
املخاطر  اأن  من  النفطية،  ال�صناعات  يف  خبري  حذر 
املقبلة،  ال�صنوات  يف  املنطقة  �صت�صهدها  التي  الأمنية 
حقول  من  امُل�صتخرج  اخلام  النفط  نقل  اأنبوب  تهدد 

الب�رصة، اإىل مدينة العقبة يف جنوب الأردن.
ويف حني اأ�صار اخلبري العراقي اإىل اأن الأنبوب ميتد من 
الب�رصة اىل مناطق قريبة من  احلدود ال�صعودية اجلارة 
اليها  الدواع�ش  عودة  ب�صبب  اإرهابي  لن�صاط  املر�صحة 
بعد طردهم من العراق،  كما ان النبوب مير مبحافظة 
اجلزء  اىل   ويتوغل  الأردن  يدخل  اأن  قبل  الأن��ب��ار، 
معروفة  املناطق  وتلك  اململكة  من  الغربي  اجلنوبي 
بانت�صار الأفكار ال�صلفية املت�صددة، ما �صيبقي الأنبوب 
مهدداً ملدة ل تقل عن ع�رص �صنوات يف اأح�صن احلالت 

وقد تتجاوز الثالثني �صنة.
ردت وزارة  النفط، باأن حماية الأنبوب داخل الأرا�صي 
ي�صهد  العراق  اأن  كما  اململكة،  م�صوؤولية  هو  الأردنية 
الأمني،  الو�صع  يف  م�صطرداً  حت�صنًا 
القوات  تقدم  مع 

ع�صابات  وطرد  البالد  مناطق  كل  لتحرير  امل�صلحة 
داع�ش. يف حني حني اأكد وزير الطاقة والرثوة املعدنية 
انبوب  خط  م�رصوع  بخ�صو�ش  تقدم  حتقيق  الأردين، 
جنوبي  الأردنية،  العقبة  مدينة  و  الب�رصة  بني  النفط 

اململكة.
مقابلة  يف  اجل��واه��ري،  حمزة  النفطي  اخلبري  وق��ال 
اأجرتها )اجلورنال(، "اأ�صجل اعرتا�صي على ما ذكر من 
18 مليار دولر،  اأن قيمة اجناز امل�رصوع تقدر بنحو 
القيمة  هذه  تتجاوز  ل  اإذ  جداً،  فيه  مبالغ  مبلغ  وهذا 
اإجنازه  ميكن  كما  بتقديري،  دولر  مليارات  اخلم�صة 

بجهود عراقية  باقل من ذلك بكثري".
واأ�صاف اجلواهري، اأن "الأنبوب ميتد من الب�رصة اىل 
املر�صحة  اجلارة  ال�صعودية  احلدود  من  قريبة  مناطق 
لن�صاط اإرهابي ب�صبب عودة الدواع�ش اليها بعد طردهم 
من العراق،  كما ان النبوب مير مبحافظة الأنبار، قبل 
الغربي  اجلنوبي  اجلزء  اىل   ويتوغل  الأردن  يدخل  اأن 
الأفكار  بانت�صار  معروفة  املناطق  وتلك  اململكة  من 
ل  ملدة  مهدداً  الأنبوب  �صيبقي  ما  املت�صددة،  ال�صلفية 
اأح�صن احلالت وقد تتجاوز  �صنوات يف  تقل عن ع�رص 
التي  "ال�رصكات  اأن  اجلواهري  وبني  �صنة".  الثالثني 
�صتتقا�صى  امل�����رصوع،  �صتنجز 
عن  م��ب��ال��غ 

مد  مقابل  �صنة،   25 اىل   ت�صل  ملدة  نفط  برميل  كل 
النبوب واإدارته".

