
قال ع�ضو جلنة النفط والطاقة عزيز العكيلي يف  ت�رصيح 
خ�ص به اجلورنال " اإن العراق توجه خالل ال�ضنوات الثالث 
الطبيعي  الغاز  ا�ضتثمار  نحو  خا�ص  باهتمام  االخييرة 
وانتاج امل�ضتقات النفطية كالكازولني الطبيعي واملكثفات 
لدينا  ا�ضبح  ثم  ومن   ، ال�ضناعات  يف  الداخلة  والزيوت 
نطمح  لكوننا  الطموح  لي�ص مب�ضتوى  ال�ضائل  للغاز  ت�ضدير 

لالكرث " .
اىل  تنبهت   2010 بعد عام  النفطية  العقود  " ان  وا�ضاف 
وكان  النفطية  وامل�ضتقات  ال�ضائل  الغاز  وت�ضدير  انتاج 
النفطية  العقود  التوجه يف   اأو  ال يوجد مثل هكذا اهتمام  
العراق يهدر ما يقدر مباليني  ان  ال�ضابقة، مبينا  يف املدد 
العمليات  من  امل�ضاحب  الغاز  حييرق  نتيجة  اليييدوالرات 

التكريرية للنفط اخلام ".
الذاتي  االكتفاء  يف  نق�ضا  يعاين  مازال  العراق  "ان  وتابع 
زلنا  وما  والبنزين  والغاز  كالكازولني  النفطية  للم�ضتقات 
م�ضاف  ولدينا  اخلييارج  من  اال�ضتراد  مرحلة  يف  
اعييادة  اىل  حتييتيياج  متهالكة 

الفاو  وم�ضايف  النا�رصية   كم�ضفى  وتاأهيل  ا�ضتثمار 
على  العراق  خطة  اأن  مبينا   ، والعمارة   كربالء  وم�ضايف 
امل�ضايف  تلك  ا�ضتثمار  هي  املقبلة  الثالث  ال�ضنوات  مدى 
فقط  للتكرير  م�ضاف  اي  متخ�ض�ضة  انتاجية  بطاقات 
ومن  النفطية  للم�ضتقات  وم�ضاف  لال�ضتك�ضاف  وم�ضاف 
ثم يكون لدينا تنوع حقيقي بامل�ضايف يف�ضح املجال امام 

ان�ضاء �ضناعة نفطية حقيقية حتقق االكتفاء الذاتي"   
من جهته قال اخلبر النفطي حمزة اجلواهري يف ت�رصيح 
العراق مل ي�ضل اىل مرحلة ت�ضدير  " ان  للجورنال  خا�ص 
والكازولني  والييزيييوت  كاملكثفات  النفطية  امل�ضتقات 
ا�ضبح  بيجي  م�ضفى  فقدنا  اأن  بعد  الننا   ، الطبيعي 
با�ضتراد  وبداأنا  النفطية  املنتجات  يف  كبر  نق�ص  لدينا 
امل�ضتقات النفطية، ل�ضد العجز احلا�ضل يف تلك امل�ضتقات "   
تو�ضعة  عمليات  ت�ضمل  احلالية  امل�ضايف  ان   " واأ�ضاف 
جديدة  م�ضاف  وهناك  االنتاجية  طاقاتها  يف  وتطوير 
حتت االن�ضاء وبعد االنتهاء منها ودخولها مرحلة االنتاج 

والت�ضدير من املمكن ان تبداأ انتاج امل�ضتقات النفطية " . 
الميكن  النفطية  للم�ضتقات  الذاتي  االكتفاء  ان   " وتابع 
لكونها  امل�ضتقبلية  وحتى  احلالية  الت�ضفية  وفق  يحدد  ان 
وعليه  كثرة،  مبراحل  ومتر  ا�ضرتاتيجية  لعمليات  تخ�ضع 
وايراداتها،  االنتاج  ن�ضب  وتقدير  تقييم  الميكن 
الفتا النظر اىل ان العراق 

