
لرئي�س  تكتيكًا  باأن  )اجلورنال(  مطلع،  م�سوؤول  اأبلغ 
الوزراء حيدر العبادي، وراء تغا�سيه عن قرار جمل�س 
اإىل جانب  اإقليم كرد�ستان  علم  رفع  حمافظة كركوك، 
علم العراق على املباين احلكومية يف املحافظة، و�سط 
العبادي  اأن  اإىل  م�سرياً  والرتكمان،  العرب  مقاطعة 
اأج��واء  على  للحفاظ  اال�سرتاتيجي  بال�سرب  يتم�سك 
جديداً  اجن��ازاً  ليك�سب  واالقليم  املركز  بني  التفاهم 
يتمثل بتمرير قانون النفط والغاز املزمع عر�سه اأمام 

جمل�س الوزراء متهيداً الإر�ساله اإىل جمل�س النواب.
وعلل رئي�س جمل�س الوزراء، ال�سجة املثارة على رفع 
باأن هدفها  اقليم كرد�ستان يف حمافظة كركوك،  علم 
الت�سوي�س على انت�سارات التي حققتها القوات العراقية 

على ارهابيي داع�س.
النفط  قانون  اأن  النواب،  جمل�س  رئي�س  اأك��د  وبينما 
والغاز ما زال معلقًا ومل ُيح�سم، م�سرياً اىل ان القانون 
يعد العمود الفقري لتنظيم العالقة بني املركز واالقليم 

واملحافظات املنتجة.
دع��������ا حم��ل��ل 

والغاز  النفط  قانون  بت�رشيع  اال�رشاع  اىل  اقت�سادي، 
والغاز  النفط  وت�سنيع  وا�ستخراج  ا�ستثمار  لتنظيم 
وتبويب وارداتها خلدمة االقت�ساد الوطني، حمذراً من 
اأن مزيداً من التاأخر يف ا�سدار هذا القانون يبدد ثروات 

البالد ويهدد حقوق االجيال القادمة.
تابعته  ت��ل��ف��زي��وين  م��ع  ح���وار  يف  ال��ع��ب��ادي  وق���ال 
كركوك  يف  مرفوع  كرد�ستان  "علم  اإن  )اجل��ورن��ال(، 
الت�سوي�س  هدفه  االإعالمي  والت�سعيد  �سنوات   10 منذ 
امل�سوؤولني  على  ال�سغط  جرى  وقد  االنت�سارات،  على 
هناك لرفع العلم الكوردي وهم م�ستعدون للرتاجع عن 

املو�سوع".
يف  الن�رش  ت�سييع  عدم  "يجب  اإنه  العبادي،  وا�ساف 
اخلالف بني املكونات، الأن الوحدة بني العراقيني من 
اأنه  مبينًا  اي�سًا"،  ال�سالم  و�سي�سنع  االنت�سار  �سنع 
"يحلو للبع�س اأن يق�سم املنطقة مع هذا الطرف اأو ذاك 
بجميع  نفتخر  فنحن  م�ساحلنا،  مع  العراق  يف  ونحن 

املكونات ونحرتم بع�سنا البع�س".
ل�)اجلورنال(،  االأمني،  مالذ  االقت�سادي  املحلل  وقال 
اكت�ساف  بعد  برميل  مليار   153 ميتلك  "العراق  اإن 
يف  االوىل  ال��دول  من  يجعله  ما  جديدة  نفطية  حقول 
يف  ال��دول  اغنى  ومن  املكت�سف  النفطي  االحتياطي 
العامل، االمر الذي يحتم على �سا�سة 
البالد وقادته 

حقوق  ت�سمن  ال��روات  هذه  ال�ستثمار  قوانني  تنظيم 
املواطنني وت�سهم يف توفري اخلدمات وتنمية االقت�ساد 
االجيال  لفائدة  االموال  ادخار  اىل  باال�سافة  الوطني 

املقبلة". 
يعني  القانون  هذا  ا�سدار  "عدم  اأن  االأم��ني  واأ�ساف 
�سبابية العالقة بني احلكومة واالحتادية واملحافظات 
حقوق  �سياع  ثم  ،وم��ن  االقليم  مع  وكذلك  املنتجة 

