
 طالبت احلكومة العراقية املجتمع الدويل بوقف 
اإقليم  حكومة  من  م�شتقاته  او  النفط  ا�شترياد 
العراق  كرد�شتان  اإقليم  وينتج  العراق،  كرد�شتان 
األف برميل نفط يوميا من حقوله مبا  نحو 650 
يف ذلك نحو 150 األف برميل من مناطق كركوك.
الإنتاج  اإجمايل  %15من  الإقليم  اإنتاج  وميثل 
اإنتاج النفط العاملي،  % من   0.7 العراقي ونحو 
ما  اإنتاج  اإىل  كرد�شتان  اإقليم  حكومة  وتطمح 
عام  بحلول  يوميا  نفط  برميل  مليون  من  يقرب 
ا�شتفتاًء  العراق  كرد�شتان  اإقليم  .واجرى   2020
العراقية،  الدولة  عن  النف�شال  اأو  البقاء  حول 
اأم�ض الثنني، و�شط رف�ض دويل .وطلبت احلكومة 
ت�شليم  العراق  كرد�شتان  اإقليم  اإدارة  من  العراقية 

النقاط احلدودية ومطار الإقليم. 
مليون   30 نحو  اإىل  ي�شل  الأك��راد  عدد  اأن  يذكر 
ن�شمة، موزعني بني العراق وايران وتركيا و�شوريا، 
من  واإيران  تركيا  خا�شة  العراق  جريان  ويخ�شى 
الأك��راد.  �شكانهم  اإىل  النف�شال  ع��دوى  انتقال 
العبادي،  حيدر  ال���وزراء  جمل�ض  رئي�ض  واتهم 
كرد�شتان  اقليم  يف  م�شوؤولني 
على  بال�شتيالء 

900 الف برميل نفط يوميا.
وقال العبادي يف كلمة وجهها اإىل ال�شعب العراقي 
اإن "م�شوؤولني يف اقليم كرد�شتان ا�شتولوا على ما 
يقارب 900 األف برميل نفط يوميا اي ما يعادل 

ربع النفط املنتج يف بقية مناطق العراق".
يف  املوظفني  رواتب  يدفعون  ل  "ملاذا  وت�شاءل  
م�شتويات  اىل  تخفي�شها  من  الرغم  على  القليم 
اعلى  نفط  كميات  على  يح�شلون  انهم  مع  ُدنيا 
بكثري من ن�شبة ال�شكان يف القليم مقارنة ببقية 
وعلى  املركز  يف  هنا  نحن  بينما  العراق،  مدن 
الكبرية وُكلف  ال�شعوبات القت�شادية  الرغم من 
احلرب الباه�شة مل نخف�ض الرواتب ومل نوقفها".

اموال  م�شري  عن  الت�شاوؤلت  "هذه  ان  واأ�شاف 
طرحناها  ال��روات��ب  دفعهم  وع��دم  القليم  نفط 
اجهزة  القليم عدة مرات، ووجهنا  على م�شوؤويل 
الرقابة املالية بالقيام بواجبها ولكنهم، وبحجة 
اجهزة  عمل  يرف�شون  كانوا  القليم،  ا�شتقاللية 
الهدف  بينما  تدخال،  ويعدونه  والنزاهة  الرقابة 
احلقيقي هو التغطية على الف�شاد و�شوء الدارة".
العامة  الم��وال  تكون  ان  يجوز  "ل  اأنه  واأو�شح 
الرواتب  تدفع  وان  والح��زاب  لال�شخا�ض  ملكًا 

والهبات لالن�شار ويرتك بقية املواطنني".
اإىل  املركزية،  احلكومة  عراقية،  برملانية  ودعت 
حتويل ح�شة اإقليم كرد�شتان من املوازنة ل�شالح 
اإعادة اإعمار املناطق الغربية املحررة 

من داع�ض.

