
قال املتحدث با�صم وزارة النفط عا�صم جهاد يف ت�رصيح 
خا�ص )للجورنال ( " اإن الوزارة مل تعلن حتى االن جوالت 
تراخي�ص قادمة وان �رصكة نفط الب�رصة قد ا�صرتت ح�صة 
يف �رصكة اوك�ص��ن موبي��ل االمريكية العامل��ة يف املجال 
النفط��ي ، مبينا ان عملي��ة اال�ص��تثمار النفطي حتتاج اىل 
مبال��غ مالي��ة كب��رية و�رصاء �رصك��ة نفط الب�رصة حل�ص��ة 
�رصكة اك�ص��دنتال يعد ا�صتثمارا مربحا من قبل ال�رصكة " .

وا�صاف جهاد " ان وزارة النفط تعمل على �رصط التعامل 
م��ع ال���رصكات النفطي��ة العاملي��ة الر�ص��ينة والت��ي متلك 
امكانية تطوير احلقول النفطية وتطوير ال�رصكات الوطنية 
م��ن اجل دع��م ال�رصكات الوطنية والتع��اون مع ال�رصكات 
العاملية لكونها متتلك اخل��رة والتطور التكنولوجي ومع 
امت��زاج اخل��رة مع القط��اع النفطي العراقي تك��ون لدينا 
امكانية لقي��ادة القطاع النفطي م��ن دون احلاجة اىل اي 
���رصكات نفطية، فقط يكون لها جان��ب التطوير من خالل 
خراتها " . وتابع ان قرار اوبك بتخفي�ص االنتاج النفطي 
كانت له مردورات جيدة فقد رفع �صعر النفط اىل مايقرب 
ان  اىل  م�ص��ريا   ، دوالرا   50 ال��� 
العراق �صمن 

املنظوم��ة العاملية النتاج النف��ط يف جمموعة اوبك ومن 
ثم فان قرار التخفي�ص اجلديد وملدة ت�ص��عة ا�ص��هر قادمة 

�صتكون له مردودات ايجابية " .
من جهته قال اخلبري النفطي حمزة اجلواهري يف ت�رصيح 
خا���ص ) للجورن��ال ( " ان ���رصاء احل�ص���ص  النفطية من 
قبل ال�رصكات الوطنية من ال�رصكات امل�ص��تثمرة االجنبية 
ل��ه نفع كبريا ويع��د تطوراً يف جم��ال اال�ص��تثمار النفطي 
وقي��ادة القطاع النفط��ي ، مبينا ان هذا يع��ود بفائدة من 
ن�صبة العقد للعراق وبعد ان كان ي�صكل ن�صبة %25 تكون 

لدينا ن�صبة 30 او 35% ".
وك�ص��ف ع��ن  " قانون يتم اعداده من قب��ل جمل�ص الوزراء 
م��ن خالل اخل��راء يف ال�ص��ان النفط��ي وه��ذا القانون قد 
مت��ت مناق�ص��ته قبل يومني ينظم ن�ص��ب االرب��اح والعقود 
لل���رصكات العراقي��ة واالجنبية ومن ثم ي�ص��من عدم ظلم 
ح��ق ال���رصكات الوطنية ، وم��ازال القانون �ص��من مرحلة 
النقا�ص يف رئا�صة الوزراء ، لنحافظ على ال�صيادة الوطنية 
واال�ص��تفادة من اخلرات العاملية وتنظم با�صتثمارات يف 

حال وجود منظومة عمل مرتا�صة ومتكاملة".
وا�ص��اف اجلواه��ري "ال توج��د جوالت تراخي���ص نفطية 
قريبة الننا منلك اولويات باكمال امل�صاريع التي يف طور 
العم��ل وغري املكتملة والت��ي تقدر باكرث من 17 م�رصوعا 
نفطي��ا يف عقود ج��والت الرتاخي���ص االوىل والثانية 
والثالث��ة والرابع��ة وحتى االن 
مل تكتم��ل 

عملي��ات التطوي��ر فيه��ا حت��ى نق��وم بج��والت تراخي�ص 
جديدة  " .

