
اأبلغ ممثلون عن عمال �رشكة نفط الو�سط، )اجلورنال(، 
جمل�س  �سد  ق�سائية  دع��اوى  لرفع  ي�ستعدون  باأنهم 
الأ����رشار  ع��ن  بالتعوي�س  فيها  يطالبون  ال����وزراء، 
الرا�سدية  ناحية  من  �رشكتهم  مقر  نقل  على   املرتتبة 
يف بغداد، اإىل حمافظة وا�سط، م�سريين اإىل كونهم عينوا 
العقد  واأن  بغداد،  بناًء على كونها تقع يف  ال�رشكة  يف 
�رشيعة املتعاقدين، ما يعني اأن نقل املقر اىل  حمافظة 
اأخرى ميثل تغيرياً كبرياً يف طبيعة عمل ال�رشكة، وهذا 
التغيري يرتب اأ�رشاراً كبرية على العاملني، واأن احلكومة 

ملزمة مبعاجلتها.
نفط  �رشكة  يف  العاملني  من  املئات  تظاهر  وبينما 
الرا�سدية، احتجاجا على  ال�رشكة يف  الو�سط، امام مقر 
وا�سط،  حمافظة  اىل  الو�سط  نفط  �رشكة  مقر  نقل  قرار 
وحذرت نائبة، من اأن قرار نقل مقر �رشكة نفط الو�سط 
متثل  دينار،  مليار   200 من  اكرث  هدر  اىل  �سيوؤدي 

كلف بناء مقرها الرئي�سي.
ات��������ه��������ت 

الأ�سوات  بع�س  وا�سط،  حمافظة  يف  املحلية  احلكومة 
باأنها تتعاىل حلجب حقوق حمافظة وا�سط يف نقل مقر 
انها تنتج ن�سبة  الرغم من  ال�رشكة اىل املحافظة، على 
با�ستكمال  مطالبة  ال�رشكة،  انتاج  اجمايل  من    ٪٩٨
المكانيات  بحدود  متطلباتها  وت�سهيل  نقلها  اجراءات 
وال�سالحيات بو�سف ذلك ميثل رافدا ومعينا اقت�ساديا 

للمحافظة. 
ووافق جمل�س الوزراء على نقل مركز �رشكة نفط الو�سط 
اىل حمافظة وا�سط، ال�سهر املا�سي، ا�ستناداً اىل احكام 
املادة )3( من قانون ال�رشكات العامة رقم )22( ل�سنة 
الإجراءات  باأخذ  النفط  وزارة  موجهًا  املعدل،   1997

الالزمة لتنفيذ م�سمون القرار.
حينها،  ال��وزراء،  ملجل�س  العامة  لالأمانة  بيان  وقال 
 95% متتلك  وا�سط  حمافظة  لكون  ياأتي  "القرار  اإن 
الو�سط ومقرها خارج املحافظة  انتاج �رشكة نفط  من 
انها  يوميا كما  برمياًل  األف(   250( انتاجها  ويتجاوز 
مليارات   5 من  باأكرث  يقدر  نفطيًا  احتياطيًا  متتلك 
برميل يف حقولها امل�ستثمرة كحقلي )بدرة والحدب( 
واجلاف  ال�سائل  الغاز  انتاج  اىل  بالإ�سافة  النفطيني، 

لأكرث من 550 طنًا لكال احلقلني املذكورين".
وقال ممثلون عن عمال �رشكة 
ن�������ف�������ط 

الو�سط  نفط  "�رشكة  اإن  )اجل��ورن��ال(  التقتهم  الو�سط، 
تتكون من 2500 موظف وموظفة، وان قرار النقل جاء 
بناًء على طلب حمافظة وا�سط بان يتم تاأ�سي�س �رشكة 
نفط خا�سة بهم، فكان رد رئي�س الوزراء ووزير النفط 

باأن يتم نقل �رشكة نفط الو�سط اىل حمافظة وا�سط".
"حمافظة وا�سط تفتقر اىل البنى  واأ�ساف املمثلون ان 
التحتية من م�سكن ونقل وغريها من م�ستلزمات احلياة 
ل�رشكة  املنت�سبني  اغلب  وان  خا�سة  للعمل  ال�رشورية 
نفط الو�سط هم من املوظفات واملوظفني وهم ا�سحاب 

