
ان  ال��دويل  النجف  مطار  اإدارة  من  مقرب  م�صدر  ك�صف 
ايران هم  اىل  النجف  �صافروا عرب مطار  الذين  العراقيني 
اجلانب  توقف  ب�صبب  اي��ران  مطارات  يف  عالقون  االن 
امل�صدر  وق��ال  النجف.  مطار  مع  التعامل  عن  االإي��راين 
النجف  مطار  عرب  امل�صافرين  العراقيني   " ان  للجورنال 
اىل ايران ينا�صدون جمل�س ادارة مطار النجف بحل اأزمة 
مطارات  يف  عالقون  الأنهم  واملطار  ايران  بني  الطريان 
امل�صافرين  �صتكلف  االأزم���ة  ه��ذه   " ان  "م�صيفا  اي��ران 
العراقيني خ�صارة الموال حجزهم لبطاقة الطريان ".وبني 
امل�صدر ان " تعامل مطارات ايران حتول اىل مطار بغداد 
كبرية  خ�صارة  ي�صكل  اج��راء  وهو  النجف  مطار  عن  بدال 
من  امل�صافر  على  عبئًا  كونه  عن  ف�صال  النجف  ملطار 
مطار  على  يعتمد  كان  الذي  االأو�صط  الفرات  حمافظات 
قدمت  انها  النجف  مطار  اإدارة  اكدت  بدوره   ،  " النجف 
تنازالت كبرية من اجل حل م�صكلة 
تعليق  ق���رار 

الرحالت اجلوية من قبل رابطة �رشكة الطريان االيرانية 
لن  انها  موؤكدة  امل�صاعي  لتلك  ت�صتجب  مل  الرابطة  لكن 
 ، املطار  يحددها  �رشوط  وفق  اال  الرابطة  مع  تتفاو�س 
وقال رئي�س جمل�س ادارة مطار النجف فائد ال�صمري يف 
موؤمتر �صحفي عقده ح�رشه اجلورنال ان "وفدا من مطار 
االيرانية  الرابطة  قرار  حول  للتباحث  ايران  زار  النجف 
الرابطة  لكن  النجف  مطار  اىل  اجلوية  الرحالت  بتعليق 
"،م�صيفا  فقط  النجف  مطار  مع  الرحالت  تعليق  قررت 
" مطار النجف لي�س له دخل بالر�صوم التي فر�صتها  ان 
الكمارك االحتادية على اجور الهبوط يف مطارات العراق 

ومنها مطار النجف "
ك�رشكة  االيرانية  ال�رشكات  "بع�س  ان  ال�صمري  وب��ني 
ماهان ترغب بك�رش القرار االيراين "،م�صريا اىل ان "مطار 
النجف �صي�صهد هذا اليوم )الثالثاء( هبوط 3 رحالت يف 
من  رحالت  اربع  �صتقلع  )االربعاء(  وغدا  النجف  مطار 

مطار النجف اىل املطارات االيرانية "
وقال ال�صمري ان "املطار �صوف لن يتفاو�س مع �رشكات 
الطريان االيرانية اال بعد انتهاء مقاطعة اخلطوط اجلوية 
اىل  م�صريا  املطار"،  يف  طائراتها  لهبوط  االيرانية 
يف  فقط  طبقت  "املقاطعة  ان 
م���ط���ار 

اختالف  هناك  "اليوجد  انه  ال�صمري  وا�صاف  النجف". 
يف الر�صوم يف هبوط الطائرة ليال او نهارا وان املطار مل 
يقم بزيادة هذه الر�صوم منذ 2008 "، موؤكدا ان "بع�س 
القرار  بك�رش  ترغب  ماهان  ك�رشكة  االيرانية  ال�رشكات 

االيراين".
وتابع ال�صمري ان "القرار االيراين مبقاطعة مطار النجف 
�صيوؤثر عليه"، م�صدداً يف الوقت نف�صه على "ايجاد احللول 

لذلك".
االيرانية قاطعت يف االول من  ان اخلطوط اجلوية  يذكر 
متوز احلايل مطار النجف بعدم هبوط اي طائرة لها يف 

املطار بعد رفع الر�صوم على طائراتها.
مق�صود  االإيرانية،  الطريان  �رشكات  جلنة  اأمني  وك��ان  
رحالت  توقف  املا�صي   ال�صبت  اعلن  �صاماين،  ا�صعدي 
الطريان االإيراين اإىل مطار النجف ابتداء من اليوم 1 متوز، 

