
�سيطرح  العراقي  الوفد  اأن  مطلعة،  م�سادر  ك�سفت 
املقبل  االج��ت��م��اع  خ��ال  حم��ددة  مقرتحات  ثاثة 
ملنظمة الدول امل�سدرة للنفط اأوبك يف يوم ال� 30 من 
النفط،  اإنتاج  ال�سهر اجلاري، يف فيينا، لتنفيذ خف�ض 
راف�سة االإف�ساح عن تلك اخليارات التي ق�سدها وزير 
اىل  العراق  وفد  اأن  بقوله  اللعيبي،  علي  جبار  النفط 
ال�سهر  نهاية  اوبك  ملنظمة  املقبل  الوزاري  االجتماع 
تهدف  جديدة  ومقرتحات  اأف��ك��اراً  �سيحمل  اجل��اري 
االأع�ساء  بني  والتوافق  التقارب  من  مزيد  اإحداث  اىل 
امل�سرتكة  االأهداف  اتفاق ي�سمن حتقيق  اىل  للتو�سل 
النفط  ا�سعار  ودعم  ال�سوق  ا�ستقرار  ومنها  للمنتجني 

اىل م�ستويات مقبولة.
اأوبك، من امل�سي نحو  ويف حني تقرتب دول منظمة 
من  للحد   2008 عام  منذ  لها  اتفاق  الأول  التو�سل 
املحللني،  بع�ض  �سكوك  من  الرغم  على  النفط  اإنتاج 
اإىل ما يرتاوح بني 32.50 و33 مليون برميل يوميًا، 
دون  من  حتقيقه  ميكن  ال  الذي  االأمر 
م�������س���ارك���ة  

اأوبك  يف  اخل��ام  للنفط  منتج  اأك��ر  ثاين  وهو  العراق 
االثنني،  اخلام،  النفط  اأ�سعار  ارتفعت  ال�سعودية،  بعد 
نحو %1 مع اقرتاب اأوبك من التو�سل التفاق ب�ساأن 
والذي  النفطي  املعرو�ض  من  الفائ�ض  يكبح  االإنتاج 
وارتفعت  عامني،  من  اأكرث  منخف�سة  االأ�سعار  اأبقى 
اأو  �سنتا   49 برنت،  خلام  االآجلة  التعاقدات  اأ�سعار 
اإىل  لت�سل  ال�سابق،   االإغاق  م�ستوى  عن   1.05%
غرب  خام  �سعر  ارتفع  كما  للرميل،  دوالراً   47.35
 44 اأو  املئة  يف   0.98 االأمريكي  الو�سيط  تك�سا�ض 

�سنتًا اإىل 46.14 دوالراً للرميل.
عندما  املا�سي،  ال�سهر  نهاية  النفط  اأ�سعار  وهبطت 
اأي اتفاق تتو�سل  اأنه يريد ا�ستثناءه من  اأعلن العراق 
اإليه اأوبك خلف�ض االإنتاج من اأجل تعزيز ال�سوق وبعد 

زيادة عدد من�سات احلفر يف الواليات املتحدة.
ل�  النفطي حمزة اجلواهري، يف ت�رصيح  وقال اخلبري 
)اجلورنال(، اإن "الوفد العراقي فوجئ اأثناء االجتماع 
اأوب��ك،  للنفط  امل�سدرة  ال��دول  منّظمة  ل��دول  االأخ��ري 
املنظمة  قبل  من  برميل  األف   600 انتاجه  باإنقا�ض 
نتيجة الإح�ساء خاطئ قدمته وكالة اركوز الريطانية 
على  واالإماراتي  ال�سعودي  الوفدين  من  اإ�رصار  و�سط 
ا�ستثنت  الوكالة  وك��اأن  اخلاطئ،  الرقم  ذلك 
كرد�ستان  نفط  انتاج 

األف برميل يوميًا، وهذا غري مقبول الن   600 البالغ 
كرد�ستان جزء من العراق واخلافات الداخلية ال توؤثر 

يف احل�ساب الكلي الإنتاج النفط العراقي".
يكون  قد  املذكور  "اخلطاأ  اأن  اجل��واه��ري،  واأ���س��اف 
مق�سوداً من قبل الوكالة بتاأثري من بع�ض دول اأوبك، 
اأو اأن الوكالة اعتمدت يف معلوماتها على موظف غري 
خمول"، م�سرياً اإىل اأن "العراق كان قد اأعلن قبل موؤمتر 
اجلزائر، اأن انتاجه من النفط بلغ اأربعة مايني و770 

