
العبادي  النيابية زاهر  النفط والطاقة  قال ع�ضو جلنة 
الغاز  ا�ضتثمار  على  انفتاح  مرحلة  يف  "العراق  ان 

امل�ضاحب للعمليات االنتاجية والتكريرية للنفط".
"من  ان  لـ»اجلورنال«،  العبادي يف ت�رصيح  وا�ضاف  
الواجب اال�ضتثمار يف جمال الغاز لكونه ُيدخل ايرادات 
للموازنة االحتادية" م�ضرياً اإىل اأن "ال�رصكة التي عملت 
يف جمال ا�ضتثمار الغاز امل�ضاحب يف احلقول النفطية 
حيث  �ضل  �رصكة  هي  الغاز  جمــال  يف  واملتخ�ض�ضة 
�رصكة   ( وان�ضاء  و�ضل  العراق  بني  ما  �رصاكة  اجراء  مت 
%49 لها و51%  الب�رصة للغاز( والتي تعمل بن�ضبة 
للعراق" . وتابع  اأن "هناك �رصكات ثانوية تدخل �ضمن 
ان  مبينا  الب�رصة"،  غاز  �رصكة  يف  العاملة  ال�رصكة 
"القوانني التي مت الت�ضويت عليها تدخل �ضمن قانون 
عن  عبارة  البرتودوالر هي  ان ح�ضة  اي  البرتودوالر، 
قيام  النفطية، ويف حال  امل�ضتقات  نفط وغاز وجميع 
بنوعيه  الــغــاز  كميات  بت�ضدير  الــعــراق 
الذي يجري  احلر  الغاز 

ا�ضتهالكه حاليا، والغاز ال�ضائل واملكثفات فانه �ضيدعم 
املوازنات ال�ضنوية مببالغ ا�ضافية من العملة ال�ضعبة"، 
ا�ضترياد  اىل  بحاجة  "العراق   ان  اىل  االنتباه  الفتًا 
لكونه متوقفا   الغاز  ت�ضدير كميات من  ولي�س  كميات 
عن الت�ضدير، ونحن ب�ضدد اال�ضتثمار يف الغاز للو�ضول 
اىل حاجتنا من االكتفاء الذاتي" . وقال ع�ضو جمل�س 
الناحية  "من  اإنه  احل�ضني  عبد  احمد  الب�رصة  حمافظة 
القانونية يجب ان يكون ا�ضتثمار كل 150 مرتاً مكعبًا 
21 للمحافظات غري املنتظمة  من الغاز ح�ضب قانون 
من  مكعبًا  مرتاً   150 كل  باأن  منه   44 املادة  باإقليم 
الكمية  تلك  عن  دوالرات   5 له  تكون  امل�ضتخرج  الغاز 
لـ»اجلورنال«،  ت�رصيح  يف  احل�ضني  عبد  واأ�ضاف   .  "
احتجارها  مت   الب�رصة  ح�ضة  من  التي  االمــوال  اأن" 
ح�ضتها  �ضمنها  ومــن  االحتــاديــة  احلكومة  قبل  من 
تخ�ضي�ضات  من   5% من  يقرب  ما  الــبــرتودوالر  من 
املحافظة حمتجزة لدى احلكومة االحتادية " . واأو�ضح 
االجــراءات  اإىل  �ضيلجاأ  الب�رصة  حمافظة  "جمل�س  اأن 
من  القانونية  املحافظة  بح�ضة  للمطالبة  القانونية 
اأن  اإىل  م�ضرياً  البرتودوالر"،  وح�ضة  املوازنة  امــوال 
التي  الب�رصة  خلزينة  خاويًا  عامًا  يعّد   2017 عام 
وهي  ايراداتها  من  واحــداً  فل�ضًا  تت�ضلم  مل 
مواردها  من  َت�رصف 