مو�صحًا اأن ال�صبب هو زيادة الر�صوم الكمركية.
اتخذت  االإيرانية  الطريان  "�رشكات  ان  �صاماين  وق��ال 
قرارا بايقاف رحالتها اىل مطار النجف ابتداًء من اليوم 
جمركية  لر�صوم  النجف  مطار  تعيني  ب�صبب  )الثالثاء( 
ال�صابقة  ال�صنوات  عن  دفعها  ايران  على  يتوجب  مرتفعة 

منذ عام 2010".
واأ�صاف اأمني جلنة �رشكات الطريان االإيرانية ان "مطار 
لكل  دوالراً   85 اإىل  ت�صل  �رشيبة  اأق��ّر  النجف 
جانب  اإىل  جوية  رحلة 

يف  الركاب  يدفع  حني  يف  مقعد،  كل  عن  دوالراً   15
املطار مبلغ 10 دوالرات"، مو�صحًا اأن "اأ�صعار خدمات 
اإىل  الوقود ت�صل  واأ�صعار  االأر�صية مرتفعة جداً  املناولة 
اىل  ايران".وا�صار  يف  املتداولة  االأ�صعار  اأ�صعاف  اأربعة 
وقدمت  املو�صوع  مبتابعة  قامت  الطريان  "�رشكات  ان 
واأُجريت بع�س املحادثات حول  النجف  اعرتا�صًا ملطار 
�صمن  �صت�صتمر  "املباحثات  ان  مبينًا  املو�صوع"،  هذا 
الطريان  رح��الت  ان  الحقًا".يذكر  متخ�ص�صة  جل��ان 
االيراين ما زالت م�صتمرة اإىل بغداد وفقًا للربامج ال�صابقة.
واوقفت ايران قبل نحو اكرث من عام جميع رحالتها اإىل 
العا�صمة العراقية بغداد بعد اقتحام املتظاهرين املنطقة 
اإىل مطار  اأوعزت بتحويل م�صافريها  اخل�رشاء، يف حني 

مدينة النجف االأ�رشف.
اوحدي  �صعيد  والزيارة  احلج  منظمة  رئي�س  عن  ونقلت 
التظاهرات   ” اإن  تاأكيده  وقتها  الطريان-االيراين  قوله 
امل�صاكل  م��ن  بالكثري  ت�صببت  ق��د  ب��غ��داد  يف  احلا�صدة 
“طهران  اأن  مبينًا  بغداد”،  اىل  للزوار  اجلوية  للرحالت 
النجف  االماكن املقد�صة ملطار  الرحالت اىل  قررت نقل 
االأ�رشف ابتداًء من االحد ملنع اأية م�صكلة حتدث للزائرين 

االإيرانيني”.
واأ�صاف اأن”منظمة احلج علقت ار�صال الزوار اىل مدينة 
الكاظم  مو�صى  االم��ام  ا�صت�صهاد  ذكر  الإحياء  الكاظمية 
للزوار  ميكن   ” اأنه  موؤكدا   .“ بال�صالمة  تتعلق  الأ�صباب 
ال�صفر اىل مدينة الكاظمية بعد يومني من انتهاء مرا�صم 

الزيارة، املقررة انذاك.

كركوك..  تدعو الحكومة إلى صرف 

مستحقاتها من البترودوالر
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اقتصاديات العراق وسط تبادل االتهامات واالشتراطات بين الجانبين

أزمة الرسوم بين النجف وطهران تتفاقم ومئات العراقيين عالقون في المطارات اإليرانية
النجف - آالء الشمري

