
النفط  ت�سويق  �رشكة  جناح  على  بارز،  نفطي  خبري  اأثنى 
الوطنية �سومو، ببيع مزيد من النفط اخلام اإىل اأكرب عمالئه 
يونيبك ال�سينية مو�سعة موقع العراق يف ال�سوق العاملية 
مع  عليها  املتفق  الإن��ت��اج  تخفي�سات  تنفيذ  ب��دء  قبيل 
احلراك  ذلك  ميثل  اأن  م�ستبعداً  الآخرين،  واملنتجني  اأوبك 
يلتزم  ال��ذي  النتاج  تخفي�ض  لتفاق  نق�سًا  الت�سويقي 
مرا�سل  رفيع،  حكومي  م�سدر  اأبلغ  حني  ويف  به.  العراق 
انتاج  تخفي�ض  باتفاق  العراق  التزام  ب��اأن  )اجل��ورن��ال( 
النفط، هو اأمر حتمي ل يحتاج للتاأكيد، لكن ذلك ل يعني 

تقيد ا�سرتاتيجيات العراق يف ال�سوق النفطية.
توقع مراقبون، اإنه يف �سوء �سفقات جديدة مع �رشكات 
تكرير هندية واأمريكية فاإن زيادة حجم العقد املربم مع 
الذراع التجارية لأكرب �رشكة تكرير اآ�سيوية �سينوبك، تعني 
اإىل  املتجه  املعرو�ض  اأن تخف�ض  بغداد  �سيكون على  اأنه 
 210 الإنتاج  خف�ض  بالتزامها  تفي  كي  اآخرين  عمالء 

اآلف برميل يوميا من 2017.
وق���������ال 

اأجرتها  مقابلة  يف  اجل��واه��ري،  حمزة  النفطي  اخلبري 
"العراق يعيد �سرتاتيجياته لبيع وت�سويق  اإن  )اجلورنال(، 
اإنحيازه  واإن  اأخرى،  اأ�سواقًا  ويقل�ض  اأ�سواقًا  يفتح  النفط 
الأ�رشع  هي  الأ�سواق  هذه  لكون  يعود  اجلديدة،  لالأ�سواق 
حاجتها  يعك�ض  ما  �رشيع  ب�سكل  العامل  يف  منوا  والأك��ر 
تقلي�ض  "قرار  اأن  اجلواهري،  واأ�ساف  للنفط".  املتنامية 
النمو  �سعف  على  يعتمد  الأ���س��واق  لبع�ض  الت�سويق 
لديها  لي�ض  مثال  الوروبية  فال�سوق  هناك،  القت�سادي 
منو عال". واأ�سار اإىل اأن "ل�سومو عقدا ا�ست�ساريا وتدريبيا 
رو�سية   عاملية  و�رشكة  النفط  لت�سويق  عاملية  �رشكة  مع 

لتعزيز �سيا�سة الت�سويق وتدابري �سبط اإيقاع الأ�سواق". 
وقالت ثالثة م�سادر مطلعة اإنه جرى توقيع عقد يونيبك 
قبيل اتفاق منظمة البلدان امل�سدرة للبرتول )اأوبك( التي 
بقيادة  الآخرين  املنتجني  مع  بها  مقعدا  العراق  ي�سغل 
رو�سيا على خف�ض ي�سل اإىل 1.8 مليون برميل يوميا يف 

م�سعى لتقلي�ض تخمة املعرو�ض العاملي ورفع الأ�سعار.
وقالوا م�سرتطني عدم ك�سف هوياتهم لأنهم غري خمولني 
النفط  ت�سويق  �رشكة  اإن  الإع��الم  و�سائل  اإىل  بالتحدث 
اإىل  الآجلة  الب�رشة  زادت مبيعات خام  )�سومو(  العراقية 
يونيبك ثالثة باملئة اإىل ما بني 40 و60 مليون 
ال�سنة  رب���ع  يف  ب��رم��ي��ل 

