
اقتصاد4

العراق يخسر مليون دوالر شهريا بسبب تهريب سعات االنترنت بكركوك

نها من  اأك��دت هياأة النزاه��ة متكُّ
�ضبط اأرب��ع مناطق يف حمافظة 
كرك��وك يتم من خالله��ا تهريب 
�ضعات اإنرتنت، مبينًة اأن ما كان 
يت��م تهريب��ه ع��ر تل��ك املناطق 
دوالر  ملي��ون  الدول��ة  يكل��ف 

�ضهريًا.
واأو�ضحت دائ��رة التحقيقات يف 
الهي��اأة اأن فريق��ًا فني��ًا  موؤلف��ًا 
مبوج��ب اأم��ر وزاري �ض��ادر عن 
الهي��اأة باإ���راف مع��اون مدي��ر 
مكتب حتقي��ق الهياأة يف كركوك 
وع�ضوي��ة حمق��ق ومهند�س منه 
واأع�ض��اء م��ن وزارة االت�ضاالت  
واالت�ض��االت  االإع��الم  وهي��اأة 
االأم��ن  جه��از  م��ع  وبالتن�ضي��ق 
الوطن��ي، متكنوا م��ن تنفيذ اأربع 
عملي��ات �ضب��ٍط لتهري��ب �ضعات 
االإنرتني��ت يف املحافظة،  مبينًة 
اأن املناطق التي كان يتم عرها 
ك��ري  الت��ون  ه��ي:  التهري��ب، 
و�ضباكن��ن  و�ض��وان  والدب���س 

و�ضوارو.
��ات  العمليَّ الدائ��رة  وا�ضاف��ت 
اأ�ضف��رت ، الت��ي مت تنفيذه��ا يف 
تل��ك املناط��ق مبوج��ب مذكرات 
�ضبٍط ق�ضائيٍة، عن قطع خلطوط 
التهريب، واإ�ضقاط اأبراج من�ضوبة 
خالف��ًا للقان��ون،  والتحرز على 
اأجه��زة ترا�ضل ومع��دات واأدوات 
عملي��ات  يف  ت�ضتخ��دم  كان��ت 
تت�ضب��ب  كان��ت  الت��ي  التهري��ب 
به��در مبال��غ كب��رة م��ن امل��ال 
الع��ام، ف�ض��اًل عم��ا حتدث��ه م��ن 
�ض��وء اخلدمة املقدم��ة للمواطن، 
وتهرب م��ن املراقب��ة احلكوميَّة 

لل�ضعات املهربة.
 ونوه��ت الدائ��رة اىل ان الفري��ق 
الفنيُّ  املعن��يُّ  بتنفيذ العمليَّات 
عر�س جميع امل��رزات اجلرميَّة 
��ات   العمليَّ تل��ك  يف  امل�ضبوط��ة 
على قا�ض��ي التحقيق املخت�س، 
ف�ضاًل ع��ن مدير اإحدى ال�ركات 

بال�ضل��وع  املتهم��ة  ��ة  االأهليَّ
تت��م  الت��ي  التهري��ب  ��ات  بعمليَّ
باملحافظ��ة، وق��د ق��رر القا�ضي 
ذم��ة  عل��ى  املته��م  توقي��ف 

التحقيق.
ق��د  االت�ض��االت،  وكان��ت وزارة 
اعلن��ت يف وقت �ضاب��ق االطاحة 
باكر عملي��ات التهريب ل�ضعات 
االنرتن��ت يف حمافظ��ة كركوك، 
مبين��ة ان العملية تع��ادل �ضبط 
�ضهري��ًا  دوالر  ملي��ون  خم�ض��ة 

