
عبداهلل   اري��ز  النيابية  والطاقة  النفط  جلنة  رئي�س  قال 
كرد�ستان  اقليم  حكومتي  بني  عالقة  م�ساكل  "هناك  اإن 
يخ�س  ما  امل�ساكل  تلك  �سمن  وم��ن  بغداد،  وحكومة 

ت�سدير النفط " .
اأن  واأ����س���اف ع��ب��داهلل يف ت�����ري��ح ل��� »اجل���ورن���ال« 
اىل  ت�سل  مل  وبغداد  االقليم  يف  املتعاقبة  "احلكومات 
اتفاق حقيقي لت�سدير النفط وفق اليات وخطط مدرو�سة 
ال�سعبة،  العملة  من  املالية  للواردات   ح�سابات  ووفق 
لتنظيم  جديد  قانون  ت�ريع  ال�روري  من  انه  مبينا 
حكومة  بني  �سيا�سيا  توافقا  طياته  يف  ويحمل  العالقة 

بغداد وحكومة االقليم" .
وتابع  رئي�س اللجنة " اأن االتفاق على تخ�سي�س 17% 
ومن  ينفذ  مل  االقليم  اىل  تذهب  االحتادية  املوازنة  من 
ثم يحق القليم كرد�ستان ت�سدير نفطه اذا مل يتم ت�سديد 
التي  بغداد  حكومة  على  املرتاكمة  االقليم  م�ستحقات 
تلك  ت�سديرها  ب�سبب  لالقليم   17% ال�  ن�سبة  تعطي  ال 

ال�سحنات بطريقة غري ر�سمية".
لالتفاق  جديد  قانون  ت�ريع  �رورة  اىل  النظر  ولفت   
موؤكدا   ، كرد�ستان  واقليم  املركز  حكومتي  بني  النفطي 
ان ال بوادر التفاق نفطي بني حكومتي املركز واالقليم 
لكوننا يف نهايات العام احلايل ، معربًا عن اأمله باأن يتم 
بني  املباحثات  خالل  ومن  التو�سل 
اىل  ال���ط���رف���ني 

اتفاق نفطي ي�سمن للطرفني حقهما" . بدوره قال اخلبري 
يف ال�سوؤون النفطية ريبوار خن�س اأن "احلكومة االحتادية 
النفط  بيع  على  االقليم  اج��رت  التي  ه��ي  ب��غ��داد  يف 

وت�سديره من دون الرجوع اىل احلكومة االحتادية" .
"ح�سة  اأن   » ل�»اجلورنال  ت�ريح  يف  خن�س  واأ�ساف 
عام  ومنذ   17% تبلغ  االحتادية  املوازنة  من  االقليم 
2014 وحتى االن بداأت حكومة بغداد التخلف عن دفع 
ح�سة االقليم ، م�سريا اىل ان ت�سدير النفط من قبل االخري 
ا�سطراري ب�سبب تخلف حكومة بغداد عن اعطاء ح�سة 
االقليم والذي اأجر االخري على البحث عن م�سادر دخل 
النفط  لت�سويق  اجنبية  �ركات  مع  االتفاق  منها  اخرى 

اخلام من االقليم" .
اجلاد  احلوار  على  منفتحة  االقليم  "حكومة   اأن  وتابع 
الطرفني،  بني  العالقة  امل�ساكل  حلل  بغداد  وبني  بينها 
 ، وغريها  النفطي  واالتفاق  البي�سمركة  جملتها  ومن 
اال�سلي  التعداد  على  زادوا  الذين  النازحني  وم�سكلة 

لالقليم ما �سكل عبئا اقت�ساديا كبريا على االقليم" .
"بيع النفط اخلام من قبل حكومة االقليم  اأن  واأ�سار اىل 
ال ي�سل اىل ن�سبة موازنتها ال� %17  ومن ثم ال ت�ستطيع 
ان على  اىل  النظر  ، الفتًا  املوظفني  رواتب  تغطية حتى 
الطرفني التو�سل اىل اتفاق نفطي ي�سمن حقوق االقليم 