عوائل".
وفداً  �سكل  الو�سط،  �رشكة  ادارة  "جمل�س  ان  وتابعوا 
امكانية  مبدى  النظر  اجل  من  وا�سط،  حمافظة  لزيارة 
التواقيع  جمع  مت  وقد  املوظفني،  با�ستقبال  املحافظة 
من اجل رفع �سكوى اىل الق�ساء، ا�سافة اىل ذلك فقد مت 

رفع كتاب تظلم اىل الوزارة".
دياىل  حمافظات  ت�سمل  الو�سط  "حقول  ان  واو�سح 
حقل  وان  ووا�سط  والنجف  وكربالء  وبغداد  والرمادي 
الحدب تقوم باإدارته �رشكة �سينية وحقل بدرة تديره 
ل  ب��الإدارة  فيتمثلون  العراقيون  اما  رو�سية،  �رشكة 
دياىل  النواب عن حمافظة  وقالت ع�سو جمل�س  غري". 
غيداء كمب�س، ان "�رشكة نفط الو�سط، التي مت تاأ�سي�سها 
العا�سمة  الرا�سدية يف  اطراف منطقة  2010 يف  عام 
بغداد لال�رشاف على ملف النفط والغاز يف ثماين 
كلف  دياىل،  منها  حمافظات 
ب�����ن�����اء 

مقارها الرئي�سية اكرث من 200 مليار دينار".
املا�سي  �سباط  يف  ال��وزراء  جمل�س  "قرار  ان  وا�سافت 
نقل مقر �رشكة نفط الو�سط من بغداد اىل حمافظة وا�سط 
ا�ستجابة اىل طلب الخرية، ميثل هدراً وا�سحًا لالموال 
ا�سافة  بغداد،  يف  الرئي�سية  مقارها  لبناء  انفقت  التي 
اىل انه يعطي حجة لكل املحافظات للتدخل يف امللف 

النفطي ما يعني املزيد من ال�سكالت امل�ستقبلية".
بان  باملطالبة  احل��ق  لديها  "دياىل  ان  اىل  وا���س��ارت 
يكون مقر �رشكة نفط الو�سط داخلها كما هو حق لبقية 
والغاز  النفط  ملف  يخ�سع  التي  الخ��رى  املحافظات 
الرتيث بقرار  "�رشورة  ال�رشكة"، موؤكدة  فيها ل�رشاف 
اكرث  ال�سلبي يف حياة  لتاثريه  احلايل  الوقت  النقل يف 
دياىل  حمافظتي  �سكنة  من  اغلبهم  موظف  الفي  من 

وبغداد".
النقل الختياري للموظفني  "اعتماد  ودعت كمب�س اىل 
اذا ا�رش جمل�س الوزراء على قرار نقل مقر �رشكة الو�سط، 
قريبة  للموظفني  �سكنية  وحدات  بناء  مب�ساريع  والبدء 
من مقر ال�رشكة يف وا�سط كحل عادل لن وجود ال�سكن 

امر بالغ الهمية للموظفني وا�رشهم".
وكانت حكومة وا�سط املحلية قد طالبت وملرات عديدة 
ب�رشورة  والتنفيذية  الت�رشيعية  ال�سلطتني  خالل  من 
اإن�ساء �رشكة نفط خا�سة باملحافظة بعد اأن بلغ م�ستوى 
اإنتاج النفط اخلام فيها اأكرث من 200 األف برميل يوميًا 
برميل من  اآلف   310 اأكرث من  اىل  اأن ي�سل  اأمل  على 
امل�ستقبلي  الإن��ت��اج  دون  من  وب��درة  الأح���دب  حقلي 
اىل  املحالة  الأخرى غري  احلقول  لبقية  املتوقع 

ال�ستثمار.
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اقتصاديات العراق
إنشاء المقر الجديد سيهدر 200 مليار دينار

عمال نفط الوسط يقاضون الحكومة لتعويض أضرار نقل مقر الشركة
بغداد- خاص
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العالق يؤكد ضرورة تأمين الغذاء للنازحين

