
ك�شف م�شدر يف �رشكة نفط ال�شمال لـ)اجلورنال(، عن 
اتفاقيــة �رشية لتقا�شم نفط كركــوك بني بغداد واأربيل 
وال�شليمانيــة، اأبرمها رئي�س الوزراء حيدر العبادي يف 
زياراتــه االخــرة اإىل حمافظتــي اأربيــل وال�شليمانية، 
م�شراً اإىل اأن الزيارة متت بعد اأيام من اقتحام املواقع 
التابعــة ل�رشكــة نفط ال�شمال من قبل قــوة خا�شة من 
بي�شمركــة االحتــاد الوطنــي الكرد�شتــاين قِدمــت مــن 
حمافظــة ال�شليمانيــة وقتهــا، لتوقــف �شــخ ت�شديــر 
النفط من حقول كركوك اىل ميناء جيهان الرتكي عرب 
كرد�شتــان لنحــو ثالث �شاعــات بعد ال�شاعــة التا�شعة 
مــن �شبــاح اليوم الثــاين من �شهــر اآذار. بينمــا اأكدت 
اجلبهــة الرتكمانية، اأن واردات حقول نفط افانا وباي 
ح�شــن تذهب اإىل اأربيل مــن دون معرفة الكميات التي 
ت�شدرها كرد�شتان مت�شائــال عن دور الرقابة املالية. 
وزار رئي�ــس جمل�س الوزراء حيــدر العبادي حمافظتي 
اآذار املا�شــي،  اأربيــل وال�شليمانيــة يف ال�شابــع مــن 
كرد�شتــان  اقليــم  رئي�ــس  والتقــى 
د  م�شعــو

بارزاين، كما عقد اجتماعا مع قيادات االحتاد الوطني 
الكرد�شتــاين، واأعلــن مكتب رئي�س الــوزراء حينها، اأنه 
"مت االتفاق على اهمية التعاون بني الكتل ال�شيا�شية 
مــن اأجــل عــدم العــودة اإىل مــا كنــا عليــه �شابقا من 
�رشاعــات وخالفــات وتاأكيــد اأن و�شــع كرد�شتان ال 
ينف�شــل عــن و�شع العــراق اإ�شافة اإىل ايجــاد احللول 
لبع�ــس الق�شايــا العالقــة". وقــال م�شــدر نفطي من 
داخــل كركوك يف مقابلة اأجرتها )اجلورنال( اإنه "بعد 
دخــول قــوة ع�شكريــة مــن بي�شمركة االحتــاد الوطني 
الكرد�شتــاين اىل املن�شــاأة النفطيــة، خل�شت مباحثات 
رئي�س الوزراء حيــدر العبادي يف كرد�شتان اإىل اتفاق 
�ــرشي لتق�شيــم �شــادرات نفــط كركوك بــني احلزبني 
الكرديــني الرئي�شيني واحلكومــة االحتادية". واأ�شاف 
امل�شــدر، اأن "االتفــاق ال�ــرشي حــل امل�شكلــة بطريقة 
4-3-3 اأي ثلــث لالحتاد الوطني الكرد�شتاين وثلث 
للحزب الدميقراطي الكرد�شتاين وثلث زائد 1 للحكومة 
االحتاديــة يف بغداد". بدوره اكــد النائب ح�شن توران 
نائــب رئي�ــس اجلبهــة الرتكمانيــة، ان "وردات حقول 
نفط افانا وباي ح�شن تذهب اىل اربيل من دون معرفة 
الكميــات التي ت�شدرهــا كرد�شتــان مت�شائال عن دور 
الرقابــة املالية". وقال تــوران لـ)اجلورنــال(، اإنه 
اليوم يف موقف  "الرتكمــان 

