
موقع شباب العراق للحصاء والسح يكشف جريمة جديدة لسرقة امول الشعب العراقي

نعم هذا الوقع البسيط في رسالته والكبير في معناه يبدوا أنه منذ الن عليه التعاون مع بعض الخصائيي في تحليل
 العلومات القتصادية وتخصيص جهد لحصاء البالغ السروقة من اموال الشعب العراقي في العراق الديمقراطي الجديد والذي

 يتمتع بقدر كبير من الشفافية لدرجة بأن كشف اللصوص ل يحتاج الى مركز معلومات أمني او اقتصادي او مراجعة الى
 الدوائر الضريبية أو الصارف أو حتى الحصول على موافقة امنية للتحقق من العلومات والصادر. حتى اللصوص في العراق

يتعاملون بشفافية، أليس كذلك؟

  ساعات استلمنا رسالة من احد اصدقاء الوقع فيها مقال او إتهام من قبل كاتب القال الى جهات٥لندخل في الوضوع، قبل 
 في وزارة الكهرباء وشركات ذكرت بالسم، بعملية سرقة لموال الشعب العراقي وكان قد ذكر السماء في مقاله وبعض

 التفاصيل الدقيقة كما تبدوا للوهلة الولى، مما يدل بأن الكاتب قد خصص بعض الوقت للتحقق من العلومات التي تصادفت
 الرور امامه او قد عايش بعض من تفاصيل التعاقدات، وهو مشكور على كل حال لغيرته على العراق وامواله وشعبه، وعليه كان

 مسعى شباب العراق التأكد من العلومات كي ل نقع في خطأ التهام وترويج الشاعات دون مصدر صحيح. وعليه نقدم تقريرنا
 الى ابناء الشعب العراقي في الداخل خصوصااً، كي ل يتهم عراقيوا الهجر بأنهم ل يفكرون كثيراً بأهلهم في الداخل، والعكس

هو الصحيح.  

القال الصل الذي استلمناه
----------

 فضيحة جديدة في وزارة الكهرباء تصعد على سطح الحدث العراقي، لتضاف إلى العديد من الفضائح التي تم الكشف عنها في عقود
 وزارة الكهرباء. الفضيحة الجديد تتعلق بتوقيع عقود لنشاء محطات توليد الطاقة الكهربائية بمبالغ طائلة مع شركات وهمية وغير موجودة

 )Capgentأساسا. وكانت وزارة الكهرباء العراقية أعلنت السبوع الاضي عن توقيعها عقدين لبناء محطات كهرباء، الول مع شركة (
  ميكا1000 ميكاواط للمحطة الواحدة، وبطاقة اجمالية تبلغ 100 محطات بقدرة 10الكندية بمبلغ مليار ومئتي مليون دولر، ويتضمن بناء 

  ميكا واط لكل محطة وبطاقة100 محطات بقدرة 5) اللانية لبناء MASCHINENBAU Halberstadtواط. والعقد الثاني مع شركة (
  شهراً من تأريخ فتح العتمادات. إل أن هذين12 مليون يورو، على أن تنجز هذه الحطات خلل 550 ميكاواط، وبقيمة 500اجمالية تبلغ 

 ) هي شركة وهمية ل وجود لها، والعنوان الثبت عن هذه الشركة في العقد وهو (Capgentالشركتي ل وجود لهما، فالشركة الكندية (
Capgent  440-319 West Pender Street, Vancouver, BC, V6B 1T3, Canadaغير صحيح وهو عنوان مطعم وبار في ( 

  ) فهي شركةMBH ) والتي يرمز لها إختصاراً ( MASCHINENBAU Halberstadtمدينة فانكوفر بكندا. أما الشركة اللانية ( 
  ، وتم العلن عن تصفيتها في محكمة ماكديبااورك شرق الانيا. وتقول مصادر واسعة الطلع أن الصفقة1212011أعلن عن افلسها يوم 

 وقعت برعاية مباشرة من مسؤول كبير في وزارة الكهرباء مقرب من الالكي كثيرا، ويملك شركة تجارية بأسم أبنه في العاصمة اللبنانية
 جبيل حالت.98بيروت، وبالتنسيق مع شركة صقر لبنان الواقعة في شارع قرطبة 

