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ارتفاع متزايد ل�سعر "االمبري " 
ال�ض���يء الوا�ض���ح وال���ذي يعرف���ه املواط���ن 
وم�ضوؤول���و املجال����س البلدي���ة ان ا�ضح���اب 
املول���دات االهلي���ة يتجاهل���ون كل القرارات 
الت���ي حددت �ضع���ر االمب���ر للت�ضغيل الليلي 
ب�خم�ض���ة االف دينار واعلن���وا ا�ضعارهم من 
خ���ال  يافطات كتب عليها االأ�ضعار اجلديدة 
التي  تزيد على ال�ضعر املحدد بالفني اأو ثاثة 
اأو خم�ض���ة اآالف دين���ار، واالأ�ضع���ار تتذبذب 
وتتغر ح�ضب و�ضع املناطق ، فاحياء �ضرق 
بغ���داد الفق���رة الميك���ن ان يغام���ر �ضاحب 
املول���دة هناك برف���ع ال�ضع���ر اىل اكرث من 7 
االف دين���ار ، فيم���ا ذهب ا�ضح���اب املولدات 
يف مناط���ق املن�ض���ور والك���رادة والرموك 
واجلامع���ة  والقاد�ضي���ة وزيون���ة وغره���ا 
من االحياء الراقي���ة اىل رفعها لع�ضرة االف 
دين���ار ، معتمدي���ن عل���ى ان م���ن ال�ضعوب���ة 
ان يق���ول اح���د "ال " للمول���دة يف حر �ضيف 
الع���راق و�ضح���ة الكهرباء الوطني���ة .. ويف 
الكاظمي���ة وبالتحدي���د يف منطق���ة الف�ضوة 
ال�ضعبي���ة فر�س احد ا�ضحاب املولدات �ضعر 
25 ال���ف دين���ار للت�ضغيل الليل���ي والنهاري 
وهو �ضعر كبر على منطقة اغلبية �ضاكنيها 

من الك�ضبة .
وكان���ت حمافظة بغ���داد قد ق���ررت يف وقت 
الليل���ي  الت�ضغي���ل  بنظ���ام  الب���دء  �ضاب���ق  
للمول���دات الكهربائي���ة االهلي���ة مطل���ع �ضهر 
حزي���ران املقب���ل. كم���ا ا�ضار حماف���ظ بغداد 
�ض���اح عب���د ال���رزاق يف بي���ان �ض���ادر ع���ن 
املحافظ���ة  اىل ان ت�ضغي���ل املولدات �ضيكون 
وفقا لنظام الت�ضغيل امل�ضائي ومبعدل ثماين 
�ضاع���ات، ب�ضع���ر �ضبعة االف دين���ار لاأمبر 
الواح���د �ضهري���ا،يف حني �ضيك���ون الت�ضغيل 
الليل���ي خم�س �ضاع���ات ب�ضع���ر خم�ضة االف 
دين���ار لاأمبر، م�ضددا عل���ى �ضرورة التزام 
املحافظ���ة  بتعليم���ات  املول���دات  ا�ضح���اب 
وتعوي����س  الت�ضغي���ل  ب�ضاع���ات  املتعلق���ة 
الكهرب���اء الوطني���ة يف كل االح���وال وم���ن 
خ���ال متابع���ة م���دراء الوح���دات االداري���ة 
لعم���ل املولدات والية الت�ضغي���ل.. ولكن اين 

التطبيق ؟!
وبهذا ال�ض���اأن يوؤكد ع�ض���و جمل�س حمافظة 
بغ���داد ان االخ���ر قرر وب�ض���كل قاطع ودون 
اي م���ررات برف�س اي تغي���ر اأو رفع �ضعر 
االمب���ر حت���ت اي ظ���رف من الظ���روف  عن 

اخلم�ضة االف دينار.
 واأ�ض���ار ح�ض���ن فليح���ي ع�ض���و املجل�س يف 
حدي���ث ل�"امل���دى " اىل ان ا�ضحاب املولدات 
يدع���ون بان املبلغ املحدد م���ن قبل احلكومة 
املحلية يت�ضب���ب بخ�ضارتهم،م�ضددا على ان 
املجل�س ل���ن ي�ضمح بزيادة اال�ضعار النهارية 
املحددة ب�ضبع���ة االف او الليلية. حمذرا يف 
الوق���ت نف�ض���ه ا�ضح���اب املول���دات املخالفة 
بتوجيه عقوبة �ضديدة وذلك برفع مولداتهم 

وجلب اخرى من قبل املحافظة.