املتفــرج وهو ما قلنــاه اكرث من مــرة عندما جتل�شون 
مــع حكومــة اأربيــل للنقا�ــس ب�شــان نفط كركــوك من 
ال�ــرشوري ان يتواجــد ممثــل الرتكمــان والعرب، نفط 
كركــوك لي�ــس الحــزاب وال لقوميــة واحــدة وينبغــي 
التعامــل ب�شفافية حيال هذا امللــف". وا�شاف توران، 
اأن "ملــف نفط كركوك ملف معقــد فلدينا ثالث حقول 
رئي�شيــة هــي اآفانــا وبــاي ح�شــن وبابا كركــر، ولكن 
يف اآب عــام 2014 �شيطــرت قــوات تابعــة للحــزب 
الدميقراطي الكرد�شتاين على حقلي اآفانا وباي ح�شن، 
وبقــي بابــا كركر بحمايــة واإدارة احلكومــة العراقية، 
بينمــا ن�ــس قانــون املوازنــة االحتادية علــى اأن يتم 
الت�شديــر من احلقول الثالثــة 300 الف برميل يوميا 
عرب خط بديل مير بكرد�شتان �شوب ميناء جيهان وان 
يتم الت�شدير عرب �رشكة �شومو ح�رشا". وتابع "لكن ما 
ح�شــل ان حكومة اإقليم كرد�شتان مل تنفذ االتفاق منذ 
عــام 2015 وحتى االن، بل قامت بت�شدير النفط عرب 
�رشكة ثانية يف االإقليم هي �رشكة كومو، اليوم ال نعلم 
مــا هي كميــة النفط التي ت�شدرهــا حكومة كرد�شتان 
مــن اآفانا وبــاي ح�شن وال توجد ارقــام، ف�شال عن ان 
وارداتهــا ال تاتــي اىل بغــداد بــل تذهــب اىل اأربيــل". 
وبني توران "باملقابل فان احلكومة االحتادية قطعت 
ار�شــال اأموال البــرتو دوالر اىل كركوك، يف حني اتفق 
حمافــظ كركــوك جنــم الدين كرمي مــع حكومــة اإقليم 
كرد�شتان علــى تخ�شي�س مبلغ 10 ماليني 
دوالر �شهريا بو�شفها 

اأموال البرتو دوالر وتــودع يف م�رشف باربيل ولي�س 
يف كركوك ويتم ال�رشف للم�شاريع منه".

واختتــم بالقول ان "ما اريد ان اأقولــه ان البرتودالور 
لي�ــس مّنــة مــن احد علــى كركــوك، وال ينبغــي حتديد 
مبلــغ مقطــوع بــل وفقا للقانــون فان ح�شــة كركوك 
هــي 5 دوالرات لكل برميل منتــج، وهنا ا�شال ما دور 
الرقابــة املالية هل تتابع هــذه العملية". و اأقر م�شدر 
يف حــزب االحتاد الوطني الكرد�شتــاين، يف الرابع من 
اآذار املا�شــي، اأن "القــوات االمنيــة يف كركــوك التي 
تتبع حلزب االحتــاد بقيت، منت�رشة امام بوابة رئا�شة 
نفــط ال�شمال وجممع الرتكيز يف كي وان �شمن جممع 

عرفة النفطي �شمايل املدينة".
واأ�شــاف وقتها، "نحن بانتظار اجــراءت وزارة النفط 
لتــاليف اي م�شكالت من خالل تطبيق اتفاقها النفطي 
مع ادارة حمافظة كركوك يف العا�رش من كانون الثاين 
املا�شي عرب تو�شعة م�شفاة كركوك القدمية وال�رشوع 
بت�شييد م�شفــى حديث و�شمان حقوق جميع مواطني 
كركــوك". وتابع امل�شدر اأن "عمليات ال�شخ ا�شتوؤنفت 
تدريجيا بعد ظهر اخلمي�س"، مبينا ان "عمليات ال�شخ 
بداأت مبعدل 20 الف برميل لرتتفع خالل �شاعتني اىل 
50 الــف برميل ولت�شل منت�شــف الليل اىل معدالته 
الطبيعيــة الكــرث مــن 100 الــف برميــل عــرب حقول 
كركوك وجمبور وخباز التابعة ل�رشكة نفط ال�شمال".

واأكد امل�شدر ان "جميع املوظفني والعاملني والفنيني 
عــادوا اىل مزاولــة اعمالهــم يف يوم اخلمي�ــس نف�شه، 
واالمور طبيعية حاليا واالنتاج ي�شر ب�شكل ايجابي".
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العالق: 96% من الشعب العراقي يعتمد 
على البطاقة التموينية    

با�ــرش املزارعون يف حمافظــة وا�شط، بعمليات ت�شويــق حم�شويل احلنطة 
وال�شعر اىل خمازن وزارة التجارة يف بغداد واملحافظة.