الواحد - 435 اإىل 652 األف برميل يوميا - يف 2017.
وقال متعامل متخ�س�ض يف اإر�سال اخلام اإىل ال�سني لكن 
غري م�سموح له بالإدلء بت�رشيحات علنية "اإذا زاد العراق 
التقلي�ض  اإىل  الآخرون  ا�سطر  بينما  ال�سني  اإىل  مبيعاته 
اأو اإبقاء اأحجامهم م�ستقرة فاإن العراق �سيك�سب يف نهاية 
اإنها  القول  ميكن  نفط  �سوق  يف  جديدة  ح�سة  املطاف 
ال�سعودية  بعد  اأوبك  يف  منتج  اأكرب  ثاين  والعراق  الأهم". 
ويحتل حاليا املرتبة الثالثة بني اأكرب موردي اخلام اإىل 
ال�سني - بعد رو�سيا وال�سعودية - حيث �سجل قفزة بن�سبة 
األف برميل   723 اإىل نحو  اأ�سا�ض �سنوي  15 باملئة على 

يوميا بني يناير كانون الثاين واأكتوبر ت�رشين الأول.
ال�سفقة  اإط��ار  يف  املتوقع  من  اإنه  امل�سادر،  اأحد  وقال 
ال�سينية املو�سعة اأن حتمل يونيبك مليوين برميل من خام 

الب�رشة الثقيل يف الربع الواحد.
وقال متعامل اآخر ي�سرتي اخلام العراقي لكنه غري خمول 
اأ�سبح خاما  "خام الب�رشة  اإىل و�سائل الإعالم  بالتحدث 
التعويل  ميكن  واإم��دادات��ه  م�ستقرة  جودته  ب��ه،  معرتفا 
عليها." وقالت يوينبك اإنها ل تعلق على ال�سفقات بعينها.
اأويل لتحميالت نفط يناير  وبح�سب م�سدر مطلع وجدول 
كانون الثاين فاإن �سومو �ستورد اأي�سا خام الب�رشة الثقيل 
موبيل  اإك�سون  اإىل  امل��دة  حم��ددة  جديدة  عقود  مبوجب 

و�سيفرون واإي�سار اأويل الهندية لتكرير النفط.
وت�سهم العقود يف قفزة متوقعة ل�سادرات 
اإىل  ال����ب���������رشة 

3.53 مليون برميل يوميا يف كانون الثاين 2017 وهو 
ما �سيكون اأكرب حجم منذ يونيو حزيران وفقا ملا اأظهرته 
جداول التحميل. ويف الهند زادت واردات اخلام من العراق 
24 باملئة يف الأ�سهر الع�رشة الأوىل من العام احلايل اإىل 
مورد  اأكرب  ثاين  العراق  لي�سبح  يوميا  برميل  األف   784

للخام بعد ال�سعودية.
املتحدة  الوليات  اإىل  العراقية  اخلام  �سادرات  وزادت 
 2016 من  الأوىل  الت�سعة  الأ�سهر  يف  مثليها  من  لأكر 
 350 نحو  اإىل  لت�سل  عام  قبل  ذاتها  املدة  مع  مقارنة 
األف برميل يوميا مع تراجع الإمدادات الفنزويلية ح�سبما 

اأظهرته بيانات من اإدارة معلومات الطاقة.
عن  �سابق،  وق��ت  يف  اللعيبي،  جبار  النفط  وزي��ر  وع��رب 
من  الول  الن�سف  خالل  النفطية  ال�سوق  با�ستقرار  امله 
على  يعمل  ومازال  كان  العراق  اأن  م�سيفًا  املقبل،  العام 
منظمة  وح��دة  على  واحل��ف��اظ  النفطية  ا�ستقرارال�سوق 
يف  تقت�سي  للمنتجني  امل�سرتكة  امل�سوؤولية  وان  الوبك 
الأ�سعار  لنعا�ض  ناجعة  حلول  و�سع  احلالية  املرحلة 
قرار  اإن  النفط،  وزي��ر  وق��ال  النفطية.  ال�سوق  وا�ستقرار 
الدول  وا�ستجابة  النفطي  النتاج  خف�ض  اأوب��ك  منظمة 
املنتجة من خارج اوبك لقرار التخفي�ض خطوة مهمة من 
ال�سوق  النفطي يف  ال�سيطرة على تخمة املعرو�ض  �ساأنها 
العاملية خالل املدة املقبلة وت�سهم يف زيادة ا�سعار النفط 
تدريجيا، وان التزام جميع الدول املنتجة للنفط من داخل 
�سيكون عامال مهما  التخفي�ض  بقرار  املنظمة وخارجها 
الأه��داف  لتحقيق  النفطية  ال�سوق  ا�ستقرار  يف  وموؤثرا 

امل�سرتكة.

توحيد رواتب موظفي الدولة.. 

