
حذر م�صدر ني�بي، من ت�أجيل الت�صويت على م�رشوع 
ق�نون املوازنة امل�لية للع�م 2017، اإىل الع�م املقبل، 
ب�صبب احتدام اخلالف�ت بني بغداد واأربيل ب�ص�أن رواتب 
800 األف من املوظفني الكرد�صت�نيني غري امل�صجلني 

لدى بغداد.
رئي�س  ان  الكرد�صت�ين  الوطني  االحت�د  اكد  حني  ويف 
رواتب  بت�أمني  وعد  العب�دي،  حيدر  ال��وزراء  جمل�س 
وميزانية اقليم كرد�صت�ن يف ح�ل قي�م االقليم بت�صليم 

ع�ئدات النفط للحكومة االحت�دية.
يف  اي���رادات  ح�ص�ب  اع���دة  اقت�ص�دي،  حملل  توقع 
اجلديد  النفطي  االتف�ق  �صوء  يف  جديد،  من  املوازنة 
مع دول اوبك اذا م� اراد العراق فعاًل االلتزام به وعدم 
تقدير  ح�ص�ب  يف  واقعية  غري  معطي�ت  على  البن�ء 
بتن�ق�صه� مع  العلم  الرغم من  النفطية على  الع�ئدات 
مع  اجتم�ع  عقد  احتم�ل  اإىل  م�صرياً  اجلديد،  الواقع 
االتف�ق  لدرا�صة  واحلكومة  النفط  وزارة 
اوب��ك  ال��ن��ف��ط��ي يف 

برميل  الف   200 العراق  �ص�درات  بتقليل  والق��صي 
يومي�.

مق�بلة  يف  ا�صمه  عن  الك�صف  عدم  طلب  ن�ئب  وق���ل 
اأجرته� )اجلورن�ل(، اإن "جمل�س النواب ك�ن قد خ�ص�س 
يفرت�س  ك�ن  التي  ال�صبت  اأم�س  جل�صة  اعم�ل  جدول 
للت�صويت على  الظهر،  الواحدة بعد  ال�ص�عة  بدوؤه� يف 
جلمهورية  االحت�دية  الع�مة  املوازنة  ق�نون  م�رشوع 
م�دة،   48 من  املكون   ،2017 امل�لية  لل�صنة  العراق 
لكن رئي�س املجل�س �صليم اجلبوري دخل الق�عة واأبلغ 
ذلك  معلاًل  االأح��د،  اليوم  اإىل  اجلل�صة  بت�أجيل  النواب 

بعدم التو�صل اإىل اتف�ق بني الكتل ال�صي��صية".
على  كرد�صت�ن  حكومة  "موافقة  اأن  الن�ئب،  واأو�صح 
الفً�  و250  كركوك  نفط  من  برميل  الف   300 ت�صليم 
اخرى من حقوله� ل�رشكة �صومو مق�بل ت�أمني رواتب 
االحت�دية  احلكومة  قبول  من  الرغم  وعلى  موظفيه�، 
عدد  ب�حت�ص�ب  يتعلق  احل���يل  اخل��الف  اأن  اإال  بذلك، 
هو  بغداد  لدى  امل�صجل  العدد  اأن  اإذ  االقليم،  موظفي 
اإال  ك�فة،  كرد�صت�ن  حم�فظ�ت  يف  موظف  الف   600
اأن اربيل تط�لب بغداد بدفع رواتب مليون و400 الف 
موظف، ف�صال عن رواتب منت�صبي الرع�ية االجتم�عية 

واملتق�عدين".
الن�ئب،  وا�ص�ر 

ودعوات  كرد�صت�ن  اقليم  داخل  خالف  "ثمة  اأنه  اإىل 
حم�فظة  اأح��زاب  من  وال�صيم�  تتن�مى  ب��داأت  جديدة 
موازنة  ت�صليم  عن  ب�لتوقف  وحلبجة،  ال�صلم�نية 
كرد�صت�ن لرئ��صة االقليم احل�لية، وت�صليم كل حم�فظة 

