
�صي�صعى للح�صول  �إنه  �للعيبي  �لنفط جبار  قال وزير 
على �إي�صاحات من رو�صنفت كربى �رشكات �لنفط يف 
رو�صيا ب�صاأن عقود وقعتها مع �قليم كرد�صتان �لعر�ق. 
وقال �للعيبي لل�صحفيني يف بغد�د �إن رو�صنفت �أكدت 
�أن هذه �لعقود مبدئية ولي�صت معّدة للتنفيذ. ومل يذكر 

تفا�صيل �أخرى.
وكانت رو�صنفت �تفقت �خلمي�س �ملا�صي على �ل�صيطرة 
على خط �أنابيب �لنفط �لرئي�صي يف كرد�صتان �لعر�ق 
معززة ��صتثمار�تها يف تلك �ملنطقة �لتي تتمتع بحكم 

ذ�تي �إىل 3.5 مليار دوالر.
وحذرت �حلكومة �ملركزية �ل�رشكات من توقيع عقود 
مع �إقليم كورد�صتان و�نتزعت �لقو�ت �لعر�قية خالل 
�الأ�صبوع �ملا�صي �ل�صيطرة على كركوك �لغنية بالنفط 
�صت�صتثمر  �إنها  رو�صنفت  وقالت  �لكردية.  �لقو�ت  من 
�أمو�ال يف تو�صيع خط �الأنابيب على �أمل زيادة طاقته 
بو�قع �لثلث �إىل 950 �ألف برميل يوميا. ويعادل هذ� 
�لعاملي.  �ملعرو�س  �إجمايل  من  �ملئة  يف  و�حد  نحو 
�ألف برميل يوميا ولكن   600 وينقل هذ� �خلط عادة 
يوميا  برميل  �أل��ف   200 �إىل  تر�جعت  �لكمية  ه��ذه 
�لقو�ت  �صيطرت  �أن  بعد  �ملا�صي  �الأ�صبوع  فقط 
منطقة  ع��ل��ى  �ل��ع��ر�ق��ي��ة 

كركوك. وُينقل �خلط �لنفط �خلام من كركوك وحقول 
�لرتكي  جيهان  ميناء  �إىل  �لعر�ق  �صمال  يف  �أخ��رى 

�ملطل على �لبحر �ملتو�صط.
على  �جلو�هري،  حمزة  �لنفطي،  �خلبري  �صدد  ذلك  �ىل 
�لنفط  �رشكات  مع  �ملوقعة  �لعقود  تعديل  ���رشورة 
�ل�صيطرة  بعد  بغد�د  حكومة  ت�رشف  حتت  وجعلها 
بان  ذل��ك  �جل��و�ه��ري  وع��ل��ل  ك��رد���ص��ت��ان.  نفط  على 
"جميع تعاقد�ت �رشكات �لنفط مع حكومة كرد�صتان 
خمالفة للد�صتور وجتاوز على �ل�صيادة �لعر�قية، ومن 
�ملفرت�س �ن حتول عقود �ل�رشكات �ىل حكومة بغد�د 

وتقوم بتعديلها وفق �لد�صتور و�صيا�صاتها".
وتابع، �ن " �لطريقة �لتي تعاقدت بها �رشكات �لنفط 
ذكر  يتم  مل  كرد�صتان،  يف  للعمل  �صابقا  بغد�د  مع 
يف  للعمل  حمدد  �لعقد  و�منا  معني  مكان  يف  �لعمل 
م�صاحة معينة و�هد�ف حمددة وقانونا ال ميكن �جبار 
�ن  �خر" م�صدد� على  �لعمل يف مكان  �ل�رشكات على 
�الحتادية  �حلكومة  تقوم  �ن  هي  �ملقبلة  "�خلطوة 
يخ�صع  وجعله  كرد�صتان  نفط  على  �ل�صيطرة  باعادة 

