
رحيم  ج�سومة  بغداد  حمافظة  جمل�س  ع�سو  قالت 
العراق  عموم  يف  املياه  "�سحة  اإن  الإزي��رج��اوي 
والعا�سمة لها ا�سباب كثرية ولي�ست ح�سبما ي�ساع 
ح�س�س  على  املحافظات  بع�س  جت��اوز  بانها 

حمافظات اخرى ".
 ،» ل�»اجلورنال  ت�رصيح  يف  الزيرجاوي  واأ�سافت 
والكثافة  املواطنني  قبل  من  التجاوزات  اأن"كرثة 
وخطط  انابيب  خطوط  وج��ود  وع��دم  ال�سكانية 
باملياه  املناطق  جميع  تغذية  اجل  من  م�ستقبلية 
ال�ساحلة لال�ستخدام، م�سرية اىل اأن هناك خزانات 
غري م�ستخدمة ب�سبب نق�س اخلطوط الناقلة للمياه 
". وتابعت اأن" �سوء توزيع الكهرباء �ساهم يف �سحة 
تعمل  وامل�سخات  الناقلة  اخلطوط  لكون  املياه 
ان  اىل  النتباه  لفتة  الكهربائية،  املحطات  على 
املحافظات تعاين �سحة املياه وبالخ�س حمافظة 
ال��راث  لئحة  على  ادراج��ه��ا  مت  وال��ت��ي  ق��ار  ذي 
وحتى  انها  ال   ) اله��وار   ( العاملي 
ه����ذه ال��ل��ح��ظ��ة مل 

حت�سل على  ح�ستها الروائية الكاملة لعدة ا�سباب 
اجلنوبية  للمحافظات  املائية  الطالقات  ان  منها 

غري �سحيحة ".
اخلالفات  �سببها  امل��ي��اه  �سحة  اأن  اىل  وا���س��ارت 
على  اجل��وار  دول  مع  للعراق  اخلارجية  ال�سيا�سية 
قللت  قد  اأن تركيا كانت  ، مبينة  املائية  احل�س�س 
العام  املياه  ازم��ة  يف  ال��ف��رات  نهر  اط��الق��ات  من 
طريق  عن  حتل  املياه  �سحة  ان  موؤكدة  املا�سي، 
وال��دول  للعراق  اخلارجية  ال�سيا�سة  يف  التوافق  

القليمية والعاملية ".
املياه  �سحة  ازم��ة  اأن"حل  الزي��رج��اوي  وبينت 
م�سكلة  لدينا  لكن  اجل��دوى  ودرا���س��ات  و�سعت  قد 
جمل�س  مطالبة  املالية  التخ�سي�سات  اطالق  عدم 
الوزراء باطالق تلك التخ�سي�سات للبت يف اكمال 
امل�ساريع  الكثرية املتوقفة كم�رصوع ماء الر�سافة 
املالية  التخ�سي�سات  قلة  ب�سبب  ومتوقف  الكبري 
وقلة امل�ساريع ال�سغرية املغذية للم�رصوع الرئي�سي  
يف  كان  �سواء  جديدة  خطوط  وام��داد  املياه  ونقل 

العا�سمة بغداد او يف املحافظات اجلنوبية " . 
" وزارة املالية مل تطلق التخ�سي�سات  واردفت ان 
التخطيط  ووزارة  الخ��رية  مطالبة  اللحظة  حتى 
والتي  املياه  �سح  م�سكلة  اىل  باللتفات 
ب�����داأت ب���ال���ت���اأزم وم��ن 

ان  مبينة  الناجعة"  احل��ل��ول  اي��ج��اد  ال�����رصوري 
 2017  1/7 منذ  رفعها  مت  واملوازنات  "اخلطط 

لكن بال تنفيذ ".
وطالبت اللجنة العليا امل�رصفة على ان�سمام الهوار 
للمبالغ  م�سركة  ب��اإدارة  العاملي  ال��راث  لالئحة 
الهوار  احلكومة مل�ساريع  قبل  املقرر ر�سدها من 
وعدم تفرد الوزارات وت�رّصفها بتلك الأموال البالغة 

