
ا�شعلها  التي  احلرائق  ان  البيئي  لل�شاأن  متابعون  اعترب 
جنوبي  القيارة  منطقة  يف  االره��اب��ي  داع�ش  تنظيم 
نحو  تهدد  حيث  ان�شانية  كارثة  مبثابة  تعترب  املو�شل 

20 الف �شخ�ش يف الناحية.
حديث  خ��ال  ق��ال  القيارة  ناحية  يف  حملي  م�شدر 
�شحفي "اإن احلرائق التي مت اخمادها يف عدد من االبار 
ال�شكان  بني  اختناق  حاالت  حدوث  اإىل  اأدت  النفطية، 
بامرا�ش  لت�شيبهم  ان تتطور  وهذه احلالة من املمكن 
الهواء امللوث برائحة دخان  ا�شتن�شاقهم  مزمنة نتيجة 

احرتاق النفط".
يف  املوجودين  االأهايل  يهدد  الذي  اخلطر  ان  وا�شاف 
الناحية مل يقت�رص على الدخان فقط، بل و�شل اإىل دخول 
ال�شنة النريان اىل منازل املواطنني، خ�شو�شًا وان اغلب 
�شوارع الناحية تنت�رص فيها برك نفطية ت�رصبت من هذه 
االبار، م�شريا اىل ان اهايل الناحية قاموا خال اليومني 
املا�شيني بالتعاون مع القوات االمنية باداء 
ملراقبة  ليلية  واجبات 

احلرائق واتخاذ اجراءات ال�شامة يف حال و�شولها اإىل 
مناطق املدنيني.

 جمل�ش نينوى بدوره علق على مو�شوع هذه احلرائق، 
واأكد الع�شو فيه ح�شام العبار ان الدوائر اخلدمية تعمل 
لكنها  الناحية،  �شوارع  من  النفطية  البقع  رفع  على 
�شوارع  اىل  النفط  ت�رصب  ا�شتمرار  يف  م�شكلة  تواجه 

الناحية.
 كما ان وزارة ال�شحة قامت مبعاجلة املواطنني الذين 
ال�شامة  ادوات  ووف��رت  اختناق  ح��االت  اىل  تعر�شوا 

للمواطنني.
جمل�ش  على  يقت�رص  مل  النفطية  ال���ربك  ع��ن  ال��ك��ام 
ال�شاأن  بهذا  تو�شيحا  ا�شدرت  النفط  ف��وزارة  نينوى، 
العمل  جراء  ت�رصب  الذي  النفط  على  ال�شيطرة  واك��دت 
االرهابي، للحيلولة دون و�شوله اىل نهر دجلة والتقليل 
من خماطره البيئية، لكنها مل ت�رص اىل امكانية حدوث 

ت�رصب جديد وطرق عاجه.
ان  نعمة  ح�شن  فيا�ش  االق��دم  ال���وزارة  وكيل  وق��ال   
الفرق الهند�شية �شيطرت على الت�رصب النفطي ومتكنت 
ا�شعلها  نفطية  اآبار   )4( يف  احلرائق  اخماد  من  اي�شا 
 )46( البئر  �شمنها  من  القيارة  حقل  يف  االرهابيون 

داخل املدينة.
ان  وا����ش���اف   

التي  النفطية  الربك  او  االبار  بقية  الطفاء  جار  العمل 
قامت ع�شابات داع�ش االرهابية با�رصام احلرائق فيها 

قبل الفرار من املدينة.
 من جانب اآخر اأكد املتحدث الر�شمي با�شم وزارة النفط 
عا�شم جهاد، اأم�ش الثاثاء، اأن حقول القيارة لن تعود 

الإنتاج النفط قبل ا�شتعادة املو�شل.
وقال جهاد يف ت�رصيح �شحفي، تابعته )اجلورنال( اإن 
"عملية اإعادة التاأهيل ال ميكن ا�شتئنافها ما مل يتح�شن 
الو�شع االأمني باإمتام معركة املو�شل الواقعة على بعد 

نحو 60 كيلومرتا �شمايل القيارة".
دون  للحيلولة  خنادق  حفرت  "الوزارة  اأن  واأ�شاف،   
ال�شيطرة  "متت  انه  اإىل نهر دجلة"، مبينا  النفط  ت�رصب 

