
العراقي، ماتزال  النفط  اإنتاج  اأن �سوق  اأكد خبري نفطي، 
اأي  وجود  م�ستبعداً  العاملية،  لل�رشكات  بالن�سبة  جاذبة 
عامل داخي عراقي، مبا ك�سفته م�سادر عاملية يف قطاع 
يف  النفطية  عقودها  �سل  دات�ش  رويال  بيع  من  النفط، 
اأ�سول  اإطار برناجمها العاملي للتخارج من  العراق يف 

قيمتها 30 مليار دوالر.
ويف حني اأحجم متحدث با�سم �سل يف لندن عن التعقيب، 
لتقلي�ش  ت�سعى  �سل  اإن  مراقبون،  ق��ال  لل�سحفيني، 
حمفظتها من النفط والغاز عقب اال�ستحواذ على جمموعة 
بي.جي، مقابل 54 مليار دوالر، يف �سفقة حولتها اإىل 

اأكرب �رشكة لتجارة الغاز الطبيعي امل�سال يف العامل.
تطوير  يف  قيمة  ترى  زالت  ما  �سل  اأن  االأنباء،  واأك��دت 
ببيع  ترغب  وال  العراق  يف  الغاز  قطاع  يف  اأن�سطتها 
تلك االأ�سول. وقال اخلبري النفطي حمزة اجلواهري، يف 
مقابلة اأجرتها )اجلورنال(، اإن "�سل متتلك اأهم عقد يف 
جوالت الرتاخي�ش، وهو عقد تطوير حقل جمنون، ولديها 
م�ساركات غري فعالة، مع �رشكات،  يف 
ح��ق��ول اخ��رى 

اأن "�سل لديها عقد مع �رشكة  ك�رشيك نائم". واأ�سار اإىل 
�سل  و�رشكة  م�ستمرا  م��ازال  العقد  وه��ذا  الب�رشة،  غاز 

متم�سكة به".
واعدة  ماتزال  العراقية  "ال�سوق  اأن  اجلواهري،  وتابع 
وجاذبة بالن�سبة لل�رشكات النفطية، وهكذا قرار ال يرتبط 
العاملية  ال�رشكات  اأن  بدليل  عراقي،  داخلي  عامل  باأي 
تقدمت بطلبات كثرية يف جولة الرتاخي�ش التي �سبق ان 

اعلنتها وزارة النفط ثم األغتها.
العراق  يف  ثابتة  مالية  اأ�سوال  متتلك  ال  "�سل  اأن  وبني 
جمرد  وامنا  م�ساركة  عقد  لي�ش  العقد  الن  تبيعها،  لكي 
عقد تطوير، فلديها عقد �ستبيعه ولن حت�سل مبقابله على 
الكثري من املال". واأو�سح اأنه "مبوجب العقد �سرتبح �سل 
وهذا  التطوير،  كلف  ت�سديد  بعد  للربميل  دوالر  بحدود 
حجم  هو  برميل،  الف   300 زهاء  عن  ي�ستوفى  املبلغ 
جمنون،  حقل  يف  بزيادته  �سل  �ساهمت  ال��ذي  االنتاج 
الكلف  مقابل  العاملية  ال�رشكة  لهذه  زهيد  مبلغ  وهذا 
العالية التي تدفعها". وت�سعى �سل يف ظل هبوط اأ�سعار 
على  للرتكيز   ،2014 عام  منذ  الن�سف  نحو  اإىل  النفط 
جماالت االأن�سطة االأعلى عائدا مثل الغاز امل�سال واإنتاج 

النفط يف املياه العميقة يف الربازيل وخليج املك�سيك.
عام  من  الثاين  كانون  يف  النفط  وزارة  ومنحت 
م��دت��ه  ع���ق���دا   ،2010

بيرتونا�ش  ول�رشكة  العاملية  �سل  ل�رشكة  �سنة  ع�رشون 
فيما  التقني  الدعم  تقدمي  لغر�ش  احلكومية،  ومي�سان 
يخ�ش تطوير حقل جمنون. اذ ان �سل ومن خالل �رشكة 
امل�سغلة  ال�رشكة  هي  لها  التابعة  النفطية  العراق  �سل 
من  اذار   1 يف  التنفيذ  مو�سع  العقد  ودخل  الرئي�سية، 

العام نف�سه.
عن  بالنيابة  النفطي  للتطوير  ال��ع��راق  �سل  وعملت 
جمموعة من �رشكات الت�سغيل: �رشكات نفط رويال دجت 
�سل وبيرتونا�ش ومي�سان، ال�رشكات احلكومية ال�رشيكة.

