
 تهدف اأغلب الدول املنتجة وامل�صدرة للخام،على حد 
�صواء، اىل حتقيق اال�صتقرار يف �صوق النفط والو�صول 
ح�صول  عند  االطراف  جميع  ير�صي  عادل  �صعر  اىل 
االتفاق على تثبيت االنتاج مبعدالت توازن العر�ض 

والطلب.
اإنتاج  منو  النفط  قطاع  يف  ب��ارز  م�صوؤول  وتوقع   
اخلام و�صادراته من العراق ب�صكل مطرد خالل العام 

2017 مقارنة مع امل�صتويات احلالية.
النفط  ت�صويق  العامري رئي�ض �رشكة   وا�صاف فالح 
الع�صو يف منظمة  البلد  العراق،  ان  العراقية )�صومو( 
مبادرة  يدعم  )اأوب���ك(،  للبرتول  امل�صدرة  البلدان 
يف  �صت�صهم  كانت  اإذا  اخل��ام  اإنتاج  لتثبيت  عاملية 

ا�صتقرار ال�صوق.
روي��رتز  لوكالة  �صحفية  ت�رشيحات  خ��الل  وق��ال   
مطرد  منو  هناك  �صيكون  اإن��ه  )اجل��ورن��ال(  تابعتها 
املقبل،  العام  وال�صادرات يف  االإنتاج  يف 
م�����ص��ي��ف��ا اأن������ه مل 

يت�صح حجم هذا النمو.
اإنتاج العراق من النفط 4.632 ماليني   وبلغ حجم 
اأعلى  وه��و  املا�صي  مت��وز  �صهر  يف  يوميا  برميل 

م�صتوى منذ �صهر كانون الثاين.
حجم  يف  م�صكلة  اأي��ة  وج��ود  ع��دم  العامري  واك��د   
طلبا  هناك  اأن  اإىل  الفتا  العراقي،  اخلام  �صادرات 

كبريا على خامي الب�رشة اخلفيف والثقيل.
 23.55 تبلغ  الثقيل  الب�رشة  خام  لزوجة  اأن  يذكر   
واإن  االمريكي  البرتول  معهد  مقيا�ض  على  درج��ة 
الرئي�ض  ايد  وفيما  باملئة.   4.2 فيه  الكربيت  ن�صبة 
اخلام  النفط  انتاج  جتميع  بوتني  فالدميري  الرو�صي 
االقت�صادي  بال�صاأن  خمت�ض  اكد  معينة  �صقوف  عند 
اهمية هذا املوقف وتاأثريه يف ال�صوق النفطية ال�صيما 
النفطية  ال�صاحة  على  كبريا  العبا  تعد  رو�صيا  ان 
العاملية، كما ان هذا التاأييد ي�صمن ا�صتقرار اال�صعار 
يف اال�صواق العاملية عند م�صتويات مقبولة للمنتجني 

وامل�صتهلكني. 
 وعد بوتني ان اتفاقا بني الدول امل�صدرة للنفط من 
�صيكون  اال�صعار  ودعم  النفطي  انتاجها  جتميد  اجل 
اقل من �صهر  “ت�صوية” قبل  “قرارا جيدا” داعيا اىل 

من اجتماع غري ر�صمي ملنظمة اوبك يف اجلزائر.
 ام�����ا امل���خ���ت�������ض ب���ال�������ص���اأن 

االقت�صادي ح�صن ال�صعدون، فقد ا�صار اىل ان مواقف 
دولة منتجة بحجم رو�صيا لها تاأثري مبا�رش على واقع 
اال�صعار، ال�صيما ان هناك تقاربًا يف امل�صالح ما بني 

رو�صيا وال�صعودية التي تعد من املنتجني الكبار.
 وبني ان التحرك الرو�صي من �صاأنه ان ياأتي بنتائج 
يعد  اخلام  ان  كما  النفطية،  اال�صعار  لواقع  ايجابية 
من املوارد املهمة لالقت�صاد الرو�صي وتدين اال�صعار 
يجعلها امام م�صاكل مالية قد توؤثر �صلبا يف خططها 
و�صفه  ميكن  رو�صيا  تدخل  ان  مبينا  التنموية، 
ا�صعار  فيه  ت�صهد  ال��ذي  الوقت  هذا  يف  بال�رشوري 

النفط ارتباكا وا�صحا.
ال�صاأن  اكد خمت�صون يف  اال�صود  الذهب   ويف قطاع 
النفطي، ان العراق من اكرب املت�رشرين من انخفا�ض 
ا�صعار النفط لذلك طرح اكرث من مرة خططا لتقلي�ض 

