
املجرمني  ا�ستغالل  م��ن  ال��داخ��ل��ي��ة،  وزارة   ح���ذرت 
ت�سجيل  على  التالعب  لفر�ص  االرهابية،  واجلماعات 
خالل  من  ك��ارت(  )ال�سيم  النقالة  الهواتف  خطوط 
احل�سول على خطوط غري مرخ�سة، وا�ستغاللها لتنفيذ 
اتخاذ  اإىل  م�سرية  وتهديد،  واب��ت��زاز  اره��اب  عمليات 
املخالفة  ال�رشكات  بحق  رادع��ة  قانونية  اج���راءات 

ل�رشوط بيع بطاقة ال�سيم كارت.
ومكافحة  اال�ستخبارات  مديرية  نفذت  ح��ني  ويف 
االرهاب يف الب�رشة حملة وا�سعة ملكافحة ظاهرة بيع 
�رشائح ات�ساالت الهاتف النقال ب�سكل غري نظامي من 

دون احل�سول على م�ستم�سكات ر�سمية من م�سرتيها.
االت�ساالت  ���رشك��ات  بع�ص  اقت�سادي،  حملل  اتهم 
التعامل  يف  متكافئة  غري  ب�سيا�سة  العراق  يف  العاملة 
اقليم  بني  باالجراءات  متيز  اأنها  مبينًا  زبائنها،  مع 
كرد�ستان وبقية املحافظات، ويوجد نوع من االنفالت 
النقال خارج مناطق  الهاتف  و�رشاء خطوط  بيع  يف 
اإرفاق  اقليم كرد�ستان من دون 
ق  ا ر و الأ ا

الثبوتية، داعيًا احلكومة اإىل ت�سديد رقابتها على عمل 
بيع  حمال  اأ�سحاب  راأى  بينما  االت�ساالت.  �رشكات 
منافذ  يف  يح�سل  اخللل  اأن  النقال،  الهاتف  خطوط 
يتيح  ما  �سعيفة،  عليها  ال�رشكات  رقابة  الن  البيع، 
الأ�سحاب تلك املنافذ الت�رشف بالكميات الكبرية من 
ت�ساأل  ال  فال�رشكات  لبيعها،  يت�سلمونها  التي  اخلطوط 
توثيق  يتم  ال  التي  اخل��ط��وط  تلك  جميع  م�سري  ع��ن 
تلك  كانت  اذا  مما  التحقق  ي�سعب  كما  م�ستم�سكاتها 
امل�سم�سكات حقيقية اأم مزورة، كما اأن بع�ص اأ�سحاب 
للخط  الر�سمي  بالعقد  ال�رشكة  يزودون  ال  البيع  منافذ 
وال حتى باالوراق الثبوتية، وان اخلطوط تبقى فعالة 
على الرغم من ذلك. وقال الناطق با�سم وزارة الداخلية 
العميد �سعد يف ت�رشيح خ�ص به )اجلورنال (، ان "وزارة 
والق�سائية  القانونية  االج���راءات  �ستتخذ  الداخلية، 
يف حال مت االبالغ عن حالة م�سبوهة يف عملية بيع 
)ال�سيم كارت( و�ستعاقب املخالف". واأ�ساف معن، اأن 
االرهابية،  واجلماعات  املجرمني  ا�ستغالل  "نحذر من 
النقالة  الهواتف  خطوط  ت�سجيل  على  التالعب  لفر�ص 
غري  خطوط  على  احل�سول  خالل  من  ك��ارت(  )ال�سيم 
وابتزاز  ارهاب  عمليات  لتنفيذ  وا�ستغاللها  مرخ�سة، 
"وزارة  ان  اىل  النظر  املواطنني".ولفت  وتهديد 
لديها  االحتادية  الداخلية 