على االأمور".
رعد  والغاز  النفط  قطاع  يف  اخلبري  قال  جانبه  من   
نينوى  حمافظة  يف  القيارة  حقلي  اإنتاج  اإن  املحمود 
كان يبلغ 50 األف برميل يوميًا قبل اغت�شاب ع�شابات 
االإنتاج  "هذا  اأن  معترباً  للمو�شل،  االرهابية  داع�ش 
�شي�شهم ب�شكل كبري يف زيادة ت�شدير العراق واإنتاجه". 
 واو�شح املحمود خال ت�رصيح �شحفي ل� )اجلورنال( 
يف  والغاز  النفط  قطاع  عن  امل�شوؤولة  اجلهات  داعيًا 
يف  النفطية  ال�شناعة  تطوير  على  "العمل  اىل  العراق 
ال�رصكات االأجنبية  العراق بال�رصاكة مع  جميع مناطق 
ع�شابات  قامت  التي  النفطية  احلقول  خ�شو�شًا 
داع�ش االرهابية باحتالها". 

 

نفطية،  بئرا   33 يت�شمن  القيارة  "حقل  اأن  واأ�شاف 
كان قد اأجنز حفرها قبل �شنوات ومل ي�شتغل اإنتاجها"، 
مو�شحًا اأن "�رصكة احلفر العراقية باتت اإحدى ال�رصكات 

التي تعتمد عليها كربى ال�رصكات النفطية العاملية".
نينوى  القيارة يف جنوب حمافظة  اأن حقل  اإىل  وا�شار 
نا�شب حاليًا وان نفط هذا احلقل هو من النوع الثقيل، 
اجليولوجيون  بها  ق��ام  التي  امل�شح  عمليات  ولكن 
العراقيون اثبتت ان هناك كميات هائلة من النفط يف 
لتطوير  امكانية  هناك  وان  وال�شيخان  القيَّارة  حقول 

االإنتاج فيها وب�شكل وا�شع. 
قا�شم  ف��وؤاد  النفطي  اخلبري  حتدث  مت�شل،  �شياق  يف 
وما  العراقي  النفطي  القطاع  واقع  م�شتعر�شا  االمري 
النفط  قانون  اىل  م�شريا  لتطويره  امكانات  من  يتطلبه 
وحلد   2007 ع��ام  منذ  انتظاره  ط��ال  ال��ذي  وال��غ��از 
ادارة  يف  املركزية  اىل  اقراره  عدم  ا�شباب  عازيا  االن 
الرثوة النفطية مبوجب الد�شتور وهذه االآلية التتفق مع 
توجهات بع�ش االطراف ال�شيا�شية وان هناك حماوالت 

لتمرير القانون ب�شيغة ال تن�شجم مع الد�شتور.
عقود  اعتمدت  ال��دول  من  عددا  هناك  ان  االمري  وبني   
فيها  النفطية  فحقولها  ا�شبابها  لها  وهذه  امل�شاركة 
عدم  باحتمال  املتمثلة  املخاطرة  ان��واع  من  الكثري 
هناك  ان  مو�شحا  منا�شبة،  بكميات  النفط  وج��ود 
مايقارب ال�)260( عقد م�شاركة يف العامل اي ما ميثل 
الن  العاملي  النفط  احتياطي  من  باملائة   )10-12(
لي�ش  مناطق  يف  خماطرة  عقود  هي  امل�شاركة  عقود 

موؤكدا وجود النفط فيها.

دعوات لتبني الطاقة النظيفة لتحقيق 

جدوى اقتصادية كبيرة في العراق

2

3

4
journaliraq.comملحق اقتصادي يومي يصدر عن صحيفة الجورنال

االربعاء

اقتصاديات العراق حرائق القيارة تهدد بكارثة إنسانية

استمرار تسرب النفط إلى شوارع القيارة والوزارة تؤكد سيطرتها على أربع آبار
بغداد – خاص

المعوقات التي تواجه التنمية

 المستدامة في القطاع الصناعي الخاص 

منتدى األعمال الصيني – السعودي: 

رؤية                تتكامل مع طريق الحرير

Wed.31 Aug. 2016 issue no 183  31 آب 2016 العدد

واسط ترفض خصخصة قطاع الكهرباء 

الرافدين يطلق استمارة سلف 
موظفي الدولة

النقل البري تتعاقد مع شركة إماراتية 
لتفعيل عمليات النقل والترانزيت

 اأعلن جمل�ش حمافظة وا�شط، عن رف�ش م�رصوع خ�شخ�شة قطاع توزيع 
الكهرب��اء مبناط��ق املحافظ��ة، كونه يثق��ل كاهل املواط��ن يف املرحلة 
احلالي��ة. وق��ال رئي���ش جمل���ش حمافظ��ة وا�شط م��ازن الزامل��ي خال 
ت�رصي��ح �شحفي تابعته )اجلورنال( ان جمل�ش املحافظة قرر يف جل�شة 
ر�شمي��ة رف���ش خ�شخ�شة قطاع الكهرب��اء وعدم تطبي��ق التجربة التي 
با���رصت فيها وزارة الكهرب��اء يف املحافظة، ب�شكل قاط��ع، مع الزيادة 