احلكومة االحتادية او املحافظات او االقليم ".
املحافظات  بني  العالقة  "حتديد  ان  االم��ني  وتابع 
ال��ورادات  بخ�سو�س  االحت��ادي��ة  واحلكومة  املنتجة 
ان�ساء  من  املحلية  احلكومات  والغازية ميّكن  النفطية 
يف  ملواطنيها  ا�ستثمارية  واخ��رى  خدمية  م�ساريع 
الوقت نف�سه متكن احلكومة من تطوير عمليات االنتاج 
النفطية  ال�سناعات  تنمية  جانب  اىل  واال�ستك�ساف 
وتعظيم  االخرى  االقت�سادية  اجلوانب  يف  واال�ستثمار 
"قانون �رشكة  ان  اىل  النظر  املالية" ،الفتا  االيرادات 
الغاز الوطنية يت�سمن تطوير من�ساآت ا�ستثمار وانتاج 
وال�سناعات  البرتوكيماوية  �سناعة  ومن�ساآت  الغاز 
ذات العالقة مبجاالت الغاز،والتي يتزايد عليها الطلب 

حاليا يف ال�سوق العاملية". 
وقال  رئي�س جمل�س النواب �سليم اجلبوري يف منتدى 
قانون  “م�رشوع  اإن  بغداد،  املنعقد يف  للطاقة  العراق 
الت�رشيعي  العمل  فاحتة  ميثل  ال��ذي  وال��غ��از  النفط 
قبل  من  امره  يح�سم  مل   2007 عام  ومنذ  للقوانني 
مبينا  النواب،  وجمل�س  احلكومة 
القانون  ان 

ما زال معلقا وانه مل ُيعّد ب�سيغة نهائية جُممع عليها 
ومت �سحبه ملرات عديدة”.

�سيا�سية  لتجاذبات  تعّر�س  “امل�رشوع  اأن  واأ�ساف، 
حادة، م�سريا اىل ان القانون يعد العمود الفقري لتنظيم 
املنتجة  واملحافظات  واالقليم  املركز  بني  العالقة 
يف  واالجنبي  الوطني  لال�ستثمار  التنظيمي  واالط��ار 

القطاع”.
اجنازها  احل��ايل،  العام  مطلع  النفط،  وزارة  واأعلنت 
م�سودة قانون النفط والغاز وار�ساله اىل امانة جمل�س 
والعمل على  ال�سعي  الهدف هو  ان  الوزراء، م�سرية اىل 

اال�ستثمار االمثل للروة الوطنية للنفط والغاز.
وقال وزير النفط جبار علي اللعيبي ان "الوزارة اجنزت 
م�سودة قانون النفط والغاز، ا�سافة اىل قانوين �رشكة 
الدوائر  قبل  من  الوطنية  الغاز  و�رشكة  الوطنية  النفط 
العامة  االم��ان��ة  اىل  وار�سالها  ال���وزارة  يف  املعنية 
ثم  ومن  واقرارها  مناق�ستها  بهدف  ال��وزراء،  ملجل�س 

ترحيلها اىل جمل�س النواب لت�رشيعهما".
واو�سح اللعيبي ان "الهدف من اعداد م�ساريع القوانني 
للروة  االم��ث��ل  اال�ستثمار  على  والعمل  ال�سعي  ه��و 
ومبا  ال�سناعة  هذه  وتطوير  والغاز  للنفط  الوطنية 

يحقق النهو�س بالواقع االقت�سادي للبالد".
الوطنية  الغاز  �رشكة  "قانون  ان  اىل  اللعيبي  وا�سار 
الغاز ومن�ساآت  ا�ستثمار وانتاج  ت�سمن تطوير من�ساآت 
العالقة  ذات  وال�سناعات  البرتوكيماويات  �سناعة 
بني  التن�سيق  كفاءة  رفع  عن  ف�سال  الغاز،  مبجاالت 
وتطوير  الطبيعي  ال��غ��از  وا�ستهالك  ان��ت��اج  حلقات 

العاملني يف هذا القطاع".

فيتش.. تمنح المستثمرين الضوء 
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الصندوق االجتماعي للتنمية يهدف 
إلى تمكين الفئات المحرومة

التق��ى رئي���س جمل���س حمافظ��ة كرب��الء ن�سيف اخلطاب��ي، االأم��ني العام 
ملنظمة اأوبك )حممد �سنو�سي باكندو( والوفد املرافق له.

