
اأكدت وزارة النفط  اأن العراق ميتلك احتياطيًا نفطيًا يقدر 
بكمية 153 مليون برميل وهذا الرقم مر�ضح لأن يت�ضاعف 

يف امل�ضتقبل.
ت�رصيح  يف  جهاد،  ،عا�ضم  الوزارة  باإ�ضم  املتحدث  وقال 
يكون  بان  " العراق ميلك حقا طبيعيا  اإن    » لـ»اجلورنال 

انتاجه النفطي يوازي الحتياطي الذي ميتلكه
واأ�ضاف جهاد، اأن "خمزون النفط العراقي يقدر باأكرث من 
500 مليار برميل" مطالبا الدول املنظمة اىل اوبك او غري 

املنظمة لها بـ "اأن تنظر باإيجابية اإىل هذا احلق"
مع  النتاج  لزيادة  خطط  لديه  "العراق  ان  جهاد  واأكــد 
لديه  يكون  وان  العاملي  النفطي  النتاج  حالة  مراعاة 
هذا احلق كبقية الدول التي زادت من انتاجها النفطي يف 
واحل�ضار  احلرب  منها  �ضعبة  ظروفًا  يواجه  كان  اأوقات 
يف العقود املا�ضية والتي ادت اىل ت�رصر النتاج النفطي 
يف  خن�س  بيوار  الكردي  النفطي  اخلبري  وقال  العراقي"، 
من  "العراق  اإن    » »اجلورنال  لـ  ت�رصيح 
الــــدول املــ�ــضــدرة 

 " للنفط وله دور كبري يف النتاج النفطي العاملي ومنها 
التقرير  النفط مبوجب  %95 من  " ، اي يغطي نحو  اوبك 
الذي �ضدر من وزارة النفط العراقية بان واردات النفط يف 
�ضهر حزيران املا�ضي بلغت ما يقرب من 4 مليارات و16 
يف  املوظفني  م�ضارف  يغطي  املبلغ  وهذا  دولر،  مليون 

الدولة " .
العملة  ــرادات  اي زيــادة  اىل  بحاجة  الدولة   " اأن  واأ�ضاف 
بعد  ما  ومرحلة  الخرية  الحــداث  يف  خ�ضو�ضا  ال�ضعبة 
داع�س والدمار الذي هدم املناطق التي كانت حتت �ضيطرة 
التنظيم الرهابي، وكذلك تنويع م�ضادر الدخل، كالزراعة 
وال�ضناعة وال�ضياحة  الغاز الطبيعي، وترك العتماد على 
م�ضدر وحيد  للدخل وهو النفط ومن ثم فان هبوط ال�ضعار 
العاملية يعر�س العراق ودول اوبك املنتجة للنفط للخ�ضارة 
ا�ضرتاتيجية  خطة  و�ضع  يتم  ان  " يجب  خن�س  وتابع   . "
لزيادة النتاج والذي يكون برفع النتاج مبا يتنا�ضب مع 
حاجات العراق وتنظيم الدارة لكون النفط ادارة و�ضناعة 
واجلنوب  الو�ضط  يف  النفطي  الهدر  حالت  وتنظيم  وثروة 
الدولة  اعتماد  وان  خ�ضو�ضا  النفطي  القطاع  تنظيم  اي 
قانون  يقر  مل  اليوم  وحتى  النفط  من  من   95% بن�ضبة 
النفط والغاز ". واأ�ضار اىل اأنه "من املفرت�س على احلكومة 
النفطية  املــاكــات  على  العتماد 
ـــة  ـــي ـــن ـــوط ال

ك�رصكة نفط اجلنوب وال�ضمال وكرد�ضتان ووزارة الرثوات 
ال�رصكات  وا�ضتدعاء  بغداد  يف  النفط  ووزارة  الطبيعية 
الوطني  ال�ضتثمار  وي�ضمن  منظم  ب�ضكل  الجنبية 
والنتاج  اخلــرات  تطوير  جمــال   يف  منها  وال�ضتفادة 
ووقف الهدر" مبينا ان "العراق ُيهدر يوميا ما يقدر بـ 10 

