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اقتصاديات العراق العراق يتسلم منحة الدول الداعمة ابتداء من األسبوع المقبل

العراق يفاوض شركات نفطية لتطوير حقوله وإنشاء 
مصفى جنوبي البالد

 
لتطوير  نفطية  �رشكات  مع  مفاو�ضات  العراق  يجري   
تلك  تهدف  فيما  البالد،  جنوبي  م�ضفى  واإن�ضاء  حقول 
النفطي  العراق  اإنتاج  معدل  على  للحفاظ  املفاو�ضات 
موقع  وبح�ضب  ي��وم��ي��ًا.  برميل  م��الي��ن   4.8 ب��ح��دود 
وزارة  فاإن  االقت�ضادية،  لالأخبار  "بلومبريغ" االأمريكي 
النفط العراقية ك�ضفت عن مفاو�ضات مع �رشكة "اك�ضون 
موبل" االأمريكية، و "برتوجاينا" ال�ضينية لتطوير حقلن 
نفطين يف جنوبي البالد، �ضعيًا للحفاظ على معدل اإنتاج 
يوميًا  برميل  مالين   4.8 بحدود  للبالد  الكلي  النفط 
خالل املدة املتبقية من عام 2016. وقال وكيل وزارة 
قدمتا  "ال�رشكتن  اإن  النعمة،   فيا�ض  العراقية  النفط 
النفطين  عمر  ونهران  ارطاوي  حقلي  لتطوير  عرو�ضًا 
تاأمل  والتي  العراق،  جنوبي  يف 
ال����������وزارة 

برميل  األف   550 اإىل  �ضويًا  اإنتاجهما  معدل  ي�ضل  باأن 
يوميًا"، مبينًا اأن "اإنتاج احلقلن يقف االآن عند 70 األف 
باأن  ترغب  "الوزارة  اأن  النعمة،  واأ�ضاف  يوميًا".  برميل 
يبا�رش العمل بامل�رشوع خالل �ضتة اأ�ضهر"، م�ضرياً اإىل اأن 
"جمموع االإنتاج الكلي للنفط يف العراق ي�ضل حاليًا اإىل 
4.78 مالين برميل يوميًا، 4 مالين منها تنتجها حقول 
كرد�ضتان  اإقليم  حكومة  ت�ضهم  فيما  اجلنوب،  يف  العراق 
 700 من  يقارب  ما  ب�ضخ  تقوم  حيث  املتبقي،  بانتاج 
األف برميل باليوم ب�ضكل م�ضتقل عن حكومة املركز". واأكد 
وكيل وزارة النفط، اأن "معدل ال�ضادرات النفطية العراقية 
3.19 مالين برميل يوميًا"، مرجحًا  من اجلنوب بلغت 
اإىل  احلقول  لتلك  النفطية  ال�ضادرات  معدالت  "تبلغ  اأن 
3.2 مالين برميل يوميًا مع نهاية �ضهر متوز اجلاري". 
"مفاو�ضات منف�ضلة يجريها العراق  وك�ضف النعمة، عن 
للتو�ضل  الكورية،  "كوكاز"  و�رشكة  "برتوجاينا"  مع 
األف   300 بطاقة  م�ضفى  لبناء  نهائية  اتفاقية  اإىل 
النا�رشية  يف  نفطي  حقل  وتطوير  يوميًا  برميل 
جانب  من  العراق".  جنوبي 
اأكد  اآخ��ر 

