
رفع وزير النفط جبار علي اللعيبي، برقية اإىل رئي�س الوزراء 
اجلديدة  التكرير  وحدة  بت�شغيل  فيها  يبلغه  العبادي،  حيدر 
بطاقة 10 الآف برميل يوميًا يف م�شفى كركوك، م�شرياً اإىل 
مل�شفى  التكريرية  الطاقة  يرفع  اجلديدة  الوحدة  اإنتاج  اأن 

كركوك اىل 40 الف برميل يف اليوم.
التابعة  املواقع  اقتحام  النفط، على  وزارة  ويف حني علقت 
ل�رشكة نفط ال�شمال من قبل قوة خا�شة جاءت من حمافظة 
الكرد�شتاين  الوطني  الحت��اد  بي�شمركة  من  ال�شليمانية 
واإيقاف �شخ النفط لنحو ثالث �شاعات بعد ال�شاعة التا�شعة 
الحتادية  ال��وزارة  بتعبري  املا�شي،  اخلمي�س  �شباح  من 
كانت  اية  جهة  الع�شكرية من  القوة  رف�شها ل�شتخدام  عن 
الأم��ر  فر�س  وحم��اول��ة  النفطية  املن�شاآت  على  لل�شيطرة 
ترف�س  اأو مناطقية، كما  �شيا�شية  لأهداف وم�شالح  الواقع 
الت�رشيحات التي تهدف اىل افتعال الزمات بهدف ت�شويه 

احلقيقة وال�شاءة للحكومة ووزارة النفط.
اأ�شارت اإىل جهود كبرية بذلتها احلكومة طيلة 
ال�����ش��ن��وات امل��ا���ش��ي��ة، 

اأنه  والقليم، م�شيفة  املركز  العالقة بني  امل�شاكل  حللحلة  
بالتزاماته  باليفاء  القليم  التزام  عدم  من  الرغم  وعلى 
النفط  ووزارة  احلكومة  ف��ان  �شابقة،  باتفاقات  املوثقة 
و�شعت م�شلحة  الوطن واملواطن يف مناطق القليم واملدن 
امل�شتقات  توفري  خ��الل  من  اولووياتها  �شمن  امل��ح��ررة 
النفطية  ل�شد حاجة ال�شكان هناك يف ظل  الو�شاع  املالية 

والقت�شادية ال�شعبة التي متر بها البالد.
واأعلن وزير النفط جبار علي اللعيبي، جناح املالكات الفنية 
ال�شاندة  واجلهات  ال�شمال  م�شايف  �رشكة  يف  والهند�شية 
لها من ال�رشكات النفطية الخرى يف اجناز وت�شغيل وحدة 
م�شفى  يف  يوميًا  برميل  الآف   10 بطاقة  اجلديدة  التكرير 
ورد  ت�رشيح  يف  اللعيبي،  جبار  النفط  وزير  وقال  كركوك. 
املالكات  قبل  من  الجن��از  هذا  "حتقيق  اإن  ل�)اجلورنال(، 
الوطنية ويف ظل التحديات المنية والقت�شادية يعد خطوة 
كركوك  م�شفى  اىل  جديدة  تكريرية  طاقة  لإ�شافة  مهمة 
لرتتفع اىل 40 الف برميل يف اليوم وهو ما ي�شهم يف تغطية 
امل�شتقات  من  واملواطنني  املحافظة  حاجة  من  مهم  جزء 
والنفثا  الغاز  وزي��ت  البي�س  النفط  وخ�شو�شًا  النفطية 
ف�شاًل عن النفط ال�شود يف تلبية احتياجات معامل ال�شفلت 
وال�شمنت والطابوق وامل�شاريع ال�شناعية الخرى �شواء يف 
اخلا�س".واأ�شاف  اأو  احلكومي  القطاع 
وزي���ر ال��ن��ف��ط،  اأن 

