
اأك��د م�س��وؤول حمل��ي يف الب���رشة، ان �رشك��ة اك�س��ون 
موبيل النفطية العمالقة �ستبا�رش قريبا اأعمال �سيانة 

مرافق خدمية يف ناحية واقعة �سمايل الب�رشة.
واأو�سح مدي��ر ناحية الإمام ال�س��ادق يا�سني البطاط 
ل�)اجلورن��ال(، اأن "اك�سون موبي��ل امل�ستثمرة يف حقل 
غ��رب القرن��ة 1 �ستبا�رش قريبا �سيان��ة حمطات مياه 

وابنية مدر�سية يف الناحية".
واأ�ساف اأن ه��ذه العمال تاأتي �سم��ن مبالغ املنافع 

الجتماعية التي ُخ�س�ست يف بداية العام اجلاري.
واأعل��ن قائممقام ق�س��اء الزبري غرب��ي الب�رشة طالب 
احل�سون��ة، ار�س��ال دي��وان املحافظ��ة خط��ة م�ساريع 
املناف��ع الجتماعية، اىل �رشكة نف��ط الب�رشة لغر�ض 

ا�ستح�سال املوافقات لها ومبا�رشة تنفيذها.
وق��ال احل�سونة، ان اخلطة تت�سمن 23 م�رشوعا وتعد 
ال�ساد�س��ة عل��ى م�ست��وى حمافظ��ة الب���رشة، والثانية 
لق�س��اء الزب��ري وت�س��م م�ساريع متع��ددة لقطاعات 
وال�سب��اب  والتعلي��م  الرتبي��ة 
والبلدي��ة، 

مبينا ان ح�سة الزبري تبلغ 7 م�ساريع.
وب��ني احل�سونة ان امل�ساريع الت��ي مت الت�سديق عليها 
ورفعه��ا من قب��ل حمافظ��ة الب�رشة اخلا�س��ة بق�ساء 
الزب��ري، ه��ي �سيان��ة وترمي��م ع��دد م��ن املدار�ض يف 
املناط��ق كاف��ة وكذلك ان�ساء طريق ح��ويل بني مدينة 
الزب��ري ومنطق��ة ال�سعيب��ة بالإ�ساف��ة اىل ان�ساء ملعب 

خما�سي وم�ستل ل�سعبة زراعة بلدية الزبري.
كم��ا بني قائممق��ام الزبري، ان ناحية �سف��وان مل ينفذ 
فيها اي م�رشوع من م�ساريع املنافع الجتماعية، يف 
ح��ني ان خط��ة 2017 مل�ساريع املناف��ع الجتماعية 
يفرت���ض ان ت�سم��ل القطاعات كافة يف ق�س��اء الزبري 
وناحي��ة �سف��وان وام ق���رش، مطالب��ا الدوائ��ر املعنية 
بال���رشاع بار�س��ال الك�سوف��ات وامل�ساري��ع املطلوبة 

وفقا للن�سب املقررة لها.
ي�س��ار اىل ان ديوان حمافظة الب���رشة، و�سع يف �سهر 
اآذار م��ن الع��ام املا�سي، خطة من خ��الل جلنة �سكلت 
من الديوان و�رشك��ة نفط اجلنوب )�رشكة نفط الب�رشة 
حالي��ا( ومديري الدارات املحلية لالق�سية والنواحي 
لإقام��ة امل�ساري��ع اخلدمي��ة يف الق�سي��ة والنواحي، 
�سم��ن مبل��غ ال���5 مالي��ني دولر اخلا�س��ة باملنافع 
الجتماعي��ة الت��ي تق��دم م��ن قب��ل ال���رشكات 
امل�ستثمرة للحقول النفطية.
ن  كا و

حمافظ الب�رشة ماجد الن�رشاوي، دعا يف وقت �سابق، 
ال���رشكات النفطية الأجنبية الت��ي تتوىل تطوير حقول 
مبوج��ب ج��ولت الرتاخي�ض اإىل الإ���رشاع بح�سم ملف 
املناف��ع الجتماعي��ة، واأمهله��ا ا�سبوع��ًا واح��داً، كما 
حذره��ا من "عواقب غري �سارة" يف حال عدم التزامها 

