
ب��د�أت  و�ربيل  بغد�د  بني  �ملت�شجنة  �لعالقة  �ن  يبدو   
وت�شكيل  �النتخابات  ق��رب  م��ع  خ�شو�شا  بالرت�خي 
حتالفات جديدة بني �الكر�د وكتل من �لتحالف �لوطني 
�القليم  �ىل  �لعرب  �ل�شيا�شيني  بني  زي���ار�ت  ر�فقتها 
زي��ارة  عن  متخ�شت  �ل��زي��ار�ت  ه��ذه  نتائج  وبالعك�س, 
كرد�شتان  حكومة  رئي�س  برئا�شة  بغد�د  �ىل  كردي  وفد 
بني  �لقائمة  �مل�شاكل  حلحلة  بهدف  بارز�ين,  نيجرفان 
بني  �ملوقع  �لنفطي  �الت��ف��اق  وبحث  و�القليم  �ملركز 
ت�شدير  على  ين�س  �تفاق  �ىل  تو�شال  �للذين  �لطرفني 
150 �ألف برميل من �لنفط يوميًا من كركوك عرب تركيا, 

منا�شفة بني �أربيل وبغد�د.
�لتي  "�ملباحثات  �ن  �للقاء�ت  تابعت  م�شادر   وبينت 
نيجريفان  كرد�شتان,  �قليم  حكومة  رئي�س  بني  جرت 
�لبارز�ين, ورئي�س �لوزر�ء حيدر �لعبادي, متخ�شت عنها 
�التفاق على ت�شدير 150 �ألف برميل نفط من حقلي بابا 
كركر و�خلباز, من قبل حكومة �قليم كرد�شتان 
�نابيب  خط  طريق  عن 

منها  برميل  �لف   75 وبيع  جيهان,  ميناء  �ىل  �القليم 
من قبل وز�رة �لنفط �لعر�قية, و75 �ألف برميل من قبل 
كرد�شتان".  �قليم  حكومة  يف  �لطبيعية  �ل��رو�ت  وز�رة 
رو�تب  بار�شال  �لعر�قية  �حلكومة  تلتزم  �التفاق  وبهذ� 
موظفي كركوك �لذين كانت تدفع لهم �شابقًا, فيما تقوم 
حكومة �قليم كرد�شتان بدفع رو�تب موظفي �ملوؤ�ش�شات 
�المنية ومقاتلي �لبي�شمركة يف كركوك وبار�شال �مو�ل 

�لبرتودوالر.
 و�أعلن �حلزب �لدميقر�طي �لكرد�شتاين عن تو�شل �لوفد 
�حلكومة  ت�شديد  ب�شاأن  �تفاق  �ىل  بغد�د  يف  �ل��ك��ردي 
يتم  �ن  �رشط  كرد�شتان,  �قليم  موظفي  رو�تب  �ملركزية 
ت�شليم كامل �لنفط �مل�شدر من �ل�شمال �ىل �رشكة �شومو 

�حلكومية.
 وقال �لنائب عن �حلزب �رشحان �حمد �رشحان �إن “�لوفد 
�تفق مع �حلكومة �ملركزية على حتديد مو�عيد ال�شتكمال 
�ملباحثات بني بغد�د و�ربيل حلل جميع �خلالفات بني 

�لطرفني”.
�ملقبل  للعام  �ملالية  “�ملو�زنة  �أن  ���رشح��ان  وب��ني   
�شتت�شمن �در�ج �التفاق �لنفطي وعلى �حلكومة �أن تنفذه 
من خالل ت�شديد رو�تب �ملوظفني يف �القليم  �رشيطة �ن 
تقوم �رشكة  �شومو �حلكومية با�شتالم 
ج��م��ي��ع �ل��ن��ف��ط 