األف برميل يوميًا".
التو�سل  الدول االع�ساء يف منظمة اوبك اىل  وت�سعى 
لرفع  منها  �سعيًا  النفط  من  انتاجها  لتثبيت  التفاق 
ا�سعار النفط التي انخف�ست ب�سكل كبري، وو�سلت اىل 
اقل من 25 دوالراً للرميل الواحد خال كانون الثاين 

.2016
لرفع  موؤيد  "العراق  اأن  البارز  النفطي  اخلبري  واأك��د 
اأ�سعار النفط وحتديد �سقف االإنتاج اأو حتى تخفي�سه، 
ال�سابق،  االجتماع  يف  قدم  الذي  اخلاطئ  الرقم  لكن 
جعل العراق ال يتفاعل مع املفاو�سات، الأن ذلك يعني 
اأنه �سيكون مت�رصراً من قرار التخفي�ض اأو حتى حتديد 

�سقف االإنتاج الأنه �سيعني تخفي�سًا يف الواقع".
تنفيذ  عن  توقف  "العراق  اأن  اإىل  اجلواهري،  ولفت   
م�ساريع جديدة لتطوير االنتاج منذ وزارة عادل عبد 
املهدي، ب�سبب نق�ض االإيرادات، وبذلك انخف�ست كلف 
ت�سعة  من  اأك��رث  من  التطوير 

مليارات دوالر اإىل نحو اأربعة مليارات �سنويًا"، منوهًا 
اىل اأن "كلف التطوير املتبقية والبالغة اأربعة مليارات 
دوالر، هي مهمة للمحافظة على م�ستوى االإنتاج، الأن 
هناك اآباراً تنفد با�ستمرار وال بد من حفر اآبار اأخرى 

بداًل عنها".
وقال وزير النفط جبار علي ح�سني اللعيبي يف ت�رصيح 
�سحفي، اإن "وفد العراق اىل االجتماع الوزاري املقبل 
اأفكاراً  �سيحمل  اجل��اري  ال�سهر  نهاية  اوب��ك  ملنظمة 
ومقرتحات جديدة تهدف اىل اإحداث مزيد من التقارب 
ي�سمن  اتفاق  اىل  للتو�سل  االإع�ساء  بني  والتوافق 
ا�ستقرار  ومنها  للمنتجني  امل�سرتكة  االإهداف  حتقيق 

ال�سوق ودعم ا�سعار النفط اىل م�ستويات مقبولة".
واأ�ساف اللعيبي ان "العراق كان ومازال يوؤدي دوراً 
ايجابيا ووا�سحًا يف التعاطي مع الق�سايا والتحديات 
لها  وت�سدت  اأوب��ك  واجهت  التي  ال�سوق  وتقلبات 
اأن  على  م�سددا  املا�سية"،  العقود  طيلة  املنظمة 
ومتا�سك  وحدة  على  حر�سه  جديد  من  يوؤكد  "العراق 
على  امل�رصوعة  مطاليبه  تفهم  ال  ان  ويجب  املنظمة 
جديد  اتفاق  اىل  التو�سل  ام��ام  عائقًا  ت�سكل  اأنها 

لتجميد االإنتاج".
القادم  االجتماع  يف  كثريا  ُيعول  "العراق  ان  وتابع 
داخل  من  واملنتجني  االأع�ساء  وجهود  حر�ض  على 
حممد  ال��ع��ام  االأم���ني  وحكمة  وخ��ارج��ه��ا  املنظمة 
باركندو يف التو�سل اىل اتفاق عادل يراعي م�سالح 
اجلميع وي�سع حداً لتخمة املعرو�ض من النفط اخلام 

يف ال�سوق العاملية".

المياه المفلترة تحكم قبضتها 
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عودة الكهرباء الى المناطق المحررة 
في نينوى

اأطلق��ت دائرة زراع��ة ناحية العظيم يف حمافظة دي��اىل اخلطة الزراعية 
ال�ستوية والتي تعد االكر بعد عام 2003.