ياأ�س املواطن 
باملقابل ي�ض���ر املواطن���ون اإىل اإن اأ�ضحاب 
املول���دات مل ول���ن يلتزم���وا باال�ضع���ار التي 
ح���ددت ل�"االمبر"،كما انه���م  "املواطنون" 
�ضئموا ال�ضكوى وياأ�ضوا من رفع ا�ضواتهم 
مطالبني بتخفي�س ا�ضع���ار االمبرات، فيما 
ي�ضتمر �ضاح���ب املولدة با�ضع���اره اخلا�ضة 
م���ن  ع���دد  اعرت����س  ق���د  وكان  رادع.  دون 
االه���ايل عل���ى ا�ضح���اب املول���دات االهلي���ة 
لرفعهم اال�ضعار، معتمدين على ان احلكومة 
ح���ددت �ضع���ر االمب���ر ب���� )5( االف ، بينم���ا 
تاأت���ي اجابة "اه���ل املولدات " بال���ا مباالة 
والتهديد بان من الير�ضى باال�ضعار ي�ضحب 

. " "وايره 
اأم �ض���ارة  من �ضكنة البي���اع ت�ضكو من �ضوء 
ا�ضع���ار  وارتف���اع  اخلا�ض���ة  املول���دة  عم���ل 
االمب���ر  وتق���ول " �ضاح���ب املول���دة رف���ع 
اجور االمبر م���ن 12 الف دينار يف ال�ضتاء 
اىل 15 الف���ًا وم���ن ثم ا�ضب���ح االن 18 الفًا " 
فيم���ا رفعوا االمب���ر الليلي م���ن خم�ضة اىل 
�ضبع���ة االف دين���ار . موؤك���دة " ان �ضاح���ب 

املول���دة يرف���ع االج���ور ب�ض���كل ط���ردي م���ع 
ارتفاع درج���ات احلرارة، هذا باال�ضافة اىل 
ان���ه �ضحب كل املاء من املنطق���ة النه ي�ضع " 
م�ضخ���ات احلرام���ي "، ف�ضا ع���ن ان اهايل 
املنطق���ة ي�ضكون م���ن االنقطاع���ات املتكررة 
بذريعة ان املولدة �ضخنت ويجب اإطفاوؤها.

فيم���ا يذك���ر فري���ق اخ���ر م���ن املواطن���ني ان 
اال�ض���رتاك يف املوال���دات لي�س "بط���را " بل 
انهم جمرون على �ضح���ب خط ودفع مبالغ 
عالي���ة ، م���ع تزي���اد �ضعورهم ب���ان الكهرباء 
الوطني���ة ل���ن تتح�ض���ن .حي���ث ي�ض���ر كرمي 
را�ض���ي م���ن �ضكن���ة ح���ي اجلامع���ة اىل ان���ه 
م�ضتاأجر جديد يف املنطقة ، ومن ال�ضروري 
�ضح���ب خ���ط مول���دة م���ع ا�ضتم���رار انقطاع 
الكهرب���اء االم���ر ال���ذي زاد من رف���ع  ا�ضعار 
االمبرات، وج�ضع ا�ضحاب املولدات الذين 
اخ���ذوا ي�ضتغلوننا م���ن خ���ال ادعائهم بان 
ا�ضعار الَكاز مرتفعة وعدم ت�ضغيل املولدات 

يف اوقات معينة.
كرمي يوؤك���د ان ا�ضحاب املولدات يتحايلون 
خط���ي  دم���ج  خ���ال  م���ن   ، املواط���ن  عل���ى 
حيث   ، واح���د  والليل���ي" مببلغ  "النه���اري 
يقومون بخف�س �ضعر الليلي ورفع النهاري 
وبالعك����س ، والنتيج���ة تكون ع���دم االلتزام 

بالت�ضعرة احلكومية.
م���ع  متقارب���ة  مناط���ق  ان  بالذك���ر  اجلدي���ر 
بع�ضه���ا مث���ل القاد�ضي���ة والرم���وك وح���ي 
اجلامعة تتقلب فيها ا�ضعار االمبر النهاري 
والليلي ، باأ�ضعار ترتاوح بني 18 و25 و32 
الف دين���ار ، يف مزاجية وا�ضحة وا�ضتهتار 
بالتعليم���ات وع���دم مراعاة و�ض���ع املواطن 

على حد قول االهايل.