�خلا�س باالقليم وت�شويقه عربها”.
على  بناء  ��شهر,   5 ملدة  كركوك  نفط  ت�شدير  وتوقف   
�لقادة  �أحد  من  وبطلب  �ملركزية,  بغد�د  �أمر من حكومة 
م�شاكل  بتفاقم  ت�شبب  ما  كرد�شتان,  يف  �ل�شيا�شيني 
نفط  بيع  طرح  كما  كرد�شتان,  �قليم  ومو�زنة  كركوك 
كركوك عن طريق �ير�ن, لكن حمافظ كركوك وم�شوؤويل 
�ملحافظة �علنو� مر�ت عدة �نهم يريدون بيع �لنفط عرب 
�ل�شابق, وذلك لت�رشيع  �نابيب نفط �قليم كرد�شتان مثل 
�شهاريج  ��شتخد�م  من  بداًل  �ل�شفافية,  وحتقيق  �لعملية 
يف  ك�شفت  مطلعة   م�شادر  وكانت  �ي��ر�ن.  عرب  نفطية 
�لنفط جبار لعيبي  لوزير  �شابق عن زيارة مرتقبة  وقت 
�ىل �قليم كرد�شتان تعقبها زيارة وزير �لرو�ت �لنفطية 
يف �القليم �ىل بغد�د.  وذكرت �مل�شادر ل�)�جلورنال( �ن 
ب�شكل  �لنفط  �لتباحث حول مو�شوع  �ىل  تهدف  �لزيارة 
عام مع حكومة �قليم كرد�شتان, و�التفاقية �الأخرية �لتي 
�إىل جانب مناق�شة  �ليها حول نفط كركوك,  �لتو�شل  مت 

نفط �قليم كرد�شتان.
�لوفد  مع  �تفق  �لعبادي  حيدر  �ل���وزر�ء  رئي�س  وك��ان   
�لكردي برئا�شة رئي�س حكومة �الإقليم نيجريفان بارز�ين 
�الحتادية  �لنفط  وز�رة  بني  فنية  مباحثات  �جر�ء  على 
ووز�رة �لرو�ت �لطبيعية ب�شاأن �نتاج وتوزيع �لنفط من 

حقول �الإقليم وحمافظة كركوك.
 يف �شياق مت�شل �قرتح �خلبري �لنفطي فالح �خلو�جي, 
�لعائد�ت  بني  مقارنة  �إع���د�د 

حقول  م��ن  �ملنتج  �ل��و�ح��د  �لنفط  لربميل  �ملتحققة 
كرد�شتان و�ملحافظات �الأخرى �ملنتجة, فاذ� تبني �أنها 
بني  �لعالقة  �خلالفات  من  كبري  جزء  ف�شيحل  مت�شاوية 

حكومتي �ملركز و�الإقليم بخ�شو�س �لنفط. 
�إنه بغ�س �لنظر عن �لعقود �ملربمة يف   وقال �خلو�جي 
وبع�س  �الحتادية  �حلكومة  علم  دون  كرد�شتان  �إقليم 
�ملركز  �شالحيات  على  �الق��ل��ي��م  حكومة  جت����اوز�ت 
�حلقيقي  �ل�شعر  معرفة  يجب  �نه  �إال  �لنفط,  بخ�شو�س 
�لذي يباع فيه برميل �لنفط يف �الإقليم مقارنة بالربميل 
�نه  و�أ�شاف  للنفط,  �ملنتجة  �ملحافظات  يباع يف  �لذي 
طق  طق  حقل  يف  �ملنتج  �لنفط  برميل  يوؤخذ  �أن  يجب 
�الإقليم وبرميل مثال من حقل جمنون وتتم مقارنة  يف 
�الأ�شعار �ملباعة وحجم �لعائد�ت لكل برميل من �حلقول 
, موؤكد�ً, �نه يف حال ت�شاوي �لعائد�ت فانه �شيحل جزء 
كبري من �الزمة �لنفطية بني حكومة �أربيل وبغد�د, بينما 
�ختلف على �جلهات �ملعنية �ن تبني �أ�شباب ذلك. و�أو�شح 
�أن هذه �لطريقة �شت�شاعد على حل جميع �ال�شكاالت بني 
�شتدفع  وبالتايل  و�الحتادية  �لكرد�شتانية  �حلكومتني 

