
ك�صف م�صدر نفطي، عن دور خفي لدولة قطر، وراء 
الأزمة التي اأثريت بخ�صو�ص اتفاقية خور عبد اهلل، 
م�صرياً اإىل اأن الهدف من اإثارة الأزمة هو منع العراق 

من ت�صدير الغاز اىل الكويت.
�صيزود  ال��ع��راق  اأن  النفط،  وزارة  اأك��دت  حني  ويف 
اخلام،  الغاز  من  مكعب  مرت  مليون  ب�50  الكويت 
اإىل  الكمية  رفع  يت�صمن  اتفاق  �صمن  اأوىل  كمرحلة 

200 مليون مرت مكعب يوميًا.
اأعلنت وزارة اخلارجية الكويتية، ان اتفاق خور عبد 
اهلل مع العراق يخ�ص تنظيم املالحة ولي�ص تر�صيمًا 
الر�صمية  بالت�رصيحات  الكويت  رحبت  كما  للحدود، 

العراقية الهادفة اإىل تهدئة ما يثار ب�صاأنه.
يف  ا�صمه  ذكر  عدم  طلب  رفيع،  نفطي  م�صدر  وقال 
مقابلة اأجرتها )اجلورنال(، اإن "دولة قطر اأدت دوراً 
عبد  خور  اتفاقية  بخ�صو�ص  الأزم��ة  واث��ارت  خفيًا 
التقارب  لإحباط  حماولة  يف  اهلل، 
ال����ع����راق����ي 

ال�صتعداد  اإىل  العالقات  بعدما و�صل تطور  الكويتي 
لت�صدير الغاز العراقي اإىل الكويت"، م�صيفًا اأن "قطر 
تعد ثالث اأكرب م�صدر للغاز الطبيعي يف العامل، وقد 
والكويت،  العراق  بني  الأزم��ة  تاأجيج  وراء  وقفت 

بهدف انفرادها بال�صوق الكويتي".
خلق  ا�صتهدفت  التي  "احلملة  اأن  امل�صدر  واأ�صاف 
�رصاع بني العراق والكويت كانت قوية جداَ، لدرجة 
اأنها تالعبت بالراأي العام، واأثارت اتفاقية خور عبد 
اهلل املوقعة قبل اأربع �صنوات و�صدقت عليها احلكومة 

العراقية ال�صابقة وجمل�ص النواب".
وتابع اأن "اإنتاج الغاز الطبيعي يف قطر ارتفع بن�صبة 
اأعلى  يف  مكعب،  قدم  مليارات   5.8 اأي   %  17.9

معدل تو�صع يف منطقة ال�رصق الأو�صط".
من  ا�صتغرابه  العبادي،  حيدر  الوزراء  رئي�ص  واأبدى 
اعالن  مع  تزامنًا  احلا�رص  الوقت  يف  الق�صية  اثارة 
بالكامل  املو�صل  مدينة  من  الي�رص  ال�صاحل  حترير 

من ع�صابات داع�ص الرهابية.
"اللجان  اإن  اللعيبي،  جبار  النفط  وزير  قال  بدوره 
الفنية امل�صرتكة بني العراق والكويت اأجنزت الدرا�صة 
مليون  ب�50  الكويت  تزويد  تت�صمن  التي  الأولية 
اخلام  الغاز  من  مكعب  مرت 
حلة  كمر

مكعب  مرت  مليون   200 اىل  تدريجيًا  وتنتقل  اأوىل، 
يوميا".

ل�صتثمار  خططًا  و�صعت  النفط  "وزارة  اأن  واأو�صح 
)ال�صتخراج  النفطية  للعمليات  امل�صاحب  الغاز 
اإجناز  اجل��اري  العام  نهاية  يتم  اأن  على  النفطي(، 
%70 من خطط ا�صتثمار الغاز امل�صاحب، و�صرتتفع 
ليكون   ،2018 ال��ع��ام  نهاية   90% اإىل  الن�صبة 

النطالق يف عام 2019.
ومل يحدد اللعيبي موعداً لبدء تزويد الكويت بالغاز، 
�صتزور  عراقية  حكومية  "جلنة  اأن  اإىل  اأ�صار  لكنه 