ال�ضئيلة، وااليرادات املالية ال�ضخمة تت�ضلمها احلكومة 
"واردات املحافظة  ان  االحتادية" ، الفتًا االنتباه اىل 
قلة  ت�ضكو  انها  حني  يف  االحتــاديــة  امليزانية  تغذي 
اخلدمات والبنى التحتية" ، لكما �ضدد على ان "حلكومة 
الب�رصة احلق الد�ضتوري يف االعت�ضامات لل�ضغط على 
 . املحافظة"  م�ضتحقات  ب�رصف  االحتادية  احلكومة 
يذكر ان جمل�س حمافظة الب�رصة، رف�س  يف وقت �ضابق 
وعّدها  االحتــاديــة،   2017 موازنة  م�رصوع  م�ضودة 
باإقليم  املنتظمة  غري  املحافظات  لقانون  خمالفة 
تت�ضمن  مل  اأنها  اإىل  اأ�ضار  حني  يف  املعدل،   21 رقم 
الــبــرتودوالر.  ومنها  ال�ضابقة  املحافظة  م�ضتحقات 
قانون  بنود  اإن  البزوين،  �ضباح  املجل�س  رئي�س  وقال 
موازنة عام 2017 مل تبنى بطريقة �ضحيحة وفق اطر 
قانونية لكونها خرقت قانون 21 ل�ضنة 2008 املعدل 
 5 للنفط  وامل�ضدرة  املنتجة  املحافظات  يعطي  الذي 
التخ�ضي�ضات  اإىل  باالإ�ضافة  برميل  كل  عن  دوالرات 
الوقت  الغاز، منتقدا يف  مكعبًا من  150 مرتاً  عن كل 
كميات  احت�ضاب  ب�ضاأن  املــوازنــة  يف  جــاء  ما  ــه  ذات
وعدم  كرد�ضتان  واإقليم  اجلنوب  بني  امل�ضتخرج  النفط 
وجود ت�ضوية ملبالغ ال�ضنوات ال�ضابقة التي تطالب بها 
البالغة  احلايل  العام  موازنة  اأن  اإىل  واأ�ضار  الب�رصة.  
العام  موازنة  من  بكثري  اقل  دينار  مليار   336 نحو 
موازنة  وعّدها  دينار،  مليار   749 البالغة  املا�ضي 
االإنتاج  زيــادة  من  الرغم  على  جمحفة 
النفط  اأ�ضعار  وارتفاع 

�ضتعمل على رفع  اأن احلكومة  البزوين  واأ�ضاف  اخلام. 
دعوة ق�ضائية �ضد احلكومة االحتادية ووزارة املالية 
فيما يخ�س ا�ضتحقاقات الب�رصة ال�ضابقة والتي تقدر بـ 
ذلك  من  اأكرث  ومبالغ  البرتودوالر  ملبالغ  ترليون   17
حال  ويف  وغريها،  املنافذ  من  اأخــرى  ال�ضتحقاقات 
فان  احلايل  و�ضعها  على   2017 عام  موازنة  بقيت 
حكومة الب�رصة املحلية �ضتلجاأ اإىل الق�ضاء مرة اأخرى 
بعد اال�ضتناد اىل القوانني ومنها قانون 21. ي�ضار اىل 
ماك�ضيموف،   ماك�ضيم  العراق  لدى  الرو�ضي  ال�ضفري  ان 
اأمــام  ــرية  االأخ ــة  االآون يف  ظهرت  جديدة  اآفــاقــًا  اعلن 
االأوىل  وبالدرجة  العراق،  يف  للعمل  رو�ضية  �رصكات 
يف قطاع الغاز املحلي. وذكر ماك�ضيموف يف ت�رصيح 
�ضحفي تابعته "اجلورنال" ، انه "مت يف االآونة االأخرية 
فتح اآفاق جديدة للتعاون، ويتعلق ذلك بالدرجة االأوىل 
الغاز"،  قطاع  بتطوير  العراقية  احلكومة  مبخططات 
بدخول عدد من  الرو�ضية  ال�رصكات  اهتمام  اإىل  م�ضريا 
امل�ضاريع يف هذا القطاع". واأ�ضاف ال�ضفري الرو�ضي اأن 
ال�رصكات الرو�ضية الرائدة مثل "غازبروم نفط" و"لوك 
املحلي”،  النفط  قطاع  يف  كبري  ب�ضكل  ت�ضاهم  اأويل" 
هذا  يف  الرو�ضية  اال�ضتثمارات  "اإجمايل  اأن  اإىل  م�ضريا 
النظر  والفتا  دوالر"،  مليارات   10 اإىل  ي�ضل  املجال 
اإىل اأن ال�رصكات "ال تعتزم التوقف عند هذا احلد فقط، 

وتهتم بتعزيز التعاون مع العراق".
كما اأعرب ماك�ضيموف عن اأمله يف "عقد اجتماع جلنة 
وقت  يف  مو�ضكو  يف  للطاقة  عراقية   – رو�ضية  فرعية 
جمال  يف  امل�ضرتك  العمل  تفعيل  �ضبل  لبحث  قريب" 

الطاقة والغاز العراقي. 