وقال��ت دائ��رة زراعة العظي��م يف ت�رصيح �س��حفي، اإن "اخلطة الزراعية 
ال�س��توية التي تعد االكر بعد عام 2003 تت�س��من زراعة 60 األف دومن 

من حم�سول احلنطة وع�رصة اآالف دومن من حم�سول ال�سعري".
وا�س��افت ان "ن�س��بة %80 من �س��كان ناحي��ة العظيم �س��مايل بعقوبة 
يعتم��دون على الزراعة بو�س��فها مورداً رئي�س��يًا ملعي�س��تهم وان زراعة 
م�س��احات �سا�س��عة من االرا�س��ي دليل على عودة احلي��اة الطبيعية اىل 
الناحية بعد الظروف القا�س��ية الت��ي مرت بها عقب احداث حزيران عام 

."2014

اأك��ددت اللجن��ة املالي��ة يف جمل���ض الن��واب، ان اإيق��اف التعيين��ات يف 
موؤ�س�س��ات الدولة، م�س��األة وقتي��ة نتيجة الظروف املالية التي تعي�س��ها 

الباد، متوقعة ا�ستئنافها يف موازنة 2018.
وقال ع�س��و اللجنة �رصحان احمد، ان "انخفا�ض ا�س��عار النفط واحلرب 
�س��د ع�س��ابات داع�ض االرهابية و�س��عا العراق يف ظروف اقت�س��ادية 
�س��عبة، ما ادى اىل اإيقاف التعيينات ب�س��كل وقت��ي"، مبينا ان "اإيقاف 

التعيينات غري مرتبط ب�رصوط قر�ض �سندوق النقد الدويل".
واأ�س��اف اأحم��د ان اللجن��ة املالي��ة و�س��عت يف ح�س��اباتها ا�س��تئناف 
التعيين��ات يف احلكومة خال �س��نة 2018 او التي تليها كاق�س��ى حد، 
مبين��ا ان "جمل�ض الن��واب يعمل على و�س��ع مقرتحات الإنه��اء البطالة 

املنت�رصة يف الباد".

ق��ال ع�س��و يف اللجن��ة املالي��ة بالرمل��ان العراق��ي " اإن حتدي��د العمر 
التقاعدي للموظفني �س��من قانون التقاعد املوح��د ياأتي وفق املعايري 
الدولي��ة. النائ��ب م�س��عود حي��در ، او�س��ح خ��ال ت�رصيحات �س��حفية 
الثاث��اء ان هن��اك مناق�س��ات م��ع القانوني��ني يف هيئ��ة التقاعد ومن 
خال ح�س��اب "اجلنبة املالية" ومعاجلة الرته��ل الوظيفي املوجود يف 
موؤ�س�س��ات الدولة حيث مت و�سع �رصوط اأخرى للتقاعد مل يذكرها خال 
ت�رصيحات��ه، نافي��ا يف الوقت ذات��ه قيام جلنته باإج��راء اي تعديل على 
�س��ن التقاعد للموظفني الذي حدد بعمر 63 �سنة ، وا�ساف ع�سو اللجنة 
" بامكان املوظف الذي جتاوز عمره اخلم�سني عامًا ولديه خدمة ال تقل 

عن 15 عامًا ان يحال على التقاعد" .

اأعلن��ت وزارة الكهرب��اء، اع��ادة التي��ار الكهربائي اىل معظ��م املناطق 
املحررة يف حمافظة نينوى، م�سرية اىل ان داع�ض قطع التيار عن بع�ض 

املناطق من داخل مدينة املو�سل.
وقال املتحدث الر�سمي للوزارة م�سعب املدر�ض اإن "املاكات الهند�سية 
والفنية العاملة يف املديرية العامة لتوزيع كهرباء ال�س��مال متكنت من 
اع��ادة التيار الكهربائي اىل معظم املناطق املحررة يف اطراف و�س��هل 
نينوى بعد تنفيذ اعمال ال�س��يانة فيها باالإمكانات املتاحة على الرغم 
من قلة التخ�سي�س��ات املالية"، م�سريا اىل ان "املناطق التي مت اي�سال 
الكهرباء اليها �س��ملت مناطق ربيعة، ال�س��مال، زمار، �س��نجار، خممور، 

ديبكة، قراج، الكوير، وانة، العدنانية، ال�سيخان".
واأ�س��اف املدر�ض ان "الوزارة اعادت التي��ار الكهربائي اىل جميع هذه 
املناطق با�س��تثناء نواحي )القيارة، وحمام العليل، وال�سورى، وبرطلة، 
واحلمدانية، وبع�سيقة( التي متتعت بالتيار الكهربائي ملدة �سهر بعدها 
ق��ام ارهابيو داع�ض بقطع الطاقة الكهربائية املغذية لهذه النواحي من 

داخل مدينة املو�سل".

