
قال ع�ضو جلنة النفط والطاقة النيابية زاهر العبادي غن 
بالنفع  تعود  والغاز  النفط   يف  اال�ضتثمارية  " امل�ضاريع 

على جميع املحافظات بال ا�ضتثناء " . 
واأ�ضاف العبادي يف ت�رصيح لـ »اجلورنال « ، " اأن على 
احلكومة بذل املزيد من اجلهود وامل�ضاعي ال�ضتثمار الغاز 
الهدر   لكونه يحرق بكميات كبرية جدا ويدخل يف خانة 
اعطى   التي   2017 موازنة  قانون  ان  اىل  النظر  الفتًا   ،
ح�ضة  5 % ملحافظة  الب�رصة  لكن  مت طعن بالقانون 
مالية  قوانني  توجد هناك  ال  ثم  ومن  احلكومة،  قبل  من 
على  تعود  الغاز  من  وا�ضتثماره  ت�ضديره  يتم  ما  حول 
املحافظة ، معربًا عن اأمله باأن يكون هناك طعن مردود 
املــوارد  من  املحافظة  ح�ضة  الإعطاء  الق�ضاء  قبل  من 

النفطية والغاز " .
ح�ضة  بت�ضديد  احلكومة  تلزم  ان  يجب    " انــه  وتــابــع 
م�ضريا    ،" والنفط  الغاز  وت�ضدير  انتاج  من  املحافظة 
اىل ان الن�ضب الت�ضديرية للنفط اخلام من 
 3.5 تبلغ  ــراق  ــع ال

ن�ضبته  ما  منها  يكون  ان   ويجب   ، يوميا  برميل  مليون 
احلكومة  ان  مبينا   ، الب�رصة  حمافظة  اىل  يعود   5%
بداأت بت�ضدير املكثفات من الغاز لكن الب�رصة مل تت�ضلم 
اي  واردات مالية منها  يف حال لو مت اعطاء تلك الن�ضب 
اي  به  تتمتع  ال  اقت�ضادي  انتعا�ش  الب�رصة  �ضيكون 

حمافظة اخرى " .
وبني ع�ضو جلنة النفط والطاقة " ان احلكومة االحتادية 
النفط  انتاج  من  الب�رصة  ملحافظة  الـ5%  ح�ضة  متنع 
والغاز،  مربرة ان الو�ضع االقت�ضادي التق�ضفي للبلد مينع 
اىل  م�ضريا  للمحافظة،  الــواردات  اموال  من  ن�ضبة  اعطاء 
 87%  _85 ان حمافظة الب�رصة متنح احلكومة ما بني 
واردات من العملة ال�ضعبة للموازنة االحتادية وال تت�ضلم  

ح�ضتها البالغة 5% " .
"  جمل�ش الب�رصة  طالب  اأن  ولفت العبادي االنتباه اىل 
بح�ضته للعام احلايل البالغة 3.5 تريليون دينار ، مبينا 
يف  واخلدمية  اال�ضتثمارية  امل�ضاريع  من  الكثري  توقف 
ان وزارة  ، وموؤكدا  املالية  ال�ضيولة  ب�ضبب قلة  املحافظة 
فيها  ح�ضة  لها  والتي  الب�رصة  غاز  �رصكة  متتلك   النفط 
، ومن ثم هناك   49% % و�رصكة �ضل م�ضيو بي�ضي   51
امل�ضاحبة  الغازية  املحروقات  من  للتقليل  كبرية  خطط 
ال  انــنــا  اىل  م�ضريا   ، النفط  النــتــاج 
اعــطــاء  ميكننا 

ال�ضيولة ونكتفي ب�رصكات  ب�ضبب قلة  اجنبية  ا�ضتثمارات 
النفط  جمال  يف  لال�ضتثمار  الب�رصة  وغاز  اجلنوب  غاز 
والطاقة  النفط  جلنة   ع�ضو  قال  جهته  من    .  " والغاز 
»اجلورنال  لـ  ت�رصيح  يف  ر�ضيد  �ضديق  طارق  النيابية  
«  ، " اإن العراق يحتاج اإىل توّجه حقيقي ال�ضتثمار الغاز 
واإعــادة  النفط،  ا�ضتخراج  لعمليات  امل�ضاحب  الطبيعي 
انتاجه وعدم هدره عرب ا�ضتغالله ب�ضكل امثل �ضواء كان 
ام  الكهربائية  املولدات  لت�ضغيل  اأم  املحلي  لال�ضتهالك 