ويعد حقل جمنون واحدا من اأكرب حقول النفط يف العامل، 
اذ ميتلك ما يقارب 38 مليار برميل نفطي خمزون يف 
باطن ار�سه، ويقع اجلزء ال�سمايل من حقل جمنون يف 
م�سطحات  )وهي   RAMSAR و�سميت  احلويزة  هور 
من  ج��زء  ه��ي  امل�سطحات  ه��ذه  دول��ي��ا(  مهمة  مائية 
برنامج االأمم املتحدة للبيئة UNEP ي�سعون فيه اىل 
حماية واحياء بيئة هذه االهوار الفريدة من نوعها يف 
اهوار دوليني  �سل مع خرباء وعلماء  وتداولت  املنطقة، 
الدولية  املائية  وامل�سطحات  البيئة  يف  متخ�س�سني 
تنمية  يف  ال�رشورية  امل�سورة  على  احل�سول  لطلب 
املنطقة ال�سمالية من جمنون بطريقة م�سوؤولة ومالئمة 
جمنون  م�رشوع  اإن  �سل،  �رشكة  م�سوؤولو  وقال  للبيئة. 
على مرحلتني تنموية، املرحلة االأوىل هي الو�سول اىل 
االإنتاج التجاري االويل، اما املرحلة الثانية هي الرتكيز 
يتطلب  م��ا  كليا،  احل��ق��ل  تطوير  على 
ت��ط��وي��ر احل��ق��ل 

االإنتاج  بعد  ب�سال�سة  العمل  بدء  على  التكثيف  الكلي 
اأن اال�سرتاتيجية ت�سمنت يف االإنتاج  االويل.  واأ�سافوا 
وتو�سيع  تطوير  طريق  عن  االأثر  تقليل  االويل  التجاري 
من�سات االبار النفطية املوجودة، وحتديد مواقع االبار 
النفطية اجلديدة املطلوبة. وح�سب ما ين�ش عليه العقد، 
باإجناز  االويل  التجاري  االإن��ت��اج  اىل  الو�سول  يجب 
اليوم، وت�سمن  األف برميل يف   175 دائمي ملا يقارب 
برنامج الت�سليم كذلك االفادة الق�سوى من املواد اخلام 
تثبيت  يتم  اإ�سافية،  اآبار جديدة  املوجودة وكذلك حفر 
عدد من انظمة االإنتاج املبكر )EPS( ب�سعة 50 اىل 60 
األف برميل يف اليوم.وك�سفت �سل، عن تق�سيم حقل تطوير 
جمنون اىل م�ساريع داعمة خمتلفة تدار بالتوازي، مثل: 
العمليات املبكرة، االإنتاج التجاري االويل، الرتكيز على 
تطوير احلقلي الكلي، تخفيف امل�ساعل النارية، التزامات 
اإذ  املتميز،  الت�سغيل  اىل  باالإ�سافة  للعمل  االأدنى  احلد 
توىل فريق العمليات املبكر بعد تاريخ املبا�رشة، تن�سيق 
املن�ساآت املوجودة. وعند  اليومية بخ�سو�ش  العمليات 
عن  م�سوؤولة  املجموعة  �ستكون  بالعمليات،  املبا�رشة 
منظمة  مع  املهمة  واالإداري��ة  الت�سغيلية  املهارات  دمج 
 ROYAL( �سل  دات�����ش  وروي���ال  احلالية.   SOC
هي  �سل،  با�سم  املعروفة   )DUTCH SHELL
وهولندية  بريطانية  اجلن�سيات  متعددة  نفط  �رشكة 
العامل.  يف  خا�سة  طاقة  �رشكة  اأكرب  ثاين  تعد  االأ�سل، 
اأ�س�ست �سل عام 1907 ويقع مقرها الرئي�سي يف الهاي 
بهولندا، ولها مكتب مركزي يف لندن باململكة املتحدة، 
راأ�ش  من   %  40 ن�سبة  املتحدة  الواليات  ومتتلك 

ماله.
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دع��ا املحلل االقت�سادي �رشغام حممد عل��ي، اىل زيادة ثقافة التاأمني 
لتن�سي��ط عمل ���رشكات التاأم��ني من جه��ة ول�سمان تعوي�س��ات عادلة 
الي خ�سائ��ر غ��ري متوقعة من جراء احلرائق الك��ربى يف اال�سواق او تلك 