وقال رئي�س اللجنة الزراعية يف جمل�س املحافظة ها�شم، ان "اللجنة العليا 
امل�رشفــة علــى عملية احل�شاد والت�شويــق هياأت جميــع م�شتلزمات اجناح 
خطــة الت�شويق من خالل التن�شيق مــع ادارات ال�شوامع واملخازن ، وكذلك 

القوات االمنية ومديرية الزراعة واجلمعيات الفالحية".
وا�شاف انه "مت افتتاح 7 مراكز ت�شويقية يف عموم املحافظة موزعة على 
مناطــق الكوت وال�شويــرة والنعمانية واحلي والعزيزيــة و�شايلو الر�شافة 

يف بغداد ، بالن�شبة ملناطق �شمال املحافظة".
وا�شــار العــوادي اىل ان اللجنــة الزراعيــة تتوقع و�شول كميــات احلا�شل 

امل�شوق من احلنطة للمو�شم احلايل اىل 800 الف طن".

بحثــت دائرة العالقات االقت�شادية اخلارجية يف وزارة التجارة مع ال�شفر 
الهنــدي يف العــراق براديب �شينــغ العالقــات االقت�شاديــة والتجارية بني 

اجلانبني و�شبل تطويرها.
واأكــد املديــر العام لدائــرة العالقــات االقت�شادية اخلارجيــة عادل خ�شر 
عبا�ــس يف بيــان، انــه "جــرى خــالل اللقاء بحــث �شبــل تطويــر العالقات 
التجاريــة واالقت�شاديــة بــني اجلانبني وتذليــل العقبات كافــة التي تعيق 
منو حركة التبــادل التجاري بني البلدين، كما تداول اللقاء تداعيات ق�شية 
الــرز الهنــدي الفا�شــد". واكد ال�شفــر الهنــدي، ان "ال�ــرشكات الهندية التي 
وّردت املــادة ابدت ا�شتعدادها الر�شال وفــود لبحث ابعاد الق�شية وحل اي 

ا�شكاالت متعلقة بها".

اأعلنت رابطة امل�شــارف اخلا�شة، انطالق موؤمتر التقنيات امل�رشفية بداية 
ال�شهــر املقبل مب�شاركــة 30 �رشكة اأجنبية وعربية وحمليــة من �شبع دول، 
موؤكــدة اأن الهدف من عقد املوؤمتر هو اطــالع امل�شارف العراقية احلكومية 
واخلا�شــة علــى اخلدمــات التــي تقدمهــا ال�ــرشكات باالإ�شافــة اإىل حتفيز 

ال�رشكات العاملية على الدخول اإىل ال�شوق العراقية وتوفر منتجاتها.
وقــال املديــر التنفيذي لرابطــة امل�شارف اخلا�شة علي طــارق، اإن "رابطة 
امل�شــارف اخلا�شة �شتنظم موؤمتر التقنيــات امل�رشفية يف العا�شمة بغداد 
يف يومي ال�شاد�س وال�شابع من �شهر ايار املقبل مب�شاركة 30 �رشكة اأجنبية 
وعربيــة وحمليــة مــن دول تركيــا واالردن ولبنــان واالإمــارات والبحرين 

واملغرب والعراق وبرعاية البنك املركزي".
واأ�شار طــارق اإىل اأن "املوؤمتر �شيتناول ا�شرتاتيجية البنك املركزي وتطوير 
التقنيــات امل�رشفية با�شتخــدام التكنولوجيا احلديثة وميــزان املدفوعات 
وم�ــرشوع توطني الرواتب والبنى التحتية للربامج امل�رشفية وادوات الدفع 

االلكرتونية احلديثة".