ح�ضب التقديرات.
اإن   ، بي��ان  ال��وزارة يف  وقال��ت 
االت�ض��االت متكن��ت من  "وزارة 
االطاحة باكر عمليات التهريب 
ل�ضعات االنرتنت يف كركوك، بعد 
ان جنح��ت بجه��ود العاملن يف 
ال��وزارة وبا���راف مبا���ر من 
وزير االت�ضاالت �ضخ�ضيا مب�ضك 
املهربن وهم باجلرم امل�ضهود".
وا�ضاف��ت ال��وزارة، "وق��د مت يف 
ه��ذه العملي��ة الناجح��ة تفكي��ك 
تهري��ب  اب��راج  م��ن  جمموع��ة 
كرك��وك،  يف  االنرتن��ت  �ضع��ات 
الت��ي كانت ته��رب ال�ضع��ات من 
اقليم كرد�ضت��ان، كما جنحت يف 
ايق��اف عمل كيب��ل �ضوئي ممتد 
ب�ضكل غر قانوين من ال�ضليمانية 
اىل كرك��وك، حي��ث تق��در �ضعات 
االنرتن��ت املهربة الت��ي اطاحت 
به��ا وزارة االت�ضاالت بالتعاون 
م��ع هيئة النزاهة وهيئة االعالم 
االم��ن  وجه��از  واالت�ض��االت 
الوطن��ي مب��ا يق��در �ضبع��ة عل��ى 
اقل تقدي��ر، وهو ما يعادل �ضبط 
�ضهري��ًا  دوالر  ملي��ون  خم�ض��ة 

ح�ضب التقديرات".
وتابعت ال��وزارة، "�ض��وف تدرج 
ال�ركات ذات ال�ضلة باملو�ضوع 
يف القائمة ال�ضوداء بعد تقدميهم 
ه��ذه  باإعتب��ار  الق�ض��اء،  اىل 
ال���ركات ت�ضه��م ب�ض��كل فعل��ي 
البن��ى  تخري��ب  يف  ومتوا�ض��ل 
االت�ض��االت  ل��وزارة  التحتي��ة 

العراقية".

بغداد - الجورنال

تجديد اتفاقية استيراد النفط الخام من 
العراق

االتفاق مع االردن له مردودات 
اقتصادية كبيرة

استغالل التجار اعفاء الضرائب على 
السلع االردنية

مع شركة ايرانية فتح افاق تعاون 
جديدة

بغ��داد - اجلورن��ال: قال وزير البرتول والرثوة املعدني��ة امل�ري طارق املال، 
اإن ب��الده ب�ضدد جتدي��د اتفاقية ا�ضتراد النفط اخلام من الع��راق، بواقع مليون 
برميل �ضهريا، خالل 2019، وهي ذات الكمية املتفق عليها يف 2018. ونقلت 
املواق��ع امل�رية عن املال الق��ول، اأن" الهدف من جتدي��د االتفاقية مع العراق 
ه��و تدب��ر االإمدادات الالزم��ة لال�ضتهالك املحل��ي". ويف 2017، وافقت م�ر 
عل��ى �راء 12 مليون برميل نف��ط �ضنويا من العراق، مبوجب اتفاق تو�ضل اإليه 
البل��دان نهاية 2016. ول��دى العراق وم�ر واالأردن، اتفاق على مد خط اأنبوب 

نفط من حقول الب�رة حتى ميناء العقبة اأق�ضى جنوب اململكة الها�ضمية.

بغ��داد - اجلورن��ال: اعتر رئي�س جمل���س الوزراء عادل عبد امله��دي، ان االتفاق 
مع االردن له مردودات اقت�ضادية كبرة، فيما ا�ضار اىل ان عدم اكتمال الكابينة 
الوزاري��ة كان عبئا عل��ى احلكومة. وقال عبد املهدي يف كلم��ة له خالل املوؤمتر 
اال�ضبوع��ي ، اإن "االتف��اق مع االردن له م��ردودات اقت�ضادية كب��رة وهو طريق 
مه��م لتوف��ر فر���س العم��ل". وا�ضاف عبد امله��دي، اأن "ع��دم اكتم��ال الكابينة 
الوزارية كان عبئا على احلكومة، ولكنه مل يوقفنا". وكان العراق واالرد قد ابرما 
جمموع��ة اتفاقي��ات ت�ضمنت ت�ضدير النف��ط با�ضعار مدعوم��ة اىل االردن واعفاء 

ال�ضلع االردنية من ال�رائب ف�ضال عن اعادة افتتاح منفذ طريبيل احلدود.

