
وكان مع��دل �سعر الربميل الواحد دولًيا )$55( 
لك��ن االقليم باعه ب�سع��ر اقل ب�9 دوالرات حيث 
ا�سب��ح )46$(، وعائدات ت�سدي��ر النفط لثالثة 
ا�سه��ر تبل��غ  2.343 ملي��ار دوالر، باال�ساف��ة 
اىل عائ��دات انت��اج النف��ط 273 ملي��ون دوالر، 
ملي��ون   450 املحل��ي  النف��ط  بي��ع  وعائ��دات 
الثالث��ة  الكل��ي لال�سه��ر  املبل��غ  ان  اي  دوالر، 
ه��و 3،066،562،000 ملي��ار دوالر. وقال��ت 
الوكال��ة “اذا طرحن��ا منها الروات��ب احلكومية 
دوالر  ملي��ون  و150  دوالر،  ملي��ون   450
م�ساري��ف الدول��ة �سهري��ا، يتبق��ى منه��ا 1.8 
ملي��ار دوالر. ووفق��ا لهذه االح�سائي��ات، فاإن 
االم��وال املفق��ودة يف الثالث��ة ا�سه��ر تق��در ب��� 
1.226 ملي��ار دوالر”. ونوه��ت الوكالة بانها 
لي�س��ت املرة االوىل التي تختف��ي فيها مليارات 
ال��دوالرات م��ن خزنة االقلي��م، كم��ا مت توجيه 
العدي��د من االتهام��ات بخ�سو�ص ه��ذا ال�ساأن، 
طالب��اين”  و”ج��الل  ب��ارزاين”  “م�سع��ود  اىل 
الكرد�ست��اين. وختم��ت  العم��ال  وق��ادة ح��زب 
الوكالة تقريرها بالقول “مت اتهام رئي�ص اقليم 
كرد�ستان )املنتهي��ة واليته( ، م�سعود بارزاين، 
بتحويل ثروات االقليم اىل عائلته و�رسقة اموال 
ال�سع��ب، بدال م��ن تطوير ب��الده، باال�سافة اىل 
تعيينه اقربائه يف اهم مراكز احلكومة الكردية. 
وتوج��د دالئل عدي��دة على نه��ب وزراء االقليم 
مئ��ات املاليني من ال��دوالرات”.  وك�سف ع�سو 
جمل���ص حمافظ��ة ال�سليماني��ة يف وق��ت �سابق 
ع��ن” اختفاء عائ��دات 3 م�سايف يف كرد�ستان 
ا�ساف��ة اىل 2 ملي��ار دوالر ار�سلته��ا بغداد اىل 

االقليم”.
  وق��ال غال��ب حمم��د رئي���ص جلن��ة ال��روات 
الطبيعي��ة يف جمل�ص حمافظ��ة ال�سليمانية ان” 
وزارة ال��روات الطبيعي��ة يف االقلي��م و�سح��ت 
يف تقريره��ا لعام 2015، عائ��دات النفط التي 
بلغ��ت 210 ماليني برميل من حقول كركوك”. 
وا�س��اف ان” اقلي��م كرد�ست��ان باع ج��زءاً من 
النف��ط ع��ن طري��ق �سوم��و مببال��غ و�سل��ت اىل 
2 ملي��ار دوالر ام��ا اجل��زء املتبقي بي��ع ب�سكل 
م�ستق��ل مببالغ و�سل��ت اىل 4 ملي��ارات دوالر، 

مو�سح��ا اأن” التقري��ر مل يت�سم��ن م�س��ر 36 
ملي��ون برمي��ل نف��ط خ��رج م��ن 3 م�سايف يف 
االقلي��م وهي ) بازيان، كل��ك، تاوكي(”.    واأكد 
الربملاين ان” عائدات نفط كرد�ستان خالل 11 
�سهرا م��ن العام املا�س��ي بلغت ملي��اراً و900 
ح�ساب��ات  اربع��ة  يف  و�سع��ت  دوالر  ملي��ون 
يف بن��ك كرد�ست��ان”، مبين��ا ان” تقري��ر وزارة 
ال��روات اأع��رف ببي��ع 31 برميل نف��ط ب�سكل 
م�ستق��ل اإال انه مل يتطرق اىل من باعه؟ وال احد 
ميل��ك املعلومات”.  واكد مقرر كتلة التغير يف 
برملان كرد�ستان عبدالرحمن علي، ان" حكومة 
اقليم كرد�ستان لي�ص لديها �سيء ا�سمه املوازنة 
كي تتبني م�رسوفاته��ا ووارداتها"، ويف حني 
ا�سار اىل ان" م�رسوع املوازنة مل ي�سل منذ نحو 
3 �سنوات اىل برملان كرد�ستان الذي هو معطل 
من��ذ عامني"، او�سح" ان ديوان الرقابة املالية 
اي�س��ا غر قادر على مراقبة �سادرات وواردات 