الكويت ب�صاأن التفاق".
خالد  الكويتي  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  ق��ال  جهته  م��ن 
الت�رصيحات  ح���ول  ���ص��وؤال  ع��ل��ى  ردا  اجل�����اراهلل، 
قابلها  وما  عبداهلل  خور  ب�صاأن  العراقية  الر�صمية 
يرحب  انه   ، اأخرى  عراقية  برملانية  من ت�رصيحات 
نحن  التى  التهدئة  اإىل  تهدف  التي  بالت�رصيحات 
ت�رصيحات  لي  اهتمام  اأي  اطالقا  نعري  ول  معها 

اأخرى توؤجج وتغالط احلقيقة وت�صعى اإىل الت�صعيد.
الكويت  بني  مائي  ممر  عبداهلل  خ��ور  اأن  واأو���ص��ح 
تنظيم  يخ�ص  اتفاق  من  ح�صل  ما  وان  وال��ع��راق 
اأن  اإىل  م�صريا  للحدود،  تر�صيما  ولي�ص  امل��الح��ة 
اإ�صدار  مع  انتهى  اأمر  البلدين  بني  احلدود  "تر�صيم 
ب�صدد  "نحن  وا�صاف   ."833 الأممي  القرار 
لتنظيم  اتفاقية  تنفيذ 

وقعت  اتفاقية  وهي  والعراق  الكويت  بني  املالحة 
وو�صع  بتنفيذها  م��دة  منذ  ،و�رصعنا   2012 ع��ام 

الأ�ص�ص الفنية للتنفيذ".
بني  الأخ���رية  "الجتماعات  اأن  اإىل  النظر  ولفت 
م�صوؤويل البلدين خالل املدة من 24 اإىل 27 كانون 
يوؤكد  ايجابي  حم�رص  عنها  نتج  املا�صي  الثاين 

العملية الفنية لتنظيم املالحة فى )خور عبداهلل(".
اإدارة  جلنة  اإن�صاء  على  عبداهلل  خور  اتفاقية  وتن�ص 
و�صمان  املائي  املمر  يف  املالحة  لتنظيم  م�صرتكة 
اأمور  اإىل  اإ�صافة  البيئة  على  واملحافظة  �صالمته 
املمر  وتو�صيع  وتعميق  اخلور  �صيانة  منها  اأخ��رى 

املالحى والتعامل مع �صفن �صيد الأ�صماك.
الحتادية،  الق�صائية  ال�صلطة  با�صم  املتحدث  وقال 
اإن  ل��ه  ب��ي��ان  يف  ب��ريق��دار،  ال�صتار  عبد  القا�صي 
عالية  النائبة  اأقامتها  دعوى  رد  قررت  "املحكمة 
بني  التفاقية  ت�صديق  قانون  باإلغاء  تتعلق  ن�صيف 
جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت ب�صاأن تنظيم 
املالحة النهرية يف ميناء خور عبد اهلل"، لفتا النظر 
اإىل اأن "قرار رد الدعوى ا�صتند اإىل اأن الت�صويت على 
الد�صتور  وفق  جاء  النواب  جمل�ص  داخل  التفاقية 

بالأغلبية الب�صيطة".
بني  م��ا  ال��ع��راق  ج��ن��وب  يف  اهلل،  عبد  خ��ور  وي��ق��ع 
جزيرة  و�صبه  الكويتيتني  وورب��ة  بوبيان  جزيرتي 
الفاو العراقية وميتد خور عبد اهلل اإىل داخل الأرا�صي 
اأم  ميناء  فيه  يقع  الذي  الزبري  م�صّكال خور  العراقية 

ق�رص العراقي.

العراق في المرتبة الخامسة عربيًا 

باالحتياطات العالمية للمعدن النفيس

2

3

4
journaliraq.comملحق اقتصادي يومي يصدر عن صحيفة الجورنال

الخميس 

اقتصاديات العراق
مصدر أكد وقوف الدوحة وراء أزمة خور عبد الله

)الجورنال( تكشف مخططًا قطريًا لمنع تصدير الغاز العراقي إلى الكويت
بغداد- خاص

أوروبا بين مطرقة ترامب 

وسندان الخروج البريطاني

استفتاء سويسري لحسم مصير 

إصالح نظام ضرائب الشركات

Thu.9 Feb. 2017 issue no 283  9 شباط 2017 العدد

الزراعة تبحث مع الصليب األحمر 
مجاالت التعاون

تجهيز الساحل األيسر في الموصل 
بمفردات البطاقة التموينية

اأكد رئي�ص جمل�ص الوزراء حيدر العبادي، اأن رواتب املوظفني واملتقاعدين 
واحلماي��ة الجتماعي��ة موؤمن��ة بالكام��ل. وق��ال يف املوؤمت��ر ال�صحف��ي 