ينتج النفط االبي�ص حمققا اكتفاًء ذاتيًا، بينما تخ�ضع بقية 
املنتجات لال�ضتراد لت�ضد النق�ص املحلي " ، وا�ضار اىل ان 
اغلب امل�ضايف تخ�ضع لتو�ضعات كبرة كم�ضفى الدورة يف 
بغداد وم�ضفى الب�رصة، اأما م�ضايف كركوك ففيها تو�ضعات 
وكذلك  قريبا،  وتكتمل  بالتنفيذ  ما�ضية  وهييذه  وحتديث 
االن�ضاء  قيد  مي�ضان  يف  برميل  الف   140 بطاقة  م�ضفى 
برميل  الف   140 يومية  انتاجية  بطاقة  كربالء  وم�ضفى 
خمطط  وجييود  اىل  النظر  الفتا  كورية،  �رصكة  اإن�ضاء  من 
بان�ضاء م�ضاف اخرى كي ت�ضل طاقة الت�ضفية يف العراق 
اىل مليون ون�ضف املليون برميل يف اليوم اذ �ضتدخل هذه 
 " التنفيذ لكون البع�ص منها قيد االحالة واالن�ضاء  اخلطط 
. واأعلن املدير العام ل�رصكة توزيع املنتجات النفطية علي 
بداأت  �رصكته  اأنييه  االربييعيياء،  اأم�ص  املو�ضوي،  الكرمي  عبد 
مليار   2.5 ح�ضول  متوقعا  النفطية،  امللوثات  ت�ضدير 
�رصكته  اأن  اإىل  م�ضرا  املنتجات،  هذه  ت�ضدير  من  دينار 
وقال   ، العامة   املوازنة  اإيييرادات  من   5٪ بن�ضبة  ت�ضاهم 
"�رصكة توزيع املنتجات  اإن  املو�ضوي يف حديث  �ضحفي 
بع�ص  ت�ضدير  مواردها من خالل  بتعظيم  النفطية جنحت 
ت�ضمل  التي  النفطية  امللوثات  منها  النفطية  املنتجات 
اأن  اإىل  م�ضرا  والزيوت"،  واملكثفات  الطبيعي  الكازولني 
"ت�ضدير امللوثات النفطية هو االول  من نوعه يف ال�رصكة 
التوزيع". واأ�ضاف  اإدارة �رصكة  بف�ضل اخلطط التي تبنتها 
النفطية  "االيرادات املتوقع حتقيقها من بيع امللوثات  اأن 
دينار  املليار  ون�ضف  املليارين  بحدود 
اأن  مو�ضحا  عراقي، 

ال�رصكة تبذل جهوداً كبرة من اجل االرتقاء مب�ضتوى االداء 
وزيادة االيرادات املالية لدعم االقت�ضاد الوطني ، 

ايرادات  تزويد  يف  ت�ضاهم  ال�رصكة  ان  املو�ضوي،  واو�ضح 
املوازنة العامة بن�ضبة %5 من املوازنة ونطمح اىل زيادة 

مواردنا االنتاجية لرفع تلك الن�ضبة ".
�ضابق  وقت  يف  النيابية،  والطاقة  النفط  جلنة  واأ�ضادت   
بتعديل قانون اال�ضتثمار اخلا�ص يف ت�ضفية النفط اخلام، 
اأنه  اأ�ضارت اىل  اأنه يخدم م�ضلحة العراق، يف حني  موؤكدة 
الن  امل�ضايف،  جمال  يف  اال�ضتثمار  على  ال�رصكات  ي�ضجع 

العراق لديه نفط ولي�ضت لديه م�ضتقات نفطية.
وقال رئي�ص اللجنة النائب اآريز عبد اهلل، يف حديث �ضحفي 
بت�ضفية  اخلا�ص  اال�ضتثمار  قانون  "تعديل  اإن  �ضابق  
على  والعراقيني  االأجانب  امل�ضتثمرين  ي�ضجع  اخلام  النفط 

