
قال ع�سييو جلنيية النفط والطاقة النيابية ح�سيين العواد يف 
ت�رصيييح خا�ييص ) للجورنييال  ( : اإن القطيياع النفطييي يعد 
القطيياع الوحيد الرافد للموازنة ومن ثييم فان تعدد املنافذ 
�ييرصورة لزيادة معدالت االنتيياج يف االوقات احلالية ويف 
االعييوام املقبليية وتطوييير امللييف النفطييي لكونه امل�سييدر 
الوحيد للدخل القومي.  وا�ساف العوادي :  ان تعدد املنافذ 
�سيييء مهييم لغر�ييص مواجهة اي طييارئ يف انابيييب معينة 
لكوننا يف ظروف غري م�ستقرة واالنابيب النفطية م�ستهدفة 
من جهات متعددة، والعراق م�سييتعد لتطوير امللف النفطي 
، م�سييريا اىل ان وزير النفط كان يوم ام�ص حا�رصاً يف جلنة 
النفييط والطاقة واحلديث عن �رصكة النفييط الوطنية والعمل 
يف م�سيياريع اال�سييتثمار و�سييتكون هناك �ييرصكات خمتلطة 
بن ال�رصكات املحلية وال�رصكات االجنبية، وااليام املقبلة 
�سييتقوم جلنيية الطاقيية النيابية با�ست�سييافة جلنيية الطاقة 
الوزارييية العييادة هيكليية اخلطييط واال�سييراتيجات للملف 
النفطييي.  وتابع : على احلكوميية العراقية تنويع املنافذ 
تعظيييم  اجييل  ميين  االقت�سييادية 
د  ر ا ملييو ا

املموليية للميزانييية االحتادية وعييدم االعتميياد على مورد 
واحييد والعييراق بلد متنييوع املييوارد ال�سييناعية والزراعية 
وال�سييياحية وميين ثم فيياإن امل�سيياريع االجنبية تعد �سييوقا 
زاخييرة المت�سييا�ص االيييدي العاطليية عيين العمييل.  وبيين 
العييوادي : ان قانييون اال�سييتثمار ال يكفييي لت�سييغيل ن�سييبة 
5_%10  من االيدي العاطلة بل يجب ان يكون ما يقرب 
%80 ميين ن�سييبة العاملن هييم من االيييدي الوطنية وقد 
�سييغلت �رصكيية برونا�ص ما يقييرب من %60 ميين االيدي 
املحلييية من ابنيياء حمافظة ذي قار. واعلن �سييعد احلديثي 
املتحدث با�سييم املكتييب االإعالمي لرئي�ص جمل�ييص الوزراء 
حيييدر العبادي اأول اأم�ص االحييد ان احلكومة العراقية تتجه 
اىل البييدء باإجراءات االإحالة مل�رصوع ت�سييدير النفط اخلام 
عيير ميناء العقبة االأردين املطل علييى البحر االأحمر. وقال 
احلديثي يف ايجاز �سحفي ، انه "و�سمن امل�سعى احلكومي 
لتنويييع وتعييدد املنافييذ الت�سييديرية للنفييط العراقي تتجه 
احلكوميية اىل البييدء باجييراءات االحاليية مل�ييرصوع انبييوب 
ت�سييدير النفط اخلام العراقي عر مينيياء العقبة على البحر 
االحمر وذلك نتيجة الزيييادة املتحققة النتاج النفط اخلام 
العراقي والزيادة املتوقعة خالل االعوام املقبلة. واأ�سيياف 
1490 كيلومرا و�سين�سط  "�سيييمتد هذا االنبوب مل�سييافة 
هييذا امل�ييرصوع �سييوق العمييل ويوفيير فر�ص وا�سييعة 
ال�سييتيعاب ايد عاملة".وتابع 