نحو ت�رشيع قانون �لنفط و�لغاز يف �لبلد.
�مل�شهد�ين  �لرحمن  عبد  �لنفطي  �خلبري  �و�شح  ذلك  �ىل   
�ن "�قر�ر قانون �لنفط و�لغاز �شيكون مبثابة نقلة نوعية 
�ل�شاحلة  بغري  و�شفها  �لتي  �لقدمية"  �لقو�نني  لتغيري 

لتلبية طموح �لعر�ق لتطوير قطاع �لطاقة.
�لنفط و�لغاز ما ز�ل حمل   ي�شار �ىل �ن م�رشوع قانون 
�كر  ط��رح  من  �لرغم  على  �لنيابية  �لكتل  بني  خ��الف 
�لعام  منذ  �ملجل�س  على  للقانون  م�شودة  من 
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التجارة: وصول 40 ألف طن من الرز الهندي 

عرض مشروع مترو البصرة 
لالستثمار

2.6 مليار دوالر حجم التبادل التجاري 
بين العراق وأميركا

 �علنت وز�رة �لتجارة عن و�شول باخرة �ىل ميناء �م ق�رش حمملة بالرز 
�لهندي �ملكي�س حل�شاب �لوز�رة لتلبية متطلبات �لبطاقة �لتموينية.

 وقال��ت �لوز�رة يف بيان ورد )�جلورنال( �ن �لكمية �لو��ش��لة بلغت 41 
�لف��ا و500 ط��ن م��ن جمم��وع 180 �لف طن �ش��من تعاق��د�ت �لوز�رة 

لتوفري مادة �لرز �شمن مفرد�ت �لبطاقة �لتموينية.
 و��شار �لبيان �ىل �نه مت �شحب مناذج من �حلمولة من على ظهر �لباخرة 
لغر�س �جر�ء �لفحو�شات �ملختربية وبيان مدى مطابقتها للمو��شفات 
�لتعاقدية و�شالحيتها لال�شتهالك �لب�رشي ومن ثم تفريغها ونقلها �ىل 
جمي��ع �ملحافظات وح�ش��ب �خلطة �لت�ش��ويقية �ملعدة له��ذ� �لغر�س بعد 

ظهور نتائج �لفح�س �ملختربي ب�شالحيتها.
 يذك��ر �ن تل��ك �لكميات م��ن �لرز تاأتي �ش��من تعاقد�ت �ل��وز�رة لتوريد 

مفرد�ت �لبطاقة �لتموينية ولتغطية �حتياجاتها من تلك �ملادة.

 ق��ررت جلنة �خلدم��ات و�العمار �لنيابي�ة ��شت�ش��افة وزيري �ال�ش��كان 
و�لنقل و�مينة بغد�د خالل �اليام �لقليلة �ملقبل�ة.

 وقال��ت ع�ش��و �للجن��ة ه��دى �ش��جاد يف ت�رشي��ح �ش��حفي "�ن �للجنة 
�لنيابية ب�ش��دد ��شت�ش��افة وزي��رة �العمار و�ال�ش��كان" �آن نافع و�مينة 
بغد�د ذكرى علو�س "يف غ�ش��ون �اليام �ملقبلة للتدو�ل ب�ش��اأن �جر�ء�ت 
خط�ة �لطو�رئ يف �لعا�شمة و�ملناطق �الخرى ملو�شم �المطار �ملقبل".

و��شافت �ن "�للجنة �لنيابية �شتقوم �ي�شا با�شت�شافة وزير �لنقل كاظم 
فنجان الحقا, ب�ش��اأن منح مو�فقات الجازة عمل �مل�ش��تثمر �جلوي بعد 

توليه �ملن�شب �جلديد بيومني".
 و�و�ش��ح�ت �ن "من��ح �الجاز�ت للم�ش��تثمر �جلوي مت خالفا لل�ش��و�بط, 
لوجود قر�ر م�ش��بق بايقاف عمل �مل�شتثمر �جلوي وهي 7 �رشكات لعدة 
��شباب, تتعلق بان منح تلك �لرت�خي�س مت دون �لرجوع للجنة �لنيابية, 
ف�شال عن �ن تلك �لرخ�شة ��شا�شا خمالفة للقو�نني و�ل�شو�بط �ل�شارية".