كيف أشعلت أزمة الخليج حروب 

الغاز في سوق الطاقة؟

أميركا ترفع حظر الحواسيب عن 

الرحالت اآلتية من أبوظبي

العراق: من حقنا أن يكون إنتاجنا النفطي 
متناسبًا مع احتياطينا

البرلمان: تعاون الوزارات مع الشركات الوطنية 
خطوة لتعزيز المنتج الوطني

 بل��غ ع��دد اال�رش التي �ص��ملتها وزارة العم��ل وال�ص��وؤون االجتماعية برواتب 
�ص��بكة احلماية منذ بداية العام احلايل حتى نهاية ال�ص��هر املا�ص��ي، 322 
األفا يف بغداد وحمافظات البالد كافة. وافاد املتحدث با�ص��م هيئة احلماية 
االجتماعي��ة التابع��ة للوزارة عمار منع��م يف ت�رشيح �ص��حفي  باأن اال�رش 
امل�ص��مولة بالرواتب خالل اال�ص��هر ال�ص��تة املا�ص��ية، مت تزويدها بالبطاقة 
الذكية )كي كارد( ومنحها الرواتب املخ�ص�ص��ة لها، الفتًا النظر اىل ايقاف 
وزارت��ه جمي��ع طلبات ال�ص��مول حتى الع��ام املقبل. واو�ص��ح اأن الهدف من 
تطبي��ق برنامج �ص��بكة احلماي��ة، هو دع��م الفئات امل�ص��تفيدة وت�ص��جيعهم 
مادي��ا لالفادة من اخلدم��ات الطبية والتعليمية، ال�ص��يما يف املناطق التي 
ت�ص��هد ارتفاعا يف اعداد املت�رشبني من املقاعد الدرا�ص��ية وغري امل�ص��جلني 
يف برام��ج الرعاية ال�ص��حية التي ت�ص��من تلقي االطفال والن�ص��اء احلوامل 
اللقاح��ات الالزم��ة له��ن يف ه��ذه املرحل��ة. واف�ص��ح منع��م ع��ن مبا���رشة 
وزارت��ه �رشف ال�ص��لم اجلديد لالعانة للم�ص��تفيدين الذين هم دون م�ص��توى 
خ��ط الفقر بح�ص��ب النتائج الت��ي وردت من وزارة التخطيط ابتداًء من �ص��هر 
ت�رشين االول من العام املا�ص��ي، م�ص��ريا اىل ان وجود م�صتفيدين ال يزالون 
يت�صلمون االعانة وفق ال�صلم القدمي لكون  بع�صهم مل ترد نتائجهم من وزارة 
التخطي��ط لتاأخرهم بتحديث بياناتهم، ف�ص��ال عن بع�س املعرت�ص��ني ممن 
مل يب��ت به��م قرار القا�ص��ي حت��ى االن. واردف ان امل�ص��تفيدين الذين تبني 
انهم دون م�ص��توى خط الفقر، مت �رشف االعانة لهم وفق ال�صلم اجلديد الذي 
اقره جمل�س الوزراء والذي يبداأ من 100 األف دينار للفرد و�صوال اىل 175 
األف دينار لال�رشة املكونة من اربعة افراد بالن�ص��بة للرجل، واىل 225 األفًا 
بالن�صبة للمراأة وا�رشتها املكونة من اربعة افراد. وبني املتحدث با�صم هيئة 
احلماي��ة االجتماعي��ة، ان جمل�س الوزراء كان قد وافق يف وقت �ص��ابق على 
مق��رتح من قبل وزارته يت�ص��من زي��ادة اعانة احلماية االجتماعية ب�ص��كل 
يتالءم مع الو�ص��ع االقت�صادي للبالد مبا يحقق زيادة يف اعداد امل�صمولني 
باالعان��ة يف الوق��ت ذاته، الفتًا النظ��ر اىل ان القانون اجلديد ت�ص��من منح 
مبل��غ االعان��ة وفق معي��ار خط الفقر ومنح امل�ص��تفيدين مبلغ��ا يعتمد على 

م�صتوى احلد االدنى خلط الفقر.

هدد نائب حمافظ كربالء علي امليايل، وزارة الكهرباء بقطع اخلط الناقل 
الرئي�ص��ي يف حال ا�ص��تمرارها بقطع الطاقة عن املحافظة. وقال امليايل 
يف بيان ان "التيار الكهربائي انقطع عن عدد من احياء حمافظة كربالء 
اك��رث من 9 �ص��اعات"، مبينا "انني اجريت ات�ص��االت مع امل�ص��وؤولني يف 
ال��وزارة لبحث املو�ص��وع". وح��ذر امليايل ال��وزارة "من ا�ص��تمرارها يف 
حرم��ان املحافظة"، مه��دداً ب�"قطع الناقل الرئي�ص��ي للخ��ط الوطني من 

حمطات كربالء".

ق��ال وزير النف��ط جبار اللعيبي خالل منا�ص��بة يف لندن اإن م��ن حق العراق 
الو�ص��ول باإنتاجه النفطي اإىل م�صتوى يتنا�ص��ب مع احتياطياته من اخلام.
والع��راق ثاين اأكرب منت��ج للنفط يف منظمة البلدان امل�ص��درة للبرتول اأوبك، 
بع��د ال�ص��عودية.واتفق اأع�ص��اء اأوبك ومنتج��ون اآخرون من خ��ارج املنظمة 
تقوده��م رو�ص��يا العام املا�ص��ي عل��ى خف�س االإنت��اج 1.8 ملي��ون برميل 
يوميًا، لتقلي�س تخمة خمزون اخلام، ودعم االأ�ص��عار.ومبوجب االتفاق وافق 
الع��راق على تقلي�س االإنتاج مبقدار 210 اآالف برميل يوميًا.وو�ص��ل اإنتاج 
العراق اإىل 4.4 مليون برميل يوميًا يف يونيو )حزيران( ما مُيثل خف�ص��ًا ب� 

170 األف برميل يوميًا، ح�ص��ب م�ص��ح �ص��هري لرويرتز عن اإنتاج اأوبك.

