
قال النائب عن حمافظة الب�رصة ع�ضو اللجنة القانونية 
تطال �رصكات  اتهامات  "هناك  اإن  �ضوقي  �ضليم  النيابية 
حتى  تاأكيد  يوجد  وال  العائم  املوظفني  ل�ضكن  التعاقد 
االن" . واأ�ضاف �ضوقي يف ت�رصيح خا�ص لـ) اجلورنال ( 
"مت ت�ضكيل جلنة من جمل�ص حمافظة الب�رصة ووزارة النقل 
للتحقيق يف تلك االتهامات حتى يتم التو�ضل اىل الوثائق 
واحلقائق" ، م�ضريا اىل اأن "احلكومة االحتادية يف بغداد 
املايل  والهدر  ال�ضعف  ملواطن  امل�ضوؤولية  كامل  تتحمل 
يف الب�رصة لكونها ت�ضع يدها على موارد الب�رصة كافة 
كانت  �ضواء  الب�رصة  موارد  جميع  ان  اىل  النظر  ولفت   ."
املنافذ احلدودية ام حقول النفط والغاز وحتى املوانئ ال 
ت�ضتطيع ان ت�رصف مبالغ معينة من ميزانياتها بال اإذن 

احلكومة االحتادية يف بغداد " . 
واأكد ع�ضو  اللجنة القانونية  اأن "بغداد مل تلتزم بقانون 
ح�ضة  باعطاء  واملتعلق  املــعــدل   2008 ل�ضنة   22
ا�ضتحقاقات  من  والتهرب  الــبــرودوالر  من  املحافظة 
املحافظة، ومن ثم  فاإن بغداد تقف بوجه اعمار الب�رصة 
وتق�رص بحق ا�ضتحقاقاتها املالية، مبينا ان الب�رصة لها 
ا�ضتحقاق مايل بذمة بغداد ما يقرب 
 14 ـــــ  ال ـــن  م

البرودوالر  كديون  �ضيء  منه  تت�ضلم  مل  دينار  تريليون 
واملوزانة الت�ضغيلية واموال املنافذ احلدودية " 

النيابية   والطاقة  النفط  جلنة  ع�ضو  ك�ضف  جهته،  من 
ــود هــدر كبري يف املــال  د.جــمــال املــحــمــداوي، عــن وج
والعمية  النفطي  الب�رصة  مينائي  يف  يح�ضل  الــعــام 
املحمداوي يف ت�رصيح خا�ص  واأ�ضاف  البالد.   جنوبي 
لـ) اجلورنال ( اإن "عقد ا�ضتئجار ال�ضكن العائم للعاملني 
من  الكثري  ي�ضوبه  العمية  خور  مبيناء  النفط  ت�ضدير  يف 
�ضبهات الف�ضاد، كما انه ميثل هدرا كبريا يف املال العام 

وتبديدا لرثوات �رصكة نفط الب�رصة".
وا�ضار اىل ان "ميناء العمية ي�ضتاأجر �ضكنا عائما ملوظفيه 
بكلفة ٥٥ الف دوالر يوميا اي ما يقارب ١٩مليون دوالر 
اخلدمات  بحجم  قورن  ما  اذا  �ضخم  مبلغ  وهو  �ضنويا، 
املقدمة يف هذا ال�ضكن "، معربا عن  ا�ضتغرابه من تبديد 
ا�ضتئجار �ضكن للعاملني يف امليناء ومل  هذه االموال يف 
تفكر ال�رصكة ببناء �ضكن مالئم ملوظفيها يكون ملكا لها 

ويوفر عليها دفع هذه املبالغ الطائلة �ضنويا " . 
ت�ضعى  كانت  الب�رصة  نفط  "�رصكة  ان  املحمداوي  وبني  
وهو  النفطي  الب�رصة  ميناء  يف  للعاملني  �ضكن  لبناء 
احالة  ومتت  الب�رصة  نفط  لت�ضدير  الرئي�ضي  امليناء  يعد 
لكن  ال�رصكات  احــدى  اىل   ٢٠١٦ العام  يف  املناق�ضة 
االن  يحاولون  وهم  خمتلفة  ال�ضباب  يكتمل  مل  التعاقد 
يخالف  الذي  االمر  العمية،  خلور  م�ضابه  �ضكن  �رصاء 
ل�ضالمة  املطلوبة  املوا�ضفات 
ح  ا و ر ال ا

على  يحتوي  ال  لكونه  النفطية  املن�ضات  يف  البحرية 
م�ضتلزمات الراحة واالمان".