  الصناعة: تجار استهدفوا القطاع 

ليحققوا أرباحًا خيالية من الواردات
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اقتصاديات العراق
 خطوات مثقلة بالمعوقات 

استثمار الغاز.. صراع مرير بين المحافظات وبغداد قد يعطل فرص االكتفاء الذاتي
بغداد – فادية حكمت 

رأس مال.. انتهاز الفرص 

في مواجهة الركود

فيتنام للمرة األولى مستورد

 صاف للخام  الشهر الحالي

 الفلوجة بحاجة إلى ثالثة مليارات 
دوالر إلعمار بناها التحتية المدمرة   

األيام القليلة المقبلة.. افتتاح منفذ 
طريبيل الحدودي

مــن اجــل تن�ضيــط العمــل يف ال�ضــوق املحليــة، ولتطويــر م�ضتــوى القطاع 
االقت�ضادي قررت حكومة اإقليم كورد�ضتان ان�ضاء مدينتني �ضناعيتني يف 
حمافظة دهوك. وتخت�س كل من املدينتني بالعمل وتقدمي خدمات مغايرة 
عــن االأخرى. وبعــد االأزمة املالية، وارتفاع ن�ضبــة البطالة يف كورد�ضتان، 
قررت حكومة االإقليم اإيجاد بدائل بعيدة عن القطاع العام من خالل ان�ضاء 
تلــك املدينتني جنوبي دهــوك. وقالت تقارير اإعالميــة كوردية ان موافقة 
رئي�س حكومــة اإقليم كورد�ضتان نيجريفان بــارزاين على ان�ضاء املدينتني 
ح�ضلــت بالفعــل ومل تتبق �ضــوى ق�ضايا روتينيــة متعلقة ببع�ــس الدوائر 
والــوزارات، و�ضيتــم املبا�رصة بتنفيــذ امل�رصوع يف اقرب وقــت. من جهته 
قال رئي�س غرفة جتارة دهوك اياد ح�ضن عبد احلليم، ان هذين امل�رصوعني 
�ضيعــززان مــن قدرة ال�ضــوق املحلية، ويخففــان العبء عــن كاهل حكومة 

كورد�ضتان. 

اأعلــن رئي�س احتاد اجلمعيــات الفالحية يف حمافظة ذي قــار، مقداد اليا�رصي، 
�ضــد حاجــة ال�ضوق املحلية من انتــاج )الرطب( وت�ضدير كميــات كبرية منه اىل 
املحافظــات االخــرى يف ظل مو�ضــم وفري من انتاج 42 الــف دومن من ب�ضاتني 
النخيــل. وقــال اليا�ــرصي'اإن حمافظــة ذي قــار مــن املحافظات املنتجــة لهذا 
املح�ضــول والتــي حققــت اكتفــاًء ذاتيًا للعــام احلايل مــع مبا�ــرصة الفالحني 
بت�ضديــر كميــات كبرية منــه اىل العا�ضمة بغــداد وبقية املحافظــات االخرى. 
واأ�ضــار اىل ان املرحلــة االوىل من جني هذا املح�ضول ت�ضبــق بقية املحافظات 
االخرى لذلك كانت املحافظة هي م�ضدر االنتاج املبكر والذي يتمتع باأ�ضناف 

جيدة تلبي احتياجات ال�ضوق املحلية.

ك�ضــف وزيــر النقــل كاظم فنجــان احلمامي عــن تقــدم اربع �ــرصكات خليجية 
واجنبيــة للعمــل يف م�رصوع بناء االر�ضفة التابعة ملينــاءي الفاو الكبري وخور 
عبــداهلل يف حمافظــة الب�ــرصة، كا�ضفًا عــن ان ا�ضتقبــال العطــاءات �ضيغلق يوم 
االثنني املقبل.  وقال احلمامي يف ت�رصيحات �ضحفية  اإن "ال�رصكات املتقدمة 
للعمل بامل�رصوع، هي من اكرب ال�رصكات العاملية، منوهًا بانه �ضيكون لها الدور 
يف حــال ار�ضــاء العطــاءات على احداهــا، اذ �ضتتكفل بعملية بنــاء االر�ضفة يف 
مينــاءي الفــاو الكبري وخور عبــد اهلل ما �ضي�ضهم يف تن�ضيــط حركة العمل. وبني 
ان االف العمــال املحليــني وباأجور جمزية �ضيتــم ا�ضتقطابهم للعمل يف ار�ضفة 

امليناءين حال البدء باأعمال البناء" .  