ت�ضديره مثل النفط " . 
اإىل  حتتاج  الــروة  هذه  ا�ضتثمار  عملية   " اإن   واأ�ضاف، 
�ضناعات تعتمد الغاز املنتج حمليًا الإنتاج مواد خمتلفة 
االأ�ضمدة  ال�ضوق املتزايد عليها، مثل �ضناعة  تغطي طلب 

الكيماوية، على ان يتم ت�ضدير الفائ�ش اإىل اخلارج " .
كما لفت االنتباه اإىل اأن " املوؤ�رصات توؤكد وجود كميات 
كبرية من الغاز يف حمـافــظة االأنبار غربي العراق ويف 
كركوك  حمافظة  يف  كما  جنوبيه  والب�رصة  العمارة 

�ضماليه والتي حتوي ماليني املكعبات من الغاز " .
وطالب ر�ضيد، احلكومة املركزية باإيالء ملف الغاز، اهمية 
ال�ضناعات  من  الكثري  يف  يدخل  وانــه  ال�ضيما  ق�ضوى 

املحلية.. " .
 بدوره  اأكد اخلبري النفطي ،حمزة اجلواهري يف ت�رصيح 
لدى  هاج�ضا  اأ�ضبح  الغاز  ملف   " ان   » »اجلــورنــال   لـ 

احلكومات املتعاقبة على وزارة النفط " . 
واأ�ضاف:  " الغاز الطبيعي بحاجة 
الكثري  اىل 

املاء،  ومن  الكربيت  من  معاجلته  منها  املعاجلات  من 
باال�ضافة اىل عمليات �ضخه عرب انابيب عمالقة متتد من 
اق�ضى اجلنوب باجتاه �ضمال البالد لتوزيعه ب�ضكل كفوء 
امل�ضاريع  تزويد  ثم  ومن  الكهرباء  توليد  حمطات  على 

البرتوكيمياوية" .
للغاز  االنتاجية  املنظومة   " ان  اىل  اجلواهري  واأ�ضار  
االموال  روؤو�ــش  منها  املقومات  من  الكثري  اىل  بحاجة 
اىل  باال�ضافة  الدقيق،  والت�ضميم  االمثل  والتخطيط 
كي  العراق  يف  العاملة  النفط  �رصكات  قبل  من  م�ضاهمة 
تتحمل جزءاً من االعباء املالية التي تتعلق بهذا امل�رصوع 

 . "
اخلطوات  هذه  حتقيق  باال�ضتطاعة  لو   " قائال  وا�ضتدرك 
�ضوف تكون عمليات توليد الكهرباء م�ضاألة �ضهلة للغاية 
وتكون ذات كفاءة عالية، ومن ثم �ضمان 50 �ضنة قادمة 

يف ا�ضتغالل الغاز بال�ضكل االمثل " .
جميب  الب�رصة،  حمافظة  جمل�ش  ع�ضو  اأن  اىل  ي�ضار 
احل�ضاين اكد ان ارتفاع �ضادرات الغاز من الب�رصة ال يدر 
بعائداته على املحافظة وهو مو�ضوع مطابق ملو�ضوع 

النفط واكذوبة البرتو دوالر.
وذكر احل�ضاين يف ت�رصيح �ضحفي " ان "ارتفاع �ضادرات 
الب�رصة ال ينفع املحافظة ب�ضيء طاملا كانت  الغاز من 
احلكومة هي ذاتها والنظام املايل ذاته املعمول به مع 
مو�ضوع  يف  الب�رصة  على  االكذوبة  مار�ضوا  الذين  بقاء 
للب�رصة  حدث  "ما  ان  مبينا  النفط"  من  دوالر  البرتو- 
من انتاجها للنفط �ضيحدث يف انتاجها للغاز ولن ت�ضتفيد 

منه باأي حال من االحوال".