للحكومة �الحتادية"
جبار  �لعر�قي  �لنفط  وزي��ر  ق��ال  �خ��ر،  جانب  م��ن   
�لعر�ق قد يعر�س على �رشكتي �صيفرون  �إن  �للعيبي، 
وتوتال �رشوطا لتطوير حقل جمنون �لنفطي تختلف 
رويال  �رشكة  على  يعر�صها  كان  �لتي  �ل�رشوط  عن 
�لعر�ق  �إن  لل�صحفيني  �للعيبي  وذك��ر  �صل.  د�ت�س 
يف  �لنفطي  جمنون  حقل  �صيطور 
�لعر�ق  جنوب 

مبو�رده �خلا�صة �إىل �أن يتمكن من �لعثور على �رشيك 
�أجنبي. و�و�صح �أنه مل يتم بعد �ختيار �رشكة.

ت�رشين  �أكتوبر  من  �لتا�صع  يف  قال  �للعيبي  وك��ان 
�ل�رشكات  وتوتال من بني  �صيفرون  �إن  �حلايل  �الأول 
قالت  �لذي  لتطوير حقل جمنون  �هتماما  �أبدت  �لتي 
غري  تغيري�ت  ب�صبب  منه  �الن�صحاب  تريد  �إنها  �صل 

مقبولة يف �ل�رشوط �ملالية.
�إنه  قال  �للعيبي  جبار  �لعر�قي  �لنفط  وزي��ر  وك��ان 
رو�صنفت  من  �إي�صاحات  على  �حل�صول  �إىل  �صي�صعى 
�أكرب �رشكات �لنفط يف رو�صيا ب�صاأن عقود وقعتها مع 

منطقة كرد�صتان �لعر�ق.
�لب�رشة  منطقة  من  �لنفطية  �صادر�ته  �لعر�ق  ورفع 
لتعوي�س  يوميا  برميل  �ألف   200 بو�قع  �جلنوبية 
�لنق�س من حقول كركوك �ل�صمالية، وفقا ل�)رويرتز(. 
�صادر�ت  زي��ادة  �أن  �لوكالة  بح�صب  �للعيبي،  وذكر 
�لب�رشة حتافظ على �إجمايل �الإنتاج �لنفطي �لعر�قي 

�صمن ح�صته يف �أوبك، بح�صب �لوكالة.
�الإعالمي  �ملكتب  با�صم  �ملتحدث  ق��ال  وباالأم�س، 
�رتفع  �لنفط  من  ب��الده  �إنتاج   �إن  �ل���وزر�ء،  لرئي�س 
يف  باإنتاجه  مقارنًة  �جل��اري،  �لعام  خالل   36%
�أنتجها  �لتي  �لنفط  �أن كميات  2014. و�و�صح،  عام 
�لعر�ق يف عام 2015 �رتفعت بنحو %20، مقارنة 
باإالإنتاج �لبالغ 3.11 مليون برميل يف عام 2014. 
و�أوقف �إقليم كرد�صتان �لعر�ق، �إنتاج �لنفط يف حقول 
�لقو�ت  �صنتها  �لتي  �لع�صكرية  �لعملية  �أثناء  كركوك 
�ملن�صاآت  على  �ل�صيطرة  النتز�ع  �حلكومية  �ملركزية 
�لكردية،  لل�صيطرة  �خلا�صعة  و�لنفطية  �حليوية 
�الأ�صبوع �ملا�صي. وذكرت 