موازنته� ب�صكل مب��رش". 
قبل  تقر  مل  اذا  "املوازنة  اأن  اإىل  النظر،  الن�ئب  ولفت 
االأوىل  ال�ص�بقة  هذه  ف�صتكون  احل���يل،  الع�م  نه�ية 
ت�صلم حيدر  منذ  ال�صكل  بهذا  املوازنة  به�  تت�أخر  التي 
هذا  �صيتحمل  ال��ذي  لكن  ال���وزراء،  رئ��صة  العب�دي، 
�رشوط�  ي�صع  من  هو  العراقي،  ال�صعب  اأم�م  الت�أخري 
مق�بل اقرار املوازنة، منه� ان تكون ن�صبة %35 من 
تخ�صي�ص�ت احل�صد للمكون ال�صني، وكذلك رغبة اأربيل 
بتخ�صي�س ايرادات نفط كركوك لت�صديد رواتب موظفي 
النفطية  املح�فظ�ت  مط�لب�ت  عن  ف�صال  كرد�صت�ن، 
اأن  من  الرغم  على  ال��ب��رتودوالر،  اأم��وال  ت�أجيل  بعدم 
ان  ويفرت�س  دين�ر  تريليون   21 املوازنة  "العجز يف 
تتم املوافقة عليه الن هن�ك �صحة كبرية يف الدولة لن 

ت�صتويف رواتب موظفيه� ".
االقت�ص�دي �رشغ�م حممد علي،  املحلل  توقع  بدوره 
"عقد اجتم�ع من جديد بني جمل�س النواب واحلكومة، 
بتقليل  والق��صي  اوب��ك  يف  النفطي  االتف�ق  لدرا�صة 
واإع���دة  يومي�،  برميل  ال��ف   200 العراق  ���ص���درات 
احت�ص�ب واردات املوازنة، يف �صوء االتف�ق النفطي 
اجلديد مع دول اوبك اذا م� اراد 
ال���ع���راق 

فعال االلتزام به وعدم البن�ء على معطي�ت غري واقعية 
يف ح�ص�ب تقدير الع�ئدات النفطية على الرغم من العلم 

بتن�ق�صه� مع الواقع اجلديد".
التقديرين  ب��ني  "الف�رق  اأن  علي،  حممد  واأ���ص���ف 
بعد  عليه  �صيكون  م���  وب��ني  امل��وازن��ة  يف  املكتوب 
وهي  يومي�  برميل  الف   400 بنحو  �صيكون  االتف�ق 
يف  احل�ص�ب�ت  وابق�ء  اغف�له�  ميكن  ال  كبرية  كمية 
بني  ال�صدد  بهذا  اجتم�ع�  ان  على  م�صددا  �صوئه�، 
�صيكون  الوزراء  ورئ��صة  النفط  ووزارة  امل�لية  اللجنة 
مفيدا للخروج بروؤية ع�جلة تدّون يف املوازنة وعدم 
بهذا  االقت�ص�دي  الدولة  اداء  ي�صرّي  بق�نون  اال�صته�نة 

ال�صكل".
وك�نت املنظمة امل�صدرة للنفط اوبك اتخذت االربع�ء 
النفط  اإنت�ج  حجم  بتخفي�س  يق�صي  ق��رارا  امل��صي 
ابتداًء من االول من ك�نون الث�ين ع�م 2017، مبعدل 
مليون   32.5 يبلغ  لكي  يومي�  برميل  مليون   1.2
للنفط  امل�صدرة  الدول  املنظمة  قرار  برميل، ويت�صمن 
الف   200 انت�جه  العراق  تقلي�س  املت�صمن  اأوب��ك، 

برميل يومي� بدءاً من ك�نون الث�ين املقبل.
اإىل ذلك اأكدت رئي�صة كتلة االحت�د الوطني الكرد�صت�ين 
"رئي�س  ان  ط�لب�ين،  اآال  الن�ئبة  النواب  جمل�س  يف 
رواتب  بت�أمني  وعد  العب�دي  حيدر  ال��وزراء  جمل�س 
وميزانية اقليم كرد�صت�ن يف ح�ل قي�م االقليم بت�صليم 

ع�ئدات النفط للحكومة االحت�دية".
جمل�س  رئي�س  مع  جمعه�  لق�ًء   " اأن  ط�لب�ين،  وبينت 
االإقليم  موازنة  لبحث  العب�دي،  حيدر  الوزراء 
وت�أمني رواتب املوظفني.
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صادرات النفط تتجاوز الـ 4 ماليين 
برميل يوميًا

