
والهريويني  واملاريغوانا  واحل�شي�ش  "الكري�شتال 
خمدرات  جميعها  كثرية،  اأخرى  واأ�شماء  واملوفني"، 
اإم��ا  تعاطيها  وي��ج��ري  وال���داين  القا�شي  يعرفها 
ليكون  بالوريد،  املبا�رش  احلقن  اأو  باال�شتن�شاق 
ثمة  ل��ك��ن  احل���ي���وان،  م��ن  اأت��ع�����ش  معها  االإن�����ش��ان 
اإنها لي�شت  اأخرى يجري تعاطيها بال�شمع.  خمدرات 
حتتفظ  املخدرات  معها  تعد  مل  حقيقة  واإمنا  مزحة، 
بال�شورة النمطية املعروفة عنها، بل واكبت التطور 

االأخرية  االأونة  يف  وظهرت  احلا�شل.   التكنولوجي 
كل  يف  اجلهود  تكاتف  عن  اأخ��ب��ار  االأن��رن��ت  على 
اأجل  من  ولبنان،  ال�شعودية  العربية  اململكة  من 
وبالرغم  الرقمية"،  "املخدرات  ملو�شوع  الت�شدي 
حولها.   الوعي  زي��ادة  يجب   لكن  حمدوديتها،  من 
هي  الرقمية"،  "املخدرات  فاإن  خمت�شني،  وبح�شب 
اأن  "اي  تقريبا  مماثلة  �شوتية  ت��رددات  عن  عبارة 
اإليها يف االأذن اليمنى  الرددات التي يتم اال�شتماع 
موجات  من  قليل  بعدد  الي�رشى  االذن  عن  تختلف 
�شماعات  خالل  من  اإليها  اال�شتماع  يتم  الردد"، 

اأن  املخت�شون،  ال�شوت.  ويو�شح  اأو مكربات  االذن 
االح�شا�ش  ينتج عنه  اال�شارتني، مما  "الدماغ بدمج 
املوجات  ن�شاط  يف  تغيريات  يحدث  ثالث  ب�شوت 
يف  االأن�شطة  تعدل  نب�شات  توليد  نتيجة  الدماغية، 
لدى  اأوه��ام��ا  يخلق  مما  االأي�����رش،  ال�شدغي  الف�ش 
اأن  ال�شخ�ش امل�شتمع لهذه املو�شيقى.  وبالرغم من 
الباطني،  العقل  ت�شتهدف  والرددات  املو�شيقى  هذه 
زيادة  ان  حيث  الركيز،  من  ق��درا  تتطلب  اأنها  اإال 
املو�شيقى.  لهذه  اأك��ر  فعالية  اإىل  ي��وؤدي  الركيز 
وب�شبب تنوع هذه املو�شيقى، فاإن تاأثريها يختلف، 

اال�شرخاء،  على  ال�شخ�ش  ت�شاعد  مو�شيقى  فهناك 
اىل  املقاطع،  هذه  وتوؤدي  االأمل.  من  حترره  واأخرى 
بالثمل  وال�شعور  ال�شعادة،  وزي��ادة  امل��زاج  حت�شني 
ب�شداع،  ال�شعور  اأو  الكحول  لتناول  احلاجة  دون 
لديك،  والتخيل  الت�شور  مهارات  حت�شني  عن  ف�شال 

اىل جانب زيادة الثقة والتخل�ش من املثبطات.
عام  يف  مرة  الأول  الرقمية  املخدرات  اكت�شاف  ومت 
ليتم  دوف"  "هيرني�ش  الفيزيائي  قبل  من   ،1839
منها  كثرية،  عالجية  الأهداف  ذلك  بعد  ا�شتخدامها 
خالل  من  ذل��ك  ومت  ال�رشه،  وحتى  اجلن�شي  العجز 