اأكــد االأمــني العــام ملجل�س الــوزراء مهــدي العــالق، اأن  %96 مــن ال�شعب 
العراقــي يعتمــد على البطاقــة التموينيــة، مو�شحا اأن احلكومــة تعمل على 

ت�شليم املواد الغذائية يف موعدها املقرر والق�شاء على الف�شاد فيها.
وقــال العــالق يف ت�رشيــح �شحفــي، اإّن "البطاقــة التموينية يعتمــد عليها 
%96 مــن ال�شعــب العراقي، واحلكومة حتاول اليوم جتهيزها يف موعدها 
املحــدد"، موؤكداً اأن "تقليل ن�شبة م�شتخدمــي البطاقة التموينية كانت قليلة 

جداً الأنه ا�شتهدف بع�س املواطنني الذين يتقا�شون رواتب عالية".
وبــني اأن "احلكومــة تعمــل حاليــا على ا�شــالح نظــام البطاقــة التموينية 
والق�شــاء علــى الف�شــاد فيهــا"، م�شــرا اإىل اأن "احلكومــة طبقــت البطاقــة 

التموينية الذكية يف ناحية وحققت جناحًا جيداً".

طالب جمل�س حمافظة الب�رشة، وزارة الكهرباء باإعادة 
البوارج الرتكية لتزويد املحافظة بالطاقة ل�شد النق�س 
احلا�شل يف جتهيز الكهرباء، م�شراً اإىل اأن هناك بع�س 
احللــول اخلا�شة بالطاقــة الكهربائية ميكــن ان تدخل 
يف ال�شهــر ال�شاد�ــس مــن العام احلــايل والتــي �شتمكن 

املحافظة من عبور هذا ال�شيف.
وقــال رئي�س املجل�ــس �شبــاح البزوين، عقــب اجتماع 
لدوائــر الكهرباء يف املحافظــة ان "هناك حلوال اأخرى 
يتطلــب فيهــا تدخــل وزارة الكهربــاء وان املحافظــة 
بحاجة اىل اأموال اإ�شافية"، مبينا ان "�شمال املحافظة 

�شي�شهد تنفيذ بع�س امل�شاريع عن طريق ديوان وجمل�س 
املحافظة بعد ان مت تخ�شي�س اأموال لذلك".

وطالــب البــزوين"وزارة الكهربــاء باإعــادة البارجــات 
الرتكيــة التــي انتهــى عقدهــا، وهــي �شتغــذي جنــوب 
املحافظــة ل�شد النق�س احلا�شــل يف جتهيز الكهرباء"، 
مو�شحــا انــه "مت ت�شكيل غرفة عمليــات من املحافظة 
وجمل�ــس املحافظــة ووزارة الكهربــاء لو�شــع احللــول 
ال�رشيعة وان جمل�س املحافظــة م�شتعد الإنفاق االأموال 

لهذا الغر�س".
ودعــا، املواطــن اىل االطمئنــان خــالل هــذا ال�شيــف، 
خ�شو�شــا اذا نفــذت اجلهــات املعنيــة مــا عليهــا من 
واجبــات والتزامــات خــالل �شهــر"، موؤكــدا "ا�شتعــداد 

جمل�ــس املحافظــة الإنفــاق االأمــوال جتــاه مو�شــوع 
الكهرباء وتوفرها اىل املواطنني".

واأبرمت املديرية العامة لتوزيــع كهرباء الكرخ، عقوداً 
جديــدة مع ال�ــرشكات اال�شتثمارية احلائــزة على عقود 

اخلدمة واجلباية لعدد من مناطق الكرخ.
وقــال املتحدث الر�شمي با�شــم وزارة الكهرباء م�شعب 
�ــرشي املدر�ــس يف بيــان، ان "املديــر العــام للمديرية 
العامــة لتوزيــع الكرخ املهند�ــس بهاء زيــد خلف وّقع 
مــع ممثلي �ــرشكات جديدة يف جمــال ا�شتثمار اخلدمة 
واجلبايــة بجانــب الكــرخ، اذ متت اإ�شافــة )5( حمالت 
جديــدة ل�رشكة بــه رزيار للمقــاوالت �شملت املحالت ) 
-602 618-614-606-604( لتخــدم )7845(

م�شــرتكا، اىل جانب اإ�شافــة )24( حملة جديدة ل�رشكة 
كر�شتال �شملت املحالت )611-613-615-617( 
يف منطقة الــداودي واملحــالت )603-605-607( 
يف منطقــة حي املتنبي واملحلتــني )203-201( يف 
202-204-206-( واملحــالت  البيجيــة  منطقــة 
208( يف منطقــة حــي الكرامــة واملحــالت )-210
واملحلتــني  الطالئــع  حــي  منطقــة  يف   )212-214
)-216 218( يف منطقــة حي اخللود واملحلة )220( 
 )222-224-228( واملحــالت  ال�شاحليــة  منطقــة 
منطقــة كــرادة مــرمي واملحلــة )207( متنزه الــزوراء، 
ا�شافــة اىل مطــار بغــداد الــدويل لتخــدم )25725(

م�شرتكا".