مايني دولر تكفي لبناء ع�رص قرى متطورة " .
املحلي  الطلب  ما يحتاجه  توفري  احلكومة  "على  ان  واكد 
اىل  يــوؤدي  ما  انتاجه  ليزيد  وان  وم�ضتقاته  النفط  من 

خ�ضائر يف املجهودات والطاقة وخ�ضائر يف الت�ضدير" .
ت�رصيح  يف  اجلـــواهـــري  حــمــزة  النفطي  اخلــبــري  ـــد  واك
الكتفاء  مرحلة   اىل  ي�ضل  مل  العراق  "ان   » لـ»اجلورنال 
والزيوت  كاملكثفات  النفطية  امل�ضتقات  وت�ضدير  الذاتي 
والكازولني الطبيعي، وب�ضبب  توقف م�ضفى بيجي ا�ضبح 

هناك نق�س كبري يف املنتجات النفطية.
عمليات  ت�ضمل  احلالية  "امل�ضايف  ان  اجلواهري  واأ�ضاف 
م�ضاف  وهناك  النتاجية  طاقاتها  يف  وتطوير  تو�ضعة 
جديدة حتت الن�ضاء وبعد النتهاء منها ودخولها مرحلة 
امل�ضتقات  بانتاج  تبداأ  ان  املمكن  من  والت�ضدير  النتاج 
النفطية "، واو�ضح ان "الكتفاء الذاتي للم�ضتقات النفطية 
ل ميكن ان يحدد وفق الت�ضفية احلالية وحتى امل�ضتقبلية 
لكونها تخ�ضع للعمليات ال�ضرتاتيجية ومتر مبراحل كثرية 
النتاج وايراداتها"،  ومن ثم ل ميكن تقييم وتقدير ن�ضب 
حمققًا  البي�س  النفط  ينتج  "العراق  ان  اىل  وا�ضار 
املنتجات  وبقية  ذاتيًا  اكتفاًء 
تخ�ضغ 

لا�ضترياد لت�ضد النق�س املحلي"
و�رصح وزير النفط جبار اللعيبي يف وقت �ضابق بـ "اأن من 
حق العراق الو�ضول باإنتاجه النفطي اإىل م�ضتوى يتنا�ضب 
مع احتياطياته من اخلام"، واتفق اأع�ضاء اأوبك ومنتجون 
اآخرون من خارج املنظمة تقودهم رو�ضيا العام املا�ضي 
لتقلي�س  يوميًا،  برميل  مليون   1.8 الإنتاج  خف�س  على 

تخمة خمزون اخلام، ودعم الأ�ضعار .
واكد  اللعيبي ان "من حق العراق ان يكون انتاجه النفطي 

متنا�ضبا مع احتياطاته ال�ضخمة
اللعيبي ، خال منا�ضبة يف لندن الثنني )3 متوز  وقال  
2017(،  ان بغداد لها احلق يف الو�ضول باإنتاجها النفطي 

اىل م�ضتوى يتنا�ضب مع احتياطيها من اخلام
خــارج  مــن  اآخـــرون  ومنتجون  ــك  اوب يف  اع�ضاء  ــان  وك
على  املا�ضي  العام  اتفقوا  قد  رو�ضيا  تقودهم  املنظمة 
لتقلي�س  يوميا  برميل  مليون   1.8 بواقع  الإنتاج  خف�س 
التفاق  ومبوجب  الأ�ضعار،  ودعم  اخلام  خمزونات  تخمة 
وافق العراق على تقلي�س الإنتاج مبقدار 210 اآلف برميل 
البلدان  للنفط يف منظمة  اأكر منتج  ثاين  والعراق  يوميا، 
انتاج  و�ضل  حيث  ال�ضعودية  بعد  )اوبك(  للنفط  امل�ضدرة 
العراق اإىل 4.4 مليون برميل يوميا يف �ضهر حزيران مبا 

ميثل خف�ضا مقداره 170 األف برميل يوميا
جدير بالذكر ان حجم احتياطي النفط العراقي املوؤكد يبلغ 
املوؤكد  غري  الحتياطي  يقدر  بينما  برميل،  مليار   112
بحدود 360 مليار برميل وميثل احتياطي النفط العراقي 
العاملي،  الحتياطي  اجمايل  من   10.7% ن�ضبته  ما 
خفيف  من  النفط  انــواع  جميع  العراق  وميتلك 

ومتو�ضط وثقيل.