بغ��داد - اجلورنال: ك�ضف رئي�س احتاد ال�ضناعات العراقي علي �ضبيح، اعفاء 
الب�ضائ��ع االردني��ة م��ن الكمرك معناه اعف��اء العامل من خ��الل التحايل الذي 
�ضينفذه التجار. وقال �ضبيح يف حديث تلفزيوين ، ان " اعفاء الب�ضائع االردنية 
من التعرفة الكمركية �ضيوؤدي اىل اعفاء العامل من خالل التحايل الذي �ضيقوم 
به التجار بو�ضع عبارة )�ضنع يف االردن( على املنتج القادم من دول اجنبية 
اخ��رى "، م�ضرا اىل ان " قرار اعفاء 399 م��ادة من قبل احلكومة �ضينتج عنه 
ح��دوث توق��ف للمنتج املحلي وا���رار يف القطاع ال�ضناع��ي اخلا�س والذي 

يقدر عدد امل�ضتفيدين والعاملن يف القطاع 4.5 مليون مواطن ".

بغداد - اجلورنال: بحثت �ركة املواد الغذائية يف وزارة التجارة مع وفد ال�ضفارة االيرانية 
و�ركة GTC االيرانية فتح افاق تعاون جديدة وحل املتعلقات ال�ضابقة. وذكرت الوزارة 
يف البيان، ان "ال�ركة و�ضمن خططها وبراجمها للعودة لن�ضاطها اال�ضا�ضي ت�ضعى لتفعيل 
املتاج��رة م��ع ال���ركات املتخ�ض�ض��ة يف جمال االغذي��ة للتعاقد معه��ا". ويف �ضياق دعم 
املنت��ج املحل��ي، او�ضح��ت الوزارة ان "وف��د من ال�رك��ة تراأ�ضه معاون مدير ع��ام ال�ركة 
وممثل��ي عن ال�ضيطرة النوعي��ة والرقابة والتدقيق واال�ضت��راد زار م�ضنع علي الهادي )ع( 
للزي��وت النباتي��ة العام��ة ل��وزارة ال�ضناعة واملع��ادن يف �ضبيل حتقيق التع��اون امل�ضرتك 

المكانية جتهيز الوزارة مبادة الزيت الذي يوزع �ضمن مفردات البطاقة التموينية ".
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البصرة تطالب بمنع استيراد الطماطم
العراق وايران يتفقان على آلية التسديد المالي 

بين البلدين

التخطيط تعلن توجهاتها لتطوير البيئة االستثمارية في العراق

�ضارك الع�رات من مزارعي الطماطم يف الب�رة، 
ام���س االأربعاء، يف تظاهرة للمطالبة بتطبيق قرار 
منع ا�ضتراد الطماطم من دول اجلوار، وعروا عن 
احتجاجهم من خالل قطع اأحد الطرق املوؤدية اإىل 

حقل نفطي.
وقال اأحد امل�ضاركن يف التظاهرة �ضياء الباهلي 
، اإن "الع���رات م��ن املزارع��ن واأ�ضح��اب مزارع 
الطماط��م يف ق�ض��اء الزب��ر خرج��وا يف تظاه��رة 
احتجاجية قرب موقع ت�ضويق املحا�ضيل الزراعية 
)العل��وة( للمطالب��ة باإيق��اف تدف��ق الطماطم من 
دول اجل��وار وتطبي��ق ق��رار وزارة الزراع��ة مبن��ع 

ا�ضترادها حلن انتهاء املو�ضم".
م��ن  كب��رة  "كمي��ات  اأن  اإىل  البه��اديل،  ولف��ت 
الطماط��م امل�ضت��وردة ت�ض��ل اىل اأ�ض��واق الب���رة 
واملحافظات االأخرى، مما انعك�س �ضلبًا على قدرة 

املزارع��ن العراقي��ن عل��ى ت�ضوي��ق حما�ضيله��م 
باأ�ضعار منا�ضبة".