وزع��ت وزارة الهجرة واملهجرين املرحلة الث�ني��ة من امل�ص�ريع املدّرة 
للدخ��ل لال���رش الن�زحة يف حم�فظ��ة كرب��الء املقد�ص��ة والب�لغة )20( 
م�رشوع���. وق���ل مدير فرع ال��وزارة يف حم�فظة كرب��الء املقد�صة قي�س 
الغ�من��ي، ان "امل�ص�ري��ع تنوع��ت م��� ب��ني بي��وت بال�صتيكي��ة زراعية ، 

وزوارق نهرية و�صتوت�ت مع م�كنة حليم".
واأ�ص���ف الغ�مني ان "اختي�ر امل�صتفيدين مت من قبل جلنة خ��صة وفق�آ 

ل�صوابط ومع�يري االختي�ر".
 drc وا�ص���ر اىل ان "دائ��رة الهجرة يف كرب��الء وب�لتع�ون م��ع منظمة
وزع��ت منح��� م�لي��ة ب��ني )500( ا���رشة ن�زح��ة يف اق�صي��ة ونواح��ي 
حم�فظ��ة كرب��الء املقد�ص��ة، وان مبلغ املنحة الواحدة بل��غ )325( الف 

دين�ر ويتكرر التوزيع ملدة ثالثة ا�صهر.

اأعل��ن وزير اخل�رجي��ة االإيط�يل، تقدمي حكومة ب��الده منحة اىل العراق 
بلغت قيمته��� 360 مليون يورو، ف�صاًل عن جهود ايط�لي� التقليدية يف 

حم�ية وا�صتع�دة وتثمني الرتاث االأثري والثق�يف للعراق.
وق�لت وزارة اخل�رجية االيط�لية يف بي�ن له�، اإن الوزير ب�وبوجنتيلوين 
اأك��د لنظريه العراقي ابراهيم اجلعفري، اأثن���ء زي�رة اجلعفري للع��صمة 
االإيط�لي��ة، ا�صتمرار حكومته يف م�ص�ندة الع��راق يف حربه اجل�رية �صد 

)داع�س( وكذلك يف مرحلة اع�دة االعم�ر.
ونق��ل البي���ن عن جنتيل��وين تعهده، ب���أن توا�صل ايط�لي��� التزامه� يف 
املنطقة بدعم احلكوم��ة يف بغداد والتح�لف الدويل �صد داع�س بوا�صطة 
اأن�صطة ذات اأهمية حيوية مثل اإع�دة ترميم �صد املو�صل وت�أهيل ال�رشطة 

املحلية وامل�ص�همة يف اع�دة اال�صتقرار يف املن�طق املحررة.

اأك��د املحلل االقت�ص���دي مالذ االأم��ني، اأن اجراءات احلكوم��ة ووزارتي 
الزراعة واملوارد امل�ئية، م� تزال دون م�صتوى الطموح يف دعم فالحي 
ومربي الرثوة احليوانية، و�صط  ا�صتمرار ا�صترياد املنتج�ت الزراعية من 

دول اجلوار وكذلك احل�ل مع منتج�ت الدواجن واللحوم.
واأ�ص�ف االأمني، اأن "اكرث من 11 مليون مواطن، يعتمدون يف معي�صتهم 
عل��ى القط���ع الزراعي يف ح��ني ال تتج�وز م�ص�همة القط���ع يف الدخل 
القومي ال� %7، االمر الذي يوؤ�رش تخلف هذا القط�ع عن دوره احليوي".
وت�بع "ا�صمحل دور وزارة الزراعة يف مك�فحة االف�ت الزراعية وتقدمي 
اخلدم���ت االر�ص�دي��ة والعالجي��ة للفالح وتدن��ت فع�لي�ته��� يف تقدمي 

اال�صمدة والبذور وا�صت�صالح االأرا�صي".

اأك��دت وزارة النفط، ان معدل ال�ص�درات النفطية لل�صهر امل��صي و�صلت 
اىل  4 ماليني و51 الف برميل ب�ليوم.