 ق��ررت جلنة �ل�ش��وؤون �القت�ش��ادية يف جمل�س �ل��وزر�ء عر�س م�رشوع 
مرتو �لب�رشة لال�شتثمار.

ووف��ق بيان لوز�رة �ملالية ورد )�جلورنال( فاإن �للجنة ناق�ش��ت عر�س 
�رشكة �ل�شرتوم �لفرن�شية لتنفيذ م�رشوع مرتو �لب�رشة, مبينا �أن �للجنة 
قررت عر�س �مل�رشوع كفر�شة ��شتثمارية بالتن�شيق مع �لهيئة �لوطنية 

لال�شتثمار ملا لهذ� �مل�رشوع من �همية ملحافظة �لب�رشة.
 كم��ا و�فقت على �لتو�ش��يات �خلا�ش��ة ب�ش��اأن معوقات جت��ارة �لذهب 
و�لت��ي ت��وؤدي �ىل �نعا�س جت��ارة �مل�ش��وغات �لذهبية م��ع تفعيل دور 

�لرقابة جلهاز �لتقيي�س و�ل�شيطرة �لنوعية.
 وناق�شت �للجنة �أي�شا مو�شوع حم�شول �حلنطة �ملزروعة خارج �خلطة 
�لزر�عي��ة و�ملت���رشرة منها مبياه �المطار ومو�ش��وع �ل�ش��عري �لعلفي, 
ف�ش��ال عن ت�ش��فية �ل�رشكة �لعربي��ة �لعر�قية لتنمية �ل��روة �حليو�نية 

ومنح �لعديد من �ال�شتثناء�ت �خلا�شة ل�رشكات وز�رة �لتجارة.

 ك�ش��فت �ل�ش��فارة �الأمريكية يف بغ��د�د, �أم�س �الربع��اء "عن بلوغ حجم 
�لتبادل �لتجاري �ملتحقق مع �لعر�ق منذ بد�ية �لعام �حلايل حتى �شهر 
�آب �ملا�ش��ي �كر من 2.6 مليار دوالر", فيما �أ�ش��ارت �ىل �أن �لو�رد�ت 

�لعر�قية بلغت 4.57 مليار�ت دوالر.
 وق��ال �ملتح��دث باإ�ش��م �ل�ش��فارة �الأمريكي��ة يف بغد�د كي��م دبو� خالل 
بي��ان مقت�ش��ب �إن "�لتب��ادل �لتج��اري �لثنائي بني �لع��ر�ق و�لواليات 
�ملتح��دة �المريكية يف ع��ام 2015 �أنتج ما قيمته 6.6 مليار�ت دوالر 
منه��ا و�رد�ت عر�قي��ة بقيم��ة 4.57 مليار�ت دوالر, �ش��ّكل �لنفط �خلام 
%97 منه��ا", مبين��ًا, �أن "�ل�ش��ادر�ت �المريكية كان��ت بقيمة 1.97 
ملي��ار دوالر و�لتي تركزت ب�ش��كل كبريعل��ى �الآالت �لثقيلة و�ملركبات 

و�ملعد�ت �لكهربائية وقطع غيار �لطائر�ت و�حلبوب".
 الفتًا �ىل �أن "قطاع �العمال �لتجارية �المريكية بقيادة غرفة �لتجارة 
�المريكي��ة �لت��ي متت �عادة عمله��ا موؤخر�ً عربت ع��ن �هتمامها �لكبري 

باال�شتثمار يف �لعر�ق يف �لقطاعات غري �لنفطية".

