
من  ع���دد   ، ب��غ��داد  حم��اف��ظ��ة  جمل�س  ات��ه��م 
موظفي وزارة الكهرباء بتعمدهم قطع التيار 
مناطق  اغلب  يف  املوطنني  عن  الكهربائي 

العا�صمة.
 ، وقالت ع�صو املجل�س ج�صومة االزيرجاوي 
اإن “عدد من موظفي الكهرباء امل�صوؤولني عن 
يتعمدون  ال��وزارة  دوائ��ر  يف  املربمج  القطع 
قطع التيار الكهربائي عن اغلب املناطق يف 
العا�صمة بغداد”، الفتة اىل اإن “عملية القطع 
الكهرباء  وزارة  موظفي  بني  باتفاق  تتم 

واأ�صحاب املولدات االأهلية”.
هو  العملية  هذه  من  “الغر�س  اإن  واأ�صافت 
من  املواطنني  على  االأم��ب��ر  ت�صعرة  لرفع 
ف�صل  خالل  االهلية  املولدات  ا�صحاب  قبل 
على  املوظفني  ه��وؤالء  وح�صول   ، ال�صيف 
“بع�س املناطق و�صلت  اإن  ر�صاوى”، مبينة 
الف   20 اىل  فيها  الواحد  االأمبر  ت�صعرة 

دينار”.
وقت  يف   ، ب��غ��داد  حمافظة  جمل�س  وت��وع��د 
�صابق ، اأ�صحاب املولدات االأهلية املخالفني 
للت�صعرة االأمبر بفر�س غرامات مالية ت�صل 
ت�صعرة  اإن  بني  فيما   ، دينار  املليون  اىل 
ع�رشة  عن  تزيد  ال  اإن  يجب  الواحد  االأمبر 

االإلف دينار.
اجناز  مدد  تقلي�س  الكهرباء  وزارة  واعلنت 
واملحطات  الكهربائية  الطاقة  نقل  خطوط 
مالكاتنا  حققت  والتي  اجلديدة  التحويلية 
وال�رشكات املنفذة ن�صب اجناز متقدمة فيها .

وذكر بيان لوزارة الكهرباء" ان وزير الكهرباء 
اليوم  اجتماعه  خالل  وجه  الفهداوي  قا�صم 
االربعاء مع املالك املتقدم للوزارة بتقلي�س 
الكهربائية  الطاقة  نقل  خطوط  اجن��از  مدد 
حققت  والتي  اجلديدة  التحويلية  واملحطات 
اجناز  ن�صب  املنفذة  وال�رشكات  مالكاتنا 

متقدمة فيها ".
ان يكون  اللقاء" على  الفهداوي خالل  و�صدد 

مجلس بغداد يتهم موظفي الكهرباء بقطع التيار عمدًا عن الموطنين
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بغداد - الجورنال

تأخر تحميل وتفريغ ناقالت النفط  يخسر العراق 100 مليون دوالر العمل تحذر المواطنين من التعامل مع 
المعقبين 

واسط تكشف اسباب طردها  لشركة خصخصة 
الكهرباء

العدل: السجن 12 سنة بحق معاونة مدير التسجيل 
العقاري في المدائن

ال�صوداين،  �صياع  حممد  االجتماعية  وال�صوؤون  العمل  وزير  حذر  بغداد_اجلورنال: 
ال�صعيفة  النفو�س  ا�صحاب  املعقبني  مع  التعامل  من  املواطنني  االربعاء،  ام�س 
“نحذر  ال�صوداين يف بيان  حتت كل امل�صميات كاالبتزاز لرتويج املعامالت. وقال 
املواطنني من التعامل مع اي جهة غر ر�صمية قد ت�صتغل و�صعهم االن�صاين بحجة 
ترويج معامالتهم بذريعة اال�رشاع باجنازها “، م�صرا اىل ان “الوزارة تلقت عدد 
من  معقبني  قبل  من  لالبتزاز  تعر�صوا  قد  كانوا  مواطنني  قبل  من  ال�صكاوى  من 
خارج الوزارة منهم من ينتحلون �صفة موظفني يف وزارة العمل اأوهموهم برتويج 
معامالت ال�صمول باحلماية االجتماعية او قرو�س دعم امل�صاريع ال�صغرة او ا�صدار 
ال�صوداين  ودعا  مالية”.   مبالغ  مقابل  العمل  عن  للباحثني  اال�صت�صارية  البطاقة 
املواطنني اىل االبالغ عن وجود مثل تلك احلاالت عن طريق اخلط ال�صاخن )1018( 
من اجل القيام باالإجراءات القانونية بحق املخالفني، كما دعا اجلهات املخت�صة 
اىل القيام باالإجراءات املنا�صبة لتحديد هوية امل�صكو منه وحما�صبته وفق القانون 
، الفتا يف الوقت ذاته اىل ان الوزارة ال ت�صمح با�صتيفاء اي مبلغ من امل�صتفيدين 

وانها خ�ص�صت مبالغ مالية للباحثني االجتماعيني كاجور نقل . 