اعلن قائممقام الفلوجــة عي�ضى ال�ضاير حاجة املدينة اىل ثالثة مليارات دوالر 
الإعــادة تاأهيــل البنــى التحتية واعمــار اخلدمــات وامل�ضاريع املدمــرة، ومنها 
اجل�ضــور واملباين املدر�ضية وحمطات الكهربــاء والطرق وم�ضاريع اخرى. وقال 
ال�ضايــر ملرا�ضل »اجلورنــال« ان "مدينتي الرمادي والفلوجــة اأُعلنتا منكوبتني 
بعــد تطهريهما من تنظيم داع�س االرهابي من جــراء العمليات االجرامية التي 
دمــرت البنــى التحتية، وخ�ضو�ضــا الطرق واجل�ضور وحمطــات الكهرباء واملاء 
واملراكز ال�ضحية وم�ضت�ضفى الفلوجة التعليمي واملجاري واملباين احلكومية". 
وا�ضــاف ان" الفلوجة بحاجة اىل ثالثــة مليارات دوالر ل�ضمان تاأهيل واعمار 
اخلدمــات وامل�ضاريــع التــي مت�س حيــاة املواطن لكــون املوازنــة املالية التي 
ُخ�ض�ضــت ملحافظة االنبــار ال ت�ضد حجم الدمار الذي طــال االق�ضية والنواحي 
كافــة". وا�ضــار ال�ضايــر اىل ان" مناطــق الفلوجــة ت�ضهــد خالل االآونــة احلالية 
انقطاعــًا متوا�ضاًل للتيار الكهربائي و�ضحة يف مياه ال�رصب، ب�ضبب عدم تاأهيل 

حمطات الكهرباء واملاء التي ُدمرت بن�ضبة 60%.

اأعلــن املكتب االإعالمي ملحافظ االنبار املقال �ضهيب الراوي ان منفذ طريبيل 
احلــدودي مع االردن �ضيتــم افتتاحه خالل االأيام القليلة املقبلة. وذكر املكتب 
يف بيــان  �ضحفــي، ان املحافظ "اأكد افتتاح معرب طريبيل خالل االأيام القليلة 
املقبلــة، بعد اإمتــام وزارة الداخليــة واحلكومة املحلية، اال�ضتعــدادات الالزمة 
كافة لذلك". وكان العراق اغلق املنفذ بعد اجتياح تنظيم داع�س مناطق ومدنًا 
يف اأوا�ضــط عــام 2014، بينها اأجزاء وا�ضعة من حمافظــة االنبار، وقد متكنت 
القوات العراقية من فر�س �ضيطرتها على املنفذ يف �ضهر اآيار من عام 2016. 

حــذر املحلــل االقت�ضادي مــالذ االمني، مــن ازدياد 
ظاهرة ا�ضتقــدام العمالة االجنبية اىل العراق، موؤكدا 
ارتفــاع حجــم البطالة وخــروج العملــة ال�ضعبة من 
البــالد . وقــال االمــني ان “اعــداد العمــال االجانب 
العاملني يف العــراق بلغت قرابة الـ 200 الف عامل 
خــالل عــام 2016 اذ تقــوم �ــرصكات متخ�ض�ضــة 
با�ضتقدامهــم ومنحهــم ال�ضفــة الر�ضميــة للعمــل يف 
ال�رصكات والبيوت وامل�ضت�ضفيات والدوائر احلكومية، 
كمــا قاربــت املبالغ املحولــة لهــوالء العمال خالل 
العــام املا�ضــي املليار دوالر، وهــذا الرقم كبري جدا 

يف بلــد لديه عجز يف موازنته، ويتم حتويل جزء من 
العملــة ال�ضعبــة اىل اخلــارج كاأجــور الأعمال ميكن 
ان ينفذهــا عراقيــون عاطلــون عــن العمــل”. وبــني 
“ان ن�ضبــة البطالــة يف العراق تبلــغ %30 وتزداد 
�ضنويــًا مــع تزايد اعــداد خريجي الكليــات واملعاهد 
الذيــن ال يجدون فر�ــس عمل �ضــواء اأكانت حكومية 
ام يف القطاع اخلا�س، ب�ضبب ترهل اجلهاز الوظيفي 
احلكومــي ،وعــدم ت�ضجيــع القطاع اخلا�ــس وتعزيز 
وحدات منوه وتقدمه ليناف�س امل�ضتورد” . وا�ضار اىل 
وجــود م�ضاحات للعمل يف العراق، اال انها ال تتالءم 
مع طبيعــة وعادات وتربية املجتمــع العراقي، الذي 
ياأنــف العمــل يف التنظيــف مثاًل، لذا فقــد حل حمله 

العامــل االجنبي، الذي يتقا�ضى ن�ضف اجور العامل 
العراقي، نتج عن ذلك تف�ضيل ال�رصكات املتخ�ض�ضة 
بالتنظيف على ا�ضتقدام العمالة اال�ضيوية لتنفيذ تلك 