الكبرية التي �شهدتها ا�شعار الكهرباء.
 وا�ش��اف ان وا�ش��ط تعترب من املحافظ��ات امل�ش��درة للكهرباء بوجود 
حمطة الزبيدية احلرارية فيها والتي يبلغ انتاجها ما يعادل ربع االنتاج 
الوطن��ي للكهرباء، والميكن قبول اي حماوالت او فر�ش اجراءات ت�شهم 
يف زيادة الهموم املالية على املواطن. يذكر ان وزارة الكهرباء با�رصت 
بتطبي��ق جترب��ة خ�شخ�ش��ة توزيع الكهرب��اء يف بع�ش مناط��ق بغداد، 
مقابل جتهيز 24 �شاعة وتقلي��ل ال�شائعات ومعدل اال�شتهاك اليومي، 

مع جباية الديون وحت�شني ال�شبكة من قبل ال�رصكة امل�شتثمرة.

 طال��ب جمل���ش حمافظ��ة باب��ل، وزارت��ي التخطي��ط واملالي��ة ب���رصف 
م�شتحقات املحافظة من تنمية االقاليم.

 وقال��ت رئي���ش جلن��ة التخطي��ط يف جمل�ش باب��ل فوزي��ة اجل�شعمي ان 
"م�شاريع املحافظة توقفت عن العمل ب�شبب عدم وجود التخ�شي�شات 
املالي��ة جراء االزمة املالي��ة التي مير بها العراق بع��د انخفا�ش ا�شعار 
النف��ط وعدم ح�ش��ول املحافظة على املبالغ املخ�ش�ش��ة لها من تنمية 
االقالي��م الت��ي تخ�ش�شه��ا وزارة التخطي��ط". واأ�شاف��ت اجل�شعم��ي ان 
"امل�شاري��ع املتوقف��ة ت�شمل املتنزه��ات واملدار���ش واالبنية اخلا�شة 
بالرتبي��ة وم�شاريع زراعية ا�شافة اىل م�شاريع مهمة اخرى مثل بناءي 
حمافظ��ة باب��ل وجمل�ش املحافظ��ة وجم���رص االم وم�شاري��ع كهربائية 
وم�شاريع ت�شفية املياه وم�شاري��ع مداخل املحافظة وم�رصوع جماري 
احللة الكبري وم�رصوع بناء 34 مدر�شة بطريقة البناء اجلاهز ف�شًا عن 
الط��رق املحورية وم�شاريع وزارة ال�شباب مثل امللعب االوملبي"، مبينة 

ان "امل�شاريع املتوقفة تعر�شت لاندثار بن�شب كثرية".

 اعل��ن م�رصف الرافدي��ن، الثاثاء، ع��ن اطاق اال�شتم��ارة االلكرتونية 
للتق��دمي على �شلف موظف��ي الدولة، فيما ا�شار اىل ان��ه �شريف�ش جميع 
اال�شتمارات للوزارات املتلكئة يف الت�شديدات للقرو�ش وال�شلف ال�شابقة.
 وقال امل�رصف يف بيان ورد )اجلورنال( ان امل�رصف اأطلق اال�شتمارة 
االلكرتوني��ة اعتب��اراً من اأم���ش )الثاث��اء 30 – اآب – 2016( للتقدمي 
عل��ى �شلف موظفي الدولة للوزارات التابعة مل�رصفه"، مبينا انه "�شيتم 

ا�شتام اال�شتمارات خال اوقات الدوام الر�شمي فقط" .

