
اأبلغ م�سوؤول رفيع يف وزارة املالية، مرا�سل )اجلورنال(، 
باأن الوزارة واحلكومة عمومًا تقف حائرة اأمام عمليات 
تزوير املعامالت وتهريب احلاويات عرب ميناء اأم ق�رص 
احلل  اأن  اإىل  م�سرياً  الر�سمية،  اجلهات  موافقة  دون  من 
املطروح حاليًا يذهب اإىل اإحالة اإدارة املنافذ احلدودية 
الف�ساد  حلقات  ك��ل  لتجاوز  متخ�س�سة  ���رصك��ة  اإىل 

امل�ست�رصية يف هذا املف�سل احليوي.
حمملة  حاوية   14 �سبط  النزاهة،  هيئة  اأعلنت  وبينما 
باأدوية مت اإدخالها اإىل ميناء اأم ق�رص مبوجب معامالت 
ا�سترياد مزورة، موؤكدة اأنها دخلت من دون موافقة وزارة 

ال�سحة.
ومفت�سية  النزاهة  بدور  النواب،  جمل�س  رئا�سة  اأ�سادت 
وزارة املالية لدورهما وتعاونهما يف �سبط  احلاويات 
املذكورة، مطالبة، وزارة ال�سحة بفر�س رقابة �سارمة 
اإال من  على االأدوية امل�ستوردة ومنع التعاقد 
وجم��ازة  ر�سينة  دول 

"مالكات  اإن  بيان،  يف  النزاهة  هيئة  وقالت  عامليًا. 
اإدخالها  مت  باأدوية  حمملة  حاوية   14 �سبطت  الهيئة 
ا�سترياد  معامالت  مبوجب  اجلنوبي  ق�رص  اأم  ميناء  اإىل 
جمركية مزورة ومن دون موافقات اأ�سولية"، مبينة اأن 
وو�سعت  وم�رصي،  هندي  من�ساأين  من  واردة  "االأدوية 
عاملة  ت�سغيل  ل�رصكة  التابعة  اخلزن  �ساحات  اإحدى  يف 
يف  الهيئة  حتقيق  "مديرية  اأن  واأ�سافت،  امليناء".   يف 
ال�سبط  عملية  تفا�سيل  عن  اأف�سحت  الب�رصة  حمافظة 
وزارة  يف  العام  املفت�س  مكتب  مع  بالتعاون  متت  التي 
اأن  مبينا  ق�سائية"،  �سبط  مذكرة  ومبوجب  املالية 
املعامالت  اأوليات  �سبط  اإىل  اأي�سًا  ق��ادت  "العملية 
حاويات  اإدخ��ال  مبوجبها  مت  التي  امل��زورة  اجلمركية 
اأو  ة  ال�سحَّ وزارة  موافقة  دون  من  امليناء  اإىل  االأدوي��ة 
التحفظ  "مت  وتابع،  باالأدوية".  خا�سة  ا�سترياد  اإج��ازة 
وت�سمينها  امل�سبوطة  واالأوراق  امل��واد  جميع  على 
عر�سها  ومت  التحقيق،  واأوراق  االأ�سويل  ال�سبط  حم�رص 
اأمام اأنظار قا�سي التحقيق؛ بغية اتخاذ القرار املنا�سب".
النزاهة  لهيئة  التابعة  الب�رصة  حتقيق  مديرية  وكانت 
حاوية  �سبط   ،)2017 �سباط   20( االثنني  اأعلنت،  قد 
واإج���ازات  مرخ�سة  غ��ري  ب��اأدوي��ة  حمملة 
ا���س��ت��رياد م����زورة يف 

رئي�س  نائب  قال  جانبه  من  ال�سمايل.  ق�رص  اأم  ميناء 
هيئة  دور  "نثمن  اإننا  حمودي،  همام  النواب  جمل�س 
النزاهة ومفت�سية وزارة املالية لدورهما وتعاونهما يف 
اإىل ميناء  اإدخالها  باأدوية مت  14 حاوية حمملة  �سبط 
دون  ومن  م��زورة  ا�سترياد  معامالت  مبوجب  ق�رص  اأم 
ال�سحة،  وزارة  ال�سحة". وطالب حمودي  وزارة  موافقة 
"فر�س رقابة �سارمة على االأدوية امل�ستوردة ومنع  ب� 
الفتًا  عامليًا"،  وجم��ازة  ر�سينة  دول  من  اإال  التعاقد 
نقابة  مع  وتعاونها  جهودها  تكثيف  وجوب  اىل  النظر 
االأ�سواق  يف  املوجودة  االأدوي��ة  مراقبة  يف  ال�سيادلة 
خا�سة  النا�س،  باأرواح  املتاجرين  وحما�سبة  واملذاخر 
اأن هذا املو�سوع مي�س حياة املواطن ب�سورة مبا�رصة".

