
وا�ضيياف رئي�ييس خييراء الهيئيية  الدكتييور زهيير 
 ( بييه  خ�ييس  �ضحفييي  ت�رصيييح  يف  احل�ضنييي 
اجلورنال ( ن ان هناك جهات ت�ضجع امل�ضتثمرين 
واملقاولني وال�رصكات امل�ضتثمرة على عدم تنفيذ 
امل�ضاريييع التنموييية على ان تزودهييم بالغرامات 
التي تدفعها احلكوميية باعتبارها متاخرة ل�ضبب 
او الخيير وهييذه م�ضكلة معظم امل�ضاريييع التنموية 
التييي مت التعاقد عليها وخ�ض�ضييت لها اموال ومل 
يتم تنفيذها حتى االن ، الفتا النظر اىل ان اللجنة 
القانونييية يف الهيئيية  قامييت بتعديييات قوانني 
عييام  وقييرارات   8-2-1 رقييم  التخطيييط  وزارة 
2014 ومنعييت التعامييل مييع املقيياول وبالتايل 
والميلييك  امل�ييرصوع  تنفيييذ  يف  التباطييئ  مينييع 
القييدرة على التمويل وبيييع العقد مرة اخرى ، وان 
التعديييل يف القانييون ال مينح ال�رصاكيية يف العقد 
ميين خييال اي جهة اخييرى مع املقيياول الثانوي 
وال�رصكيية هييي  اجلهيية  الوحيييدة امل�ضوؤوليية عيين 
تنفيييذ امل�ييرصوع  .  وتابع : ان حييل م�ضكلة تدخل 
عدة اطييراف يف تنفيييذ امل�رصوع الواحييد من اهم 
ا�ضبيياب تلكييوؤ امل�ضاريييع والتييي حتمييى ميين قبل 
جهات متنفييذة داخل احلكوميية  ، مبينا ان هناك 
جلنة العقود يف االمانة العامة ملجل�س النواب مت 
ايقيياف العمل بهييا يف عييام 2008 والتي ت�رصف 
العقييود وامل�ضاريييع  علييى املناق�ضييات وابييرام  
واعطيياء الرخ�ييس للجهييات القطاعييية  للتوقيييع  
عليها  ، وقييد عادت ال�ضاحيات للوزارات و التي 
متتلك كمييا كبرا من امل�ضيياكل االدارية والتعاقد 
مييع  جهات غيير ر�ضينة  .  من جهتييه قال ع�ضو 
ا�ضتثمييار جمل�س حمافظة بغييداد فا�ضل ال�ضويلي  
يف ت�رصيييح خ�س بييه ) اجلورنال ( : ان امل�رصوع 
واجه تعرثات كبرة على الرغم من انه ومنذ زمن 
ف عليه مييا يقرب  احلكومييات ال�ضابقيية وقد �ييرصرُ
ميين 146 مليييون دوالر وقييد واجهييت امل�ييرصوع 
في�ضانييات وهييذه احد ا�ضباب التلكييوؤ وب�ضببها مت  
فتييح املنافييذ يف  مدينيية ال�ضدر وجميليية وحتى 

منطقيية ال�ضعييب عيين طريييق قنواتهييا علييى قناة 
اجلي�ييس ، مبينا ان هناك �ضفقييات ف�ضاد كبرة  ، 
والغرامات التي حتملتها امانة بغداد ب�ضب الف�ضاد 
االدراي واملييايل  وال  يوجييد حترك جدي للنزاهة 
لفتييح ملييف قنيياة اجلي�ييس .   وا�ضيياف ال�ضويلي : 
ان  اجلهيية اال�ضتثمارية ال تتحمييل تلكوؤ امل�رصوع 
لكونها جهة تعطي اجازات اال�ضتثمار فقط وت�ضلم 
االر�س  لكن اجلهيية امل�ضتفيدة  وهي امانة بغداد 
والتييي  تقييوم باملتابعيية والتنفيذ هييي امل�ضوؤول 
املبا�ييرص عن  م�ييرصوع قناة اجلي�ييس  ، م�ضرا اىل 
ان جمل�ييس حمافظيية بغييداد ال ميلييك ال�ضاحييية 
يف متابعيية عمييل امانة بغييداد وم�ضاريعها النها 
مرتبطة مبجل�ييس اخلدمات مبجل�س النواب  والتي 
يجييب  ان تدقييق بتلييك امل�ضاريييع املتلكئيية مييع 
احلكومييات املحلييية .   وتابييع :  ان م�رصوع قناة 
اجلي�ييس مل تر�ضد  له مبالغ مالية  ب�ضبب التق�ضف 
ييّد ميين امل�ضاريييع  واحلييرب �ضييد  داع�ييس وقييد عرُ