انتاج منظمة االوبك لدعم اال�صعار.
حديث  يف  اجلواهري  حمزة  النفطي  اخلبري  وق��ال   
قبل  من  امل�صدرة  النفط  كميات  ان  ل�)اجلورنال( 
 3200000 العراق ل�صهر كانون الثاين و�صلت ال�ى 

مليون برميل من حقول الو�صط واجلنوب.
االكرب  اخلا�رش  تعترب  رو�صيا  ان  اجلواهري  واو�صح   
تت�صدر  والتي  النفط عامليا،  ا�صعار  انخفا�ض  ب�صبب 
ا�صعاره  ترتبط  ال��ذي  والغاز  النفط  بانتاج  العامل 
النفط، ما �صبب لها خ�صائر كبرية منذ  طرديا ب�صوق 

ما يقارب العام ون�صف.
 واك����د اجل���واه���ري ان 

الزيادة  التحتية مبوازاة  العراق يحتاج لتطوير بناه 
احلا�صلة يف انتاجه واملتاأتية من عقود اخلدمة مع 
 300 اىل   100 من  تقدر  والتي  االجنبية  ال�رشكات 

الف برميل يوميا.
 وزاد بالقول "ان جتميد الزيادات يف كمية ال�صادرات 
املنتجة من قبل دول االوبك والدول االحرار خارج 
اوبك ملدة ترتاوح من �صنة اىل �صنتني ميكن ان يرفع 

اال�صعار ويعاود النفط ا�صتقراره من جديد".
 يذكر اأن وزارة النفط اعلنت يف بداية ال�صهر احلايل، 
عن ارتفاع ال�صادرات النفطية ل�صهر اآب / اأغ�صط�ض، 

مقارنة ب�صهر متوز املا�صي.
 وقال املتحدث الر�صمي با�صم الوزارة عا�صم جهاد 
�صادرات  ان  حينها  يف  )اجل��ورن��ال(  ورد  بيان  يف 
ب�صهر  مقارنة  ارتفاعا  �صجلت  اأغ�صط�ض،   / اآب  �صهر 
االولية  االح�صائية  بح�صب  وذل��ك  املا�صي  مت��وز 
حيث  )�صومو(  النفط  ت�صويق  �رشكة  عن  ال�صادرة 
بلغ  جمموع الكميات امل�صدرة من احلقول الو�صطى 
الف و   )100( مليون و)130(  واجلنوبية  اكرث من 
الف   وثالثون  ومائة  مليون  )مائة    برميل   )104(
ومائة واربعة  برميل(، كما حققت االإيرادات  املالية 
ارتفاعا طفيفا  مقارنة مع �صهر متوز املا�صي، حيث 
و  مليون   و)929(   مليارات   )3( من   اكرث  بلغت  
)868( الف دوالر )ثالث مليارات  وت�صعمائة وت�صعة 
الف  و�صتون   وثمانية  وثمنمائة  مليون   وع�رشون  

دوالر(.
بلغ  ال��ربم��ي��ل  �صعر  م��ع��دل  ان  اىل  ج��ه��اد  وا���ص��ار   

)39،248( دوالرا.

مختصون يحذرون من تأثيرات زيادة 

العجز المالي على االقتصاد العراقي 
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توقف 500 مشروع بكربالء 
النعدام األموال

مطالبات بفتح المنافذ الحدودية 
التجارية باألنبار

المباشرة باألعمال الخدمية لمطار 
الناصرية المدني

 اأعلنت حمافظة كربالء املقد�صة، عن توقف تنفيذ 500 م�رشوع خمتلف 
يف املحافظة النعدام التخ�صي�صات نتيجة االأزمة املالية التي ي�صهدها 

البلد.
 وق��ال جا�ص��م الفت��الوي، نائ��ب املحافظ خ��الل ت�رشيحات �ص��حفية 
تابعته��ا )اجلورنال( ان "جميع م�ص��اريع املحافظ��ة ممولة من املركز، 
ولي���ض هن��اك اإيراد يف كربالء يكفي الإقامة امل�ص��اريع"، م�ص��ريا اىل ان 
"هن��اك اك��رث م��ن 500 م���رشوع يف املحافظة متوقف ب�ص��بب توقف 

ال�صيولة املالية من املركز".
 واأ�ص��اف "من��ذ 2015 حت��ى االآن مل يردن��ا اأي مبل��غ �ص��وى روات��ب 
املوظف��ني املثبت��ني عل��ى مالك الدول��ة"، الفت��ا اإىل ان "هناك م�ص��كلة 