المالية تنفي قطع رواتب موظفي كركوك

الموانئ تباشر إجراءاتها لشراء مجمع سكني

ت�ست�سي��ف بغ��داد يومي الح��د والثنني موؤمت��را حول النف��ط والطاقة يف 
الع��راق.  وقال الناطق با�س��م وزارة النفط عا�سم جهاد، ان "املوؤمتر �سيعقد 
يف فندق الر�سيد بح�سور عدد من الوزراء  واملتخ�س�سني بهذا املجال، وقد 

يح�رشه الأمني العام ملنظمة اوبك حممد باركيندو". 
وا�س��اف جهاد، ان "املوؤمتر �سيناق�س واقع النفط والغاز يف العراق واآفاقه 

امل�ستقبلية".

اأك��د الأم��ني الع��ام ملجل���س ال��وزراء مه��دي الع��الق، ان تاأم��ني الغ��ذاء 
وامل�ستلزمات الأخرى للعائالت النازحة هو من اهم واجبات اأجهزة الدولة 

املختلفة ونعمل على ذلك من خالل وزاراتنا املعنية.
وذك��ر بيان لمانة جمل�س الوزراء، ان العالق التقى يف مقر المانة العامة 
 )WFP(ماي��كل هايغن��ز من�س��ق الط��وارئ يف برنام��ج الأغذية العامل��ي
والوف��د املرافق له لالطالع على ما قدم��ه الربنامج من م�ساعدات وتن�سيق 

مع اأجهزة الدولة من اجل اإي�سال الغذاء للنازحني.
وا�ستعر�س الأمني العام خالل اللقاء" جتربة العراق يف تاأمني الحتياجات 
الأ�سا�سي��ة م��ن الغ��ذاء وذلك بنظام البطاق��ة التموينية، مو�سح��ًا ان هناك 
جترب��ة رائ��دة تقوم بها احلكوم��ة لتطوير هذا المر بربنام��ج �سيتم اطالقه 
جتريبي��ا يف مدينة تابعة لواحدة من املحافظ��ات العراقية، بالإ�سافة اىل 
العم��ل على اإط��الق ا�سرتاتيجي��ة مكافحة الفق��ر يف العراق حي��ث مت اعداد 

اخلطط الأ�سا�سية لذلك".

اأعلن النائب عن كتلة الإحتاد الوطني الكرد�ستاين يف جمل�س النواب �سوان 
داوودي، ان وزي��ر املالي��ة وكالة عبد ال��رزاق العي�سى نف��ى الأخبار التي 
تداول��ت خ��الل الأيام املا�سية بقط��ع رواتب موظفي كرك��وك.. موؤكداً اأن 
الخبار التي اأ�سارت اإىل قطع رواتب موظفي كركوك من قبل وزير املالية 

وكالًة عارية عن ال�سحة ولمتت اىل احلقيقة ب�سلة.
وزار وف��د رفي��ع امل�ستوى من اأع�س��اء كتلة الإحتاد الوطن��ي الكرد�ستاين 
النيابي��ة واملتك��ون م��ن )�س��وان داوودي، ريب��وار طه، مال ق��ادر، رنكني 
عب��داهلل، بي�ستون ع��ادل( م�ساء ام�س وزي��ر املالية وكال��ة لبحث الأخبار 
الت��ي تداولت خ��الل الأي��ام املا�سية ب�سدور ق��رار �سفهي م��ن قبل وزير 
املالية بقطع رواتب موظفي كركوك للتاأكد من �سحة الأخبار التي اأفادت 

بقطع رواتب موظفي املحافظة.

با�رشت �رشكة املوانئ العراقية با�ستكمال الجراءات القانونية والدارية 
ل�رشاء جممع القبلة ال�سكني و�سط الب�رشة.