�رشكة  طرد  ا�صباب  عن  االأربعاء،  وا�صط،  حمافظة  جمل�س  ك�صف  بغداد_اجلورنال: 
باال�صافة  الطاقة  يف  حت�صنا  ت�صهد  مل  املحافظة  ان  موؤكداً  الكهرباء،  خ�صخ�صة 
جمل�س  ع�صو  وقال  للمواطن.  اخلدمة  تقدمي  يف  ال�رشكة  تلك  امكانيات  �صعف  اىل 
منح  املحافظة  “جمل�س  ان  �صحايف   ت�رشيح  يف  اجلليباوي  �صاحب  املحافظة، 
48 �صاعة لتح�صني و�صعها وتقدمي اخلدمة للمواطنني،  �رشكة خ�صخ�صة الكهرباء 
حيث �صبق تلك املهلة منا�صدات ومطالبات بتح�صني اخلدمة واجلباية الهايل وا�صط 
ولكن دون جدوى”. وا�صاف ان “املجل�س قرر طرد ال�رشكة امل�صوؤولة عن خ�صخ�صة 
املحافظة، من  املوجودة يف  الذاتية  الطاقات  واالعتماد على  وا�صط،  الكهرباء يف 
“ال�رشكة  اأن  مبينا  االهايل”،  قبل  من  املرفو�صة  اخل�صخ�صة  اىل  العودة  دون 
ومل  عملها  يف  وتلكاأت  الطاقة،  ع��دادات  بن�صب  تقم  مل  اخل�صخ�صة  عن  امل�صوؤولة 
من  طردها  اىل  املجل�س  دفع  الذي  االمر  يذكر،  حت�صن  اأي  الكهرباء  خاللها  ت�صهد 
اأن “جمل�س املحافظة �صيعقد يوم اخلمي�س جل�صة  املحافظة”. واو�صح اجلليباوي، 
ملناق�صة مو�صوع ال�رشكة املذكورة وت�صليم ملف الكهرباء اىل دائرة كهرباء وا�صط، 

بداًل من اخل�صخ�صة”.

االحكام  من  جمموعة  �صدور  عن  االأربعاء،  العدل،  وزارة  اأعلنت  بغداد_اجلورنال: 
الق�صائية بحق معاونة مدير الت�صجيل العقاري يف املدائن وي�صل جمموعها اىل 12 
�صنة �صجن. وقال املفت�س العام للوزارة ح�صن حمود العكيلي يف بيان اإن "حمكمة 
اجلنح املخت�صة بق�صايا النزاهة وغ�صيل االأموال واجلرمية االقت�صادية حكمت على 
باإ�صبارة  لتالعبها  �صنوات  خم�س  ملدة  ال�صديد  باحلب�س  )و.ي.ك(  املدانة  املوظفة 
دينار  مليارات   )10( بقيمة  قر�س  على  احل�صول  لغر�س  ك�صمان  ا�صتخدم  عقار 
من امل�رشف ال�صناعي، وقامت بتغير م�صاحة وجن�س العقار من )5( دوامن ار�س 
ذاتها  "املحكمة  اأن  العكيلي،  واأ�صاف  �صناعية".  ار�س  دومنا   )50( اىل  زراعية 
اأ�صدرت حكما ثانيا على املدانة باحلب�س ال�صديد خم�س �صنوات، لعالقتها املبا�رشة 
بائع  من  ار�س  قطعة  ل�رشاء  مالية  مبالغ  بدفع  قاما  مواطننينَ  على  باالحتيال 
ا�صدرت  البائع، وقد  لذلك  للدولة ولي�س  "االأر�س تعود ملكيتها  ان  وهمي"، مبينا 

املدانة �صند عقار مزور با�صم امل�صرتين الإيهامهما ب�صحة اإجراءات البيع".
 