مل�شفى  اأخ��رى  تكريرية  وح��دة  ل�شافة  ت�شعى  "الوزارة 
العام  نهاية  قبل  اليوم  برميل يف  الآف   10 بطاقة  كركوك 
اجلاري". وتابع وزير النفط، اأن "املالكات الفنية والهند�شية 
النفطية واجلهات  يف �رشكة غاز اجلنوب و�رشكة امل�شاريع 
ال�شاندة لها قد اأجنزت بنجاح جتهيز وت�شغيل حمطة كهرباء 
طاقة  واإ�شافة  الغاز  بوقود  الب�رشة  حمافظة  يف  النجيبية 
توليدية جديدة اىل املنظومة الوطنية ت�شل اىل معدل 100 
�شابق  اأجنزت يف وقت  قد  الوزارة  اأن  اىل  ، م�شريا  ميكاواط 
وبوقت قيا�شي جتهيز حمطة كهرباء �شط العرب بوقود الغاز 
والبدء بالت�شغيل التجريبي لهذه املحطة . ف�شاًل عن جتهيز 
والرميلة  واخل��ور  ال�شتثمارية  والهارثة  الهارثة  حمطات 
اإي�شاحًا  النفط،  وزارة  واأ���ش��درت  الغاز".  بوقود  وغريها 
ال�شتثمارية،  ك��ار  �رشكة  مع  التعاقد  بخ�شو�س  ر�شميًا 
قالت فيه، اإن "هذا العقد ياأتي لتلبية احتياجات حمافظات 
نينوى وكركوك ودياىل وغريها من املدن املحررة  ملعاجلة 
املدن  حترير  بعد  تفاقمت  التي  النفطية  امل�شتقات  اأزم��ة 
العراقية من براثن ع�شابات داع�س الرهابية وزيادة الطلب 
وخميمات  املحررة  املناطق  يف  النفطية  امل�شتقات  على 
احتياجات  من  كبري  ج��زء  تغطية  عن  ف�شاًل  النازحني، 
بعد  الحتادية  احلكومة  التزامات  �شمن  الإقليم  حمافظات 
توقف م�شفى بيجي يف حمافظة �شالح الدين عن الإنتاج 
داع�س  ع�شابات  على  احلرب  عن  الناجمة  الأ���رشار  ب�شبب 
الإرهابية وما ترتب على ذلك من نق�س حاد يف امل�شتقات 
النفطية".  واأ�شافت الوزارة ان "ابرام 
ه������ذا ال��ع��ق��د 

البدائل ومعاجلة  ايجاد  وال��وزارة يف   للحكومة  اإجنازاً  يعد 
ازمة النق�س احلا�شلة يف امل�شتقات النفطية على الرغم من 
وان   . املالية  التخ�شي�شات  وقلة  القت�شادية  ال�شعوبات 
ليتجاوز  العقد  عليه  ن�س  ما  بح�شب  الربميل  تكرير  كلفة 
10 دولرات  وهو اأقل واف�شل ال�شعار التي ميكن احل�شول 
عليها يف قطاع الت�شفية العاملية واأن  ال�شعار ال�شائدة يف 
12 دولراً  اأكرث من  ح�شابات تكرير امل�شتقات النفطية هي 
للربميل ، وعليه فان العقد �شيوفر مردودا ماليا  ويقلل من 
�شيغطي  "هذا امل�شفى  اأن  الجنبية". وتابعت  العملة  انفاق 
 ( كمية  انتاج  خالل  من  املدن  تلك  حاجة   من  كبرياً  جزءاً 
و)1100( م3 من زيت  اليوم  البنزين يف  1500( م3 من 
الغاز "الَكاز" و)255( م3 من النفط الأبي�س "الكريو�شني" 
يف اليوم بالإ�شافة اىل )4500( م3 من النفط الأ�شود يف 
اليوم مبا يغطي احتياجات جميع امل�شاريع ال�شتثمارية يف 
حمافظة كركوك والإقليم من هذه املادة، ف�شاًل عن جتهيز 
حمطة كهرباء القيارة بكمية )500( م3 من زيت الغاز يف 

اليوم".
التي  اخلطوة  ه��ذه  خ��الل  وم��ن  اأنها  النفط،  وزارة  واأك��دت 
قد  ال�شتثمارية،   "KAR"رشكة� مع  التعاقد  عن  اأثمرت 
ال�شترياد  تنفق على  �شهريًا كانت  الدولرات  وفرت ماليني 
اإ�شافيًا  عبئًا  ت�شكل  التي  امل�رشوفات  من  وغريها  والنقل 
على امليزانية الحتادية، ف�شاًل عن اأن العقد �شيقوم بتوفري 
احتياجات هذه املحافظات من امل�شتقات النفطية ف�شال عن 
ت�شغيل حمطات الطاقة الكهربائية والتخفيف من معاناتها 
ال�شعبة  والقت�شادية  الأمنية  والتحديات  الظروف  ظل  يف 
التي تواجه املواطنني يف املحافظات التي مت حتريرها 

