
اعلن جمل�س حمافظة كركوك رف�ضه لقرار وزارة النفط 
عرب  اي��ران  اىل  كركوك  نفط  وت�ضدير  ببيع  القا�ضي 
مذكرة التفاهم التي وقعتها الوزارة مع ايران من دون 

موفقة املجل�س.
النفط والغاز يف جمل�س  وقال فوؤاد ح�ضني ع�ضو جلنة 
حمافظة كركوك يف حديث  ل�"  اجلورنال "  ان مذكرة 
التفاهم التي وقعتها كل من دولة العراق واإيران ب�ضاأن 
اوال  ان متر  اإيران يجب  اإىل  كركوك  نفط  وبيع  ت�ضدير 
جمل�س  يقررها  اأن  يجب  امل�ضائل  وه��ذه  بوابتنا  عرب 
حمافظة كركوك لكون اع�ضائه هم املمثلني ال�رشعيني 

للقانون والد�ضتور يف املحافظة " 
وا�ضاًف " اذا كانت وزارة النفط العراقية قررت التعامل 
هذا  اإن  لها  فنقول   , واحد  طرف  من  كركوك  نفط  مع 
حمافظة  ان  يذكر   ." موافقتنا  دون  من  يتم  لن  االأم��ر 
عرب  نفطها  ت�ضدر   ) بغداد  �ضمال  كم   250  ( كركوك 
اخلط الناقل اىل ميناء جيهان الرتكي 
النفط  وزارة  وان 

العراقية وقعت مذكرة تفاهم تق�ضي ببيع وت�ضدير نفط 
النائب يف برملان  كركوك اىل ايران.  من جانبه اتهم 
اقليم كرد�ضتان علي حممد �ضالح, احلزب الدميقراطي 
الكرد�ضتاين  الوطني  واالحت��اد  العراقي  الكرد�ضتاين 
بح�ضب  �ضالح   وق��ال  النفطية.  كركوك  عوائد  بنهب 
النفطية  ال�ضيا�ضة  “ان  لالنباء  الدولية  “ت�ضنيم  وكالة 
التي  هي  بالف�ضاد  ملئية  اع��وام   10 منذ  الت��زال  التي 
نفط  ان  اىل  م�ضريا  احلالة,  ه��ذه  اىل  االقليم  او�ضلت 
كركوك ينهب منذ 3 اعوام من قبل احلزب الدميقراطي 
وا�ضاف,  الكرد�ضتاين”.  الوطني  واالحتاد  الكرد�ضتاين 
الثالثة  االع���وام  خ��الل  ك��رك��وك  نفط  ادارة  “متت 
حيث  وفا�ضدة  �ضفافة  غري  عملية  اط��ار  يف  املا�ضية 
ب�ضاأن  اتفقا  الكرديني  ال�ضيا�ضيني  احلزبني  هذين  ان 
والطاقة  النفط  جلنة  وافادت  النفطية”.  كركوك  عوائد 
من  النفط  “ت�ضدير  باأن  كركوك  حمافظة  جمل�س  يف 
توقف  قد  الرتكي  جيهان  ميناء  اىل  كركوك  حقول 
ب�ضكل كامل منذ مدة  وذلك ب�ضبب وجود خلل فني يف 
انبوب نقل النفط”. وقال احمد الع�ضكري رئي�س اللجنة 
اإىل  النفط من حقول كركوك  ل�”اجلورنال” ان ت�ضدير 
ميناء جيهان الرتكي توقف منذ مدة ب�ضبب وجود خلل 
يف االنبوب الناقل للنفط يف تركيا 
وق��������د ع����اد 