--------انتهى

تحليل التفاصيل الذكااورة من قبل موقع شباب العراق للحصاء

النص اعله تم نشره على مواقع مختلفة وباللغة العربية، منها الروابط التالية:

http://www.irq4all.com/ShowNews.php?cat=24&id=47558

http://www.imkurd.com/kurd/details-6132.html

http://www.mroook.com/vb/showthread.php?t=65085

http://www.almorabit.com/main/ar/2010-10-28-22-18-38/4226-2011-07-14-07-35-27.html

http://www.irq4all.com/ShowNews.php?cat=24&id=47558
http://www.almorabit.com/main/ar/2010-10-28-22-18-38/4226-2011-07-14-07-35-27.html
http://www.mroook.com/vb/showthread.php?t=65085
http://www.imkurd.com/kurd/details-6132.html


الخبر الصل عن التوقيع جاء على رويترز:

http://news.yahoo.com/iraq-signs-1-2-billion-power-deal-capgent-171506263.html

خبر آخر ذو علقة على موقع اقتصادي

http://www.iii.co.uk/investment/detail?code=cotn:GKP.L&display=discussion&id=8483373&action=detail

http://www.iii.co.uk/investment/detail?code=cotn:GKP.L&display=discussion&id=8483373&action=detail
http://news.yahoo.com/iraq-signs-1-2-billion-power-deal-capgent-171506263.html


بناء على العلومات التاحة في النص اعله بدأنا التحري وكانت انتائج كما يلي:

السم الكامل للشركة: 

Canadian Alliance for Power Generation Equipment - Capgent

العنوان السجل في موقعهم: 

CAPGENT is registered under number BC0825450 and its head office address is Vancouver, BC, V6B 1T3, Canada 
يرجى اللحضة العنوان اعله ذكر دون رقم وحدة أو مبنى

 أي حديثاا2011ًتأسيس الوقع على الشبكة العالية تم في 

موقع شركة كابجنت
http://capgent.net/index.php?/home/page/52

 لكن كانت الشكلة في معرفة العنوان الصحيح للشركة السجلة " كابجنت" وحاولنا استخدام النترنت لعرفة الشارع
 والطلع على العنوان بعد زيارتنا لوقع الشركة على الشبكة العالية، لننا شعرنا بأن موقع الشركة مبهم ول معلومات

 فيه عن الشركة. لقد وتجنبوا ذكر رقم البنى بالساس، مما زاد نسبة الشك عندنا بأن الشركة وضعها غير طبيعي،
 ايضااً الصور للمحطات الكهربائية في موقع الشركة قد اخذت من كوكل، وهي مشاريع ليست لهم، ول يوجد اي صور

 إل لتوقيع عقد مع وكيل شركة كاتربيلر في العراق ووضعوا اسماء الوقعي الولى فقط وليست الكامة بالنسبة
 للعراقيي. صور التوقيع هزيلة، وبل بهجة، وكأن الوقعي في مجلس عزاء ول وجود لصور التوقيع مع الوزارة العراقية،

وهذا المر هو الهم في هذا النوع من الشركات التي تستخدم اي مناسبة لترويج نفسها.

http://capgent.net/index.php?/home/page/52


ولكن من اين جاء الرقم في القال؟

Capgent  440-319 West Pender Street, Vancouver, BC, V6B 1T3, Canada

 ل وجود لها بل انها موقف للسيارات٤٤٠بحثنا على موقع كوكل ماب ووجدنا ان القطعة رقم 
 حيث انه سيبتلع البنى شارع بأكمله والرقم من العلى٣١٩ الى ٤٤٠ومن غير النطقي ان يكون مبنى يمتد من 

الى القل وهو زوجي وفردي والشخص الذي قام بكتابة القال لم ينتبه الى هذا الخطأ وعليه ذكر بأنه عنوان لخمارة.
٤٣٤العنوان ليس خمارة او بار للشرب لن رقمها 

 الرقاام
٤٣٤ و ٤٣٨



الرابط الذي وضعه كاتب القال:
http://maps.google.de/maps?q=440-319+West+Pender+Street,+Vancouver,+BC,+V6B+1T3,+Canada&hl=de&ll=49.28319,-
123.113077&spn=0.000899,0.003433&sll=49.283209,-123.112622&sspn=0.006295,0.006295&layer=c&cbp=13,241.72,,0,-

6.51&cbll=49.28319,-123.112566&z=19&panoid=SMY0aOkpU9eOOw_Slhh5TA

 وكان الحل الوحيد هو التصال ببلدية فانكوفر واعطائهم الرمز البريدي للعنوان الذي ل يمكن ان يكون فيه خطأ إل اذا تم
التلعب به وهنا كشفه سيكون سهل جداً.