النفط". وا�ساف مقرر كتلة التغير يف ت�رسيح 
�سحفي بالقول، "حاولنا يف الدورة الربملانية 
احلالي��ة اج��راء مراقب��ة دقيقة جلمي��ع امللفات 
وتخ�سي�ص �سندوق مل�س��ادر الواردات، والذي 
كان �سيو�سح لن��ا كم هي عائدات النفط وكيف 
يتم بيعه وكم تبلغ امل�رسوفات، لكن مت تعطيل 
الربمل��ان كي ال يتم االط��الع على امل�رسوفات 
والعائ��دات".  واردف النائ��ب ع��ن كتلة التغير 
قائ��ال، ان م�رسوفات حكوم��ة اقليم كرد�ستان 
�سنوي��ا تبل��غ 6 ملي��ارات دوالر، اال ان عائداته 
اك��ر بكثر وت�س��ل اىل ملي��ار دوالر يف ال�سهر 

الواحد، اي 12 مليار دوالر �سنويا.
واو�س��ح عبدالرحمن عل��ي، انه ويف ظل تعطيل 
الربمل��ان وعدم وج��ود ح�ساب��ات ختامية فمن 
املوؤك��د ان ال��� 430 ملي��ون دوالر الت��ي تتبقى 
�سهري��ا من روات��ب املوظفني املدخ��رة، ال احد 
يعل��م اىل اي��ن تذه��ب تل��ك االم��وال او م��ا ه��و 

م�سره��ا.  واع��رف رئي���ص هيئ��ة النزاهة يف 
كرد�ست��ان الع��راق اأحمد انور يف وق��ت �سابق ، 
بوج��ود نحو الف ملف ف�ساد مايل واداري كبر 
، يف الدوائ��ر واملوؤ�س�س��ات وال��وزارات احلالي��ة 
يف كرد�ست��ان ، موؤكدا ه��در مبالغ مالية كبرة 
ب�سب��ب الف�س��اد املنت�رس يف كرد�ست��ان والعراق 
عموم��ا . واأف��اد اأن��ور يف ت�رسي��ح �سحف��ي ان 
“الهيئ��ة بالتعاون م��ع رئا�سة جمل�ص الوزراء، 
اأع��وام  جه��زت خارط��ة طري��ق مل��دة خم�س��ة 
به��دف الق�ساء على الف�س��اد املنت�رس يف جميع 
موؤ�س�س��ات ووزارات كرد�ست��ان ، و�سيت��م اإعالن 

هذه اخلارطة يف وقت قريب”.
واأ�ساف انور اأن “هيئ��ة النزاهة واجلهات ذات 
ال�سلة قدمت حتى االآن 900 تقرير عن الف�ساد، 
كم��ا اأن االجتماع �سلط ال�س��وء على الف�ساد يف 
ملف��ات النفط والغاز، وكذل��ك االأدوية وال�سحة 

يف كرد�ستان “.

ك�س��ف النائب عن حمافظة الب���رسة فالح اخلزعلي، عن قيام 
وزارة النق��ل يف عهد وزيرها ال�سابق بيان جرب �سوالغ ببيع 
م�ساح��ة من مين��اء اأم ق���رس اىل �رسكة اأهلية لبن��اء ر�سيف 

جديد، مبينا اأن العقد ت�سمن �رسوطا "خطرة ".
وق��ال اخلزعل��ي خ��الل موؤمت��ر �سح��ايف، يف مكت��ب جمل�ص 
الن��واب بالب���رسة ، اإن " وزارة النق��ل قام��ت يف اأواخ��ر عام 
2014 بتوقي��ع عق��د م��ع �رسكة م�سجل��ة يف دول��ة االإمارات 
تخل��ت مبوجب��ه ال��وزارة عن ملكي��ة م�ساح��ة 600 دومن من 
م�ساح��ة منطقة الهدامة الواقعة �سمن ميناء اأم ق�رس لغر�ص 
بن��اء ر�سي��ف جدي��د"، م�س��را اىل اأن "العق��د في��ه خمالفات 
عديدة تنط��وي على اإذالل للموانئ العراقية، وانتهاك ل�سيادة 