االراء المنشورة تعبر عن كتابها والتي 
تندرج تحت مظلة الحرية الصحفية وال تعبر 

بالضرورة عن رأي الصحيفة

سلط موقع "الخليج 

أونالين"، في تقرير 

له الضوء على انتشار 

ظاهرة اللجوء الى مكاتب 

المشعوذين والسحرة 

في العراق، التي قال 

عنها بأنها مؤمنة من 

قبل قادة سياسيين، 

يتعاونون مع هؤالء 

المشعوذين.

ال�صحر  اأعمال  "ممتهني  اإن  تقريره،  يف  املوقع  وقال   
العراق  يف  للعمل  وا�صعا  املجال ً  وج��دوا  وال�صعوذة، 
بعد عام 2003؛ بوجود دعم من جهات نافذة".  على 
ال�صاحة يف البالد، اأودفع االنتفاع من ال�صلطة، بح�صب 
ما يذكر ّ مطلعون، هذه االأحزاب وال�صخ�صيات اإىل "اأن ّ 
يوفروا م�صادر دخل خمتلفة متجاوزة القانون يف هذا 
ال�صحر  مكاتب  هذه  الدخل  م�صادر  بني  ومن  اجلانب، 

"مكاتب  اأن  تقريره،  يف  املوقع  وتابع  وال�صعوذة". 
اإذ  البالد،  من  عدة  مبناطق  انت�رشت  وال�صعوذة  ال�صحر 

ّ تدر هذه ً املهنة على القائمني عليها اأمواال طائلة".
اأحياء  ال�صحرة يف  "مكاتب  اأن  اأمني،  ونقل عن م�صدر 
مهما  اأ�صحابها  واعتقال  غلقها  امل�صتحيل  من  ببغداد 
�صيا�صيني  "قادة  اأن  امل�صدر  واأكد  خمالفاتهم".  كانت 
يوفرون  من  وهم  املكاتب،  تلك  عند  زبائن  هم  كبارا   ً
ميكن  ال  لذلك  وامل�صعوذين،  ال�صحرة  لهوؤالء  احلماية 
اأي اإجراءات بحقهم".  وم�صى املوقع  الأجهزتنا اتخاذ 

عليها؛  متعارف  اأعمال  اإىل  وباالإ�صافة  اإنه  بالقول، 
كالتفريق بني االأ�صخا�س، واإيذاء االآخرين بطلب نَّ ممن 
م�صوؤولني  قبل  من  ال�صحرة  ُي�صتّغل  االأج��ور،  لهم  يدفع 
امل��وت،  م��ن  وحتمي  االأم����وال  "جتلب  تعاويذ  لعمل 
وال�صحرة  امل�صعوذين  متنح  التي  التعاويذ  من  وغرها 
اأحد هوؤالء  القانون. كما نقل عن  احلماية من مالحقة 
"من ي�صرتون منه بع�س  اأن   ، ّ الع�صابني، وُيدعى عالء 
االأع�صاب يبوحون له بغايتهم"، ً مبينا انهم " ّ يتحدثون 
اإنهم ك�صفوا لهم عن  باإعجاب عن امل�صعوذين. يقولون 

امل�صعوذين  هوؤالء ً  واإن  الأحد،  معروفة  تكن  مل  اأ���رشار 
يعلمون اأمورا غيبية".

 وا�صتطرد يقول: "يف مناطق العا�صمة يوجد م�صعوذون 
و�صحرة من دول خمتلفة،  ُ عرفت ذلك من خالل الزبائن 
الذين ي�صرتون مني احلاجات التي يطلبها منهم هوؤالء 

امل�صعوذون".
ونبه املوقع اإىل اأن "وجود ال�صحرة وامل�صعوذين ت�صّبب 
اإىل  لت�صل  العراقّي  املجتمع  داخل  امل�صاكل  بارتفاع 
ونقل  الطالق".    اأهمها  من  موؤثرة،  وم�صاكل  خالفات 
عن الباحثة االجتماعية علياء الزيدي، اإنها ومن خالل 
حاالت  من  الكثر  اأن  "الحظت  املحاكم  يف  عملها 
اأن  الزيدي،  وذكرت  وال�صعوذة".  ال�صحر  �صببها  الطالق 
"انت�صار حاالت الطالق وامل�صاكل االأ�رشية يف املجتمع 
اأن  يل  تبنّي  احلالة؛  هذه  درا�صة  اإىل  دفعني  العراقي 
زبائن ال�صحرة والدجالني ال تقت�رش على الن�صاء فح�صب، 
الرجال وال�صباب، منهم من يحملون �صهادات عليا  بل 
االأمر  وا�صفة  الثقافة"،  الب�صيطة  الطبقة  فقط  ولي�س 
بهوؤالء  "االعتقاد  اأن  واأو�صحت،  للخوف".  "مثر  باأنه 
خطر؛  اأمر  املثقفني  قبل  من  وت�صديقهم  امل�صعوذين 
فهذه الطبقة ُيعتمد عليها يف بناء الوعي لدى االأجيال 

املقبلة، ويفرت�س اأنهم هم من يحاربون هذه االآفات
اخلطرة التي تفتك باملجتمع".