بالدرجة االوىل " .
النيابية زاهر  النفط والطاقة  من جهته قال ع�سو جلنة 
االقليم مع  ابرامه من قبل  الذي مت  االتفاق  ان  العبادي 
�ركة  منلك  لكوننا  قانوين  غري  يعد  االجنبية  ال�ركات 
بني  االتفاق  ثم  وم��ن  )�سومو(،  وطنية  نفط  ت�سويق  
ح��ك��وم��ة ك��رد���س��ت��ان وال�����رك��ة 
ال��رو���س��ي��ة 

يعد غري قانوين،  م�سيفا ان االقليم اعتاد خالل ال�سنوات 
ال�سابقة ومازال  على عقد االتفاقات وت�سدير النفط من 
اجراءات  وب�سمن  املركزية،  احلكومة  اىل  الرجوع  دون 
ان    "  ،» »اجلورنال  ل�  العبادي  واأ�ساف  قانونية.  غري 
نتيجة ت�سديرها  لالقليم  امل�ستح�سلة  النفطية  الواردات 
ال توزع على املواطنني يف كرد�ستان بل تذهب كح�س�س 
بني �سخ�سيات �سيا�سية متنفذة يف االقليم وهذا ما �سّبب 
ان  اىل  م�سريا   ، االقليم  يف  للموظفني  الرواتب  باأزمة 
كرد�ستان ارتاأت بيع ح�ستها من النفط من دون الرجوع 
اىل بغداد ومن ثم تكون احل�سة عن ال�سادرات الفعلية “.
وتابع العبادي ” اأن احلكومة املركزية قامت باجراءات 
كمنع  �سيطرتها  نطاق  عن  تخرج  التي  التعاقدات  منع 
يف  اخلام  النفط  ا�ستك�ساف  من  موبيل  اوك�سون  �ركة 
اجلنوب  اعمالها يف  االقليم ومنعت موبيل من ممار�سة 
منع  مع  حتى  العمل  مت  االج��راء  هذا  من  الرغم  وعلى   ،
احلكومة العراقية لوجود جهات متنفذة تف�سح املجال”.

وا�سار اىل ” ان حكومة االقليم جتازوت الت�سدير النفطي 
اىل اكرث من 750 الف برميل يوميا وقد ت�سل اىل مليون 
الداخلي  اال�ستهالك  عن  النظر  ب�رف  يوميا  برميل 
املركز  ت�سعرية  عن  يختلف  النفطي  للرميل  وال�سعر 
وال�سوق العاملية ب�) ماين�س 7 او 6 (  وهذا يذهب ربحًا 

اىل ال�ركات اخلارجية وخ�سارة لبغداد “.
النفط والغاز �سيبقى معلقًا  ” ان  قانون  العبادي  وبني 
النفط  جلنة  وحاولت  احلالية  الت�ريعية  ال��دورة  خالل 
والغاز  النفط  �ركة  لقانون  القانون  جتزئة  والطاقة 
القوانني  وهذه  النفطي  واملجل�س  والغاز  للنفط  وقانون 
مت  وق��د  املقبلة  ا�سهر  ال�ستة  خ��الل  ت�ريعها  الميكن 
بيانات  “.واأظهرت  ما�سية  �سنوات  ت�سع  ملدة  تعطيلها 
اأن الناقلة  توم�سون رويرتز اخلا�سة بتتبع ال�سفن 
جديد  من  ظهرت  نيفرالند 
لة  قبا

ال��رادار  اأجهزة  على  من  اختفت  بعدما  مالطا  �سواحل 
يونيو حزيران عندما  الثالثني من  بالقرب من كندا يف 
اإقليم  من  نفط  لنقل  ت�ستاأجرها  فيتول  �ركة  كانت 
اإىل �رق كندا  الناقلة متجهة  العراق. وكانت  كرد�ستان 
لتفريغ ال�سحنة يف نهاية يونيو حزيران عندما اأ�سدرت 
ال�سحنة  على  بالتحفظ  اأمرا  الكندية  االحتادية  املحكمة 