من دن�س الع�شابات الإرهابية.
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مصرف الرافدين يضع شرطًا لمنح 
سلفة الـ 10 ماليين دينار للموظفين

العراق رابعًا في قائمة الدول 
المستوردة من األردن

ا�شتوف��ت املحكم��ة الكمركي��ة الو�شطى مبال��غ ت�شل قيمته��ا اإىل اأكرث من 
ملي��ار دينار خالل العام املا�شي من جراء تغ��رمي املخالفني والتعوي�س 

املدين لإدارة الكمارك.
وق��ال قا�ش��ي املحكمة الكمركي��ة للمنطق��ة الو�شطى �شت��ار ورور بح�شب 
بيان ملجل�س الق�شاء العلى اإن "املحكمة ا�شتح�شلت يف عام 2016 نحو 
ملي��ار ون�ش��ف امللي��ار دينار عراقي ، م�ش��ريا اىل " اأن ه��ذه الأموال متثل 
الإي��رادات امل�شتح�شلة من الغرامات املفرو�شة على املخالفني لتعليمات 

قانون الكمارك ومبالغ التعوي�س املدين لإدارة الكمارك".
يذك��ر اأن املحكم��ة الكمركي��ة للمنطق��ة الو�شطى تتوىل النظ��ر يف دعاوى 
ثم��اين حمافظ��ات هي؛ بغداد، باب��ل، كرب��الء، النجف، القاد�شي��ة، وا�شط، 

دياىل، و�شالح الدين.

اأدرج م�رشف��ان و�رشك��ة حتويل م��ايل اأ�شهمها يف �شوق الع��راق لالأوراق 
املالية ليكون عدد ال�رشكات املدرجة يف ال�شوق ب�شكل عام 100 �رشكة.

وق��ال املدي��ر التنفيذي لل�شوق ط��ه اأحمد عبد ال�شالم يف بي��ان، اأن "هيئة 
الأوراق املالية �شدقت على قرارات جمل�س حمافظي �شوق العراق لالأوراق 

املالية يف اإدراج اأ�شهم ثالث �رشكات بعد ا�شتكمالها متطلبات الإدراج".
واأك��د عبد ال�ش��الم، ان "ال�رشكات الث��الث هي م�رشف جيه��ان الإ�شالمي 
لال�شتثم��ار والتموي��ل، وم�رشف الع��امل الإ�شالمي لال�شتثم��ار والتمويل، 
واملتح��دة للتحوي��ل امل��ايل"، م�ش��رياً اىل اأن��ه "جت��ري متابع��ة ���رشكات 
م�شاهم��ة اأخرى لغر�س اإدراجها خالل الأ�شهر املقبلة بالتعاون مع البنك 

املركزي العراقي وهيئة الأوراق املالية من قبل جمل�س املحافظني".

اأعل��ن م���رشف الرافدي��ن، ان منح �شلفة ع���رشة ماليني دين��ار ملوظفي 
دوائ��ر الدولة تكون عرب توطني رواتبهم يف ح�شابات الكرتونية ليت�شنى 

ت�شهيل تقدمي اخلدمات امل�رشفية لهم.
وقال املكت��ب الإعالمي للم�رشف، انه ي�شدد عل��ى اأهمية توطني رواتب 
املوظف��ني الكرتونيا لت�شهيل اإجراءات منح القرو�س وال�شلف واخلدمات 

امل�رشفية الأخرى وفق ال�شوابط القانونية.
واأو�ش��ح اأن تنفيذ هذه اخلطوة ياأتي للحفاظ عل��ى املال العام واعتماد 
�شواب��ط ومعايري موحدة ل�شم��ان العدالة وال�شفافي��ة جلميع املوظفني 
وذل��ك لالرتقاء بالواقع امل�رشيف والو�شول اإىل تطبيق املعايري الدولية 

الالزمة لالرتقاء بعمل امل�شارف.

حل العراق رابعا يف قائمة الدول، التي ي�شدر لها الردن بعد اأن كان يف 
مرتبة متقدمة بني ال�رشكاء التجاريني للمملكة.