ولدينا  كرد�ستان  اقليم  مع  امل�ستوى  ع��ايل  تن�سيق 
االقليم  بزيارة  االخ��رية  االآون��ة  يف  وقمنا  جلان  عدة 
وعقد  واملرور  االمن  التي تخ�ص  االمور  على  لالتفاق 
الهاتف  �رشائح  بيع   ظاهرة  وتعد  امنية".  اتفاقات 
معلومات  االإت�ساالت  �رشكات  ل��دى  تتوافر  ال  التي 
تواجه   التي  التحديات  من  واح��دة  م�ستخدميها  عن 
هذه  ت�سببه  ان  ميكن  ما  ب�سبب  االمنية،  ال�سلطات 
ال�رشائح من خماطر عند ا�ستخدامها من قبل متورطني 
بجرائم خطف وتهديد وابتزاز ون�سب حيث ي�سعب على 
ذكر  بدوره  م�ستخدميها.  اىل  التو�سل  االمنية  اجلهات 
اأجرتها  مقابلة  يف  االأم��ني،  مالذ  االقت�سادي  املحلل 
العاملة يف  االت�ساالت  "لدى �رشكات  اأن  )اجلورنال(، 
زبائنها،  التعامل مع  �سيا�سة غري متكافئة يف  العراق 
وبقية  كرد�ستان  اقليم  بني  ب��االج��راءات  متيز  فهي 
بيع و�رشاء  االنفالت يف  املحافظات، ويوجد نوع من 
كرد�ستان  اقليم  مناطق  خارج  النقال  الهاتف  خطوط 
االوراق  اأن  اإال  الثبوتية،  االأوراق  ارف���اق  دون  م��ن 
�رشاء  عند  ال�سور  مع  الزبون  من  بدقة  ُتطلب  الثبوتية 
اخلط يف كرد�ستان، ما يعني عدم التزام تلك ال�رشكات 
ب�سوابط واجراءات وزارة االت�ساالت يف مناطق اقليم 
كرد�ستان، علما ان عدم تثبيت ا�سم �ساحب اخلط لدى 
اجواًء �سبابية  ي�سبب م�سكالت كبرية ويخلق  ال�رشكة، 

لتعامل �رشكة االت�ساالت مع الزبائن".
وا�ساف االأمني، اإن "على احلكومة ت�سديد 
عمل  على  رقابتها 

�رشكات االت�ساالت والتدقيق يف مرجعية اخلطوط التي 
تبيعها  ال�رشكة للزبائن لتاليف امل�ساكل واحللقات غري 
االمنية التي تعرتيها عملية بيع خط موبايل من دون 
لتاأثريات  جدية  درا�سة  اىل  باال�سافة  ر�سمية،  اوراق 
ومدى  النقال  الهاتف  ابراج  ت�سدرها  التي  الذبذبات 

تاثريها يف �سحة االن�سان".
التي  للموجات  �سلبيا  تاثريا  "هناك  اأن  االأمني،  وتابع 
تطلقها ابراج االت�ساالت املن�سوبة على ا�سطح البيوت 
ال  املتقدمة  العامل  دول  ان  ذا  ال�سكنية،  االحياء  داخل 
ت�سع هذه االبراج يف مناطق �سكنية وتعمد اىل ن�سبها 
ا�سطح  وف��وق  ق��دم   300 من  اك��ر  ترتفع  اب��راج  على 
اال�سعة يف  تاأثري هذه  لعدم  ال�ساهقة حت�سبا  العمارات 

�سحة املواطن"،
اإن”مفارز  االربعاء،  ل�)اجلورنال(،  امني  م�سدر  وقال 
يف  االإره��اب  ومكافحة  اال�ستخبارات  ملديرية  تابعة 
ظاهرة  ملكافحة  مكثفة  حملة  تنفيذ  با�رشت  الب�رشة 
دون  ومن  نظامي  ب�سكل غري  االت�ساالت   �رشائح  بيع 
ر�سمية”،  م�ستم�سكات  على  م�سرتيها  من  احل�سول 
تلك  تداول  منع  احلملة  هو  ” الهدف من  اأن  مو�سحا 
ال�رشائح التي من املمكن ان ت�ستخدم يف ارتكاب جرائم 