وا�ضار اىل اأن "امللفات �ضتكتمل بالتدقيق من قبل اللجان 
املالية  الرقابة  ديوان  اىل  احالتها  و�ضتتم  املتخ�ض�ضة 
وهيئة النزاهة" ، الفتًا النظر اىل انه كانت هناك احالة 

ل�رصكة كندية يف �ضنة 2016 وقد تلكاأ امل�رصوع " .   
وك�ضف النائب عن كتلة التحالف الوطنّي احلاكم �ضادق 
تثبت  وثائق  امتالكهم  عن   ، �ضابق  وقــت  يف   املحّنا، 
�رصقة يومّية لـ300 األف برميل من نفط الب�رصة تتّم عرب 

عّدادات النفط املتالعب بها من قبل بع�ص امل�ضوؤولني.
اإىل  الربملان  اأع�ضاء  من  عدد  وّجهها  اّتهامات  وهناك 
ب�ضبب  الب�رصة  لنفط  يومّية  ب�رصقة  تتعّلق  النفط  وزارة 
النفط  لكّن وزارة  النفطّية،  العّدادات  وجود خلل يف عمل 

فّندت هذه االّتهامات من دون تقدمي اأدّلة.
على  رّدا   �ضابق   وقت  يف   بيانًا  النفط  وزارة  واأ�ضدرت 
اّتهام ال�رصقة عرب العّدادات،  مبينة ان "العراق يعتمد اأدق 
موانئ  عرب  العراقّي  النفط  ت�ضدير  يف  الدولّية  املعايري 
الت�ضدير، وت�رصف على هذه العملّية جهات رقابّية حملّية 
منظومة  على  تعتمد  "الوزارة  اأّن  البيان  واأّكد  ودولّية". 
عّدادات اإلكرونّية حديثة معايرة، وفقًا للمعايري العاملّية 
ال�رصكة  قبل  من  عليها  وم�ضادق  نافذة  �ضهادات  ذات 
ت�رصف  التي   "INTERTEK" العاملّية  الفاح�ضة 
عرب  امل�ضّدرة  الكمّيات  وتدقيق  التحميل  عملّيات  على 
على  العراق  قوت  ويعتمد  عليها".  وامل�ضّدق  العّدادات 
98 باملئة يف  النفط املنتج يف حمافظة الب�رصة بن�ضبة 
اإقليم  دعم املوازنة املالّية، خ�ضو�ضًا بعد رف�ص 
اإىل  نفطه  ت�ضليم  كرد�ضتان 

"�ضومو"، ب�ضبب خالفات على ن�ضبة  �رصكة ت�ضويق النفط 
املوازنة  يف  باملئة   17 البالغة  كرد�ضتان  اإقليم  ة  ح�ضّ
االحتادّية. وي�ضدر العراق نفط الب�رصة من خالل مينائي 
الب�رصة والعمّية العائمني، وت�ضتغرق عملّية تعبئة الناقلة 
بالنفط اخلام ما بني 48 و 56 �ضاعة، وجتري عملّية نقل 
النفط، بح�ضور ممثل عن ال�رصكة امل�ضرية للنفط و�رصكة 
ت�ضويق النفط العراقّي "�ضومو"، وتراَقب هذه العملّية من 
هذا  ويف  "اإنرتك".  ب�رصكة  ممثاًل  الدويّل  الفاح�ص  قبل 
االإطار، قال �ضادق املحنا يف حديث  �ضحفي  "اإّن جهاز 
اأّن  فيه  اأّكد  النفط  وزارة  اإىل  كتابًا  وّجه  الوطنّي  االأمن 
الب�رصة.  نفط  من  تهّرب  يومّيًا  برميل  األف   100-300
النفط  وزارة  تعقدها  التي  الدورّية  االجتماعات  اأّن  كما 