حتفيز الغدة النخامية يف اجل�شم عن طريق اال�شتماع 
هرمون  انتاج  زي��ادة  اجل  من  املو�شيقى  هذه  اإىل 
ال�شعادة مثل الدوبامني.  يف حني، تنبع خطورة هذا 
النوع من "املخدرات"، ب�شبب �شهولة احل�شول عليها، 
حيث باالإمكان انتقاء املقطوعات املو�شيقية من ثم 
حتميلها من االنرنت، وبثمن قليل، واال�شتماع اإليها 
عرب �شماعات االذنني، وبالتايل با�شتطاع اأي �شخ�ش 
اأن  اذنني  و�شماعة  االنرنت  �شبكة  على  ولوج  لديه 

يقوم بتحميل هذه املو�شيقى واال�شتماع اإليها.
للمخدرات  "اال�شتماع  اأن  من  املخت�شون،  ويحذر 

خمت�شني  اإ���رشاف  اأو  عالجي  داع��ي  ب��دون  الرقمية 
ال�شعور برجفة باجل�شم وت�شنجات، وتوؤثر  اإىل  يوؤدي 
اإنعزال  اإىل  وتوؤدي  واجل�شدية"،  النف�شية  احلالة  على 
املدمنني عليها عن العامل اخلارجي"، مو�شحني اأن 
"العالج من هذا االإدمان يتطلب الركيز على احلالة 

النف�شية لل�شخ�ش املدمن". 
االنت�شار  حمدود  املخدرات  من  النوع  هذا  اأن  يذكر 
وعي  زي��ادة  ب�����رشورة  تنوه  احلكومات  لكن  ج��دا، 
على  اأوالده���م  به  يقوم  ما  ومراقبة  لها  االأه���ايل 

االأنرنت.
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والفرز  العد  عمليات  ت�شتمر  �شجيج  ودون  بهدوء 
اأن  اإال  للجدل،  املثرية  االنتخابات  لنتائج  اليددوي 
ما يطفو منها لل�شطح مل يكن رائقا للعديد من الكتل 
ال�شيا�شية التي تتحدث بثقة عالية عن وجود "تالعب 

وتزوير". 
العد والفزر  الت�رشيبات املتوا�شلة، تبدو نتائج  ومع 
معروفة �شلفا اىل حد كبري، ولن ت�شكل مفاجئة للراأي 
الق�شاء  وحزم  جدية  مدى  عن  ت�شاوؤل  وثمة  العام، 
االأمر  اليدوي،  الفرز  اليه  مايتو�شل  باإعالن حقيقية 
الذي يجعل �شمعة االنتخابات التي تعد اأ�شخم ن�شاط 
احلديث  مع  خا�شة  املحك،  على  العراق  يف  �شيا�شي 

عن وجود "ف�شائح".  
بدر  كتلة  عن  ال�شابق  الربملان  يف  النائب  ويقول 
ال�شيا�شية  الكتل  م��ن  "عددا  اإن  احل��ي��دري،  رزاق 
االنتخابات  مفو�شية  على  كبرية  �شغوطا  متار�ش 
عمليات  على  للت�شر  املنتدبني  الق�شاة  من  امل�شكلة 
املا�شي  اأيار  يف  االقراع  بيوم  حدث  التي  التزوير 
العملية  لها  تعر�شت  التي  اخل��روق  ك�شفها"،  وعدم 

االنتخابية ب�"الف�شائح".
العا�شمة  يف  التزوير  ن�شبة  اأن  احليدري،  وي�شيف 
ا�شواتها  عدت  لو  فا�شحة  و  كبرية  �شتكون  بغداد 
"تقرير  اأن  اىل  م�شريا  ال�شليمة"،  اليدوية  بالطريقة 
عن  ك�شف  ال�شابقة  النيابية  احلقائق  تق�شي  جلنة 
تزوير اأكر من 100 مقعد برملاين �شمن االنتخابات 

النيابية لعام 2018 يف عموم البالد".
واجلماعة  التغيري  كتل  م��ن  ك��ل  اأعلنت  ذل��ك  وف��ق 
الكرد�شتاين  اال�شالمي  االحت���اد  وك��ذل��ك  اإ�شالمية 
يف  جرت  التي  اليدوي  والعد  الفرز  لنتائج  رف�شها 
با�شدار  تفاجئت  انها  اىل  م�شرية  كركوك،  حمافظة 