م�صادر، �أن �القليم �أوقف �إنتاج نحو 350 �ألف برميل 
غربي  و�أفانا  ح�صن  باي  حقلي  يف  �لنفط  من  يوميا 
مبعدل  �إنتاجها  �حلقول  تلك  تعاود  �أن  قبل  كركوك، 
225 �ألف برميل يوميا، ويرتفع �إىل 240 �ألف برميل 
�صومو  �لعر�قية  �لنفط  ت�صويق  �رشكة  وكانت  يوميا، 
خّف�س  �لعر�ق  �إن  �ملا�صي،  مار�س  نهاية  يف  قالت 
 4.46 �إىل  يوميًا؛  برميل  �ألف   300 �لنفطي  �نتاجه 
وُيخطط  �ملا�صي.  مار�س  يف  يوميًا،  برميل  مليون 
ماليني   5 �إىل  �خل��ام  �إن��ت��اج  طاقة  ل��زي��ادة  �ل��ع��ر�ق 
حجم  وكان  �جلاري.  �لعام  نهاية  قبل  يوميًا  برميل 
فرب�ير   19 يف  �رتفع  �لعر�قية  �لنفطية  �الحتياطات 

�ملا�صي، �إىل 153 مليار برميل.
�النبار  �علن ع�صو جمل�س حمافظة  �أخرى،  من جهة 
للغاز  عكاز  حقل  م�رشوع  �ن  �ل�صبت  �لفهد�وي  عذ�ل 
تطهري  بعد  جديد  م��ن  ب��ه  �لعمل  ��صتئناف  �صيتم 
وقال  �الرهابي.  د�ع�س  تنظيم  من  �لغربية  �ملناطق 
عكاز  حقل  �ن"  نيوز«  »�جلورنال  ملر��صل  �لفهد�وي 
�ل�صحر�ء  عمق  يف  ر�وه  ق�صاء  جنوب  كم   50 للغاز 
 2014 عام  قبل  �لتنفيذ  �ىل  �حيل  لالنبار  �لغربية 
ومتت �ملبا�رشة باعمال �الجناز من قبل جمموعة من 
�صيطرة  خالل  به  �لعمل  وتوقف  �الجنبية  �ل�رشكات 
�النبار".  م��دن  �غلب  على  �الج��ر�م��ي  د�ع�س  تنظيم 
و��صاف �ن" ��صتئناف م�رشوع حقل عكاز �صيتم بعد 
�لدويل  �لطريق  وتاأمني  و�لقائم  ر�وه  ق�صاء  حترير 
د�ع�س  ع�صابات  من  �ل�صحر�وية  و�ملناطق  �ل�رشيع 
�الرهابية". و��صار �لفهد�وي �ىل �ن" �حلكومة �ملحلية 
يف �النبار �صتدعم �ل�رشكات �ال�صتثمارية يف �ملرحلة 
�لت�صهيالت  تقدمي  ل�صمان  �جلو�نب  جلميع  �حلالية 
�لتي حتتاجها �ل�رشكات �ملحلية و�لعربية و�الجنبية 

لال�صتثمار يف مدن �النبار كافة"

باحثون عراقيون يبتكرون صناعة طابوق صديق 

للبيئة باستخدام مضافات كيمياوية
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اقتصاديات العراق مالحقة اتفاق نفطي بين روسنفت وكردستان 

اقتصاديون يطالبون بتعديل العقود التي أبرمها اإلقليم مع الشركات النفطية
بغداد- خاص

فكرة التقشف.. االدخار فضيلة 

واإلنفاق تهلكة

توقعات بنمو حذر لالقتصاد 

األردني في العام المقبل 2018 

الجميلي: معرض بغداد فرصة للتبادل 
التجاري وإعادة إعمار ما دمره اإلرهاب

تركيا تعلن ارتفاع صادراتها من 
لحوم الدجاج إلى العراق

وزير البترول السعودي: حجم الصادرات 
السعودية إلى العراق بلغ 178 مليار ريال

نسبة الدمار 100% في نادي 
الرمادي 

�علن��ت تركيا �رتفاع �صادر�تها م��ن حلوم �لدجاج �ىل �لعر�ق، م�صرية 
�ىل �ن �أرجل �لدجاج تذهب �ىل �ل�صني �لتي تعد �كرب م�صتهلك لها.