يف  ا�سمه  عن  الك�سف  عدم  طلب  حكومي  م�سوؤول  واأك��د 
حيدر  ال��وزراء  رئي�س  اأن  ل�)اجلورنال(،  �سابق  ت�رصيح 
العبادي، اأمر بتحقيق �رصي، يف املعلومات التي تواترت 
اإىل  الفا�سدة  امل�ستوردة  واالدوي���ة  امل��واد  دخ��ول  عن 
وبيعها  نقلها  يف  تالعبات  وح�سول  احلدودية،  املنافذ 

يف االأ�سواق.
"رئي�س الوزراء حيدر العبادي، مهتم بق�سية  اإن   ، وقال 
التالعب  مكافحة  ال�سيما  احل��دودي��ة،  املنافذ  �سبط 
باالدوية واملواد امل�ستوردة، ما يعر�س حياة املواطنني 
اىل خطر كبري". واأ�ساف ان "العبادي اأمر بتحقيق �رصي، 
اخرتاق  عن  تواترت  التي  املعلومات  يف 
امل������واد واالدوي������ة 

الفا�سدة املنافذ احلدودية، وح�سول تالعبات يف نقلها 
وبيعها يف االأ�سواق".

منافذ  على  �سيطرتها  ال�سحية،  الرقابة  دائ��رة  واأك��دت 
االأ�سواق،  اإىل  فا�سدة  مواد  اأي  مرور  ومنعها  اال�سترياد، 
اىل  ُتنقل مبا�رصة  امل�ستوردة  الغذائية  املواد  "اأن  مبينة 
خمازن التجار بهدف عدم تكدي�سها يف املنافذ، وترافقها 
فح�س  حلني  طرفنا  من  املخازن  ت�سميع  ويتم  حرا�سة 
يف  م�سلم  ح�سن  ال�سحية  الرقابة  مدير  وقال  العينات". 
مقابلة اأجرتها )اجلورنال(، اإنه "ال ُي�سمح بدخول املواد 
وامل�ستم�سكات  املن�ساأ  �سهادة  جلب  بعد  اال  امل�ستوردة، 
ومطابقتها  الب�رصي  لال�ستهالك  �سالحيتها  توؤيد  التي 
تخ�سع  املواد  تلك  فكل  العراقية،  القيا�سية  للموا�سفة 
للتقيي�س  امل��رك��زي  اجلهاز  قبل  من  امل�سبق  للفح�س 

وال�سيطرة النوعية الذي نن�سق معه ب�سكل جيد".
وبني م�سلم اأن "املواد الغذائية امل�ستوردة تنقل مبا�رصة 
املنافذ،  يف  تكدي�سها  عدم  بهدف  التجار  خم��ازن  اىل 
طرفنا  من  امل��خ��ازن  ت�سميع  ويتم  حرا�سة  وترافقها 
حلني فح�س العينات املاأخوذة منها يف خمترب ال�سحة 

املركزي وكذلك يف مركز الوقاية من اال�سعاع".
واأ�ساف "عملنا تطور كثرياً ون�سيطر حاليًا على املنافذ 
ب�سكل جيد، وفرقنا موجودة يف جميع املنافذ احلدودية٬ 
امل�ستم�سكات  وتدقيق  الوافدة  االر�ساليات  عن  للك�سف 
ميكن  "ال  اأن��ه  وتابع  الفحو�سات".  واج��راء  املطلوبة 
"�ساأجري  م�سيفًا  االأ�سواق"،  اإىل  فا�سدة،  مواد  اأي  مرور 
ات�ساالت واتابع الت�رصيح الذي �سدر بخ�سو�س دخول 

مواد فا�سدة".