جمل�ش املفو�شني من الق�شاة املنتدبني قرارهم الذي 
ين�ش على اجراء العد والفرز اجلزئي وفقط لل�شناديق 
امل�شكوك منها، كما غادر مراقبوا تلك الكيانات قاعة 
احتجاجا  ال�شليمانية  مبحافظة  اليدوي  والفرز  العد 

على الطريقة التي يتم بها اإدارة العملية.
اىل ذلك ك�شفت م�شادر من مفو�شية االنتخابات عن 
انتهاء عمليات عد وفرز االأ�شوات ملحافظتي ذي قار 

ومي�شان.
اليدوي يف  والفرز  العد  "عملية  اإن  امل�شادر،  وقالت 
معر�ش بغداد الدويل امتت 113 حمطة ملحافظة ذي 
وفرز  عد  كما مت   ،100% املطابق  ن�شبة  وان   ، قار 
 67 والبالغة  مي�شان  حمافظة  يف  املحطات  جميع 
حمطة واظهرت النتيجة كذلك تطابق  مئة باملئة ،يف 
حني انتهت املفو�شية من عد وفرز حمافظتي وا�شط 
والب�رشة و�شط حديث عن تطابق تام و�شل ن�شبة مئة 

يف املئة".
اإن  نيوز«  ل�»اجلورنال  �شيا�شية   م�شادر  وت�شيف 
بغداد  يف  جتري  التي  اليدوي  والفرز  العد  "نتائج 
مطابقة  �شتكون  حمافظات  �شت  ناخبي  ال�شوات 
كبرية"،  بن�شبة  االلكرونية  االنتخابات  لنتائج 
موؤكدا اأن "اإعالن نتائج العد اليدوي لن يحدث تغيريا 
الق�شاة  و�شي�شتمر  الفائزة،  الكتل  مبقاعد  وا�شحا 

املنتدبني باجرائه، بهدوء �شيا�شي واإعالمي".
)3 حزيران  اأعلنت يف  االنتخابات  وكانت مفو�شية 
اليدوي للمحطات  العد والفرز  2018(، بدء عمليات 
مكتبي  م��ن  مب��وظ��ف��ني  باال�شتعانة  االن��ت��خ��اب��ي��ة 
اإنطالقا  ببغداد،  والر�شافة  الكرخ  يف  املفو�شية 
للمحطات  تراتبي  وب�شكل  ك��رك��وك  حمافظة  م��ن 
وفق  وطعون  �شكاوى  ب�شاأنها  ال��واردة  االنتخابية 
ال�شياقات القانونية التي ر�شمتها القوانني واالنظمة 

النافذة اخلا�شة باالنتخابات.

ل�  امل�شادر  وقالت  اجلديد.  ال�شني  التحالف  داخل  حتدث  قد  ان�شقاقات  عن  �شيا�شية  م�شادر  ك�شفت  اجلورنال   - بغداد 
التحالف  زعامة  حول  باملحور  ي�شمى  ما  او  ال�شني  للتحالف  اجتماع  اول  يف  ولدت  خالفات  "هناك  ان  »اجلورنال«، 
اجلديد"، مبينا ان "ا�شامة النجيفي ا�شرط على ان يكون زعيما للتحالف وكذلك رئي�ش حركة احلل جمال الكربويل هو 
االخر يطمح نحو زعامة هذا التحالف ف�شال عن رئي�ش حتالف القرار خمي�ش اخلنجر". وا�شافت ان "هذا التحالف �شيخلق 
ان�شقاقات داخل الكتل املن�شوية فيه منها كتلة �شالح املطلك الذي رف�ش االن�شمام  لكون لديه موؤ�رشات على بع�ش 
ال�شخ�شيات ف�شال عن انه يطمح اي�شا لرئا�شة التحالف اجلديد، بينما فالح الزيدان يفكر باالن�شحاب من كتلة املطلك 
وااللتحاق اىل التحالف ال�شني اجلديد بهدف ح�شوله على من�شب يف احلكومة املقبلة". وا�شار اىل ان "اياد عالوي هو 
االخر اي�شا رف�ش االن�شمام اىل التحالف ال�شني بينما هناك اطراف من�شويني يف ائتالفه ك�شليم اجلبوري ان�شموا اىل 

التحالف اجلديد مما يدل على وجود خالفات بذلك".