احلديثي انه "�سيييكون له مردود اقت�سادي ايجابي مبا�رص 
على االقت�سيياد العراقي و�سيييمثل خطوة رئي�سية يف م�سار 
تن�سيييط اال�سييتثمار الذي تعمل احلكومة على تفعيله تنفيذا 
للرنامييج احلكومييي وتطبيقييا لورقة اال�سييالح احلكومي 
التييي تبناها حيدر العبادي رئي�ص جمل�ييص الوزراء". وقال 
علييي فيا�ييص م�ست�سييار رئي�ييص الرملييان العراقي ل�سييوؤون 
النفييط والطاقيية، االأ�سييبوع املا�سييي، اإن الظييروف االأمنية 
كانت ال�سييبب وراء تاأخر االتفاق على ال�رصوع مب�رصوع مد 
اأنبييوب للنفط اإىل ميناء العقبيية االأردين. ويوفر مد االأنبوب 
العراقييي اإىل مينيياء العقبيية، امل�سييافة علييى النفييط املتجه 
غربييا نحو اأوروبا، و�سييمال اأفريقيا، و�سيييجنبه املرور من 
بحيير اخلليييج وم�سيييق هرمييز، اإىل بحيير العرب ثم م�سيييق 
بيياب املندب ثييم البحر االأحمر، حتى قناة ال�سييوي�ص. و قال 
اخلبري االقت�سييادي االأردين حممد اأبو حمييور، اإن امل�رصوع 
اإذا مت، �سيييكون “اأحد اأف�سييل البدائل اال�سراتيجية” لتوفري 
احتياجات االأردن من م�سييادر الطاقة، و�سيوفر عوائد بدل 
مروره من االأردن بنحو 3 مليارات دوالر �سيينويًا. واأ�ساف 
اأبو حمور، الذي �سغل �سابقًا من�سب وزير مالية يف االأردن، 
اأن "العقبة �ستكون من اأكرث املدن ا�ستفادة"، موؤكدا "�ستن�ساأ 
هناك م�سيياريع جديييدة مرتبطة مثل م�سييتودعات لتخزين 
وت�سدير النفط واأر�سييفة وموانئ لتحميل الناقالت، ويوفر 
ا�سييتثمارات وفر�ييص عمل جديدة". وحتتييوي مدينة العقبة 
االأردنية على منطقة �سناعية هي االأكر يف اململكة، وبلغ 
حجييم اال�سييتثمارات فيهييا 350 مليييون دوالر، 
لييي  ت�رصيحييات  بح�سييب 

رئي�ييص جمل�ييص اإدارة ال�رصكة املطورة )بي بييي اآي/ تركية 
اأمريكية بريطانية( �سيلدون فينك.

وتوقييع فينييك، "ارتفيياع حجييم اال�سييتثمارات يف املنطقة 
ال�سييناعية، اإىل 600 مليييون دوالر، “بعد االإ�سييغال الكلي 

مل�سيياحة املنطقة البالغة 1700 دومن".
وتعيياين االأردن عييدم توافيير ثييروات الطاقة على اأرا�سيييها 
)نفييط وغيياز طبيعييي(، وت�سييتورد كامييل احتياجاتهييا من 
الطاقيية ميين اخلييارج، لتوليييد الكهربيياء ول�سييد احتياجات 

ال�سوق املحلية من م�ستقات الوقود املختلفة.
اعليين يف  العراقييي،  النفطييي  القطيياع  وكان  م�سييدر يف 
ت�رصيييح �سييحايف اأن جمل�ييص الييوزراء وافييق علييى اإحالة 
تنفيييذ اأنبييوب النفط اخلام العراقي عر االأرا�سييي االأردنية 
مبرحلتييه الثانييية التي تبييداأ من حمافظة النجييف وتنتهي 
عند مينيياء العقبة علييى البحر االأحميير، اإىل �رصكة "ما�ص" 
االأردنية، بطريقة اال�سييتثمار، وبكلفة تقريبية ت�سييل اإىل 6 
مليارات دوالر. وقال امل�سدر: "اإن وزير البرول امل�رصي، 
طارق املال، �سيييبحث مع ال�رصكة املنفييذة للمرحلة الثانية 
ا�سييتكمال مد االأنبوب بن ميناء العقبيية االأردين وم�رصوع 
�سييوميد املوجييود يف ميناء العيين ال�سييخنة امل�رصي على 
البحيير االأحمر". واأ�سيياف: "طاقة االأنبوب �سييتكون بحدود 
مليييون برميييل يومًيا ميين النفط اخلييام العراقييي، على اأن 
يذهييب جزء منه اإىل اجلانييب االأردين لتغطييية احتياجاته، 
والتييي ال تتجيياوز  300 األييف برميييل يومًيا، اأمييا املتبقي 
ف�سيييذهب اإىل اجلانييب امل�رصي ل�سييد احتياجاتييه املحلية 
ييا"، م�سييرًيا اإىل اأنييه "بعييد اأن ياأخذ اجلانبييان االأردين  اأي�سً
وامل�ييرصي كميات النفط اخلام العراقي املتفق عليها، فاإن 

املتبقي يذهب اإىل الت�سدير".