وذكرت وكال��ة �النا�صول �نه "بح�صب �ملعطي��ات �لتي �علنها جمل�س 
�مل�صدري��ن �التر�ك ف��اإن حجم �ص��ادر�ت حلوم �لط��ري �ىل �لعر�ق ز�د 
بن�صب��ة 49 باملئة يف �ال�صهر �لت�صعة �الوىل من �لعام �جلاري 2017 
مقارن��ة بامل��دة نف�صه��ا من �لع��ام �ملا�ص��ي"، مبين��ة �ن "حجم هذه 

�ل�صادر�ت بلغت 238 مليون دوالر".
وقال مدير �رشكة غديك للدو�جن، غمان غديك �إن "�لعر�ق يعد �لوجهة 
�الأك��رب ل�ص��ادر�ت تركيا من حلوم �لطري، حي��ث ي�صتحوذ على 63 يف 
�ملئة من �ل�صادر�ت"، مبينا �ن "�أرجل �لدجاج تذهب �ىل �ل�صني �لتي 
تعد �كرب م�صتهلك لها". يذكر �ن �لعر�ق ما ز�ل يعتمد على دول �جلو�ر 
يف ��صتري�د حلوم �لدجاج ل�صد حاجته �ملحلية منها، و�برز �لدول �لتي 

يتم ��صتري�د حلوم �لدجاج منها هي تركيا و�ير�ن.

�علن وزير �لبرتول �ل�صع��ودي خالد �لفالح، �ل�صبت، �ن حجم �ل�صادر�ت 
�ل�صعودي��ة �ىل �لع��ر�ق بلغ��ت 178 ملي��ار ريال، م�ص��ري� �إىل  �أن تعاون 
�لع��ر�ق و�ل�صعودي��ة �صاه��م برف��ع و��صتق��ر�ر ��صعار �لنف��ط يف �الأ�صو�ق 
�لعاملي��ة. وذكر �لفال��ح يف كلمة له خالل حفل �نط��الق معر�س بغد�د 
�ل��دويل يف دورت��ه �ل�44 ح�رشته، �ن "حجم �ل�ص��ادر�ت �ل�صعودية �ىل 

�لع��ر�ق بلغ��ت 178 ملي��ار ري��ال".
و��صاف، �ن "�ل�صعودي��ة ت�صعى لتطوير �لطاقة �لكهربائية يف �لعر�ق"، 
مبينا �ن "هناك عو�مل عديدة للتعاون �القت�صادي بني �لبلدين، �همها 
مو�رد �لطاقة و�ملياه، باال�صافة �ىل �المكانات �لزر�عية و�ل�صناعية".
وتاب��ع �لفال��ح، �ن "�ململكة �ز�ل��ت �لقيود على �لتج��ارة و�ل�صناعة مع 
�لعر�ق وتوقيع �تفاقيات يف جو�نب خمتلفة"، الفتًا �لنظر �ىل "م�صاركة 
60 �رشكة من �لقطاع �خلا�س يف �ل�صعودية بفعاليات معر�س بغد�د، 
م��ا يدل على حر�س �ململكة وتو��صلها �مل�صتمر مع �لعر�ق". و�أكد وزير 
�لب��رتول، �أن "تعاون �لع��ر�ق و�ل�صعودية �صاهم برف��ع و��صتقر�ر ��صعار 
�لنف��ط يف �الأ�صو�ق �لعاملية".وو�صل وزير �لنفط �ل�صعودي خالد �لفالح، 

�صباح �ل�صبت، �ىل �لعا�صمة بغد�د يف زيارة ر�صمية.