والفاح�ص العاملّي اأّكدت وجود هذا الهدر الكبري". 
واأ�ضاف  "اإّن العراق يخ�رص يومّيًا مبلغ 20 مليون دوالر 
ال�ضنوّية  خ�ضائره  وتقّدر  النفط،  ت�ضدير  يف  الهدر  ب�ضبب 
احلكومة  رئي�ص  "اإّن  وتابع:  دوالر".  مليارات  ب�ضبعة 
يف  النفط  هدر  عملّية  يف  للّتحقيق  جلنة  �ضّكل  ال�ضابق 
قبل  من  �ُضّكلت  الأّنها  بنتيجة،  تخرج  مل  لكّنها  الب�رصة، 
باإخفاء  قاموا  الذين  النفط،  تهريب  من  امل�ضتفيدين 
االأجنبّية،  ال�رصكات  "اإحدى  اأّن  اإىل  واأ�ضار  املعلومات". 
فروق  وجود  اأّكدت  �ضابقًا،  العراق  يف  تعمل  كانت  التي 
 50 اإىل  ت�ضل  الناقالت  اإىل  اخلام  النفط  نقل  كبرية عند 
بعد  ان�ضحبت  "ال�رصكة  اأّن  اإىل  النظر  الفتًا  املئة"،  يف 
النفط"،  ت�ضدير  عملّية  يف  الف�ضاد  حجم  على  اّطالعها 
اأطــراف  النفط  تهريب  ف�ضاد  يف  امل�ضركني  "اإّن  وقــال: 
كل  اتخاذي  من  الرغم  وعلى  حما�ضبتهم.  يجب  عديدة، 
ووزارة  الوزراء  لرئي�ص  وخماطبتي  القانونية  االإجراءات 
على  اأح�ضل  مل  ولكن  الفا�ضدة،  اجلهة  ملحا�ضبة  النفط 

جواب �ضاف لكل ت�ضاوؤالتي".

ايقاف استيراد الطماطم األسبوع 

المقبل بسبب االكتفاء الذاتي 
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اقتصاديات العراق
برلمانيون يكشفون عن أكبر هدر مالي في المحافظة

سرقة 300 ألف برميل من نفط البصرة بواسطة غش في عدادات النفط 
بغداد -  فادية حكمت 

براءات االختراع وحقوق الملكية 

الفكرية هما عملة عصر المعلومات

ارتفاع نسبة البطالة في المغرب 

إلى 9.3 في المئة

كردستان تعلن بناء 14 سدًا لتأمين 
احتياجات المياه 

األمين العام لمجلس الوزراء يؤكد وجود دور 
كبير للقطاع الخاص في المرحلة المقبلة

ا�ضــتاأنف �ضــح نفط حمافظة كركــوك من احلقــول التي تديرهــا �رصكة نفط 
ال�ضمال اإىل ميناء جيهان الركي بعد اإيقافة ملدة �ضاعة.

وقال م�ضــدر من �رصكة نفط ال�ضــمال ان ت�ضــدير النفط من حقول بابا كركر 
وجمبور وخبازة اخلا�ضــعة ل�ضــيطرة �رصكة نفط ال�ضــمال اأُوقــف يوم ام�ص ، 
بقرار من بغداد.وا�ضــتبعد امل�ضــدر توقف ال�ضــخ خللل فني، م�ضرياً اإىل وجود 
قرار �ضيا�ضي وراء التوقف، وتابع يتم انتاج 160 األف برميل نفط من احلقول 
الثالثة، وت�ضــديرها اإىل اخلارج عرب اأنابيب اإقليم كورد�ضتان، والتوقف اأدى 
اإىل حدوث اأ�رصار كبرية ب�ضبب اال�ضطرار اإىل اإعادة النفط اإىل باطن االأر�ص.
وحــول حقلــي هافانا وباي ح�ضــن اللذين ت�رصف حكومة اإقليم كورد�ضــتان 
على ت�ضــغيلهما، قال امل�ضدر  اإن ت�ضدير النفط من هذين احلقلني مل يتوقف، 

حيث ينتج احلقالن 250 األف برميل يوميًا.  