اال�ضتثمار يف هذا املجال"، مبينًا اأن "جلنة الطاقة
ال�رصكات  مع  مو�ضعة  وندوات  اجتماعات  عقدت  النيابية 
املداوالت  وبعد  املو�ضوع،  هذا  لبحث  احلكومية  واللجان 

واملناق�ضات تو�ضلت اىل تعديل القانون 
للعراق  م�ضلحة  فيه  القانون  "تعديل  اأن  اهلل،  عبد  واأكييد 
جمال  يف  اال�ضتثمار  على  ال�رصكات  ي�ضجع  انه  كما  اأوال 
م�ضتقات  لديه  ولي�ضت  نفط  لديه  العراق  الن  امل�ضايف، 
�ضرتجع  ال�رصكات  قبل  من  القانون  ا�ضتغل  واإذا  نفطية، 

اإيراداتها اىل العراق 
وقت  يف  انتقد  طعمة  عمار  الف�ضيلة  كتلة  رئي�ص  وكييان 
�ضابق قانون ا�ضتثمار ت�ضفية النفط، عاداً اأنه ت�ضمن خ�ضم 
ل�ضعر النفط املجهز لل�رصكات امل�ضتثمرة بن�ضبة عالية "غر 

مربرة"، يف حني دعا اىل مراجعة تلك الفقرة .

تحذيرات من أضرار تعليق الرحالت 

اإليرانية إلى مطار النجف الدولي
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اقتصاديات العراق
توقعات بإيرادات تقدر بـ 2.5 مليار دينار

بعد مرحلة االكتفاء الذاتي.. مساع عراقية لتصدير المشتقات النفطية 
بغداد – فادية حكمت 

لماذا قد يتدهور االقتصاد 

   األميركي في عهد ترامب؟

 الجزائر تعد خريطة طريق لملفيها 

   المالي واالقتصادي

شركة حكومية تعلن بيع سيارات 
بالتقسيط لموظفي الدولة

ك�ضييفت هيئة ا�ضييتثمار املثنييى عن اجناز معمل �ضييمنت ا�ضييتثماري بطاقة 
5500 طن يوميًا بقيمة 300 مليون دوالر، مرجحة افتتاحه خالل متوز 

املقبل.
وقال املدير العام للهيئة يف املحافظة عادل اليا�رصي يف حديث  �ضحفي 
ان  ال�رصكيية املنفييذة اكملت االعمييال املدنييية وامليكانيكييية والكهربائية 
ملعمييل ال�ضييمنت يف املحافظة بطاقيية 5500 طن يوميًا، بينما مت ن�ضييب 
حمطة الطاقة"،".  مبينًا اأن الن�ضييف الثاين من �ضييهر متوز املقبل �ضي�ضييهد 
االفتتاح الر�ضييمي للمعمل، ال �ضيييما ان التح�ضييرات لذلك م�ضييتمرة ، ولفت 
النظر اىل انه "يعد دعامة لالقت�ضيياد يف املحافظة، كما �ضيوفر املئات من 
فر�ص العمل ويجعل املحافظة رائدة يف جمال �ضييناعة ال�ضمنت يف البالد 

م�ضرا اىل ان "الكلفة االجمالية للمعمل بلغت 300 مليون دوالر 

اأعلنييت وزارة التجييارة، تخ�ضييي�ص 12.5 مليييار دينييار ل�ييرصاء 79 الف طن 
ميين احلنطة من الفالحييني يف حمافظة كركوك، مبينة اأن مدة ت�ضييليم االموال 

للفالحني ال تتجاوز اال�ضبوع.
وقال املدير العام لدائرة الرقابة التجارية واملالية يف وزارة التجارة، ح�ضني 
فرحان  " اطلعنا ميدانيا على احلملة الت�ضويقية يف حمافظة كركوك ملح�ضول 
احلنطة للمو�ضييم الت�ضييويقي احلييايل واآلية العمييل وامل�ضيياكل واملعوقات التي 