ال مانع من الزيادة 
م���ن جانب���ه ي�ض���ر رئي����س املجل����س البلدي 
يف الكاظمي���ة اىل وج���ود بع����س ا�ضح���اب 
املولدات الذين يرفع���ون من �ضعر " االمبر 
" معترا ان لديهم  بع�س احلق يف ذلك لعدم 

كفاية الكاز املجهز.
م�ضل���م ال�ضع���دي اك���د ل�"امل���دى " ان جلن���ة 
الطاق���ة يف املجل����س البلدي ا�ض���ارت اىل ان 
ال�ضع���ر املح���دد من قبل حمافظ���ة بغداد غر 
كاف ، ال�ضيم���ا م���ع ارتف���اع �ضعر ل���رت الكاز، 
الذي يعتمد �ضاحب املولدة يف معظمه على 

�ضرائه من ال�ضوق ال�ضوداء.
ال�ضع���دي يعت���ر اجب���ار ا�ضح���اب املولدات 
على �ضعر اخلم�ضة االف دينار �ضوف يجعل 
ا�ضحابه���ا ي�ضطرون اىل الغ����س والتاعب 
يف �ضاع���ات الت�ضغي���ل، ال�ضيم���ا ان الكمي���ة 
املجه���زة والبالغ���ة 20 ل���رتا لل���� )ك���ي يف( 
الواح���د غ���ر كافية .معت���را مبل���غ ال�ضبعة 
االف منا�ضب���ا للجمي���ع. متخوف���ا يف الوقت 
نف�ض���ه م���ن الك�ضف عن ه���ذا ال���كام حتى ال 

يت�ضارب مع تعليمات املحافظة.
وي���رى رئي����س املجل����س البل���دي ان زي���ادة 
الكمي���ة املجه���زة م���ن قب���ل ال�ضرك���ة العام���ة 
ل���رتا  النفطي���ة اىل 30  املنتج���ات  لتوزي���ع 
املول���دات  الأ�ضح���اب  اأف�ض���ل  �ضيك���ون 
،و�ضيعط���ي للمجل����س ال�ضاحي���ة الكامل���ة 
والق���درة عل���ى حما�ضبة املق�ضري���ن والذين 
يرفعون ا�ضع���ار االمبر.مرجحا يف الوقت 
نف�ض���ه ح���دوث الزي���ادة خال �ضه���ري متوز 

واب القادمني.
وع���ن كيفي���ة حما�ضب���ة اأ�ضح���اب املول���دات 
الت���ي تخرق التعليمات او�ض���ح ال�ضعدي ان 
املجل�س البلدي له ع���دة اجراءات منها قطع 
التجهي���ز مبادة ال���كاز احلكوم���ي ،وتهديده 
برفع مولدته وجلب اخرى من قبل املحافظة 
. ع���ادا ه���ذه العقوب���ة بانها االك���رث �ضرامة 
وتعطي ردعا كبرا للباقني على �ضرط توفر 
املول���دة احلكومي���ة ب�ض���كل �ضري���ع حت���ى ال 

ي�ضطرون لقطع التيار عن املواطن.
م���ن جان���ب اخ���ر اك���د ال�ضع���دي ان جمل�س 
املحافظة عقد اجتماعا �ضم كل جلان الطاقة 
يف بغ���داد لدرا�ض���ة و�ضع املول���دات االهلية 
ورف���ع اال�ضع���ار من قب���ل البع����س . متوقعا 

حدوث زيادة او حل قريب للمو�ضوع.

قلة "الكاز " املجهز
باملقاب���ل فان الكث���ر من ا�ضح���اب املولدات 
يحمل���ون وزارة النف���ط م�ضوؤولي���ة ارتف���اع 
معاناته���م  ب�ضب���ب   ،" "االمب���رات  ا�ضع���ار 

امل�ضتم���رة خا�ض���ة يف ال�ضي���ف  م���ن م�ضكلة 
م���ن  املخ�ض����س  الوق���ود  عل���ى  احل�ض���ول 
قب���ل ال���وزارة وعجزه���ا ع���ن  التنظي���م يف 
مناف���ذ التجهي���ز، حيث يقول " اب���و حامت " 
�ضاح���ب مول���دة اهلي���ة يف �ض���ارع فل�ضطني 
" العم���ال القائمون على جتهيز الوقود يف 
املحط���ات وامل�ضتودعات يتعم���دون التاأخر 
لكي يح�ضل���وا على مبالغ "ر�ض���وى" مقابل 
�ضرع���ة العمل يف التجهيز، واال �ضنتاأخر يف 
احل�ضول على الكاز "، فيما �ضكا اآخرون من 
ق�ضي���ة جتدي���د الدفات���ر اخلا�ض���ة بالتجهيز 
الت���ي يق���ول عنه���ا " حي���در " وه���و يحاول 
ت�ضغيل املول���دة بعد انقط���اع الكهرباء " كل 
�ضاحب مولدة ميلك دف���رتًا خا�ضًا يذكر فيه 
كمي���ة الوقود املجه���زة، وه���ذا الدفرت يجدد 
كل فرتة وعند املراجعة اأحيانًا نتاأخر �ضهرا 
او اك���رث ،مم���ا ي���وؤدي اإىل توق���ف جتهيزن���ا 
بالوقود وبالنتيج���ة �ضنقوم بقطع الكهرباء  
ع���ن املواط���ن "، يف حني "�ضج���اد " �ضاحب 
مولدة يف منطقة ال�ضعدون يف�ضل احل�ضول 
على "الكاز " من ال�ضوق ال�ضوداء وال يف�ضل 
ان يح�ض���ل على ح�ضة الوزارة، حفاظا على 
الوق���ت والتخل�س من الروت���ني وباالإ�ضافة 
اىل  �ضعوبة احل�ض���ول على دفرت التجهيز، 
حيث يق���ول " لدينا مولدة اأخرى يف منطقة 
بغداد اجلديدة وقدمنا ل�ضركة التجهيز طلب 
احل�ض���ول عل���ى ح�ضة الوقود وم���ر �ضهران 
ومل ت���اأِت اللجن���ة التي يج���ب ان تك�ضف عن 