80 مليار دينار .
وقال ع�سو اللجنة جا�سم ال�سدي ل�»اجلورنال « ان 
“اإدارة امللف ا�سرطت ت�سكيل جلنة من قبل المانة 
العامة ملجل�س الوزراء ت�سم الوزارات واملحافظات 
للم�رصوع  املبالغ املخ�س�سة  تر�سل  ان  او  املعنية، 
ب�  حتديده  مت  وال��ذي  املحافظة  اىل  مبا�رص  ب�سكل 
امل�ساحة  �سوء  يف  املبلغ  جمموع  من  باملئة   67
مناطق  م�ساحات  م��ن  املحافظة  ت�سغلها  التي 
“و�سع امل�ساريع املطلوبة من  “. من اجل  الهوار 
احتياجات  بح�سب  مبا�رص  ب�سكل  واعالنها  قبلها 
املنطقة”. واأ�سار ال�سدي اىل “وجود خطة ودرا�سة 
تقت�سي التفاق على ان تر�سل الوزارات خطتها يف 
ادارة مناطق الثار باملحافظة من قبل هيئة تعنى 
خا�سة  منهجية  واعطاء  املناق�سة  لغر�س  بالآثار 
من خالل اجتماعات يتم فيها حتديد �رصف املبالغ 
واملوارد  “وزارات متعددة كالثقافة  ان  “. م�سيفا 
اليون�سكو،  م�ساريع  لتنفيذ  املحافظة  مع  ت�سرك 
لكن هناك حماولة لهذه الوزارات بال�ستحواذ 
وهو  مبفردها  امل�ساريع  على 
م�������ا ي���ث���ري 

وعدم  امل�ساريع  تنفيذ  يف  اجلدية  حول  كبرياً  قلقًا 
تلكوؤها”.

ع��ادل  ق��ار  ذي  ملحافظ  الول  ال��ن��ائ��ب  وط��ال��ب 
حلل  العاجل  بالتدخل  ال���وزراء  جمل�س  الدخيلي 
تفاقم ازمة �سحة املياه يف حمافظة ذي قار ب�سبب 
املحافظات  قبل  من  والتجاوزات  املنا�سيب  قلة 

املجاورة .
قار  ذي  ان   ، �سحفي  بيان  يف  الدخيلي  واو�سح 
ال��ت��ج��اوزات  نتيجة  ك��ب��رية  مائية  �سحة  ت��ع��اين 
املوجودة على اعايل النهر والظروف غري الطبيعية 
نتيجة ارتفاع درجات احلرارة وقلة منا�سيب املياه 

التي القت بظاللها على املحافظة .
وبني ان اهوار املحافظة مهددة باجلفاف واجلميع 
امام حتد كبري لتفادي هذه الزمة التي توؤثر �سلبًا 
يف الواقع املائي والقت�سادي وال�سياحي . حمذراً 
هيبتها  وانهيار  الهوار  ت�رصب  كارثة  حدوث  من 
لئحة  اىل  وان�سمامها  اليها  احلياة  ع��ودة  بعد 
يف  غمو�س  اىل  الدخيلي  وا�سار   . العاملي  ال��راث 
اآلية دعم الدول املجاورة امل�سركة مبلف املياه مع 
العراق وعدم تزويد املحافظة بكيفية اي�سال املياه 
ووزارة  الوزراء  جمل�س  قبل  من  اجلنوب  اهوار  اىل 
ازالة  جلنة  دور  تفعيل  اىل  داعيًا   . املائية  املوارد 
التجاوزات على جانبي نهر دجلة والفرات ل�سمان 

ح�سة املحافظة املائية يف اقل تقدير .
احلكومة  لدى  كانت  املن�رصم  العام  ان  وا�ساف 
من  كبري  عدد  نفوق  منها  كثرية  م�ساكل  املحلية 
ح�س�سها  وزيادة  الهوار  ملف  دعم  وان  ال�سماك 
املدينة  ينفع  اعالمي ل  ال �سجيج  ما هو  املائية 
جفافًا  ت��ع��اين  وم���ازال���ت  ب�����س��يء 

م�ستمراً .