واأ�ض��اف، اأن "امل�ضارك��ن يف التظاه��رة قطع��وا 
ب�ض��كل جزئي وموؤقت اأحد الطرق املوؤدية اىل حقل 

الرميل��ة النفطي تعب��راً عن احتجاجه��م"، م�ضراً 
اإىل اأن "مزارع��ي الطماطم ب�ضدد القيام مبزيد من 
االحتجاجات ال�ضلمية يف حال عدم التزام املنافذ 
احلدودي��ة بق��رار وزارة الزراع��ة املتعل��ق بحظ��ر 

ا�ضتراد الطماطم".
يذك��ر اأن حمافظة الب�رة ت�ضم نح��و ثالثة اآالف 
مزرع��ة للطماط��م بع��د اأن كان عدده��ا قب��ل عام 
2003 ال يق��ل عن �ضبعة اآالف مزرعة، ومعظمها 
تقع �ضم��ن ق�ضاء الزبر، ويعم��ل يف تلك املزارع 
الت��ي تعتم��د كلي��ًا على املي��اه اجلوفي��ة اأكرث من 
�ضبع��ة اآالف مزارع، وتعد نواحي �ضفوان واأم ق�ر 
وخ��ور الزبر من اأ�ضهر مناطق زراعة الطماطم يف 
العراق رغم بيئته��ا ال�ضحراوية، وتت�ضدر الب�رة 
املحافظ��ات العراقي��ة االأخ��رى باإنت��اج حم�ضول 
ي��رتاوح  ال�ضت��اء، حي��ث  الطماط��م خ��الل ف�ض��ل 
اإنتاجه��ا املو�ضم��ي ع��ادة ماب��ن 350 اإىل 500 

األف طن.

وقع البنك املركزي العراقي مع نظره االيراين 
اتفاقية حول اآلية الت�ضديد املايل بن البلدين.

وق��ال رئي���س البن��ك املرك��زي االإي��راين عب��د 
النا���ر همت��ي لوكال��ة 'اإرن��ا' االيراني��ة، اإنه 
'مت التوقي��ع عل��ى اتفاقية مع البن��ك املركزي 
العراق��ي ح��ول اآلي��ة الت�ضديد امل��ايل املتعلقة 
ب�ض��ادرات الكهرب��اء والغ��از و�ضائ��ر ال�ضل��ع 
االيراني��ة ايل الع��راق'. واأ�ض��اف همت��ي انن��ا 
'ن�ضه��د حالي��ا حجما ملحوظا م��ن ال�ضادرات 
�ضواء يف القطاع العام ام القطاع اخلا�س لكن 
هن��اك بع���س العقبات يف املج��ال امل�ريف 
وامل��ايل، مم��ا يعر�س امل�ضدري��ن اإىل م�ضاكل 

يف هذا املجال'.
وا�ض��ار همت��ي اىل ان��ه �ضيج��ري 'خ��الل هذه 
الزي��ارة )اإىل الع��راق( الت��ي ت�ضتغ��رق يومن، 
حمادث��ات مع حماف��ظ البنك املرك��زي، وزير 
املالي��ة العراق��ي ح��ول الق�ضاي��ا والعقب��ات 
النتيج��ة  التو�ض��ل ايل  اج��ل  املوج��ودة م��ن 

املرجوة يف هذا املجال'.
وي�ضتورد الع��راق من ايران الطاقة الكهربائية 
ع��ر اربع خط��وط وبطاقة تبل��غ 1000 ميغا 
واط، فيما ي�ضتورد اي�ضا الغاز اجلاف لت�ضغيل 
بع�س املحطات الكهربائية، وتعتر ايران احد 
ال��دول التي يعتم��د عليها الع��راق اي�ضا ب�ضكل 

كبر يف ا�ضتراد ال�ضلع والب�ضائع منها.