وذك��ر بي��ان لرئي�س املجل���س ان اللقاء الذي ح�رشه الوكي��ل االأقدم لوزارة 
النف��ط معت�سم اأكرم وع��دد من اأع�ساء جمل�س كربالء ، بحث ال�ساأن النفطي 
وتراج��ع ا�سعار النف��ط ، وحماولة ايجاد حلول للخ��روج من االزمة ال�سيما 

املالية التي مير بها العراق.
واأ�س��اد االأم��ني الع��ام ملنظمة اوب��ك باالنت�س��ارات الكبرية الت��ي يحققها 

العراق �سد تنظيم داع�س االرهابي.

دعا م�رشف الرافدين هيئة التقاعد العامة، اىل اال�رشاع يف ار�سال ك�سوفات 
رواتب املتقاعدين املدنيني لوجبة ني�سان ل�رشفها يف موعدها املحدد.

وق��ال املكت��ب االعالم��ي للم���رشف، اإن امل���رشف ملت��زم مبواعيد �رشف 
رواتب املتقاعدين فور و�سولها من هيئة التقاعد وفقا لالآليات وال�سياقات 

امل�رشفية املتبعة.
واأ�س��اف املكت��ب ان��ه يق��وم بالتوزيع مبجرد ت�سل��م ك�سوف��ات الرواتب من 
هيئ��ة التقاع��د مع ال�سك املغطي لها �رشط تواف��ر الر�سيد ويتم حينها رفع 
الروات��ب اإلكرتونيا و�رشفها مبينا اأن عمله ينح���رش برفع املبالغ املر�سلة 
الي��ه حال و�س��ول ال�سكوك من هيئة التقاعد ومن ثم يتم دفع الرواتب فورا 

للمتقاعدين.

حتت�س��ن حمافظ��ة ال�سليماني��ة معر�س وموؤمت��ر ملتقى املط��ارات املدنية 
وال�سياح��ة وال�سح��ن اجلوي الذي م��ن املقرر ان تنطل��ق اعماله خالل املدة 

من 3 اىل 4 ايار املقبل.
واو�س��ح املدي��ر املفو�س لل�رشك��ة املنظمة للموؤمتر عل��ي ب�سري يف ت�رشيح 
�سحف��ي، ان ه��ذا املعر���س �سيجم��ع كل املط��ارات العامل��ة يف الع��راق 
وال���رشكات الك��ربى املتخ�س�س��ة يف جماالت الط��ريان وال�سف��ر وال�سياحة 
وال�سح��ن اىل جان��ب �رشكات االت�س��االت وتكنولوجيا املعلوم��ات وانظمة 

جتهيزات املطارات وامل�سارف .
ولف��ت النظ��ر اىل ان ه��ذه الفعالي��ة تع��د فر�سة جلمي��ع ه��ذه التخ�س�سات 
للتوا�س��ل فيما بينها وعر�س خدماته��ا اىل اجلمهور ، اىل جانب التطورات 

اجلديدة واحلديثة يف عملها.

اأك��د االأمني الع��ام ملجل�س الوزراء مهدي الع��الق، ان ال�سندوق االجتماعي 
للتنمي��ة يف الع��راق يهدف اىل دعم ومتك��ني الفئات واملجتمع��ات الفقرية 
واملحروم��ة عرب برام��ج الت�سغيل والتنمي��ة املجتمعي��ة واملحلية مبا يعزز 

الرتابط االجتماعي وي�سهم يف ا�ستعادة الثقة بني املواطن والدولة.
وذكر بي��ان المانة جمل�س الوزراء، ان االأمني الع��ام ملجل�س الوزراء �سارك 
يف الندوة العلمية الثانية التي نظمتها كلية االإدارة واالقت�ساد يف اجلامعة 
امل�ستن�رشي��ة حتت عن��وان )اال�سرتاتيجية الوطني��ة للتخفيف من الفقر يف 
الع��راق ...اث��ار التطبيق واجتاه��ات امل�ستقب��ل(، بح�سور عدد م��ن اأ�ساتذة 

اجلامعات وخرباء من وزارة التخطيط.
وق��دم العالق خالل الندوة بحثًا بعن��وان )ال�سندوق االجتماعي يف العراق 
.. خط��وة يف طري��ق متكني الفقراء(، عر���س فيه ن�ساطات اللج��ان امل�سكلة 

ونتائج اجتماعات البنك الدويل.