ال�صبوعي ، ان "احلكومة تطمئن الفالحني ب�صاأن ا�صتحقاقاتهم املالية".
وكان��ت وزارة املالي��ة اأكدت يف بي��ان، اأن رواتب ال��وزارات واجلهات غري 
املرتبطة بوزارة موؤمنة بالكامل لعام 2017. وعقد جمل�ص الوزراء جل�صته 
العتيادي��ة الثالث��اء 7 �صب��اط 2017، حي��ث ج��رت مناق�ص��ة ق�صية وباء 
انفلونزا الطيور واتخ��اذ الجراءات الكفيلة قبل انت�صارها من خالل اتالف 
احليوانات امل�صابة . كما مت التوجيه بتاأكيد �صحب م�رصوع قانون ا�صتيفاء 
ر�ص��م النتاج املقدم اىل جمل���ص النواب وجرى تكليف هيئ��ة امل�صت�صارين 

بتقدمي درا�صة ب�صاأن كيفية ال�صتفادة من ممتلكات واموال الدولة.

ح��دد م�رصف الرافدين فروعه امل�صمول��ة ببيع الدولر المريكي يف بغداد 
واملحافظات للمواطنني وفق ال�صوابط القانونية .

واك��د امل�رصف يف بيان له، انه م�صتم��ر ببيع الدولر للم�صتفيدين يف عدد 
م��ن فروعه ببغداد واملحافظات وهي فروع  احلي العربي، المانة العامة 
ملجل���ص الوزراء، الكاظمية، دور ال�صباط ، الزوية ،�صاحة الفردو�ص، وزارة 
الدف��اع، اخللفاء، �ص��ارع فل�صطني، امل�صتن�رص، الك��وت، بعقوبة، القاد�صية، 

بابل، حي المري، العبا�ص، املثنى، الب�رصة، العمارة، اور، كركوك".
واأ�ص��ار اإىل اأن "امل�رصف اطلق بيع ال��دولر بواقع 3 اآلف دولر لل�صخ�ص 
مقاب��ل 1200 دين��ار ع��ن ال��دولر الواحد "، موؤك��دا ان "ح��ق اي مواطن 

ال�رصاء واملنفعة من فرق ال�صعر عن ال�صوق العام".

بح��ث الوكيل الفني لوزارة الزراع��ة مهدي �صمد القي�صي يف مقر الوزارة 
م��ع نائ��ب رئي�ص بعث��ة اللجنة الدولي��ة لل�صليب الأحم��ر يف بغداد روب 
دراون ومن�ص��ق الأم��ن القت�ص��ادي اب��راو فيليبي��ه كونغ��ا امل�صاع��دات 

والأولويات التي تقدمها اللجنة للقطاع الزراعي واأهم جمالته. 
واكد القي�صي خالل اللقاء بح�صب بيان لوزارة الزراعة �رصورة اأن "تعطى 
الأولوي��ة لتقدمي م�صاعدات اللجنة الدولي��ة لل�صليب الأحمر للمحافظات 
التي �صه��دت ا�صتقراراً اأمنيا حديثًا وذل��ك للم�صاهمة يف اإعادة ن�صاطات 
القط��اع الزراعي فيها ف�صاًل عن ن�صاطاتها التي تقدمها يف املحافظات 

الأخرى".
و�صدد عل��ى �رصورة اإطالع الوزارة على امل�صاعدات التي متنحها اللجنة 
للن�صاط الزراعي من خالل مديريات الزراعة التابعة للوزارة اأو الت�صال 
املبا���رص لغر�ص التن�صيق بخ�صو�ص توزيع م�صتلزمات العملية الزراعية 

وخا�صة البذور والأ�صمدة واملبيدات.

جهزت ال�رصكة العامة لتجارة املواد الغذائية يف وزارة التجارة، ال�صاحل 
الي�رص من مدينة املو�صل مبفردات البطاقة التموينية .

ونق��ل بيان للوزارة، عن املدير العام لل�رصكة قا�صم حمود من�صور قوله، 
ان "الكميات املجهزة بلغت 850 كي�ص �صكر و2500 �صندوق زيت ، مت 

جتهيزها من خمازن ال�رصكة يف بازوايا".
واو�ص��ح ان "عملية التجهيز متت عن طريق ار�صال �صاحنات الوزارة من 
خمازن ال�رصكة يف حمافظ��ة كركوك اىل خمازن بازوايا لتوزيعها على 

العائالت يف املناطق املحررة ".
وا�ص��ار اىل  ان �رصكت��ه م�صتم��رة يف جتهي��ز جمي��ع املناط��ق املح��ررة 

واي�صالها بال�رصعة املمكنة ولأبعد نقطة.