الدولة، وجتاوز على ال�سلطات ".
اإ�س��ارات  "العق��د ت�سم��ن  اأن  االنتب��اه اىل  ولف��ت اخلزعل��ي 
مهين��ة ومذلة ل�سمع��ة الدولة، مثل منح اعف��اءات غر مربرة 
اىل ال�رسك��ة، والتعهد بتق��دمي خدمات لها ب��ال مقابل، وعدم 
فر���ص اأي قي��ود ت�رسيعية عليه��ا، كما توجد فق��رة يف العقد 
تل��زم املوانئ العراقية بعدم بن��اء اأي ر�سيف م�سابه، وكذلك 
يعط��ي العقد لل�رسك��ة احلق برهن االأر���ص وامل�رسوع، ف�سال 
ع��ن اعط��اء ال�رسك��ة حق امل��رور احل��ر والو�س��ول اىل موقع 
امل���رسوع يف اأي وقت من دون اعرا���ص من اأي �سلطة، وهذا 
احت��الل الأرا���ص عراقية"، م�سيف��ا اأن "العق��د مت ابرامه قبل 
جم��يء كاظم فنج��ان احلمامي اىل ال��وزارة، وعندما اكت�سف 
احلمام��ي اأم��ر العقد اأم��ر بت�سكيل جلن��ة حتقيقي��ة، وما يثر 
اال�ستغ��راب اأن املفت�ص العام يف ال��وزارة كان يف البداية من 

املعر�سني على امل�رسوع، ثم حتول اىل اأ�سد املدافعني عنه 
واملوؤيدين له".

وتاب��ع اخلزعل��ي اأن "العق��د كتب 
يف ليل��ة ظلماء، ويف 

لي��ز  ها د

�سوداء، ونحن لن ن�سمح ببيع املوانئ، ونطالب االأمانة العامة 
ل مجل�ص الوزراء وهيئة النزاهة واحلكومة املحلية يف الب�رسة 
بتحم��ل م�سوؤولية هذا البيع املبا�رس الأر�ص عراقية"، عاداً اأن 
"ال�رسكة م�سكوك بر�سانتها الأنها اأ�س�ست يف عام 2013، اأي 
قب��ل توقي��ع العقد مبدة ق�س��رة". يذك��ر اأن حمافظة الب�رسة 
ت�س��م خم�س��ة موانئ جتاري��ة اأقدمه��ا ميناء املعق��ل القريب 
م��ن مركز املدينة، واملوانئ االأخرى هي ميناء اأم ق�رس الذي 
اأن�سئ يف عام 1965، وقد اأعلنت وزارة النقل يف عام 2010 
�سط��ره اإىل ميناءين جنوبي و�سمايل لكل منهما اإدارة خا�سة 
ب��ه، كم��ا مت خ��الل االأع��وام القليلة املا�سي��ة ان�س��اء اأر�سفة 
جدي��دة يف اجلهة املقابلة لالأر�سفة ال�سابقة، بينما �سهد عام 
1989 اإجن��از بن��اء مين��اء خ��ور الزبر الذي يع��د من موانئ 
اجليل الثاين، ويف عام 1976 مت اإن�ساء ميناء اأبو فلو�ص على 
ال�سف��ة الغربية ل�سط العرب، بينم��ا يجري ب�سكل بطيء تنفيذ 
م�ساري��ع متهيدي��ة لبناء ميناء الفاو الكب��ر الذي من املوؤمل 
اأن يك��ون عند اجنازه اأحد اأكرب املوانئ التجارية يف املنطقة. 
ويواج��ه دي��وان جمل���ص حمافظ��ة الب���رسة اتهام��ات تتعلق 
بتورط��ه باخفاء 17 مليار دينار عراق��ي خ�س�ست مل�ساريع 
ا�ستثمارية وخدمية يف املحافظة  . وقال رئي�ص جلنة النزاهة 
يف حمافظ��ة الب���رسة حمم��د املن�س��وري   ل�»اجلورن��ال « 
ان”نحو  17 مليار دينار عراقي مت اخفاوؤها كانت خ�س�ست 