بالتعاون مع احلكومة املحلية يف املحافظة.
وقال الن�رشاوي خالل موؤمتر �سحايف عقده يف ديوان 
املحافظة عقب اجتماع م��ع اإدارة �رشكة نفط اجلنوب 
وبع���ض امل�سوؤولني املحلي��ني يف الأق�سية والنواحي، 
اإن "الب�رشة يجب اأن حت�سل مبوجب عقود الرتاخي�ض 
عل��ى خم�سة ماليني دولر من كل �رشكة نفطية تتوىل 
تطوي��ر حقل نفط��ي يف املحافظة كمناف��ع اجتماعية 
ت���رشف عل��ى حت�سني اخلدم��ات يف املناط��ق القريبة 
م��ن تلك احلقول"، مبينًا اأن "احلكومة املحلية و�سعت 
)تن��ادر( متكامل��ة للم�ساري��ع اخلدمي��ة الت��ي نرغ��ب 
بتنفيذه��ا، اإل اأن بع�ض ال�رشكات النفطية امتنعت عن 
اإعط��اء مبالغ املنافع الجتماعي��ة للحكومة املحلية، 
وقام��ت باإحال��ة بع���ض تل��ك امل�ساري��ع اىل مقاولني 
بكل��ف عالي��ة، ونح��ن نرف���ض تل��ك امل�ساري��ع رف�سًا 

قاطعًا".
ولف��ت الن���رشاوي النظ��ر اىل اأن "ال���رشكات النفطي��ة 
اأمامه��ا مهلة مل��دة ا�سبوع واحد عليه��ا خاللها تقدمي 
املبال��غ ل�رشك��ة نف��ط اجلن��وب ليت��م ت�سكي��ل جل��ان 
ودي��وان  وجمل���ض  ال�رشك��ة  م��ن  م�سرتك��ة 
وم�س��وؤويل  املحافظ��ة 

الوح��دات الإداري��ة يف الأق�سي��ة لإعط��اء كل منطق��ة 
حقها من امل�ساريع، على اأن يكون تنفيذ امل�ساريع من 

قبل احلكومة املحلية اأو �رشكة نفط اجلنوب".
وتاب��ع اأن "تلك ال�رشكات اإذا مل ت�ستجب ف�سوف تواجه 
م��ا ل ي�رشها، ونحذرها من عدم التعاون مع احلكومة 
املحلي��ة بهذا ال�س��اأن"، عاداً اأن "ال���رشكات النفطية ل 
ف�س��ل له��ا علينا يف تل��ك املنافع لأنه��ا تعوي�ض عن 
اأ���رشار، كم��ا اأن املبال��غ �س��وف ُت�ستقط��ع لحق��ًا من 
وزارة النف��ط، اأي انها اأ�سبه بالقرو�ض، ونحن بانتظار 
ح��ل امل�سكل��ة ليت�سن��ى لن��ا تعم��ري جزء م��ن املناطق 

املت�رشرة القريبة من احلقول واملن�ساآت النفطية".
ب��دوره، قال املدي��ر العام ل�رشكة نف��ط اجلنوب حيان 
عب��د الغن��ي، اإن "املحاف��ظ طلب من��ا اإل��زام ال�رشكات 
النفطي��ة بدفع مبال��غ املنافع الجتماعي��ة، وهي تعد 
مبالغ م�س��رتدة، حيث تدفع لحقًا لل���رشكات النفطية 
من قبل احلكومة العراقي��ة"، م�سيفًا اأن "اآلية �رشفها 
يجب اأن تخ�سع ل�سيطرة احلكومة املحلية و�رشكة نفط 

اجلنوب".
وكان حماف��ظ الب���رشة ماجد الن���رشاوي هدد خالل 
موؤمت��ر �سحايف عق��ده يف )4 اآب 2016( مبنع حركة 
وال���رشكات  الأجنبي��ة  النفطي��ة  ال���رشكات  �سي��ارات 
الأمني��ة املتعاقدة معه��ا يف �س��وارع املحافظة ما مل 
حت�س��ل الب�رشة على ن�سيبها من املنافع الجتماعية 
لذل��ك الع��ام، والبالغ��ة اأك��ر م��ن 30 ملي��ون دولر، 
تنق�سم بواقع خم�سة مالي��ني دولر قابلة للزيادة لكل 
حق��ل تتوىل تطوي��ره �رشك��ة اأجنبية مبوج��ب جولت 

الرتاخي�ض.