اأكد وزير ال�صناعة واملع��ادن وكالة حممد �صياع ال�صوداين 
ان ال��وزارة �صتتبن��ى مقرتح��ًا وتقدم��ه اىل جلن��ة ال�ص��وؤون 
القت�صادية ليق��اف او جتميد الفوائد املرتتبة على بع�ص 
ال�صناعي��ني مم��ن ت���رصرت م�صانعه��م ب�صب��ب العملي��ات 
التموي��ل  لعوام��ل عدي��دة كنق���ص  او توقف��ت  الرهابي��ة 
وغريه��ا. وق��ال ال�ص��وداين عق��ب لقائ��ه مدي��ر امل���رصف 
ال�صناع��ي العراق��ي ب��الل �صب��اح احلم��داين بح�ص��ب بيان 
ل��وزارة ال�صناعة: ان اللق��اء تناول املعوقات التي تقف يف 
طري��ق ت�صهيل منح القرو�ص لل�صناعيني وخا�صة مو�صوع 
الفوائ��د التي تراكمت عليهم طيلة املدة املا�صية وا�صبحت 

عائق��ا كبريا اأمامهم ، م�صريا اىل ان الوزارة �صتقدم مقرتحًا 
اىل جلن��ة ال�ص��وؤون القت�صادي��ة يف جمل�ص ال��وزراء يتعلق 
بايق��اف الفوائد او جتميدها لكونها جتاوزت بن�صبة كبرية 
وا�صبح��ت تثق��ل كاه��ل ال�صناعي��ني ومن ثم حت��ول دون 

معاودتهم ا�صتئناف ن�صاطهم ال�صناعي .
وا�ص��اف ان اللق��اء ت�صم��ن مناق�ص��ة ق�صايا مهم��ة تتعلق 
بتن�صيط ال�صناعة الوطنية وخا�صة يف القطاعات احلكومي 
واخلا���ص واملختلط وكذلك منح القرو���ص �صمن املبادرة 
احلكومي��ة م��ن خالل البن��ك املركزي العراق��ي ، م�صريا اىل 
ان ال��وزارة لديها عالقة تاريخية م��ع امل�رصف ال�صناعي 
العراقي وهناك جمالت تعاون وا�صعة �صواء كان من خالل 
ال�رصك��ات احلكومية او القطاع املختلط او القطاع اخلا�ص 

وت�صعى من خالل ه��ذا التعاون لتذليل امل�صاكل التي تعيق 
تق��دم ه��ذا القط��اع احلي��وي . واو�ص��ح الوزي��ر، ان "اللقاء 
�صه��د مناق�ص��ة مو�صوع اآخر ومه��م وهو امل��دن ال�صناعية 
وكيفية الت�صجيع على اقامتها كدخول امل�رصف ال�صناعي 
كداع��م للم�صاريع بهيئة مدن �صناعي��ة لتجاوز ال�صمانات 
املطلوب��ة للم���رصوع ال�صناعي لكون كثري م��ن ال�صمانات 
متث��ل عائقا امام اي �صناعي يف امل�صي بان�صاء امل�صاريع 
ال�صناعي��ة". وا�ص��ار اىل اأن وجود م��دن �صناعية جمتمعة 
يف منطق��ة حمددة تتواف��ر فيها اخلدم��ات والبنى التحتية 
ال�صا�صية لنج��اح امل�صاريع �صيكون عام��اًل مهمًا لت�صجيع 
امل���رصف ال�صناعي على منح القرو�ص من دون �صمانات 
او معوقات. ويف ال�صياق ذاته، اكد وزير ال�صناعة واملعادن 