تعاون اقتصادي عراقي - أردني 

لدعم اإلنتاج الوطني
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االثنين

اقتصاديات العراق بعد الكشف عن 14 منها 

ميناء أم قصر.. عمليات التزوير والتهريب بالحاويات تحير الحكومة!
بغداد- خاص

واصلوا الشراء.. تقييم األسهم 

ليس مبالغًا فيه 
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مصرف الرافدين يوضح توطين رواتب 
موظفي الدولة

البنك المركزي يعلن أسعار السبائك 
والمسكوكات الذهبية 

قال��ت الهيئ��ة العلي��ا للحج والعم��رة يف الع��راق، اإنها ح��ددت كلفة احلج 
للمو�س��م املقب��ل لتك��ون م��ن دون زي��ادة على الرغم م��ن ارتفاع اأ�س��عار 

اخلدمات يف الديار املقد�سة.
وقال املتحدث با�سم الهيئة ح�سن فهد الكناين يف بيان، اإن "جمل�س اإدارة 
الهيئ��ة عقد اجتماع��ا اليوم وتقرر في��ه االإبقاء على تكلف��ة احلج كالعام 
املا�س��ي مببل��غ اأربع��ة مالي��ني و600 األ��ف دينار حلجاج اجل��و وثالثة 

ماليني و900 األف دينار حلجاج الرب".
وقال الكناين اإن "الهيئة �س��عت جاهدة للمحافظة على تكلفة احلج وعدم 
حتميل املواطنني اأعباًء مالية اإ�سافية على الرغم من االرتفاع الكبري يف 

اأ�سعار اخلدمات يف الديار املقد�سة للمو�سم املقبل".

اأعل��ن معاون حمافظ الب�رصة مهند ال�س��عد، مبا�رصة اإدارة منفذ ال�س��المچة 
احلدودي باإ�سالح امليزان اجل�رصي يف منفذ ال�سالمچة ،موؤكدا اأن ذلك ياأتي 
بعد �س��غط احلكومة املحلية وجلن��ة املنافذ احلدودية يف ديوان املحافظة 
ب�رصورة اإ�سالح امليزان .  واعرب ال�سعد يف ت�رصيح �سحفي، عن امله باأن 
تلت��زم اإدارة منفذ ال�س��المچة احلدودي باملوازين املحورية التي اأر�س��لتها 
احلكوم��ة املحلي��ة يف دي��وان املحافظ��ة. وا�س��اف " انه يف ح��ال اإ�رصار 
منفذ ال�س��المچة على عدم وجود مكتب للحكوم��ة املحلية يف داخل املنفذ 
�س��نبا�رص يف بداية ال�س��هر القادم اإعادة ال�س��احنات اىل منفذ ال�سالمچة وال 
يتم ادخالها اال يف حال وجود اإثبات باإدخال تلك ال�س��احنات ومطابقتها 
ملعايري امليزان اخلا�س باحلموالت او تثبت على انها لي�ست خمالفة لكمية 

احلموالت التي ال توؤثر يف الطرق وال�سوارع يف املحافظة. 

اأو�س��ح م���رصف الرافدين، عملية توط��ني رواتب موظفي دوائ��ر الدولة يف 
ح�س��ابات الكرتونية خا�سة لت�سلم رواتبهم ال�سهرية. وذكر بيان للم�رصف، 
ان "توطني الرواتب يكون عرب حتويل رواتب املوظفني يف القطاع اخلا�س 
او العام من رواتب يدوية يتم ت�س��لمها من دوائرهم اىل ت�س��لمها من البنوك 
وامل�س��ارف احلكومية". واأ�س��ار اإىل ان "هذا النظام بداأ العمل به يف العراق 
باقرتاح م���رصف الرافدين مبكافاأة موظفي الدوائر املوطنة رواتبهم وذلك 
مبنحهم �س��لفا وقرو�س��ا وخدمات اخرى بع��د ان يتم خلق قاع��دة بيانات 

جلميع العاملني يف دوائر الدولة و�سهولة املتابعة".