ابلغ��ت احلكومة االحتادية يف بغ��داد، وزارة تربية اإقليم 
كرد�ستان بقرب ار�س��ال رواتب معلمي االقليم يف االيام 
القليل��ة املقبل��ة. وقال وزير تربية كرد�س��تان پ�س��تيوان 
�سادق، ان "احلكومة يف بغداد تعهدت باإر�سال 25 مليار 
دين��ار لت�س��ديد رواتب املعلم��ني املتاخ��رة يف االإقليم". 
وا�س��اف "انه ل��و التزم��ت بغداد بار�س��ال خم�س�س��ات 
معلمي كرد�س��تان فانهم �س��ينهون مقاطعته��م للدوام". 
وت�س��بب اال���رصاب ال��ذي اعلن��ه املعلمون واملدر�س��ون 
يف ح��دود حمافظة ال�س��ليمانية ومدينة حلبج��ة وادارة 
كرمي��ان منذ ب��دء الدوام الر�س��مي قبل نحو �س��هرين يف 

تهديدات على ال�سنة الدرا�سية احلالية يف هذه املناطق.
اإىل ذل��ك اعلن��ت غرف��ة جتارة ده��وك، �س��دور تعليمات 
جديدة من جمل�ض وزراء اقليم كرد�س��تان تق�سي بفر�ض 
ر�س��وم جديدة ت�س��ل اىل %25 من قيمة ال�سلعة متا�سيًا 
مع ما تفر�س��ه احلكومة االحتادية على الواردات. وقال 
رئي�ض غرفة جتارة حمافظة دهوك اإياد ح�س��ني يف بيان 
ل��ه اإن االإجراءات اجلديدة �س��تطبق على 222 �س��لعة يف 
املرحلة االأوىل قبل اأن ت�سمل �سلعا اأخرى، وذلك ا�ستجابة 
لطلب احلكومة االحتادية بتوحيد الر�سوم اجلمركية على 

واردات ال�سلع.
وا�س��اف اأن "تطبي��ق زيادة الر�س��وم �س��يوؤدي اإىل اإلغاء 
النق��اط اجلمركي��ة التابع��ة للحكومة العراقي��ة، وهو ما 

�سريفع االأ�سعار يف اإقليم كرد�ستان، متوقعًا تزايد حركة 
نقل الب�س��ائع م��ن االإقلي��م اإىل خمتلف مناط��ق العراق، 

خ�سو�سًا الب�سائع القادمة من تركيا".
وكانت احلكومة املركزية قد رفعت الر�س��وم على ال�س��لع 
امل�س��توردة اإىل %25 م��ن قيم��ة ال�س��لعة، لكن �س��لطات 
اإقلي��م كرد�س��تان رف�س��ت فر���ض زي��ادة عل��ى الر�س��وم 
واأبقته��ا عن��د م�س��توى %5، وه��و م��ا دف��ع احلكوم��ة 
االحتادية اإىل و�س��ع نقاط ال�س��تيفاء الر�سوم اجلمركية 
اجلدي��دة يف املناطق التي تف�س��ل ب��ني حمافظات اإقليم 
كرد�ستان وو�سط وجنوب العراق، وهو ما اأدى اإىل زيادة 
اأ�سعار الب�سائع يف االإقليم مقارنة ببقية مناطق العراق. 
اإىل ذل��ك اأعلنت هيئة الكمارك، قيام مطار بغداد باإتاف 

م��واد خمتلف��ة لع��دم �س��احيتها لا�س��تهاك الب�رصي. 
وقالت الهيئة يف بيان �سحفي، اإن "مديرية كمرك مطار 
بغ��داد الدويل قامت بحجز واإتاف مواد خمتلفة �س��ملت 
20 قطعة JLLAYG TATTOO و )35( ال�س��ق 
تاتو". واأ�س��افت الهيئة، اأن "املواد االأخرى �سملت اأربعة 
ظ��روف ورقي��ة حتتوي على 1000 ليبل ال�س��ق خا�ض 
بالبذور مو�س��وم �س��نع يف اأمريكا، اإ�س��افة اىل كارتون 
يحت��وي 100 قطع��ة اأداة فح���ض مهبلي ا�س��تعمال مرة 

واحدة �س��الح لغاية حزيران 2014".
واأ�س��ارت الهيئ��ة اىل اأن "امل��واد االأخرى �س��ملت اأي�س��ا 
رزمة حتتوي على 500 ليبل تبغ اأركيلة ورقي مو�س��وم 

بعامة )DOME( مطبوع عليها �س��نع يف االأردن".