 �نته��ت م��الكات �مان��ة بغد�د م��ن جتديد 85 
باملئ��ة من �ل�ش��بكات �لرئي�ش��ة �لناقل��ة للمياه 
�ل�ش��احلة لل���رشب يف بغ��د�د, م�ش��رية �ىل �ن 
�عم��ال جتديده��ا تعتمد عل��ى �ي��ر�د�ت جباية 
�مل�ش��رتكني. مدي��ر �ع��الم د�ئ��رة م��اء بغ��د�د 
م�ش��طفى �لربيع��ي �و�ش��ح خ��الل ت�رشيحات 
�ش��حفية  �ن "�المانة با�رشت �ن�شاء �شبكة ماء 
جديدة �ش��من مناطق �لف��رز �حلديثة يف قاطع 
بلدية �ل�ش��عب حملة 369 مبنطقة �لثعالبة, من 
قبل مالكات �لد�ئرة وباالعتماد على �الير�د�ت 
�ملتحقق��ة للد�ئ��رة م��ن جباي��ة �مل�ش��رتكني", 

منوها �ىل �أن �ملبا�رشة باأعمال جتديد �ل�ش��بكة 
�شمن حملة 228 يف قاطع بلدية مركز �لكرخ, 

�شتتم قريبا وباأ�شلوب �لتمويل �لذ�تي �ي�شا. 
 و��شار �إىل �أن �لد�ئرة و�شمن �جر�ء�تها �ملتخذة 
ب�شغط �لنفقات و�يجاد بد�ئل مالية لال�شتمر�ر 
بتقدمي �خلدمات, ��شتثمرت �ير�د�تها �ملتحققة 
من جبايات �مل�ش��رتكني ��ش��افة �ىل �لغر�مات 
�خلا�ش��ة باملتجاوزين على �ل�شبكات �لرئي�شة 
�لناقل��ة للمياه �ل�ش��احلة لل�رشب, بهدف خدمة 
مناطق �لفرز �حلديثة, الفتا �ىل �ن �ملدة �لقليلة 
�ملقبلة �شت�ش��هد �ملبا���رشة باأعمال يف حمالت 
عدي��دة بعد �كتمال �لبن��ى �لتحتية من �ل�رشف 

�ل�شحي و�ل�شبكة �لكهربائية. 

 وعلى �ش��عيد مت�ش��ل, �كد �لربيع��ي �ن �خلطة 
�لتي و�ش��عتها �لد�ئرة, وتهدف �ىل تاليف �ش��ح 
�مل��اء �ل�ش��ايف يف جانب��ي �لكرخ و�لر�ش��افة, 
�ش��ملت جتديد �ش��بكات �ملياه �ل�شاحلة لل�رشب 
الأك��ر م��ن 85 باملئ��ة م��ن جمم��وع حم��الت 
�لعا�ش��مة �لت��ي يزيد عددها عل��ى 550 حملة 

�شكنية, بعد �نتهاء عمرها �الفرت��شي. 
 ب�ش��اأن �ل���15 باملئ��ة �ملتبقي��ة م��ن حم��الت 
و�لر�ش��افة,  �لك��رخ  جانب��ي  يف  �لعا�ش��مة 
�ع��د�د  م��ن  �نته��ت  �لد�ئ��رة  �ن  ع��ن  ك�ش��ف 
و�لكل��ف. �لكمي��ات  وج��د�ول   �لت�ش��اميم 

 منبها �ىل �ن �ملبا�رشة بتنفيذ جتديد �ل�شبكات 
بانتظ��ار �ط��الق �لتخ�شي�ش��ات �ملالي��ة م��ن 

وز�رة �ملالية.
 و�أو�ش��ح مدير �عالم د�ئرة ماء بغد�د, �نه متت 
زي��ادة كميات �ملاء �ل�ش��الح لل���رشب �ملنتجة 
مب�ش��اريعها لت�ش��ل �ىل �كر من �ربعة ماليني 
مرت مكع��ب يوميا, بعد تد�ش��ني م�ش��اريع عدة, 
منه��ا م���رشوع م��اء �لر�ش��افة �لعم��الق �لذي 
�ش��يوؤمن �حتياج��ات �لعا�ش��مة لغاي��ة �لع��ام 
400 لرت مكعب لكل مو�طن  2030 بتوف��ريه 
بجانبي �لكرخ و�لر�شافة.  وز�د, �ن ن�شب �لهدر 
�لكب��ري للكمي��ات �ملنتجة وت�ش��ل ن�ش��بتها �ىل 
35 باملئ��ة م��ن قبل بع���س �ملتجاوزين على 
�شبكاتها, تت�ش��بب ب�شح للماء �حيانا يف بع�س 

مناطق �لعا�شمة.