اأق��رت ع�سو جمل�س الن��واب العراقي ري��زان �سيخ دلري 
ب���رشورة الت�سوي��ت عل��ى الت�رشي��ع اخلا���س بدائ��رة 
ال�سح��ة والبيئ��ة  ب��وزارة  �س��وؤون االلغ��ام املرتبط��ة 
حالي��ا وو�س��ع ا�سرتاتيجي��ة �رشيع��ة لذلك،وتعوي���س 
�سحاياها بعد ان فتكت هي واملقذوفات غري املنفلقة 
بحي��اة الكثريي��ن من ابن��اء البل��د و�ساهم��ت با�سابة 
البع���س منه��م بعاه��ات م�ستدمي��ة عل��ى م��دى عقود 
م��ن ال�سن��ني.  وقالت �سيخ دلري مبنا�سب��ة اليوم الدويل 
للتوعي��ة باالألغ��ام وامل�ساع��دة يف االأعم��ال املتعلق��ة 
به��ا وال��ذي يواف��ق الرابع م��ن ني�سان م��ن كل عام،ان 

االلغ��ام الت��ي زرعه��ا النظ��ام ال�ساب��ق عل��ى احل��دود 
العراقي��ة االيراني��ة ابان ح��رب اخللي��ج االوىل ا�رشت 
بالكثري من ابناء الع��راق يف كورد�ستان واملحافظات 
اجلنوبي��ة واودت بحي��اة البع���س منهم،موؤكدًة ان تلك 
االلغام واملقذوفات غ��ري املنفلقة واملخلفات احلربية 
االخرى والعبوات النا�سفة و م�سائد املغفلني وال�رشاك 
اخلداعي��ة والدور واالبني��ة املفخخة �ساهم��ت بالعمل 
ذات��ه يف املناط��ق الت��ي احتلته��ا ع�ساب��ات "داع�س" 
بع��د ان انتهج��ت تل��ك اجلماعات اال�سل��وب نف�سه الذي 
كان يتبع��ه النظام ال�سابق،اال انه��ا اختلفت هذه املرة 
بزرعه��ا العاقة خروج املدنيني م��ن منازلهم وعرقلة 
تق��دم الق��وات امل�سلحة لتت�سب��ب بعدها بح�س��د ارواح 

الكث��ري م��ن املدني��ني يف تل��ك املحافظ��ات.  وو�سفت 
اجلهود اخلا�سة بازالة االلغام منذ 2003 وحتى االن 
ب�"ال�سعيفة" وال تتنا�سب م��ع حجم امل�سكلة احلقيقية 
وتهديده��ا حلي��اة االن�سان ولعمليات البن��اء والتطوير 
واال�ستثمار والتنمية يف خمتلف جماالت احلياة،داعية 
اىل ���رشورة اق��رار الت�رشي��ع اخلا���س بدائ��رة �س��وؤون 
االلغام املرتبطة بوزارة ال�سحة والبيئة حاليا وو�سع 
ا�سرتاتيجي��ة �رشيع��ة وحتدي��د االولوي��ات واملتطلبات 
وت�سكي��ل جلن��ة وطنية من اه��ل االخت�سا���س لتحديد 
االمكاني��ات والق��درات احلكومي��ة املمثل��ة بوزارت��ي 
االخت�سا���س  ذات  وال��وزارات  والداخلي��ة  الدف��اع 
االهلي��ة  وال���رشكات  احلكومي��ة  غ��ري  واملنظم��ات 

وبالتعاون مع منظم��ات االمم املتحدة وبالذات مركز 
جنيف ال��دويل ل�سوؤون االلغام و املنظم��ات االن�سانية 
االخرى،ف�ساًل عن �رشورة تعوي�س ذوي ال�سحايا، اذا 
التزال جتربة ال�سحاي��ا يف اقليم كورد�ستان �ساخ�سة 
ومل يول��وا اي اهتم��ام من��ذ الع��ام ١٩٩١ ، كتعوي���س 
اوع��الج امل�سابني منهم من خ��الل زيادة اعداد مراكز 
التاأهي��ل الطبي��ة اخلا�س��ة بتلك اال�ساب��ات.  وانتقدت 
�سيخ دل��ري هام�سية او انعدام اعم��ال التوعية مبخاطر 
االلغام واملخلفات احلربية على االطفال واملجتمعات 
التي تعي�س بالقرب من مناطق االألغام، ملمحًة اىل عدم 
وجود برامج تفاعلية تثقيفية يف املوؤ�س�سات االعالمية 

العراقية، مقارنة باالن�سطة احلياتية االخرى.    