تواجه احلملة الت�ضويقية واإيجاد احللول املنا�ضبة لها" 
واأ�ضيياف ان "الكميات املت�ضلمة يف ال�ضايلو بلغت 79 الف طن توزعت ما بني 
27 الف طن من الدرجة االأوىل  و50 األف طن من الدرجة الثانية وما يقارب 
الفي طن من الدرجة الثالثة"،  مبينًا اأن "ت�ضليم ال�ضكوك للم�ضوقني والفالحني 
للمو�ضييم احلايل يتم وفق اآلية معينة ويجري بان�ضيابية عالية مبدة ال تتجاوز 

ال�ضبعة اأيام.
 واأو�ضييح اأنه "ُخ�ضيي�ص مبلغ 12 ملياراً ون�ضييف املليار دينار من قبل وزارة 
املالية لتغطية اأقيام احلنطة امل�ضوقة يف حمافظة كركوك ومت ت�ضليم جزء من 

م�ضتحقات الفالحني لالعوام الثالثة املا�ضية".

اأعلنييت وزارة النقل، نيتها ا�رصاك القطاع اخلا�ص يف املطارات العراقية عرب   
تاأهيلها واإدارتها وت�ضغيلها بطريقة الت�ضغيل امل�ضرتك 

وقال املدير العام لتنفيذ م�ضيياريع النقل ا�ضييامة ال�ضدر يف بيان �ضحفي اإن  
وزييير النقييل كاظم فنجييان احلمامي وجه باإعييالن تاأهيل مطييار النا�رصية 
ومطييار البتييرة الذي يقييع يف حمافظة مي�ضييان ومطار كركوك اإ�ضييافة اىل 
مطار االنبار الدويل وتنفيذ اإعمارها بطريقة الت�ضييغيل امل�ضييرتك"، مبينا اأنه 
"عقدت اجتماعات مكثفة مع اللجنة املكلفة باالإعداد لهذه االعالنات ومتت 

درا�ضة االآليات التي �ضيتم العمل على ا�ضا�ضها 
واأكد ان االجتماع ت�ضييمن درا�ضيية خطة ان�ضيياء املطارات بطريقة اال�ضتثمار 
والت�ضييغيل امل�ضييرتك واالآلية التي �ضيييتم على ا�ضا�ضييها العمييل والتنفيذ وفق 
احدث الت�ضيياميم مع االخذ بنظيير االعتبار التطور التقني والعلمي يف جمال 

عمل املطارات 
يذكر ان وزارة النقل ت�ضعى الن يكون يف كل حمافظة مطار مدين يخفف عن 

كاهل اأبناء املحافظة ويزيد من مواردها املالية .

 اعلنت ال�رصكة العامة ل�ضييناعة ال�ضيييارات واملعدات احييدى �رصكات وزارة 
ال�ضييناعة واملعادن اأم�ص االأربعيياء م�رصوعًا لبيع منتجاتها من ال�ضيييارات 
خمتلفة االنواع واملوديالت بالتق�ضيييط وعلى امل�ضارف احلكومية ملوظفي 
دوائيير وموؤ�ض�ضييات الدوليية كافيية انطالقييا من مبييداأ التعيياون بييني الدوائر 
احلكومية، وتفعيال لقرار جمل�ص الوزراء املرقم 205 ل�ضيينة 2015، وا�ضارة 

اىل املادة 27 من قانون املوازنة العامة االحتادية ل�ضنة 2017
وقييال مدير مركييز االعالم والعالقييات العامة يف الييوزارة لييوؤي الوائلي ان 
ال�رصكة م�ضييتعدة لتاأمني احتياجات موؤ�ض�ضات الدولة من ال�ضيارات متعددة 
املوديالت وفق مبداأ البيع بالتق�ضيييط على مدى خم�ضيية �ضنوات على ان يتم 
دفع مقدمة بن�ضبة %10 من قيمة ال�ضيارة مع اللوحات املرورية املجانية 

وح�ضب قانون املرور اجلديد. 