 
االعتيادية  جل�شته  خالل  ال��وزراء  جمل�ش  اتخذ   
حيدر  ال����وزراء  جمل�ش  رئي�ش  ت��راأ���ش��ه��ا  ال��ت��ي 
ملف  ب�شاأن  ق��رارات  الثالثاء،  ام�ش  العبادي، 

املياه يف حمافظة الب�رشة.
اهايل  مل�شاكل  مو�شعة  مناق�شة  واجلل�شة  �شهدت 
الب�رشة  الب�رشة ومو�شوع املياه وم�رشوع ماء 
ت�شكيل  منها  عاجلة،  ق��رارات  ع��دة  اتخاذ  ومت 
وع�شوية  النفط  وزي��ر  برئا�شة  حكومي  وف��د 
واال�شغال  والبلديات  واال�شكان  االإعمار  وزراء 
والنقل  املائية  وامل���وارد  والكهرباء  العامة 
واالمانة  الوزراء  رئا�شة  امل�شت�شارين يف  وهيئة 

الوزراء وخلية االزمة تذهب اىل  العامة ملجل�ش 
امل�شاكل  معاجلة  وتتوىل  عاجل  ب�شكل  الب�رشة 
القرارات  ان  وا�شاف  املحافظة.  تواجهها  التي 
ت�شمنت زيادة العجالت احلو�شية الناقلة للماء 
ورب��ط  امل��واط��ن��ني،  اىل  امل��اء  لتوزيع  ال�شايف 
باخلطوط  الهارثة  يف  الب�رشة  م��اء  م�����رشوع 
املاء  �شخ  امكانية  ودرا���ش��ة  احلالية  الناقلة 
ا�شت�شاري  من  وُتقدم  التجريبي  الت�شغيل  اثناء 
مل�رشوع  التنفيذية  الهيئة  تقوم  كما  امل�رشوع، 
الربيطاين  اجلانب  مع  بالتن�شيق  الب�رشة  ماء 
لل�رشكة  املطلوب  املبلغ  تخ�شي�ش  لغر�ش 
يف  االطالقات  زي��ادة  عن  ف�شاًل  اال�شت�شارية، 

قناة البدعة ومنع التجاوزات عليها.

 9  ( يف  العبادي  حيدر  ال���وزراء  رئي�ش  اإعلن  ان  ما 
دي�شمرب2017 ( �شيطرة القوات العراقية ب�شكل كامل 
�شد  احلرب  وانتهاء  العراقية  ال�شورية  احل��دود  على 
حتى  ع�شكريا،  البالد  يف  االإرهابى  "داع�ش"  تنظيم 
ارتفعت املطالبات بحل قوات "احل�شد ال�شعبي" ونزع 

�شالحه داخل االأو�شاط الدولية وبع�شها حملية.
تعزيز  من  العربية  ال��دول  وبع�ش  وا�شنطن  وتخ�شى 
احل�شد  وج��ود  خ��الل  من  العراق  يف  االي��راين  النفوذ 
من  الرغم  على  اليران  تابعا  احل�شد  بان  تعتقد  فهي 
هيئة  اعترب  العراقي  الربملان  قبل  من  قانون  �شدور 
احل�شد منظومة امنية تابعة للقوات امل�شلحة العراقية. 
وت�شكلت قوات احل�شد ال�شعبي بعد �شيطرة داع�ش على 