بالن�صبة لرواتب العقود واالأجراء اليوميني يف املحافظة".
 وبني نائب املحافظ، "اعددنا م�صاريع جيدة للمحافظة ال�صتيعاب عدد 
الزوار، منها دوار االمام احل�ص��ني عليه ال�ص��الم، االول والثاين والثالث، 
وبا�رشن��ا بالدوار الثاين الذي يعد االهم بعر�ض 100 مرت حول كربالء، 
اذ ت�ص��ل ال�ص��يارات التي تنق��ل الزائرين اىل مناطق قريب��ة من العتبات 

املقد�صة مما يخفف من العبء على الوافدين واالهايل".

 اأكدت ع�صو جلنة اخلدمات واالإعمار النيابية �صباح التميمي ان حاجة 
الب��الد م��ن الت�رشيعات االقت�ص��ادية تفوق 500 ت�رشيع ت�ص��هم يف رفد 

وتقومي ميزانية العراق.
 ورجح��ت التميم��ي، يف بيان ورد �ص��در عن مكتبه��ا ورد )اجلورنال(، 
ا�ص��تمرار التحدي��ات االقت�ص��ادية واملالي��ة ام��ام الع��راق و�ص��وء مناخ 
اال�ص��تثمار ال��ذي ي��وؤدي اىل تخلخل يف بن��اء واإعمار البالد، وا�ص��افت 
التميمي ان "هناك خماوف من قبل امل�ص��تثمرين ب�ص��بب حجم تكاليف 
املعام��الت الت��ي ال تق��در ال بالكم وال مبق��دار الوقت، مو�ص��حة اأن هذا 
كله ب�ص��بب الف�صاد املايل واالداري امل�ص��ت�رشي يف دوائر الدولة وبدون 
ا�ص��تثناء. ونوه��ت التميمي ب��ان القوانني امل�رشعة يف الع��راق منذ عام 
2004 لغاية اليوم مل تتجاوز ال� 50 قانونا من جمموع 600 قانون 

وهذا واحد من اأ�صباب تراجع النمو االقت�صادي يف العراق.

 دع��ا رئي�ض جمل���ض حمافظة االنبار �ص��باح كرحوت رئي���ض احلكومة 
العراقي��ة حي��در العبادي اىل فت��ح املنافذ احلدودي��ة يف املحافظة مع 

عودة النازحني اىل مدينة الفلوجة.
 وقال كرحوت يف ت�رشيح �صحفي ان عودة النازحني للفلوجة �صي�صهم 
يف حتري��ك العجل��ة االقت�ص��ادية باملحافظة اإ�ص��افة اىل فت��ح منفذي 
طريبي��ل وعرعر احلدوديني، مطالبًا العب��ادي بفتح املنفذين يف الوقت 

الذي امنت فيه القوات االأمنية الطريق الدويل املوؤدي اليهما.
 ودع��ا كرح��وت اىل �رشورة اإعادة تاأهيل اجل�ص��ور الت��ي دمرها تنظيم 

داع�ض االإرهابي يف حمافظة االنبار.
اىل ذلك قال حمافظ االنبار �صهيب الرواي يف ت�رشيح اأي�صا ان 70% 
م��ن مدين��ة الفلوجة تتوف��ر فيها اخلدم��ات واملياه، كا�ص��فا عن تقدمي 
طلب��ات اىل االأمم املتح��دة من اجل العم��ل على اإعادة ت�ص��غيل عدد من 

امل�صاريع اخلدمية املتوقفة يف املدينة.

 اعلن رئي�ض اللجنة الفنية يف جمل�ض حمافظة ذي قار ح�صن اال�صدي، عن 
ا�صتكمال اعداد ك�صوفات م�صاريع تقدمي خدمات الكهرباء واملاء والتبليط 
اخلا�ص��ة مبطار النا�رشية املدين بعد ا�صتح�صال املوافقات الر�صمية من 
قب��ل الوزارات والدوائر املعنية على ان يبا�رش العمل بها خالل اال�ص��بوع 
احل��ايل.  وقال اال�ص��دي يف حدي��ث �ص��حفي، ان "وزارة الكهرباء وافقت 
على ربط حمطة متنقلة خا�صة بعمل املطار فيما �صيتم اي�صال خط ملياه 
االإ�صالة من قبل دائرة ماء املحافظة فيما �صتتوىل دوائر البلدية والطرق 
واجل�ص��ور باكمال تبليط ال�ص��ارع الرئي�ض املوؤدي للمطار وبطول 1600 
م��رت".  وا�ص��اف انه "مت ح�ص��م مل��ف مبا�رشة ال�رشكة اخلا�ص��ة بان�ص��اء 
�ص��الة ا�ص��تقبال امل�ص��افرين التابعة اىل وزارة النقل بعد اعرتا�ض �صابق 