االعمال.
واكد ان”لهذه الظاهرة اثــارا اقت�ضادية كبرية منها 
ازديــاد م�ضاحات البطالة يف العراق ،وخروج العملة 
ال�ضعبــة من البالد، باال�ضافــة اىل بث موجة الياأ�س 
لــدى اخلريجــني يف احل�ضــول على فر�ضــة عمل يف 

بلدهم ما يدفعهم اىل التفكري بالهجرة” .
وا�ضــار االمــني اىل ان علــى احلكومة و�ضــع �ضوابط 
جديــدة لتحجيم ظاهــرة ا�ضتقدام العمالــة االجنبية، 
لتقت�ــرص علــى العامــل املاهــر الــذي ال يوجــد لــه 

تخ�ض�ــس عراقــي يقــوم بعملــه كاطبــاء التخدير او 
املمر�ضــات املتخ�ض�ضات بنوع معني من االمرا�س 
ُي�ضتقدمــون  او املهند�ضــني اال�ضت�ضاريــني ،وهــوؤالء 
للعمــل ونقل خرباتهــم اىل العراقيني وملدة حمدودة 
مــن  نظرائهــم  تدريــب  بعــد  بلدهــم  اىل  يعــودون 

العراقيني”.
كمــا دعا احلكومــة اىل ان “تدعم اخلطــوات الالزمة 
لت�ضجيع القطاع اخلا�س على اعادة عمله يف املجال 
الزراعي وال�ضناعي وال�ضياحي واال�ضكاين، الن اعادة 
احليــاة لعمــل القطــاع اخلا�ــس كفيلــة بامت�ضا�س 
البطالــة وت�ضهــم يف تنمية االقت�ضــاد واحلفاظ على 
العملة ال�ضعبة وحتجيم عملية خروجها من البالد”.

  اف�ضحــت وزارة الزراعــة عــن و�ضــول العــراق اىل مرحلــة 
االكتفــاء الذاتــي بانتــاج اال�ضماك املحليــة، يف حني اوقفت 
جتديد اجــازات االحوا�ــس الطينية لرتبية اال�ضمــاك، موؤكدة 
التن�ضيــق مع اجلهــات االمنية لردمها وغلــق املجرى املائي 
عنها والــزام اأ�ضحابهــا باعتماد تربية االقفا�ــس او النظام 

املغلــق. وقــال م�ضت�ضــار الــوزارة لن�ضــاط الــرثوة احليوانية، 
الدكتــور ح�ضــني علي �ضعــود يف  حديــث �ضحفــي ان العراق 
و�ضــل اىل حالــة االكتفاء الذاتــي بانتاج اال�ضمــاك املحلية، 
موؤكــدا حتقق ذلك باعتماد االجــراءات العديدة التي اتخذتها 
الــوزارة ومنها اعتمــاد الرتبية باالقفا�ــس العائمة بدال عن 
البحــريات الطينية. واردف بان تربية اال�ضماك يف االحوا�س 
الطينيــة ت�ضتهلك كميــات كبرية من امليــاه، بينما االقفا�س 

العائمــة حتافظ على الرتبة من التلف وزيــادة امللوحة، كما 
ان االقفا�ــس العائمــة تت�ضم بقلة اال�ضتهــالك الغذائي وق�رص 
مــدة الرتبيــة، الفتًا النظــر اىل ان ذلك االمر دعــا الوزارة اىل 
الــزام مربي الــرثوة ال�ضمكية باعتمادهــا. واف�ضح �ضعود عن 
مبا�ــرصة وزارتــه بتنفيــذ خطتهــا الراميــة اىل اعــادة اكثار 
اال�ضمــاك املحلية وهــي: )الكطان( و)البنــي( و)ال�ضبوط( من 
خــالل عمليــات التلقيــح اال�ضطناعــي ملليــون �ضمكــة منها 

واطلالقهــا يف حمميــات مائيــة اهمهــا بحريتــا الر�ضوانية 
وال�ضويــرة، م�ضريا اىل ان الوزارة قطعــت �ضوطا كبريا بتنفيذ 
امل�ــرصوع الهــادف اىل اعادتهــا اىل البيئة العراقيــة، موؤكدا 
احلاجــة املا�ضــة مل�ضاحــات مائيــة حممية الإطالقهــا ب�ضكل 
وا�ضــع. ونبــه على وجــود مربــي ا�ضماك مــا زالــوا يعتمدون 
يف تربيــة اال�ضمــاك با�ضتخــدام االحوا�ــس الطينيــة حتــى 
االن، مــا دعــا وزارتــه اإىل ايقــاف جتديد اجــازات املمار�ضة 
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