” مت ا�ضتئناف ت�ضدير  .  وا�ضاف الع�ضكري  اىل العمل 
النفط مرة اخرى ولكن ت�ضدير النفط من حقول كركوك 
مل يتوقف بالكامل” . يذكر ان حمافظة كركوك ت�ضدر 
نحو 105 االف برميل يوميًا من النفط عرب خط اأنابيب 
اقليم- تركيا اىل ميناء جيهان وان خالفات �ضيا�ضية 
كبرية �ضهدتها املنطقة حول ان�ضاء م�ضفى خا�س لنفط 
واالإيرانية,  العراقية  احلكومتان  وتو�ضلت   . كركوك 
حلقلني  امل�ضرتك  باال�ضتثمار  يق�ضي  اتفاق  اىل  االأحد, 
لوزارة  بيان  وفق  البلدين,  حدود  على  يقعان  نفطيني 
النفط العراقية. ي�ضار اىل ان وزير النفط جبار اللعيبي, 
وقع اتفاقًا ونظريه االيراين بيجن زنكنة يف العا�ضمة 

االإيرانية طهران.
حلقلي  امل�ضرتك  اال�ضتثمار  املبدئي,  االتفاق  وي�ضمل 
وال�ضندباد يف حمافظة  نفط خانه يف حمافظة دياىل 
الب�رشة جنوبي البالد. وعرب اللعيبي عن اأمله بالتوقيع 
على االتفاق النهائي, يف الربع االأول من العام املقبل, 
لهذه  اال�ضتثمار  باجتاه  خطوة  االتفاق  اأن  اإىل  م�ضرياً 
املعايري  وف��ق  ط��رف  ك��ل  ح��ق  ي�ضمن  مب��ا  احل��ق��ول, 
خانه  نفط  حقل  ويقع  املماثلة.   الدولية  واالتفاقات 
�ضمن املناطق املتنازع عليها بني احلكومة االحتادية 
احلقول  من  وهو  كورد�ضتان  اإقليم  وحكومة  العراقية, 
امل�ضرتكة مع اإيران. وكان اإنتاج احلقل 20 األف برميل 
ن�ضوب  بفعل  العمل  عن  كليا  توقفه  قبل  يوميًا 
اإي����ران يف مطلع  م��ع  احل���رب 

مبعدل  االإنتاج  وا�ضتاأنف  املا�ضي,  القرن  ثمانينيات 
2003 وتديره  اآالف برميل يوميًا بعد   5 4 االف اىل 
الب�رشة  ال�ضندباد, فيقع يف حمافظة  اأما حقل  الدولة. 
واأعلنت  اأي�ضًا.  الدولة  وتديره  العراق  جنوب  اأق�ضى 
بئر  ثالث  د�ضنت  اأنها  املا�ضي,  االأ�ضبوع  النفط  وزارة 
منتجة يف احلقل, لكنها مل ُت�رشرِ اإىل كميات االإنتاج. وال 
احلقلني وح�ضة  النفط يف  احتياطي  اأرقام عن  تتوافر 
كل بلد منه. كما نقل البيان عن اللعيبي, اإنه مت االتفاق 
ت�ضدير  اإمكانية  لدرا�ضة  م�ضرتكة  جلنة  ت�ضكيل  على 
كميات من النفط اخلام من حقول كركوك اإىل م�ضفى 

يف اإيران عرب �ضبكة اأنابيب يتم اإن�ضاوؤها لهذا الغر�س.
الرتكي  جيهان  ميناء  اإىل  كركوك  نفط  ت�ضدير  ويتم 
على البحر املتو�ضط, عرب اأنابيب مملوكة حلكومة اإقليم 
�ضاحنات  يف  حتميلها  يجري  هناك  ومن  كورد�ضتان, 
24 حقاًل  العراق  العاملية. وميتلك  االأ�ضواق  وتباع يف 
 15 اإيران والكويت و�ضوريا, بينها  نفطيًا م�ضرتكًا مع 
حقاًل منتجًا واالأخرى غري م�ضتغلة, واأبرز تلك احلقول 
واأبو  وجمنون  الكويت,  مع  والزبري  والرميلة  �ضفوان 