الزبون على حق دائمًا... 
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العراق يحقق فائضًا مقداره 1.8 تريليون 
دينار مطلع العام الحالي    

اعلن م�رصف الرافدين، اأم�ص االثنن، توافر ال�سيييولة املالية الكافية لدفع 
م�سييتحقات الفالحيين يف جميييع فروعييه ببغييداد واملحافظات، واو�سييح 
املكتييب االعالمييي للم�ييرصف يف بيييان ان امل�ييرصف ينفي االنبيياء التي 
ا�سييارت اىل عييدم توافر االمييوال يف فروعه ل�رصف م�سييتحقات الفالحن، 
م�سييريا اىل ان هييذه االخبييار عارييية عن ال�سييحة وهدفها ت�سييويه �سييمعة 
امل�ييرصف. ميين جانب اخر دعا م�رصف الر�سيييد، اأم�ييص االثنن، الفالحن 
اىل ت�سييلم م�سييتحقاتهم من املحا�سيييل الزراعية.واأكييد امل�رصف يف بيان 
"ا�ستمراره بدفع م�ستحقات الفالحن، ا�ستنادا لتوجيهات رئي�ص الوزراء".
ودعييا امل�ييرصف، جميع الفالحن من املزارعيين اىل "مراجعة فروعه يف 

املحافظات كافة ، لغر�ص ت�سلم م�ستحقاتهم من املحا�سيل الزراعية"

اعلنييت دائييرة التخطيط واملتابعيية يف وزارة التجارة، اأم�ييص االثنن، اجناز 
طبييع اكرث ميين مليون بطاقيية متوينية لال�رص يف جانب الر�سييافة، م�سييرية 
اىل ان توزيييع تلييك البطاقات على املواطنن �سيييكون حال االنتهاء من كل 
حمافظة. وقالت املدير العام للدائرة ابتهال ها�سييم يف بيان ان "املالكات 
الفنييية لدائرة التخطيييط واملتابعة اجنزت مليوًنا و50 الييف و444 بطاقة 
متوينييية"، م�سييرية اىل ان "الدائرة توا�سييل العمل بادخييال البيانات معلنة 
بذلييك االنتهاء ميين طبع البطاقييات التموينييية جلانب الر�سييافة من بغداد 

واملبا�رصة بجانب الكرخ ومن ثم املحافظات تباعا".
وا�سييافت ان "توزيع تلييك البطاقات على املواطنن �سيييكون حال االنتهاء 
من كل حمافظة ومببلغ ١٠٠٠ دينار للبطاقة الواحدة"، مبينة ان "البطاقة 
طبعييت يف مطابييع حكومييية ومبوا�سييفات عالييية ي�سييعب التالعييب فيهييا 

ولعامي ٢٠١٧- ٢٠١٨".

اأعليين النائييب االول ملحافظ ذي قار عييادل الدخيلي اأم�ييص االثنن موافقة 
وزارة النفط ب�سييورة ر�سمية على افتتاح معهد النفط يف ذي قار واملبا�رصة 
به مطلع العام الدرا�سييي املقبل . واو�سييح الدخيلي يف ت�رصيح �سييحفي اأن 
"حمافظة ذي قار ح�سييلت على املوافقات الر�سمية وت�سديق وزارة النفط 
على افتتاح اأول معهد للنفط يف املحافظة بعد الوعود التي اطلقتها الوزارة 
يف وقت �سييابق"، موؤكًدا اأن "املعهد �سي�سييغل اإحدى املباين التابعة جلامعة 
ذي قييار اأو مركز التدريييب املهني باملحافظة". ورّجح الدخيلي ان "ي�سييهد 
العام الدرا�سي املقبل قبول الطلبة بعد تهيئة املالكات التدري�سية واالإدارية 
من اأ�سحاب االخت�سا�سات وال�سهادات العليا بالتعاون مع الدوائر النفطية 

باملحافظة وجامعة ذي قار".