النفط  وزارة  با�صم  الر�صمي  املتحدث  قال  جهته  من 
ما  على  رداً  ل�)اجلورنال(  ت�رصيح  يف  جهاد،  عا�صم 
طرحه اجلواهري، اإن "حماية الأنبوب داخل الأرا�صي 
ي�صهد  العراق  اإن  كما  اململكة،  م�صوؤولية  هو  الأردنية 
القوات  تقدم  مع  الأمني،  الو�صع  يف  م�صطرداً  حت�صنًا 
ع�صابات  وطرد  البالد  مناطق  كل  لتحرير  امل�صلحة 

داع�ش".
اأي تقدير لتكلفة م�رصوع  "مل نعلن  اأن  واأ�صاف جهاد 
الب�رصة- العقبة، واأي رقم يت�رصب فهو لي�ش اأكرث من 
عر�ش اإحدى ال�رصكات وهو لي�ش ملزم للوزارة يف كل 

الأحوال".
احلرة،  ويكيبيديا  مو�صوعة  اإن  )اجلورنال(  ولحظت 
الذي  العقبة  الب�رصة- ميناء  اأنابيب  قدرت قيمة خط 
كان يفرت�ش النتهاء منه يف 2017، بنحو 18 مليار 
دولر، فيما تعرفه بانه م�رصوع قيد التفيذ لنقل النفط 
جنوب  الواقعة  الب�رصة  حقول  من  امُل�صتخرج  اخلام 
العراق اإىل مدينة العقبة يف جنوب الأردن، وميتد هذا 
مرحلتني،  عرب  كم   1700 مقدارها  م�صافة  الأنبوب 
الأوىل متتد من من الب�رصة اإىل حديثة يف غرب العراق، 
والثانية متتد اإىل اأن ينتهي يف ميناء العقبة لت�صدير 
النفط اإىل بقية دول العامل. واأ�صارت املو�صوعة اإىل 
اأن اجلزء الأول من الأنبوب 
�صينقل 

تبلغ  بينما  يوميا،  نفط  برميل  مليون   2.25 نحو 
كمية النفط التي �صت�صل اإىل ميناء العقبة عرب الأنبوب 
مليون برميل يوميا �صيتم حتويل 850 األف برميل اإىل 
اآخر  اأنبوب  اإىل  بالإ�صافة  الأردنية،  البرتول  م�صفاة 
الغاز �صيقوم  100 مليون مرت مكعب يوميا من  لنقل 

الأردن با�صتخدامها لإنتاج الكهرباء.
الردين  املعدنية  وال��رثوة  الطاقة  وزير  اأ�صار  ب��دوره 
م�رصوع  بخ�صو�ش  تقدم  حتقيق  اإىل  �صيف،  ابراهيم 
خط انبوب النفط بني الب�رصة ومدينة العقبة الردنية 

، جنوبي اململكة.
الوىل  املرحلة  بان�صاء  البدء  "�صيتم  اإنه  �صيف،  وقال 
2017"، مو�صحا  الب�رصة والنجف عام  بني مدينتي 
ان "امل�رصوع يت�صمن مد خط انابيب من الب�رصة اىل 

ميناء العقبة".
اجلانب  مع  مهمة  تطورات  حتقيق  مت   ": انه  وا�صاف 
العراقي، ويف وقت قريب �صيتم اعالن ا�صم ال�رصكة التي 

تفوز باملناق�صة لتنفيذ امل�رصوع".
امل�رصوع  اأن  اىل  النظر  الردين  الطاقة  وزي��ر  ولفت 
يت�صمن خطني خمتلفني لالأنابيب،احدهما لنقل النفط، 
�رصكات  اأن  اىل  م�صريا  الطبيعي"،  الغاز  لنقل  والآخر 

دولية ابدت اهتمامًا بامل�رصوع".
14 ت�رصين الثاين املا�صي  واتفق العراق والأردن يف 
اململكة  ت��زوي��د  جم��ال  يف  التعاون  ا�صتئناف  على 
بكميات من النفط اخلام، وو�صع جدول زمني لنهاء 
عرب  والغاز،  النفط  نقل  اأنابيب  خطوط  م�رصوع  تنفيذ 

ميناء العقبة.
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صرف تقاعد أسر شهداء اإلرهاب 
وفق القانون الجديد

اأعلن��ت وزارة العم��ل وال�صوؤون الجتماعية، ا�ص��دار اكرث من �صبعة اآلف 
بطاقة ذكية للم�صمولني اجلدد باعانة احلماية الجتماعية. 