الرمز :
V6B 1T3

موقع بلدية كانكوفر:
http://vancouver.ca/visitors.htm

الهاتف: 
001.604.873.7000

ثم اعطينا الوظفة اسم الشركة الختصر "كابجنت" ولم تعثر الوظفة على السم، ل في سجل الشركات ول في العنوان أو 
الذي قامت الوظفة بتوضيحه لحقااً، وقمنا بسرعة ونحن على الهاتف بقرائة الخبر النكليزي ووجدنا بأنالرمز 

كابجنت مختصر لشركة اسمها:
Canadian Alliance for Power Generation Equipment – Capgent

 فقالت الوضفة لي - يا ولدي ل تحزن، لقد عثرت على الشركة وهي مسجلة تحت اسمها الكامل، وانها مسجلة على شقة او

  في نفس الشارع الذي تسائلت عنه وهو مطابق للرمز البريدي الذي319 في البنى الرقم 440وحدة مكتبية او سكنية رقمها 

  وهذا منطقي، إذا ما قلنا ان العقد الحال على الشركة الكندية تم حسب القال٢٠١٠ذكرته وهي شركة تم تسجيلها في 

  أي قبل التوقيع، لم يتم تجديد سجل الشركة منذ العام الاضي، مما يدل ان الحاجة كانت فقط للتوقيع وبعد٢٠١١\٧\٣ في 

 ذلك؟ ماذا تفعل شركة ؟ يقول الوقع انهم شركة طاقة عالية لها مشاريع دولية في العراق وكينيا وغيرها من الدول إل كندا،

 وهذا امر مريب آخر، وترتبط بشركات طاقة معروفة دوليااً، وبأنها شركة كبيرة ولها مساحات واسعة ، إذن لاذا تبحث عن

الاازرائب والشقق في شوارع عامة صغيرة؟

 وبعد كل هذا تأتي الفاجأة الكبرى وهي بأن نشاط الشركة هو منظمة مجتمع مدني، وهذه اذا ما دلت على شيئ، فهو ان

 النصابي عادة ما يلجأون إلى هذا النوع من الشركات للتهرب من التسجيل الضريبي التجاري، ويقومون بعدها باغلقها ضمن

 مدة عام من تأسيسها أو تحوليل العقود على ارقام حسابات اخرى بحجة تمويل مشاريع انسانية او فتح مكتب تمثيل في

 العراق بنفس السم، ثم يتم فتح حساب محلي في العراق لتحويل البالغ عليه، ثم تحويل البالغ مرة اخرى الى حسابات

 موقف سيارات٤٤٠القطعة رقم 

http://vancouver.ca/visitors.htm
http://maps.google.de/maps?q=440-319+West+Pender+Street,+Vancouver,+BC,+V6B+1T3,+Canada&hl=de&ll=49.28319,-123.113077&spn=0.000899,0.003433&sll=49.283209,-123.112622&sspn=0.006295,0.006295&layer=c&cbp=13,241.72,,0,-6.51&cbll=49.28319,-123.112566&z=19&panoid=SMY0aOkpU9eOOw_Slhh5TA
http://maps.google.de/maps?q=440-319+West+Pender+Street,+Vancouver,+BC,+V6B+1T3,+Canada&hl=de&ll=49.28319,-123.113077&spn=0.000899,0.003433&sll=49.283209,-123.112622&sspn=0.006295,0.006295&layer=c&cbp=13,241.72,,0,-6.51&cbll=49.28319,-123.112566&z=19&panoid=SMY0aOkpU9eOOw_Slhh5TA
http://maps.google.de/maps?q=440-319+West+Pender+Street,+Vancouver,+BC,+V6B+1T3,+Canada&hl=de&ll=49.28319,-123.113077&spn=0.000899,0.003433&sll=49.283209,-123.112622&sspn=0.006295,0.006295&layer=c&cbp=13,241.72,,0,-6.51&cbll=49.28319,-123.112566&z=19&panoid=SMY0aOkpU9eOOw_Slhh5TA


 شخصية في احدى الدول الجاورة للعراق والتي تعتاش على مصائب الدول الحقيقية في النطقة وهي مراكز لغسيل الموال

 مثل المارات والكويت والردن ولبنان وهذا ايضااً قد يفسر لاذا تصر الوزارات والراكز الستثمار وديوانيات الستثمار

والجالس البلدية في العراق الجديد على اعطاء الشاريع الى شركات اجنبية وطرد العراقيي الصلء من العقود البرمة ؟؟؟؟؟؟

 الكل يقول تعالوا الى  العراق وسجلوا على انكم شركة اجنبية كي نأخذ العقود والاوال والعمولت تتوزع على الحرامية بشكل

هادىء وفي الخارج وتتم التحويلت دون شوشرة !