ك�سفت وثيقة حكومية، عن انفاق احلكومة العراقية خالل الربع االأول من 
العام احلايل %13.5 من املوازنة املالية البالغة 100 تريليون دينار، 

موؤكدة اأن احلكومة حققت فائ�سا مقداره 1.8 تريليون دينار.
 وقالييت وثيقة �سييادرة من وزارة املالييية ، اإن "احلكومة العراقية انفقت 
خييالل الربع االأول ميين العام احلييايل 13.5 تريليون دينييار من موازنة 
العييام احلييايل البالغة 100 تريليون دينار"، موؤكييدة اأن "اإيرادات الدولة 
بلغييت خييالل الربييع االأول 15.3 تريليييون دينييار مق�سييمة اإىل االإيرادات 
النفطييية  التييي بلغييت 13.47 تريليون دينييار وااليرادات غييري النفطية 
1.84 تريليون دينار". واأ�سافت اأن "احلكومة حققت فائ�سا يف الربع 
االأول بلييغ 1.8 تريليييون دينار"، مبينة اأن "اإيرادات النفط ت�سييكل 88% 

بينما االإيرادات غري النفطية ت�سكل 12%".

بحييث االأميين العييام ملجل�ييص الييوزراء، الدكتييور مهدي 
العييالق مييع القائم باعمييال �سييفارة جمهورييية املانيا 
يف بغييداد، اوليفيير �سييناكينغبريغ، والوفييد املرافييق له، 
مو�سييوع ترجميية القر�ييص االمليياين اىل جمموعيية ميين 
امل�سيياريع املثمييرة يف العييراق. وافيياد بيييان للمكتييب 
االعالمييي لالمانة العامة،  بان اجلانبن ناق�سييا خالل 
اللقيياء، �سييبل التعيياون بيين البلدين مبا يخدم م�سييالح 
ال�سييعبن، ف�سيياًل عن ترجميية القر�ص االمليياين اىل رزم 
م�سيياريع مثمرة يف جماالت خمتلفة. وا�سيياف العالق، 

بح�سييب البيييان، ان »احلكوميية �ست�سييعى بامكانياتهييا 
لتذليييل ال�سييعوبات امييام هييذه اخلطييى، وعلى راأ�سييها 
توفييري بيئيية جاذبة لعييودة النازحيين، باال�سييافة اىل 
انييه �سيييتم الرتيييب الجتماع اللجنيية التوجيهييية لهذه 
امل�سيياريع نهاييية حزيييران املقبل«. ميين جانبه، اأ�سيياد 
اجلانييب االمليياين، باخلطييوات الناجحيية التييي حتققييت 
على �سييعيد اجتماعاته مع وزارات التخطيط والكهرباء 
واالعمار واال�سكان والبلديات واال�سغال العامة، معربا 
عن  تفاوؤله بامكانية تنفيذ امل�سيياريع يف العراق ب�سكل 
�سييل�ص يف �سييوء التعاون الذي ابدته الوزارات.  و�سارك 
وفييد عراقييي رفيييع  يف وقييت �سييابق يف االجتماعييات 

الربيعية ل�سييندوق النقد والبنييك الدولين الذي عقد يف 
وا�سيينطن .  وتراأ�ييص الوفد وزييير املالييية وكالة حمافظ 
العييراق يف البنك الييدويل الدكتييور عبد الرزاق العي�سييى 
وبح�سييور حمافييظ البنييك املركييزي العراقييي الدكتييور 
علييي العالق وم�ست�سييار رئي�ص الوزراء لل�سييوؤون املالية 
الدكتييور مظهر حممييد �سييالح ووكالء ومديرين عامن 
من وزارتي املالييية والكهرباء والبنك املركزي العراقي 
. وناق�ص الوفد مع فريق �سييندوق النقد الدويل برئا�سيية 
كري�سييتيان جو�ص مدير الفريق املفاو�ص عن �سييندوق 
الدويل املراجعيية الثانية لرنامج اال�سييتعداد االئتماين 
)SBA( بن العراق و�سندوق النقد الدويل �سمن جدول 

االجتماعات الربيعية ل�سييندوق النقد والبنك الدوليين. 
يذكيير ان البنييك االأمليياين العييام لال�سييتثمارات اأعلن اأن 
برليين �سييتقدم قر�سييا ي�سييل اإىل 500 مليييون يييورو 
للعييراق لتمكينييه من جتديييد البنى التحتييية واخلدمات 
العامة. ويهدف القر�ص اىل عودة النازحن مبا ي�سيياهم 
يف ا�سييتقرار العراق والت�سييدي الأ�سييباب النييزوح. ووقع 
البنك االأملاين العام لال�سييتثمارات )كييي اف دبليو( مع 
احلكومة العراقية يف ) 13 �سييباط/ فراير 2017( يف 
بغييداد اتفاقييا ين�ص على اأن هييذه القرو�ص �ست�سييتخدم 
"لتجديد البنى التحتية العامة" وخ�سو�سا يف املناطق 
التي متت ا�ستعادتها من االرهابين، وفقا لبيان للبنك.