بالوثيقة: الكهرباء تعتمد على أصحاب 
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اقتصاديات العراق رضوخًا لتهديد الحكومة المحلية

أكسون موبيل تستعد لصيانة مرافق خدمية في البصرة "ضمن المنافع االجتماعية"
بغداد- خاص

الصين تحّرك اقتصاد العالم 

بدبلوماسية المقاطعة

منتدى إعادة اإلعمار يتوقع دوراً 

أساسيًا للبنوك العربية في تمويلها
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دعوات لضبط أسعار األسواق في رمضان

اأعل��ن ع�س��و جلنة الم��ن والدف��اع النيابية ماج��د الغ��راوي ت�سكيل جلنة 
حتقيقية ب�ساأن منفذ ال�سالجمة احلدودي بعد تزايد حالت الف�ساد فيها.

وق��ال الغراوي يف ت�رشيح �سحفي، ان "اللجن��ة �ستحقق بهيمنة الحزاب 
واملافيات على منفذ ال�سالجمة احلدودي وزيادة حالت الف�ساد والبتزاز 
في��ه". وا�ساف ان "اللجن��ة التحقيقية امل�سكلة �ستبا���رش عملها يف اليام 
املقبل��ة لجراء التحقيقات الالزمة ملعرفة اجلهات التي ت�سيطر على منفذ 

ال�سالجمة احلدودي وحما�سبتها".
ومنف��ذ ال�سالجم��ة هو منف��ذ حدودي ب��ري للعراق م��ع اإي��ران ويقع �رشق 

حمافظة الب�رشة ويبعد عن مركز املدينة نحو 30 كم. 

اأعل��ن وزي��ر النقل كاظم فنجان احلمامي، ان مط��ار النجف ال�رشف الدويل 
ين�س��وي حتت �سلطة الطريان املدين العراق��ي ، و اأن جزءا من اإيرادات مطار 

النجف �ستخ�س�ض لتطوير مدينة اأمري املوؤمنني "عليه ال�سالم" . 
وب��ني احلمامي ان مطار النج��ف الدويل قام بتعزيز �سن��دوق الواردات يف 
حمافظ��ة النج��ف ب��� 9 مالي��ني دولر يف الع��ام املا�سي ، وكذل��ك مليون 
ون�س��ف امللي��ون دولر لن��ادي النج��ف ف�سال ع��ن دعم املط��ار املتوا�سل 
لقطاع ال�سحة يف املحافظة ، م�سريا اىل " اأن جزءا من واردات املطار �سيتم 

تخ�سي�سه لتطوير مرافق مدينة اأمري املوؤمنني "عليه ال�سالم". 

اأعلن��ت وزارة الزراع��ة، اطالقه��ا 21 ملي��ون اأ�سبعي��ة من اأ�سم��اك الكارب 
يف اأه��وار ذي ق��ار ومي�سان والب���رشة. وقالت وزارة الزراع��ة يف بيان، اإّن 
"الوزارة اطلقت اأكر من 21 مليون اأ�سبعية من اأ�سماك الكارب يف اهوار 
الب���رشة وذي قار، وجنوب مي�سان"، موؤكدة ان "الوزارة م�ستمرة يف اطالق 
ا�سبعي��ات ال�سماك يف امل�سطح��ات املائية من اجل تعظيم الروة ال�سمكية 
يف الب��الد، و�س��وًل اىل اأق�س��ى حد من النت��اج ل�سد حاج��ة ال�سوق املحلية 
م��ن الأ�سم��اك".  وا�سافت ان "زي��ادة املخزون ال�سمك��ي يف الهوار، يدخل 
�سم��ن امل�ساعي احلثيث��ة لإنعا�ض تلك املناطق"،  مبين��ة ان"الوزارة ت�سعى 

اىل تقدمي الدعم الكامل ل�سكان تلك املناطق".