�علن نائب رئي�س ن��ادي �لرمادي مبحافظة �النبار �ن ن�صبة �لدمار يف 
ن��ادي �لرم��ادي بلغت %100 من ج��ر�ء �لعملي��ات �الرهابية لتنظيم 
د�ع�س ومل تقدم حكومة �النبار ووز�رة �لريا�صة �ي دعم مادي الإعادة 

تاأهيل �لنادي مبالعبه .
وقال �لكابنت مازن جو�د ملر��صل »�جلورنال نيوز« �ن" نادي �لرمادي 
مبالعب��ه وملحقاته �لريا�صي��ة يف �لرمادي ُدم��رت بالكامل من جر�ء 
�لعملي��ات �الرهابي��ة لتنظي��م د�ع���س �الجر�م��ي وتوقف �غل��ب �لفرق 
�لريا�صي��ة لكرة �لقدم و�لطائ��رة و�ل�صلة و�ليد ب�صبب عدم وجود مالعب 

يف �لنادي".
و��صاف �ن" جمل�س �النبار و�لدو�ئر �ملعنية ووز�رة �ل�صباب و�لريا�صة 
مل تق��دم �أي دع��م م��ادي لتاأهي��ل �ملالع��ب يف �لنادي و�ص��ط �لرمادي 
�ل��ذي خّرج العبني كبار�ً للمنتخب �لوطني لك��رة �لقدم وح�صول نادي 

�لرمادي على مر�تب متقدمة يف �لدوري �ملمتاز قبل عام 2014".
و��ص��ار ج��و�د �ىل �ن" �لف��رق �لريا�صية يف �لرمادي بات��ت تعتمد على 
�صاحات تر�بية الجر�ء �لبطوالت �لريا�صية لكرة �لقدم و�لطائرة مع قلة 

�ملالعب �ملتاحة للفرق �ل�صعبية يف مناطق �لرمادي". 

طالب مقرر �للجن��ة �لربملانية ، جمل�س �لنو�ب و�لنخب 
�ل�صيا�صي��ة، بال�صغ��ط عل��ى �حلكوم��ة �الحتادي��ة بع��د 

جلوئها �إىل �لقرو�س و�زدياد �ملديونية. 
وذك��ر �أحمد حم��ه، �ل�صبت، �أن �لعر�ق مي��ر حاليًا باأزمة 
�صيا�صي��ة تك��اد تع�ص��ف بال�صلم �ملجتمع��ي، تز�منًا مع 
�أزمة �قت�صادية طاحن��ة، يف �لوقت �لذي �أ�صبح �لعر�ق 
�أك��ر دول �ملنطقة مديونية. ولفت حمه �النتباه، �إىل �أن 
�لعر�ق م��از�ل يبحث ع��ن دول وموؤ�ص�ص��ات لالقرت��س 
منه��ا، ما يثقل كاهل �ملو�ط��ن �لعر�قي بديون ال طائل 

منه��ا، متث��ل "�رشيب��ة" تدفعه��ا �الأجي��ال �لقادم��ة.

جمل���س  يف  و�ال�صتثم��ار  �القت�ص��اد  جلن��ة  و�رّشح��ت 
�لن��و�ب، يف �صبتم��رب �ملا�ص��ي، ب��اأن �لقرو���س �لت��ي 
ح�صل��ت عليها �حلكومة ُمررت بطريقة غري �صفافة، ومل 

ُي�صَمح للربملان باالإطالع عليها.
و�أ�صار �لربملاين �لعر�قي، �إىل �أن تاريخ و�صول �ملو�زنة 
يف قان��ون �الإد�رة �ملالية و�لدي��ن �لعام، كان مقرر� له 
10 �أكتوبر �جلاري، �إال �أن �حلكومة تاأخرت يف �إر�صال 

م�رشوع قانون �ملو�زنة.
ودعا �لنائب �أحمد حمه �حلكومة �ملركزية �ىل �الإ�رش�ع 
باإر�صال م�رشوع قان��ون �ملو�زنة للمناق�صة و�لبت فيه، 
منع��ا لتعطيل �خلط��ط و�لرب�مج. وطالب مق��رر �للجنة، 
�حلكوم��ة �ملركزي��ة، باالإلتز�م مب�صوؤوليته��ا �لد�صتورية 