الناجتة عن االرهاب.
وقال حممد علي، ان "�رشكات التاأمني ت�سكل جزءا ا�سا�سيا من �سمانات 
احلماي��ة م��ن املخاط��ر يف االن�سط��ة االقت�سادي��ة وتقلل م��ن اخل�سائر 
الناجم��ة ع��ن احل��وادث للح��د االدنى وه��و م��ا ي�ستدعي اع��ادة تثقيف 

ال�سارع باهمية قطاع التاأمني".
وا�س��اف، ان " تراج��ع التوج��ه نحو قط��اع التاأم��ني م�سوؤولية م�سرتكة 
ب��ني ال�رشكات واالعالم االقت�س��ادي ، اذ ان عدم توجه اجلمهور لقطاع 

التاأمني ميثل خ�سارة ل�رشكات التاأمني واجلمهور على حد �سواء".

ناق�ش وزير ال�سناعة واملعادن وكالة حممد �سياع ال�سوداين، مع رئي�ش 
�رشك��ة تويوتا العراق، املوزع الر�سم��ي واحل�رشي ملنتجات تويوتا يف 
الع��راق، قيام ال�رشكة بتقدمي خدماته��ا حتت ا�رشاف اخلرباء اليابانيني 

وو�سع التكنولوجيا اليابانية يف خدمة احلكومة العراقية.
واأك��د اجلانب��ان حر�سهما عل��ى ا�ستمرار اللقاءات لغر���ش االتفاق على 
نق��ل التكنولوجي��ا واقامة م�سان��ع جديدة لت�سنيع ه��ذه ال�سيارات بعد 
احل�س��ول على االمتياز من �رشكة تويوتا والتع��اون مع ال�رشكة العامة 

ل�سناعة ال�سيارات واملعدات التابعة لوزارة ال�سناعة واملعادن.
واأك��د الوزي��ر،  ان "وجود مث��ل هذه ال�رشكات يف الع��راق يعد امرا مهما 
يف الوق��ت احلا���رش اذ ان �رشكة تويوتا متث��ل عالمة حقيقية يف جمال 
ال�سناع��ة وخا�س��ة اليابانية التي تتمتع ب�سمع��ة كبرية وثقة عالية يف 

ال�سوق العراقية".

اأعلن البنك املركزي العراقي بدء العمل بنظام املق�سم الوطني واخلا�ش 
بتبادل التحويالت املالية عن طريق البطاقات االئتمانية.

وا�س��ار بيان للبنك املرك��زي، اىل و�سع خطة حمكمة للعمل بهذا النظام 
وكمرحلة اأوىل، الت�سغيل خلم�سة م�سارف و�رشكة حت�سيل لنقاط البيع، 
بينم��ا �سيتم االنطالق مع بقي��ة امل�سارف االأخ��رى امل�سدرة لبطاقات 

الدفع قبل نهاية العام احلايل.
وتاب��ع البي��ان، ان "نظ��ام املق�سم الوطن��ي يعمل على رب��ط امل�سارف 
ب�سبك��ة ات�س��االت واح��دة حي��ث �سي�سهل الكث��ري من االأم��ور امل�رشفية 
امل�س��ارف و�سينج��ز  املّتب��ع يف مراجع��ة  الروت��ني  و�سيق�س��ي عل��ى 
املعام��الت باأ���رشع وق��ت ممكن، م��ن خ��الل اأدوات الدف��ع االلكرتونية 

متمثلة بالبطاقات االئتمانية باأنواعها".

بح��ث وزي��ر الزراع��ة ف��الح ح�سن زي��دان يف مق��ر ال��وزارة م��ع ال�سفري 
ال�س��وداين حمم��د عمر مو�س��ى، الواقع الزراع��ي يف الع��راق والية تفعيل 

اللجنة الزراعية امل�سرتكة بني البلدين.
وقال زيدان ان "ال�سودان تعد من اكرب البلدان العربية الزراعية من حيث 

طبيعة االر�ش ووفرة املياه وااليدي العاملة واعداد احليوانات".
وا�س��ار اىل "ت�سكي��ل جلن��ة اليج��اد الية �سم��ن االطار القان��وين اليجاد 
�سيغ��ة حل��ل مو�سوع ا�ست��رياد املنتج��ات احليوانية من ال�س��ودان وفق 

�سوابط منظمة ال�سحة العاملية حفاظا على �سحه املواطن".
من جانبه اكد ال�سفري ال�سوداين امتالك بالده خربات واأيٍد متخ�س�سة يف 

جمال مكافحة زهرة النيل والق�ساء عليها نهائيا.