دياىل  حمافظات  يف  اأخرى  ومناطق  املو�شل  مدينة 
حزيران  من  العا�رش  يف  وك��رك��وك،  الدين  و�شالح 
اعلنتها  التي  الكفائي  اجلهاد  فتوى  بعد   ،2014
املرجعية الدينية خالل خطبة اجلمعة )13 حزيران( .
معني  ال�شعبي  احل�شد  رئي�ش  نائب  معاون  ويقول 
"املوقف  ان  »اجل��ورن��ال«  ل���  حديثه  يف  الكاظمي 
االمريكي من احل�شد ال�شعبي وا�شح ولدينا منذ بداية 
للح�شد  الوا�شع  اجلماهريي  الدعم  ان  ونعتقد  ت�شكيله 
ا�شافة  امل��وؤام��رات،  هذه  ام��ام  �شمام  ج��دار  �شيكون 
اال�رشف  النجف  يف  الدينية  املرجعية  موقف  ان  اىل 
الداعم للح�شد". وا�شاف ان "احل�شد و�شع خطة �رشية 
حمكمة ال ميكن االعالن عنها للحفاظ على وجوده يف 
املتحدة  الواليات  �شتتفاجئ  والتي  القادمة،  املرحلة 
هذه  انتهاج  على  ا���رشاره��ا  ح��ال  يف  اخلطط  بهذه 

ال�شعبي"، مبينا  احل�شد  العدوانية �شد قوات  ال�شيا�شة 
لل�شغوط  ت�شتجيب  ان  حاولت  احلالية  "احلكومة  ان 
�شوف  وكذلك  ذل��ك،  يف  تنجح  مل  انها  اال  االمريكية 
يقال  ق��وات  وق�شفت  املقبلة".  احلكومة  تفلح  لن 
احل�شد  لقوات  مقر  االمريكي  اجلو  لل�شالح  تابعة  انها 
ال�شعبي على احلدود العراقية ال�شورية ال�شهر املا�شي 
قيادات  قبل  من  وا�شع  وتهديد  غ�شب  موجة  ولد  ما 
احل�شد با�شتهداف املناطق اال�شراتيجية المريكا يف 

العراق.
للح�شد  الداعمة  الفتح  "كتلة  ان  الكاظمي  وي��رى 
 60 قوامها  ا�شبح  باالنتخابات  فوزها  بعد  ال�شعبي 
عدد  التحاق  بعد  خا�شة  املقبل  الربملان  يف  مقعدا 
موؤثرة  �شتكون  لذلك  اليها،  الفائزين  النواب  كبري من 
او  امريكا  من  �شواء  عدائية  حماولة  الية  و�شتت�شدى 

جهته،  من  ال�شعبي"  احل�شد  وجود  ت�شتهدف  غريها 
"هناك  ان  االبي�ش  احمد  اال�شراتيجي  اخلبري  اكد 
حيدر  ال��وزراء  رئي�ش  على  و�شعت  امريكية  ���رشوط 
احل�شد  دور  تقنني  تت�شمن  االنتخابات  قبل  العبادي 
ان  مبينا   ،" العراقية  امل�شلحة  القوات  �شمن  ودجمه 
"وا�شنطن ا�شتهدفت ف�شائل معينة يف احل�شد خا�شة 
بعد ت�شويت الكونغر�ش على ادراج بع�ش ال�شخ�شيات 

والف�شائل �شمن الئحة االرهاب".
"هذه  وي�شيف االبي�ش يف حديثه ل� »اجلورنال«، ان 
متمثلة  عربية  دول  خلفه  تقف  االمريكية  امل�شاع 
الدول تعترب  بال�شعودية واالمارات وغريها، الن تلك 
بحزب  ت�شبهه  فهي  ال��ع��راق  يف  اي��ران  ذراع  احل�شد 
ان  اىل  الفتا  اليمن"،  يف  اهلل  وان�شار  لبنان  يف  اهلل 
ا�شناف  ثالثة  اىل  احل�شد  ت�شنف  املتحدة  "الواليات 