وتابع " ان احلق��ول النفطية احلدودية مع ايران والكويت 
له��ا اهمي��ة كب��رية يف ح��ال توحي��د احلق��ول باالتف��اق 
م��ع الط��رف الث��اين �ص��يكون هناك ط��رف ثال��ث لتطوير 
احلق��ل للطرف��ني ومن ثم تك��ون ن�ص��بة ارباح وا�ص��تثمار 
جديدة ت�ص��اف اىل االرب��اح الواردة ، الفت��ا النظر اىل ان 
وزارة النفط لن مت�ص��ي مب�ص��اريع جدي��دة وهي مل تكتمل 

امل�صاريع التطويرية ال�صابقة " 
وب��ني اجلواه��ري " ان قرار التخفي���ص النفطي مل يوؤد اىل 
النتائ��ج املطلوبة لكون م��ازال هناك فائ�ص نفطي وهذه 
الكمي��ات تاأتي من امل�ص��اربني الذين ي�ص��رتون النفط يف 
وقت تدهور ا�ص��عاره، واالن يت��م ت�رصيفها تدريجيا ومن 
ثم يتم اغراق ال�ص��وق النفطي ، م�ص��ريا اىل �صعوبة التكهن 
بارتف��اع ا�ص��عار النف��ط العاملي��ة بعد حم��اوالت منتجي 
النف��ط رفع ا�ص��عاره وقد يك��ون بداية ع��ام 2018 رافعا 

ل�صعر الرميل فوق ال�صتني دوالرا 
من جهته اكد رئي�ص جلنة النفط والغاز يف جمل�ص حمافظة 
الب�رصة علي �ص��داد الفار�ص  ان دخول �رصكة نفط الب�رصة 
ك�رصيك ا�ص��ا�ص �صمن االئتالف امل�ص��غل حلقول حمافظة 
الب���رصة النفطية العمالقة يجعلها م��ن ابرز املوؤثرين يف 
ر�ص��م ال�صيا�ص��ة النفطية لهذه احلقول ، وعن�رصا بارزا يف 

حتديد ا�صرتاتيجيتها  
وقال الفار�ص يف بيان �صحفي ان  �رصاء �رصكة نفط الب�رصة 
حل�ص��ة �رصك��ة )اأك�ص��دنتال( االأمريكي��ة والبالغ��ة 
%31.25 م��ن قيم��ة عق��د 
اخلدمة 

يف حق��ل الزبري النفط��ي يعد نقلة نوعية كبرية يف ا�ص��ل 
العالق��ة بني ال���رصكات النفطية اال�ص��تثمارية وال�رصكات 
احلكومي��ة ، ومن �ص��اأنه تعزيز ال��واردات املالية واملوارد 

الب�رصية لل�رصكة
واعل��ن الفار���ص ا�ص��تعداد احلكومة املحلي��ة يف حمافظة 
الب�رصة ل�رصاء ح�ص�ص ال�رصكات الراغبة ببيعها يف حال 
عج��زت �رصكة نف��ط الب�رصة ع��ن �رصائها، الفت��ا االنتباه 
اىل ان  دخ��ول القطاع النفطي العام ك�رصيك ا�صا�ص��ي يف 
عقود جوالت الرتاخي�ص من �صاأنه تقليل اال�رصار الناجتة 
عن هذه العقود ، واال�ص��تفادة من العائ��دات املالية لدعم 

املوازنات املحلية واالحتادية
وق��ال رئي�ص جلنة النفط والطاقة يف جمل�ص حمافظة ذي 
ق��ار يحي��ى امل�رصف��اوي،  اإن اإنتاج املحافظ��ة من النفط 

و�صل اإىل اأكرث من 180 األف برميل يوميا 
وذك��ر امل�رصف��اوي يف بيان �ص��حفي اأن "اإنتاج حمافظة 
ذي ق��ار م��ن النفط و�ص��ل اإىل اأكرث م��ن 180 األف برميل 
يومي��ا، م�ص��ريا اإىل اأن املحافظة �صت�ص��هد زيادة يف اإنتاج 
اخلام ال�ص��نة املقبل��ة حيث من املتوقع اأن ي�ص��ل االإنتاج 
اإىل اأك��رث م��ن 350 األف برمي��ل يوميا بع��د تطوير حقلي 