اعلن مكتب رئي�ص جمل�ص الوزراء حيدر العبادي امل�ضاريع املنجزة وم�ضاريع 
اأخــرى يف املراحــل االأخرية من االجنــاز، موؤكدا جنــاح احلكومة يف خف�ص 
م�ضتويات االنفاق العام. ياأتي هذا يف وقت او�ضح فيه ان احلكومة ا�ضتطاعت 
وبجهود ا�ضــتثنائية ان توؤمن احل�ضــول على امل�ضاعدات والقرو�ص االمنائية 
باف�ضــل ال�ــرصوط بالن�ضــبة للعــراق وُقدمت ت�ضــهيالت من الــدول واجلهات 
املانحــة. وذكر الناطق با�ضــم مكتب رئي�ص الوزراء �ضــعد احلديثي يف ايجاز 
�ضحفي   ان »احلكومة ونتيجة االأزمة املالية التي متر بالعراق ب�ضبب انهيار 
ا�ضــعار النفط يف االأ�ضــواق العاملية وتراجعها اىل م�ضــتويات غري م�ضــبوقة   
 وال�ضــيما ان الــواردات النفطية كانت ت�ضــكل ن�ضــبة 95 باملئــة من جمموع 
واردات املوازنــة العامة للبالد عند ت�ضــنم احلكومة احلالية م�ضــوؤولياتها قد 
ا�ضطرت ازاء هذا الواقع اىل اتباع �ضيا�ضات اقت�ضادية فر�ضتها االأزمة وذلك 
لاليفــاء بااللتزامــات املاليــة احلكومية جتاه القــوات العراقيــة ومتطلبات 
احلرب على االإرهاب  وكذلك جتاه نحو �ضــبعة ماليني مواطن يتلقون رواتب 
�ضهرية من الدولة ومببلغ يتجاوز اأربعة تريليونات دينار �ضهريا اإ�ضافة اإىل 
االلتزامات املالية االأخرى املرتبة يف ذمة احلكومة للمزارعني واملقاولني، 
واالإنفــاق علــى القطاعات املهمــة كالتعليم وال�ضــحة والطاقــة الكهربائية 

واخلدمات االأ�ضا�ضية االأخرى .

 اأعلن اقليم كورد�ضتان ال�رصوع ببناء 14 �ضداً لتاأمني االحتياجات "التامة" 
للمياه. وقال عبدال�ضــتار جميد وزير الزراعة يف موؤمتر �ضحفي، "ان االقليم 

لديه االن فوق احلاجة من املياه، لكن ال يتم التعامل معها ب�ضكل منتظم".
وا�ضاف ان وزارته "تعد م�رصوعا لبناء 14 �ضدا وحتى لو تركيا وايران �ضنت 

علينا حرب املياه فان هذا امل�رصوع بامتامه ال يجعل �ضيئًا يوؤثر علينا".
وكان وزير الزراعة واملوارد املائية باقليم كورد�ضــتان، عبد ال�ضــتار جميد، 
ربط قبل مدة ق�ضرية قطع اإيران املفاجئ ملياه نهر “الزاب ال�ضغري” اأخرياً، 

با�ضتفتاء اال�ضتقالل املقرر اإجراوؤه باالإقليم يف 25 �ضبتمرب/اأيلول املقبل.
وميــاه نهــر الزاب ال�ضــغري ينبع من �ضــمال غربــي اإيران ويدخل االأرا�ضــي 
العراقية من حمافظة ال�ضــليمانية. ويقول امل�ضــوؤولون الكــورد انهم يعملون 

على تاأمني االحتياجات كافة ملواجهة اي حتد قد يطراأ عقب اال�ضتفتاء. 

اأكــد االمــني العــام ملجل�ص الــوزراء مهــدي العــالق، وجود خطــط حكومية 
الإعطاء دور كبري وواعد للقطاع اخلا�ص يف العراق من خالل تفعيل اجلانب 

اال�ضتثماري يف املرحلة املقبلة �ضمن قطاعات االقت�ضاد واإعادة االعمار.
وقــال العالق يف بيان �ضــحفي تلقت " اجلورنال " ن�ضــخة منه خالل لقائه 
�ضــفري مملكــة هولنــدا يف العــراق  ماثيا�ــص والــرز يف مكتبه الر�ضــمي ان 
"العــراق يعمل بقــوة لزيادة وترية عمليات اإعادة اال�ضــتقرار واالعمار يف 
املــدن املحــررة من خالل التهيئــة للموؤمتر الدويل املقرر عقــده يف الكويت 

مطلع العام املقبل". 
واأ�ضاف ان "العراق بحاجة اىل دعم جميع الدول ال�ضقيقة وال�ضديقة الإجناح 

املوؤمتر الذي �ضيكون للبنك الدويل دور فعال فيه".
ووجــه دعــوة لل�ــرصكات الهولنديــة املتخ�ض�ضــة يف قطاعات اال�ضــتثمار، 

والزراعة وال�ضناعة لال�ضتفادة من خرباتها يف العراق.