ع�ضو جلنة االقت�ضاد واال�ضتثمار الربملانية النائب اأحمد 
الكناين، ام�ض، اأن منحة الدول الداعمة للعراق خم�ض�ضة 
التحتية،  البنى  وتطوير  عمل  فر�ضة  األ��ف   20 لتوفري 
االأم��وال. وقال  تلك  ت�ضكيل جلنة ملتابعة  اىل  اأ�ضار  فيما 
الكناين، ل�)اجلورنال(اإنه "مت ت�ضكيل جلنة من قبل مكتب 
رئي�ض الوزراء ملتابعة االأموال التي ح�ضل عليها العراق 
وتوزيعها  �رشفها  ليتم  له،  املانحة  الدول  موؤمتر  خالل 
املعنية".  اجلهات  قبل  من  و�ضفافة  متنا�ضبة  ب�ضورة 
األف   20 لتوفري  خ�ض�ضت  االأم��وال  "تلك  اأن  واأ���ض��اف، 
النازحن،  واإع��ادة  التحتية  البنى  وتطوير  عمل  فر�ضة 
اأن  مبينا  وال�ضحة"،  التعليم  قطاعي  تطوير  عن  ف�ضال 
"منحة املليارين و200 �ضيتم �رشفها على �ضكل مراحل، 
واأو�ضح  املقبل".  االأ�ضبوع  من  ب��دءا  ا�ضتالمها  و�ضيتم 
ولي�ضت  للعراق  تعد منح وهبة  االأموال  "تلك  اأن  الكناين، 
ديون"، م�ضريا اىل اأن "�ضندوق الدويل متوا�ضل يف منح 
النفط  �ضكل دفعات". وكانت وزارة  للعراق على  قرو�ضه 
قد اعلنت عن ت�ضدير �ضحنتن جديدتن من الغاز ال�ضائل 
ومكثفات الغاز عرب املوانئ اجلنوبية يف الب�رشة. وقال 
يف  يون�ض  حامد  الغاز  �ضناعة  ل�ضوؤون  ال��وزارة  وكيل 
الثالثة  ال�ضحنة  الوزارة قامت بت�ضدير  اإن  بيان 
بكمية  ال�ضائل  الغاز  من 

2000 الفي طن من �ضمن الكمية املقررة للت�ضدير من 
قبل �رشكة غاز الب�رشة والبالغة 10 ع�رشة اآالف طن من 
والبالغة  الغاز  مكثفات  من  ال�ضاد�ضة  وال�ضحنة  امل��ادة، 
املتحدث  قال  جانبه  من  مكعب.  مرت  األف   21 كميتها 
با�رشت  الوزارة  اأن  جهاد  عا�ضم  الوزارة  با�ضم  الر�ضمي 
الغاز  مكثفات  من  الفائ�ض  بت�ضدير  ا�ضهر  عدة  ومنذ 
والغاز ال�ضائل لرتفد بها االيرادات املالية خلزينة الدولة، 
ا�ضافة اىل ت�ضديرها النفط اخلام، م�ضريا اىل ان الوزارة 
يف  الت�ضدير  واأنابيب  ومن�ضات  موانئ  بتاأهيل  ما�ضية 
الناقالت  من  ممكن  عدد  اكرب  ال�ضتقبال  ق�رش  ام  ميناء 
من  جديدة  كميات  �ضخ  ل�ضمان  الكبرية  احلموالت  ذات 
ت�ضديرية  وبطاقات  العاملية  اال�ضواق  اىل  ال�ضائل  الغاز 
�ضهر  نهاية  التاأهيل  م�رشوع  انتهاء  املوؤمل  ومن  عالية، 
ايلول املقبل. يذكر ان الوزارة قامت يف 22 متوز اجلاري 
 1600 بت�ضدير ال�ضحنة الثانية من الغاز ال�ضائل بكمية 
 24 بكمية  اخلام�ضة  ال�ضحنة  ت�ضديرها  عن  ف�ضال  طن، 

الف مرت مكعب من مكثفات الغاز.
عن   ،2016 متوز   2 ال�ضبت  اأعلنت،  النفط  وزارة  وكانت 
الغاز امل�ضال عرب مرفاأ خم�ض�ض  اأول �ضحنة من  ت�ضدير 
لت�ضدير الغاز يف حمافظة الب�رشة، فيما ا�ضارت اىل انها 
يف طور تنفيذ خطة ا�ضرتاتيجية تهدف اىل اإنهاء ظاهرة 
بحلول  النفط  ا�ضتخراج  لعمليات  امل�ضاحب  الغاز  حرق 

عام 2018.
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مشاكل الزراعة في العراق.. 
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كردستان تدفع 24.9 مليون دوالر النرجي 
عن مستحقات انتاج النفط