املولدة لتحدد احل�ضة ". 
وي���رر اأ�ضحاب املول���دات االأهلي���ة اأ�ضباب 
ارتف���اع �ضعر االمب���ر بارتفاع �ضع���ر "الكاز 
" �ضاحب مولدة تقع  " �ضعد  "، حيث يقول 
اأ�ضف���ل احدى العم���ارات ال�ضكنية يف منطقة 
الك���رادة " احل�ضة التي ن�ضتلمها من الوقود 
املق���ررة لنا من قبل �ضرك���ة توزيع املنتجات 
النفطي���ة بالتاأكي���د غر كافي���ة "، حيث يذكر 
ان احل�ض����س املق���ررة هي 20 ل���رتًا لل� )كي 
يف( الواح���د، وا�ضتهاكه اليومي ي�ضل اىل  
1000 ل���رت، وه���و يجه���ز وح�ض���ب احل�ضة 
�ضهري���ا ب���� 20 األف ل���رت مما يجعل���ه يحتاج 
اىل 10 اآالف اأخ���رى ي�ضرتيه���ا م���ن ال�ضوق 
ال�ض���وداء والت���ي تكلفته���ا قراب���ة الع�ض���رة 
مايني دينار. م�ضيف���ا  " �ضنكون م�ضطرين 
ا�ضتم���رار  حال���ة  املول���دات يف  اإيق���اف  اىل 
الو�ض���ع على ماهو عليه وه���و امر ال يتقبله  
املواط���ن، واالأ�ضع���ار املرتفع���ة للوقود التي 
ت�ض���ل اىل 950 دينارًا لل���رت الواحد جتعلنا 
ا�ضع���ار  برف���ع  نق���وم  ان  اىل  م�ضطري���ن 
االمبرات، خا�ضة يف ايام �ضحة الكاز وذلك 
الأننا ال منلك اخلزانات العماقة التي نخزن 
فيه���ا ه���ذه امل���ادة، ف�ضراوؤنا حم���دود ح�ضب 
احلاج���ة ووفقا لع���دد اخلزان���ات ال�ضغرة 
الت���ي بحوزتن���ا و�ضعته���ا الت���ي ال تتج���اوز 

اخلم�ضة اآالف لرت فقط".
ويق���ول " مهند " �ضاح���ب مولدة يف منطقة 
ال�ضع���دون انه لدي اكرث م���ن مولدة وب�ضعة 
350 )ك���ي يف( واحل�ض���ة الت���ي ناأخذها من 

الوقود نحتاج اىل �ضعفها ملوا�ضلة العمل"، 
خ�ضو�ضا يف اوقات ال�ضيف،يزداد التحميل 
عل���ى املول���دات  ومهند  ي�ضتهل���ك يف املولدة 
�ضهريا قرابة 15 الف لرت بينما ما ياأخذه من 

وزارة النفط ي�ضل اىل 7 اآالف لرت �ضهريا.
فيم���ا يوؤك���د "اب���و ح�ض���ن " وه���و م�ض���وؤول 
عن اك���رث من خم�ضني عائل���ة، قاموا ب�ضحب 
خط���وط م���ن مولدت���ه ال�ضخم���ة يف منطقة 
�ض���ارع فل�ضطني الت���ي ومع ارتف���اع درجات 
احلرارة وازدياد احلمل عليها دعمها باخرى 
فاأ�ضب���ح لديه اأكرث م���ن 1000 )كي يف(، هو 
ي���درك ان االه���ايل يكيل���ون ل���ه ال�ضتائم يف 
ال�ض���ر والعل���ن  الن���ه ق���ام باطفائه���ا، لكن له 
ا�ضبابه املو�ضوعية التي ي�ضوقها لنا " الكاز 
اكرث املعوقات التي حتول دون عمل املولدة 
ب�ضكل �ضحيح ، ونحن االن نعاين من �ضحة 

املياه اأي�ضًا، لتريد املولدة ".