ديون العراق الخارجية.. إرث تتوارثه 
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اقتصاديات العراق دعوات لتجنب حاالت الهدر في الوسط والجنوب

اقتصاديون: احتياطي العراق يمنحه الحق بزيادة حصته النفطية في األسواق العالمية
بغداد – فادية حكمت

الحكومة وحق الجميع 

   بالتنمية البشرية

عجز ميزان تجارة السلع في الدول 

العربية يرتفع إلى 66 بليون دوالر

سياحة كردستان تحقق 73 مليون دوالر 
خالل موسم العيد

قروض مصرفية كبيرة ألصحاب الفنادق 
في ذي قار

اأكد م�رصف الرافدين ان التقدمي على �ضــلفة اخلم�ضــة مايني دينار ملوظفي 
دوائر الدولة تكون عر ار�ضــال ا�ضــماء موظفي الدائرة اىل امل�رصف ا�ضافة 

اىل التقدمي عر املوقع اللكرتوين للم�رصف
وقــال املكتب العامي للم�ــرصف ان 'عملية املنح تكون عــن طريق دائرة 
املوظف الذي يروم احل�ضــول على ال�ضــلفة وذلك عر قيام مدير ح�ضــاباتها 
بتقــدمي كتــاب مرفــق مــع ]CD[ نظام رواتــب موظفــي الدائــرة اىل فرع 
امل�رصف املخول مبنح ال�ضــلفة ل�ضتكمال الإجراءات و�رصفها مبدة ق�ضرية 

جدا من دون �ضحة �ضدور اأو تاأييد ا�ضتمرار باخلدمة اأو الراتب
وا�ضاف البيان ان امل�رصف ل يكتفي فقط بالتقدمي على املوقع اللكرتوين 
وامنــا يكون التقدمي عن طريق دائرة املوظــف ليتم توطني راتبه عند الفرع 

املعني مبنح ال�ضلفة.

اأعلنــت الوليــات املتحــدة المريكي ، منحها م�ضــاعدات جديــدة للعراق 
بقيمــة 150 مليــون دولر. وقال ال�ضــفري المريكــي يف العراق دوغا�س 
�ضيليمان يف موؤمتر �ضحفي عقده يف مبنى ال�ضفارة بالعا�ضمة بغداد  اإن 
"هناك منحة م�ضــاعدات جديدة للعراق بقيمة 150 مليون دولر كدعم 
ا�ضــايف للعراق يهدف اىل ال�ضتقرار"، م�ضرياً اىل اأن "املنحة �ضوف تطلق 
عــن طريق الوكالــة الدولية للتنميــة من خال الرنامــج المنائي لامم 
املتحــدة ". واأ�ضــاف �ضــيليمان، اأنــه "بذلــك يكــون جمموع املنــح لدعم 
ال�ضــتقرار مبجمله 3،265 مليون دولر، ا�ضــافة اىل 3 ،1 مليون دولر 
ُمنحت للدعم الن�ضــاين. وكانت م�ضــادر مطلعة ك�ضــفت، يف وقت �ضــابق 
عــن حجم منــح قدمتها الوليــات املتحدة كم�ضــاعدات للقــوات العراقية 
والبي�ضــمركة ب�ضكل منف�ضــل لأربعة اأعوام، م�ضــرية اىل اأنها اأموال طائلة 
غري معلنة �ضــابقًا ُقدمت على �ضــكل اأ�ضلحة ومعدات خ�ض�س جزء "اأعظم" 

منها لقوات مكافحة الإرهاب.