المعارض العراقية تصدر قائمة جديدة 
بالمواد الممنوع استيرادها

المباشرة بتأهيل الخدمات لمنفذ عرعر 
الحدودي مع السعودية

اعلنت �رشكة جينيل انرجي الرتكية، ان حكومة اقليم كرد�ض��تان دفعت 
لل�رشكة مبلغ 24 مليونا و910 الف دوالر كم�ضتحقات عن انتاج النفط 
يف �ض��هر حزيران املا�ضي. وتتوىل ال�رشكة انتاج النفط يف حقل طقطق 
باقليم كرد�ض��تان منذ عام 2011 وقامت ال�ض��هر املا�ض��ي بانتاج ما 
معدل��ه 62 الفا و979 برميال من النفط يوميا. وت�ض��لمت ال�رشكة مبلغ 
13 مليونا و700 الف دوالر نقدا ومن املقرر ان يتم ت�ضليمها املبلغ 
املتبق��ي خ��الل االي��ام املقبلة، واملبل��غ الكام��ل يت�ض��من 20 مليونا 
و820 الف دوالر حقوق لل�رشكة و4 مالين و900 دوالر كتعوي�ضات 

لل�رشكة.

 اأعل��ن نائب رئي�ض جلنة اال�ض��تثمار يف جمل�ض حمافظة وا�ض��ط حيدر ه�ض��ام 
الفيل��ي يوم اجلمعة عن اال�ض��تعداد لت�ض��غيل مطار الكوت يف منت�ض��ف �ض��هر 
كان��ون االأول من هذا الع��ام للبدء بالعمل باملح��الت الداخلية كمرحلة اأوىل 

متهيدا للعمل به كمطار لل�ضحن اجلوي ونقل الب�ضائع ونقل امل�ضافرين.
وق��ال الفيل��ي، ان مط��ار الكوت �ض��يكون املنف��ذ اجلوي التج��اري الوحيد يف 
العراق الحتوائه على مدارج تتحمل االوزان الثقيلة، مبينًا اأن املطار �ضيكون 

البوابة اال�ضتثمارية الرتويجية للمحافظة.
وكان وزير النقل وكالة عبد احل�ضن عبطان قد اعلن يف الرابع والع�رشين من 
ال�ض��هر اجلاري عن ان الوزارة با�رشت االجراءات العملية ال�ض��تكمال مطاري 

النا�رشية والكوت الدولين.