وق���ل املتحدث ب��ص��م الوزارة ع��ص��م جه���د، ان "االح�ص�ئية االولية 
لل�ص���درات النفطية لعموم العراق ل�صه��ر ت�رشين الث�ين امل��صي �صجلت 
الأول م��رة مع��دالت قي��صي��ة غ��ري م�صبوقة جت���وزت فيه� ح�ج��ز ال� 4 
مالي��ني و51 ال��ف برميل ب�لي��وم". وا�ص���ف ان "ال�ص���درات النفطية 
م��ن املن�فذ اجلنوبية �صجلت ارتف�ع� كبري بلغت 3،407 ماليني برميل 
ب�لي��وم"، م�ص��رياً اىل ان "�ص���درات نفط كركوك بلغ��ت 64 الف برميل 
ب�لي��وم، بينم� بلغت مع��دالت الت�صدير من حقول اقليم كرد�صت�ن 580 

الف برميل ب�ليوم".

اأعلن��ت وزارة النقل، اأن �رشكة اخلطوط اجلوية العراقية 
�صتفتت��ح خط� جوي� من بغ��داد وال�صليم�نية اىل مدينة 
م�ن�ص�ص��رت االنكليزية يوم ال� 10 من �صهر ك�نون االأول 
اجل�ري، يف حني اأكدت اأن ال�رشكة حققت اأرب�ح� كبرية 

ب�صبب اختي�ر املواطنني ال�صفر على منت ط�ئراته�.
وق�ل وزي��ر النقل ك�ظم فنج���ن احلم�مي يف ت�رشيح 
�صحفي، اإن "�رشكة اخلط��وط اجلوية العراقية �صتفتتح 
خط��� جوي� من بغداد وال�صليم�نية اىل مدينة م�ن�ص�صرت 
االنكليزي��ة ي��وم ال� 10 من �صهر ك�ن��ون االأول اجل�ري 
وبواق��ع رحل��ة واح��دة ا�صبوعي��� م��ن كال املط�رين"، 

مبين��� اأن "ه��ذا اخل��ط مهم م��ن الن�حيت��ني ال�صي�حية 
واالقت�ص�دية".

واأ�ص���ف احلم�مي، اأن "الوزارة تعمل على افتت�ح عدة 
خط��وط جوية م��ع دول الع�مل املختلف��ة لزي�دة حركة 

النقل اجلوي بني العراق والع�مل".
م��ن ج�نب��ه او�ص��ح املدي��ر الع���م ل�رشك��ة اخلط��وط 
اجلوي��ة العراقي��ة �ص�م��ر كب��ة، اأن "اخلط��وط اجلوي��ة 
العراقي��ة انفتح��ت على الع�مل وب���ت هن�لك الكثري من 
اخلط��وط �صواء اىل الدول العربي��ة اأو االأجنبية"، موؤكدا 
اأن "اجلمي��ع ب��صتط�عتهم التنقل ع��ر خطوطن� ب�صكل 
مب����رش اىل العديد من الدول ومب�ص���ر مب��رش من دون 

توقف".

وب��ني كب��ة، اأن "التخفي�ص���ت الت��ي جرت عل��ى تذاكر 
ال�رشك��ة اأدت اىل اإقب���ل كب��ري م��ن قب��ل امل�ص�فري��ن 
لزي���رة املراق��د الدينية وال�صي�حة يف الع��راق"، م�صريا 
اإىل اأن "ال�رشك��ة حقق��ت اأرب�ح��� كبرية ب�صب��ب اختي�ر 
املواطن��ني ال�صف��ر على م��نت ط�ئراته� وه��ذا يعود اىل 
اخلط��ط واال�صرتاتيجي�ت التي انتهجته� من اجل تلبية 
احتي�ج���ت امل�ص�ف��ر من زي�دة حمط���ت ومراكز قطع 

التذاكر، ف�صال عن تهيئة مالك�ت متخ�ص�صة".
وك�ن وزي��ر النقل ك�ظم فنج�ن احلم�مي اأعلن، ال�صبت 
)15 ت�رشي��ن االأول 2016(، توقي��ع عق��د م��ع �رشك��ة 
اأمل�نية الإع�دة هيكلة الطريان املدين واخلطوط اجلوية 
العراقي��ة، يف حني اأ�ص���ر اإىل اأن قيمة العقد "ال ت�ص�وي 

�صيئ���" اأم���م "اخل�ص�ئ��ر" الت��ي تعر���س له��� الطريان 
العراقي خالل املدة ال�ص�بقة.

ووقع��ت وزارة النق��ل، اتف�قي��ة م��ع �رشك��ة لوفته�نزا 
لتح�صني اخلطوط اجلوية العراقية واملط�رات ك�فة.