دع��ا القي��ادي يف ح��زب الف�سيل��ة ال�سالم��ي مهن��د العتاب��ي، الأجهزة 
املتخ�س�س��ة اىل �سب��ط اأ�سع��ار الأ�س��واق واحلر���ض على ع��دم ارتفاعها 
خ��الل �سهر رم�سان، مبينا ان ج�سع بع�ض التجار املتنفذين يف الأ�سواق 

العراقية يوؤدي اىل رفع اأ�سعار املنتجات الغذائية من دون مربرات.
وق��ال العتاب��ي يف بي��ان، ان "الأجه��زة املعني��ة مطالبة ب�سب��ط اأ�سعار 
الأ�س��واق واحلر�ض على ع��دم ارتفاعها خالل �سهر رم�سان"، لفتا النظر 
اىل ان��ه "من الأمور التي ت�سجل يف العراق ه��و التعاطي غري اإيجابي يف 
الأ�سه��ر واملنا�سبات املهمة ومن اأهمها �سهر رم�سان املبارك يف الوقت 
الذي نرى الدول الإ�سالمية تتعاطى ب�سكل اإيجابي وبروح اإن�سانية كبرية 
حيث تخف���ض اأ�سعار املنتجات املهمة يف �سهر رم�سان ولكن يف الوقت 
ذات��ه جند الأ�سواق العراقية تكون يف مو�سم جتاري مهم لتحقيق الأرباح 

الكبرية".

اأعلنت جلنة التطوير والإعمار يف جمل�ض حمافظة 
الب�رشة، اأن املحافظة مل ت�سهد تنفيذ م�ساريع من 
خطته��ا للعام احلايل على الرغ��م من اأن الن�سف 
الأول م��ن الع��ام اأو�سك عل��ى النق�ساء، يف حني 
عزت ذلك اىل ع��دم ت�سديق وزارة التخطيط على 
اأي م�ساريع جديدة با�ستثناء خم�سة م�ساريع من 

املقرر متويلها من قر�ض بريطاين.
وقال��ت رئي�س��ة اللجن��ة زه��رة حم��زة البجاري، 
م��ن  اأي  عل��ى  ت�س��دق  مل  التخطي��ط  "وزارة  اإن 

امل�ساري��ع التي �س��دق عليها جمل���ض املحافظة 
وطال��ب بتنفيذها خالل العام احلايل"، مبينة اأن 
ا�ستثناءات خلم�سة  الحتادية منح��ت  "احلكومة 
م�ساري��ع اأخ��رى من املقرر متويله��ا من القر�ض 
الربيط��اين، وهي تتعل��ق بتاأهيل البن��ى التحتية 
اخلدمي��ة يف مركز ق�ساء القرنة وناحية ال�رش�ض 

وحي الغدير )منطقة يا�سني خريبط(".
اخلدمي��ة  "امل�ساري��ع  اأن  البج��اري  واأ�ساف��ت 
املتفرقة التي يج��ري تنفيذها يف بع�ض مناطق 
الب�رشة تنف��ذ بجهد مديرية البلدية وبتمويل من 
ال�رشك��ة العام��ة للموان��ئ"، لفتة النظ��ر اىل اأن 

"�رشك��ة نف��ط الب���رشة )اجلنوب �سابق��ا( ب�سدد 
تنفي��ذ م�ساري��ع اأخ��رى لتاأهيل بع���ض ال�سوارع 

وت�سييد ج�رش جديد على �سط الب�رشة".
واأ�س��ارت رئي�س��ة اللجن��ة اىل اأن "ع��دم تنفيذ اأي 
م���رشوع من خطة اعم��ار الب�رشة لع��ام 2017 
�س��وف ترتتب عليه تداعي��ات �سلبية وخيمة على 
الو�سع اخلدمي يف املحافظة"، عادة اأن "امل�سكلة 
الأخرى ه��ي وجود م�ساريع خدمية كثرية كانت 
قي��د التنفيذ وق��ررت احلكوم��ة الحتادية اإيقاف 

العمل بها قبل اجنازها لأ�سباب مالية".
يذكر اأن حمافظة الب�رشة التي تعد مركز �سناعة 

النف��ط يف العراق، تعاين من��ذ اأواخر عام 2015 
اأزمة مالية حادة وغري م�سبوقة منذ عام 2003، 
وب�سببه��ا اأ�سبحت العديد م��ن الدوائر احلكومية 
�سبه عاج��زة عن القيام بواجباته��ا، كما توقفت 
ع���رشات امل�ساريع اخلدمية قب��ل اجنازها، منها 
م�ساري��ع بن��اء مدار���ض وم�ست�سفي��ات وت�سيي��د 
ج�س��ور واإن�س��اء �سب��كات للمجاري، وق��د طالبت 
احلكوم��ة املحلية يف منا�سب��ات عديدة احلكومة 
الحتادي��ة ب���رشف م�ستحق��ات املحافظ��ة ع��ن 
الأع��وام الثالثة املا�سية، حي��ث مل حت�سل منها 

اإل على جزء قليل.