 اأعلن��ت ال�رشك��ة العام��ة للمعار�ض واخلدم��ات التجاري��ة يف وزارة التجارة، 
ع��ن قائم��ة جدي��دة من امل��واد املمن��وع ا�ض��تريادها، عازية ذل��ك اىل حماية 
امل�ض��تهلك ا�ض��تنادا لتقارير من جهات �ض��حية ور�ض��مية وهيئات ا�ضت�ضارية. 
وق��ال مدي��ر عام ال�رشكة عادل امل�ض��عودي يف بيان اإن "ق�ض��م اال�ض��ترياد يف 
ال�رشك��ة اأ�ض��در قائم��ة جدي��دة من امل��واد املمنوع ا�ض��تريادها خ��الل الفرتة 
القادمة". واأ�ض��اف امل�ض��عودي، اأن "القائمة اجلديدة ت�ض��منت ق�ضبات لقاح 
جممدة لالأبقار، ا�ضافة اىل جميع املنتجات ال�ضينية التي يدخل يف تركيبها 
احللي��ب، واال�ض��ماك الطازج��ة احلي��ة وم��ادة Sudanl الغذائي��ة وع�ض��ري 
منج��و )دلتا( و)م��ازا( من�ض��اأ االردن". وتابع امل�ض��عودي، اأن "من بن املواد 
املمنوع ا�ضتريادها ع�ض��ري منع�ض من�ضاأ االردن وع�ضري فر�ضتي من�ضاأ االردن 
و�رشبت �ض��وير �ض��كوا�ض من�ض��اأ االردن و�رشب��ت فيمتو من�ض��اأ االردن و�رشبت 
مركز برتقال )sun – up( وع�ض��ري �ض��تورا من�ض��اأ لبنان وجلي لونا من�ض��اأ 
االردن وال�ض��عودية وكا�ض��رت لونا من�ض��اأ االردن و�رشبت ماجي من�ض��اأ االردن 
وب�ض��كويت مي�ضي من�ضاأ تركيا وب�ضكويت �رشاي من�ضاأ تركيا وب�ضكويت ا�ضابع 
من�ض��اأ االردن وجب�ض ليز من�ضاأ امريكا وم�ض��حوق )jumkim( من�ضاأ ا�ضباين 
وم�ض��حوق �رشبت )bolero( من�ضاأ بلغاريا الحتوائها على م�ضافات غذائية 
اك��ر م��ن احلدود امل�ض��موح بها وغ��ري مطابق��ة للموا�ض��فات الحتوائها على 
�ض��موم الفطري��ات املايكروتوك�ض��ن". واأو�ض��ح امل�ض��عودي، "كذل��ك االأغذية 
املحورة وراثيا وامل�رشوبات الغازية م�رشية املن�ض��اأ وجنب كروكر �ض��عودي 
املن�ض��اأ وقه��وة ايرانية بالزعف��ران وكافة امل��واد الزراعية وال�ض��ناعية التي 
تدخ��ل يف جم��ال املخدرات وملح الي��ود غري املدعم بالي��ود واللحوم البقرية 
االيطالية ومنتجاتها واللحوم الفرن�ض��ية وم�ضنعات الدجاج املعاملة حراريا 
م��ن م�رش لتف�ض��ي مر���ض انفلون��زا الطيور فيه��ا واللحوم املجم��دة واملعلبة 
الفرن�ض��ية والهولندي��ة والربازيلي��ة وحليب نوع �ض��مايل نيوزلندي املن�ض��اأ". 
ونا�ض��د امل�ض��عودي، املواطنن "�رشورة قراءة املن�ضاأ قبل ال�رشاء والتاأكد من 
املواد املمنوعة حفاظا على �ضالمتهم من اقتنائها اأو ا�ضتهالكها، ا�ضافة اىل 
ابالغ اجله��ات الرقابية وال�ض��حية عن وجود تلك امل��واد ومواقع تواجدها". 
وكان��ت ال�رشك��ة العام��ة للمعار�ض واخلدم��ات التجارية العراقي��ة يف وزارة 
التج��ارة اأعلن��ت، يف )3 حزيران 2016(، عن اإ�ض��دار قائمة جديدة من انواع 
ال�ض��جائر املمنوع ا�ضتريادها، م�ض��رية اىل ان ذلك جاء حلماية امل�ضتهلك بناء 

على تقارير من جهات �ضحية ور�ضمية وهيئات ا�ضت�ضارية.

 اأعلن��ت اإدارة منف��ذ عرعر احلدودي مبحافظة االنبار، ع��ن املبا�رشة بتاأهيل 
اخلدم��ات للمنفذ احل��دودي مع ال�ض��عودية.وقال معاون مدي��ر املنفذ املقدم 
�ض��دام الدليمي اإن "معاون مدي��ر عام املنافذ احلدودي��ة يف وزارة الداخلية 
اللواء ح�ض��ن عبد الهادي ف�ض��اًل ع��ن عدد من امل�ض��وؤولن زاروا، منفذ عرعر 
احل��دودي باالأنب��ار م��ع ال�ض��عودية لالط��الع عل��ى واق��ع املنفذ".واأ�ض��اف 
الدليم��ي، اأن "املنفذ يعاين من بع�ض امل�ض��اكل وخا�ض��ة مب��ا يتعلق بنق�ض 
اخلدم��ات م��ن الكهرباء والبن��ى التحتية االأخ��رى فيه"، الفت��ًا اىل "معاجلة 
هذه امل�ض��اكل وحلها مع معاون مدير املنافذ احلدودية يف وزارة الداخلية".
وتابع الدليمي اأنه  "مت على بركة اهلل املبا�رشة بتاأهيل اخلدمات ملنفذ عرعر 
احلدودي ال�ض��تقبال حجاج بيت اهلل احلرام منت�ض��ف ال�ضهر املقبل". يذكر ان 
الع��راق يرتبط بال�ض��عودية م��ن خالل منفذ عرع��ر مبحافظة االنب��ار، والذي 

ت�ضتخدمه احلكومة العراقية كمعرب حلجاج بيت اهلل احلرام يف كل عام.