مل�ساري��ع  ا�ستثمارية  تقدم اخلدمات للمواطن لكنها غر 
منف��ذة م��ن قب��ل دي��وان جمل���ص املحافظة 

املت��ورط مبلفات الف�س��اد التي 
التحقي��ق  يج��ري 

فيه��ا  

”  واأ�ساف :” مت ت�سكيل جلنة للتحقيق يف ملفات الف�ساد يف 
جمل���ص املحافظة ت�سم رئي�ص اللجنة القانونية ورئي�ص جلنة 
الرقاب��ة املالية وان��ا �سخ�سيا لكوين رئي�س��ا للجنة لنزاهة”. 
مبين��ا ان “تلك املبالغ كانت قد خ�س�ست من املركز الإكمال 
امل�ساري��ع واخلدم��ات املتوقف��ة ب�سب��ب االزم��ة املالية التي 
ت�سهده��ا الب��الد ” ، واك��د ان “جمل���ص املحافظ��ة ع��ر على 
م�ستن��دات وادل��ة تثبت تورط ديوان املحافظ��ة بهدر االأموال 
عل��ى ���رسكات حملية واجنبية غ��ر ر�سينة و�رسق��ة االأموال 
املخ�س�س��ة ” . وا�س��ار اىل ان  ” هن��اك تن�سيق��ا م��ع الق�ساة 
يف املحافظة الإعطاء جميع االأدلة والثبوبات والتحقيق جاٍر 
فيها” الفتًا النظر اىل تعاون كبر  بني االأجهزة الرقابية يف 
املحافظ��ة اللق��اء القب�ص على املتهم��ني” ، وك�سف عن عدم 
قناعة جلنة النزاهة  باالأخبار التي ظهرت ب�ساأن اختفاء عدد 
م��ن ال�سي��ارات لكونها  منت���رسة يف ال��وزارات ودوائر الدولة 
كاف��ة كاأمانة املحافظ��ة وامل�ست�سفيات وغره��ا ” . وبني ” 
ان الب���رسة م�ستمرة بفتح ملفات ف�س��اد تطال امل�ساريع غر 

املنج��زة و�سيتم التحقيق فيه��ا وعر�ص املتهمني على 
الق�ساء “.
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ع��اد امل�ستثم��رون اىل االإقبال على 
االأ�سهم االأوروبية ما دفع املوؤ�رسات 
�سع��ود  موج��ة  يف  االرتف��اع  اىل 
اأعقبت مدة خماوف متعلقة بعوامل 
انخفا�س��ا  �سبب��ت  جيو�سيا�سي��ة 
اأ�س��واق االأ�سه��م. و�سع��د  ح��ادا يف 
االأوروب��ي   600 �ستوك���ص  موؤ���رس 
ليعو�ص جميع خ�سائر  باملئة   0.6
اجلل�سة ال�سابقة تقريبا عندما اأ�سعل 
اإط��الق كوري��ا ال�سمالي��ة �ساروخا 

بالي�ستيا موجة بيع.
 50 �ستوك���ص  موؤ���رس  ارتف��ع  كم��ا 

ملنطقة اليورو واالأ�سهم القيادية.

ال�سناعة  قطاع  يف  التفاوؤل  زاد 
يف   4.5 من  ال�سهر  هذا   5.1 اإىل 
قطاع  يف  وارت��ف��ع  مت��وز  يوليو 
من  اأكر  عن  امل�سوؤول  اخلدمات، 
ملنطقة  االقت�سادي  النمو  ثلثي 
اليورو، اإىل 14.9 من 14.2، مبا 
يزيد كثرا على املتو�سط يف االأمد 

الطويل البالغ 9.5.
اأي�سا،  امل�ستهلكني  تفاوؤل  وزاد   
بذلك  اخلا�ص  املوؤ�رس  ارتفاع  مع 
القطاع اإىل 1.5- يف اأغ�سط�ص اآب 

من 1.7- يف يوليو متوز.