النا�رصية والغراف النفطيني 
وطالب امل�رصف��اوي ،  وزارة النفط بتطوير حقل الرافدين 
وحقل �ص��بة النفطي من اأجل زي��ادة عدد احلقول النفطية 
يف املحافظة لت�ص��ل اىل اأربعة حق��ول، ما يوؤدي بالتايل 

اإىل زيادة االنتاج النفطي يف املحافظة 
وكان��ت وزارة النفط تعهدت يف وقت �ص��ابق، بدعم حقول 
ذي ق��ار النفطي��ة لزي��ادة االنت��اج فيه��ا، خ�صو�ص��ا بعد 
انف�ص��الها عن �رصكة نف��ط اجلنوب وتاأ�ص��ي�ص �رصكة نفط 

ذي قار.

500 مليار دينار قروض بغداد لسد 

عجز موازنة العام الحالي 
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اقتصاديات العراق
في عام 2018 سيصل سعر البرميل إلى 60 دوالرًا 

النفط: ال توجد جوالت جديدة للتراخيص والشركات الوطنية تقود االستثمار النفطي 
بغداد – فادية حكمت  

اإلرهاب واألزمة المالية 

    تصيبان السياحة بالشلل

اتفاق بين دبي و»كروبداتا تكنولوجي« 

لتطوير المنتجات السلعية الزراعية

الناصرية تعد خطة مستقبلية لتطوير 
منشآتها السياحية في أهوار الجبايش 

اعل��ن حماف��ظ اأربيل ن��وزاد ه��ادي بدء مو�ص��م ال�ص��ياحة ال�ص��يفي، داعيا 
اجلهات املعنية اىل ت�صهيل دخول ال�صائحني اىل عا�صمة اإقليم كورد�صتان 
وق��ال هادي يف موؤمتر �ص��حفي انه على هيئة ال�ص��ياحة واجلهات املعنية 
العم��ل على ت�ص��هيل دخول ال�ص��ائحني، موؤكداً ان التن�ص��يق ج��ار مع رابطة 

ال�صياحة يف بغداد ال�صتقبال ال�صائحني 
واأ�صاف اأن ال�صائحني ي�ص��تطيعون الدخول اىل اأربيل ب�صيارتهم ال�صخ�صية 
ب�ص��كل طبيع��ي بعد خ�ص��وعهم لالإج��راءات االأمنية يف املداخل الرئي�ص��ية، 
م�صددا على ان امن وكرامة ال�صائح حمفوظة واي �صخ�ص يدخل االإقليم كما 

وجه بذلك رئي�ص اإقليم كورد�صتان م�صعود بارزاين.

�ص��ملت وزارة العم��ل وال�ص��وؤون االجتماعي��ة، �ص��تة اآالف معرت���ص باعان��ة 
احلماي��ة االجتماعي��ة، يف ح��ني ردت نح��و )612( طل��ب اعرتا���ص.

 وق��ال املتحدث با�ص��م ال��وزارة عمار منع��م، يف بيان �ص��حفي "  ان اللجنة 
العلي��ا يف حمافظ��ة بغ��داد اي��دت )612( قرار ا�ص��تبعاد، يف حني ا�ص��درت 
)6287( قرارا خا�صا باعادة �صمول اعانة احلماية االجتماعية، وذلك للمدة 
م��ن 11/1 حت��ى 2017-6-5. وا�ص��اف، ان هيئة احلماي��ة االجتماعية 
ت�ص��تقبل يوميا من 30 – 50 مواطنا من املعرت�ص��ني على ا�ص��تبعادهم من 
نظام احلماية االجتماعية وهي م�صتمرة بدرا�صة طلبات االعرتا�ص وح�صمها 
من اللجنة العليا امل�ص��كلة برئا�ص��ة قا�ص يف بغداد. واو�صح منعم، ان اآليات 
اعادة ال�صمول ورف�ص اال�صتبعاد تت�صمن اما اعادة املقابلة وتدوين افادات 
امل�ص��تبعدين او اع��ادة البحث االجتماعي، او االحال��ة مرة اخرى اىل اللجان 
الطبي��ة لتت��م بعدها اعادة ا�ص��دار القرار اإم��ا باعادة ال�ص��مول او تاأييد قرار 

اال�صتبعاد لكونهم فوق م�صتوى خط الفقر. 