اختفاء أكثر من مليار دوالر من عائدات 

نفط كردستان
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اقتصاديات العراق
 السنة شارفت على االنتهاء 

 الجفاف يهاجم الجنوب والمالية تعرقل تخصيصات المشاريع اإلروائية 
بغداد – فادية حكمت

اإلرهاب واألزمة المالية 

والسياحة العالمية

إخالء 100 منصة نفط في خليج 

المكسيك 

 ضبط 50 معاملة مزورة في المصرف 
الزراعي فرع الرمادي 

نمو الصادرات اإليرانية إلى العراق 
بنسبة %4

العراق واألردن يعلنان رسميًا فتح معبر 
طريبيل

شركة سونانكول األنغولية تبدي استعدادها 
لبدء العمل في حقلي القيارة والنجمة 

اأف��ادت التقارير ال�سادرة عن م�سلح��ة اجلمارك الإيرانية بارتفاع قيمة 
التب��ادلت اخلارجي��ة لإيران خالل الأ�سهر ال���5 املا�سية اإىل 36 ملياراً 

و635 مليون دولر، يف حني منت ال�سادرات الإيرانية بن�سبة 4%.
ونقل��ت وكال��ة "اإي�سن��ا" الإيرانية عن التقاري��ر قوله��ا، اإن " قيمة ال�سلع 
امل�ست��وردة وامل�س��درة يف اإيران خ��الل املدة املذك��ورة و�سلت اإىل 36 
ملي��اراً و635 ملي��ون دولر والتى �سهدت زيادة بن�سب��ة  34.5 باملائة 
مقارن��ة بامل��دة نف�سه��ا من ع��ام 2016 والت��ى كانت تبل��غ 34 ملياراً 
و778 ملي��ون دولر". وت�سل قيمة اإجمايل �سادرات اإيران غري النفطية 
خ��الل امل��دة املذك��ورة اإىل 17 ملي��اراً و193 ملي��ون دولر حيث �سهد 
قط��اع �س��ادرات البروكيماويات منوا خالل هذه امل��دة وو�سلت اإىل 6 
ملي��ارات دولر. كما �سهدت ال�سادرات غري النفطية الإيرانية  اإىل ال�سني 
من��وا بن�سب��ة 10 باملائة خ��الل ال�سهر ال�5 املا�سي��ة اإىل جانب العراق 
الذي �سهد منو ا�سترياد ال�سلع الإيرانية بن�سبة 4 باملائة وكوريا اجلنوبية 

بن�سبة 8 باملائة.

 اأعلنت حكومتا العراق والردن ، فتح معرب طريبيل احلدودي، الربعاء.
وذك��ر بيان م�سرك للحكومتني تلقت��ه " اجلورنال " ، "ان اعادة فتح معرب 
طريبي��ل ال��ذي جاء بع��د تاأم��ني الطريق الدويل م��ن اعت��داءات الع�سابات 
الجرامي��ة �سي�سكل نقلة نوعية يف م�ست��وى العالقات الثنائية بني البلدين 
ال�سقيقني عن طري��ق هذا ال�رصيان احليوي يف خمتلف املجالت الن�سانية 
والقت�سادي��ة ول �سيم��ا التجاري��ة حي��ث �سي�سهل حركة تنق��ل املواطنني 
والب�سائ��ع يف الجتاهني". وا�ساف "تتعهد احلكومت��ان ببذل كل اجلهود 
م��ن خ��الل تعاونهما امل�س��رك لتحقي��ق الن�سيابي��ة يف تنق��ل املواطنني 
وال�ساحن��ات يف الجتاه��ني". وكان العراق اغلق املنفذ بعد اجتياح تنظيم 
داع���س مناط��ق ومدن��ًا يف اأوا�س��ط ع��ام 2014 بينه��ا اأج��زاء وا�سع��ة من 
حمافظ��ة النب��ار، وقد متكن��ت الق��وات العراقية من فر���س �سيطرتها على 

املنفذ يف �سهر اآيار من عام 2016.

 اأك��د املدي��ر التنفي��ذي ل�رصكة �سونانك��ول النغولي��ة، ادي�س��ون �سانتو�س، 
الربع��اء، ا�ستع��داد ال�رصك��ة لب��دء العم��ل يف حقل��ي القي��ارة والنجمة يف 
حمافظ��ة نين��وى. وقال��ت وزارة النفط يف بيان �سحفي تلق��ت " اجلورنال 
" ن�سخة منه، اإن "وزير النفط جبار علي اللعيبي ا�ستقبل املدير التنفيذي 
ل�رصك��ة �سونانكول النغولية ادي�سون �سانتو���س والوفد املرافق له، وجرى 
خ��الل اللق��اء بحث �سبل تعزيز التع��اون الثنائي". واك��د ان "الوزارة تعمل 
عل��ى تقدمي جميع الت�سهيالت لل�رصكات النفطية العاملة يف العراق وتهيئة 
البيئ��ة املنا�سبة للعمل"، مطالب��ا �رصكة �سونانكول ب�"���رصورة ا�ستئناف 
العم��ل يف حقلي القيارة والنجمة". من جانبه، اأكد املدير التنفيذي ل�رصكة 
�سونانك��ول النغولي��ة ادي�سون �سانتو���س ا�ستعداد ال�رصكة لب��دء العمل يف 
حقل��ي القي��ارة والنجم��ة وامل�سي قدما نح��و حتقيق الأه��داف املر�سومة. 
يذك��ر اأن �رصكة �سونانكول النغولي��ة ان�سحبت من العمل يف حقلي القيارة 
والنجم��ة بع��د احت��الل تنظي��م داع���س حمافظة نين��وى، وب��داأت احلكومة 
مفاو�ساتها مع ال�رصكة ل�ستئناف العمل بعد انطالق معركة حترير نينوى 