يف  �صاعدت  التي  االأ�صباب  "من  اإن  الزيدي  واأ�صافت   
هو  العراق  يف  ال�صحرة  مكاتب  عمل  ورواج  انت�صار 

الياأ�س وامل�صاكل االجتماعية وقلة الوعي".
250 كلمة

املياه  �صح  ملعاجلة  حلول  لدينا  املائية:  امل���وارد 
والو�صع حتت ال�صيطرة

بغداد_اجلورنال
على  �صيطرتها  االربعاء،  املائية،  املوارد  وزارة  اأكدت 

من  لل�رشب  ال�صاحلة  املياه  وتوفرها  املائي  الو�صع 
دون حدوث عملية جفاف او انقطاع للمياه، م�صرة اإىل 
اأي جفاف  لتدارك حدوث  اتخذت جمموعة حلول  اأنها 
عبد  ظافر  املوارد  وزير  م�صت�صار  وقال  دجلة.  نهر  يف 
“الوزارة عملت على حفر  ان  اهلل يف ت�رشيح �صحايف 
جمموعة ابار للمياه من اجل تاليف حدوث اأي �صح يف 
املياه، كما ا�صتنفرت كوادرها يف كري االنهر من اجل 
جريان املاء ب�صكل طبيعي”، مبينا اأن “الوزارة وفرت 
حيث  املحافظات،  جميع  يف  للمواطنني  الكايف  املاء 
وتداركت  وال�صدود  النواظم  يف  املخزونات  ا�صتخدمت 
“املواطن  اأن  التي روج لها” واأ�صاف عبد اهلل،  االزمة 
يف  ازمة  اأي  حدوث  عدم  من  يطمئن  ان  عليه  العراقي 
مياه ال�رشب، حيث متكنت الوزارة من توفر مايحتاجه 
املواطنني من مياه ملدة مو�صمني”، موؤكدا اأن “الوزارة 
مناطق  املياه يف خمتلف  ابار  مئات  عملت على حفر 
املنزلية  االغرا�س  يف  ا�صتخدامها  اجل  من  العراق، 
امل�صوؤول  وا�صار  املياه”.  يف  نق�س  ح��دوث  حال  يف 
“اأزمة املياه �صتكون  اأن  اإىل  يف وزارة املوارد املائية 
وقتية حيث �صتعود املياه اىل طبيعتها عند امتالء �صد 
اأي  حدوث  عدم  من  العراق  يطمئن  الذي  االمر  الي�صو، 

كارثة او جفاف لنهر دجلة”.
 ي�صار اىل ان  وزير املوارد املائية ح�صن اجلنابي اأعلن 
اأنه �صيزور اإيران وتركيا خالل ال�صهر اجلاري، ملعاجلة 
م�صكلة من�صوب املياه يف العراق، "موؤكدا ان" منا�صيب 
�صحة  ب�صبب  انخف�صت  العراق  مناطق  اغلب  يف  املياه 
يتحقق  مل  ال�صنة  هذه  يف  الثلجي  الغطاء  الن  طبيعية 
واالمطار اي�صا مل ت�صقط بكميات كافية، فيما اأ�صار اىل 
العالقة  بح�صن  له عالقة  لي�س  املنا�صيب  انخفا�س  ان 
وقنوات  بيننا  موجود  التعاون  الن  اجل��وار،  دول  مع 

االت�صال مفتوحة بني هذه البلدان.

مكاتب السحرة.. مصدر دخل جديد لقادة سياسيين في بغداد
بغداد_الجورنال

النزاهة  لهيئة  تابع  ا�صتق�صائي  فريق  �صخ�س 
ت�صويق  �رشكة  على  مالية  غرامات  فر�س  ا�صتمرار 
النفط )�صومو( ، ب�صبب التاأخر احلا�صل يف حتميل 
النفطية،  بامل�صتقات  اخلا�صة  الناقالت  وتفريغ 
عام  خالل  عليها  املفرو�صة  الغرامات  بلغت  حيث 
2017 اأكرث من مائة مليون دوالٍر امريكي، اإ�صافًة 
13 مليون دوالٍر غراماٍت ماليٍة على  اإىل اكرث من 
اخلام  للنفط  اخلدمة  عقود  يخ�سُّ  فيما  ال�رشكة 