مولدات كثرية واالأخطاء واردة 
املول���دات  ا�ضح���اب  ان  بالذك���ر  واجلدي���ر 
االهلي���ة يخالف���ون التعليم���ات وال�ضواب���ط 
ب�ضاع���ات الت�ضغي���ل وال يعو�ض���ون �ضاعات 
وج���ود الكهرباء الوطني���ة ويقطعون التيار 
الأي���ام يف كل �ضه���ر بحج���ة العط���ات. على 
الرغم م���ن ان وزارة النف���ط تزودهم بالكاز 
ورفع���ت ح�ضتهم منه خ���ال هذه االيام وان 

اكرثهم يبيعونه يف ال�ضوق ال�ضوداء.
من جانب���ه ي�ضر مدير �ضرك���ة توزيع بغداد 
للمنتج���ات النفطية، اىل وج���ود  نوعني من 
املول���دات الت���ي تق���وم ال�ضرك���ة بتجهيزها، 
االوىل ه���ي املول���دات االأهلي���ة  الت���ي جتهز 
املواطن���ني بالتي���ار الكهربائي �ض���واء كانت 
ال�ضكني���ة او التجاري���ة، والن���وع االآخر هو 
مول���دات دوائر الدولة ومول���دات املنظمات 
واملوؤ�ض�ض���ات غ���ر احلكومي���ة واالإعامي���ة 
عل���ي  وي�ض���ر   ،" وغره���ا  وال�ض���ركات  
املو�ض���وي يف حديثه ل�)املدى( اىل ان ح�ضة 
جتهي���ز الوق���ود يف ف�ضل ال�ضت���اء كانت 13 
ل���رتًا لل� )ك���ي يف( الواحد، ونح���ن نقوم يف 
كل بداي���ة ف�ض���ل ال�ضيف برف���ع احل�ضة اىل  
20 ل���رتًا، وم���ع ارتفاع درج���ات احلرارة قد 

نزيده اىل 25 لرتا. 
"املو�ض���وي " ينوه ب���ان العمل يف ال�ضركة 
كث���ر ج���دا ال�ضيما ان  ع���دد املول���دات التي 
يقوم���ون بتجهيزها يف بغداد تبلغ اكرث من  
10 االف مول���دة مبع���دل �ضع���ة ال تق���ل ع���ن 
250 -300 )كي يف(، ويقومون بتجهيز ما 
يقارب 35 مليون لرت �ضهريا  للمولدات فقط، 
، ويف خ�ضم هذا العمل الي�ضتبعد املو�ضوي 

حدوث بع�س االأخطاء او اخلروقات ". 
ويف م���ا يخ�س الطواب���ر واالإ�ضكاليات يف 
التجهيز يوؤكد "املو�ضوي " ان هناك م�ضاكل 
يف امل�ضتخ���رج او امل�ضتم�ض���كات والوثائق، 
وق���د حت���دث بع����س العط���ات والتلك���وؤات 
يف بع����س املحط���ات ق���د ت�ضب���ب طواب���ر، 
خ�ضو�ض���ا ان عملي���ة النق���ل لي�ض���ت �ضهل���ة 
وتتطلب اأم���ورًا فنية ب�ضبب ان عملية النقل 

والتحميل تتطلب وقتا ".
وحول �ضكوى بع�س املواطنني من �ضعوبة 
ا�ضتخراج الدفات���ر اخلا�ضة باحل�ضول على 
الوق���ود والتاأخ���ر يف خروج جل���ان الك�ضف 
م���ن  "لدين���ا نوع���ان   ،" "املو�ض���وي  يق���ول 
االإج���ازات، هن���اك اإجازات جدي���دة واأخرى 
جتدي���د، التجدي���د ق���د يتاأخ���ر لك���ن احل�ضة 
م�ضمون���ة ومتوا�ضلة، االإج���ازات اجلديدة 