العراقيون يتصدرون سوق 

التعامالت العقارية في تركيا 
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اقتصاديات العراق عائداتها تشكل 85% من اإليرادات العامة..

 البصرة تقاضي الحكومة للحصول على 3 ترليونات دينار
بغداد -  فادية حكمت 

االقتصاد البريطاني 

    وتحديات ما بعد البريكست

السعودية تتعهد بخفض 

صادراتها من النفط

 النفط: إيرادات الخام في حزيران 
أكثر من 4 مليارات دوالر

التأمين الوطنية تعلن حصولها على 
أقساط بقيمة 97.7 مليار دينار

دليل سياحي جديد ألهوار ذي قار وآثارها

 �ضــوت جمل�ــش حمافظة ديــاىل، علــى تنفيــذ 29 م�رصوعا جديــدا يف �ضتة 
قطاعــات خدمية رئي�ضية بتمويل من الــواردات املحلية للمحافظة، يف حني 
اأكــدت ع�ضــو يف املجل�ش اأن امل�ضاريــع �ضت�ضتقطب املزيد مــن العاطلني عن 

العمل وتوؤدي اىل معاجلة ملف اخلدمات يف مناطق عديدة.
وقالــت ع�ضو جلنــة اخلدمات يف املجل�ــش جناة الطائــي يف حديث �ضحفي  
اإن "جمل�ــش دياىل �ضّوت باالأغلبية املطلقة يف جل�ضة ر�ضمية ح�رصها اأغلب 
االأع�ضــاء على تنفيــذ 29 م�رصوعا جديدا يف �ضتة قطاعــات خدمية رئي�ضية 

بتمويل من الواردات املالية املحلية".
واأ�ضافــت الطائي، اأن "كلفــة كل م�رصوع ال تزيد علــى 150 مليون دينار"، 
موؤكــدة اأن "امل�ضاريع �ضُتحدث تغيرياً جيــداً يف البعد االقت�ضادي وت�ضتقطب 
املزيد من العاطلني عن العمل وتوؤدي اإىل معاجلة ملف اخلدمات يف مناطق 

عديدة من دياىل".

   اأعلنــت وزارة النفــط الثالثاء معدل ال�ضادرات وااليــرادات املتحققة ل�ضهر 
حزيــران  املا�ضي، بح�ضــب االح�ضائية النهائية ال�ضادرة عن �رصكة ت�ضويق 
النفــط العراقية "�ضومو". وقال املتحدث با�ضم وزارة النفط عا�ضم جهاد يف 
ت�رصيــح �ضحفــي اإن كمية ال�ضادرات مــن النفط اخلام بلغــت )98( مليون 
و)200( الــف برميــل، بايــرادات بلغــت اكــر مــن )4( مليــارات و)144 ( 
مليون دوالر. واأ�ضاف ان "جمموع الكميات امل�ضدرة من النفط اخلام ل�ضهر 
حزيــران املا�ضي من احلقــول النفطية يف و�ضط وجنوب العــراق بلغت اكر 
من )97( مليونا و)500( الف برميل بايرادات بلغت )4( مليارات و)117( 
مليون دوالر، يف حني كان جمموع ال�ضادرات من نفط كركوك )700( الف 

برميل، بايرادات بلغت )27( مليون دوالر .
وا�ضــاف جهــاد ان معــدل �ضعــر الربميــل الواحــد بلــغ )42،200( دوالر .

وا�ضــار اىل ان الكميــات امل�ضــدرة مت حتميلها من قبــل )36( �رصكة عاملية 
خمتلفــة اجلن�ضيات، مــن موانئ الب�رصة وخور العميــة والعوامات االحادية 

على اخلليج ومن ميناء جيهان الرتكي على البحر املتو�ضط .