م�ضعب  العراقية  الكهرباء  وزارة  با�ضم  املتحدث  اأعلن   
منح  اإىل  العراقي،  ال��وزراء  جمل�ض  توجه  عن  املدر�ض، 
وزارة الطاقة االإيرانية كفالة �ضيادية ت�ضمح للعراق دفع 

اأمريكي الإيران مقابل الكهرباء. 600 مليون دوالر 
واأو�ضح املدر�ض، اأن اإيران وب�ضكل مفاجئ اأوقفت خطي 
الكهرباء  ملنظمة  الكهربائية  بالطاقة  العراق  جتهيز 
 - و)خرم�ضهر  ع��م��ارة(   - )ك��رخ  خط  وهما  الوطنية 

ب�رشة( ملدة 24 �ضاعة، ب�ضبب تراكم الديون وعدم قدرة 
املدر�ض  ت�ضديدها. وتابع  العراقية على  الكهرباء  وزارة 
رغم اأننا �ضدننا 100 مليون دوالر، الإيران قبل �ضهرين 
اجلانب  مع  االتفاق  ومت  دوالر،  مليون   600 واملتبقي 
بعد  املذكورين  اخلطن  ت�ضغيل  اإع��ادة  على  االإي���راين 
الطاقة  وزارة  منح  �ضيتم  املدر�ض،  وك�ضف  اإيقافهما. 
العراقي  ال��وزراء  جمل�ض  من  �ضيادية  كفالة  االإيرانية، 
ملبلغ الديون املتبقي وت�ضديده على �ضكل دفعات. وعلل 
من  الكهرباء  وزارة  معاناة  اإىل  الديون،  تراكم  املدر�ض 

من  املوازنة  �ضمن  لها  املخ�ض�ضة  املبالغ  اإطالق  عدم 
التي مير  االقت�ضادية  االأزمة  ب�ضبب  املالية،  وزارة  قبل 
االإره��اب  على  �ضعواء  حربا  يخو�ض  ال��ذي  العراق  بها 
الكهرباء  وزارة  وقالت  “داع�ض”.  بتنظيم  املتمثل 
الطاقة  اإم��دادات  اأوقفت  طهران  اإن  بيان،  يف  العراقية، 
اجلانب  اإنذار  دون  ميغاوات،   800 البالغة  الكهربائية 
الكهرباء  وزي��ر  وجه  البيان،  وح�ضب  م�ضبقا.  العراقي 
الهند�ضية  الفهداوي، با�ضتنفار املحطات  العراقي قا�ضم 
املحافظات  يف  واالإنتاج  النقل  مديريات  يف  والفنية 

اجلنوبية ملعاجلة اخللل واإعادة ت�ضغيل وحدات االإنتاج.
كما نا�ضدت وزارة الكهرباء العراقية املواطنن برت�ضيد 
اأجل  من  امل�ضتطاع  قدر  الكهربائية  الطاقة  ا�ضتهالك 
�ضمان ا�ضتمرارية تزويد املواطنن ب�ضاعات اأكر، بهدف 

التخفيف من حدة اأزمة انقطاعات الكهرباء املتكررة.
وقف  على  اأقدمت  االإيرانية  ال�ضلطات  اأن  اإىل  وي�ضار 
ا�ضتمرار  و�ضط  العراق  اإىل  الكهربائية  الطاقة  اإم��دادات 
االأ�ضبوع  يف  احل��رارة  درج��ات  تخطت  فقد  احلر.  موجة 

املا�ضي يف بع�ض املناطق 50 درجة مئوية. 

وبي�ض  الدواجن  حلوم  على  للطلب  البياين  اخلط  يرتفع   
فيه  تعاين  الذي  الوقت  يف  املحلية  االأ�ضواق  يف  املائدة 
�ضناعتها حتديات كبرية ب�ضبب اال�ضترياد الع�ضوائي وعدم 
توفر االدوية التي حتد من انت�ضار االمرا�ض الفتاكة بها، 
ف�ضال عن عدم اعتماد التقنية املتطورة داخل م�ضاريعها، 
بهذه  النهو�ض  اىل  املالئمة  الظروف  توفر  ذلك  يقابل 
�ضبح  م��ازال  ولكن  الب�رشية  اخل��ربات  جانب  اىل  ال��روة 

االهمال يخيم على اغلب مفا�ضلها.