ك�ضييف حمافظ بغداد عطوان العطواين اأم�ص االربعاء، عن 
اجتميياع جمعه بال�رصكة الكورية املنفذة مل�رصوع جممع 
ب�ضييماية ال�ضييكني، ملتابعيية �ضيير العمييل واالطييالع على 
ن�ضييب االجناز يف امل�رصوع، موؤكداً قييرب دعوة ال�رصكات 

الر�ضينة لال�ضتثمار يف العا�ضمة بغداد.
وقييال املكتب االعالمييي للمحافظ، يف بيان �ضييحفي ان 
"العطواين ا�ضييتقبل يف مكتبييه وفد �رصكة هانوا الكورية 

املنفييذة مل�رصوع جممع ب�ضييماية ال�ضييكني، اذ قييدم الوفد 
ال�ضيييف عر�ضا عن م�ضييتوى االجناز املتحقق على ار�ص 

امل�رصوع 
وا�ضيياف انه "متت مناق�ضة امل�ضيياريع اخلا�ضة بال�رصكة 
ميين اجل �ضييمان توفر اخلدمييات وال�ضييكن للمواطنني"، 
م�ضييدداً علييى "�ييرصورة تطوير �ضييبل الت�ضييويق للوحدات 

ال�ضكنية، ل�ضمان ادارة ناجحة خلدمتها 
ميين جانبه، اكد حمافييظ بغداد عطوان العطييواين "اهمية 
تعاطييي جميع املوؤ�ض�ضييات مع امل�ضييتثمرين وفق قانون 

اال�ضتثمار، مع اإعطاء مرونة يف التعامل، من اجل اجناح 
اخلطط اال�ضييتثمارية املقبلة والنهو�ييص بالواقع اخلدمي 

والعمراين يف العا�ضمة 
وابييدى العطييواين تقديييره مل�ضييتوى االجنيياز املتحقييق 
ان   ، مو�ضييحًا  ال�رصكيية بتنفيذهييا  بامل�ضيياريع والتييزام 
امل�ضيياريع اال�ضييتثمارية، هييي احلييل االأمثييل للكثيير من 

امل�ضاكل ال�ضكنية وال�ضحية واالقت�ضادية 
وبني ان املحافظة �ضييتفتح جماالت وا�ضييعة لال�ضييتثمار 
ال�ييرصكات  اأهييم  يف العا�ضييمة يتييم ميين خاللييه دعييوة 

وامل�ضييتثمرين، �ضييعيا لفتح باب التعاون والتن�ضيييق بني 
املحافظة وال�رصكات اال�ضتثمارية الر�ضينة يف املجاالت 

كافة، الإجناز امل�ضاريع الكربى 
امل�ضيياريع  ميين  مزيييد  اىل  بغييداد  العا�ضييمة  وحتتيياج 
اال�ضتثمارية وخا�ضة م�ضاريع ان�ضاء املجمعات ال�ضكنية، 
اذ ت�ضييهد البييالد ازمة �ضييكن حادة و�ضييط ارتفاع ا�ضييعار 
العقييار وااليجار، حيث �ضي�ضييهم م�رصوع جممع ب�ضييماية 
ال�ضكني بحل ولو جزء ب�ضيط من ازمة ال�ضكن يف العا�ضمة 

بغداد، حيث ي�ضم 100 الف وحدة �ضكنية

 تنفذ وزارة العمل وال�ضييوؤون االجتماعية م�رصوع )مناه�ضة 
عماليية االطفييال( يف املناطييق االكرث فقرا ور�ضييد ت�رصبهم 
من املدار�ص، يف حني �ضييكلت فريقييا للحد من هذه الظاهرة 