املتلكئيية  ، مبينييا ان طريقيية الدفييع باالآجل  من 
خال اكمال  امل�ضاريع  حل اخر ، وملف  م�رصوع 
قناة اجلي�س عند احلكومة االحتادية وقد مت رفعه 
مييع  امل�ضاريييع  اىل وزارة التخطيييط والتي ت�ضل 
فيهييا ن�ضبيية االجناز ما يقرب ميين 80% ل�رصكات 
متلك تعامًا نفطيًا مع العراق وال�ضامن احلكومة 
االحتادييية املركزية  .  وبييدوره  قال  مدير اعام 
امانيية بغييداد حكيم عبييد الزهرة يف عبييد الزهرة  
يف حديييث �ضحفييي خ�س  بييه ) اجلورنييال ( : ان 
م�ييرصوع قناة اجلي�س ميين امل�ضاريع املهمة وعقد 
التعاقييد  كان مع �رصكة املقاولون العرب و�رصكة 
حملييية وعاملية لكن فرتة االمطار �ضببت التاخر 
والتلكييوؤ ا�ضافيية اىل و�ضييع التق�ضييف ، م�ضرا اىل 
ان امل�ييرصوع خم�ض�س على امليزانييية الت�ضغيلية 
ولي�ييس املوازنيية اال�ضتثمارية والتييي مل تخ�ض�س 
لها مبالييغ مالية مثبتة ، ومن ثييم فان امل�ضاريع 
اال�ضتثمارييية تخ�ض�ييس لها االموال �ضييواء نفذت 

ام تلييكاأت وقييد مت التخ�ضي�ييس املييايل مل�ييرصوع 
قناة اجلي�س باالعتماد علييى امليزانية الت�ضغيلية 
وال�ضنوات الثيياث كانت تق�ضفية ومن ثم ال توجد  
لدينا تخ�ضي�ضات  . وا�ضاف : مت حتويل امل�رصوع 
اىل وزارة التخطيييط الخييذ موافقيية الدوليية علييى 
اكمالهييا واالمانة اليوم ال متلييك م�ضاريع متلكئة 
مقارنيية بالوزارات وقد اثبتييت ال�رصكات الرتكية 
جناحهييا يف اجنيياز امل�ضاريييع وال توجييد هنيياك  
اتفاقييات مع �ييرصكات اجنبية حتييى االن   واأ�ضار 
رئي�س جلنة النزاهة الرملانية طال الزوبعي يف 
وقييت �ضابييق اىل :  ان  م�ييرصوع قنيياة اجلي�س من 
امل�ضاريع املهمة يف العا�ضمة والذي حتوم حوله 
�ضبهات ف�ضاد، ومت حتويله اىل هيئة النزاهة ومن 
ثييم اىل حمكميية النزاهة للحكم ب�ضييان املخالفات 
التييي ح�ضلت يف هييذا امللف، الفتييا النظر اىل ان 
الرملييان ا�ضت�ضيياف اكييرث من م�ضييوؤول يف امانة 
بغييداد، ولكن هييذا امل�رصوع مل يكتمييل حتى االن، 

    
  

 جتييددت الدعوات يف اإقليم كرد�ضتان العراق، اىل التحرك ملواجهة 
خماطيير اإقاميية اإيران وتركيييا �ضدودا علييى نهري دجليية والفرات، 
�ضتحييرم العراق من ح�ضته القانونية يف مياه النهرين. ع�ضو جلنة 
الزراعيية واملييياه يف برملان كرد�ضتييان، عبد الرحمن علييي، اأطلق 
حتذيييرات من خماطر كبرة حتييدق بالرثوة املائية يف االقليم من 
جراء تقليييل اطاقات املياه، وبناء �ضييدود، وحتويل جمرى االأنهر 
واجلييداول ميين دول اجلييوار، اإ�ضافة اإىل عييدم وجييود ا�ضرتاتيجية 
وا�ضحة لدى ال�ضلطات يف كرد�ضتان لتاأمني مياه الزراعة وال�رصب 
للمواطنييني علييى املدى البعيد. وعّد علي، يف بيييان مبنا�ضبة اليوم 
العاملييي للمييياه، اأن »املخاطيير احلقيقية التي تهييدد االقليم تكمن 
يف اأن اأغلييب االنهييار واجلييداول التي ت�ضييب يف االقليييم تنبع من 
دول اجلوار )تركيا واإيييران( اللتني ال تلتزمان باالتفاقات املائية 
امل�ضرتكيية مييع االقليم، وتعمييان با�ضتمرار على جتفيييف م�ضادر 
املييياه االآتييية اإىل االإقليم«. واأ�ضييار اإىل اأن »احلكومة الرتكية تعمل 
منييذ �ضنييوات على م�ييرصوع �ضخم ي�ضمييى مب�رصوع )غيياب( والذي 
يت�ضميين بنيياء قرابيية 22 �ضداً 14 منهييا على نهر الفييرات و8 على 
نهيير دجلة والتييي �ضوف يكون لهييا تاأثر كبيير يف تخفي�س ن�ضب 
املييياه التي تدخل اإىل العراق واإقليييم كرد�ضتان«. وح�ضب امل�ضدر، 
فاإن اإيران بنت اأنفاقا وم�ضاريع اأروائية �ضخمة لتغير جمرى نهر 
�ضروان، الذي ياأتي 70 يف املئة منه من االأرا�ضي االإيرانية وي�ضب 