اأعلنت وزيرة البلديات يف اإقليم كرد�ضتان نوروز مولود،اأن القطاع ال�ضياحي 
يف الإقليم حقق نحو 73 مليون دولر خال الأيام الع�رصة املا�ضية، موؤكدة 
اأن اأعداد ال�ضياح القادمني اإىل الإقليم ت�ضاعف مقارنة مع مو�ضم عيد الفطر 
للعام املا�ضــي، وقالت مولود يف موؤمتر �ضــحفي اأنه يف مو�ضــم عيد الفطر 
وحتديدا خال املدة من 22 حزيران وحتى 1 متوز زار 243 األف �ضائح اإىل 
اإقليم كرد�ضــتان، مو�ضــحة ان عيد الفطر للعام املا�ضــي �ضجل دخول 122 
األف �ضــائح، واأ�ضــافت مولــود ان القطاع ال�ضــياحي حقق خــال هذه املدة 
موارد تقدر بنحو 73 مليون دولر، م�ضرية اإىل اأن ال�ضتعدادات التي اإتخذتها 
الأجهــزة الأمنية وال�ضــياحية واملوؤ�ض�ضــات املعنية الأخــرى كانت لها دور 
ملحوظ يف ارتفاع اأعداد ال�ضــياح، وتابعــت مولود اأن الوزارة تخطط لإقامة 
م�ضــاريع وفعاليات متنوعة يف الإقليم جلذب ال�ضــياح اإىل اإقليم كرد�ضــتان 
يف جميــع املوا�ضــم، وحــذرت هيئــة �ضــياحة اإقليــم كرد�ضــتان ال�ضــبت 24 
حزيران 2017 اأ�ضــحاب الفنادق من ا�ضــتغال ال�رصكات ال�ضــياحية خال 
مو�ضــم العيد والرتاجع عــن العقود التــي اأبرمت بينهم، موؤكدة اأنها �ضــتتخذ 
الإجراءات بحق املخالفني حفاظا على امل�ضــلحة العامة للقطاع ال�ضياحي، 
يذكر اأن القطاع ال�ضــياحي يف اإقليم كرد�ضــتان �ضــهد خــال الآونة الأخرية 
تراجعا ملحوظا ب�ضــبب احلرب �ضــد "داع�س" والأزمــة املالية التي يعانيها 
اإقليم كرد�ضــتان، يف حني حتاول اجلهات املعنية يف حكومة الإقليم تفعيل 

القطاع ال�ضياحي للم�ضاهمة يف اإنعا�س القت�ضاد الكرد�ضتاين

اعلــن م�ــرصف اور ، احد الفروع الرئي�ضــية مل�رصف الرافديــن يف ذي قار ، 
اأم�س الأربعاء منح قرو�س م�رصفية كبرية ل�ضــحاب الفنادق يف حمافظة 
ذي قــار لدعــم اعمــال التاأهيــل والرتميم، وقــال مدير م�رصف اور ح�ضــني 
العبادي يف حديث �ضــحفي اإن امل�ضارف �ضتمنح قرو�ضًا مبقدار 50 مليون 
دينار عراقي لكل �ضــاحب فندق لغرا�س الرتميم والتاهيل وبن�ضــبة فائدة 
�ضــنوية مقدارهــا %9، واو�ضــح ان مدة �ضــداد القر�س هي �ضــنة واحدة مع 
مدة امهال تبلغ ثاثة ا�ضــهر على ان يكون الت�ضديد لاق�ضاط والفائدة ب�ضكل 
�ضــهري بعــد انتهاء مــدة المهال مبا�ــرصة، ودعا الراغبني باحل�ضــول على 
القرو�س من ا�ضــحاب الفنادق اىل تقدمي اجازة الفندق ال�ضــادرة من هيئة 
ال�ضــياحة وقائمة باحتياجات الفندق وجدوًل باملبالغ التقديرية للعمل مع 

امل�ضتم�ضكات الثبوتية الخرى.