بناًء على طلب من وزارة النفط العراقية.
ويقول العراق اإن حكومة االإقليم خ�س�ست ال�سحنة على 
طلب  جانب  واإىل  لفيتول.  وباعتها  قانوين  غري  نحو 
دعوى  ال��وزارة  اأقامت  كندا،  اإىل  قدمته  ال��ذي  التحفظ 
 32.5 بقيمة  تابعتني  و�ركتني  فيتول  بحق  منف�سلة 

مليون دوالر
وبح�سب نظام تتبع ال�سفن تبدو الناقلة فارغة

يف  النفط  لتجارة  م�ستقلة  �ركة  اأكر  فيتول،  وامتنعت 
العامل، عن التعليق.

اإقليم كرد�ستان معركة طويلة  بغداد وحكومة  وخا�ست 
�سبه  االإقليم  من  اخل��ام  وت�سويق  ت�سدير  حق  ب�ساأن 
اإقليم كرد�ستان ت�سدير كميات  امل�ستقل، وبداأت حكومة 
حمدودة عر �ساحنات اإىل موانئ تركيا يف 2012 قبل 
بزيادة  لها  �سمح  ما  تركيا،  اإىل  اأنابيب  خط  تبني  اأن 
مليون  اإىل  الناقالت  حموالت  حجم  لي�سل  ال�سادرات 

برميل من النفط يف منت�سف 2014
لها  تعر�س  التي  والهجمات  داع�س  تنظيم  ظهور  وبعد 
خط االأنابيب العراقي املتجه اإىل تركيا، خفت التوترات 
ب�ساأن �سادرات النفط و�سارت بغداد ت�ستخدم حاليا خط 

اأنابيب اإقليم كرد�ستان اإىل تركيا
فاإن  اأوروب��ا،  اإىل  ع��ادة  كرد�ستان  نفط  يتدفق  وبينما 
اأمريكا  ع��ن  بعيدا  بو�سوح  وجهتهم  ح��ول��وا  التجار 
مليون  حتمل  كانت  ناقلة  العراق  منع  اأن  منذ  ال�سمالية 
برميل من النفط من تفريغ ال�سحنة يف الواليات املتحدة 
الواليات  اإىل  اأ�سغر  �سحنات  ت�سليم  وجرى   ،2014 يف 

املتحدة قبل ذلك.

وسط غياب الخطط  الناجعة.. 
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اقتصاديات العراق بالتزامن مع التصعيد السياسي

كردستان تصدر شحنات نفط من دون علم بغداد 
بغداد -  فادية حكمت 

لماذا .. تصبح االقامة

    في المدن باهظة الثمن؟

أميركا تتشدد في السماح 

   ببيع أصول إلى الصين

240 ألف سائح من العراق زاروا تركيا

اللعيبي: النفط حريصة على تطوير 
الحقول الحدودية المشتركة

االتحاد األوروبي يخصص 7 ماليين دوالر 
لمشاريع المياه في كردستان

ق��دم النائ��ب هيثم اجلب��وري، ال�س��بت، ثالثة خي��ارات حلل �س��حة املياه يف 
حمافظ��ة باب��ل، يف ح��ني طال��ب بالغ��اء اوام��ر الق��اء القب�س بح��ق بع�س 

املتظاهرين الذين ا�سطروا اىل قطع الطريق ال�ريع على خلفية ذلك.
وقال اجلبوري يف بيان  �سحفي "�سنقدم ثالثة خيارات اىل احلكومة للعمل 
على حل م�س��كلة �س��حة املياه يف بابل وخا�س��ة مناطق النيل واملحاويل"، 
مبين��ا ان "من �س��من ه��ذه اخليارات تخ�س��ي�س مبلغ على منح��ة الطوارئ 
وب�س��كل عاجل ج��دا لتبطني اجل��زء االول من جدول الني��ل وربطه بالتبطني 
احل��ايل". وا�س��اف اجلب��وري ان "االقرتاح الث��اين هو ازال��ة التبطني احلايل 
وتزويد اجلدول مب�س��خات كهربائية عمالقة ل�س��مان و�سول املياه اىل اخر 
القرى"، م�س��ريا اىل ان "االقرتاح الثالث واالخري هو البدء بحفر دوار يتجاوز 