هذا واأعل��ن الرئي�س اجلمهوري��ة برهم �ضالح، 
ونظ��ره االإي��راين ح�ض��ن روح��اين، يف وق��ت 
�ضابق اأن بلديهما ي�ضعيان لرفع حجم التبادل 
التج��اري بينهما، متجاهل��ن بذلك العقوبات 
الت��ي فر�ضته��ا الوالي��ات املتح��دة االأمريكية 
عل��ى طهران. ج��اء ذلك خ��الل موؤمتر �ضحفي 
م�ض��رتك م��ن العا�ضم��ة طه��ران، الت��ي و�ضل 
اإليها "�ضالح"، �ضباح اليوم ال�ضبت، يف زيارة 
ر�ضمي��ة تلبي��ة لدع��وة روح��اين، �ضم��ن جولة 

اإقليمية بداأها االأ�ضبوع املا�ضي.

وق��ال الرئي���س العراقي يف املوؤمت��ر ال�ضحفي 
عقب اجتماعه مع روحاين: "تربطنا مع اإيران 

عالقات وثيقة ونحر�س على تطويرها".
واأ�ضاف �ضال��ح يف املوؤمتر: "اآن االأوان لقيام 

منظومة اإقليمية تخدم �ضعوب املنطقة".
وتاب��ع: "نري��د للع��راق اأن يك��ون �ضاحة تالٍق 
وتوافق ب��ن دول املنطق��ة ال �ضاحة �راع"، 
ب��ن  النف��وذ  عل��ى  ال���راع  اإىل  اإ�ض��ارة  يف 
الوالي��ات املتح��دة االأمريكي��ة واإي��ران داخل 

العراق.

اعلن وزي��ر التخطيط، ن��وري الدليمي، توجه��ات الوزارة 
املقبل��ة لتطوير بيئ��ة اال�ضتثم��ار املحل��ي واالجنبي يف 
الع��راق، موؤك��داً االعتماد على اأ�ض�س حتقي��ق التوازن بن 
امل�ضلحة الوطنية وم�ضلحة امل�ضتثمر، مبا يتوافق وروؤية 
الوزارة للتنمي��ة والتنمية امل�ضتدامة لعراق ٢٠٣٠. وقال 
الدليم��ي، خ��الل م�ضاركت��ه يف اعم��ال ُملتق��ى الرافدين 
املنعق��د يف بغ��داد للم��دة م��ن ٤-٦ �ضباط اجل��اري، اإن 
"العراق اأم�ضى بيئة غر جاذبة لالإ�ضتثمار ب�ضبب االفتقار 
اىل ال�ضفافي��ة و�ضي��وع الف�ض��اد االداري والبروقراطي��ة 
وعدم اجلدية والكفاءة يف تطبيق الت�ريعات"، داعيا اىل 
"اال�ضتفادة امُلثلى م��ن الرثوة النفطية، وتنويع م�ضادر 
االقت�ض��اد العراقي، وامل�ضارك��ة الفاعلة يف تطوير هيكل 

ال�ضناع��ات الكيمياوية، وال�ضناع��ات ال�ضائدة واملكملة 
له��ا، و�ض��واًل اإىل تطوي��ر ي�ضمل جميع القطاع��ات". واأكد 
اأن "االقت�ض��اد العراق��ي يع��اين من عزلته ع��ن التطورات 
العاملي��ة، ال�ضيما  التكنولوجي��ة منها"، م�ضراً اىل اأهمية 
جتاوز ذل��ك من خالل اال�ضتفادة النوعي��ة من اال�ضتثمار 
االجنب��ي املبا�ر. و�ض��دد الدليمي على "���رورة زيادة 
العائ��دات النفطي��ة م��ن خ��الل اال�ضتثم��ار املرم��ج يف 
تطوير احلقول، وزيادة طاقتها االنتاجية، وتفعيل كفاءة 
العن�ر الب�ري يف اجلوانب الفنية". ويخطط العراق اىل 
تنويع م�ضادر دخله وعدم االعتماد على االيرادات النفية 
ع��ر تفعي��ل قاعات��ه االنتاجي��ة واال�ضتثم��ار. وو�ضع��ت 
وزارة التخطي��ط خط��ة خم�ضي��ة للتنمية الوطني��ة لتقليل 
ن�ضب��ة الفقر وامت�ضا�س البطالة يف البلد من خالل تنفيذ 

م�ضاريع اقت�ضادية يف البلد.