اأقل م�ستوى يف  ال��دوالر من   تعافى 
مع  الياباين  الني  مقابل  اأ�سهر  اأربعة 
ب�ساأن  امل�ستثمرين  خماوف  انح�سار 
لكوريا  �ساروخية  جت��رب��ة  اأح���دث 
امل�ستثمرين  �سهية  عزز  ما  ال�سمالية 
خماطر  على  تنطوي  التي  لالأ�سول 
اأع���ل���ى. وارت���ف���ع ال����ني وال��ف��رن��ك 
ع��ادة  ي�سهدان  ال��ل��ذان  ال�سوي�رسي 
اإقباال يف اأوقات ال�سبابية ال�سيا�سية 
واملالية لي�سجل الفرنك اأعلى م�ستوى 
وارتفع  ع��ام��ني.  يف  ال���دوالر  اأم���ام 
وكان  املئة  يف   0.3 ال��دوالر  موؤ�رس 
عامني  يف  م�ستوى  اأق��ل  اىل  نزل  قد 

ون�سف العام يوم الثالثاء.

خفايا الكشف عن بيع مساحة من ميناء أم قصر إلى شركة أهلية 

اختفاء أكثر من مليار دوالر من عائدات نفط كردستان

�سلطت وكالة “ايكورد 
االخبارية”، ال�سوء على 

مو�سوع اختفاء 1.226 مليار 
دوالر من عائدات مبيعات نفط 

كرد�ستان لثالثة ا�سهر.
وا�سارت الوكالة يف 

تقريرها الذي ترجمته 
»اجلورنال نيوز«، اىل ان 

نحو  �سّدر  كرد�ستان  “اقليم 
يف  برميل   17.651.000

ال�سهر االخري من عام 2016، 
و 17،651،000 برميل يف 
ال�سهر االول من عام 2017، 

و15،593،000 لل�سهر 
الثاين، وفقا لبيانات �سركة 

“�سومو”،.

اعداد – فادية حكمت 

بغداد- الجورنال 

بغداد ــ متابعة

المــواد

المــواد

الغذائية

اإلنشائية

رز كيلو غرام  

حمص كيلو غرام

فاصولياء يابسة كيلو غرام

لوبياء كيلو غرام

عدس كيلو غرام

سكر كيلو غرام

معجون طماطه 830غرام

شاي ليبتون 450 غرام

شاي حصه كيلو غرام

زيت مستوردلتر واحد

طبقه بيض مستورد

حديد تسليح مستورد 
لكافة القياسات

حديد تسليح مستورد 
قياس 12  ملم

حديد تسليح مستورد 
قياس 16  ملم تركي

حديد تسليح مستورد 
قياس 16  ملم اوكراني

حديد زاوية مستورد 
قياس دون 50 ملم

حديد زاوية عراقي  
قياس كافة القياسات

حديد راسطه كافة 
القياسات مستورد

حديد ساقية عراقي

سيت حمام ابيض 
موديل انتيك /تركي

سيت حمام ملون 
موديل انتيك /تركي

سيت حمام مشجر 
موديل انتيك /تركي

ابواب جاهزه داخليه

ابواب جاهزه خارجية 
مختلفة المناشئ

طخم حمام اردني /
موديل سان ريمو

طخم حمام اردني / 
ابيض وملون  ايكو

طخم حمام تركي 
)نارين ( بدون بانيو

طخم خالطات كامل  
موديل لونا

خالطات مغسله 
جسري لبناني

خالط سنك لبناني

خالط بانيو عمودي 
لبناني 

سيراميك ارضيات 
زنوبيا

طن

طن

طن

طن

طن

طن

طن

طن

سيت

سيت

سيت

عدد

عدد

طخم

طخم

طخم

طخم

طخم

طخم

طخم 

م 2

2250
1250
1000
2000
1500
1500
2000
2000
1500
1250
3500

470000

450000

440000

470000

510000

250000

500000

500000

157000

160000

170000

70000

150000

25000

210000

250000

50000

15000

11500

20000

4300

حركة 
الطائرات

FZ211 IA966QR458IF762 Z4100 RJ810IA244IA124 ABY368 TK1202IA124IRA3427 IA152 IA948IA102IA918
دبي القاهرةالبحرين-نجفسليمانية باكودبيعمان الشارقه طهراندوحهاسطنبول اربيل سلميانيةدبيستوكهولماربيل

الرحلة 

المدينة

09:50 15:0015:30 15:00 12:3010:0017:00 16:30 10:3016:1015:45 10:00 11:1511:0010:0015:00 وقت المغادرة

09:15 12:0015:1013:00 14:00 11:0009:0009:00 15:50 09:009:0013:30 09:30 11:0000:1012:00 وقت القدوم