اأعلنت اللجنة املالي�ة النيابي�ة، ان اال�ستقطاعات من 
روات��ب املوظف��ني واملتقاعدي��ن يف املوازنة املالية 

العام�ة، �ستكون من اجمايل الراتب الك�لي.
يف ح��ني اأكدت اللجن��ة، اأن االتفاق مع رئي�ش الوزراء 
ه��و اعتماد الن�ش املتعلق باال�ستقطاع احلكومي من 
روات��ب املوظفني يف م�رشوع قانون املوازنة العام�ة 

على ان يخ�سع للت�سويت داخل الربملان.
ت�رشي��ح  يف  حي��در  م�سع��ود  اللجن��ة  ع�س��و  وق��ال 
�سحفي، اإن "النقا�سات م�ستمرة داخل اللجنة املالية 
ب�ساأن م�رشوع قانون املوازنة العامة، وهي ايجابية 

وبناءة".

واأ�سار  حيدر اإىل اأن "الت�سويت على م�رشوع القانون 
يف جل�ستي اخلمي�ش او ال�سبت املقبلني �سيكون موعدا 

منا�سبا بعد انتهاء جميع املناق�سات داخل اللجنة".
الغ��اء  ميكنه��ا  ال  النيابي��ة  "اللجن��ة  ان  وا�س��اف 
املوظف��ني  روات��ب  م��ن  احلكومي��ة  اال�ستقطاع��ات 
واملتقاعدين النه لي�ش من �سالحياتها بعد ان منعت 
املحكم��ة االحتادي��ة ذل��ك ، ويف ح��ال الغ��اء الن�سبة 
�ستك��ون هناك تبعات مالية ، وبالتايل على احلكومة 
ان تق��وم بتطبيق الن�سب��ة او الغائها "، يف حني ا�سار 
اىل ان "اال�ستقطاعات هي من اجمايل الراتب الكلي".

وتابع انه "مت الرتكيز يف مناق�سات م�رشوع املوازنة 
على �رشورة زيادة االيرادات غري النفطية للدولة من 
�رشائ��ب وكمارك وفر�ش �سلط��ة القانون يف املنافذ 

احلدودي��ة ، لي���ش عل��ى ح�س��اب املواط��ن"، مبينا ان 
"االي��رادات غ��ري النفطية يج��ب ان تك��ون اكرث مما 
ه��ي عليه االن ، ولدين��ا �سكوك بوجود ف�ساد كبري يف 
املنافذ احلدودية ما يل��زم احلكومة باتخاذ اجراءات 

�سارمة ب�ساأن ذلك ".
 كما �سدد على "اهمية دعم القطاع اخلا�ش وت�سجيع 
اال�ستثم��ار وتوف��ري فر���ش العم��ل ، بع��د ان ق��ررت 
احلكوم��ة �سمن �رشوط �سندوق النق��د الدويل ايقاف 

التعيينات متاما حتى �سمن حركة املالك".
وكان جمل���ش الن��واب ارج��اأ الت�سوي��ت على م�رشوع 
اىل   2017 االحتادي���ة  العام���ة  املوازن���ة  قان��ون 
جل�ست��ه املق��ررة اإىل غ��د اخلم�ي���ش، حل��ني ا�ستكمال 
اللجن��ة املالي��ة مناق�ساته��ا ب�س��اأن بن��ود م���رشوع 

القان��ون . وق��ال ع�س��و اللجن��ة املالي��ة يف جمل���ش 
الن��واب ح�س��ام العقاب��ي، يف ت�رشي��ح �سحف��ي، اإن 
قان��ون  م���رشوع  عل��ى  اخلالفي��ة  النق��اط  "اإح��دى 
املوازن��ة، هي ن�سبة اال�ستقطاع من رواتب املوظفي�ن 
%4،8 وامكانية االفادة من ذلك، او العودة اىل ن�سبة 

اال�ستقطاع ال�سابقة %3 من عدم�ه".
وا�ساف العقابي ان "العبادي ابلغ اللجنة النيابية ان 
القرو�ش انهكت املوازن���ة وبالتايل حتتاج احلكومة 
اىل تنفي��ذ ن�سب��ة اال�ستقط��اع الت��ي تق��در مبالغها ب� 
1،5 تريلي��ون دين��ار،"، مبينا ان��ه "مت االتفاق على 
ان اال�ستقطاع احلكومي من رواتب املوظفني �سيبقى 
ن�س��ا معتمدا يف م�رشوع قانون املوازنة العامة لكن 

�سيخ�سع للت�سويت داخل الربملان".