 بحث��ت وز�رة �لتج��ارة م��ع وكي��ل وزير �القت�ش��اد 
�لرتكي ت�ش��هيل منح �لتجار �لعر�قيني �ش��مة �لدخول 

�إىل �الر��شي �لرتكية.
 وذك��ر بي��ان للمكت��ب �العالم��ي لوزي��ر �لتج��ارة 
بالوكالة �شلمان �جلميلي ورد �جلورنال(, �ن �لوزير 
و�لوف��د �ملر�ف��ق له بحثو� مع وكيل وزير �القت�ش��اد 
يف �جلمهوري��ة �لرتكي��ة و�ق��ع �لعالق��ات �لثنائي��ة 

يف �ملج��االت �القت�ش��ادية و�ل�ش��ناعية و�لتجارية 
و�ال�ش��تثمارية و�ش��بل تطويرها ملا يخدم م�ش��لحة 
�لبلدي��ن �ل�ش��ديقني", الفت��ا �إىل �ن "�لطرف��ني بحثا 
ت�ش��هيل من��ح �لتج��ار �لعر�قيني �ش��مة �لدخ��ول �ىل 

�الر��شي �لرتكية".
 و�أ�ش��ار �لبي��ان �إىل �ن "�للقاء �ش��هد عر�س وتد�ر�س 
�مل�ش��اكل و�ملعوق��ات �ملتعلق��ة ب�ش��عوبة ح�ش��ول 
�لتج��ار ورج��ال �العم��ال �لعر�قيني على تاأ�ش��ري�ت 
�لدخ��ول �ىل �الر��ش��ي �لرتكية ف�ش��ال عن �ش��عوبة 
ح�ش��ول �جله��ات �لر�ش��مية �لعر�قية عل��ى �لبيانات 

و�ملوؤ�رش�ت �القت�شادية و�لتجارية �لرتكية".
 و�ش��دد �جلميلي بح�ش��ب �لبيان على "�رشورة �إبد�ء 
�جلان��ب �لرتك��ي �ملزي��د م��ن �لتع��اون م��ع �جلانب 
�لعر�ق��ي وتزويده باملعلومات �خلا�ش��ة بال�رشكات 
�لرتكي��ة �لت��ي �أب��دت رغبته��ا للتعاقد م��ع �حلكومة 
�لعر�قية", د�عيا �جلانب �لرتكي �ىل "ت�ش��هيل مهمة 
دخ��ول �ال�ش��تثمار�ت وروؤو���س �الم��و�ل و�ل�رشكات 
�لرتكية �ىل �ال�ش��و�ق �لعر�قية و�ال�شتفادة من حالة 
�لتح�ش��ن �لكب��ري يف �لو�ق��ع �المن��ي و�القت�ش��ادي 

�جلاذب لال�شتثمار يف �لعر�ق".

جه��ود�  قدم��ت  �لعر�قي��ة  "�حلكوم��ة  �ن  و�و�ش��ح   
طيب��ة يف جم��ال مكافح��ة �لف�ش��اد و�إز�ل��ة �لعو�ئق 
�أمام دخ��ول روؤو�س �الأمو�ل و�ال�ش��تثمار�ت وتعديل 
�لقو�ن��ني �لالزم��ة لبن��اء بيئ��ة ��ش��تثمارية و�عدة", 
مطمئن��ا "�جلان��ب �لرتكي �ىل �ن �حلكوم��ة �لعر�قية 
ت�ش��عى بنح��و دوؤوب لت�ش��ديد م�ش��تحقات �ل�رشكات 
�لرتكية �ملتعاملة مع �لعر�ق على �لرغم من �لظروف 
�القت�ش��ادية و�المنية �ل�شعبة �لتي يو�جهها �لعر�ق 
ال�ش��يما يف جمال �حل��رب �لتي يخو�ش��ها مبو�جهة 

�الرهاب".

ماء بغداد تؤهل %85 
من شبكاتها الناقلة للمياه في العاصمة

العراق يبحث تسهيل سمة دخول مواطنيه مع تركيا

البرلمان يقرر استضافة عدة وزراء خدميين
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