اك��د املدي��ر الع��ام للمناف��ذ احلدودي��ة يف وزارة الداخلية 
اللواء �سامي ال�سوداين " اأن العالقات العراقية - ال�سعودية 
�سه��دت خالل االأيام املا�سية نقلة اإيجابية فتحت �سفحة 
جدي��دة م��ن العالق��ات ب��ني البلدي��ن مبني��ة عل��ى الثق��ة 
"وزارة  اإن  وق��ال يف ت�رشي��ح �سح��ايف،    ." املتبادل��ة 
الداخلي��ة املمثل��ة باملديري��ة العام��ة للمناف��ذ احلدودية 
عل��ى ا�ستع��داد تام الإعادة فت��ح املناف��ذ احلدودية الربية 

وه��ي منفذ عرعر احلدودي ، واملوافق��ة على افتتاح منفذ 
جدي��د وه��و منف��ذ جميمة احل��دودي يف حمافظ��ة املثنى 
، واملق��رتح فتح��ه م��ع اململك��ة وذل��ك لتن�سي��ط التب��ادل 
التج��اري بني البلدي��ن، وحتقي��ق اأعلى ان�سيابي��ة لدخول 
ال�سل��ع والب�سائع يف ظل وجود عدد كب��ري من امل�سدرين 
الب�سائ��ع  وكذل��ك   ، ال�سعودي��ة  والب�سائ��ع  ال�سعودي��ني 
وال�ساحن��ات االأردني��ة بعد اإيق��اف العمل مبنف��ذ طريبيل 
احل��دودي ، وكذل��ك ت�سهيل االإج��راءات اخلا�سة باحلجاج 

واملعتمرين العراقيني". 

واأ�س��ار اإىل اأن "ه��ذه اخلطوة تهدف اإىل اإلغ��اء الو�سيط يف 
نق��ل الب�سائع ال�سعودية الت��ي متر عرب منفذ �سفوان الربي 
احلدودي للعراق مع الكويت والو�سول اإىل هدفها مبا�رشة 
، اختزااًل للوقت واجلهد وتقليل املبالغ التي ت�ستوفى على 
تل��ك الب�سائ��ع والتي توؤث��ر �سلب��ًا يف امل�ستهل��ك العراقي 
مبا���رشة". م��ن جانب��ه اأو�سح مدي��ر االإع��الم يف املنافذ 
احلدودي��ة العقي��د حمم��د ال�سويل��ي  اأن "وزارة اخلارجية 
العراقي��ة وجه��ت مديرية املنافذ احلدودي��ة بتجهيز منفذ 
عرع��ر احلدودي م��ع منفذ جدي��دة عرعر ال�سع��ودي �سعيًا 

لتفعي��ل التبادل التجاري بني البلدين". وقال اإن "االأمانة 
العام��ة ملجل�س ال��وزراء وجهت بت�سكيل جلن��ة من جميع 
الوزارات اخلدمية املوجودة يف العراق لال�ستعداد الفتتاح 
منف��ذ عرع��ر احل��دودي ب��ني الع��راق واململك��ة العربي��ة 

ال�سعودية ، واأن هذه اللجنة با�رشت اأعمالها قبل اأيام".
واو�س��ح اأن اللجنة تنتظر وف��د وزارة اخلارجية ال�سعودية 
للوق��وف على ذلك والتن�سيق لالفتتاح، م�سريا اىل اأن منفذ 
عرع��ر جاه��ز ب�سكل كامل على عك�س منف��ذ اجلميمة الذي 

يحتاج اإىل بنية حتتية.

مطالبات نيابية بتشريع 
قانون لتعويض ضحايا األلغام ماديًا 

الداخلية مستعدة إلعادة فتح المنافذ البرية مع السعودية

كربالء تبحث أسعار النفط مع األمين العام 
لمنظمة أوبك 

الرافدين يدعو التقاعد إلى اإلسراع بإرسال 
كشوفات الرواتب 

السليمانية تحتضن معرضًا ومؤتمرًا 
للمطارات المدنية والسياحة

أسعار العمالت 
األجنبية بالدينار
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