يف بحرة دربنديخان يف حمافظة ال�ضليمانية. وتطرق 
علييي اإىل م�ضاكل اإدارة الييرثوة املائية 

يف االإقليييم، قائييًا اإن 

»اإقليييم كرد�ضتييان يهدر نحو ثلثييي املياه التي تاأتيييه من االأمطار 
والثلييوج واالأنهييار واجلييداول ميين دول اجلييوار«. كمييا ان اإقليييم 
كرد�ضتان ميتلك )45( مليار مرت مكعب من املياه اجلوفية واالنهر 
وامل�ضطحييات املائييية، وهييو مييا يفييوق حاجتييه باأ�ضعيياف، وفق 
امل�ضييدر الذي لفت االنتبيياه اإىل اأن »حكوميية االإقليم مل تتمكن من 
تاأمني حاجيية االقليم من مياه ال�ضقي ومييياه ال�رصب للمواطنني«. 
ودعييا ع�ضييو جلنيية الزراعة واملييياه اإىل »اقرار قانييون يف برملان 
االقليييم للحفيياظ علييى الييرثوة املائييية ومنييع االنفييات واالهدار 
والت�ضويييه احلا�ضييل يف قطاع املياه باالإقليييم«. وكان اأكرم اأحمد، 
املدييير العام لل�ضدود وخمازن املييياه يف اإقليم كرد�ضتان، اأعلن اأن 
اخلطر الرئي�ضي الذي يهدد االإقليم، هو بناء �ضدود يف اإيران وتركيا 
علييى معظم منابع املييياه التي ت�ضب يف اأرا�ضيييه. واأكد اأن »اإيران 
تعمييل علييى بناء اأكييرث من ثاثيية �ضدود واأنفيياق كبييرة �ضتعرِّ�س 
مبجييرد االنتهاء ميين بنائها اإقليييم كرد�ضتان اإىل خطيير اجلفاف«. 
ويف ال�ضييياق ذاتييه، تخ�ضى �ضلطات اإقليم كرد�ضتييان من اأن يت�ضبب 
بنيياء �ضد يف مدينيية كرمان�ضاه االإيرانية بجفاف ق�ضم كبر من نهر 
�ضييروان الرافد الرئي�ضييي لبحرة دربنديخان التييي تزود حمافظة 
ال�ضليمانييية واإدارة كرميييان بامليياء والطاقيية الكهربائييية. وطبقًا 

خلييراء عراقيني، فاإن »انتهيياء م�رصوع �ضد داريان 
يف حمافظة كرمان�ضيياه االإيرانية 

 ،2018 عييام 

�ضيت�ضبب بجفاف جزء كبر ميين اأرا�ضي اقليم كرد�ضتان الزراعية، 
و�ضيييوؤدي اإىل خلييق ازميية مييياه كبييرة يف حمافظييات حلبجيية 
وال�ضليمانية و�ضيتم فقدان م�ضاحات وا�ضعة من االأرا�ضي الزراعية 
يف حلبجيية و�ضيد �ضييادق ودربنديخييان، اإ�ضافيية اإىل فقدان قدرة 
�ضييد دربنديخييان علييى انتيياج الطاقيية الكهربائييية. ويف حمافظة 
دييياىل املجاورة الإيران، �ضبق للجنة »من اأجل الوند«، وهي اإحدى 
منظمات املجتمع املدين اأن اأعلنت تنظيم حملة للعمل على اإغاق 
منفييذ املنذرية احلدودي مع اإيران احتجاجييا على جتفيف طهران 
لنهيير الونييد الذي مير يف ق�ضيياء خانقني. وتنييوي اللجنة، وفق ما 
اأعلنييت، »القيام بحملة جماهرية الإغاق معر املنذرية احلدودي 
مع اإيران وقال با�ضل يحيى، املتحدث با�ضم »جلنة من اأجل الوند« 
اأن »االأخييرة �ضتو�ضع نطيياق احتجاجاتها لت�ضمييل معابر حدودية 
اأخييرى بييني اإيييران واإقليييم كرد�ضتييان«. وطالييب »حكوميية حيييدر 