اكد النائب االول لرئي�س جمل�س النواب همام حمودي، ان توقيع العقود بني 
ال�رشكات الوطنية، وخمتلف الوزارات خطوة مهمة لتحريك عجلة ال�ص��ناعة 

الوطنية وت�صغيل االأيدي العاملة وتعزيز املنتج الوطني.
وذك��ر بي��ان ملكت��ب ع�ص��و هيئة رئا�ص��ة جمل�س الن��واب ان "حم��ودي ثمن 
ا�ص��تجابة وزارة ال�ص��حة بالتعاقد مع ال�ص��ناعة واملعادن – �رشكة الن�صيج 
م��ن خالل جتهي��ز ال�رشك��ة العامة لت�ص��ويق االأدوي��ة وامل�ص��تلزمات الطبية 
التابع��ة ل��وزارة ال�ص��حة والبيئ��ة بانتاجه��ا من امل�ص��تلزمات و ال�ص��داري 
الطبية"، مرحبًا يف الوقت نف�ص��ه ب� "تعاقد �رشكة ال�ص��ناعات الهيدروليكية 
، مع وزارة النفط – �رشكة االأنابيب النفطية بتجهيزها كرفانات بقيا�ص��ات 

خمتلفة �صمن موا�صفات فنية متميزة".

اأعلن��ت جلنة الكهرب��اء يف جمل�س حمافظ��ة الب�رشة 
رف�ص��ها م�رشوعًا يق�ص��ي ب�رشاء الطاق��ة الكهربائية 
بع�رشات امللي��ارات لعدم حاجة املحافظة اىل طاقة 
اإ�ص��افية، بينم��ا حتدث��ت جلن��ة الرقاب��ة املالية يف 

املجل�س عن وجود ف�صاد يف امل�رشوع.
ومتابع��ة  املالي��ة  الرقاب��ة  جلن��ة  رئي���س  وق��ال 
التخ�صي�ص��ات يف جمل�س املحافظة اأحمد ال�ص��ليطي 
اإن "املحافظ��ة اأبرمت عقدا م��ع �رشكة )داو اجلميح( 
االإماراتي��ة ت�ص��ل قيمته اىل 83 ملي��ار دينار ل�رشاء 
الطاقة الكهربائية مبقدار 120 ميغاواط"، مبينا اأن 

"الب�رشة لي�ص��ت بحاجة اىل تلك الطاقة، وامل�رشوع 
فيه ف�صاد، ولن ن�صمح بتنفيذه".

واأ�ص��اف ال�ص��ليطي اأن "املحط��ة حتت��اج فعلي��ا اىل 
خم�صة اأ�صهر لغر�س ن�صبها، يف حني وزارة الكهرباء 
تعتقد باإمكانية ن�ص��بها وت�صغيلها خالل اأ�صبوعني"، 
الفت��ا النظ��ر اىل اأن "املعلومات التي لدينا تفيد باأن 

ال�رشكة تعتزم ن�صب توربينات قدمية".
م��ن جانبه، ق��ال رئي�س جلن��ة الكهرب��اء يف جمل�س 
املحافظ��ة جمي��ب احل�ص��اين اإن "الب���رشة ال حتتاج 
يف املرحل��ة احلالي��ة اىل ���رشاء الطاق��ة الكهربائية، 
بدلي��ل اأن املحافظ��ة ت�ص��در كميات م��ن الطاقة اىل 
حمافظ��ات اأخرى"، مو�ص��حا اأن "توقي��ت امل�رشوع 

اأي�ص��ا غ��ري منا�ص��ب، حي��ث اأن ف�ص��ل ال�ص��يف بل��غ 
ذروته".