اأعليين رئي�ييص الهيئيية العامة للبييرول امل�رصييية، عابد عز 
الرجييال، ان بييالده �ستت�سييلم اأوىل �سييحنات خييام الب�رصة 
العراقييي، املقييدرة بنحييو 2 مليييون برميييل، قبييل نهاييية 

االأ�سبوع اجلاري.
وقال عز الرجال فى حديث �سحفي  اإن “ال�سحنات حتركت 
ميين ميناء الب�ييرصة العراقي، قبييل عدة اأيام وفييى طريقها 

لدخول املوانئ امل�رصية”.
ووقعت الهيئة امل�رصية العامة للبرول، تعاقدا مع �رصكة 

ت�سييويق النفط العراقية )�سومو(، قبل �سييهر تقريًبا، لتوريد 
12 مليييون برميل من خام نفييط الب�رصة اخلفيف، بواقع 
2 مليييون برميل كل �سييهرين، ملدة �سيينة قابليية للتجديد، 
وب�رصوط دفع مي�رصة، باالإ�سافة اإىل اإنه �سيتم تكرير النفط 

العراقي يف معامل التكرير امل�رصية.
واأ�سيياف رئي�ييص هيئيية البييرول، ان “االتفيياق امل�ييرصي 
العراقييي ال�سييترياد النفط ال يعد بديال عن �سييحنات اأرامكو 
ال�سعودية، ولكن كّنا نح�سل عليه من املوردين العاملين، 
اأمييا االتفيياق احلكومييي فيتيييح مييدة �سييماح قبييل �سييداد 

م�ستحقات ال�سحنات”.

وت�سييعى الهيئة العامة للبييرول، لتاأمن احتياجات م�رص 
ميين الوقود عيير اإبييرام العديد ميين االتفاقيييات احلكومية 

ال�سترياد النفط.
وكان م�سييدر م�سييوؤول يف وزارة البرول والرثوة املعدنية 
امل�رصييية، اكييد  اإن بالده طلبييت من العييراق �رصعة تفعيل 
اتفاق توريد مليييون برميل من خام الب�رصة لتكريرها يف 

م�سايف القاهرة.
واأ�سيياف امل�سدر، اأنه كان من املفر�ص اأن يدخل االتفاق 
حيييز التنفيييذ مطلييع العييام اجلاري. ومل يو�سييح امل�سييدر 

اأ�سباب عدم تفعيل االتفاق،.

ووقعييت م�رص والعييراق االتفاق يف مار�ييص/ اآذار 2016، 
وخ�سييع للمناق�سيية جمييددا اأثنيياء زيييارة وزييير البييرول 
امل�رصي طارق املييال اإىل بغداد يف نهاية اأكتوبر/ ت�رصين 
اأول املا�سي. وترى م�رص اأن االتفاق حال تفعيله، �سي�سب 
يف م�سييلحة البلدييين، الأنييه �سي�سييد احتياجييات اجلانييب 
العراقييي من امل�سييتقات النفطية، اإ�سييافة اإىل توفري اخلام 
الييذي ترغب القاهرة يف �رصائه، وخا�سيية بعد اأزمة اأرامكو 
ال�سييعودية. وتعمل �رصكات م�رصييية حاليًا يف الب�رصة يف 
جميياالت النفط والغاز؛ وهيئة البرول امل�رصية �رصيك يف 

احلقل النفطي "بلوك 9"، جنوبي العراق، بن�سبة 10%.

بغداد تبحث مع برلين 
القرض األلماني 

بعد إتمام االتفاق.. نفط البصرة يصل إلى القاهرة نهاية األسبوع الحالي   

مصرف الرافدين يعلن توافر السيولة 
المالية لدفع مستحقات الفالحين

التجارة: طبعنا أكثر من مليون بطاقة 
تموينية لألسر في جانب الرصافة

الموافقة رسميًا على افتتاح معهد النفط 
في ذي قار

أسعار العمالت 
األجنبية بالدينار

125323 155432139122.550 12943151651 3031330.770
دينار أردنيدينار بحرينيدرهم إماراتيريال سعوديجنيه مصريتومان إيرانيجنية استرلينييورودوالر أميركي ليرة سوريةليرة لبنانية دينار كويتي 

بغداد- خاص

بغداد- خاص

بغداد- خاص

بغداد- خاص

ذي قار- خاص

بغداد- خاص

رئيس التحرير