اأعل��ن جمل���ض حمافظ��ة ذي ق��ار، زي��ادة ع��دد ال�س��ياح 
االجانب الوافدين اىل املحافظة اىل ما بني 300-400 
�سائح اجنبي �س��هريًا، متوقعًا ت�ساعف العدد بعد افتتاح 

مطار النا�رصية خال االأ�سهر املقبلة.
وق��ال رئي���ض جمل�ض حمافظ��ة ذي قار حمي��د الغزي يف 
ت�رصي��ح �س��حفي، اإن "هن��اك زي��ادة يف ع��دد ال�س��ياح 

االجان��ب الوافدين اىل املحافظ��ة لوجود عدد من املعامل 
االثري��ة والطبيعي��ة والديني��ة يف املحافظ��ة"، مبين��ًا اأن 
"املحافظ��ة ت�س��م زق��ورة اأور وبع���ض املع��امل االأثرية 
��مت  اأخرياً اىل الئحة الرتاث  املهم��ة كاالأهوار التي مت �سُ

العاملي". 
واأ�س��اف الغزي اأن "عدد ال�س��ياح االجان��ب الوافدين اىل 
املحافظ��ة ارتف��ع م��ا ب��ني 400-300 �س��ائح �س��هريًا 
وُيتوق��ع اأن ي��زداد  بع��د افتت��اح مط��ار النا�رصية خال 

االأ�س��هر املقبل��ة"، داعي��ًا رئي���ض جمل���ض ال��وزراء حي��در 
العبادي اىل "تخ�س��ي�ض مبل��غ 600 مليار دينار عراقي 
من اجل تطوير البنى التحتية للمحافظة وال�سيما املرافق 

ال�سياحية واملعامل االثرية".
وتعد االهوار اأهم ما مييز حمافظة ذي قار، وهي جمموعة 
م�س��طحات مائية تغطي اأرا�سي منخف�سة جنوبي ال�سهل 
الر�س��وبي العراق��ي، وتقع يف م��دن العم��ارة والنا�رصية 
والب�رصة، وتقدر م�ساحتها بنحو 20 األف كيلومرت مربع، 

وتعد مركزاً مهمًا يف املحافظة على توازن البيئة.
وت�س��ري الدرا�س��ات والبح��وث التاأريخية واالأثري��ة اإىل اأن 
االأهوار ه��ي املكان الذي ظهرت فيه مامح ال�س��ومريني 

وح�ساراتهم.
و �س��وتت جلن��ة ال��رتاث العامل��ي التابعة ملنظم��ة االأمم 
املتح��دة للرتبي��ة والعلوم والثقافة )يون�س��كو(، يف �س��هر 
متوز املا�س��ي، على اإدراج االأه��وار واملناطق االأثرية يف 

العراق على الئحة الرتاث العاملي.

بغداد تبشر برواتب معلمي كردستان 
واإلقليم يضغط إللغاء التعرفة الكمركية 

400 سائح أجنبي يزورون ذي قار شهريًا وتوقعات بالزيادة

انطالق خطة زراعية شتوية واسعة 
في العظيم

إيقاف التعيينات غير مرتبط بشروط 
صندوق النقد الدولي

المالية النيابية: التوجد تعديالت على 
قانون التقاعد

اسعار العمالت 
االجنبية بالدينار

130.0133 1,5543213,912540 1,2943151,651 303,1330.727
دينار اردنيدينار بحرينيدرهم إماراتيريال سعوديجنيه مصريتومان ايرانيجنية استرلينييورودوالر امريكي ليرة سوريةليرة لبنانية دينار كويتي 

أربيل- خاص

ذي قار- خاص

ديالى- خاص

بغداد- خاص

بغداد – متابعة

نينوى- خاص