ميكن ان تتاأخر الأ�ضباب كرثة املولدات . 
ي�ض���ار اىل املول���دات اإن لها �ضلبي���ات كثرة 
توؤثر على الو�ض���ع املايل للمواطن  من جهة 
وعل���ى �ضحت���ه وحياته من جه���ة اأخرى. ان 
احلاج���ة املا�ضة ال�ضتخدام املول���دات �ضببت 
اأ�ض���رارا مل تقت�ض���ر عل���ى تل���وث البيئة بل 
تعدته���ا اىل ق�ضاي���ا اأك���رث خط���ورة تتعل���ق 
بحي���اة املواطن���ني ، حي���ث �ضه���د ال�ضي���ف 
املا�ضي الذي ارتفعت في���ه درجات احلرارة 
اإىل اأكرث من ن�ضف، غليان حوادث يف بع�س 
مناط���ق بغ���داد واملحافظات ج���راء  انفجار 
املول���دات االهلي���ة ب�ضب���ب ارتف���اع درج���ات 
احل���رارة، فق���د ا�ضت�ضهد عدد م���ن املواطنني 
يف ح���ي ال�ضع���ب واأ�ضيب اآخ���رون بجروح 
جراء انفج���ار مولدتني اهليتني متجاورتني 
وق���د ادى  االنفجار اىل احداث حريق كبر، 
يذك���ر ان املنطق���ة كانت قد �ضه���دت قبل ايام 
حادث���ًا مماثًا نتيج���ة انفجار مول���دة اهلية 
. وكذل���ك قت���ل ع�ض���رون �ضخ�ض���ا يف االأق���ل 
وج���رح الع�ض���رات يف انفج���ار ه���ز مدين���ة 
الب�ضرة، وا�ضارت التقارير اإىل اأنه جنم عن 
انفج���ار مولد كهرباء و�ضط اإحدى االأ�ضواق 
يف مركز املدينة. كما وقع االنفجار يف وقت 
�ضاب���ق يف  �ض���وق الع�ض���ار املزدح���م و�ض���ط 
الب�ضرة، وقال���ت ال�ضرطة هناك اإن االنفجار 
جنم عن �ض���وء عمل اأحدى مول���دات الطاقة 
الكهربائي���ة يف ال�ضوق.وم���ن جانب���ه يرمي 
الدفاع املدين بالائم���ة يف حرائق املولدات 
على "اأ�ضحاب املول���دات " التي "مل ت�ضتمع 
لع�ض���رات التحذي���رات الت���ي اأطلقوه���ا م���ن 

خطورة الربط الع�ضوائي لا�ضاك".

كوريا والعراق 
وكانت قد اأبرمت احلكوم���ة العراقية ممثلة 
ب���وزارة الكهرباء عقدًا م���ع اإحدى ال�ضركات 
الكوري���ة لتجهي���ز الع���راق مبحط���ات توليد 

الطاقة الكهربائية. 
م���ن جانبه اأك���د وزي���ر الكهرباء رع���د �ضال 
على هام�س حفل التوقي���ع "اأن العقد املوقع 
يت�ضم���ن جتهي���ز الع���راق ب���� )25( حمط���ة 
كهربائي���ة تنتج )2500مي���كا واط(. م�ضرا  
اإىل اأن العم���ل بهذه املحط���ات �ضيبداأ ب�ضكل 
عاج���ل و�ضيك���ون اخ���ر حمط���ة �ضيت�ضلمه���ا 
العراق خال ال�ضيف املقبل، منوها بان هذا 
العقد �ضيجعل القدرة على  تزويد املواطنني 
ب����)16( �ضاعة يوميًا من الطاق���ة الكهربائية 

خال �ضيف عام 2012.
 واأو�ض���ح وزي���ر الكهرب���اء اإنن���ا ملتزم���ون 
يف تزوي���د الطاق���ة الكهربائي���ة حاليا ب)8(
�ضاع���ات يومي���ة وهنالك عم���ل متوا�ضل يف 

تاأهيل حمطات التوليد.
 م���ن جهته ق���ال ممث���ل ال�ضرك���ة الكورية يل 
ج���ان "�ضيتم اجن���از امل�ض���روع بوقت قريب 
مبوجب املدة املح���ددة و�ضنعمل على اإيجاد 
احلل���ول الازمة حل���ل م�ضكل���ة الكهرباء يف 
الع���راق، موؤكدا اإننا �ضن�ضخ���ر التكنولوجيا 
احلديث���ة الت���ي منتلكه���ا يف جم���ال الطاق���ة 

الكهربائية .
وكان���ت قد اأعلن���ت وزارة الكهرباء يف وقت 
�ضاب���ق عن ثاث خطط تطويري���ة من �ضاأنها 
يف  الكهربائ���ي  التي���ار  وا�ضتق���رار  توف���ر 
الب���اد، موؤك���دة اأن �ضي���ف 2012 �ضي�ضه���د 
جتهيز املواطنني ب�16 �ضاع���ة يوميا، داعية 
اإياه���م اىل ال�ضر اأكرث وتر�ضيد اال�ضتهاك، 
فيما ك�ضفت احلكوم���ة العراقية عن تطبيقها 
برنامج التعاقد باالآجل مع ال�ضركات العاملية 
لتنفيذ م�ضاريع الكهرباء والزراعة وجماالت 