غرب وبزركان والفكه ونفط خانه مع اإيران.
منتج  اأك��رب  ثاين  وهو  العراق,  نفط  �ضادرات  وبلغت 
للنفط يف اأوبك, 3.273 مليون برميل يوميا يف �ضهر 
3.262 مليون  يونيو/حزيران املن�رشم, ارتفاعا من 

برميل يوميا يف اأيار/مايو املا�ضي.
ما  لتمويل  النفط  بيع  اي���رادات  على  العراق  ويعتمد 
الدولة. وكان  نفقات  املئة من  95 يف  اإىل نحو  ي�ضل 
لرتاجع ا�ضعار اخلام منذ 2014 اأثراً بليغًا على 

االقت�ضاد العراقي.

توطين رواتبهم.. آخر أيام
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اقتصاديات العراق في حقول كركوك وديالى 

خبراء: االتفاق العراقي اإليراني يعزز من تطوير الصناعة النفطية
بغداد -  فادية حكمت 

النمو االقتصادي العالمي 

والحاجة لسياسات مشتركة

البورصات تنخفض وأسهم 

»سويس ري«تضغط على األوروبية 

الكويت تقدم منحة بقيمة 100 مليون 
دوالر إلى لعراق

الطاقة النيابية تحذر من هدر كبير للمال 
العام في مينائي البصرة والعمية

اأعلنت هيئة التقاعد الوطنية املبا�رشة بتوزيع رواتب املتقاعدين ل�ضهر اآب/
اأغ�ضط���س. وذك��رت الهيئة يف بي��ان �ضحفي اطلعت علي��ه " اجلورنال " انها 
با�رشت ���رشوف رواتب املتقاعدي��ن املدنيني لوجب��ة اآب 2017 وباإمكان 
املتقاعدين حاملي البطاقة الذكية كي كارد مل�رشف الر�ضيد مراجعة مراكز 
ال���رشف لت�ضل��م رواتبهم. واأ�ضافت ان��ه باإمكان متقاع��دي ال�رشف اليدوي 

مراجعة امل�ضارف اليوم االثنني لت�ضلم رواتبهم.
وكان م���رشف الرافدي��ن ع��زا ي��وم ال�ضب��ت اأ�ضب��اب تاأخ��ر ���رشف روات��ب 
املتقاعدي��ن املدني��ني ل�ضهر اآب حتى االن اىل عدم و�ض��ول قوائم وك�ضوفات 
باأ�ضمائه��م وبياناته��م م��ن قب��ل هيئ��ة التقاع��د. وق��ال املكت��ب االإعالمي 
للم�رشف يف بيان, ان التاأخري تتحمله هيئة التقاعد لكون م�رشف الرافدين 

جهة تنفيذية يف عملية ال�رشف وال عالقة له بهذا التاأخري.

�ض��ّدرت ال�رشك��ة العام��ة لل�ضناع��ات التعديني��ة التابع��ة ل��وزارة ال�ضناعة 
واملع��ادن العراقي��ة كمي��ات م��ن منت��ج ال��ربامي ك��وت املتو�ض��ط اإىل دول��ة 
االإم��ارات, وفقًا لبيان للوزارة. واأو�ضح بيان عل��ى موقع الوزارة, اأن الكمية 
امل�ض��درة بلغت نح��و 23 األف مرت مكعب, بقيم��ة 2.25 مليون دوالر والتي 
مت انتاجه��ا يف معامل بغ��داد والب�رشة .  واأجرت الوزارة تو�ضعات يف خطي 
االإنت��اج للم��ادة امل�ض��ار اإليها, برف��ع الطاق��ة اال�ضتيعابية م��ن 7500 طن 
�ضنوي��ًا اإىل 31 األ��ف طن �ضنويًا؛ لتغطية احلاج��ة املحلية وطلبات الت�ضدير, 
وفق البيان.  واأعرب املدير العام "لل�ضناعات التعدينية" علي ح�ضني علوان, 
ع��ن اأمل��ه بزيادة الطلب عل��ى املنتجات االأخرى التي تنتجه��ا معامل بغداد 
والب���رشة كمنت��ج قري االك�ض��اء املطور, والفلنك��وت, وق��ري الت�ضطيح, خالل 

عمليات اإعادة بناء املدن املحررة, بح�ضب البيان.