مطالبات بتقليل الفوارق
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اقتصاديات العراق
توقعات بتقليص الصادرات إلى أسواق أخرى 

سومو تعزز تموضعها في أسواق النفط بزيادة الصادرات إلى الصين
بغداد- خاص

أزمة 2008.. شرطي مرور يرسل 

مصرفيي آيسلندا إلى السجن

االتحاد األوروبي يوافق على 

تمديد العقوبات على روسيا

Sun.18 Des. 2016 issue no 245  18 كانون االول 2016 العدد

ازدياد نقل البضائع بالقطارات 
من موانئ البصرة

قال برنام��ج الأغذية العاملي التابع لالأمم املتح��دة، اإن الكويت قدمت 
م�ساع��دة مالية من �ساأنها توفري اأغذية ل���140 األف نازح من املو�سل 
مل��دة �سه��ر. واأو�سح الربنام��ج، اأنه يرح��ب "مب�ساهم��ة مقدارها ثالثة 
مالي��ني دولر من حكومة الكويت لتق��دمي امل�ساعدات الغذائية الطارئة 

لآلف الأ�رش العراقية املت�رشرة من الأزمة احلالية يف املو�سل".
وبني الربنام��ج اأن "هذه امل�ساهمة �ست�سمح لربنام��ج الأغذية العاملي 
بتوف��ري م�ساعدات غذائية حيوية اإىل 140 األف �سخ�ض ملدة �سهر واحد 
من خالل احلوالت النقدية التي �ستمكن الأ�رش من �رشاء املواد الغذائية 
الت��ي تف�سله��ا". واأ�ساف الربنام��ج اأنه يدعم "ع��ددا متزايدا من الأ�رش 
يف جمي��ع اأنحاء الع��راق مببالغ نقدية غري مقي��دة اأو ق�سائم اإلكرتونية 
حت�سل من خاللها على املواد الغذائية من متاجر خم�س�سة كل �سهر".

اأعلن��ت مديرية زراعة كركوك، زيادة م�ساحة الأرا�سي املزروعة بالذرة 
ال�سف��راء من 50 اإىل 140 األ��ف دومن، مرجحة اأن يكون املو�سم احلايل 
اأف�سل مو�سم منذ عام 2003، يف حني اأ�سارت اإىل اأنها زودت الفالحني 
بالب��ذور والوق��ود باأ�سع��ار مدعومة. وق��ال مدير زراع��ة كركوك مهدي 
مب��ارك، اإن "مو�س��م زراعة حم�سول الذرة ال�سف��راء للعام احلايل ارتفع 
اإىل م�ساح��ة 140 األ��ف دومن"، مرجحًا اأن "يكون هذا املو�سم من اأف�سل 
املوا�س��م منذ ع��ام 2003، ل�سيم��ا اأن امل�ساحة الت��ي خ�س�ست له هي 

الأعلى منذ �سنوات حيث كانت ت�سل اإىل نحو 50 األف دومن فقط".

اك����دت اللجن��ة القانوني��ة النيابي��ة ان م���رشوع قانون اج��ازة املوظفني 
�سياأخذ م�ساره الت�رشيعي على جدول اعمال جل�سات الف�سل اجل�دي�د ال�سهر 
املقبل . وقال مقرر اللجنة ح�سن توران، ان "م�رشوع اجازة املوظفني ورد 
اىل الربملان ب�سيغتني، الوىل قانون م�ستقل والخرى �سمن فقرات قانون 
املوازن��ة العام��ة". واو�سح ان" اللجنة النيابية تف�س��ل امل�سار الول وهو 
قانون خا�ض بالإجازة الطويل��ة لأنه يحقق الدميومة و�سيخ�سع للتعديل 
والتنقيح لإن�ساجه باأف�س��ل �سياغة ممكنة". وا�ساف ان "الجازة ت�سمل 
كل موظفي املالك الدائم وبراتب ا�سمي كامل، ول ميكن قطعها للعودة اىل 
الوظيف��ة"، مبينا ان��ه "يف حال ت�سديد املوظ��ف لال�ستقطاعات التقاعدية 

تعد تلك املدة �سارية لغرا�ض اخلدمة والتقاعد".

اأعلنت ال�رشكة العامة ملوانئ العراق، عودة حركة النقل بوا�سطة القطارات 
داخل املوانئ وزيادة اأعدادها لتخفيف الزخم وت�رشيع عملية املناولة.