وكالة حمم��د �صياع ال�صوداين، اهمية تفعي��ل القوانني التي 
ت�صه��م يف دعم ال�صناع��ة الوطنية كقوان��ني حماية املنتج 
وامل�صتهل��ك. وقال يف ت�رصيح عقب لقائ��ه مدير امل�رصف 
ال�صناع��ي العراقي بالل �صباح احلم��داين، ان اللقاء تناول 
املعوق��ات الت��ي تق��ف يف طري��ق ت�صهي��ل من��ح القرو���ص 
لل�صناعيني وخا�صة مو�ص��وع الفوائد التي تراكمت عليهم 
طيل��ة امل��دة املا�صي��ة وا�صبح��ت عائق��ا كب��ريا امامه��م ، 
م�ص��ريا اىل ان ال��وزارة �صتق��دم مقرتح��ا اىل جلن��ة ال�صوؤون 
القت�صادي��ة يف جمل���ص الوزراء يتعلق بايق��اف الفوائد او 
جتميده��ا لكونه��ا جت��اوزت بن�صبة كب��رية وا�صبحت تثقل 
كاهل ال�صناعيني ومن ثم حتول دون معاودتهم ا�صتئناف 

ن�صاطهم ال�صناعي".

 لول م��رة و�صم��ن عقد الت�صغيل امل�ص��رتك بني املوانئ 
العراقي��ة واح��دى �رصكات القط��اع اخلا���ص ل�صتثمار 
ر�صيف��ي 2 و3 يف ميناء ام ق���رص اجلنوبي ر�صت اليوم 
ولول م��رة من��ذ 25 عاما عل��ى ار�صفة موان��ئ العراق 
الر�صيف رق��م 2 ميناء ام ق�رص اجلنوبي باخرة حمملة 

بزيت ال�صم�ص.
وذك��ر بي��ان ل��وزارة النق��ل ان��ه بع��د انته��اء ال�رصك��ة 

املتعاقدة من اعمالها يف اعادة اعمار وتاأهيل وحتديث 
ون�ص��ب منظومة وخزانات الزيت اخل��ام لتجميعه ومن 
ث��م نقل��ه ملعام��ل الزي��وت الت��ي ان�صاأته��ا ال�رصك��ة يف 
 ARDMOR ( حمافظ��ة باب��ل ر�صت اليوم الباخ��رة
CHI PPEWA ( حمملة ب� 23.700 طنا من زيت 
ال�صم�ص اخلام قادمة من اوكرانيا وحتمل علم ) مار�صال 

ايلند (.
اجلدي��ر بالذك��ر ان الر�صي��ف رق��م 3 يف املين��اء نف�صه 
�صيت��م النتهاء من اعماله خ��الل اليام القريبة املقبلة 

وهو خم�ص�ص لل�صكر اخلام.
العراقي��ة  املوان��ئ  ا�صتخ��دام  جلن��ة  عق��دت  ذل��ك  اإىل 
اجتماعه��ا الثاين برئا�صة م�صت�صار وزي��ر النقل الدكتور 
ح�ص��ن املو�صوي، وبحث��ت اللجنة امل�صاك��ل واملعوقات 
الت��ي تواجه املوانئ العراقية و�صبل النهو�ص مب�صتواها 
مب��ا يجعله��ا بذل��ك ت�صاه��ي املوان��ئ العاملي��ة ومب��ا 
ين�صج��م م��ع املعايري الدولي��ة من اجل ت�صجي��ع التجار 
وامل�صتثمري��ن على ا�صتخدام املوان��ئ العراقية بدل عن 

موانئ دول اجلوار.

كم��ا ا�صتعر�ص��ت اللجنة اخلط��وات التطويري��ة الكبرية 
التي ح�صلت يف املوانئ خالل ال�صنوات الخرية وتطرق 
احلا���رصون اىل م�صاك��ل الكم��ارك وال�رصائب وفح�ص 
املواد والجراءات المنية ، وا�صدرت اللجنة تو�صياتها 

اىل المانة العامة ملجل�ص الوزراء ب�صدد املو�صوع.
يذك��ر ان املوان��ئ العراقي��ة جل��اأت منذ م��دة اىل اعمار 
وحداته��ا البحري��ة داخ��ل ور���ص ال�صيان��ة يف امل�صفن 
البح��ري لتوف��ري العملة ال�صعب��ة والوقت فيم��ا لو انها 

ُعمرت يف اي بلد اخر.

وزارة الصناعة تخاطب لجنة 
الشؤون االقتصادية إليقاف الفوائد على الصناعيين

ألول مرة منذ 25 عامًا.. بواخر الزيت الخام ترسو في موانئ البصرة

العبادي: رواتب الموظفين والمتقاعدين 
والحماية االجتماعية مؤمنة

الرافدين يحدد 21 مصرفًا لبيع 
الدوالر األميركي
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