  بعد٣١٩عدنا الى موقع كوكل ماب وادخلنا رقم البنى الصحيح وبعد الذهاب والياب في نفس الشارع اتضح لنا رقم البنى 

 توضيحه لن الرقم كان في منطقة مظلمة ل يصلها ضوء الشمس الباشر ووجهت الكاميرا على الوقع الى اليمي والى الشمال

 ووجدنا اعلن على طرف البنى يعلن عن ايجار مكاتب بمساحات مختلفة للشركت والكاتب الجديدة وقمنا بالتصال به وقلنا

  وقد شعرنا بأنه من الفضل ان نتصل بشكل عفوي وهذا سيبي اذا ما٤٤٠بأننا ارغبون بتجديد عقد الجار على مكتب رقم 

  تم٤٤٠كان المر فيه ريبة، فضحت كثيراً عندما اخبرني السيد جيف، وهو السؤول عن الكاتب في هذه العمارة بان الكتب 

  قدم، وايجار شهرى قدره٦٠٠تأجيره الى شركة اخرى، وانه ل يملك تحت يده سوى مكتب آخر في الطابق الول بمساحة 

 دولر كندي، تشكرت من السيد جيف، وقلت له بأني سأتئكد من مديري واعود اليه!١٢٠٠

اييه يا عراق، شوكت تصحى على هل حرامية، يا عراق اصحى؟؟؟

الشركة التي تأجر الكاتب 

HERITAGE OFFICES TEL: 001.604.657.1992 CONTACT: MR. JEFF



الرابط:

http://maps.google.co.uk/maps/place?ftid=0x5486717911be1033:0x784897956f2ec971&q=319+West+Pender+Street,

+Vancouver,+BC,+V6B+1T3,+Canada&hl=en&ved=0CA0Q-gswAA&sa=X&ei=tsAfTprKIYvmjgfrjf2TBw

ثم عدنا الى القال الكتوب بالعربي واكملنا تحليله حيث انه ذكر بأن عقداً آخر قد تم تحويله الى شركة الانية

فأخذنا بالعلومات التاحة واتصلنا بسجل الشركات في الدينة اللانية التي تم تسجيل الشركة فيها

 وكان الجواب على موقع سجل الشركات والوضف على الهاتف مطابقة وهي ان الحكمة اللانية في مدينة

 من الوضفي دون ذكر الختصاص٧٠ماجديبرج، قامت بتصفية شركة هابرتشتاد ماشيننباو التي توضف 

الشاركاة الاعلنة عان تاوفار ماكاتاب لالياجار

http://maps.google.co.uk/maps/place?ftid=0x5486717911be1033:0x784897956f2ec971&q=319+West+Pender+Street,+Vancouver,+BC,+V6B+1T3,+Canada&hl=en&ved=0CA0Q-gswAA&sa=X&ei=tsAfTprKIYvmjgfrjf2TBw
http://maps.google.co.uk/maps/place?ftid=0x5486717911be1033:0x784897956f2ec971&q=319+West+Pender+Street,+Vancouver,+BC,+V6B+1T3,+Canada&hl=en&ved=0CA0Q-gswAA&sa=X&ei=tsAfTprKIYvmjgfrjf2TBw


وقام بالجراء مصفي الشركات السيد اودو مولر، وكان نشاط الشركة في ايام عملها هو بناء الولدات التنقلة

2011\01\12تايخ التصفية 

رابط التصفية:

http://www.insolvenz-ratgeber.de/maschinenbau-halberstadt-ist-insolvent/2011/01/12/

 تم شراء الشركة بعدها من قبل شخص اسمه السيد كيرد فارنيك وهو الدير العام ومدير البيعات الجديد

  مكتب في روسيا وقد تكون الحركات الجديدةاسمه الدكتور زكي سلجني وهو يبدوا تركي الصل، وللشركة

 الجديدة والولدات روسية الصنع في واقع المر لتقليل الكلف النتاجية والوقع اللكتروني للشركة ايضااً موقع