 اعلن��ت ال�رصكة العامة للنق��ل الربي احدى ت�شكي��ات وزارة النقل، عن 
توقيع مذكرة تفاهم مع احدى ال�رصكات االماراتية للنقل العام، لتفعيل 
خمتل��ف عمليات النقل والرتانزيت على االرا�ش��ي العراقية، فيما اأكدت 

ان العقد �شينعك�ش "اإيجابًا" على االقت�شاد العراقي. 
بي��ان ورد  االم��ري املحم��داوي يف  ال�رصك��ة عب��د  وق��ال مدي��ر ع��ام 
)اجلورنال(، اإن "ال�رصك��ة عقدت مذكرة تفاهم مع �رصكة جوعان للنقل 
الع��ام الت��ي �شيتم على اإثره��ا ت�شكيل جلان م�شرتكة م��ن الطرفني لعقد 
اجتماع��ات دورية يف بغداد ودبي للتو�شل اىل �شيغة عقد م�شرتك بني 
ال�رصكت��ني ملا فيه م�شلحة الطرفني"، مبينًا ان "العقد �شينعك�ش بدوره 
ايجاب��ًا لدع��م االقت�ش��اد العراق��ي وما ميثله م��ن فر�ش عم��ل لت�شغيل 

االيدي العاملة". 
 وا�شاف املحمداوي، اأن "توقيع هذه املذكرة ياأتي لتفعيل عملية النقل 

الربي البحري وكذلك الرتانزيت عرب االرا�شي العراقية".

ام���ش  الب���رصة،  املحلي��ة يف  لوح��ت احلكوم��ة   
ح��ال  يف  املالي��ة  وزارة  مبقا�ش��اة  الثاث��اء، 
املحافظ��ة  اعط��اء  ع��ن  باالمتن��اع  ا�شتمراره��ا 
ن�شب��ة %50 م��ن اإي��رادات منافذه��ا احلدودي��ة 
الربية والبحري��ة، فيما اأعلنت اأن بع�ش امل�شاريع 

احليوية املتوقفة �شوف يتم اكمالها.
 وق��ال املحاف��ظ ماج��د الن�رصاوي خ��ال موؤمتر 
�شحايف عقده، يف ديوان املحافظة، اإن "احلكومة 
وزارة املالي��ة  وتك��راراً  املحلي��ة طالب��ت م��راراً 

باإعط��اء الب���رصة %50 م��ن اإي��رادات منافذه��ا 
احلدودية ولكن م��ن دون جدوى، اإذ ن�شعر بوجود 

مماطلة يف �رصف تلك املبالغ".
"جلن��ة االأزم��ة املالي��ة يف الب���رصة  اأن   مبين��ًا 
ق��ررت مقا�شاة ال��وزارة الإلزامها ب�رصف ن�شيب 
املحافظة من اإي��رادات املنافذ احلدودية مبوجب 
قانون املحافظات رقم 21 ل�شنة 2005 املعدل، 
وكذل��ك قان��ون املوازن��ة العام��ة للع��ام احل��ايل 

."2016
 واأ�شار املحافظ اىل اأن "الب�رصة �شوف ت�شطر بعد 
رفع الدع��وى اىل ا�شتقطاع ح�شتها ب�شكل مبا�رص 
م��ن املنافذ احلدودية الربي��ة والبحرية"، م�شيفًا 

اأن "احلكومة املحلي��ة تدرك اأن العراق مير باأزمة 
مالي��ة حادة ج��داً، ولذلك نحن ناأخ��ذ هذه االأزمة 
بع��ني االعتب��ار، ولك��ن باملقابل يج��ب اأن توؤخذ 

احتياجات الب�رصة اأي�شًا بنظر االعتبار".
 ويف �شياق مت�شل بالو�شع املايل للب�رصة، اأ�شار 
املحاف��ظ اىل اأن "رئي���ش الوزراء حي��در العبادي 
وافق عل��ى اكمال تنفيذ امل�شاري��ع املتوقفة التي 
تزيد ن�شبة اجنازها ع��ن %80، ولدينا ما ال يقل 
ع��ن 139 م�رصوع��ًا �رصوري��ًا تنطب��ق علي��ه تلك 
املوافقة، منها 40 م�رصوعًا تق�شي ببناء مدار�ش 

حكومية".
 معت��رباً اأن "احلكوم��ة املحلي��ة طلبت م��ن وزارة 

يف  الجنازه��ا  امل�شاري��ع  تل��ك  متوي��ل  املالي��ة 
�ش��وء موافق��ة رئي�ش الوزراء، وطلبن��ا مل يزل قيد 

املداولة".
 يذك��ر اأن حمافظة الب�رصة تعاين منذ اأواخر العام 
املا�ش��ي من اأزمة مالية حادة وغري م�شبوقة منذ 
عام 2003، وب�شببها اأ�شبحت العديد من الدوائر 
احلكومي��ة عاج��زة ع��ن القي��ام باأعماله��ا، كم��ا 
توقف��ت معظم امل�شاري��ع احلكومية، وق��د طالبت 
احلكوم��ة املحلي��ة يف منا�شبات كث��رية احلكومة 
االحتادية ب���رصف م�شتحقاتها املالية املرتاكمة 
من��ذ ع��ام 2013، والتي ت�ش��ل اىل 11 تريليون 

دينار.