وذكرت النائبة عن ائتالف دولة القانون "عالية 
نتيجته  �شتكون  بارزاين"  "ا�شتفتاء  اأن  ن�شيف"، 
ل�شالح النف�شال عن العراق، وذلك يف ظل غياب 
هذا  مبراقبة  املعنية  الدولية  املنظمات  رقابة 

النوع من الت�شويت. 
احلكومة  على  يجب  اإن��ه  "ن�شيف"،  واو�شحت 
ال�شتفتاء  بعد  ما  ملرحلة  اأوراقها  ترتيب  اإعادة 
والنف�شال، بتحويل ميزانية الإقليم البالغة نحو 
%17 من اإجمايل املوازنة لتهيئة البنية التحتية 

للمناطق املت�رضرة.
اآ�شيا  �رضكات  عقود  باإنهاء  "ن�شيف"  وطالبت 
�شيل وكورك و�شيمفوين وبقية ال�رضكات الكردية، 
التابعني  امل��وظ��ف��ني  جميع  خ��دم��ات  واإن���ه���اء 
باإمكانهم  دولة  لديهم  اأ�شحت  لأنهم  لكرد�شتان 
موظفني  وجود  لعدم  نظرا  اإليها،  خدماتهم  نقل 

عرب يف الدولة الكردية.
اإعادة  �رضورة  على  العراقية  الربملانية  و�شددت 
�شياغة الد�شتور العراقي الذي ا�شرتك الأكراد يف 
تكون  اأن  اىل  املركزية  احلكومة  داعية  كتابته، 

جادة وحازمة يف تعاملها مع الو�شع اجلديد. 
ا�شتغالل  من  الأحد  النفط  وزارة  حذرت  حني  يف 
ث��روات  على  لال�شتيالء  كرد�شتان"  "ا�شتفتاء 
العراقية  احلكومة  طالبت  كما  النفطية،  القليم 
املجتمع الدويل بوقف ا�شترياد النفط او م�شتقاته 

من حكومة اإقليم كرد�شتان.
اللعيبي  جبار  النفط  وزير  اأعلن  اخر،  �شياق  يف 
اآلف   10 بطاقة  حديثة  م�شفاة  ت�شغيل  اع��ادة 
اأكرث من ثالث  دام  توقف  اثر  يوميا،  برميل 
امل�شفاة  وك��ان��ت  ���ش��ن��وات. 
ق���د ت��وق��ف��ت 

عن العمل وحلقت بها ا�رضار ج�شيمة اثر �شيطرة 
تنظيم داع�ض عليها ملدة وجيزة يف عام 2014. 
مقر  يف  عقده  �شحفي  موؤمتر  يف  اللعيبي  وقال 
"العاملني يف �رضكة م�شايف  ان  ببغداد،  الوزارة 
امل�شفاة  ت�شغيل  اع���ادة  م��ن  متكنوا  ال�شمال 
يف  المنية  الح��داث  نتيجة  العمل  عن  املتوقفة 
يف  النق�ض  تعوي�ض  اج��ل  من  النبار  حمافظة 
العمل يف  توقف  ب�شبب  النفطية  امل�شتقات  انتاج 
الع�شابات  قبل  من  تخريبه  بعد  بيجي  م�شفى 

الرهابية".
"اعادة ت�شغيل امل�شفى هو مبثابة  واأ�شار اىل ان 
املناطق  اعمار  اع��ادة  عملية  يف  ا�شا�ض  حجر 
وقد  )داع�ض(،  الرهابية  الع�شابات  من  املحررة 
توفري  اىل  امل�شفى  ت�شغيل  اع��ادة  جهود  اثمرت 
اخلدمات  وتقدمي  حديثة  كهرباء  ملحطة  الوقود 
الالزمة ل�شكان املنطقة على الرغم من ال�شعوبات 
ت�شغيل  باعادة  املعنية  الفرق  عمل  تواجه  التي 
وتاأهيل بع�ض املن�شاآت النفطية يف املناطق التي 

ُحررت اخريا".
الوزارة يف �رضكة  "مالكات  ان  اللعيبي  وا�شاف 
وال�رضكات الخرى تعمل حاليا  ال�شمال  م�شايف 
بجهود كبرية توا�شل الليل بالنهار لعادة ت�شغيل 
الدين  �شالح  ووحدة  والك�شك  ال�شينية  م�شايف 
/1 يف  م�شفى بيجي، حيث يقوم اجلهد الهند�شي 
اىل  تاأهيلها لعادتها  اعادة  باعمال  الوزارة  يف 
العمل خالل مدة وجيزة وا�شتئناف النتاج فيها 

لتوفري وجتهيز الوقود للمواطنني".
خططا  و�شعت  ال���وزارة  ان  اىل  النتباه  ولفت 
ا�شرتاتيجية لزيادة النتاج من امل�شتقات النفطية 
طرح  خالل  من  ا�شتريادها،  ن�شبة  من  والتقليل 
يف  م�شايف  خم�ض  لن�شاء  ا�شتثمارية  م�شاريع 

و�شط وجنوب و�شمال البالد.