وقال مدير اعالم �رشكة املوانئ امنار ال�سايف، اإنه مت العتماد على النقل 
بالقط��ارات للب�سائ��ع ال��واردة اىل موانئن��ا وذلك لقل��ة تكاليفها و�سالمة 
و�سوله��ا باأمان اىل اأماكنها ولتو�س��ع العمل يف املوانئ وان�سيابية حركة 
ودخ��ول اأنواع الب�ساعة وخ�سو�س��اآ احلاويات، بالتع��اون والتن�سيق بني 
املوان��ئ العراقي��ة و�س��كك حديد الع��راق و�رشكة املجرة لنق��ل احلاويات ) 
Galaxy(  من جانبه او�سح مدير �رشكة املجرة ) Galaxy ( اأنه "بعد 
التجرب��ة الوىل يف نق��ل )130( حاوية كدفع��ة اأوىل �سريتفع �سقف النقل 

بالقطارات لي�سل من 20 اىل 25 قطارا".

اأك��دت وزي��رة العم��ار وال�س��كان اآن ناف��ع او�سي، 
تطل��ع العراق اىل توفري ال�سكن واخلدمات ال�سا�سية 
الت�سوه��ات  ومعاجل��ة  والنازح��ني  للمهجري��ن 
احل�رشي��ة، م�سرية اإىل اأن التو�س��ع الع�سوائي للمدن 
وراء عملية النمو احل�رشي املت�سارع يف مدن ا�سيا. 
وقالت او�سي يف كلمة خالل تروؤ�سها الوفد العراقي 
امل�س��ارك يف املوؤمت��ر ال��وزاري ال�ساد���ض لالإ�سكان 
والبا�سفي��ك يف  ا�سي��ا  ل��دول  والتنمي��ة احل�رشي��ة 
الهن��د، اإن "عملية النمو احل�رشي املت�سارع من اهم 
خ�سائ���ض م��دن اقليم ا�سي��ا والبا�سفي��ك وهي من 

املفاهي��م الت��ي فر�س��ت نف�سها يف الون��ة الخرية 
ب�سب��ب التو�سع الع�سوائي له��ذه املدن، ول �سيما يف 
اطرافها التي بداأت ت�سم اليها م�ساحات �سا�سعة من 

الريف ب�سورة متزايدة و�رشيعة".
وتابع��ت او�س��ي ان "ه��ذا التو�س��ع غ��ري املن�سب��ط 
وغ��ري املخط��ط تتداخ��ل في��ه عوام��ل دميوغرافية 
خمتلف��ة  م�س��اكل  خمّلف��ًا  وثقافي��ة  واقت�سادي��ة 
كال�سك��ن وانت�سار التجمع��ات الع�سوائي��ة والبطالة 
والفق��ر واجلرمي��ة"، م�س��رية اىل ان "ه��ذا املوؤمت��ر 
�سيوف��ر فر�سة كب��رية لتحقي��ق اهدافن��ا امل�سرتكة 
باإيج��اد م��دن وم�ستوطن��ات ب�رشي��ة �سامل��ة امن��ة 

ومرنة وم�ستدامة".

وع��ربت او�سي عن "تطلع العراق حكومة و�سعبا اىل 
تكات��ف املجتمع الدويل ودعمه الن�ساين والإمنائي 
خا�سة ما يتعلق بتوفري ال�سكن واخلدمات ال�سا�سية 
الت�سوه��ات  ومعاجل��ة  والنازح��ني  للمهجري��ن 
احل�رشي��ة التي خلفها الرهاب م��ع ما يتوافر لديه 
من قدرات واإمكانات متنوعة وميزات ن�سبية توؤهله 

لتجاوز التحديات التي يواجهها".
يف  المنائ��ي  والتع��اون  التخط��ط  وزارة  وقال��ت 
ني�س��ان 2014 ان ع��دد امل�ساك��ن الع�سوائي��ة على 
م�ست��وى املحافظات العراقي��ة بلغت اكر من 346 
الوىل  املرتب��ة  احتل��ت  بغ��داد  وان  م�سك��ن،  ال��ف 
م��ن ه��ذه امل�ساك��ن، ع��ادة انه��ا تع��رب ع��ن ابع��اد 