وقال مدير اأعالم ال�رشكة امنار عبد املنعم ال�سايف، اإنه بناًء على توجهات 
وزير النق��ل كاظم فنجان احلمامي ومتابعة املدي��ر العام لل�رشكة رئي�س 
املهند�س��ني ريا�س �س��وادي �سمخي توا�سل ال�رشك��ة اإجراءاتها القانونية 
با�ستكم��ال ���رشاء جممع القبلة ال�سكني و�سط الب���رشة من وزارة ال�سكان 
والعم��ار وباإ�رشاف مبا�رش من قبل رئي�س املهند�سني عزيز ها�سم �سنيور 
و�سعبة اخلدم��ات ال�سكني��ة وامل�ساريع ملتابعة املو�س��وع لغر�س اإكمال 

جميع الجراءات لت�سلم املجمع.
واو�س��ح ال�س��ايف، ان "جمم��ع القبل��ة ال�سكني يحتوي عل��ى )700( �سقة 
�سكني��ة بواق��ع )72( بناي��ة وكذلك يحت��وي على مول ومدار���س ورو�سة 

ومركز �سحي وجامع وخدمات عامة اأخرى".
تفق��د وزي��ر النف��ط جبار عل��ي اللعيب��ي مين��اء الب�رشة 
النفط��ي ملتابع��ة عمليات ت�سدير النف��ط اخلام العراقي 
عرب املوانئ اجلنوبية، وعمليات التاأهيل التي تقوم بها 

�رشكة نفط اجلنوب لبع�س مرافق امليناء.
واأوع��ز اللعيب��ي وفق��ا لبي��ان لل��وزارة، باع��ادة تاهيل 
�ساملة للمين��اء ومبا يرتقي مبع��دلت الت�سدير النفطي 
العراق��ي، ومكانة الع��راق بني ال��دول العاملية املنتجة 
وامل�س��درة للنفط، ف�سال عن ذلك توفري البيئة املنا�سبة 
للعامل��ني يف امليناء الذي��ن يبذلون جهودا كبرية وعلى 

م��دار 24 �ساعة م��ن اجل ادام��ة العملي��ات الت�سديرية 
للخارج.

و�س��دد عل��ى اأن الوزارة ت��ويل اهتماما كب��ريا مب�ساريع 
اع��ادة التاهي��ل وتوف��ري ال�سكن اجلدي��د للعاملني خالل 

العام املقبل ومبا يتنا�سب مع جهودهم.
واك��د الوزير خ��الل زيارته امليناء ولقائ��ه العاملني ان 
�س��ادرات النف��ط العراقية تعتم��د ادق املعايري العاملية 
يف عملي��ات الت�سدي��ر للخارج، مبين��ا اأن هناك جهات 
رقابية داخلية وخارجية ت���رشف على عملية الت�سدير، 
وم��ن ثم ف��ان اليات الت�سدي��ر تتم ب�سفافي��ة عالية غري 

قابلة لل�سك.

وا�س��ار اللعيب��ي ان ال��وزارة لديها خط��ط طموحة فيما 
يخ�س زي��ادة الطاق��ات اخلزنية والت�سديري��ة للموانئ 
اجلنوبي��ة وهناك عمليات تاهي��ل �ساملة للبنى التحتية 

لها.
واعل��ن م�سدر يف �رشكة نفط ال�سمال، ا�ستئناف عمليات 
�س��خ النفط من حق��ول كركوك وباي ح�س��ن النفطي يف 

كركوك بعد توقف ليوم واحد ب�سبب خلل فني.
وقال امل�سدر يف ت�رشيح �سحفي ان عمليات ال�سخ من 
اخلط الناقل للنفط اخل��ام من حقول �رشكة نفط ال�سمال 
وحقل��ي ئافانا وباي ح�سن �سمال غربي كركوك 55 كم 
قد اأ�ستوؤنفت بعد توق��ف ليوم واحد ب�سبب خلل بامل�سار 

الناق��ل للنفط اخل��ام واملمتد بالقرب م��ن ق�ساء الدب�س 
اىل اقلي��م كرد�ست��ان �سم��ال غربي كركوك م��ا ا�ستدعى 

توقف ال�سخ يومًا واحداً.
وا�س��ار اىل ان ف��رق ال�سيان��ة يف �رشك��ة نف��ط ال�سم��ال 
و�رشك��ة كار الت��ي تع��ود اىل حكوم��ة اقلي��م كرد�ستان 
وتدي��ر حقل��ي ئافان��ا وب��اي ح�س��ن جنح��ت بعملي��ات 

ا�سالح اخلط .
واك��د ان مع��دل ال�سخ من حق��ول نفط ال�سم��ال وحقلي 
ئافانا وباي ح�سن التي تديرها وزارة الرثوات الطبيعية 
يف اقلي��م كرد�ست��ان ع��اد اىل عمليات ال�س��خ الطبيعي 

والتي ت�سل معدلته اىل اكرث من 350 الف برميل.