وق��ال املدي��ر العام لدائ��رة احلماية الجتماعية وكال��ة جمال بالل، ان 
"ق�صم احلماية الجتماعية يف قاطع الر�صافة اكمل الجراءات الالزمة 
ل�ص��دار البطاقات الذكية للم�صمولني اجلدد بالعانة الجتماعية �صمن 
الدفع��ة الوىل التي وردت من وزارة التخطي��ط. وا�صاف ان الق�صم اكمل 

اجراءات منح البطاقة الذكية ل�)7502( ا�رصة م�صمولة بالعانة".
واأ�ص��ار ب��الل اىل ان "احت�ص��اب العان��ة الجتماعية لهذه ال���رص �صيبداأ 
يف الول م��ن �صهر ت�رصين الول للع��ام اجلاري، وان الق�صم اجرى اي�صا 
حتدي��ث بيانات لال�رص التي مت ايق��اف اعانتها احرتازيا ول�صيما ال�رص 
الت��ي مل ت�صتكمل اج��راءات امل�صح امليداين لها حي��ث مت حتديث بيانات 

)7524( ا�رصة". 

 ق��ال وزي��ر النقل كاظ��م فنج��ان، اإن وزارة النق��ل داعم��ة لإدارة مطار 
النج��ف ونعده��ا ادارة ناجح��ة وخا�صع��ة وم�صتجيبة ل�صلط��ة الطريان 

املدين ، وزيارتنا له تقوميية تو�صيحية.
وق��ال يف موؤمتر �صحفي ان "املطار جم��از ر�صميًا وحا�صل على اجازة 
ا�صتثم��ار وان وزارة النقل �صتوفر كل الإمكانيات ملطار النجف من اأجل 
خدم��ة املواطنني ونحن مع القطاع اخلا���ش يف النهو�ش بواقع وزارة 

النقل".
واأ�ص��اف "كانت لنا جولة تفقدي��ة ونحن نفتخر بجميع مطارات العراق 
وم��ن �صمنها مط��ار النج��ف الأ�رصف ال��دويل الذي جن��ح يف ا�صتيعاب 
الزخ��م الكبري لعداد الرحالت خالل زيارة اربعينية المام احل�صني )ع( 

ون�صجع هكذا فر�ش ا�صتثمارية ناجحة".

ناق���ش الوكيل الداري لوزارة الزراعة مه��دي �صهر اجلبوري مع رئي�ش 
اجلمعي��ات الفالحية حيدر عب��د الواحد العبادي، كيفي��ة ال�صيطرة على 
املناف��ذ احلدودي��ة واحلد من دخول املواد الت��ي مت منع ا�صتريادها من 

قبل وزارة الزراعة.
واك��د اجلب��وري خالل اللقاء بح�ص��ب بيان لوزارة الزراع��ة تقدمي الدعم 

للفالحني واملزارعني من ال�صماد والبذور وامل�صتلزمات الزراعية .
كم��ا اكد الوكيل، حر�ش الوزارة عل��ى ت�صديد جميع امل�صتحقات املالية 
للفالح��ني واملزارعني لقاء ت�صويقهم حم�صويل احلنطة وال�صعري، م�صريا 
اىل اهتمام الوزارة بتلبية متطلبات العملية الزراعية للنهو�ش بالقطاع 

الزراعي ب�صقيه النباتي واحليواين جلميع املحافظات. 

با���رصت هياأة التقاعد الوطني��ة، �رصف رواتب اأ�رص ال�صهداء من �صحايا 
الرهاب، على وفق قانون تعوي�ش املت�رصرين من العمليات الرهابية.
وذك��ر بي��ان للهي��اأة، ان "هياأة التقاع��د الوطنية با���رصت تنفيذ قانون 
تعوي�ش املت�رصرين من العملي��ات الرهابية والخطاء الع�صكرية رقم 

."2016 57 ل�صنة 
وا�ص��ار اىل ، ان��ه "مت �رصف روات��ب اأ�رص ال�صهداء م��ن �صحايا الرهاب 
لدفع��ة كان��ون الأول 2016 عل��ى وف��ق القان��ون اجلدي��د، م��ع من��ح 

المتيازات كافة التي كفلها القانون".