اأعلن م�رصف الرافدين، اإلزامه املقرت�ص اجراء تاأمني على احلياة لدى �رصكة 
التاأمني الوطنية. وقال املكتب االعالمي للم�رصف يف بيان �صحفي اإن "من 
�رصوط منح القرو�ص للمواطنني والتي تبلغ 50 مليون دينار الغرا�ص البناء 
ان يج��ري تاأمني على حياته لدى �رصكة التامني الوطنية ل�ص��الح امل�رصف 
ويثب��ت ذلك يف عقد القر�ص ومبوجب التوجيهات املبلغة من االدارة العامة 
للم�رصف، ا�ص��افة اىل تنظي��م عقد خا�ص بني امل���رصف واملواطن مبوجب 

عقد القر�ص ويتم ا�صتيفاء ر�صم طابع ح�صب ال�صوابط القانونية 
وا�صاف البيان، انه  اليجوز نقل ملكية العقار او اجراء اية ت�رصفات قانونية 
اال بعد ت�صديد جميع االلتزامات جتاه امل�رصف او ح�صول املوافقة على ذلك 
واأ�ص��ار اإىل، اأن  على املقرت�ص ا�ص��تعمال القر�ص للغر�ص املمنوح من اجله 

ويف حالة اخالله بذلك يعد القر�ص م�صتحق االأداء. 

ق��ال حمافظ ذي ق��ار يحيى النا���رصي جلورنال ان هناك خطة م�ص��تقبلية 
الوف��ود  ا�ص��تعدادا ال�ص��تقبال  اه��وار اجلباي���ص  �صت�ص��هدها املحافظ��ة يف 

ال�صياحية القادمة اىل النا�رصية يف عيد الفطر املبارك 
واأ�ص��ار النا���رصي ان احلكوم��ة املحلي��ة قام��ت بعق��د اجتم��اع مو�ص��ع مع 
اجله��ات املعني��ة واملهتم��ة بتطوير ال�ص��ياحة حيث متت دع��وة ممثلني عن 
�رصكات �ص��ياحية من داخل وخارج النا�رصية ، وقمنا بعقد اجتماع مو�ص��ع 
مع ا�صحاب الفنادق للبحث يف اهم املعوقات التي تواجه هذا القطاع و�صبل 

التخل�ص منها من خالل تعاون خمتلف الدوائر احلكومية يف هذا اجلانب 
وا�ص��اف ان املحافظ��ة متتل��ك م�رصوعا مف�ص��ال للقي��ام بتطوي��ر املناطق 
ال�ص��ياحية يف املحافظ��ة وتوف��ري اخلدم��ات ، و�ص��تعمل على ت�ص��هيل مهمة 
دخ��ول ال�ص��ياح من خ��الل ال�ص��يطرات اخلارجي��ة، وتقدمي اف�ص��ل اخلدمات 
وباأ�ص��عار منا�صبة، وكذلك توفري االمن ال�صياحي يف مناطق وجود الزائرين 
م��ع ا�ص��تمرار التوا�ص��ل م��ع املعني��ني يف حرك��ة ال�ص��ياحة لغر���ص جتاوز 

املعوقات التي قد تعرت�ص عملهم م�صتقبال

 قال �ص��عد احلديثي املتحدث با�صم مكتب رئي�ص الوزراء 
يف بي��ان ل��ه: »يعد تن�ص��يط القط��اع ال�ص��ناعي وحماية 
املنتج الوطني حمورين ا�صا�صيني يف الرنامج احلكومي 
ف�صال عن كونهما ي�صكالن جزءا مهما يف ورقة اال�صالح 
التي قدمها الدكتور حيدر العبادي رئي�ص جمل�ص الوزراء 
وحتديدا يف جمال اال�ص��الح االقت�ص��ادي وانطالقا من 
ه��ذا املب��داأ فقد اول��ت احلكوم��ة ورئي�ص جمل���ص الوزراء 
اهمي��ة كرى لهذا املو�ص��وع ومت ا�ص��دار جمل��ة قرارات 
م��ن جمل�ص ال��وزراء ت�ص��ب يف امل�ص��عى احلكومي لدعم 