اخلطف والتهديد والن�سب واالحتيال”.
تلك  ببيع  متهم  على  القب�ص  "القاء  امل�سدر  واأك��د 
بحوزته  و�سبطت  خريبط،  يا�سني  منطقة  يف  ال�رشائح 
�رشائح بال م�ستم�سكات، كما مت القب�ص على متهم اآخر 
)احليانية(، وكانت بحوزته جمموعة  يف حي احل�سني 
اأن  املمكن  من  "احلملة  اأن  اىل  م�سرياً  ال�رشائح"،  من 
متهمني  على  القب�ص  اىل  ت���وؤدي 

اآخرين".
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شركة كورية تسحب معداتها 
من كربالء بسبب األزمة

اأك��د النائ��ب عن حمافظة الب���رشة مازن املازين وج��ود �سبهات ف�ساد يف 
منف��ذ ال�سالجمة احلدودي مبينا ان هن��اك تق�سريا وا�سحا �سببه الرئي�سي 
ه��و االإهم��ال املتعمد يف اإ�س��الح امليزان الذي تعطل من��ذ العام 2013 ، 

الذي تكلف عملية اإ�سالحه ما يقارب ال� 18 مليون دينار.
وق��ال امل��ازين يف ت�رشيح �سحفي "وردتنا العديد م��ن ال�سكاوى من قبل 
�سائق��ي ال�ساحن��ات عرب املنف��ذ احلدودي حي��ث قمنا بالزي��ارة امليدانية 
ووقفنا على اهم الق�سايا املتعلقة بالف�ساد املايل واالداري وغياب طابع 

امل�سوؤولية يف اأداء العمل الوظيفي مع �سديد اال�سف".

�س��وت جمل�ص حمافظ��ة دياىل، على قان��ون جباية االي��رادات املحلية 
ل�ساح��ات املناف��ذ احلدودي��ة، ع��اداً اأن ت�رشي��ع القانون ياأت��ي من اأجل 

حت�سني ايرادات املحافظة.
وق��ال رئي���ص املجل���ص عل��ى الداين��ي، اإن "جمل�ص دياىل �س��وت خالل 
جل�ست��ه الر�سمية، ع�رش الي��وم، بح�سور 25 ع�سوا عل��ى ت�رشيع قانون 

جباية االإيرادات املحلية ل�ساحات املنافذ احلدودية".
واأ�س��اف الداين��ي، اأن "ت�رشي��ع القان��ون ج��اء بغي��ة حت�س��ني اي��رادات 
املحافظ��ة وا�ستخدامه��ا يف اإعم��ار البن��ى التحتي��ة وحت�س��ني ال�سوارع 

وتوفري اخلدمات مب�ستوى اف�سل".
وتعاين حمافظة دياىل اأزمة مالية منذ عامني ب�سبب الو�سع االقت�سادي 
للب��الد وعدم تواف��ر ميزانية مالي��ة لتمويل م�ساريع البن��اء واخلدمات، 

بح�سب مراقبني.

اأعلن��ت وزارة النق��ل، االربع��اء، ان وزير النقل كاظم فنج��ان قاد واأر�سد 
اأطول �سفينة تدخل املوانئ العراقية والتي يبلغ طولها 348 مرتاً.

وكان��ت ال�رشك��ة العام��ة ملوانئ الع��راق اأعلن��ت اجلمعة املا�س��ي اأنها 
ا�ستقبل��ت على اأر�سفة ميناء ام ق���رش الباخرة Msc Messina التي 
تع��د اأط��ول باخرة ت�سل اىل املوانئ العراقية من��ذ تاأ�سي�سها وحتى االآن 
حي��ث يبل��غ طولها 300 مرت حممل��ة ب� 1474 حاوي��ة"، م�سيفة "انها 
ليبريي��ة اجلن�سية، وق��ام باإر�سادها املر�سد البح��ري الكابنت كاظم عبد 
 Mscالزه��رة". يذك��ر ان ال�رشكة اعلنت يف وقت �ساب��ق دخول الباخرة
Roperto وه��ي االط��ول حينه��ا ويبل��غ طوله��ا 295 م��رتا وحتمل 

1373 حاوية وهي ليبريية اي�سًا.