اأعل��ن م�صاع��د ال�ص��وؤون القت�صادي��ة وال�صتثم��ار يف 
منطق��ة اروند احلرة حممد ر�صا معتم��دي، اتفاق ايران 
والع��راق عل��ى اإن�صاء منطق��ة حرة م�صرتك��ة يف منطقة 

ال�صالجمة احلدودية بني البلدين.
واأو�صح معتمدي، اأن مباحثات جرت يف مدينة الب�رصة 
العراقية ب��ني حمافظ الب�رصة من جه��ة وجمموعة من 
امل�صوؤول��ني القت�صاديني يف منطقة اروند احلرة، حول 
اط��الق مناطق حرة يف حدود البلدين ومت التفاق على 

بناء منطقة حرة يف حدود ال�صالجمة.
وا�ص��ار اىل اأن املباحث��ات ب��ني الطرف��ني و�صل��ت اىل 

مرحل��ة حتدي��د مكان املنطق��ة احلرة واأخ��ذ رخ�ش من 
احلكوم��ة املركزي��ة لإطالق امل�رصوع، وم��ن املفرت�ش 
اأن يق��وم وفد م��ن اخلرباء العراقيني بزي��ارة ال�صالجمة 
تقري��ره  وتق��دمي  املنطق��ة  امكاني��ات  عل��ى  للوق��وف 

للحكومة العراقية.
ون��وه اىل اأن الطرف��ني اليراين والعراق��ي بحثا ق�صايا 
اأخرى بينها تكميل �صكة احلديد التي تربط بني مدينتي 
الب�رصة العراقي��ة وخرم�صهر اليراني��ة، وم�رصوع �صكة 
حدي��د التنوم��ة العراقية، وت�صهيل تنق��ل اأهايل مدينتي 
اآب��ادان وخرم�صه��ر اىل الب�رصة وكذلك تنّق��ل ال�صيارات 

بني الطرفني عرب حدود ال�صالجمة.
بدوره اأكد م�صاعد ال�صوؤون التجارية فى دائرة ال�صناعة 

والتج��ارة واملناج��م ملحافظ��ة اي��الم )غ��رب( جمي��ل 
�صوهاين، ارتفاع حجم ال�صادرات للعراق عرب املحافظة 
لي�ص��ل اىل نحو 395 مليون دولر ع��رب كمارك املعرب 

احلدودي الدويل ملدينة مهران.
ووو�ص��ف يف ت�رصي��ح �صحف��ي اأن ه��ذا احلج��م م��ن 
ال�ص��ادرات يوؤ�رص ارتفاع �ص��ادرات الب�صائع اليرانية 

مقارنة مع املدة ذاتها من العام املا�صي.
ولف��ت النتب��اه اىل اأن��ه بال�صاف��ة اىل ارتف��اع حج��م 
�ص��ادرات الكم��ارك يف مدين��ة مه��ران فق��د �صهد معرب 
مهران ال��دويل اأي�صا ارتفاعا فى ترانزيت كمارك �صائر 

املدن اليرانية.
ت�صديره��ا  مت  الت��ي  الب�صائ��ع  اأب��رز  اأن  ايل  وا�ص��ار 

ع��رب مهران ه��ي مع��دات البن��اء واملنتج��ات املعدنية 
غي��ار  وقط��ع  وال�صي��ارات  والبال�صتيكي��ة  والزراعي��ة 
ال�صي��ارات وامل��واد البرتوكيماوي��ة وامل��واد الغذائي��ة 
والفواك��ه، موؤكدا اأن ال�صمنت واملنتج��ات الزراعة تاأتي 

فى �صدارة ال�صادرات.
ون��وه اىل اأن 600 �صاحنة يف املعدل ، حتمل الب�صائع 

امل�صدرة تعرب احلدود يوميا اىل العراق.
واأعل��ن امللحق التجاري الإيراين يف العراق حممد ر�صا 
زادة، يف وق��ت �صاب��ق، ان حجم التب��ادل التجاري بني 
البلدي��ن يبل��غ 13 ملي��ار دولر �صنوي��ا، م��ن �صمنه 6 
مليارات و 200 مليون دولر �صادرات �صلع غري نفطية 

ايرانية اىل العراق.