  ق��ال �ضندوق اإعادة اإعمار املناطق املت�رشرة اأم�س االحد اإنه وقع اتفاقية 
م��ع ال�ضن��دوق الكويتي للتنمي��ة االقت�ضادية العربية تت�ضم��ن منح الكويت 
مبل��غ 100 ملي��ون دوالر لدعم القطاع ال�ضح��ي يف املناطق املت�رشرة من 

احلرب يف العراق.
وذكر بيان �ضادر عن ال�ضندوق اطلعت عليه " اجلورنال " اأن هذه االتفاقية 
التي وقعها كل من رئي�س �ضندوق اعادة اعمار املناطق املت�رشرة م�ضطفى 
الهيتي ونائب مدير �ضن��دوق التنمية الكويتي غامن الغنيمان تت�ضمن ادارة 
منح��ة حكوم��ة دول��ة الكويت املقدم��ة لدعم القط��اع ال�ضح��ي يف املناطق 

املت�رشرة بقيمة 100 مليون دوالر.
وا�ضاف اأن ال�ضندوق الكويتي �ضبق واأن منح العراق 21 مليون دوالر لدعم 

قطاعي ال�ضناعة والكهرباء.

حذر ع�ضو يف جلنة الطاقة النيابية جمال املحمداوي, , من وجود هدر كبري 
يف املال العام يح�ضل يف مينائي الب�رشة النفطي والعمية جنوبي البالد.

وقال املحمداوي يف بيان �ضدر عقب ا�ضت�ضافة جلنة الطاقة للمالك املتقدم 
يف وزارة النف��ط, اإن "عقد ا�ضتئجار ال�ضكن العائم للعاملني يف ت�ضدير النفط 
مبين��اء خور العمي��ة ت�ضوبه الكثري م��ن �ضبهات الف�ضاد, كم��ا انه ميثل هدرا 

كبريا يف املال العام وتبديداً لرثوات �رشكة نفط الب�رشة".
وا�ض��ار اىل ان "مين��اء العمية ي�ضتاأجر �ضكنا عائم��ا ملوظفيه بكلفة ٥٥ الف 
دوالر يومي��ا اي ما يقارب ١٩مليون دوالر �ضنوي��ا, وهو مبلغ �ضخم اذا ما 
ق��ورن بحجم اخلدم��ات املقدمة يف هذا ال�ضكن ", معربا ع��ن "ا�ضتغرابه من 
تبدي��د هذه االموال يف ا�ضتئجار �ضكن للعاملني يف امليناء ومل تفكر ال�رشكة 
ببن��اء �ضك��ن مالئم ملوظفيه��ا يكون ملكا له��ا ويوفر لها دفع ه��ذه املبالغ 
الطائل��ة �ضنويا ". وا�ض��اف املحمداوي ان "�رشكة نفط الب�رشة كانت ت�ضعى 
لبن��اء �ضكن للعاملني يف مين��اء الب�رشة النفطي وهو يع��د امليناء الرئي�ضي 
لت�ضدي��ر نفط الب���رشة ومتت احال��ة املناق�ضة يف الع��ام ٢٠١٦ اىل احدى 
ال���رشكات لكن التعاقد مل يكتمل ال�ضباب خمتلف��ة وهم يحاولون االن �رشاء 
�ضكن م�ضابه خلور العمية, االمر الذي يخالف املوا�ضفات املطلوبة لل�ضالمة 

يف املن�ضات النفطية لكونه ال يحتوي على م�ضتلزمات الراحة واالمان".