�ضــوت جمل�ــس الــوزراء يف جل�ضــته العتيادية  برئا�ضــة 
رئي�ــس احلكومــة حيدر العبــادي على عدد من امل�ضــاريع 
والتفاقيات املهمة ابرزها جمل�س التعاون مع ال�ضعودية
وذكر بيان �ضــادر عــن احلكومة انه جرى خال اجلل�ضــة 
الت�ضــويت علــى تاأ�ضــي�س املجل�ــس التن�ضــيقي العراقي - 
ال�ضــعودي، واأ�ضــاف البيان انه مت الت�ضــويت على ا�ضدار 
ال�ضــندات والقرو�س اخلارجية ا�ضــتنادا اىل احكام الفقرة 
)ب/ثانيــا/ العجز( من قانون املوازنة العامة الحتادية 
جلمهورية العراق لل�ضــنة املالية/2017 وتنفيذا لحكام 
املادة )2( من قانون الدين العام ل�ضنة 2004، حيث قرر 

جمل�س الوزراء املوافقة على ا�ضــدار ال�ضــندات والقرو�س 
اخلارجية املذكورة يف جريدة الوقائع واخلا�ضــة بقانون 
املوازنــة العامة الحتادية لل�ضــنة املالية 2017 لغر�س 
متكــني الوفــد املفاو�س مــن ا�ضــتكمال اجراءات ا�ضــدار 
ال�ضــندات اخلارجيــة، كمــا �ضــّوت املجل�ــس علــى اقــرار 
حم�رص وتو�ضــيات اللجنة امل�ضــكلة مبوجــب قرار جمل�س 
الوزراء رقم 168 ل�ضــنة 2017 ب�ضاأن مو�ضوع الكفالت 

ال�ضيادية، بح�ضب البيان
واردف البيــان انــه مت الت�ضــويت علــى م�ــرصوع قانــون 
التعديــل الول لقانــون وزارة الداخليــة رقــم 20 ل�ضــنة 
2016. ونــوه البيــان بانه مت الت�ضــويت علــى م�رصوع 
قانــون التعديل الول لقانــون جوازات ال�ضــفر رقم )32( 

ل�ضــنة 2015 ، والطعــن يف املــادة 2 مــن قانــون اعفاء 
الجانــب  الثانويــني  واملقاولــني  الجنبيــة  ال�ــرصكات 

املتعاقدين يف عقود جولت الرتاخي�س من الر�ضوم
وزاد البيان ان املجل�س �ضــّوت اي�ضا على م�رصوع قانون 

معاجلة التجاوزات ال�ضكنية واحالته ملجل�س النواب
كما اقّر املجل�س تو�ضــيات جلنة ت�ضجيع املنتوج الوطني 
امل�ضــكلة مبوجب قرار جمل�ــس الوزراء رقم )405( ل�ضــنة 
2015 من حيث املبداأ، وتابع البيان مت الت�ضــويت على 
م�ــرصوع قانون الح�ضــاء ونظــم املعلومــات اجلغرافية، 
والذي ي�ضــكل خطوة متقدمة يف تطوير العمل الح�ضائي، 
نتيجة تعاظم دور البيانات با�ضتخدام ال�ضاليب املتقدمة 
)نظــم املعلومــات اجلغرافيــة )GIS( ... ونظــم املواقــع 

اجلغرافيــة  )GPS(، وذكــر البيــان انه جرى الت�ضــويت 
على م�رصوع قانون ت�ضــديق اتفاقية المم املتحدة ب�ضاأن 
ال�ضفافية يف التحكيم التعاهدي بني امل�ضتثمرين والدول، 
وكذلك �ضــّوت املجل�س على ان�ضاء معمل انتاج مادة زيت 
الطعام. واأنهت احلكومة بيانها بالقول ان جمل�س الوزراء 
ناق�ــس توفري الكهربــاء ملحطات املياه وا�ضــدر عدداً من 
التوجيهات بخ�ضــو�س املو�ضــوع، وناق�س اي�ضــا و�ضع 
الكهربــاء يف خميمــات النازحني يف نينــوى، ومت اتخاذ 
الجراءات الازمة، ومناق�ضــة جتهيز الكهرباء للمواطنني 
يف جميــع املحافظــات، ا�ضــافة اىل جتهيــز الكهرباء يف 
حمافظــة الب�رصة ومــا يتعلق مبنطقة الهارثــة والتوجيه 

بال�رصاع با�ضتكمال اخلط 132 لفك الختناقات.