ن���رص البن��ك املرك��زي العراق��ي، جدوال با�س��عار ال�س��بائك وامل�س��كوكات 
الذهبية لال�س��بوع احلايل، يف حني بني ان �س��عر �س��بيكة الذهب عيار 50 
غ��م بل��غ 2.500 مليون دينار.  وبني اجلدول ان "م�س��كوكة 15 غم بلغت 
719 الف دينار، يف حني بلغ �سعر ال�سبيكة عيار 5 غم 249 الف دينار"، 

مبينا ان "�سعر ال�سبيكة عيار 15 غم بلغ 738 الف دينار".
واو�سح اجلدول ان "�سعر �سبيكة 25 غم بلغ 1.248 مليون دينار، بينما 

بلغ �سعر �سبيكة 50 غم 2.500 مليون دينار".

متكنت مالكات ق�سم املعامل الهند�سية يف �رصكة نفط 
اجلنوب من ت�س��نيع جهاز خللط مادة حم�سن اجلريان 
بجهود ذاتية لت�س��هيل عملية حقنها يف اأنابيب ال�سخ، 
بعد ان كانت كثافتها العالية وانف�س��الها اإىل طبقتني 
غري متجان�ستني يف اأوعية اخلزن تعيق عملية احلقن.

وذك��ر م�س��در يف ال�رصك��ة، اأن "فري��ق عمل من ق�س��م 
املعام��ل الهند�س��ية وق�س��م اخل��زن وت�رصي��ف النف��ط 
 PS1 اخل��ام باإج��راء الك�س��ف امل�س��رتك يف م�س��تودع
لدرا�س��ة واإعداد الت�س��اميم املطلوبة لت�س��نيع اخلالط 
مبا يت��الءم مع طبيعة املادة وحج��م احلاويات واآلية 

حقن املادة يف االأنابيب". وا�ساف "نفذ ق�سم املعامل 
الهند�س��ية الت�س��اميم مب��ا تواف��ر لدي��ه من م��واد يف 
خمازن ال�رصك��ة، ومت اختبار اجلهاز بنجاح بح�س��ور 
ممث��ل عن ق�س��م اخل��زن وت�رصيف النفط اخل��ام، الفتا 
النظ��ر اىل ان ق�س��م املعام��ل الهند�س��ية وف��ر لل�رصكة 
مبالغ مالية كبرية باالإ�سافة اإىل توفري الوقت وتعزيز 
منظومة ال�س��خ مبادة حم�س��ن اجلريان باملوا�س��فات 
املتعم��دة عرب عملية خلط متقن��ة". واأعلن وزير النفط 
جبار اللعيبي، تخفي�س انتاج النفط اخلام بنحو 185 
ال��ف برمي��ل يومي��ا. وق��ال يف ت�رصيح �س��حفي على 
هام���س االجتم��اع الث��اين للجن��ة الوزارية امل�س��رتكة 
املعني��ة مبراقبة تنفيذ بنود خف���س انتاج النفط الذي 

مت التو�س��ل اليه يف فيينا يف ت�رصين الثاين املا�س��ي 
الع��راق  " ت�س��دير  ان   ، الكوي��ت  وا�ست�س��افته دول��ة 
للنف��ط اخل��ام يتواف��ق وبن��ود اتف��اق خف���س االنتاج 
الذي تو�س��لت اليه ال��دول االع�س��اء يف منظمة الدول 

امل�سدرة للبرتول اأوبك ومن خارجها ".
واأ�س��ار اىل ان "انتاج العراق بل��غ نحو 31ر4 ماليني 
برميل يوميا خالل اذار اجلاري"، مبينًا اأن "التخفي�س 
مت م��ن الت�س��دير ولي���س م��ن االنتاج الذي م��ازال يف 
معدالته نف�س��ها"، الفتًا النظ��ر اإىل اأن "املراقبة تكون 

على الت�سدير ال على االإنتاج".
واأو�س��ح الوزي��ر اأن "منظمة اأوبك تدر���س ما اإذا كانت 
هناك حاجة لتمديد العمل باالتفاق بني منتجي النفط 

خلف�س االإنتاج"، مبينًا "وجود عوامل م�س��جعة ت�س��ري 
اىل حت�س��ن �س��وق النفط". واكد ان "العراق �سي�ساند اي 
اجراءات للم�س��اعدة يف ا�س��تقرار ال�س��وق واال�سعار اذا 