بغداد - الجورنال

بغداد - الجورنال

بغداد - الجورنال

63.3

20.3

4.6

ارتف��ع مع��دل الت�ضخ��م يف تركي��ا بن�ضب��ة 1.06 ٪ يف يناير/
كان��ون الث��اين، عل��ى اأ�ضا���س �ضن��وي، لي�ض��ل اإىل 20.35 %، 
بح�ض��ب بي��ان ملعه��د االإح�ض��اء الرتكي،.ويع��د ه��ذا االرتفاع 
االأول يف مع��دل الت�ضخ��م الرتك��ي ال��ذي اتخذ منح��ى هبوطي 
من��ذ اأكتوبر/ ت�رين اأول 2018، كم��ا ياأتي خمالفا لتوقعات 
احلكوم��ة والبنك املرك��زي اللذين توقعا هب��وط معدل ت�ضخم 
االأ�ضعار خالل العام اجلاري، بعد بلوغها م�ضتويات قيا�ضية يف 
2018. وقال معهد االإح�ضاء الرتكي، اإن الت�ضخم ارتفع ب�ضغط 
م��ن زيادة بلغ��ت 6.43 ٪ يف اأ�ضعار االأغذية وامل�روبات غر 

الكحولية مقارنة ب�ضهر دي�ضمر/ كانون االأول.

ارتفع��ت اأ�ضعار النف��ط، اإىل اأعلى م�ضتوى من��ذ بداية العام 
نتيجة �ض��ح يف االأ�ض��واق ب�ضبب تخفي�ض��ات االإنتاج التي 

تقودها اأوبك والعقوبات االأمركية على فنزويال.
وارتفع��ت العق��ود االآجل��ة خل��ام القيا���س العامل��ي مزيج 
برنت الأعلى م�ضتوى من��ذ بداية العام عند 63.37 دوالراً 
للرمي��ل بحل��ول ال�ضاع��ة الواح��دة بتوقي��ت بغ��داد بع��د 
اأن �ضع��دت ثالث��ة باملئ��ة يف اجلل�ض��ة ال�ضابق��ة. و�ضجلت 
العقود االآجلة خلام غرب تك�ضا�س الو�ضيط االأمركي اأعلى 
م�ضت��وى هذا الع��ام عن��د 55.68 دوالراً للرمي��ل بعد اأن 

ارتفعت بالفعل 2.73 باملئة يف اجلل�ضة ال�ضابقة.

اعلن��ت �ضحيفة "الراي" الكويتية، عن ت�ضديد العراق 300 
ملي��ون دوالر اىل للكوي��ت وقال��ت ال�ضحيف��ة، اإن "العراق 
�ض��ّدد للكويت اأخراً 300 ملي��ون دوالر كدفعة من �ضل�ضلة 
تعوي�ض��ات تلتزم به��ا بغداد جتاه الكويت ج��راء اخل�ضائر 
واالأ���رار التي تكبده��ا االأفراد، وال���ركات، واحلكومة، 

واملنظمات الدولية جراء حرب اخلليج".
وكان��ت جلن��ة االأمم املتح��دة، املعني��ة بالتعوي�ضات عن 
اأ���رار الغزو العراق��ي للكويت، األزمت بغ��داد ب�ضداد 4.6 
ملي��ار دوالر نقداً، لكن هذه املدفوعات توقفت منذ اأكتوبر 
2014، ب�ضب��ب حتدي��ات اأمني��ة وم�ض��اكل يف امليزاني��ة 

واجهها العراق.
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