إيرادات نهري دجلة والفرات من 

المياه بلغت 55 مليار متر مكعب
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اقتصاديات العراق جهات كردية تستولي على 900 ألف برميل يوميًا من النفط 

العراق يطالب المجتمع الدولي بوقف استيراد النفط من إقليم كردستان
بغداد- خاص

اآلسيويون وأطر النمو 

االقتصادي

"حزام الصدأ" الصيني يفتح أبوابه 

أمام المستثمرين األجانب

أسواق بغداد تشهد حركة تسوق طبيعية 
بالرغم من أزمة استفتاء كردستان

الزراعة: 3 ماليين طن إنتاج القمح 
الموسم الحالي

األمانة العامة لمجلس الوزراء تناقش 
مع البنك الدولي توطين الرواتب 

تركيا تغلق معبر إبراهيم الخليل مع كردستان

 ق��ال وكي��ل وزارة الزراعة مهدي �شم��د القي�شي، اإن "حج��م اإنتاج القمح 
للمو�ش��م احلايل بلغ ثالثة ماليني طن، من �شمنها اإنتاج اإقليم كرد�شتان 
ال��ذي مت ت�شويقه مل�شلحة وزارة التجارة". وتوق��ع القي�شي، زيادة اإنتاج 
القم��ح يف املو�ش��م املقبل، ل �شيم��ا بعد دخول حمافظة نين��وى )�شمال( 
باخلط��ة الزراعي��ة بع��د اأن مت حتريره��ا بالكام��ل. واأ�ش��ار اإىل اأن "وزارة 
الزراع��ة �شيت��م اإط��الق خطته��ا الزراعية للمو�ش��م الزراع��ي املقبل خالل 
الأي��ام املقبلة بع��د الت�شاور مع وزارة املوارد املائي��ة".ويف وقت �شابق، 
توقع��ت وزارة الزراعة اإنتاج 3.75 ماليني ط��ن من القمح. وتبلغ حاجة 
الع��راق م��ن احلنط��ة نح��و 4.5 اأطن��ان. واأطلق الع��راق يف ع��ام 2010 
م�رضوع��ا وطنيا لتنمي��ة زراعة القمح تنف��ذه وزارة الزراعة، ويعتمد على 
اإنت��اج ب��ذور قم��ح مقاوم��ة للملوح��ة واجلف��اف، وذات اإنتاجي��ة عالية 
ومقاوم��ة لالأمرا�ض. وكان العراق متمثال ب��وزارة الزراعة، اأعلن يف عام 
2015 عزمه حتقيق الكتفاء الذاتي من حم�شول احلنطة خالل عامني.

 ناق�ش��ت المان��ة العامة ملجل�ض ال��وزراء مع ممثلي البن��ك الدويل م�رضوع 
ا�شالح وتوطني الروات��ب الكرتونيًا من خالل قاعدة بيانات موحدة.وذكر 
بيان لمانة جمل�ض الوزراء ان دائرة الرقابة الداخلية والتدقيق يف الأمانة 
العام��ة ملجل���ض الوزراء عق��دت اجتماعًا مع ممثلي البن��ك الدويل بح�شور 
ممثل��ني ع��ن وزارت��ي املالي��ة والتخطي��ط / اجله��از املرك��زي لالإح�شاء، 
وممث��ل عن هيئة التقاعد العامة ملناق�شة م�رضوع ا�شالح وتوطني الرواتب 
الكرتوني��ا ، م��ن خالل قاع��دة بيانات موح��دة لتخفيف الإج��راءات ورفع 
التحدي��ات التي واجهت هذا امل�رضوع واإ�ش��الح قانون املتقاعدين".و�شهد 
اللق��اء " مناق�شة عدد من املو�شوعات اأهمها التعاون بني الوزارات لتنفيذ 
الي��ات ق��رار جمل���ض ال��وزراء/281/ ل�شن��ة 2017 والعمل عل��ى توطني 
الروات��ب الكرتوني��ا وتوفري احلماية له��ا من الناحية الأمني��ة. وبني ممثل 
وزارة التخطي��ط ان "باإم��كان اجله��ات وال��وزارات الط��الع عل��ى املن�شة 
الإلكرتوني��ة ملعرف��ة قان��ون الروات��ب وال�شتقطاعات وال�شه��ادات ليكون 

متاحًا امام اجلميع".