اأخرى.
 وق���ال وزير الكهرب���اء رعد �ضال يف موؤمتر 
�ضح���ايف �ضابق  م�ضرتك م���ع املتحدث با�ضم 
احلكوم���ة العراقية علي الدباغ اإن "الوزارة 
لديه���ا ث���اث خط���ط، االأوىل ق�ض���رة االأمد 
وتت�ضم���ن ن�ضب 50 حمطة ق���درة الواحدة 
100 مي���كا واط مل���لء الفجوة ب���ني العر�س 

اأن  اإىل  م�ض���را   ،"  2012 لع���ام  والطل���ب 
"اخلطة �ضتظهر بوادرها يف �ضتاء 2011". 
ل���ن  "ال�ضي���ف املقب���ل   واأ�ض���اف �ض���ال اأن 
ي�ضه���د حت�ضن���ا ملحوظ���ا، اإال اأن���ه �ضيك���ون 
اأف�ضل م���ن �ضيف 2010 ن�ضبي���ا بعد اإدخال 
1515 ميغ���اواط للخدم���ة يف �ضمن ال�ضبكة 
الوطني���ة"، موؤكدا اأن "ال���وزارة اإذا جنحت 
يف ا�ضت���راد كهرباء من تركي���ا عر �ضوريا 
فاأن التجهيز �ضي���زداد �ضاعة واحدة لي�ضبح 

ت�ضع �ضاعات".
واأ�ضار �ضال  اإىل اأن "وزارة الكهرباء تتلقى 
دعم���ا غر حمدود م���ن قبل رئي����س الوزراء 
ن���وري املالكي الذي هّي���اأ م�ضتلزمات اإجناح 
خططها االآنية واملتو�ضطة والبعيدة املدى"، 
الفت���ا اإىل اأن "اإنتاج الكهرباء لل�ضيف املقبل 
�ضي�ض���ل اإىل 7 اآالف ميغ���اواط منه���ا 1000 
ميغ���اواط م�ضتوردة م���ن دول اجلوار، واأن 
هن���اك مفاو�ضات مع تركي���ا لتجهيز العراق 
بكمي���ات اإ�ضافي���ة م���ن الكهرباء ع���ن طريق 

�ضوريا".
 ودعا وزير الكهرباء املواطنني اإىل "ال�ضر 
اأكرث وتر�ضيد اال�ضتهاك"، م�ضتدركا بالقول 
اأن "العق���ود املوقع���ة م���ع �ضركت���ي ج���رال 
االأملاني���ة  االأمركي���ة و�ضيمن����س  اليكرتي���ك 
لبن���اء حمطات توليد بطاقة 10 اآالف و300 
ميغ���اواط  �ضت�ضه���د منت�ض���ف الع���ام 2014 
االنته���اء م���ن ن�ضبها �ضم���ن خطة ال���وزارة 
متو�ضطة االأم���د".  وكان���ت وزارة الكهرباء 
احل���ايل،  اآذار   16 يف  وع���دت،  العراقي���ة 
بتوف���ر 8 �ضاع���ات م���ن الطاق���ة الكهربائية 

للمواطنني خال ال�ضيف املقبل.
 وي�ضت���ورد الع���راق الطاق���ة الكهربائية من 
اإي���ران بواق���ع 400 ميغ���اواط ع���ر ثاث���ة 
خط���وط ه���ي خ���ط كرمن�ضاه-دي���اىل وخط 
عب���دان- وخ���ط  زهاب-خانق���ني  �ضربي���ل 
الب�ض���رة، كم���ا تغ���ذى ه���ذه املحافظات عر 

خطوط كهرباء ال�ضغط العايل.
 وعر�ض���ت وزارة الكهرباء، يف �ضهر كانون 
االأول املا�ض���ي، بن���اء اأربع حمط���ات كهرباء 
غازي���ة لا�ضتثمار �ضمن جول���ة الرتاخي�س 
االأوىل، مل�ضاعف���ة اإنتاجه���ا خ���ال ال�ضنوات 
كهرب���اء  حمط���ة  العر����س  و�ضم���ل  املقبل���ة، 
على �ض���ط العرب يف الب�ض���رة، بواقع ع�ضر 
ميغ���اواط،   125 منه���ا  كل  ق���وة  وح���دات، 
وبطاقة اإجمالية تبلغ 1250 األف ميغاواط، 
وحمط���ة كهرب���اء ال�ضم���اوة، بواق���ع اأرب���ع 
ميغ���اواط،   125 منه���ا  كل  ق���وة  وح���دات 
وبطاق���ة اإجمالي���ة قدره���ا 500 ميغ���اواط، 
وحمط���ة كهرب���اء الديواني���ة، بواق���ع اأرب���ع 
وح���دات قوته���ا االإجمالي���ة 500 ميغاواط، 
اأرب���ع  بواق���ع  العم���ارة،  كهرب���اء  وحمط���ة 
ميغ���اواط،   125 منه���ا  كل  �ضع���ة  وح���دات 
لت�ضل الطاقة االإجمالية لهذه الوحدات كلها 