ان�س��م الع��راق اىل م���رشوع تعزيز الم��ن الغذائي يف 
الدول العربية مبرحلته الثانية.

و���رشح م�سدر م�س��وؤول يف وزارة الزراعة، بان دائرة 
البح��وث الزراعي��ة التابع��ة لل��وزارة، با���رشت تنفي��ذ 
م���رشوع تعزي��ز الم��ن الغذائ��ي يف ال��دول العربي��ة 
مبرحلت��ه الثاني��ة، لفتا النظر اىل ان��ه على الرغم من 
التاأخ��ري يف تنفيذه ب�سبب الظ��روف ال�ستثنائية التي 
كان��ت متر به��ا الب��الد، ال ان باحثي الدائ��رة با�رشوا 

تنفي��ذ الفعالي��ات املدرج��ة بخطة العم��ل، كا�سفا عن 
اختي��ار املزارع��ني يف بغ��داد وث��الث حمافظات هي 
الديواني��ة ووا�س��ط ودي��اىل وال��ذي مت توزي��ع البذور 

بينهم ومتابعة زراعتها يف ارا�سيهم.
وب��ني، ان العمل يف امل���رشوع يت�سمن ع��دة حماور ، 
منه��ا حمور منتجي البذور وحم��ور مديريات الزراعة 
ا�ساف��ة اىل حمور الر�س��اد الزراعي، لفت��ا النظر اىل 
التع��اون الفعال مع امل�رشوع من قب��ل دوائر البحوث 
الزراعية ووقاية املزروعات وفح�س وت�سديق البذور 
والر�ساد والتدري��ب الزراعي، الذي متخ�س عن تنفيذ 

فعاليات عديدة بامل�رشوع كادامة ال�سناف املزروعة 
والبدء مبكافح��ة الدغال العري�س��ة والرفيعة، عالوة 
عل��ى تنفيذ فعاليت��ي ر���س امل�ستخل�س��ات الع�سوية، 

وا�سمدة العنا�رش ال�سغرى لرا�سي املزارعني. 
وا�س��اف امل�سدر انه �سيت��م ادخال فعالي��ة ا�ستخدام 
)امل�سط��رة ذات املروز املرتفع��ة( للمو�سم املقبل، ملا 
له��ا من تاأثريات ايجابية يف زي��ادة النتاج من جهة 
والتقلي��ل من كميات املياه امل�ستخدمة للري من جهة 
اخرى، م�س��ددا على ان اله��دف الرئي�سي للم�رشوع هو 
ردم الفجوة ب��ني املنتج املحلي وامل�ستورد من خالل 

زي��ادة انتاجي��ة احلنطة. وخنق��ت احل��روب املتتالية 
وال�سطرابات الأهلي��ة و�سنني العقوبات القت�سادية 
الإنتاج الزراعي يف العراق، وتركت للمزارعني معاناة 
نق�س الب��ذور اجليدة والأ�سمدة، وا�سط��ر مربو الرثوة 
احليواني��ة اىل بي��ع موا�سيه��م اأو تركه��ا وراءهم، كما 
�سه��د بع�سه��م وق��وع قطعانه��م وموا�سيه��م فري�س��ة 
للمر�س، وباملثل، فاإن ارتف��اع اأ�سعار املواد الغذائية 
ق��د من��ع العدي��د م��ن الفق��راء العراقي��ني م��ن تكمل��ة 
احل�س���س الغذائي��ة الت��ي تزوده��ا احلكوم��ة باأغذية 

طازجة وطعام مّغٍذ. 

اللعيبي يوجه بإعادة 
تأهيل ميناء البصرة النفطي

انضمام العراق إلى مشروع األمن الغذائي العربي

بغداد تستضيف مؤتمرًا للطاقة اليوم وغدًا

أسعار العمالت 
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