اأعلنت �رشكة نفط مي�شان، بدء املرحلة الثالثة واالأخرة 
مــن تو�شعــة حقــل احللفاية النفطــي يف جنــوب البالد 
بهــدف م�شاعفة طاقته االإنتاجيــة يف عام 2018 اإىل 

األف برميل يوميا.  400
وقــال رئي�س ال�رشكة، التي ت�رشف على حقول النفط يف 
حمافظــة مي�شان، عدنان نو�شي،  اإنــه "�شيجري تركيب 
من�شاآت اإ�شافية لف�شــل النفط اخلام عن الغاز الطبيعي 

يف اإطار تو�شعة احلقل".

واأ�شاف اأن "احللفاية الذي تديره برتوت�شاينا ال�شينية 
هــو اأكــرب حقــول النفــط يف مي�شــان وينتــج 200 األف 
برميل يوميا مــن اإجمايل اإنتاج ال�رشكة الذي ي�شل اإىل 
380 األــف برميل يوميــا"، مو�شحا اأن "تو�شعة احلقل 
�شتزيــد االإنتاج الكلي لل�رشكة اإىل نحو 600 األف برميل 

يوميا".
ويخطــط العــراق اىل زيــادة اإنتاجه النفطــي اإىل خم�شة 
ماليــني برميــل يوميا قبــل نهاية العام احلــايل. وقال 
وزيــر النفط جبــار اللعيبي يف الثاين مــن اأبريل ني�شان 

اجلاري اإن االإنتاج جتاوز 4.7 مليون برميل يوميا. 

واأنتــج العــراق، ثاين اأكــرب منتج للنفط داخــل اأوبك بعد 
ال�شعوديــة، 4.464 مليون برميل يوميــا يف  اآذار وهو 
مــا يقــل باأكرث من 300 األــف برميل يوميــا عن نهاية 

العام املا�شي. 
وخف�ــس العــراق اإنتاجــه مع بقيــة م�شــدري النفط يف 
العــام احلــايل يف اإطــار اتفاق يهــدف اىل دعــم اأ�شعار 

اخلام العاملية.
وطرحت وزارة النفط، على امل�شتثمرين م�شفى ت�شديريًا 
يف حمافظة الب�رشة / الفاو بطاقة 300 الف برميل / 
يــوم قاباًل للتو�شع مع ا�شافة جممــع برتوكيمياويات، 

BOT  و  اأن يكــون تنفيــذ امل�شفــى با�شلــوب  علــى 
BOO وفــق قانــون اال�شتثمار يف امل�شايف رقم 64 
ل�شنــة 20077 وتعديالتــه، وتكون منتجــات امل�شفى 
EURO- شديقة للبيئــة وفق املوا�شفــات العاملية�
5، ومبوجــب قانون اال�شتثمار رقــم 13 ل�شنة 2006 
فان امل�شتثمر م�شمول باالعفاءات ال�رشيبية، ومبوجب 
التعديــل الثاين لقانون اال�شتثمار رقم 64 ل�شنة 2007 
فان ن�شبــة اخل�شم على �شعر النفــط اخلام مطروح على 
الباخرة تبلغ )%8( على ان ال تقل عن )5( دوالرات وال 

تزيد على )10( دوالرات عن ال�شعر العاملي.

البصرة تطالب الكهرباء 
بإعادة البوارج التركية إلى المحافظة

ميسان تقترب من مضاعفة إنتاج حقل الحلفاية

واسط تباشر تسويق الحنطة والشعير 

التجارة تبحث التعاون االقتصادي مع الهند

30 شركة من سبع دول تشارك في 
مؤتمر التقنيات المصرفية
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