ال�ص��ناعة الوطنية«. وا�صار اىل ان هذه اخلطوة ت�صهم يف 
»توفري فر�صة كاملة للمنتج املحلي والب�صاعة العراقية 
يف �ص��د حاجة ال�ص��وق املحلية من العديد من املنتجات 
وايق��اف اله��در احلا�ص��ل يف العمل��ة ال�ص��عبة، اذ تذهب 
ملي��ارات ال��دوالرات �ص��نويا لتغطي��ة تكالي��ف ا�ص��ترياد 
�ص��لع ومنتج��ات غ��ري �رصوري��ة وميك��ن اال�صتعا�ص��ة 
عنها بالب�ص��اعة املحلي��ة اذ تورد الب�ص��ائع اإىل العراق 
م��ن منا�ص��ئ خمتلف��ة حت��ى ا�ص��بحت ال�ص��وق العراقية 
مغرق��ة مبنتج��ات م�ص��توردة رديئ��ة النوعي��ة ال تتوافر 
فيها املوا�ص��فات املطلوبة وقد اتخ��ذت اجراءات عديدة 
الحياء ال�ص��ناعات املتوقفة وتن�ص��يط �ص��ناعات اخرى 

وتعزي��ز م�ص��توى ونوعي��ة االنت��اج فيها«. واو�ص��ح انه 
ولتحقيق ه��ذا الهدف فقد اتبعت �صيا�ص��ة حكومية تقوم 
على م�ص��ارين:االول- امل�ص��اهمة يف توفري م�ص��تلزمات 
النهو���ص بقطاع ال�ص��ناعة الوطني��ة وبالذات يف جمال 
ال�ص��ناعات اخلفيفة وال�صناعات االن�صائية وال�صناعات 
الغذائي��ة وفتح ابواب اال�ص��تثمار وال�رصاك��ة مع القطاع 
اخلا���ص الع��ادة ت�ص��غيل املعام��ل املتوقف��ة و�رصكات 
التموي��ل الذاتي املتلكئة.الثاين- تنفيذ �صيا�ص��ة كمركية 
فعالة للحد من تدفق ال�ص��لع من العديد من الدول باجتاه 
اال�ص��واق العراقي��ة االأم��ر ال��ذي يوف��ر امكاني��ة حقيقية 
لل�ص��ناعات املحلية ملناف�صة ال�ص��لع امل�صنعة يف الدول 

امل�صدرة للعراق خ�صو�صا يف ما يتعلق بتحقيق التوازن 
ب��ني تكاليف املنت��ج املحلي و تكالي��ف منتجات الدول 
االخ��رى، ويف ه��ذا ال�ص��ياق مت فر�ص او زيادة الر�ص��وم 
اجلمركية على ب�صائع م�صتوردة عديدة وبن�صب متفاوتة 
حيث �صملت هذه الر�صوم ال�صجائر ومواد ان�صائية ابرزها 
اال�ص��منت وحدي��د الت�ص��ليح ومنتج��ات ومالب���ص جلدية 
و�ص��لع واجه��زة كهربائية وم��واد �ص��ناعية، وقد جاءت 
هذه االجراءات تطبيقا لقانون التعرفة اجلمركية اجلديد 
وتفعيال لقانون حماية املنتج الوطني«. وتابع احلديثي 
ان��ه »ويف ال�ص��اأن ذات��ه املتعل��ق بت�ص��جيع ال�ص��ناعات 

الوطنية.