اأعلنــت �رصكة التاأمــني الوطنية، ح�ضولها على اأق�ضــاط تاأمني بقيمة 97.7 
مليار دينار لعام 2016. وقالت ال�رصكة يف تقريرها ال�ضنوي للعام 2016   
اإن "التعوي�ضــات املدفوعة انخف�ضت بن�ضبة 19 باملئة عما بلغته يف العام 
ال�ضابق"، مبينــة ان "التعوي�ضات املدفوعة لعام 2016 بلغت 38 مليارا و 
627 مليونــا و 858 الف دينار مقابــل تعوي�ضات مقدارها 47 مليارا و 

."2015 423 الف دينار  للعام  448 مليونا و 
ولفــت التقرير االنتبــاه اىل ان "حجم اال�ضتثمــارات للعام 2015 بلغ 171 
مليــارا و 263 مليونــا و956 الــف دينار مقابل حجــم ا�ضتثمارات بلغ يف 
العــام ال�ضابــق 157  مليــارا و 570 مليونــا و 780 الــف دينــار وبزيادة 
بلغت ن�ضبتهــا 8 باملئة". وا�ضاف ان "ايــرادات اال�ضتثمارات للعام 2016 
بلغــت 8 مليــارات و 402 مليون و 492 الف دينــار مقابل ايرادات حتققت 
يف العــام ال�ضابــق بلغــت 7 مليــارات و 215 مليونــا و30 الــف دينار، اي 
بزيادة بلغت ن�ضبتها 16 باملئة". وبني "وجود عدد من امل�ضاكل واملعوقات 
التــي اعرت�ضت عمــل ال�رصكة منها عدم جتديد كثري من وثائق القطاع العام 
ب�ضبــب تقليل تخ�ضي�ــش فقرة التاأمني يف املوازنــة"، م�ضيفا ان "العمليات 
الع�ضكرية يف املحافظات التي جتري فيها ادت اىل خ�ضارة ال�رصكة عدداً من 
الوثائــق التاأمينيــة هناك، اىل جانب عدم وجــود موازنة ا�ضتثمارية ما ادى 

اىل توقف كثري من امل�ضاريع اال�ضتثمارية".

قالــت جلنــة ال�ضياحــة واالثــار يف جمل�ــش حمافظــة ذي قار الثالثــاء انها 
�ضتعمل على ا�ضدار دليل �ضياحي جديد للمناطق ال�ضياحية يف املحافظة .

وذكــرت رئي�ضــة اللجنة اجيال املو�ضوي  يف حديــث �ضحفي ، انه بعد جناح 
الدليــل ال�ضياحــي اخلا�ــش مبتحــف النا�رصية ، ارتــاأت اللجنــة العمل على 
ا�ضــدار دليــل �ضياحــي �ضامــل للتعريف باملناطــق ال�ضياحيــة املتنوعة يف 
املحافظــة . وبينــت ان الدليــل ال�ضياحي اجلديــد �ضي�ضم �ضــورا لزقورة اور 
االثريــة واالماكــن الرتاثيــة واملــزارات الدينيــة واملراقــد ف�ضال عــن �ضور 
م وينَتج بدعم  لالهــوار معززة باالحداثيات . وا�ضــارت اىل ان الدليل �ضي�ضمَّ
وتوزيــع مــن عدة جهات ابرزها جامعتا ذي قــار و �ضومر ، و�ضيكون باللغة 

العربية على ان ي�ضدر الحقا باللغة االنكليزية . 

اأكــد �ضنــدوق اإعــادة اإعمــار املناطــق املت�ــرصرة مــن 
العمليات االإرهابيــة، اأن اأموال املنح والقرو�ش ال تدخل 
ح�ضابــه واأن عمله هو التن�ضيق مــا بني اجلهات املقِر�ضة 
والــوزارات القطاعيــة يف حتديــد امل�ضاريــع ال�رصورية، 

نافيًا ا�ضترياده اأية اآليات من ال�رصكات.
وقالت اإدارة ال�ضندوق يف بيان  �ضحفي  اإن تخ�ضي�ضات 
املوازنــة  مــن  دينــار  مليــار   500 البالغــة  ال�ضنــدوق 
الفيدراليــة كانــت قبــل ت�ضلمنا مهــام ال�ضنــدوق وللعام 
2015 وكانــت التخ�ضي�ضــات باملوازنة ومل تدخل يف 
ح�ضــاب ال�ضنــدوق اطالقا ، مبينــة اأن "الدكتور م�ضطفى 
الهيتي ت�ضلم رئا�ضــة ال�ضندوق بتاريخ 24 ت�رصين االأول 

2016 وكانــت نهايــة ال�ضنــة املاليــة".