لديها  لي�ش  وهذا  الدينية  املرجعية  اىل  تابع  االول 
القوات  مع  دجمه  حال  يف  حتى  عليه  موؤ�رشات  اية 
امل�شلحة، والثاين جزء من املتطوعني واخر من �رشايا 
مقتدى  ال�شدري  التيار  زعيم  ان  تعتقد  فهي  ال�شالم 
ال�شدر �شيعمل على حل هذا النوع من احل�شد خا�شة 
ال�رشايا،  عمل  جتميد  ب�شان  االخ��رية  ق��رارات��ه  بعد 
اىل  الرئي�شية  املقرات  املوجودة يف  اال�شلحة  وت�شليم 
الدولة". وتابع "اما ال�شنف الثالث الف�شائل التابعة 
وحلها  وابعادها  دورها  حتجيم  حتاول  فهي  اليران 
لديها  "وا�شنطن  ان  موؤكدا   ،" قادتها  دور  وتقييد 
الفيدرالية  م�رشوع  لتنفيذ  املدى  بعيدة  ا�شراتيجية 
الذي ن�ش عليه الد�شتور بت�شكيل ثالثة اقاليم الو�شط 
اقليم  لكل  ف�شي�شبح  ال�شمال  اىل  باال�شافة  واجلنوب 
با�شتثناء  الوطني  احلر�ش  م�شمى  حتت  خا�شة  قوات 

ال�شيا�شي  املحلل  ا�شار  ذلك  اىل  البي�شمركة.  ال�شمال 
الرامية  وا�شنطن  "خمططات  ان  اىل  العرداوي  عبا�ش 
بالرف�ش  �شتجابه  دوره  وتقليل  احل�شد  حركة  ب�شل 
خالل  قدمه  وما  احل�شد  لكون   ، واحلكومي  ال�شعبي 
الفرة املا�شية من دور كبري وم�شاند للقوات االمنية 
يف حترير االرا�شي من تنظيم داع�ش االرهابي". وقال 
االمريكية  "املخططات  ان  »اجلورنال«،  ل�  العرداوي 
�شد احل�شد لي�شت جديدة وامنا بدات منذ بدء احلكومة 
باعادة هيكلة احل�شد ال�شعبي وتكييف و�شعه وتقييد 
اقرارها  من  الرغم  على  اعطاء حقوقه  وعدم  قياداته 
يف املوازنة ال�شابقة، وغريه من الطرق التي تهدف اىل 
ان  اىل  الفتا  املقبلة"،  الفرة  يف  احل�شد  دور  حتجيم 
"وا�شنطن وغريها لن ت�شتطيع من تقنني دور احل�شد او 
حله لكونه ميتلك قانونا م�رشع يف الربملان العراقي.
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A L J O U R N A L  N E W S P A P E R

املحافظات  يف  املتظاهرين  مطالب  حدة  تزداد  فيما 
مع  الكهرباء،  بتوفري  الو�شط   يف  واخ��رى  اجلنوبية 
ت�رشيبات  العراق،تك�شف  يف  احلرارة  درجات  ارتفاع 
�شيا�شية عن وجود توجه لدى احلكومة اللغاء م�رشوع 
اخل�شخ�شة املثري للجدل. ويعاين العراق من اأزمة خانقة 
ب�شبب ازمة الكهرباء، رغم اإنفاق نحو 41 مليار دوالر 
اأكر  من  يعترب  الذي  القطاع  هذا  على  عاما،   15 منذ 
خدمة  بتقدمي  للوعود  تنفيذا  واقلها  ف�شاداً  القطاعات 
امل�شادر   وت�شيف  يوميا.  �شاعة   24 ملدة  كهربائية 
لدى  حاليا  تدور  م�شاورات  "هناك  ،ان  ل�»اجلورنال« 
جلنة الطاقة الوزارية متهد اللغاء م�رشوع اخل�شخ�شة 
جباية  خاللها  من  تتم  جديدة  طريقة  على  واالعتماد 
اجور الطاقة من منازل املواطنني واملحال التجارية". 
امل�شتمرة  "التظاهرات  ان  اىل   امل�����ش��ادر  وت�شري 