منطقة التبطني ل�سمان تدفق املياه حلني تبطني اجلزء االول".
وطال��ب اجلبوري ب�"الغاء اوامر القاء القب�س بحق بع�س املتظاهرين الذين 
ا�سطروا اىل قطع الطريق ال�ريع بعد ان عجزوا عن املطالبة بحقوقهم وعدم 
ال�س��ماع لهم طيلة خم�س �س��نوات حيث و�س��ل بهم االمر اىل ان ي�ربوا مياه 
االب��ار املليئة باالمالح والكريت"، م�س��ريا اىل "انن��ا جمعنا تواقيع لغر�س 
عر�س املو�سوع على جمل�س النواب بجل�سته اليوم والتي تت�سمن ا�ست�سافة 
الوزراء املعنيني لبحث تلك امل�ساألة". وت�سهد حمافظة بابل ال�سيما مناطقها 
ال�س��مالية اأزم��ة مياه كب��رية، يف حني عزت احلكوم��ة املحلية يف املحافظة 
تل��ك االزم��ة اىل التجاوزات على نه��ر الف��رات. واأعلن وزير امل��وارد املائية 
ال�س��ابق حم�س��ن ال�س��مري، يف )22 ني�س��ان 2015(، و�س��ع خطة للق�س��اء 
على �س��ح املياه يف حمافظات الفرات االأو�س��ط، م�س��ريا اإىل اأن اخلطة تق�سي 

بتحويل جزء من مياه نهر دجلة اىل نهر الفرات. 

ذكرت تقارير ان ما يقارب 240 الف �سائح من اإقليم كرد�ستان والعراق قد 
زاروا تركيا خالل الن�سف االأول من العام احلايل.

وبح�س��ب اإح�سائية لوزارة ال�س��ياحة الرتكية فان مليونا و800 الف �سائح 
دخل��وا اأرا�س��ي البالد، اذ ت�س��درت رو�س��يا الئحة اكرث البل��دان التي يتوجه 
مواطنوها اىل تركيا لل�س��ياحة بن�س��بة %80، بواقع 928 الف �سائح خالل 

االأ�سهر ال�ستة االأوىل من عام 2017.
وكان م��ن ب��ني االإح�س��ائية بل��دان اأخ��رى مث��ل اي��ران واملاني��ا، ولبن��ان 
وال�س��عودية وقطر، وتتح�س��ل تركيا عل��ى واردات تقدر ب��� 30 مليار دوالر 

�سنويا من قطاع ال�سياحة اذ ميثل الدخل الرئي�سي لها.

اأك��د وزير النفط جبار اللعيبي حر�س ال��وزارة على تطوير احلقول احلدودية 
امل�سرتكة مع دول اجلوار لال�ستفادة من الرثوة النفطية والغازية.

وا�سار اللعيبي اثناء ح�سوره حفل اجناز البئر الثالثة يف الب�رة وتد�سينها 
اىل اأن ال��وزارة َما�س��ية بتطوي��ر االبار العراقية امل�س��رتكة م��ع دول ِاجلوار 
ِم�س��دداً عل��ى ���رورة ِمواكب��ة ِالتقني��ات ِوالتكنولوجيا احلديث��ة يِف جمال 
احلفر للو�سول اىل نتائج �ريعة ومنجزات كبرية يف تاأهيل احلقول واالبار 

النفطية املكت�سفة.
وق��ال وزي��ر النف��ط ان نتائ��ج عمليات احلف��ر يف حق��ل ال�س��ندباد النفطي ، 
تب���ر بطاق��ة مكمني��ة ترف��د الطاق��ات االنتاجبة حلق��ول الب���رة ، معلنا 
اإكم��ال عملي��ات احلف��ر يف البئر ٣ م��ن احلقل . وق��ال اللعيب��ي” اإن العراق 
ما���سٍ با�س��تثمار احلق��ول احلدودية التي متتل��ك مكامن هائل��ة من الرثوة 
الهيدروكاربوني��ة وباأياد عراقي��ة بحتة “. يذكر اأن حقل ال�س��ندباد النفطي 
احل��دودي مع اإيران ا�س��ُتثمر من قبل مالكات اجله��د الوطني ومت حفر ثالث 

اآبار وهي االآن يف مرحلة الربط وبناء املن�ساآت ال�سطحية. 