خالل املدَّة ذاتها.
جمموعة  اأج��رى  “الفريق،  ان  الهيئة   تقرير  وذكر 
زياراٍت ميدانيٍة لوزارة النفط – �رشكة ت�صويق النفط 
)�صومو(، والحظ عدم االلتزام بكميَّات النفط اخلام 

امل�صادق عليها للت�صدير؛ ال�صتمرار انقطاع التيار 
ب�صكٍل  اجلنوبية  املوانئ  يف  املتكرِّر  الكهربائي 
ي�رشُّ باجلداول املعدة للت�صدير وحتميل الناقالت، 
واحلاجة  االأنابيب  و�صبكات  اخلزن  �صعات  وق�صور 
معدات  اإ�صافة  ت  متَّ حني  يف  �صعتها،  زي��ادة  اإىل 
�س الفريق يف  ال�صخِّ واالأنابيب يف املوانئ.  و�صخَّ
تقرير)املتابعة( ” ا�صتمرار التذبذب الكبر يف نفط 
النوعية،  املوا�صفات  ا�صتقرار  وعدم  الب�رشة،  خام 
 )28-32( بني  النوعية  الكثافة  درجة  ترتاوح  اإذ 
درجة )انخفا�س الكثافة بدرجٍة واحدٍة يكبُِّد العراق 
اأمريكيٍّ  دوالٍر  األف  ب�)800(  ُر  ُتقدَّ ماليًة  خ�صارًة 
ال�صخِّ  طاقة  �صعف  اإىل  اإ�صافًة  ناقلٍة(،  كلِّ  عن 
واإجراءات التحميل يف موانئ اجلنوب، بالرغم من 
تقريبًا   )85%( ن�صبة  ُل  ُي�صكِّ الب�رشة  نفط خام  اأنَّ 

من جممل �صادرات العراق؛ ب�صبب توقفاٍت ُمتكرِّرٍة 
لل�)توربينات( نتيجة م�صاكل فنية واعمال �صيانة 
منه،  التحميل  عن  الزبائن  ع��زوف  اىل  ادى  مما   ،
وقلَّل من معدَّالت الت�صدير. والحظ التقرير ا�صتمرار 
االإدارة  جمل�س  يف  االأع�صاء  ذات  تكرار  ح��االت 
النفط  عقود  جتديد  وجلان  معني(،  ا�صيل  )كع�صو 
املقرتحة  بالتخ�صي�صات  ج��داول  واع��داد  اخل��ام 
لل�رشكات الراغبة بالتعاقد، وفتح العرو�س الع�صاء 
النفطي  ال�صوق  وحتليل  بدرا�صة  اخلا�صة  اللجنة 
ة للنفط  العاملي، وحتديد واقرتاح الفروقات ال�صعريَّ
اخلام العراقي ، ف�صاًل عن عدم وجود توقيع ممثل 
مكتب املفتِّ�س العام )ب�صفة مراقب( على حما�رش 

اجتماع جلنة جتديد العقود لت�صدير النفط اخلام.
كمياٍت  ظهور  اإىل  ال�صابق  التقرير  اإ�صارة  وح��ول 

كبرٍة من املاء احلر يف ال�صحنات امل�صدَّرة، اأو�صح 
ان  ال�رشكة،   يف  الداخليِّ  والتدقيق  الرقابة  مدير 
"ذلك يعود اإىل ال�رشكات اال�صتخراجية وهو خارج 
ي  يوؤدِّ احلاالت  هذه  مثل  تكرار  واأنَّ  عملنا،  نطاق 
امل�صدر،  العراقيِّ  النفط اخلام  ب�صمعة  االإ�رشار  اإىل 
وهذا يوؤثر ب�صكٍل مبا�رٍش على �صعر بيعه يف االأ�صواق 

العاملية “.
فيما اأ�صار مدير الهيئة املالية والتجارية اإىل اإيقاف 
االأهلية واعتماد امل�صارف  التعامل مع امل�صارف 
احلكومية ح�رشاً ، لتاليف حاالت عدم تنفيذ طلبات 

م�صادرة خطابات ال�صمان للعقود غر املنفذة.
ال�رشكات  العقود من قبل  بنود  تنفيذ  و بخ�صو�س 
املتعاقد معها، اكد اأنه ال توجد �رشكاٌت ناكلة فيما 

يخ�سُّ تنفيذ بنود العقود خالل العام 2017.
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