اأك��د رئي���ش جمل�ش حمافظ��ة دياىل علي الداين��ي، ان 90% 
م��ن ركائز القطاع اخلا���ش يف املحافظة تع��اين �صلاًل تامًا 
من��ذ 2003، يف حني ا�ص��ار اىل ان اإحياءها �صيوفر 40 الف 
فر�صة عم��ل.  وقال الدايني يف ت�رصيح �صحفي، ان "90% 
م��ن ركائ��ز القط��اع اخلا���ش املتمثل��ة باملعام��ل والور�ش 
وامل�صان��ع على خمتل��ف منتوجاتها ا�صابه��ا �صلل تام بعد 

2003 يف حمافظ��ة دي��اىل"، عازي��ا ال�صب��ب اىل "�صيا�صة 
ال�صت��رياد اخلارجي��ة وع��دم تواف��ر قوانني حتم��ي املنتوج 
املحلي ناهيك عن قلة الدعم احلكومي باجتاهات خمتلفة". 
وا�ص��اف الداين��ي ان "اإحي��اء القط��اع اخلا���ش يف دي��اىل 
�صيوف��ر 40 الف فر�صة عم��ل للعاطلني مبهن واخت�صا�صات 
خمتلف��ة"، لفتا النظر اىل ���رصورة "ا�صتثمار الزمة املالية 
الراهنة من اجل تفعيل القطاع اخلا�ش واعادة عجلة النتاج 
من جديد قبل ان تتحول املعامل وامل�صانع اىل جمرد خردة 

حديدي��ة". وتاب��ع رئي���ش جمل���ش دي��اىل ان "ادارة وجمل�ش 
املحافظ��ة متفقان عل��ى ان القطاع اخلا���ش ميكن ان ينقل 
دي��اىل اىل و�صع اخر لو مت دعمه"، موؤك��دا اهمية "العتماد 
عل��ى ال�صناعة املحلية واعطائها دوراً بالتن�صيق مع الدوائر 
احلكومي��ة". وتتميز دياىل باحتوائه��ا على ع�رصات املعامل 
وامل�صان��ع والور�ش التي تنتج خمتل��ف الب�صائع لكن اجلزء 
الك��رب منه��ا توقف ع��ن العم��ل منذ �صن��وات ب�صب��ب عوامل 
عدي��دة. ويع��د القطاع الزراعي، القط��اع الغالب يف حمافظة 

دي��اىل، اإذ ت�صهد زراعة كميات  مهم��ة من حم�صويل احلنطة 
وال�صع��ري، ف�ص��ال ع��ن امت��الك املحافظ��ة ب�صات��ني ت�صته��ر 
باإنت��اج اأنواع جي��دة من احلم�صي��ات، وقد تاأث��رت بظروف 
قل��ة ال�صتق��رار و�صحه املي��اه وانت�صار الإمرا���ش، التي اأدت 
اإىل تراج��ع الب�صاتني وانخفا�ش الإنت��اج، وقد خطت دياىل، 
قبل �صنوات اخلطوة الأوىل بتوزيع منظومات الري بالتنقيط 
جمان��ا لأ�صح��اب الب�صات��ني بدع��م م��ن تنمي��ة الأقاليم يف 

املحافظة، ف�صاًل عن ت�صليف اأ�صحاب الب�صاتني لإدامتها. 

إنشاء منطقة حرة في الشالمجة 
وارتفاع االستيراد عبر مهران 

القطاع الخاص مشلول في ديالى باستثناء %10

إصدار سبعة آالف بطاقة ذكية 
للمشمولين باإلعانة 

الحمامي: مطار النجف مجاز وخاضع 
لسلطة الطيران المدني

وزارة الزراعة والجمعيات الفالحية 
تناقشان دخول الممنوعات
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