يف �سهر ت�رصين الول املا�سي.

َفت على  ِ  ك�سف��ت هيئة النزاه��ة عن �سبط 50 معاملة مب�ستم�س��كات مزورة �رصرُ
ٌة مببل��غ مليار دينار وربع امللي��ار خالفًا لل�سوابط يف  اأ�سا�سه��ا قرو�ٌس زراعيَّ
امل���رصف الزراعيِّ فرع الرم��ادي مبحافظة الأنبار. واأفاد بي��ان للنزاهة تلقت 
" اجلورن��ال " ن�سخ��ة من��ه ب��ان "دائ��رة التحقيقات يف الهيئ��ة، ويف معر�س 
ٍة، بيَّنت  ��رٍة ق�سائيَّ ذكَّ ة ال�سب��ط التي متَّت مبوجب مرُ حديثه��ا عن تفا�سيل عمليَّ
�ذ عمليَّة �سبٍط  اأنَّ فريق��ًا تابعًا اإىل مكتب حتقي��ق الهيئة يف حمافظة الأنبار ن�فَّ
رٍة  زوَّ ٍة مب�ستم�سكاٍت مرُ يف امل�رصف اأ�سفرت عن �سبط 50 معاملة قرو�ٍس زراعيَّ
ٌة بواق��ع 25 مليون ديناٍر ل��كلِّ معاملٍة".  َف��ت قرو�ٌس زراعيَّ ِ عل��ى اأ�سا�سها �رصرُ
واأ�سار اىل ان "التحقيقات الأوليَّة التي اأجراها الفريق قادت اإىل اأنَّ اأغلب ال�سور 
ٍة،  ٍة وفنيَّ اٍت �سيا�سيَّ رة تعود اإىل �سخ�سيَّ زوَّ ال�سخ�سيَّة املثبتة يف امل�ستم�سكات املرُ
�م الفريق حم�رص �سبٍط اأ�سوليًا باملربزات امل�سبوطة؛ بغية عر�سها  يف حني نظَّ
عل��ى اجله��ات الق�سائيَّة لتِّخاذ ما يلزم". وكانت هيئ��ة النزاهة اأعلنت يف 21 
تلبِّ�سًا بتزوير 247  م��ن ال�سهر اجلاري �سبط معاون مدير زراعة �سالح الدين مرُ

كتابًا ر�سميًا اأ�رصَّت املال العامَّ ب�نحو 600 مليون دينار.  

اأعل��ن رئي���س بعث��ة البن��ك ال��دويل يف الع��راق، روبريو 
بوج��ودة، ان احلكوم��ة تب��ذل جه��ودا كب��رية م��ن اج��ل 
تقلي��ل النف��اق وزيادة امل��ردود املايل وذل��ك  باتباع 
ع��دة طرق م��ن �ساأنها �س��د العجز احلا�س��ل يف املوازنة 
م��ن دون التاأثري على القطاع اخلا�س يف العراق.  وقال 
بوجودة يف ح��وار �سحفي، ان "التحدي��ات التي تواجه 
البن��ك الدويل فيما يخت�س بالعم��ل المنائي يف العراق 
ل تختل��ف ع��ن التحدي��ات التي ق��د نواجهه��ا يف بلدان 
اخ��رى يف املنطق��ة. اإل ان ك��ربى ه��ذه التحدي��ات هي 
التي تكمن يف املناطق غري امل�ستقرة امنيا والتي ت�سهد 
اج��راء عملي��ات ع�سكرية م��ن اجل حتريره��ا من قب�سة 
تنظيم داع���س الرهابي". واأ�س��اف اأن "حكومة العراق 