قال وزير الزراعة يف حكومة اقليم كرد�س��تان عبد ال�س��تار جميد، ان منظمة 
اليون�س��كو وبالتع��اون مع حكومة اقليم كرد�س��تان واحلكومة االحتادية يف 
بغداد، �س��تنفذ م�س��اريع خا�س��ة باملياه اجلوفي��ة، بتكلفة تبل��غ  6 ماليني 
و640 الف دوالر. واأ�س��اف جميد يف ت�ريحات لو�س��ائل اعالم كردية،ان 
"اخلطة تتاألف من مرحلتني، االأوىل بتكلفة تبلغ 640 الف دوالر، واالأخرى 
تبلغ 5 ماليني دوالر، وهي مدفوعة من قبل االحتاد االوروبي"، الفتًا النظر 
اىل ان "هناك م�روعا اآخر بكلفة مليون دوالر، تقيمه اليون�سكو مع حكومة 

االقليم، بتمويل من وكالة التنمية ال�سوي�رية.

ق��ال املدي��ر الع��ام لل�رك��ة العامة للنق��ل البحري 
التابع��ة ل��وزارة النق��ل، ك��رمي كنه��ل اجلاب��ري يف 
ت�ريح  �س��حفي ان �ركته ق��ررت �راء باخرتني 
من من�ساأ ياباين بحمولة )30 – 35( األف طن لرفد 
اال�س��طول البحري، ما يرفع ع��دد البواخر العمالقة 
واحلديث��ة يف اال�س��طول البحري اىل �س��ت باخرات، 

�سمن اخلطط املعدة لتكون ال�ركة ناقاًل وطنيًا.
 وب��ني ان ت�س��ديد ا�س��عار تلك البواخ��ر البالغة )48 

– 55( ملي��ون دوالر، �س��تكون على �س��كل دفعات 
وم��ن ثم فان ذلك ال يكلف خزين��ة الدولة اي اموال 
لكون تلك االموال �ست�سدد مما تتحقة الباخرتان من 
ارباح مالية ال�س��يما بع��د ان مت االتفاق مع ال�ركة 
العامة لتجارة احلبوب العراقية على نقل مفرداتها، 
كا�سفا يف ال�س��اأن ذاته عن وجود م�ساع البرام عقد 
لتكون ر�سميًا ناقال لب�س��ائعها ال�سيما بعد امتالك 
بواخ��ر ذات حم��والت كب��رية .وا�س��ار اجلابري اىل 
اهمية ما �سي�س��كله ذلك من مردود اقت�س��ادي كبري 
لل�ركة ب�س��كل خا�س والدولة ب�س��كل عام، ال�سيما 

ان القان��ون ين���س عل��ى احت�س��اب 45 باملئ��ة من 
االرب��اح للدولة، ومن ثم ف��ان ال�ركة حتر�س على 
ان تعتمدها جميع موؤ�س�سات الدولة لنقل ب�سائعها، 
مبين��ا ان النق��ل البح��ري الوطن��ي ل��ه العدي��د م��ن 
املمي��زات، منه��ا توف��ري احلماي��ة االمني��ة الكاملة 
للب�سائع، عالوة على ان االموال التي �ست�رف يف 

عملية النقل �ستذهب اىل موؤ�س�سة حكومية.
 وا�ساف: ان ال�ركة تدر�س حتويل �سيانة وتاأهيل 
بواخرها يف م�س��فن اجلانب الكويت��ي، اإذ اطلع وفد 
م��ن ال�ركة برئا�س��ته ميدانيا على واق��ع العمل ما 

�س��يوفر امواال كبرية لل�رك��ة، الأن عمليات التاأهيل 
كانت جت��رى يف موانئ دولة االمارات، منوها بان 
عملية الت�س��فني حتتاج اىل اعماق كبرية ت�س��ل اىل 
20 مرتا وان انهر البالد تفتقر اىل هذا امل�ستوى من 

العمق. 
ي�سار اىل ان ال�س��فن التابعة لل�ركة كانت تعر�ست 
خ��الل االح��داث التي رافقت �س��قوط النظ��ام املباد 
خ��الل العام 2003، اىل التدمري نتيجة الق�س��ف او 
التخريب او كان النظام الدكتاتوري املقبور قد قام 

ببيع عدد كبري منها قبل ذلك.