 ٦٠ عام من صناعة الولدات الكهربائية. ٦٠يعاني من شحة العلومات وهذا امر غريب لشركة عمرها السابق 

 فروع فقط ؟٣عام من العطاء ولها 

 ميكاواط٣ ميكاواط الى ٠،٧الشركة السابقة قبل التصفية يقع اختصاصها في الولدات التنقله من الطاقات 

 ميكاواط واعلى١٠٠وهذا ل يأهلها الى تجهيز مولدات العراق وهو في امس الحاجة لها، من سعة 

رابط الوقع للشركة الجديدة

http://www.mbh.de/productInfo.asp?id=3&prdId=14

http://www.mbh.de/productInfo.asp?id=3&prdId=14


٢٠١٠كل التفاصيل والواصفات العامة للمولدات عائدة الى الشركة القديمة، ل شيء جديد منذ عام 

.تم ترتيب الوقع اللكتااورني بشكل سريع ولكنه افضل من الشركة الخرى من ناحية الشكل

الوكيل في العراق الحصري هو السيد أحمد العقيلي. 



 اخيراً انطلقنا نبحث عن الشركة اللبنانية صقر لبنان وهي ايضااَ شركة تنتج مولدات صغيرة ول اختصاص

 لها في مجال الحطات الكهربائية الكبرى التي تم التعاقد حولها، والغريب ايضااَ ان موقع شركة صقر

 والشركة اللانية متقارب في الشكل والضمون والهيكل الساسي. وهذا مؤشر على ان العلقة وطيدة بينهما

 وقد يتشارك اصحاب القرار في كلتا الشركتي في الصالح والملك. والشكلة بأن العلومات شحيحة في

 الدول العربية لغياب تشريعات تجبر الشركات الخاصة والعامة على ذكر تفاصيل اكثر على مواقعها وهو

 عكس الحال في الدول الغربية التي تعاقب قوانينها كل من يحاول اخفاء العلومات العامة عن انشطة

 الشركات واسماء اصحابها. شركة صقر مرتبطة بشركة صقر القابضة والتي تملك ايضااَ سركة صقر

العقارية؟؟!! 

رابط الشركة اللبنانية:

http://www.sakr.com

http://www.sakr.com/


الصور التذكارية لتوقيع العقد بي شركة كابجنت مع يوناتراك في العاصمة البريطانية 

 عقد بمئات الليي من الدولرات والجماعة عبالك كاعدين بفاتحة حتى ابتسامات ماكو والصور كلها بعيدة

السافة حتى الوجوه ل تبي والسماء نصها طايرة.

  نطالب الشرفاء في وزارة الكهرباء التأكد من مصداقية الشركات التي تمت احالت العقود عليها. كما نطالب بفتحالخلصة:

٢٠٠٩تحقيق مع الوظفي الذين قاموا بالتعاقد مع الشركات ومطابقة اختام جوازات سفرهم ومعرفة الدول التي زاروها منذ عام 



 حتى يومنا هذا. كما ندعو العراقيي كافة في الهجر والداخل بنشر الوعي في ما بينهم ومطابقة العلومات والضافة اليها كي

يبان للعراقيي كامل خيوط عمليات النصب والحتيال التي يقوم بها موظفوا الدوائر الرسمية في العراق الجديد، فدوة !

 مع الشركات في النطقة والخارج والرتبطة ارتباط عضوي بالحكومة الفاسدة في بغداد، والتمثلة بحزب الدعوة اليراني وحامي

حماه الدعوا نوري الالكي. 

  بالليل،  من استلمنا الرسالة الشؤومة واحنا١٠ سني عايش على الهفات، جان استحيتوا صارلنا من ال٩ولكم الشعب صارله 

  والن الساعة السادسة صباحااً،  وصرنا سينما، وراح ننام على الحاسبة مالتي، بس إل انكمل وبعدين ناخذننحبش وراكم

  يعني حتى من اتبوكون، شوي استحوا، اربع تلفونات، وموقع كوكل، وشوي عقل، وطلعت ريحتكم؟؟؟غفوة،

من موت الطمكم !!!

تحيات شباب العراق للحصاء والسح

ويا كاع انشكي وبالعينا

عاش العرق حر وخالي من الحرامية والخربي

عاش الكوكل ماب

عاشت حرية العلومات

والجد والخلود لكل عراقي ما عنده كهرباء كاعد يهفي ويقرأ هاذا التحقيق الذي قمنا بجمعة

وتصبحون على خير!!!!!