بالتزامن مع يومهم العاملي. 
املتحييدث الر�ضييمي با�ضييم الوزارة عمييار منعم، او�ضييح يف 
ت�رصيح �ضييحفي ان وزارته تنفذ م�رصوع )مناه�ضيية عمالة 
االطفال( بالتعاون مع وزارة الرتبية �ضييمن املناطق االكرث 

فقييرا، كما ي�ضييجل حاالت ت�رصبهييم من املدار�ييص، مبينا ان 
امل�رصوع ي�ضييم برناجما توعويا يهدف اىل احلد من ظاهرة 
ت�ييرصب االطفال للعمل، وكذلك اقامة دورات مهنية تدريبية 
يف مراكزهييا خييالل العطليية ال�ضيييفية الك�ضيياب املهييارات 
لالعمييار )15 – 18(.  واردف: ان فييرق وزارتييه امليدانييية 
تعمييل على تفعيل املييادة )11( من قانون العمل رقم )37( 
ل�ضنة 2015 اخلا�ص بحماية االحداث امل�ضموح لهم بالعمل 
ممن اكملوا )15( عاما ومل يبلغوا �ضن الي)18( عاما، منوها 
بان االجراءات املتبعة يف حال وجود خمالفة، تبداأ بتوجيه 

االنذار ل�ضاحب العمل ويف حال عدم امتثاله ترفع خمالفته 
اىل حمكميية العمييل ال�ضييدار احلكييم بحقييه. وذكيير منعم ان 
امل�رصوع املذكور ينفذ بالتن�ضيق مع منظمتي )اليوني�ضيف( 
و)اليون�ضييكو( الجراء امل�ضييح امليداين، ال�ضيييما بعييد متابعة 
ذلييك يف بغييداد ا�ضييافة اىل اربييع حمافظات هييي: الب�رصة 
والنجييف اال�ييرصف وكركييوك وذي قييار، وبالتعيياون مييع 
املفو�ضييية العليا حلقوق االن�ضان ووزارة التخطيط وجمعية 
)االمييل( العراقية. ويف ال�ضييياق ذاته، اف�ضييح عن ان وزارته 
تقيم حملة تفتي�ضييية ملكافحة عمالة االطفال، بالتزامن مع 

اليوم العاملي لهم الذي وافق يوم ام�ص االول، موؤكدا حر�ص 
وزارته على اجراء الزيارات امليدانية للم�ضاريع والور�ص يف 
املناطق ال�ضييناعية يف بغداد لر�ضد االنتهاكات �ضد عمالة 

االطفال دون ال�ضن القانوين امل�ضموح به وهو )15( عاما. 
املتحدث الر�ضييمي با�ضييم الوزارة، لفت االنتباه اىل ان هيئة 
رعاية الطفولة �ضييكلت فريقا بالتن�ضيييق مع دائرة الت�ضييغيل 
والقرو�ييص للحييد ميين ظاهييرة عماليية االطفييال ميين خالل 
اجراءات مو�ضييعة وحتديييد اجلهات ذات العالقيية ومهام كل 

جهة ممثلة بفريق العمل.

محافظ بغداد: قريبًا دعوة الشركات 
العالمية الرصينة لالستثمار في العاصمة

وزارة العمل تنفذ مشروعًا لمناهضة عمالة األطفال 

 إنجاز معمل سمنت بقيمة 300 مليون 
دوالر جنوبي العراق    

التجارة تخصص 12.5 مليار دينار لشراء 
79 ألف طن من الحنطة في كركوك

  النقل تعلن نيتها إشراك القطاع الخاص 
بتأهيل المطارات العراقية

أسعار العمالت 
األجنبية بالدينار

124923 155432139122.550 12943151651 3031330.770
دينار أردنيدينار بحرينيدرهم إماراتيريال سعوديجنيه مصريتومان إيرانيجنية استرلينييورودوالر أميركي ليرة سوريةليرة لبنانية دينار كويتي 
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