قال��ت قناة )اإن.تي.يف( التلفزيونية الرتكية الثنني اإن تركيا متنع الدخول 
اإليها من �شمال العراق عند بوابة معرب اخلابور احلدودي "ابراهيم اخلليل" 
يف جنوب �رضقي البالد اإل اأنه ما زال من املمكن دخول العراق من املعرب. 
وتاأت��ي هذه اخلط��وة مع بدء الت�شويت يف ال�شتفت��اء على ال�شتقالل الذي 

تنظمه حكومة اإقليم كرد�شتان يف �شمال العراق.
م��ن جانبه��ا اأعلن��ت مديرة مط��ار اأربي��ل ال��دويل، الثنني، اإلغ��اء رحالت 
اخلط��وط اجلوية "تركي�ض اإيرلين" و"اأطل���ض" من تركيا نحو اأربيل واإقليم 
كرد�شت��ان العراق حتى اإ�شعار اآخر. وقالت ت��الر فايق يف ت�رضيح �شحفي 
لو�شائ��ل الإع��الم ان "هاتني ال�رضكت��ني للخطوط اجلوية اأعلنت��ا اأنهما لن 

تر�شال اأي م�شافر اإىل اأربيل"،

�شهدت الأ�ش��واق التجارية يف بغداد، حركة طبيعية بالرغم من تردي الو�شاع 
ال�شيا�شي��ة ب��ني بغ��داد واإقلي��م كرد�شت��ان، ب�شبب ال�شتفت��اء الذي نظم��ه اإقليم 
كرد�شت��ان لتقري��ر م�ش��ريه م��ع الع��راق واإن�ش��اء الدول��ة الكردية. وذك��ر �شالم 
اإ�شماعي��ل، اأح��د العاملني يف �شوق جميلة �رضقي بغ��داد، اإن "حركة ال�شوق �شبه 
طبيعي��ة بالرغم من ت��ردي الو�ش��اع ال�شيا�شية مع اإقليم كرد�شت��ان"، م�شيفا 
اأن "التج��ار الذي��ن يعتمدون على ا�شت��رياد الب�شائع من تركي��ا يتفرجون على 
الو�ش��اع م��ن دون اتخ��اذ اأي قرار با�شت��رياد الب�شائع من تركي��ا". ونوه باأن 
اأ�شبوع، ومل تدخل الب�شائع  "التوا�شل بني بغداد واإقليم كرد�شتان توقف منذ 
اإىل املرك��ز ب�شب��ب انقطاع الطرق الرئي�شي��ة"، متوقعا ارتف��اع اأ�شعار الب�شائع 
خ��الل اليوم��ني املقبل��ني خ�شو�ش��ا اإذا اتخ��ذت تركيا ق��رارا بقط��ع العالقات 
التجاري��ة مع القليم. من جهة اأخرى، قال اب��و ح�شن، �شاحب مكتب فواكه يف 
علوة جميلة، اإن "ال�شوق �شهد اليوم ا�شتقراراً يف ا�شعار بيع الفواكه واخل�رضوات 
م��ن قبل مكاتب البيع يف علوة جميلة مع اقب��ال املواطنني على الت�شوق ب�شكل 
طبيع��ي"، م�ش��ريا اىل ان "مركب��ات احلمل القادمة من كرد�شت��ان مل تتمكن من 
الو�ش��ول اىل بغداد ب�شب��ب قطع الطرق منذ يومني".م��ن جانبها، قالت اخلبرية 
القت�شادي��ة، ثري��ا اخلزرج��ي، ان " ال�شوق يف و�ش��ط وجنوب الع��راق مل تتاأثر 
بال�شتفت��اء احلا�ش��ل داخ��ل القليم"، م�شيف��ة اأن "املت�رضر الوحي��د يف تاأزم 
الو�ش��اع ال�شيا�شي��ة ه��و املواط��ن يف كرد�شتان ب�شب��ب غلق الط��رق واملنافذ 
احلدودية وحالة ع��دم ال�شتقرار التي ت�شهدها ال�شواق وتزاحم املواطنني على 
�رضاء املواد الغذائية حت�شبا لأي طارئ".وا�شافت ان "املواطن البغدادي مل يعد 
يتاأثر بال�شدمات بعد الحداث التي مر بها على مر ال�شنني من احداث �شيا�شية 

وازمات مالية واقت�شادية".