يابانيــة  منحــة  هنــاك  "لي�ضــت  اأنــه  البيــان  واأو�ضــح 
مببلــغ 250 مليــون دوالر اإىل �ضنــدوق اإعــاة االإعمــار، 
وال�ضنــدوق ال تدخــل حل�ضابــه اأموال املنــح اأو القرو�ش، 
اجلهــات  بــني  مــا  التن�ضيــق  هــو  ال�ضنــدوق  واأن عمــل 
امل�ضاريــع  القطاعيــة يف حتديــد  والــوزارات  املقر�ضــة 
ال�رصوريــة وي�رصف علــى عمل الــوزارات القطاعية التي 
تت�ضلــم قيمة امل�ــرصوع من وزارة املاليــة وتبقى املبالغ 
كافــة يف ح�ضاب اجلهة املقر�ضة ت�ــرصف منها للجهات 
امل�ضتفيــدة ح�ضــب ن�ضــب االجنــاز". وتابــع، اأن "قر�ــش 
التنميــة االملــاين والذي قيمته 500 مليــون يورو اأي ما 
يعــادل 550 مليــون دوالر امريكي وكذلــك قر�ش البنك 
الدويل والذي قيمته 350 مليون دوالر امريكي ُقّدما اىل 
احلكومة العراقية، وال�ضنــدوق ين�ضق العمل بهذا القر�ش 
مع الــوزارات القطاعية، اما املنحــة الكويتية فهي 100 

مليــون دوالر ح�ضــل عليهــا ال�ضندوق من خــالل زيارة 
قــام بها الهيتي علــى راأ�ش وفد من ال�ضنــدوق، واملنحة 
خم�ض�ضــة لقطــاع ال�ضحــة مت حتديــد م�ضاريعهــا مــع 
اجلانب الكويتــي واملبالغ ي�رصف عليها �ضندوق التنمية 
الكويتــي، ف�ضال عن منحــة على �ضكل اليــات من ال�ضني 
بقيمــة 9 ماليني دوالر ت�ضــل اىل العراق يف نهاية العام 

."2017
وبــني، اأن "ال�ضندوق مل ي�ضتــورد اأية اآليات من اأية �رصكة 
ر�ضينــة اأو غــري ر�ضينــة حتــى االآن، وقــد ا�ضتف�رصنا من 
وزارة التجــارة /ال�رصكــة العامة لل�ضيــارات عن امكانية 
التجهيــز واال�ضعــار، ومت ايقاف العمل بالكتــاب املر�ضل 
لهــم بعــد ذلك لوجــود خطــاأ يف املوا�ضفــات املطلوبة"، 
مطالبا "من افرتى علينا حول اق�ضاء �رصكات واالعتماد 
على �رصكات اأخرى بتقدمي هذا الدليل اإذا كان �ضادقا يف 

قولــه، فلي�ــش هناك دول مانحة عديدة كمــا ذكر، كما اأن 
كل منحة تقيد لدى وزارة املالية".

واأكــد البيــان، اأن "عمــل ال�ضنــدوق موؤ�ض�ضاتــي ويخ�ضع 
للقوانــني االداريــة النافــذة يف ادارة موؤ�ض�ضــات الدولــة 
العراقيــة"، الفتــًا النظــر اىل اأنــه "ب�ضــاأن دور القطــاع 
اخلا�ش يف البناء واالعمار، ف�ضيا�ضة ال�ضندوق بالتوجه 
اإىل القطاع اخلا�ش وا�ضحة مع عدم اإلغاء دور ال�رصكات 
احلكومية، حيــث اأن الكثري من ال�رصكات احلكومية متول 
ذاتيــًا، واأن اإ�ضنادهــا يعنــي اإ�ضنــاد االآف العوائــل وهــذا 

واجب وحق لن تنازل عنه".
ودعــا البيــان و�ضائل االإعــالم املقــروءة وامل�ضموعة اىل 
"التحلــي بالر�ضانة وتوخي الدقة يف االأداء، واأن تطرح 
راأيهــا علــى اجلمهــور بحياديــة مــن دون حتري�ــش اأو 

مطالبات �ضخ�ضية".