ه��ي الت��ي تت��وىل مهمة اع��داد اخلط��ط من اج��ل ايجاد 
احلل��ول لالأزم��ة، وان دور البن��ك الدويل يتمث��ل بتقدمي 
الدع��م وامل�ساعدة م��ن اجل تنفيذ تل��ك اخلطط، حيث ان 
البنك الدويل يق��دم الدعم بناًء على طلب حكومة العراق 
ووفق��ًا لالأولوي��ات التي ت�سعه��ا". وتابع اأن��ه "يف هذا 
املج��ال، فق��د خ�س�س البنك الدويل مبل��غ مقداره 350 
ملي��ون دولر م��ن اجل اع��ادة اعمار جزء م��ن املناطق 
املح��ررة يف حمافظتي �سالح الدين ودياىل بال�سافة 
اىل تخ�سي���س مبل��غ اآخ��ر مق��داره 355 ملي��ون دولر 
لتاأهيل الطريق الرئي�س��ي الذي يو�سل الب�رصة باحلدود 
الكويتي��ة ومرفاأ ام ق�رص".   ونوه باأن "ال�سيا�سة املالية 
العراقي��ة او لنقل ب�س��كل ادق "املوازنة العامة" مرتبطة 
با�سع��ار النف��ط ، حي��ث ان انخفا�س �سع��ر برميل النفط 
يوؤث��ر ب�سكل مبا�رص يف اي��رادات اخلزينة. وهناك عوامل 

كث��رية توؤث��ر يف زي��ادة النفق��ات منه��ا النف��اق عل��ى 
الت�سلي��ح الع�سكري، ملحارب��ة تنظيم داع���س الرهابي، 
ال��ذي ي�س��كل ن�سب��ة كب��رية م��ن موازن��ة الع��راق والذي 
بدوره ي�سكل �سغطا عل��ى ال�سيا�سة املالية والنقدية يف 
العراق". وبني  ان" احلكومة تبذل جهودا كبرية من اجل 
تقليل النفاق وزيادة املردود املايل وذلك  باتباع عدة 
طرق م��ن �ساأنه��ا �سد العج��ز احلا�س��ل يف املوازنة من 
دون التاأث��ري على القطاع اخلا���س يف العراق وقد متثل 
ذلك بطلب القرو�س من دون التاأثري على احلجم النقدي 
يف الع��راق او على ا�ستثم��ارات القطاع اخلا�س".  ولفت 
النتباه اإىل اأن "التحدي الكرب الذي نواجهه هو الو�سع 
المن��ي، لي���س فقط من ناحية وجود ف��رق البنك الدويل 
عل��ى الر�س وامنا من اجل ج��ذب فرق املهتمني للعمل 
يف تل��ك املناطق لذلك ف��ان م�رصوع البن��ك و�سع حتت 

خيمة الطوارىء ال��ذي ي�سمح بال�ستعان��ة باملوؤ�س�سات 
احلكومي��ة وموؤ�س�س��ات القط��اع اخلا���س لعم��ار تل��ك 
املناط��ق". واأك��د ان "كل التقاري��ر الت��ي يعده��ا البنك 
ال��دويل تتم م��ن خ��الل التع��اون والعمل كفري��ق واحد 
م��ع اجلهات احلكومية، ول يتم ن���رص اي بيانات ال بعد 
موافق��ة اجلهات احلكومية عل��ى ن�رصها".  وختم حديثه 
بالق��ول، اإنه "من اج��ل النهو�س بالقطاع اخلا�س يجب 
عدم العتم��اد ب�سورة كاملة على القطاع احلكومي من 
اجل توفري فر�س العمل لهذا فقد بداأت احلكومة بتطبيق 
ا�سراتيجيتها لتنمية القطاع اخلا�س عن طريق ا�سالح 
الت�رصيع��ات املتعلقة بتطوير هذا القطاع، والتوجه نحو 
التن��وع القت�س��ادي، وت�سهي��ل احل�سول عل��ى التمويل 
ليك��ون متاح��ا للقط��اع اخلا���س وب�سمن��ه املوؤ�س�سات 

ال�سغرية واملتو�سطة لتوفري املزيد من فر�س العمل".

  البنك الدولي: العراق 
يبذل جهودًا كبيرة لتقليل اإلنفاق الحكومي
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