 ق��ال وزي��ر النف��ط العراق��ي جب��ار اللعيب��ي اإن 
املحادث��ات م�شتم��رة م��ع روي��ال دات���ض �ش��ل 
بخ�شو���ض حق��ل جمن��ون النفطي ال��ذي يرتدد 
منه.واأبل��غ  الن�شح��اب  يف  ترغ��ب  ال�رضك��ة  اأن 
اللعيب��ي موؤمت��را �شحفي��ا يف بغ��داد ب��اأن "�شل 
اأعلن��ت الن�شحاب من حق��ل جمنون اإل اأن هناك 
مفاو�ش��ات حت��ى الآن، والأمور غ��ري وا�شحة.. 
ومل جن��ر اأي مفاو�ش��ات م��ع ���رضكات اأخ��رى".
وكان خط��اب يحم��ل توقي��ع اللعيب��ي بتاري��خ 
23 اأغ�شط���ض اآب اأعط��ى املوافقة على ان�شحاب 

�ش��ل م��ن جمنون وه��و حقل نف��ط رئي�ش��ي قرب 
الع��ام  2014.ويف  يف  الإنت��اج  ب��داأ  الب���رضة 
املا�ش��ي اأبلغت م�ش��ادر بالقطاع اأن �شل تدر�ض 
بيع ح�ش�شها يف حقول النفط العراقية يف اإطار 
برنام��ج عامل��ي للتخارج من اأ�ش��ول مبا قيمته 

30 ملي��ار دولر.
كما اأعلن الوزي��ر اأن العراق �شيتوقف عن اإحراق 
الغاز منت�شف عام 2021، م�شرياً اإىل اأن الوزارة 
و�شع��ت خططًا لإن�شاء خم�شة م�شاٍف يف �شمال 

وو�شط وجنوب العراق.
وق��ال اللعيب��ي يف موؤمت��ر �شح��ايف عق��ده يف 
مق��ر ال��وزارة، اإن "ال��وزارة حققت قف��زات مهمة 

يف انت��اج النف��ط اخل��ام، ف�ش��ال ع��ن ال�شتثمار 
الأمثل للغاز وبن�شبة عالية جدا مما كان عليه"، 
مبينًا اأن "الوزارة تعم��ل على اإبرام اتفاقات مع 
�رضكات عاملي��ة ل�شتثم��ار الغاز".واأ�شاف، اأنه 
"م��ن املوؤمل اأن يتوق��ف العراق عن حرق الغاز 
يف منت�ش��ف ع��ام 2021 مبا يحق��ق مردودات 
مالي��ة تعظ��م اخلزين��ة الحتادي��ة باأك��رث من 6 
ملي��ارات دولر �شنوي��ا، ف�شال ع��ن الأثر البيئي 
وال�شحي للمناطق املحيطة باحلقول النفطيةَ".

وتاب��ع، اأن "الوزارة و�شع��ت خططا ا�شرتاتيجية 
لزي��ادة النتاج من امل�شتق��ات النفطية والتقليل 
م��ن ن�شب��ة ا�شتريادها، من خالل ط��رح م�شاريع 

ا�شتثماري��ة لإن�ش��اء خم�ش��ة م�ش��اف يف و�ش��ط 
وجنوب و�شمال البالد".

وتفي��د التقدي��رات الأولي��ة ل��وزارة النف��ط ب��اأن 
العراق ميتلك احتياطيًا يقدر بنحو 132 ترليون 
ق��دم مكعب من الغ��از، ومبا ان نح��و %70 من 
الغاز العراقي هو غاز م�شاحب ل�شتخراج النفط 
فاإن ما يقارب 700 مليون قدم مكعب منه كان 
يحرتق ويهدر ب�شبب ع��دم وجود البنية التحتية 
ملعاجلته، ويحل العراق باملرتبة احلادية ع�رضة 
ب��ني دول العامل الغنية بالغ��از الطبيعي بعد كل 
م��ن رو�شيا وايران وقط��ر وال�شعودية والإمارات 

واأمريكا ونيجرييا وفنزويال واجلزائر.

وزير النفط: العراق مستمر
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