ق��ال جت��ار اأوروبي��ون، اإن الع��راق ي�سعى ل���رشاء نحو 
100 األف طن من الأرز للتوريد من الوليات املتحدة.

واأو�سح��وا اأن موعد تقدمي العرو�ض هو 15 مايو اأيار 
على اأن تظل �سارية حتى احلادي والع�رشين من ال�سهر 

نف�سه.
واأ�س��اف التج��ار اأن وزارة التج��ارة يف الع��راق، وهو 
م�سرت عامل��ي رئي�سي للقم��ح والأرز، خاطبت �رشكات 
جتارية لال�ستعالم عن الأ�سعار بدل عن طرح مناق�سة 

عاملي��ة ر�سمية. وفو���ض جمل�ض ال��وزراء العراقي يف 
التا�سع من مايو اأيار وزارة التجارة لإجراء م�سرتيات 

مبا�رشة للقمح والأرز لتحقيق الأمن الغذائي.
ويكافح العراق ل�سترياد احلبوب لربنامج دعم اأ�سعار 
الغ��ذاء بعدما فر���ض �رشوطا جديدة لل�س��داد واجلودة 
اأثنت ال�رشكات التجارية عن امل�ساركة يف مناق�ساته 

العاملية.
واأبل��غ الع��راق املوردي��ن يف وق��ت �ساب��ق م��ن العام 
اأن��ه �سيدفع ثم��ن احلبوب على اأق�س��اط. وقال جتار اإن 
جمل���ض احلبوب العراقي اأبلغهم اأن هبوط اأ�سعار النفط 

وعوام��ل مالي��ة اأخ��رى دفع��ت الب��الد اإىل تاأخري دفع 
امل�ستحقات.

وقال التجار اإن الأرز املطلوب هو لل�سحن الفوري.
وق��ال اأحد التجار "اأعتق��د اأن هذه ال�سحنة من ال�سعب 
توريده��ا حيث مل يتبق لدى الوليات املتحدة كميات 
تذك��ر من الأرز م��ن املح�سول احل��ايل واأتوقع عر�ض 
30 األ��ف طن فقط لل�سحن يف نهاية يونيو )حزيران( 

على الأرجح.
"يب��دو اأي�س��ا اأن الأرز الأمريكي اأغل��ى كثريا مقارنة 

مع ما ا�سرتاه العراق يف املناق�سة ال�سابقة."

ويف اآخ��ر عملي��ة ل���رشاء الأرز يف 20 اأبري��ل ني�سان، 
م��ن  للتوري��د  ط��ن  األ��ف   60 نح��و  الع��راق  ا�س��رتى 
اأوروج��واي ب�سع��ر 545 دولرا و541 دولرا للط��ن 

�سامال تكلفة ال�سحن بح�سب ما قاله جتار.
وق��ال م�س��در يف وزارة التج��ارة طل��ب ع��دم الك�سف 
ع��ن ا�سم��ه، يف ت�رشي��ح ل�)اجلورنال ني��وز( يف وقت 
�سابق، اإن “ال��وزارة غري ملزمة من الناحية القانونية 
ول الفني��ة، بال�سع��ي لأوطاأ ال�سعار، كم��ا ان �سغوط 
ال���رشكات المريكية مّثل عام��ال �سيا�سيا ادى اإىل هذا 

التوجه ال�ستريادي”.

عدم تصديق التخطيط 
يعطل مشاريع 2017 في البصرة

التجارة تتفاوض لشراء 100 ألف طن من األرز األميركي

األمن النيابية: 

أحزاب تهيمن على منفذ الشالمجة

9 ماليين دوالر إيرادات مطار النجف سنويًا

إطالق 21 مليون إصبعية من أسماك 
الكارب في األهوار    

أسعار العمالت 
األجنبية بالدينار

125223 155432139122.550 12943151651 3031330.770
دينار أردنيدينار بحرينيدرهم إماراتيريال سعوديجنيه مصريتومان إيرانيجنية استرلينييورودوالر أميركي ليرة سوريةليرة لبنانية دينار كويتي 
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