طالب عدد من املواطنني وا�ضــحاب املعار�ص اخلا�ضــة 
باالثاث القائمني على امللف التجاري واال�ضترياد باحلد 
من اخل�ضائر التي حتدث لهم من جراء احلرائق التي غالبا 
ما حت�ضــل ب�ضــبب “متا�ص كهربائي”، داعــني يف الوقت 
نف�ضــه املوردين والتجار اىل حتمل جزء من م�ضــوؤوليتهم 
الوطنية لدعم االقت�ضــاد من خالل ا�ضترياد مواد واجهزة 
كهربائيــة مــن منا�ضــئ ر�ضــينة واالبتعاد عن ا�ضــترياد 
املواد املغ�ضو�ضة التي تلحق اال�رصار باملال واملمتلكات. 
واو�ضــح املتخ�ضــ�ص بال�ضاأن ال�ضــناعي والتجاري عبد 
احل�ضــن ال�ضــمري يف حديــث �ضــحفي  " ان تفعيــل عمــل 

اجلهاز املركزي للتقيي�ص وال�ضيطرة النوعية يعد �رصورة 
ملحــة لتقلي�ص حجم اال�ــرصار االقت�ضــادية التي تلحق 
باملمتلكات ب�ضبب رداءة املواد امل�ضتوردة خ�ضو�ضًا بعد 

العام 2003 " . 
واأو�ضــح " ان املوا�ضــفة العراقية القيا�ضــية تعد �ضــعبة 
النهــا تعتمــد اعلى معايري اجلــودة وال�ضــالمة، موؤكدا ان 
اعتمادهــا يف املنافــذ احلدوديــة يجنب العراق خ�ضــائر 
املركــزي  اجلهــاز  عمــل  ان  مبينــا  كبــرية،  اقت�ضــادية 
حمايــة  يف  يتلخ�ــص  النوعيــة  وال�ضــيطرة  للتقيي�ــص 
امل�ضــتهلك وتعوي�ضــه ماديا ب�ضــورة مبا�رصة ومالحقة 
التاجــر امل�ضــتورد ومطالبتــه مببلــغ التعوي�ص و�ضــحب 
الب�ضــاعة من ال�ضــوق خالل مــدة معينــة وبخالفه فانه 

يتعر�ص للعقوبات " .  وقال عمار منخي ) عامل يف احد 
معار�ص االثاث يف منطقة اال�ضــكان( قبل نحو ا�ضبوعني 
�ضــب حريق كبري يف الليل اتــى على جمموعة من املحال 
التي تعر�ص اثاثا ومواد واجهزة منزلية خمتلفة ما اأحلق 
خ�ضائر مادية كبرية با�ضحابها تقدر باآالف الدوالرات .  
 واأ�ضــار يف حديث �ضــحفي  اىل انه قبل نحو عامني �ضب 
حريق مماثل ب�ضــبب متا�ص كهربائي اتــى على جمموعة 
اخرى من املحال ما ت�ضــبب بخ�ضــائر كبرية، ال�ضــيما ان 
اأغلبية ا�ضحاب املحال مل يكونوا موؤّمنني يف حينها على 

موجودات معار�ضهم.  
 وح�ضــب التقرير ال�ضــنوي ل�رصكــة التاأمــني الوطنية فان 
مبالــغ التعوي�ضــات املدفوعــة لتغطيــة اخطــار احلريق 

خــالل العــام 2016 بلغــت 3 مليــارات و768 مليونــا 
و853 الــف دينار ، واحلريق خطــر يخّلف اأ�رصارا هائلة 
عنــد ح�ضــوله وعليه فاإن �رصكــة التاأمني وفــرت حماية 
تاأمينية كاملــة مبوجب وثيقة التاأمــني لغر�ص تعوي�ص 