واأ�ص��ار احل�ص��اين اىل اأن "وزارة الكهرب��اء اإذا كان��ت 
تريد ���رشاء الطاقة الكهربائية فعليها اأن تتعاقد هي 
عل��ى �رشائها ال اأن يت��م زج الب�رشة يف امل�رشوع مع 
حتمي��ل موازنة املحافظة تبعات مالية ثقيلة"، عاداً 
اأن "الب�رشة غري قادرة على �رشف ع�رشات املليارات 

لهذا امل�رشوع الذي ينطوي على مغالطات".
الب���رشة  الكهرب��اء يف  "و�ص��ع  اأن  احل�ص��اين  واأك��د 
يف حت�ص��ن م�ص��تمر عل��ى م�ص��توى االنت��اج، والي��وم 
مت ادخ��ال حمط��ة النجيبي��ة احلراري��ة اىل اخلدم��ة 
بع��د توقفها ملدة �ص��هر ب�ص��بب تعطل حمط��ة التربيد 

اخلا�صة بها، حيث اأ�ص��اف ت�صغيلها 140 ميغاواط 
اىل ال�صبكة"، مبينا اأن "املحافظة مقبلة على ت�صغيل 
الوح��دة التوليدية االأوىل ملحط��ة الهارثة االنتاجية 
لت�ص��يف 200 ميغاواط اىل ال�ص��بكة، وكذلك �ص��وف 

يتم ت�صغيل وحدة من حمطة خور الزبري".
ي�ص��ار اىل اأن مواق��ف احلكومة املحلي��ة يف الب�رشة 
ب�ص��اأن  مت�ص��اربة  والت�رشيع��ي  التنفي��ذي  ب�ص��قيها 
احلاج��ة الفعلي��ة م��ن الطاق��ة الكهربائي��ة، فمجل�س 
املحافظ��ة يتح��دث عن فائ���س باالنت��اج، ويرف�س 
�رشاء املزيد من الطاقة من القطاع اخلا�س، يف حني 
ي�ص��ري ديوان املحافظة اىل وجود نق�س حاد يتطلب 

�رشاء الطاقة من خالل ت�صييد حمطات ا�صتثمارية.

اعلن رئي���س اللجنة الزراعية يف حمافظة االنبار اأم�س 
،الثالث��اء، ان 375 ملي��ار دين��ار هي مقدار اخل�ص��ارة 
الت��ي تعر�ص��ت لها االنب��ار يف ال��رثوة الزراعية خالل 
ثالث �صنوات من �ص��يطرة تنظيم داع�س االرهابي على 

اغلب املناطق الزراعية .
وق��ال فرح��ان حمم��د يف ت�رشي��ح خا���س وح�رشي 

ملرا�ص��ل )اجلورن��ال ني��وز(، اإن" جلان��ًا حكومي��ة يف 
االنب��ار مت ت�ص��كيلها حل�رش ن�ص��بة الدم��ار التي ُقدرت 
ب��� 375 ملي��ار دين��ار يف ال��رثوة الزراعي��ة ملختلف 
املحا�ص��يل من��ذ ع��ام 2014 واىل 2016 ومت رف��ع 

ك�صوفات دقيقة اىل جمل�س الوزراء بهذا ال�صدد".
وا�ص��اف ان" امل��دة احلالية ت�ص��هد تغ��رياً ايجابيًا يف 
الواق��ع الزراعي بعد حترير املناط��ق االنبارية وعودة 
العوائ��ل النازح��ة والفالحني اىل م�ص��احات كبرية من 

ارا�ص��يهم ومت��ت زراع��ة حم�ص��ويل احلنطة وال�ص��عري 
وتاأهي��ل ارا���س زراعية ملحا�ص��يل اخل���رش والفواكة 
لك��ن نحتاج اىل دعم كبري م��ن احلكومة لعودة االنبار 
اىل م��ا كان��ت عليه م��ن ث��روة زراعية دمره��ا داع�س 

االرهابي".
وا�ص��ار حمم��د اىل ان "املر�ص��ات الزراعي��ة املحوري��ة 
واالب��ار وامل�ص��تلزمات الزراعي��ة التي كان��ت متوافرة 
يف دوائ��ر الزراعة وخمازنها احلكومية ُدمرت من قبل 

التنظيم االرهابي ما يتطلب تعوي�س الفالحني وتوفري 
االت ومر�صات حديثة وبيوت بال�صتيكية ت�صمن زراعة 

كل املحا�صيل يف كل مو�صم زراعي".
وتاب��ع قائال" الواق��ع الزراعي يف االنب��ار يحتاج اىل 
دعم دويل واهتمام اكرب خ�صو�ص��ا ان اغلب االرا�ص��ي 
الزراعي��ة يف املناطق الغربية يف ق�ص��اء القائم وراوه 
وعن��ه مازال��ت بي��د داع���س ويج��ب تطهريه��ا واإعادة 

احلياة اىل االرا�صي اخل�رشاء". 

مسؤولون في البصرة يعترضون 
على مشروع لشراء الكهرباء بسبب »شبهات فساد«

375 مليار دينار خسارة األنبار للثروة الزراعية جراء العمليات اإلرهابية 
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