اأعل��ن رئي���ص اللجن��ة االقت�سادي��ة يف جمل���ص حمافظ��ة كرب��الء نا���رش 
اخلزعل��ي، اأن ال�رشك��ة الكوري��ة اجلنوبية املنفذة مل���رشوع م�سفى كربالء 

بداأت ب�سحب معداتها اثر توقف متويل امل�رشوع النفطي.
وق��ال اخلزعلي، اإن "توقف م�رشوع م�سف��ى كربالء النفطي خ�سارة كبرية 
لالقت�ساد العراقي حيث يعد امل�رشوع من امل�ساريع االإ�سرتاتيجية ملنطقة 

الفرات االأو�سط وللعراق عموما".
واأ�س��اف اأن "م�رشوع امل�سفى توقف ب�سبب تلك��وؤ احلكومة العراقية بدفع 
م�ستحق��ات ال�رشك��ة الكوري��ة يف متويل م���رشوع م�سفى كرب��الء ما اجرب 

ال�رشكة الكورية املنفذة على �سحب اآلياتها ومعداتها ".
يذك��ر ان ال�رشك��ة الكوري��ة املنف��ذة للم�سف��ى كان م��ن املوؤم��ل اأن تنجز 
امل���رشوع بقيم��ة �ست��ة ملي��ارات دوالر لكنه��ا مل تت�سل��م حت��ى االآن �سوى 

)600( مليون دوالر فقط.

اأ�س��اد البن��ك الدويل، مب��ا قامت ب��ه وزارة النفط 
م��ن اعمال وم�ساريع ملنع ه��در الغاز امل�ساحب 
لعملية اإنتاج النفط، وعرب البنك الدويل من خالل 
ر�سالت��ه ع��ن دعم��ه لتوجه��ات الع��راق اليقاف 
عملي��ات احل��رق الروتين��ي للغ��از بحل��ول ع��ام 

.2030
واأعرب البنك الدويل يف ر�سالة، اإىل وزارة النفط، 

بح�سب بيان �سحفي،  عن "تقديره لدعم حكومة 
الع��راق لك��ون برنامج عم��ل ال��وزارة مل يقت�رش 
عل��ى امل�ست��وى املحلي وامن��ا ليكون مث��اًل على 
امل�ست��وى ال��دويل حي��ث اعط��ى املب��ادرة مزيدا 
م��ن الزخم لت�سب��ح معيارا واقعي��ا يف ال�سناعة 

العاملية ".
وختم البنك الدويل ر�سالته، بان "جمموعة البنك 
الدويل م�رشورة لوجود عدة م�ساريع م�سرتكة مع 
اجلان��ب العراقي �سمن جه��ود تقليل حرق الغاز 

، وخ�سو�س��ا تلك الت��ي ادرجت يف اط��ار متويل 
.")DPF( سيا�سة التنمية يف العام املا�سي�

من جهت��ه اأ�ساد وزير النفط جب��ار اللعيبي بدور 
البن��ك الدويل يف دعمه للعراق، موؤكدا ان الوزارة 
ابدت التزامها بتو�سي��ات البنك الدويل وال�سيما 
امل�ساح��ب  الغ��از  ح��رق  ايق��اف  مو�س��وع  يف 

للعمليات االنتاجية".
ويف ال�سي��اق ذات��ه، اك��دت وزارة النف��ط �سعيه��ا 
ال�ستغ��الل النف��ط اخل��ام الفائ���ص م��ن حقولها 

التكري��ر  عملي��ات  يف  ال�ستثماره��ا  املنتج��ة 
املعطلة للم�ستقات النفطية. جاء ذلك خالل لقاء 
جن��م الدين ك��رمي حمافظ كرك��وك وريبوار فائق 
رئي�ص جمل�ص املحافظة، االربعاء وفدا من وزارة 
النف��ط برئا�س��ة �سي��اء كم��ر ممث��ل وزارة النفط 

بح�سور املدير العام نفط ال�سمال فريد اجلادر.
وج��رى خ��الل اللقاء بح��ث اآلية ا�ستغ��الل النفط 
اخل��ام الفائ�ص يف ظل اتف��اق العراق مع منظمة 

اوبك على تخفي�ص ال�سادرات النفطية.