من قبل وزارة الدفاع".
 ولف��ت اىل ان "افتت��اح املطار �ص��يكون نهاية العام اجل��اري ولي�ض كما 
ح��دد ل��ه من قبل وزي��ر النقل ال�ص��ابق يف ال�ص��اد�ض والع�رشين من �ص��هر 
ايلول اجلاري ب�ص��بب عدم اكتمال جميع م�صاريع اخلدمات اخلا�صة بهذا 

ال�صاأن".

 اأعلن الوكيل الفني يف وزارة الزراعة، عن بدء ت�صدير 
التم��ور اإىل الهن��د ودول اخلليج بع��د حتقيق االكتفاء 
الذاتي، واملقدر ب���200 األف طن، يف حني بلغ اإنتاج 

االإجمايل 850 األف طن.
وعل��ى م��دى ال�ص��نوات املا�ص��ية تعر�ص��ت ب�ص��اتني 
النخي��ل يف العراق اإىل االإهمال مما اأثر على اإنتاجها، 

وانخف�صت ال�صادرات اإىل اأدنى م�صتوياتها.
 وقال مهدي �ص��مد القي�ص��ي، خالل ت�رشيح �ص��حفي 
اإن الوزارة “بداأت ، اجلمعة املا�ص��ية )16 – اأيلول – 
2016(، عملية ت�صدير التمور باأنواعها وخ�صو�صا 
املع��روف با�ص��م الزه��دي، اإىل الهن��د ودول اخللي��ج 

العرب��ي، وه��ي كمي��ات فائ�ص��ة ع��ن حاجة ال�ص��وق 
الداخلية”.

 واأ�ص��اف القي�ص��ي، اأن “اإنتاج الب��الد من التمور لهذا 
املو�ص��م يقدر ب�850 األف طن، بينما احلاجة الفعلية 
لل�ص��وق املحلي��ة ال تتجاوز ال�200 ال��ف طن”، الفتا 
اإىل اأن “وزارة الزراع��ة اعتمدت طرقا ملعاجلة ح�رشة 
الدوبا���ض، الت��ي اأث��رت عل��ى اإنت��اج النخي��ل خ��الل 

ال�صنوات املا�صية، مما �صاعف االإنتاج”.
وتابع: “عملية الت�صدير �صتكون لها تاأثريات اإيجابية 
كبرية على اقت�ص��اد البالد”، مبينا اأن “العراق ميتلك 
�رشكة واحدة لت�ص��ويق وت�ص��دير التمور؛ وهي �رشكة 
خمتلطة بني القطاع اخلا�ض واحلكومي، لكن احلاجة 
تفر�ض دخ��ول �رشكات اأخرى لتكون هناك مناف�ص��ة 

يف العمل”.
 وت�ص��ري اإح�صائيات، غري ر�صمية منت�صف �صبعينيات 
الق��رن املا�ص��ي، اىل اأن اأع��داد النخي��ل يف الع��راق 
تق��در ب�30 مليون نخل��ة، غالبيتها تنت�رش يف و�ص��ط 
وجن��وب البالد، لكن وزارة الزراعة تقول اإن ب�ص��اتني 
النخيل تعر�صت اىل االإهمال خالل ثمانينيات القرن 
املا�ص��ي، وازداد االإهم��ال بع��د 2003 نتيج��ة لقلة 
االهتم��ام احلكومي بقط��اع الزراع��ة. ويواجه قطاع 
الزراع��ة يف الع��راق من��ذ 13 عام��ًا تراجعًا، ب�ص��بب 
غياب الدعم احلكومي للفالحني، وعدم قدرة املنتوج 

املحلي على مناف�صة املحا�صيل امل�صتوردة.
 اخلب��ري االقت�ص��ادي ع��ادل حمي��د ق��ال اإن �ص��جرة 
النخيل من املمكن ان تكون الرثوة الثانية بعد النفط 