تلك اال�رصار التي ت�ضيب االموال. 
 حيدر قي�رص �ضاحب حمل لبيع االجهزة الكهربائية قال 
ان التجــار املورديــن يتحملــون جزءاً من هــذه اال�رصار 
ب�ضــبب ا�ضــتريادهم مواد كهربائية رديئة املن�ضاأ لتحقيق 
اربــاح علــى ح�ضــاب املواطــن الــذي قــد تكــون حياتــه 
يف خطــر مــن جراء ما ت�ضــببه هــذه االجهزة مــن متا�ص 
كهربائي يقود اىل حرائق كبرية تلحق اال�رصار باالموال 

وباالرواح .

اعلنــت وزارة الكهربــاء ان انتاج الطاقة يف البالد �ضــريتفع 
خــالل االيام املقبلة اىل 16 الــف ميغاواط، يف حني اكدت 
وجــود هدر ي�ضــل اىل 60 باملئــة من حجم الطاقــة. وقال 
املتحدث الر�ضــمي با�ضم الوزارة م�ضــعب املدر�ص، يف بيان 
تلقت  " اجلورنال "  ن�ضخة منه، ان الوزارة ت�ضعى اىل تقدمي 
خدمة الكهرباء للمواطنني يف عموم مناطق البالد ب�ضــورة 

مر�ضــية، مع حل اال�ضــكاليات التي ت�ضــيب قطــاع الطاقة، 
م�ضــريا اىل ان االنتاج و�ضــل اىل 15 الفــا و700 ميغاواط 
حاليــا، ومن املوؤمــل ان يرتفع خالل االأيــام القليلة املقبلة 
اىل 16 الــف ميغــاواط. وا�ضــاف ان هنــاك حــاالت هــدر 
ت�ضــل اىل 60 باملئــة مــن الطاقــة، اال ان م�ــرصوع اخلدمة 
واجلباية �ضيق�ضــي ب�ضــكل كامــل على تلك احلــاالت، مبينا 
يف الوقــت ذاته، �ضــمول املناطق الع�ضــوائية بعقود اجلباية 
بت�ضــعرية خمف�ضــة، يف حني تعتــزم الوزارة انهــاء معاناة 

املواطنــني مــع ا�ضــحاب املولــدات.  وبخ�ضــو�ص خطــوط 
النقــل اجلديدة، او�ضــح املدر�ــص ان االيام املقبلة �ضت�ضــهد 
دخــول خطوط جديدة اىل اخلدمة من اأجل رفد جانب الكرخ 
بطاقة اإ�ضــافية ت�ضل اىل 335 ميغاواط ما �ضيزيد �ضاعات 
التجهيز يف عموم مناطق جانب الكرخ من العا�ضمة بغداد. 
وب�ضاأن االتهامات املتبادلة بني احلكومات املحلية ووزارة 
الكهرباء ب�ضــاأن التجــاوزات وااللتزام باحل�ضــ�ص املقررة، 
اكــد املدر�ــص ان الــوزارة تطبــق قــرارات جمل�ضــي الــوزراء 

والنــواب، كما تلجــاأ اىل الهيئة التن�ضــيقية العليا يف جمل�ص 
الوزراء حلل تلك اال�ضــكاليات، كا�ضفًا عن وجود �ضغوط من 
قبل عدد من املحافظني وروؤ�ضــاء جمال�ص املحافظات على 
دوائــر التوزيع من اجل التجاوز على احل�ضــ�ص املقررة ما 
يوؤثر �ضــلبا يف ح�ض�ص بغداد واملحافظات االخرى. وك�ضف 
املتحدث الر�ضــمي با�ضم الوزارة عن ا�ضتهداف خط )مري�ضاد 
االيــراين ـ ديــاىل( االربعــاء املا�ضــي، الــذي يغــذي بغــداد 

ودياىل بطاقة 400 ميغاواط.

تجار يطالبون بتعويضهم 
الخسائر المالية نتيجة حرائق التماس الكهربائي 

الكهرباء تعلن ارتفاع إنتاج الطاقة إلى 16 ألف ميغاواط 

كركوك.. استئناف ضخ النفط بعد إيقافه 
لمدة ساعة

مكتب رئيس الوزراء يؤكد النجاح في 
خفض مستويات اإلنفاق العام
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