ب���رشف رو�ت��ب موظفي �القلي��م، خا�ص��ة بعدما باتت 
�لنفطي��ة  و�ملن�ص��اآت  و�ملط��ار�ت  �حلدودي��ة  �ملناف��ذ 
خا�صع��ة ل�صلط��ة حكومة بغد�د، �إال �أنه��ا التز�ل عاجزة 

عن دفع �لرو�تب.
و�صبق، لرئي�س �لوزر�ء حي��در �لعبادي، �أن وّجه باإجر�ء 
مر�جعة دقيقة ملقرتح �ملو�زنة �لعامة 2018، و�لعمل 
على زيادة �الإير�د�ت غ��ري �لنفطية، وتخفي�س �لنفقات 
�حلكومية للرئا�ص��ات و�لوز�ر�ت، وتاأمني �أجور ورو�تب 
�لعامل��ني بالدول��ة. وذك��رت ع�ص��و جلن��ة �القت�ص��اد 
و�ال�صتثم��ار باملجل�س نور� �لبج��اري، �أن مو�زنة �لعام 
�ملقب��ل �صتت�صم��ن تنفي��ذ ���رشوط �لبن��ك �ل��دويل عل��ى 
�لع��ر�ق، مقابل �إقر��صه ل�صد �لعج��ز يف مو�زنته �ملالية 

نتيجة �نخفا�س �أ�صع��ار �لنفط، م�صريًة �إىل �أنها �صتكون 
�أعل��ن �صن��دوق  �ملا�ص��ي،  �أغ�صط���س  "تق�صفي��ة". ويف 
�لنق��د �ل��دويل، �أن �ل�صيا�صات �القت�صادي��ة �لتي تنفذها 
�ل�صلطات �لعر�قية منا�صبة، للتعامل مع �ل�صدمات �لتي 
تو�ج��ه �لعر�ق، خا�صة �ل�رش�ع �مل�صل��ح مع د�ع�س وما 
يرتتب على ذلك من �أزمة �إن�صانية و�نهيار �أ�صعار �لنفط.
يذك��ر �أن �لع��ر�ق ويف �صبي��ل عملي��ة �إع��ادة �الإعم��ار 
ع يف �الونة  و�إ�ص��الح �لبنية �لتحتية �ملنهكة للبالد، وقَّ
�الأخ��رية �تفاقيات قرو�س الإ�ص��الح �صبكات �لكهرباء، 
م��ع �رشكات �إجنليزي��ة ويابانية، و�صويدي��ة  ف�صاًل عن 
توقي��ع �تفاقي��ات قرو���س م��ع دول فرن�ص��ا، و�لت�صيك، 

و�أملانيا، وقر���س �صن��دوق �لنق��د �ل��دويل يف 2016.

لتأثيراتها السلبية مستقبال..
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رئيس التحرير

بغد�د  معر�س  �أن  �جلميلي  �صلمان  �لتجارة  وزير  �أكد  متابعة:  بغد�د- 
�الإره��اب.  دمره  ما  �إعمار  و�إع��ادة  �لتجاري  للتبادل  فر�صة  يعد  �لدويل 
وقال �جلميلي يف كلمة له خالل �فتتاحية �نطالق �ملعر�س �إن "�نطالق 
�ل�رشكات  مع  �لتعاون  نحو  لالنطالق  فر�صة  بغد�د  معر�س  فعاليات 
"�ملعر�س  �أن  و�أ�صاف،  �الإرهاب".  دمره  ما  �إعمار  و�إعادة  و�ال�صتثمار، 
�الأمنية، وطرد  �لقو�ت  �لتي حققتها  �لكبرية  �النت�صار�ت  جاء تز�منًا مع 
مب�صاركة  �ل�44  بدورته  �لدويل،  بغد�د  معر�س  �أعمال  و�نطلقت  د�ع�س". 

دولية وعربية و��صعة.
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