الراف�شة لقرار اخل�شخ�شة واملطالبة بتوفري الكهرباء 
من  ق���رارات  باتخاذ  التفكري  اىل  امل�شوؤولني  دفعت 
لتوفري  حلول  وايجاد  التظاهرات  ازمة  تدارك  �شاأنها 
الكهرباء  "وزارة  ان  امل�شادر  وبينت  الكهرباء". 
وال��دوائ��ر  ال����وزارات  على  مالية  غ��رام��ات  �شتفر�ش 
ف�شال  الطاقة،  ا�شتهالك  اجور  ت�شدد  مل  التي  احلكومة 
الطبية  وال��دوائ��ر  امل�شت�شفيات  عن  الطاقة  قطع  عن 
اخلبري  يقول  ذل��ك  وف��ق  االجور".  دف��ع  عن  املتخلفة 
العنرب،  اأياد  واالكادميي  العراقي  ال�شيا�شي  ال�شاأن  يف 
تلقى بظاللها على  الكهرباء رمبا  اأزمة خ�شخ�شة  اأن 
"اأزمة  اإن  العنرب،  ال�شيا�شية يف بغداد. وقال  االو�شاع 
معاجلة  عن  احلكومة  عجز  توؤكد  الكهرباء  خ�شخ�شة 
ملف خدمي، فيما حتاول بغداد القاء عبء هذا امللف 
العراقية بعدم  على املواطن يف املحافظات اجلنوبية 
قدرتها على اجناح م�رشوع خ�شخ�شة الكهرباء". فيما 
يرى املحلل االقت�شادي ليث حممد ر�شا ان "ما تقوم 

عرب  اجلباية  خدمة  عقد  تنفيذ  هو  اليوم  احلكومة  بها 
موؤكدا  املجال"،  هذا  التعاقد مع �رشكات خمت�شة يف 
ان "احلكومة خف�شت ا�شعار التعرفة بعد االحتجاجات 
التي انطلقت مع املبا�رشة بتنفيذ امل�رشوع". وا�شاف 
الكهرباء  "وزارة  ان  ل�»اجلورنال«  حديث  يف  ر�شا 
عجزت عن تنفيذ نظام اجلباية خالل الفرة املا�شية، 
جمل�ش  واتخذ  املخت�شة".  لل�رشكات  االم��ر  واحالت 
جمل�ش حمافظة وا�شط قرارا برفع منظومة االطفاء عن 
ال�شبكة  RTU وف�شل حمطة وا�شط احلرارية عن  بعد 
الوطنية جلميع املحافظات، ما يهدد بانقطاع الطاقة 
الوطنية.  ال�شبكة  على  تتغذى  التي  املحافظات  عن 
ان  الغنيماوي  تركي  املجل�ش  رئي�ش  نائب  وق��ال 
الكهرباء ويف ظل  واقع  تردي  وعلى خلفية  "املجل�ش 
عدم ا�شتجابة احلكومة املركزية للمخاطبات التي بعث 
 RTU�بها ، قرر تفعيل قراره ال�شابق برفع منظومة ال
املحافظات  جميع  عن  احلرارية  وا�شط  حمطة  وف�شل 

التنفيذي من جانبه علقت  القرار اىل اجلانب  وحتويل 
وزارة الكهرباء على قرار جمل�ش حمافظة وا�شط ب�شان 
احلرارية  وا�شط  حمطة  وف�شل  االطفاء  منظومة  رفع 
الوزارة  با�شم  املتحدث  وقال  الوطنية.  املنظومة  عن 
القرارات  من  عدد  جتد  ” ال��وزارة  ان  املدر�ش  م�شعب 
من  ع��دد  م��ن  تخرج  امل�شوؤولة  غ��ري  والت�رشيحات 
اأع�شاء جمال�ش املحافظات، وكان اخرها قرار جمل�ش 
منظومة  برفع  ويق�شي   ، �شدر  الذي  وا�شط  حمافظة 
عن  احل��راري��ة  وا�شط  حمطة  وف�شل  بعد  عن  االطفاء 
منظومة الكهرباء الوطنية، وحتويل قراره اىل اجلانب 
اخل�شخ�شة  ق��رار  الغاء  ان  خ��رباء  وي��رى  التنفيذي. 
مالية  مبالغ  �شيوفر  الطبيعي  اجلباية  نظام  وتفعيل 
يتم  الكهرباء  وزارة  اي��رادات  اىل  مبا�رش  ب�شكل  ت�شل 
ال�رشكات  اىل  احلاجة  دون  الطاقة،  لتوفري  ا�شثمارها 
املتهمة بال�رشقة واال�شتعانة بخرباء يف جمال الطاقة 

الكهربائية لو�شع حد ملعاناة العراقيني.
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