جنح��ت فرق هيئ��ة النزاه��ة با�سرتج��اع مبال��غ مالية 
تق��در باكرث من 38 مليون دينار عائدة ل�سبكة احلماية 
االجتماعية كان قد ا�ستحوذ عليها موظفون يف ال�سبكة 

من دون وجه حق.
وذكر بيان للهيئة ان" مكتب حتقيق الهيئة يف حمافظة 
ز على جميع  ذ عمليَّة �سبٍط اأ�سفرت عن التحرُّ كرك��وك نفَّ
االأوراق وامل�ستندات التي متَّ من خاللها اال�ستحواذ على 

َف��نِي )ب.ب.اأ( و )ا.ع.�ش( اللذيِن  املبال��غ من قب��ل امُلوظَّ
ة  ��ة التحقيق ا�ستن��اداً اإىل اأح��كام املادَّ اأُْوِق�ف��ا عل��ى ذمَّ

315 من قانون العقوبات".
ا�ستح��واذ  اك��دت  ��ة  االأوليَّ التحقيق��ات  ان"  ا�س��اف  و 
�هَم��نِي عل��ى اأك��رث م��ن 38 ملي��ون دين��اٍر عائ��دة  امُلتَّ
لل�سبكة" ُم�س��ريًة اإىل "ا�ست�سدار قراٍر من حمكمة حتقيق 
املحافظة، بناًء على جمريات عمليَّة ال�سبط واملربزات 
��ة الت��ي متَّ �سبطه��ا، يق�س��ي باإل��زام امُلتَّهَم��نِي  اجلرميَّ

با�سرتجاع املبلغ كاماًل اإىل ال�سبكة".

ر امُلتَّهماِن �سّكًا  واو�سح انه " تنفيذاً لقرار املحكمة حرَّ
باملبال��غ امُل�ستح��َوذ عليها من دون وجه ح��قٍّ ُمعنونًا 
اأُْوِدَع ال�س��كُّ  ��ة، حي��ث  اإىل �سبك��ة احلماي��ة االجتماعيَّ
يف �سن��دوق اأمان��ات حمكم��ة حتقيق املحافظ��ة؛ بغية 

ت�سليمه واإرجاعه اإىل ح�سابات ال�سبكة".
وك�س��ف وزير العم��ل وال�س��وؤون االجتماعي��ة املهند�ش 
حمم��د �سي��اع ال�س��وداين، يف وق��ت �ساب��ق، وج��ود 23 
األ��ف موظ��ف ومتقاع��د متج��اوز عل��ى اعان��ة احلماية 

االجتماعية.

واو�س��ح ال�سوداين ان الوزارة وف��رت 120 مليار دينار 
بع��د الك�س��ف ع��ن املتجاوزي��ن عل��ى اعان��ة احلماي��ة 
االجتماعي��ة ب�سمنه��م املوظفون واملتقاع��دون الذين 
كان��وا يت�سلم��ون االعان��ة االجتماعية وذل��ك من خالل 
عملي��ة تقاط��ع البيانات م��ع وزارات الدول��ة ودوائرها 

كافة.
وا�ساف ان 70 األفا من م�ستفيدي احلماية االجتماعية 
يرف�س��ون زيارة الباحث االجتماعي ما ا�ستدعى ايقاف 

االعانات املخ�س�سة لهم.

المالية النيابية: اقتطاعات رواتب 
الموظفين تحسب من الراتب الكلي

إعادة 38 مليون دينار لشبكة الحماية االجتماعية

دعوة للتأمين في ظل كثرة 
حرائق االسواق

الصناعة تسعى إلقامة مصانع 
لسيارات تيويوتا

تشغيل نظام المقسم الوطني 
للتحويالت المالية

اسعار العمالت 
االجنبية بالدينار

130.0133 1,5543213,9120.184 1,2943151,651 303,1330.769
دينار اردنيدينار بحرينيدرهم إماراتيريال سعوديجنيه مصريتومان ايرانيجنية استرلينييورودوالر امريكي ليرة سوريةليرة لبنانية دينار كويتي 

بغداد- خاص

بغداد- خاص

بغداد- خاص

بغداد - خاص

بغداد  - خاص

بغداد- خاص