وح�ش��ب معطي��ات اح�شائي��ة ا�شدره��ا البن��ك املرك��زي الردين الي��وم 
تراجع��ت �ش��ادرات الردن اىل الع��راق بن�شب��ة 4ر33 % خ��الل الع��ام 

املا�شي مقارنة بعام 2015، متاأثرة با�شتمرار اغالق منفذ طريبيل.
ووفق��ا لرقام املركزي الردين بلغت �شادرات اململكة اىل العراق العام 
املا�ش��ي نحو 425 مليون دولر مقاب��ل 639 مليون دولر خالل عام 

.2015
وياأت��ي تراج��ع قيمة ال�ش��ادرات الأردني��ة اإىل الع��راق ب�شب��ب ا�شتمرار 
اغ��الق منفذ طريبيل احلدودي، الذي ميثل املمر الوحيد للت�شدير لل�شوق 
العراقي��ة ولعب��ور امل�شت��وردات الأخ��رى الت��ي تاأت��ي من مين��اء العقبة 

ووجهتها العراق.

اأعل��ن رئي���س جمل���س ذي ق��ار حمي��د نعي��م الغزي، 
�ش��دور ق��رار م��ن املحكم��ة الحتادية العلي��ا ردت  
فيه الدع��وى املقامة من وزارة البلديات بخ�شو�س 
ق��رار جمل�س ذي قار رق��م 59 ل�شنة 2015 اخلا�س 
بتملي��ك املتجاوزي��ن ، يف ح��ني اك��د ق��رب توزي��ع 

�شندات التمليك.
وذكر الغزي يف ت�رشيح، ان "جمل�س املحافظة ك�شب 
الدع��وى املقامة من قبل وزارة البلديات بخ�شو�س 
تطبي��ق القرار 59 لتمليك املتجاوزي��ن ، م�شيفا ان 
ق��رار املحكم��ة  ملزم للجميع ، وبذل��ك ي�شبح القرار 

59 واجب التطبيق من قبل الدوائر والوزارات".
عل��ى �شعيد اآخر اأعلنت ذي ق��ار ، انها اأكملت جميع 
ا�شتعداداتها لفتتاح مطار النا�رشية املدين اجلمعة 
املقب��ل، موؤك��دة اأن احلكوم��ة املحلي��ة التق��ت وزير 
النقل واملدير العام ل�شلطة الطريان املدين يف العراق 

للمبا�رشة يف اقالع اول طائرة اجلمعة املقبل.
وقال رئي���س جمل�س حمافظة ذي ق��ار حميد الغزي 
ان��ه "التقى وزير النقل كاظم فنج��ان واملدير العام 
ل�شلط��ة الط��ريان امل��دين املهند���س ح�ش��ني حم�ش��ن 
كاظ��م، بح�ش��ور النائ��ب الول ملحاف��ظ ذي ق��ار 
وع��دد م��ن امل�شوؤول��ني يف ال��وزارة لكم��ال جميع 
ال�شتع��دادات لفتت��اح مطار النا�رشي��ة املدين يوم 

اجلمع��ة املقب��ل". واأو�ش��ح الغ��زي ان��ه "بح��ث مع 
فنج��ان واملدير العام ل�شلط��ة الطريان املدين اكمال 
ال�شتع��دادات لفتتاح املطار وتوف��ري الطاقم الفني 
اخلا���س باملط��ار واللي��ات"، م�شيف��ًا ان "جلن��ة 
املطار توا�شل ا�رشافها على العمل من قبل مالكات 
ال��وزارة والدوائ��ر احلكومي��ة لفتت��اح املط��ار يوم 

اجلمعة املقبل".
واكد ان��ه "وعلى الرغم من الزم��ة املالية التي مير 
به��ا العراق ال ان��ه وبجهود ذاتي��ة ا�شتطعنا حتقيق 
حل��م طامل��ا راود املواط��ن الذيق��اري وه��و افتتاح 
املط��ار الذي م��ن �شاأنه تطوي��ر قطاع��ات ال�شياحة 

وال�شتثمار وت�شغيل العاطلني عن العمل".