اتفق عليها كل اع�ساء املنظمة".
وكان االجتم��اع الث��اين للجن��ة الوزاري��ة امل�س��رتكة 
ملراقب��ة �س��وق النفط انطل��ق يف الكويت �س��باح ام�س 
االأح��د برئا�س��ة وزي��ر النف��ط وزي��ر الكهرب��اء وامل��اء 

الكويتي ع�سام املرزوق.
وت�سم اللجنة التي تراأ�سها دولة الكويت يف ع�سويتها 
ث��الث دول م��ن داخل اأوب��ك وهي ا�س��افة اىل الكويت 
اجلزائر وفنزويال يف حني متثل رو�سيا و�سلطنة عمان 

الدول املنتجة من خارج املنظمة.

اأكد وزير االت�س��االت ح�سن الرا�س��د، ان واردات م�رصوع 
الكيب��ل ال�س��وئي �ست�س��ل اىل ملي��ار دوالر نهاية العام 

املقبل.
ويف كلم��ة ل��ه بافتت��اح م���رصوع ال�س��بكات الهاتفي��ة 
ال�سوئية اليوم بح�س��ور عدد من النواب واع�ساء ال�سلك 
الدبلوما�سي املعتمدين يف العراق ان "الواردات املخطط 
لها من هذا امل�رصوع �ست�س��ل اىل مليار دوالر يف نهاية 

العام املقبل 2018". وا�ساف الرا�سد ان "خدمة الكابل 
ال�س��وئي يف جانب الكرخ ب�س��عة 90 ال��ف خط واملنجز 
منه��ا 50 ال��ف ويف جانب الر�س��افة ب�س��عة 189 الف 
خ��ط واملنجز منها 5 االف خط وامل�رصوع يوفر للمنازل 
خدم��ة االنرتن��ت كامل املوا�س��فات والهاتف االر�س��ي 
بال�س��وت وال�س��ورة وفتح القنوات الريا�س��ية امل�سفرة 
منه��ا باالخ�س وكلفة اال�س��رتاك يف ه��ذه اخلدمة تكاد 

تكون �سبه جمانية ال حتّمل املواطن اية اعباء مالية".
واو�س��ح ان "الع��راق يحت��اج م��ع توفري حماي��ة امنية 

 4 توف��ري  اىل  االلكرتوني��ة  واحلوكم��ة  للدول��ة  كامل��ة 
�سبكات لتغطية خدمات امل�سرتكني وهذا امل�رصوع اجنز 

بالكامل من دون حتميل الدولة اية تكاليف".
وتابع " نطمح اىل تاأ�س��ي�س امل���رصف الربيدي العراقي 
الذي �س��يحقق ايرادات ت�س��ل اىل 200 مليون دوالرعرب 
اك��ر م��ن 400 موق��ع بري��دي يف عم��وم حمافظ��ات 

العراق".
وا�س��ار الرا�س��د اىل ان��ه" م��ن خ��الل منظوم��ة الكيب��ل 
ال�س��وئي بام��كان احلكومة ال�س��يطرة عل��ى املعلومات 

وال��رتددات كاف��ة التي تدخ��ل اىل الع��راق ومنها جميع 
املعلومات املتعلقة باالرهابيني واجلهد اال�ستخباري".

يذكر ان امل�رصوع يتم بالتعاون مع �رصكة IQ خلدمات 
االت�س��االت واالنرتن��ت اإح��دى ال���رصكات املتعاقدة مع 
.FTTH الوزارة مب�ساريع ال�سبكات الهاتفية ال�سوئية

وكان وزير االت�س��االت ح�سن الرا�سد افتتح يف ال�ساد�س 
م��ن ال�س��هر احل��ايل م���رصوع الكيب��ل ال�س��وئي وتقدمي 
اخلدمات الهاتفية ال�سوئية بح�سور عدد من امل�سوؤولني 

والقادة االمنيني.

نفط الجنوب تصنع 
جهازًا فنيًا لتحسين ضخ الخام

وزير االتصاالت: واردات الكيبل الضوئي ستصل إلى مليار دوالر 

العراق يحدد كلفة الحج المقبل جوًا وبرًا

المباشرة بإصالح الميزان الجسري 
في منفذ الشالمچة 
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