اإن ت�ضحي��ح االخت��الالت يف االقت�ض��اد العراقي يتطلب 
و�ضع خطط تنموية طموحة ليتحقق من خاللها التناغم 
ب��ني اهداف الت��وازن االقت�ض��ادي الداخل��ي ممثال برفع 
مع��دالت النمو االقت�ض��ادي وزيادة م�ضت��وى اال�ضتخدام 
وخف�س معدالت الت�ضخم اىل م�ضتويات مقبولة حتددها 
ال�ضلطة النقدية , مع هدف التوازن االقت�ضادي اخلارجي 
ممثال بتوازن ميزان املدفوعات .االكادميي االقت�ضادي 
د.ق�ضي اجلابري اأكد ان االقت�ضاد العراقي يتطلب تنويع 
م�ض��ادر الدخ��ل حتى ال يك��ون رهين��ا بتقلب��ات ا�ضعار 

النف��ط, وه��ذا ما نعي�ض��ه يف الوقت احلا���رش وما اثر من 
تداعيات �ضلبية على املوازنة العامة للدولة.

وتتع��اىل اال�ضوات من قبل خ��رباء االقت�ضاد واملهتمني 
ب���رشورة العم��ل عل��ى ت�ضجي��ع اال�ضتثم��ار يف جمي��ع 
القطاعات ال�ضيم��ا االنتاجية ليت�ضنى للبلد حتقيق تنوع 
فعلي يف االيرادات التي تدعم املوازنة وجتعلها ال تعاين 
وجود عجز مزمن يوؤثر �ضلبا يف واقع االقت�ضاد العراقي. 
واأ�ض��ار اجلابري يف حديث  �ضحفي  اىل �رشورة التوجه 
وحتفي��ز اال�ضتثم��ار يف القط��اع االقت�ض��ادي احلقيقي ) 
الزراعة وال�ضناعة (, وفت��ح املجال لال�ضتثمار االجنبي 
املبا�رش الأن يوؤدي دورا مميزا يف خف�س تكاليف االنتاج 

وحت�ض��ني نوعيت��ه م��ن خ��الل ا�ضتخ��دام التكنولوجي��ا 
املتط��ورة ف�ض��ال عم��ا يوف��ره من خ��ربة وتدري��ب لليد 

العاملة املحلية .
واأو�ض��ح ان ك��رب حجم اال�ضتثم��ارات االجنبية يف هذين 
املجال��ني ميك��ن ان ي��وؤدي اىل حتقي��ق من��و اقت�ض��ادي 
مب��ا يوف��ر فر���س عمل حتد م��ن البطال��ة الت��ي يعانيها 
االقت�ض��اد, وم��ن ثم تقليل ال�ضغط عل��ى املوازنة العامة 
 . الوطن��ي  االقت�ض��اد  هي��كل  يف  االخت��الل  وت�ضحي��ح 
تراجع��ا  الع��راق  يف  االنتاجي��ة  القطاع��ات  و�ضه��دت 
ملحوظ��ا يف ال�ضن��وات االخ��رية ب�ضب��ب جمموع��ة م��ن 
العوام��ل الت��ي ا�ضهمت يف ع��دم و�ضوح الروؤي��ة ال�ضاملة 

والقراءة امل�ضتقبلية للواق��ع االقت�ضادي وما يعانيه من 
تبع��ات العقوب��ات الدولي��ة, اىل جانب �ضع��ف التن�ضيق 
لتحقي��ق توازن بني ال�ضادرات والواردات . اجلابري دعا 
اىل توف��ري بيئ��ة مالئمة جل��ذب اال�ضتثم��ارات االجنبية 
م��ن خالل �ضن الت�رشيع��ات والقوان��ني املنا�ضبة لتحفيز 
اال�ضتثمار االجنبي وتقدمي ال�ضمانات الكافية لذلك, من 
خالل اعتم��اد ا�ضلوب امل�ضاركة ب��ني امل�ضتثمر االجنبي 
وامل�ضتثم��ر املحل��ي مع االحتفاظ بالهوي��ة العراقية, ما 
ي��وؤدي اىل تفعي��ل دور راأ�س املال الوطن��ي ليتكامل مع 
راأ���س امل��ال االجنب��ي و�ض��وال اىل حتقيق مع��دالت منو 

مرتفعة.