ك�ضفــت دائرة احلمايــة االجتماعية يف كركــوك عن �ضمول 
نحــو 20 األف م�ضتفيد باالعانات بعد انهاء عمليات امل�ضح 
امليــداين مــن قبل جلــان الــوزارة، يف حني توا�ضــل ا�ضدار 

البطاقات الذكية للم�ضمولني اجلدد. 
وقــال مديــر الدائرة فا�ضــل احمد يف ت�رصيــح  �ضحفي اإن 
"عدد امل�ضمولني برواتب احلماية يف كركوك بلغ 19 الفا 
و925 م�ضتفيــدا، يف وقــت ت�ضتمــر عملية �ــرصف رواتبهم 
بح�ضــب قاعدة البيانــات املركزيــة للدائرة، م�ضــريا اىل ان 

التحديــث اليومــي للم�ضمولــني يجــرى ب�ضــورة دقيقة من 
قبــل املوظف املخت�ش". وا�ضاف ان "العدد املذكور ي�ضمل 
الفئــات امل�ضمولــة باعانــات �ضبكــة احلمايــة االجتماعية 
كافــة، اذ انهــت اللجــان التي �ُضكلــت بناًء علــى توجيهات 
الوزارة تنفيــذ عملية امل�ضح امليــداين اخلا�ش بامل�ضمولني 
للتاكــد مــن ا�ضتحقاقهم من عدمــه"، مو�ضحــا ان "امل�ضح 
ت�ضمــن زيــارة اال�ــرص ومــلء اال�ضتمــارة املعــدة مــن قبل 
الــوزارة مــن اجل بيــان مطابقتهم لل�رصوط التــي ت�ضتدعي 

�ضمولهم باالعانات". 
وا�ضــار احمد اىل ان هذا العــدد قابل للزيادة يف حال ورود 

م�ضمولــني جدد من مقدمي اال�ضتمــارات اخلا�ضة بالرواتب 
املذكــورة، كا�ضفــا يف الوقــت ذاتــه، عــن وجــود اكــر من 
6379 م�ضتفيدا اأوقفت رواتبهم لعدم مطابقتهم ال�رصوط.
 وذكر اأن دائرتــه ت�ضتقبل يوميا ع�رصات املراجعني الجناز 
البطاقة الذكيــة للم�ضمولني بعد اكمــال معامالتهم وورود 
املوافقــات اال�ضوليــة، ال�ضيمــا انها ا�ضــدرت اكر من 18 
الفــا و817 بطاقة وفقا لقاعدة البيانــات، الفتًا النظر اىل 
ان الدائــرة م�ضتمرة باجناز املعامالت اخلا�ضة بالبطاقات 

الذكية يف ا�رصع وقت ممكن.
 واكــد احمــد ان 279 �ضخ�ضــا مــن امل�ضمولــني القدامــى 

امل�ضتبعديــن با�ــرصوا دفع مبالــغ اال�ضــرتدادات على �ضكل 
اق�ضــاط �ضهرية، بعــد ان ثبت تعيينهم يف احــدى الدوائر او 
لديهــم راتــب تقاعدي، مفيــدا بــاأن حتديد الق�ضــط ال�ضهري 
جاء وفقا للمبلغ الكلــي، اذ جتاوز مبلغ اال�ضرتدادات ل�ضهر 

حزيــران املا�ضــي 13 مليــون دينــار.
 وك�ضــف عن وجود عدد من املعوقــات يف ان�ضيابية اكمال 
معامــالت املواطنني، ب�ضبب قلة اعــداد املالكات الوظيفية 
يف الدائــرة، خا�ضــة وانهــا ت�ضتقبــل اي�ضــا النازحــني من 
حمافظات �ضالح الدين واالنبار واملو�ضل، ما ي�ضبب زخما 

كبريا عند اطالق دفعات اإعانات احلماية االجتماعية. 
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