�سجل موؤ�ر �سوق العراق لالوراق املالية ارتفاعا ملحو�سا 
يف عدد وقيمة اال�س��هم املتداولة خالل اال�س��بوع املا�سي، 
يف وقت مت تنفيذ �س��فقة جتاوزت قيمته��ا ع�رة مليارات 

�سهم خالل اال�سبوع نف�سه.
وق��ال املدي��ر التنفيذي لل�س��وق ط��ه اأحمد عبد ال�س��الم يف 
بيان �سحفي ان "�س��وق العراق لالوراق املالية نظم خالل 

اال�س��بوع املنته��ي يف الع�ري��ن م��ن متوز احل��ايل خم�س 
جل�سات للتداول يف ال�سوق النظامي وجل�سة واحدة للتداول 
يف ال�سوق الثاين، مو�سحا ان ال�ركات املدرجة يف ال�سوق 
تبلغ )101( �ركة م�س��اهمة منها )72( �ركة مدرجة يف 
ال�س��وق النظام��ي و)29( �رك��ة مدرجة يف ال�س��وق الثاين 
حيث تداولت خالل جل�س��ات اال�سبوع املا�سي ا�سهم )44( 
�رك��ة يف ال�س��وق النظامي و�ركة واحدة فقط يف ال�س��وق 

الثاين" .

واأك��د ان "ع��دد اال�س��هم املتداولة لال�س��بوع املا�س��ي بلغ 
)31( ملي��ار �س��هم مقابل  )1( مليار �س��هم لال�س��بوع الذي 
قبله مرتفعا بن�سبة )%1514.67.78(  قيا�سا باال�سبوع 
ال��ذي قبل��ه اما قيمة هذه اال�س��هم فق��د بلغ��ت )14( مليار 
دينار مقابل )1( مليار دينار لال�سبوع الذي �سبقه مرتفعة 

هي االخرى بن�سبة  )1170.55%.(.
وتاب��ع عبد ال�س��الم ان "عدد ال�س��فقات املنفذة لال�س��بوع 
املا�س��ي بلغ��ت )1657( �س��فقة مقابل )1235( �س��فقة 

لال�سبوع الذي قبله واقفل موؤ�ر ال�سوق ISX 60  يف اأخر 
جل�س��ة من اال�س��بوع ب� )564.98( نقطة منخف�س��ا بن�سبة 

." %0.93 عن اغالقه لال�سبوع الذي قبله 
واأ�س��ار اىل اأن "ع��دد ال�س��فقات املنف��ذة خ��الل اال�س��بوع  
املا�س��ي بلغت �س��فقة واحدة  وبلغ عدد اال�س��هم املتداولة 
بلغ��ت  بقيم��ة  �س��هم   )25،714،627،012( خالله��ا 
)10،542،997،075( دين��ار وه��ي نف��ذت عل��ى ا�س��هم 

�رك��ة امل���رف التج��اري العراق��ي" .

النقل: زيادة أسطول البالد البحري 
إلى 6 باخرات  

ارتفاع مؤشر سوق العراق لألوراق المالية وعقد صفقة بعشرة مليارات دينار

 نائب يقدم ثالثة خيارات لحل شحة 
المياه في بابل  

أسعار العمالت 
األجنبية بالدينار

126323 155432139122.550 12943151651 3031330.770
دينار أردنيدينار بحرينيدرهم إماراتيريال سعوديجنيه مصريتومان إيرانيجنية استرلينييورودوالر أميركي ليرة سوريةليرة لبنانية دينار كويتي 
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