�سجل��ت �س��ادرات غرفة �سناع��ة عم��ان اىل ال�سوق 
العراقية خالل اال�سهر االحد ع�رش املا�سية من العام 
احل��ايل تراجع��ا بن�سبة 6 % مقارن��ة باملدة نف�سها 
من العام املا�س��ي 2015، وذلك على وقع ا�ستمرار 
اغ��الق منفذ طريبي��ل احلدودي ب��ني البلدين منذ ما 

يقارب العامني.
وح�سب تقري��ر اح�سائي ، فقد بلغ��ت قيمة �سادرات 
غرف��ة �سناعة عمان اىل الع��راق خالل اال�سهر االحد 

ع���رش املا�سية م��ن العام احلايل نح��و 724 مليون 
دوالر، مقاب��ل 769 ملي��ون دوالر للم��دة نف�سها من 

العام املا�سي.
وعل��ى الرغم من تراجع �س��ادرات الغرفة اىل العراق 
خ��الل تلك املدة، اال ان العراق جاء يف مقدمة الدول 
االك��ر ا�ستقباال ل�س��ادرات الغرفة متقدما على دول 
عربي��ة واجنبي��ة. وح�س��ب ع�سو جمل���ص ادارة غرفة 
�سناع��ة عمان املهند�ص فتح��ي اجلغبري فان تراجع 
ال�س��ادرات اىل الع��راق كان متوقعا يف ظل ا�ستمرار 
اغالق منف��ذ طريبيل، م�س��ريا اىل ان ال�سوق العراقية 

تعد ال�س��وق الرئي�سي��ة االوىل للمنتج��ات ال�سناعية 
االأردنية.

ودع��ا اجلغب��ري، احلكوم��ة العراقي��ة اىل ب��ذل جهود 
كبرية العادة فتح منف��ذ طريبيل بال�رشعة الق�سوى 
وال�سم��اح لل�ساحن��ات االردني��ة باع��ادة التحمي��ل 
والتنزي��ل يف مع��رب �سف��وان الذي يرب��ط العراق مع 

الكويت.
و�س��دد على �رشورة تفعي��ل اتفاقية التج��ارة احلرة 
بني االردن والعراق التي ُوّقعت عام 2009 ودخلت 
حيز التنفيذ يف �سهر متوز من عام 2013، خ�سو�سا 

بعد ت�سديق الربملان يف كال البلدين عليها.
كم��ا طالب احلكوم��ة با�ستثناء بالده م��ن قرار دفع 
الر�س��وم اجلمركية الت��ي اقرها جمل�ص ال��وزراء على 
ال�سل��ع الت��ي تدخل ال�س��وق العراقي��ة بن�سبة 30 %، 
وُطبق على الدول االع�ساء يف منطقة التجارة احلرة 

العربية الكربى.
قط��اع  ان  اىل  النظ��ر  اجلغب��ري  املهند���ص  ولف��ت 
االك��ر  ه��و  واملطاطي��ة  البال�ستيكي��ة  ال�سناع��ات 
ت���رشرا م��ن اغ��الق ح��دود طريبي��ل لك��ون ال�س��وق 

العراقية هي مكان الت�رشيف االول ملنتجاته.

البنك الدولي يشيد بجهود 
العراق في استثمار الغاز المصاحب 

تراجع صادرات غرفة صناعة عمان إلى السوق العراقية

ميزان الشاحنات معطل في منفذ 
الشالمجة ألربع سنوات 

مجلس ديالى يصوت على قانون 
جبابة رسوم الخدمة

وزير النقل يقود أطول باخرة تدخل 
الموانئ العراقية 

اسعار العمالت 
االجنبية بالدينار

130023 155432139122.448 12943151651 3031330.770
دينار اردنيدينار بحرينيدرهم إماراتيريال سعوديجنيه مصريتومان ايرانيجنية استرلينييورودوالر امريكي ليرة سوريةليرة لبنانية دينار كويتي 

بغداد- خاص 

عمان- خاص

البصرة- خاص

ديالى- خاص

بغداد - خاص

كربالء- خاص