اأعلنت ال�رصكة العامة للموانئ انها م�ضتمرة بانت�ضال ال�ضفن 
والزوارق الغارقة يف مياه �ضــط العــرب والقنوات املاحية، 
م�ضرية اىل انها انت�ضلت خال ال�ضهرين املا�ضيني ع�رص قطع 
بحريــة كانت غارقة، يف حني ك�ضــفت عــن ابرامها عقداً مع 
وزارة النفط لتنفيذ م�رصوع بقيمة ن�ضف مليار دينار يق�ضي 
بانت�ضال قطعة بحرية غارقة قرب ميناء نفطي، وقال مدير 
ق�ضم الإعام والعاقات العامة قي ال�رصكة اأمنار عبد املنعم 
ال�ضايف حديث �ضحفي اإن "ق�ضم النقاذ البحري يف ال�رصكة 

يوا�ضــل تنفيذ حملة لتنظيف القنوات املاحية و�ضط العرب 
مــن القطع البحريــة الغارقة"، مبينــًا اأنه "خال ال�ضــهرين 
املا�ضــيني مت انت�ضــال �ضــبع جنائب بحرية للوقــود وثاثة 
زوارق �ضــيد كانت غارقة، ثم مت نقلها وجتميع بع�ضــها يف 
مينــاء املعقل، وبع�ضــها الآخر قرب منطقــة التنومة، ولفت 
ال�ضــايف النتبــاه اىل اأن الغوارق املتبقيــة يف موقع العمل 
احلــايل املمتــد من ج�رص ال�ضــهيد حممد باقر ال�ضــدر )ج�رص 
جديــد مل يفتتــح بعد( وحتى ج�رص ال�ضــهيد كنعــان التميمي 
)ج�ــرص التنومــة( يبلغ عددهــا 18 قطعة بحرية"، م�ضــيفًا 
اأن "ق�ضــم النقــاذ البحــري يعتمــد علــى الرافعــة البحريــة 

)حمريــن( يف انت�ضــال الغوارق املوجــودة يف تلك املنطقة، 
اأما الرافعة البحرية ال�ضــخمة )اأبوذر( فهي ت�ضــتخدم حاليًا 
يف رفــع ركائز مقابل 250 مليون دينــار، وبعد اجناز تلك 
املهمــة �ضــوف تتوجــه اىل مينــاء العمية النفطي لنت�ضــال 
قطعــة بحرية غارقــة قرب موقــع امليناء مبوجــب عقد مع 
وزارة النفــط تبلــغ قيمته 500 مليون دينــار، يذكر اأن اأكر 
قطعــة بحريــة كانت غارقــة يف القنوات املاحيــة املوؤدية 
اإىل املوانــئ العراقيــة مت انت�ضــالها بعــد العــام 2003 هي 
احلفــارة البحرية فل�ضــطني، والتي تــزن 2780 طنًا، كانت 
غارقــة يف قنــاة خور عبــد اهلل املوؤدية اىل موانــئ اأم ق�رص 

ال�ضــمايل واجلنوبي وخــور الزبري، ونفذت عملية النت�ضــال 
يف العــام 2010 بجهــد م�ضــرتك مــا بــني ال�رصكــة العامة 
للموانــئ واإحــدى ال�رصكات الرتكية املتخ�ض�ضــة يف جمال 
الإنقــاذ البحــري وانت�ضــال الغــوارق، ي�ضــار اىل اأن ال�رصكة 
العامة للموانئ ا�ضــطرت قبل العــام 2012 اىل اإبرام عقود 
مع �رصكات اأجنبية وحملية لغر�س تخلي�س م�ضــارات مرور 
البواخر من ال�ضفن والزوارق الغارقة من جراء ق�ضفها خال 
احلروب، ول�ضــيما حرب اخلليــج الأوىل )1980-1988(، 
ومعظــم تلك ال�ــرصكات كانت تقوم بتقطيــع القطع البحرية 

الكبرية الغارقة اىل اأجزاء وهي حتت املاء.

تصويت حكومي على عدد من المشاريع 
أبرزها التعاون مع السعودية وإطالق السندات الخارجية

الموانئ تتعاقد النتشال قطعة بحرية غارقة بمبلغ نصف مليار دينار

الرافدين يحدد وسيلة التقديم على سلفة 
الخمسة ماليين

واشنطن تعلن منحة مساعدات جديدة 
للعراق بقيمة 150 مليون دوالر 
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