  فري��ق  ورئي���س  التج��ارة  وزارة  يف  احلب��وب 

املوج��ود يف مناطق املو�س��ل وا�رصف عل��ى عمليات 
املو�س��ل  مناط��ق  يف  الغذائي��ة  املف��ردات  توزي��ع  

ومع�سكرات النازحني.
وا�س��اف يف بيان، ان م��الكات الوزارة املوجودة منذ 
الي��وم الول لعملي��ات التحرير يف املناط��ق املحررة 
ا�ستنادا للخطة التي و�سعتها غرفة العمليات امل�سكلة 
يف دي��وان ال��وزارة "اع��دت برناجما وا�س��عا ملواجهة 
نق�س املفردات الغذائية وتاأمني خزين جيد للعائالت 
يف مدينة املو�س��ل ومبتابعة من ال�س��يد وزير التجارة 
وا���رصاف ال�س��يد وكي��ل ال��وزارة" م�س��ريا اىل ان��ه "مت 
توزي��ع ع�رصات الطنان من املواد الغذائية من ال�س��كر 
والطح��ني وال��رز وزي��ت الطع��ام وع��رب وكالء امل��واد 

الغذائي��ة يف املناط��ق ال�س��كنية ومع�س��كرات الن��زوح 
وبالتن�سيق مع احلكومة املحلية وجمل�س املحافظة".

يا�س��ني او�سح ان وجوده يف املو�س��ل مع فريق عمل 
يتيح ل��ه ال�س��الحية يف التعامل مع الو�س��ع الغذائي 
ومعاجلة امل�ساكل التي تعرت�س �سبل اي�سال املفردات 
الغذائية اىل اهلنا يف مناطق املو�س��ل املحررة مبينا 
ان��ه "الفريق الثاين بعد ان ا�س��تكمل فريق اخر عمليات 

ال�رصاف واملتابعة داخل مدينة املو�سل".
وقال انه "من �س��من خط��ة وبرنامج يت�س��من وجود 
جميع الدارات العامة يف امليدان بالتعاقب و�س��مان 
ح��ل ال�س��كالت الناجت��ة ع��ن العملي��ات الرهابي��ة 

ومعاجلة النق�س يف الغذاء لهلنا يف املو�سل".

وب��ني اأن "مالكات ال��وزارة وزعت كمي��ات كبرية من 
ال�س��مون اىل العائ��الت يف املناطق ال�س��كنية  ف�س��ال 
عن توزيع املفردات على  الحياء ال�سكنية ومع�سكرات 
النازح��ني بالتن�س��يق م��ع الجه��زة المني��ة وجمل�س 

املحافظة ".
كما اأ�س��ار اىل انه "متت زيارة ف��روع �رصكات الوزارة 
لالطالع على برنامج التاأهيل واعادة اعمالها ب�س��كل 
�رصي��ع وخدم��ة ابن��اء املحافظة ف�س��ال ع��ن الطالع 
على اخلزين من احلبوب يف �س��ايلو املو�سل وبازوايا 
ال��ذي مت اعتمادهم مناطق خزن للحبوب وبقية املواد 
الغذائي��ة الت��ي تت��م مناقلته��ا م��ن حمافظ��ات قريبة 

ملعاجلة الو�سع الغذائي ".

 قال��ت وزي��رة الإعم��ار والإ�س��كان والبلدي��ات العامة  اآن 
ناف��ع اأو�س��ي، اإن ج��زءا من مه��ام زيارته��ا اىل حمافظة 
الب���رصة هو زي��ارة م���رصوع ماء الب���رصة الكب��ري ، الذي 

ي�ساهم مبعاجلة �سح املياه يف املحافظة.
وا�س��ارت يف ت�رصيحات �س��حفية اىل ان امل�رصوع �سمن 
القر���س الياب��اين عل��ى اأربع مراح��ل ، واملرحل��ة الرابعة 
بتموي��ل عراق��ي ، ويت�س��من حمط��ات حتلي��ة ، وحمطات 

ت�سفية ، وحمطات حتويل كهربائية.
وقالت خ��الل زيارتها اإىل م�رصوع ماء الب�رصة الكبري يف 
ناحي��ة الهارثة ، ان امل�رصوع يف مرحلته الأوىل �س��يدخل 
اخلدم��ة نهاي��ة الع��ام احل��ايل بطاق��ة تقريبية ت�س��ل اىل 
312 الف مرت مكعب يف اليوم ، مبينة ان الطاقة الكلية 
للم���رصوع �س��توفر كمية مي��اه تقدر ب���� ) 666 ( الف مرت 
مكع��ب يف الي��وم. واأ�س��افت او�س��ي ان " املرحل��ة الثالثة 
والرابع��ة من امل���رصوع من املوؤمل ان تكتم��ل نهاية عام 
2017 ، وم��ن املمك��ن ان يعمل امل�رصوع ب�س��كل جزئي 

اىل مناط��ق   )  RO( لل���رصب  ال�س��احلة  املي��اه  لتوف��ري 
الب�رصة ".

واملرحل��ة   ، الوىل  للمرحل��ة  امل���رصوع  ان"  واأو�س��حت 
الثاني��ة ، مت التعاق��د عليها يف بداي��ة العام احلايل ، وهي 
حمطات ل�س��خ املياه ، وهناك املرحلة الثانية خلط النقل 
للمي��اه ، ومن املمكن ان يكتمل امل�رصوع ب�س��ورة جزئية 
نهاي��ة ع��ام 2017 ليو�س��ل املياه ال�س��افية ال�س��احلة 

لل�رصب اىل اهايل الب�رصة ". 
يذكر ان وزيرة الإعمار والإ�س��كان والبلديات و�س��لت اىل 

حمافظ��ة الب���رصة ام���س ، وعق��دت اجتماعا م��ع حمافظ 
الب���رصة ونائبي��ه وع��دد من اع�س��اء جمل���س املحافظة ، 
ومدي��ري الدوائ��ر احلكومي��ة ، وناق�س��ت معه��م ع��ددا من 

امللفات املهمة التي تخ�س قطاعات املياه واملجاري.
وج��رى خ��الل الجتم��اع التف��اق عل��ى اإدخ��ال م�رصوع 
جماري الزبري �س��من القر���س الربيطاين ، يف حني وعدت 
الوزي��رة ، احلكومة املحلية بالعمل على �س��م م�رصوعي ) 
ق�س��اء القرنة ، ومنطقة يا�س��ني خريبط ( اإىل ذلك القر�س 

اأو تنفيذهما وفق نظام الدفع بالآجل.

فريق فني يشرف على 
تأهيل دوائر التجارة في الموصل   

وزيرة اإلعمار: افتتاح مشروع ماء البصرة الكبير نهاية 2017

محافظ ميسان: نستهدف إنتاج 900 ألف 
برميل من النفط يوميًا
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