اإىل 2750 ميغاواط.
 وكان���ت وزارة الكهرب���اء اأبرم���ت عقدًا، يف 
كان���ون الث���اين املا�ض���ي، م���ع �ضرك���ة جالك 
الرتكي���ة، لبناء حمطة كهرب���اء اخلرات يف 
حمافظة كرب���اء، بقوة توليد  قدرها 1250 
ميغ���اواط، وبكلفة 445 ملي���ون دوالر، كما 
وقعت عقدًا اآخر مع �ضركة هونداي الكورية 
الإقامة اأربع وحدات توليد يف حمطة القد�س 
الغازي���ة بطاقة 500 ميغاواط وبكلفة بلغت 
219 ملي���ون دوالر، كما وقع���ت نهاية العام 
2008، عق���دًا م���ع �ضرك���ة ج���رال الكرتي���ك 
االأمركية، لتجهيز العراق ب�56 وحدة توليد 
كامل���ة، بقوة �ضبع���ة اآالف ميغ���اواط، ف�ضًا 
ع���ن عقد اآخر م���ع �ضركة �ضيمن����س االأملانية، 
لتجهي���ز 16 وح���دة كب���رة، بق���وة اأكرث من 
ثاث���ة اآالف ميغاواط، ب���داأت بالو�ضول اإىل 

العراق منذ بداية عام 2010
 يذكر اأن العراق يعاين نق�ضًا حادًا يف الطاقة 
الكهربائي���ة منذ بداية عق���د الت�ضعينيات من 
تقن���ني  �ضاع���ات  املا�ض���ي، وازدادت  الق���رن 
يف   2003 �ضن���ة  بع���د  الكهربائ���ي  التي���ار 
بغ���داد واملحافظات، ب�ضبب ق���دم الكثر من 
املحط���ات، اإ�ضاف���ة اإىل عملي���ات التخري���ب 
الت���ي تعر�ض���ت لها املن�ض���اآت احليوية خال 
ال�ضن���وات املا�ضي���ة، والزي���ادة املط���ردة يف 
اال�ضته���اك نتيج���ة اإقب���ال املواطن���ني عل���ى 
�ض���راء االأجه���زة واملع���دات الكهربائية التي 
حرم���وا منها طيل���ة العقود املا�ضي���ة نتيجة 

احل�ضار االقت�ضادي.
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للمواطنين: من ال 
ير�سى باالأ�سعار 
ي�سحب "وايره"!

 مواطنون: 

مرغمون على 
اال�ستراك في 
المولدة الأننا 

فقدنا االمل 
بالكهرباء الوطنية

�أ�سحاب �ملولد�ت و�سربات ��ستباقية: �الأمبري �لليلي بـ7 �آالف دينار

كوري��ا ف�ي ملع��ب وزارة الكهرباء

يف الوقت الذي ينخف�س فيه م�ستوى الوعود املقدمة من قبل وزارة الكهرباء اىل 
املواطن ب�ساأن �ساعات التجهيز بالطاقة الكهربائية من 16 �ساعة اىل 8 و اىل اقل من 
ذلك ح�سب ت�سريحات ك�سفت حينها من قبل احد امل�سوؤولني يف الوزارة، �سرعان ما 
اختفت ومل تتاأكد �سحتها ، يقول �ساحب املولدة يف منطقة بغداد اجلديدة "الكاز 
غاٍل اإذ اأقف �ساعات طويلة للح�سول على ح�سة ا�سافية ". تربيرات ابو م�سطفى 
، التي اطلقها على م�سامع االهايل املتجمعني  حوله، معرت�سني على يافطة خطها 

بعناية وعلقها امام مولدته الكبرية �ساحبة "ال�سجيج" العايل ، معلنًا فيها ان �سعر 
االمبري الليلي �سبعة االف دينار ، االهايل اعرت�سوا على رفع �سعر "االمبري" الليلي  

الذي يختلف من منطقة اىل اخرى يف حني ان املجال�س البلدية توؤكد ان ال�سعر 
الر�سمي هو 5 اآالف. 

ل��ل��زي��ادة جم����ال  وال  اآالف  ب��خ��م�����س��ة  ال��ل��ي��ل��ي  ب���غ���داد:  حم��اف��ظ��ة  جم��ل�����س 

مولدة كهربائية يف احد احياء بغداد