 اأعل��ن وزير التخطي��ط �شلمان اجلميل��ي "وزير التجارة 
بالوكال��ة" متدي��د م��دة ا�شت��ام احلب��وب م��ن مزارعي 

ق�شاء �شنجار.
 وذك��ر بي��ان ل��وزارة التخطي��ط، ورد )اجلورن��ال( ان 
اجلميل��ي ا�شتقب��ل قائممق��ام ق�ش��اء �شنج��ار النائ��ب 
ال�شاب��ق حمم��ا خليل، واك��د ان "الظلم ال��ذي تعر�ش له 
ابناء �شنجار على يد ع�شابات داع�ش االرهابية يتطلب 
من اجلمي��ع الوقوف اىل جانبه��م ومتكينهم من جتاوز 

ِاالن�شانية".ِ
 واأ�ش��ار اإىل ان "جه��ودا ا�شتثنائي��ة تب��ذل االن من قبل 
موؤ�ش�ش��ات احلكوم��ة املعني��ة ومنه��ا وزارة التخطي��ط 
وكذلك وزارة التجارة الإعادة اال�شتقرار وتطبيع احلياة 
يف ق�ش��اء �شنجار ِمن خال توف��ري اخلدمات اال�شا�شية 
الغ��ذاء واالهتم��ام  ومنه��ا امل��اء والكهرب��اء وتوف��ري 
با�شت��ام احلبوب م��ن مزارعي الق�ش��اء الذين يقومون 

بت�شويقها اىل �شايلوات وزارة التجارة".
 ولف��ت اجلميل��ي وزي��ر التج��ارة وكال��ة، اإىل "متدي��د 
الفرتة الزمنية املح��ددة ال�شتام احلبوب بهدف متكني 

املزارع��ني م��ن ت�شليم جمي��ع الكمي��ات املتبقية لديهم 
والبالغ��ة نح��و 47 ال��ف ط��ن م��ن احلنطة".  ون��وه اإىل 
"وج��ود عدد م��ن امل�شاريع املهم��ة يف ق�شاء �شنجار 
يج��ري العم��ل عل��ى تاأهيله��ا م��ن بينها م���رصوع ماء 
�شنج��ار الكبري وم�شاريع اخرى تتعل��ق بالبنى التحتية 

واعادة االعمار".
 م��ن جانبه اأع��رب قائممقام �شنجار حمم��ا خليل، عن 
"تقدي��ره للجه��ود احلكومي��ة املبذول��ة لتح�شني واقع 
بوزي��ر  "لقائ��ه  ان  اإىل  م�ش��ريا  الق�ش��اء"،  يف  احلي��اة 
التخطيط كان مهمًا ومثمرا فقد تعهد الوزير بتقدمي كل 

ان��واع الدعم الأبن��اء �شنجار من خال تنفي��ذ امل�شاريع 
اال�شرتاتيجية ذات ال�شبغة اخلدمية".

 وب��ني خليل، "من بني امل�شاري��ع التي جرت مناق�شتها 
خ��ال اللقاء م���رصوع ت�شويق احلب��وب واإن�ش��اء �شايلو 
جديد ف�ش��ا عن م�رصوع ماء �شنج��ار وم�شاريع اخرى 

ا�شرتاتيجية ذات طبيعة اقت�شادية".
وتاب��ع ان "الظل��م ال��ذي تعر�ش ل��ه ابن��اء �شنجار كان 
كبريا"، داعيا املوؤ�ش�شات احلكومية واملنظمات الدولية 
اىل "االإ�شهام الفاعل يف عملية اإعادة االعمار وتعوي�ش 

ابناء الق�شاء عن الظلم الذي حلق بهم".

النصراوي يهدد بمقاضاة المالية 
إذا تصرفت بحصة البصرة من اإليرادات الحدودية

الجميلي: تمديد فترة استالم الحبوب من سنجار

بابل تنتظر مستحقاتها من تنمية 
األقاليم إلكمال مشاريعها
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االجنبية بالدينار
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