حيث كان العراق ي�ص��در %75 من التمور امل�ص��درة 
يف الع��امل، وا�ص��اف يف ت�رشي��ح ل�)اجلورن��ال( ان 
الفالح��ني واملزارع��ني يعان��ون م��ن م�ص��كلة عط�ض 
النخي��ل وتعر�ض غابات ب�ص��اتني النخيل اىل اجلدب 
وع��دم االنتاج االمر ال��ذي ادى اىل زوال اعداد كبرية 
م��ن ا�ص��جار  النخي��ل التي تع��د ثروة قومي��ة للبالد ، 
وا�ص��ار اإىل اأن ط��ن التم��ور العراقية ال��ذي كان يباع 
م��ا ب��ني 500 � 1000 دوالر قبل 13 �ص��نة ا�ص��بح 
الي��وم يب��اع م��ا ب��ني 100 و 150 دوالراً ، وخ��الل 
ح��رب اخللي��ج االوىل والثاني��ة ق�ص��ي عل��ى ن�ص��ف 
نخيل العراق البالغ عدده 32 مليون نخلة، ان �صجرة 
النخيل ت�ص��به اجلن�ض الب�رشي يلزمها 15 �صنة لتكرب 

وتعي�ض 70 �صنة وعندما تقطع راأ�صها متوت.

  نف��ذت وزارة ال�ص��حة والبيئ��ة، حمل��ة توعوي��ة 
بيئي��ة الحياء ال��رثوة ال�ص��مكية واحلف��اظ عليها 

على امتداد نهر دجلة يف مدينة بغداد.
 وق��ال مدير عام دائرة التوعي��ة واالعالم البيئي 
ام��ري عل��ي احل�ص��ون يف بي��ان ورد ل�)اجلورنال( 
ان الدائ��رة ومرك��ز الهوي��ة للدرا�ص��ات واالبحاث 
والتدري��ب االن�ص��اين نف��ذت حمل��ة )نع��م الحياء 
الرثوة ال�ص��مكية يف نه��ر دجل��ة ( وبالتعاون مع 

�صبكة االعالم العراقي واآمرية النجدة النهرية يف 
مدينة بغداد.

 وا�ص��اف ان ه��ذه التظاه��رة التوعوي��ة البيئي��ة 
�ص��ملت رمي مئات اال�صبعيات واكيا�ض االعالف 
الربوتيني��ة بنه��ر دجل��ة يف عم��وم مدين��ة بغداد 
الق�ص��لة و�ص��وال  �ص��احة  وانطالق��ا م��ن مر�ص��ى 
اىل منطق��ة الكريع��ات، مو�ص��حا انه مت��ت اقامة 
معر���ض فوتوغ��رايف وفعالي��ات وان�ص��طة فني��ة 
ي�ص��هم  للمن�ص��ورات واملطبوع��ات مب��ا  وتوزي��ع 
يف تطوي��ر م�ص��توى الثقافة البيئي��ة حفاظا على 

�ص��حة املواط��ن وبيئته و���رشورة اتب��اع الطرق 
ال�صليمة للمحافظة على الرثوة ال�صمكية يف البالد 
وبالتايل املحافظة على نهري دجلة والفرات من 

التلوث.
 واك��د مدير ع��ام دائرة التوعي��ة واالعالم البيئي 
ان “هذه احلمالت تالقي ا�صتح�ص��انا وتفاعال من 
قب��ل ال�ص��ارع العراقي موؤكدا �ص��عي الوزارة اجلاد 
الجناح هذه احلمالت وتهيئة كافة امل�ص��تلزمات 
ال�ص��تمرارها وتنفيذ حمالت يف باقي حمافظات 
الع��راق بالتن�ص��يق م��ع �ص��عب التوعي��ة البيئي��ة 

و�ص��من الربنام��ج احلكوم��ي لالرتق��اء بالواق��ع 
البيئي يف العراق”.

 وكان��ت دائ��رة التوعية واالع��الم نظمت حمالت 
توعوي��ة بيئية حتت �ص��عار “اغيث��وا نهري دجلة 
والف��رات م��ن التل��وث” وبالتع��اون م��ع اجلهات 
املخت�ص��ة ومب�ص��اركة عدد من منظمات املجتمع 
املدين والنخب املثقفة مبا يخدم تطوير م�ص��توى 
الوع��ي البيئ��ي ل��دى املواط��ن العراق��ي و�ص��من 
بالواق��ع  للنهو���ض  املع��د  احلكوم��ي  الربنام��ج 

البيئي يف العراق.

العراق يبدأ 
بتصدير تموره للخارج

إنطالق حملة "نعم إلحياء الثروة السمكية في نهر دجلة"
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