وق�ل الوزير احلم�مي قبل التوقيع، ان "هذه االتف�قية 
تع��د مك�صب� كب��ريا لتطوير واق��ع اخلدم�ت يف اخلطوط 
اجلوي��ة ب�العتم�د على ال���رشك�ت االأمل�نية، وان العقد 
�صيوفر العديد من اجلوان��ب االيج�بية للخطوط اجلوية 
العراقي��ة"، م�صيفً� اأن "قيمة العقد ال تعد ت�ص�وي �صيئ� 
مق�ب��ل اخل�ص�ئ��ر الكب��رية الت��ي تعر���س له��� الطريان 
العراقي يف املدة ال�ص�بق��ة، وال�رشكة االمل�نية �صتمّكن 

العراق من ا�صالح الط�ئرات العراقية داخل البالد".

عق��دت يف بغ��داد، اأعم���ل امللتق��ى االقت�ص���دي الع��رش 
للمجل���س العراق��ي- الفرن�ص��ي الأرب���ب العم��ل ال��دويل 

برع�ية احلكومتني العراقية والفرن�صية.
واأكد رئي�س الهيئة الوطني��ة لال�صتثم�ر �ص�مي االعرجي، 
اأهمي��ة وت�ري��خ ت�أ�صي�س املجل����س العراق���ي- الفرن�صي 
الأرب���ب العم��ل من��ذ ع���م 2009 ال��ذي يجم��ع القط�ع 

العراق��ي اخل��س ب��كل اخت�ص��ص�ت��ه واملرادفني له يف 
منظم��ة ارب���ب العم��ل الفرن�صية )مدف( والت��ي ين�صوي 
حتته��� نحو 800 من ال�رشك�ت املتو�صطة والكبرية ومب� 

ميثل رابط� اقت�ص�دي� مهم� بني البلدين.
مغ�ي��راً  امللتق��ى  ه��ذا  "يك��ون  ان  االعرج��ي  وتوق��ع 
ب��ني  من�ق�ص���ت  �صه��د  حي��ث  ال�ص�بق��ة  لالجتم�ع���ت 
القط�ع��ني حول كيفية ايج�د ���رشاك�ت حقيقية وجديدة 
يف من�طق العراق عمومً� واملن�طق املحررة خ�صو�صً�".

من ج�نبه اأعرب ال�صفري الفرن�صي يف بغداد م�رك ب�ريتي 
عن ���رشوره لعقد ه��ذا امللتق��ى االقت�ص�دي ال��ذي ي�أمل 
ان يك��ون مع��ززاً للعالق���ت ال�صي��صية ب��ني البلدين التي 
�صه��دت تط��وراً ملمو�ص� متث��ل بتب�دل الزي���رات بينهم�. 
واأ�ص���ر ب�ريتي اىل الدعم الفرن�ص��ي الع�صكري للعراق يف 
حربه �ص��د االره�ب ، م�صدداً يف الوق��ت ذاته على اهمية 
ان ترتقي العالق���ت االقت�ص�دية اىل م�صتوى التطور يف 
العالق���ت ال�صي��صي��ة . يف حني اعرب راغ��ب ر�ص� بليبل 

رئي���س اجل�نب العراقي يف املجل���س العراقي- الفرن�صي 
الرب���ب العم��ل عن امله ب���أن يكون ه��ذا اللق���ء م�صتمراً 
ويحق��ق رابط��ً� اقت�ص�دي��ً� جدي��داً ال�صيم��� وان��ه يجمع 
�صف��وة ال���رشك�ت ب��ني البلدي��ن. ودع��� رج���ل االعم�ل 
وامل�صتثمري��ن العراقيني اىل اغتن�م هذه الفر�صة وو�صع 
ق�ع��دة للعمل امل�صرتك على امل��دى البعيد مع الفرن�صيني 
يف قط�ع���ت انت�جية مت�حة وكثرية بينه� النفط والغ�ز 

وال�صن�عة والبنوك والت�صليح.

بدء رحالت مباشرة 
من بغداد الى مانشستر "األسبوع القادم"

بغداد تحتضن ملتقى المجلس العراقي- الفرنسي الرباب العمل

مشاريع مدرة للدخل ومنح مالية 
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