وكان وزير النقل ال�شابق وكالة عبد احل�شني عبطان 
تعه��د يف الثالث��اء 26 م��ن مت��وز 2016، بافتتاح 
مط��ار النا�رشية امل��دين نهاية �شهر اأيل��ول احلايل، 
يف ح��ني اأكد اأن املطار يتمتع بوجود البنى التحتية 

التي توؤهله لالفتتاح.
مدين��ة  ومركزه��ا  ق��ار  ذي  حمافظ��ة  اأن  يذك��ر 
النا�رشي��ة اأعلن��ت يف 5 اآذار 2012 احل�ش��ول على 
موافق��ة رئي�س ال��وزراء ال�شابق ن��وري املالكي على 
ال�شتخ��دام امل�ش��رتك لقاع��دة الإمام عل��ى اجلوية، 
م�ش��رية اإىل اأن امل�شاح��ة املقرتح��ة لإن�ش��اء مط��ار 
النا�رشية املدين �شمن القاعدة املذكورة تقدر بنحو 
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قررت جلنة ال�شوؤون القت�شادي��ة الوزارية، منع ا�شترياد  
املنتج��ات الطبي��ة  الت��ي تنت��ج مثيالته��ا  يف ال�رشك��ة 
العام��ة لل�شناع��ات الن�شيجي��ة واجللود التابع��ة لوزارة 
ال�شناعة واملعادن وذلك دعما للمنتج الوطني. يف حني 

وجهت باعمار اجلامعات يف املناطق املحررة.
"جلن��ة  ان  التخطي��ط،  لوزي��ر  �شحف��ي  بي��ان  واو�ش��ح 
ال�ش��وؤون القت�شادي��ة عق��دت جل�شتها ال�شابع��ة برئا�شة 

وزي��ر التخطيط �شلمان اجلميل��ي وع�شوية وزراء املالية 
وال�شناع��ة والزراع��ة ووكالء وزارات النفط – التخطيط 
– التعلي��م العايل والبحث العلمي ، يف حني ا�شت�شافت 
اللجن��ة وزيرة العم��ار وال�شكان والبلدي��ات العامة اآن 
�شالح وع��دداً من املديري��ن العامني يف ال��وزارة ف�شال 
ع��ن ا�شت�شافة امل��الك املتق��دم يف وزارة التعليم العايل 
والبح��ث العلمي". وا�ش��اف البي��ان،ان " اللجنة  وجهت  
�شن��دوق اعادة  اعمار املناطق  املت�رشرة من العمليات  
الرهابي��ة بالعم��ل على توف��ري املبالغ الالزم��ة لعادة 

اعم��ار اجلامع��ات  يف املناط��ق املح��ررة مل��ا لذلك من 
انعكا�ش��ات  ايجابي��ة يف ا�شتق��رار  املواطن��ني وت�رشي��ع 

وترية  اعادة احلياة اإىل طبيعتها يف تلك املناطق".
ولف��ت البي��ان اإىل ان "اللجنة  قررت اي�ش��ا  قيام  وزارة 
العم��ار وال�ش��كان والبلدي��ات  العام��ة بالتن�شي��ق م��ع 
الهيئ��ة الوطني��ة لال�شتثم��ار باع��ادة اع��الن  م���رشوع  
بن��اء املجم��ع ال�شكن��ي يف التاجي��ات باعتب��اره فر�شة 

ا�شتثمارية".
واأب��دت احلكوم��ة الهنغاري��ة، ا�شتعداده��ا للم�شاركة يف 

عملي��ة اعادة اعم��ار املناطق املحررة م��ن خالل دخول 
�رشكاته��ا املتخ�ش�شة يف ان�ش��اء امل�شاكن واطئة الكلفة 
ف�شال ع��ن رغبتها يف توقيع اتفاقي��ة للتعاون امل�شرتك 

بني البلدين يف املجالت القت�شادية والتجارية.
وذك��رت الوزارة يف بيان له��ا، ان وزير التخطيط �شلمان 
اجلميل��ي التقى ال�شفري الهنغاري يف العراق اتيال تار يف 
مق��ر ال��وزارة ببغداد، مبين��ة ان  اجلميلي اك��د ان العراق 
بحاجة اىل دعم الدول ال�شديقة يف ملف اعادة ال�شتقرار 

والعمار للمناطق املحررة يف ا�رشع وقت ممكن.

ذي قار تمضي بتمليك المتجاوزين 
بعد رد القضاء دعوى البلديات

االقتصادية الوزارية توجه بإعمار الجامعات المحررة

محكمة الكمارك ترد مليارًا ونصف 
المليار إلى خزينة الدولة

إدراج ثالث شركات في سوق األوراق المالية
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