العبييادي بو�ضييع حييل جييذري ملعاجلة امل�ضيياكل مييع اإيران«، 
وا�ضفا جتفيف مياه نهر الوند بي »احلرب التي 

ت�ضنها اإيران على العراق«.
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ت�ضوييية  عنييد  النفييط  �ضعيير  ارتفييع 
تعامييات ليحقييق خييام "ناميك�س" 
اأعلييى اإغيياق يف 8 اأ�ضهيير، مع تقرير 
ال�ييرصق  مبنطقيية  التوتييرات  حييول 
الت�رصيحييات  وبدعييم  االأو�ضييط، 
اتفيياق  متديييد  ب�ضيياأن  االإيجابييية 
تقرييير  وذكيير  االإنتيياج.  تخفي�ييس 
حديييث اليييوم اأن التدفقييات النفطية 
ال�ضييادرة ميين منطقة �ضمييال العراق 
اإىل تركيا قد توقفت، وذلك عقب اأيام 
ميين عودة �ضيطييرة احلكومة العراقية 
علييى املنطقة، مما قييد يزيد خماوف 
امل�ضتثمرين ب�ضاأن اإمدادات اخلام يف 

اأكر ثاين منتجي منظمة "اأوبك".

"البيتكوين" باأكرث من   قفزت عملة 
االثنني،  اليوم  تعامات  خال   6%
دوالر.   6100 م�ضتوى  وتخطت 
�ضباحًا   10:55 ال�ضاعة  وبحلول 
عملة  ارتفعت  جرينت�س،  بتوقيت 
اإىل   6.2% بنحو  "البيتكوين" 
�ضوقية  قيمة  عر  دوالر،   6158.7
اأن  بعد  وذلك  دوالر،  مليار   102.6
كانت تخطت م�ضتوى 6255 دوالراً 
بداية  ومنذ  اليوم.   تعامات  خال 
عملة  ارتفعت  اجلييياري،  االأ�ييضييبييوع 
حيث   ،4.9% بنحو  "البيتكوين" 
 5844 م�ضتوى  عند  تقف  كييانييت 

دوالراً.

الواليات  يف  االدخييار  معدل  هبط   
املا�ضي،  ال�ضهر  خييال  املييتييحييدة 
لي�ضجل اأدنى م�ضتوى يف 10 �ضنوات، 
ال�ضخ�ضي ملعدل  االإنفاق  مع جتاوز 
منو الدخل يف اأكر اقت�ضاد بالعامل.

التجارة  وزارة  بيانات  واأظييهييرت 
االثنني،  اليوم  ال�ضادرة،  االأمريكية 
الدخل  من  ال�ضخ�ضي  االدخيييار  اأن 
تراجع  املتحدة  الواليات  املتاح يف 
�ضبتمر  �ضهر  خيييال   3.1% اإىل 
ال�ضهر  يف   3.6% مقابل  املا�ضي، 
ال�ضابق له، م�ضجًا اأدنى م�ضتوى منذ 

دي�ضمر 2007.

مياه العراق.. سدود إيرانية وتركية تحرج مشاريعنا الزراعية 

اتهامات تطال أمناء بغداد.. مسؤولية هدر مليارات الدوالرات 
قناة الجيش مشروع مؤجل إنجازه .. 

قال الهيئة  الوطنية لال�ستثمار 
ان هذه امل�ساريع املتلكئة 
�سببها ال�سركات املتعاَقد 

معها والتي ال متتلك اخلربة  
والتاريخ يف جمال اال�ستثمار 

ومن ثم نقع يف ما ي�سمى 
باملقاولني الثانويني والذين 

يقومون ببيع العقود اىل 
ا�سخا�ص اخرين والنتيجة 

موا�سفات رديئة وتلكوؤ 
بامل�سروع وهدر لالموال 

والتي ر�سدت اليه ، وعليه 
فان اجلهة املنفذة ال متلك 

القدرة على متويل امل�سروع، 
وا�سبحت مدة تنفيذ م�سروع  
قناة اجلي�ص  من �سنتني   اىل 
ثماين �سنوات وهو قد ركن  

جانبا  ..

بغداد- متابعة

بغداد- خاص

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