اع��دت وزارة االعم��ار واال�ص��كان والبلدي��ات العام��ة، خطة 
�ص��املة الع��ادة العم��ل ب��� 23 م�رصوع��ا متوقف��ا يف البالد، 
ب�ص��بب �ص��طوة ع�ص��ابات »داع���ص« االجرامي��ة عل��ى بع�ص 

املناطق، ا�صافة اىل قلة التخ�صي�صات املالية. 
وقال��ت املدي��ر الع��ام لدائ��رة االعم��ار الهند�ص��ي وكالة يف 
ال��وزارة، املهند�ص��ة احالم �ص��عيد جواد يف حديث  �ص��حفي  
ان دائرته��ا اع��دت خطة مع اق��رتاب حترير مدينة املو�ص��ل 
بالكامل من رج�ص ع�صابات »داع�ص« االرهابية، تهدف اىل 

امل�صاهمة باعادة العمل يف م�صاريع اعمار البنى التحتية يف 
املحافظة، ا�ص��افة اىل نظريتها املتوقفة �ص��من حمافظات: 
دي��اىل و�ص��الح الدي��ن واالنب��ار. واب��دت اال�ص��تعداد الت��ام 
للم��الكات الهند�ص��ية والفنية التابع��ة لدائرته��ا، للمبا�رصة 
بتنفيذ جميع االعمال التي توقفت ب�ص��بب �صطوة الع�صابات 
االرهابية ا�صافة اىل قلة املبالغ يف تلك املحافظات، نتيجة 
االزم��ة املالية للبالد، الفتة النظر اىل ان دائرتها �ص��بق وان 
ابرم��ت 23 عق��دا لال�رصاف الهند�ص��ي على م�ص��اريع �ص��يتم 
تنفيذه��ا فيه��ا. وبينت ج��واد ان االنت�ص��ارات التي حققتها 
الق��وات االمنية العراقية بجميع �ص��نوفها وجماهدو احل�ص��د 

ال�ص��عبي وابن��اء الع�ص��ائر الغيارى، �ص��تكون حاف��زا وزخما 
معنوي��ا م��ن اجل اال���رصاع يف املبا���رصة بتنفيذ امل�ص��اريع 
املتوقفة والتي تت�صمن اال�رصاف على تنفيذ خم�صة م�صاريع 
يف حمافظ��ة نينوى، منها م�صت�ص��فيا تلعفر، وامرا�ص الدم » 
الثال�ص��يميا«، وكذلك م�رصوع ملعب املو�صل الدويل، واكمال 
جامع نينوى الكبري. واو�ص��حت ان االعمال املتوقفة �ص��من 
حمافظة �ص��الح الدين تت�ص��من 14 م�رصوعا ت�ص��مل ان�ص��اء 
13 مدر�ص��ة اأمنوذجي��ة وم���رصوع متحف �ص��امراء، منوهة 
يف الوقت ذاته بان مديريتها �ص��تقوم بتنفيذ ثالثة م�ص��اريع 
يف حمافظة دياىل تت�ص��من ان�ص��اء ملعب يف الطوز وتاأهيل 

مقابر الروم وال�رصيان واالرثوذك�ص و)االدفنت�صت ال�صبتيني( 
ومقرة الكني�صة االجنيلية، ا�صافة اىل م�رصوع اعادة تاأهيل 
مديرية �رصطة حمافظة بابل. وك�ص��فت عن وجود نية لتنفيذ 
ثالث��ة م�ص��اريع جدي��دة يف حمافظ��ة االنبار ه��ي: م�رصوع 
ان�صاء 100 دار واطئة الكلفة يف ق�صاء الفلوجة، ا�صافة اىل 
ان�ص��اء 30 دارا واطئة الكلفة اي�صا يف ق�صاء حديثة، ا�صافة 
اىل م���رصوع تنفيذ بوابة كلية التمري�ص يف الفلوجة. ي�ص��ار 
اىل ان وزارة االعم��ار واال�ص��كان والبلدي��ات العام��ة متتلك 
عددا كبريا من ال�رصكات املتخ�ص�ص��ة والر�ص��ينة يف جمال 

اعمار الوحدات ال�صكنية واجل�صور والطرق واملالعب.

الحكومة تصدر قرارات بدعم المنتج المحلي 
وضرورة تفعيل القطاعات اإلنتاجية

اإلعمار تستعد للمباشرة بتنفيذ 23 مشروعًا متوقفًا 

أربيل تعلن بدء الموسم السياحي الصيفي

شمول ستة آالف معترض باإلعانات 

 الرافدين يعلن إلزام المقترض بإجراء تأمين 
على الحياة لدى شركة التأمين الوطنية
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