اقت�سادي��ة واجتماعية تعرب بو�س��وح عن عجز يف 
البن��ى التحتي��ة واخلدمات. و اعلن��ت وزارة العمار 
وال�س��كان والبلديات العامة، افتت��اح املمر المين 
جل���رش املثنى �سم��ايل بغداد القادم م��ن )الكرخ اىل 
الر�سافة( بعد اجنازه يف وقت قيا�سي ومبدة اربعة 
ا�سه��ر، مبينة اأن �رشكة املعت�س��م العامة وبا�رشاف 
دائ��رة الط��رق واجل�س��ور التابعتني لل��وزارة اجنزتا 
املم��ر المي��ن جل���رش �سمال بغ��داد )م��ن الكرخ اىل 
الر�ساف��ة( ومت افتتاح��ه ليكون �سال��كا امام حركة 
املركبات، وانه مت اجناز امل�رشوع وفق املوا�سفات 
الفني��ة والتوقيت��ات املح��ددة ل��ه يف ح��ني �ستت��م 

املبا�رشة باعمال املمر الي�رش قريبًا.

اأك���د وزي��ر التخطيط �سلمان اجلميل��ي، ان العراق مازال 
مي��ر ب�سائقة مالية من جراء ا�ستم��رار انخفا�ض ا�سعار 
النف��ط ال��ذي يع��د امل�س��در الرئي�س��ي لتموي��ل املوازنة 
العامة للدولة، م�سببا انخفا�سا يف اليرادات و�سل اىل 
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وق��ال اجلميل��ي خ��الل م�ساركت��ه يف ال��دورة التا�سعة 
القت�سادي��ة  املتح��دة  المم  للجن��ة  والع�رشي��ن 

ا�سك��وا / املعق��ودة يف  اآ�سي��ا /  والجتماعي��ة لغ��رب 
خط��ة  تقري��ر  ملناق�س��ة  الدوح��ة  القطري��ة  العا�سم��ة 
التنمي��ة امل�ستدامة لعام 2030، ان "الرهاب واحتالل 
داع���ض اجزاءاً م��ن الر�ض العراقية ، �س��ّكال عائقا امام 
الن�س��اط القت�سادي، ف�سال ع��ن النفاق على متطلبات 
احل��رب والعمليات الع�سكرية ال��ذي ا�ستنزف %30 من 
تخ�سي�س��ات املوازن��ة وا�سهم يف زي��ادة معدلت الفقر 
اىل نح��و %30 ". �سوا�ساف ان "الع��راق يواجه حتديا 
اخر يف اجلانب الدميوغرايف من جراء النزوح والهجرة، 

ول�سيم��ا هج��رة ال�سباب م��ن الفئة العمري��ة 15-29 
�سنة، م��ا يفر�ض علينا حتديا تنمويا لنه يتطلب توفري 
فر���ض العم��ل املنا�سب��ة له��وؤلء ال�سب��اب الذين ب��داأوا 
يرتك��زون يف املدن الكبرية او انهم يهاجرون اىل بلدان 
اخ��رى بحث��ا عن فر�ض العم��ل نتيجة ارتف��اع معدلت 

البطالة اىل نحو 20% ".
لتوف��ري  الدع��م  توجي��ه  اىل  ال��دويل  املجتم��ع  ودع��ا 
وح�س��د اجله��ود وامل��وارد لتموي��ل التنمي��ة يف البلدان 
الت��ي تتعر�ض لتحديات كب��رية وخطرة، وايف��اء الدول 

بتخ�سي���ض  اخلا�س��ة  ال�سابق��ة  بوعوده��ا  املتقدم��ة 
امل�ساعدات المنائية للدول ال�سعيفة .

و رتفعت اأ�سعار النفط اىل اعلى م�ستوى لها منذ التفاق 
الخ��ري ب��ني اع�س��اء م��ن داخل اوب��ك وخارجه��ا على 
خف���ض النتاج النفط��ي . وجرت ت�سوي��ة العقود الآجلة 
خل��ام القيا���ض العاملي مزيج برنت عل��ى ارتفاع بواقع 
55.21 دولراً للربميل يف حني زاد خام غرب تك�سا�ض 
الو�سي��ط الأمريك��ي دولرا واح��دا اأو م��ا يع��ادل اثن��ني 

باملائة اإىل 51.90 دولر للربميل يف الت�سوية.

آوسي: نتطلع إلى دعم دولي بتوفير 
السكن والخدمات ومعالجة التشوهات الحضرية

التخطيط: انخفاض اإليرادات الريعية بنسبة %70

الكويت تقدم أغذية لـ 140 ألف 
نازح من الموصل

كركوك: زيادة األراضي المزروعة بالذرة 
الصفراء إلى 140 ألف دونم

نائب: قانون إجازة الموظفين 
سيأخـذ مساره التشريعـي
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