احد  ان  قالت:  تركي  منى  االقت�ضادي  بال�ضاأن  املخت�ضة 
اهم ا�ضباب تراجع �ضناعة الدواجن يكمن يف �ضعف دعم 
الدولة واملتمثل بعدم اعتماد �ضيا�ضة ثابتة حلماية االنتاج 
املحلي من املناف�ضة ب�ضبب اال�ضترياد الع�ضوائي، ف�ضال عن 
االفتقار اىل وجود قوانن تنظم العمل وت�ضجع اال�ضتثمار 
من  املحلي  االنتاج  حلماية  ثابتة  �ضيا�ضة  تبني  وع��دم 
هيئة  ت�ضكيل  اهمية  اىل  الفتة  املتكافئة،  غري  املناف�ضة 
�ضرتاتيجية  و�ضع  تتبنى  الدواجن  ل�ضناعة  عليا  وطنية 
هذه  الأهمية  العراق  يف  الدواجن  وت�ضويق  الإنتاج  وطنية 

ال�ضناعة يف حتقيق اجلدوى االقت�ضادية الكبرية للعراق.

ت�ضهيالت م�رشفية وا�ضارت خالل ندوة اقت�ضادية اىل ان 
تطوير هذا املف�ضل الذي يرتفع الطلب عليه ب�ضكل متوا�ضل 
يحتاج اىل ت�ضهيالت م�رشفية توفر ال�ضيولة لتو�ضيع هذه 
املحلي  املنتج  تعتمد  املحلية  اال�ضواق  وجعل  ال�ضناعة 

منها، ال�ضيما مع توفر مقومات النهو�ض بهذه ال�ضناعة.
�ضعوبة  اىل  ا�ضارت  فقد  البيطرية  اخلدمات  مف�ضل  ويف 
احل�ضول على اللقاحات البيطرية ذات املوا�ضفات اجليدة 
واال�ضترياد الع�ضوائي اأدى اىل ظهور امرا�ض اهمها مر�ض 

نيوكا�ضل وانفلونزا الدواجن والتهاب الق�ضبات املعدي.
على  النوعية  ال�ضيطرة  بتطوير  وطالبت  رديئة  �ضالالت 

من  الكثري  دخ��ول  ملنع  امل�ضتوردة  البيطرية  االدوي���ة 
اخلربات  تاأهيل  على  رك��زت  كما  الفاعلة،  غري  االدوي��ة 
يف  وخا�ضة  الزراعية  للموؤ�ض�ضات  واملختربية  الفنية 
م�ضاريع  افتقار  اىل  الفتة  واجلنوب،  الو�ضط  حمافظات 
اأفراخ  وا�ضترياد  املبا�رش  البيطري  اال�رشاف  اىل  الدواجن 
االنتاج  متدنية  رديئة  �ضالالت  ذات  التفقي�ض  بي�ض  اأو 

و�ضعف التحويل الغذائي.
تهتم  التي  البحثية  امل��راك��ز  يف  االهتمام  على  وحثت 
من  متميزة  ا�ضناف  الإنتاج  الدواجن  �ضالالت  مبو�ضوع 

دجاج البي�ض و اللحم.

العراق يمنح إيران 
كفالة سيادية لتسديد 600 مليون دوالر

البصرة ــ خاص

واسط: مطار الكوت سيكون المنفذ 
الجوي التجاري الوحيد في العراق

اسعار العمالت 
االجنبية بالدينار

128.2133 1,5543213,912494 1,2943151,651 293,1330.727
دينار اردنيدينار بحرينيدرهم إماراتيريال سعوديجنيه مصريتومان ايرانيجنية استرلينييورودوالر امريكي ليرة سوريةليرة لبنانية دينار كويتي 

الزراعة تكشف أسباب تراجع صناعة الدواجن في العراق 