  
وزع��ت حمافظ��ة ذي ق��ار 455 قطع��ة ار���س �ضكني��ة بني 
عوائ��ل ال�ضه��داء واجلرح��ى و�ضحاي��ا �ضبايك��ر. ويف ح��ني 
ا�ضتح�ضل��ت موؤ�ض�ض��ة ال�ضه��داء موافقة ادارة وا�ض��ط املحلية 
عل��ى تهيئة قطعة ار�س لتق�ضيمه��ا بني امل�ضمولني, با�رشت 
امل��الكات الفني��ة لبلدي��ة الكوت اج��راءات ف��رز الفي قطعة 

�ضكني��ة م��ن املوؤمل توزيعه��ا ال�ضهر املقب��ل.  وقال حمافظ 
ذي قار يحيى النا�رشي خ��الل قرعة توزيع االرا�ضي التي 
ُنظم��ت يف قاع��ة به��و االدارة املحلي��ة ان املحافظة اكملت 
توزي��ع اك��رث من 37 ال��ف قطعة ار�س �ضكني��ة بني خمتلف 
ال�رشائ��ح يف عم��وم االق�ضي��ة والنواحي, مبين��ا ان ذي قار 
احتلت املرتبة االوىل ب��ني بقية املحافظات بعدد االرا�ضي 
الت��ي وزعت ب��ني م�ضتحقيها. وا�ضاف النا���رشي ان عوائل 

�ضهداء �ضبايكر �ُضملوا بتوزيع قطع ارا�س �ضمن هذه الوجبة 
ونحن ما�ض��ون يف اكمال بقية حقوقه��م املالية بالتعاون 
م��ع االمان��ة العام��ة ملجل�س ال��وزراء, الفت��ًا النظ��ر اىل ان 
املحافظ��ة لديه��ا اك��رث م��ن 70 ال��ف قطعة ار���س جاهزة 
للتوزي��ع بني خمتل��ف ال�رشائح بينها  املوظف��ون وبانتظار 
�ض��دور التعليم��ات اخلا�ض��ة م��ن االمان��ة العام��ة ملجل�س 
ال��وزراء ب�ضاأن ذل��ك. من جانب��ه, افاد مدير اع��الم موؤ�ض�ضة 

ال�ضه��داء با�ض��م جه��اد يف ت�رشي��ح  �ضحف��ي ب��ان رئي�ض��ة 
املوؤ�ض�ض��ة ناجح��ة عب��د االمري ال�ضم��ري متكنت بع��د جهود 
حثيثة من ا�ضتح�ضال موافقة حمافظ وا�ضط على تخ�ضي�س 
دق  م�ضاح��ة من االر�س لتوزيعه��ا بني ذوي ال�ضه��داء امل�ضّ
عليه��م وفق القانون, اذ �ضيت��م اإعداد اآلية من خالل التن�ضيق 
م��ع جمل�س املحافظة به��ذا ال�ضدد, الفتة النظ��ر اىل ان هذا 
االمر ياأتي من �ضمن االمتيازات املخ�ض�ضة لذوي ال�ضهداء.

دعوة لالستثمار 
في قطاعي الزراعة والصناعة  

  فرز وتوزيع قطع األراضي السكنية في ذي قار وواسط

المباشرة بتوزيع رواتب المتقاعدين 
لشهر آب 

تصدير أحد منتجات "الصناعة" إلى اإلمارات 
بـ 2.3 مليون دوالر 

أسعار العمالت 
األجنبية بالدينار

125823 155432139122.550 12943151651 3031330.770
دينار أردنيدينار بحرينيدرهم إماراتيريال سعوديجنيه مصريتومان إيرانيجنية استرلينييورودوالر أميركي ليرة سوريةليرة لبنانية دينار كويتي 
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