
اكد ع�ضو جلنة العالقات اخلارجية يف جمل�س النواب 
املتحدة  "الواليات  ان  احل��ي��دري،  رزاق  ال��ع��راق��ي، 
يف  واالمني  ال�ضيا�ضي  اجلانب  على  تعول  االمريكية 
مبينا  االقت�ضادي"،  من  اكرث  كرد�ضتان  مع  التعامل 
الكردية �ضيفتت  الدولة  ان قيام  "تعتقد  "وا�ضنطن  ان 
العراق". واأو�ضح  ال�ضالم واالمان يف  حلمها باحالل 
يف  االمريكية  ال�ضيا�ضية  خمرجات  "من  اأن  احليدري 
االقت�ضادية  امل�ضالح  رعاية  اي�ضا  واملنطقة  العراق 
لكنها  عليها،  ال�ضيطرة  اىل  والو�ضول  كرد�ضتان،  يف 
�ضدمت بتمدد النفوذ الرو�ضي يف كرد�ضتان". واأ�ضاف 
و�ضعت  املتحدة  الواليات  ان  يفوتنا  اأن  يجب  "وال 
جاهزة  و�ضفة  يعّد  ال��ذي  العراقي  الد�ضتور  عمليا 
لتق�ضيم العراق والذي ي�ضتعني به االكراد اليوم لتف�ضري 
مقدمة  كان  الد�ضتور  هذا  ق��رارات.  من  لهم  يحلو  ما 
اال�ضتقرار  لعدم  والتاأ�ضي�س  الوطنية،  الوحدة  لتمزيق 
ال�ضيا�ضي واالإقت�ضادي واالمني، على حد قول النائب 
الق�ضاب  جنم  ال�ضيا�ضي  املحلل  ويرى  بدر.  كتلة  عن 
ان "املوقف االأمريكي له وجهان، االأول رف�س الدعوة 
الجراء ا�ضتفتاء يف االقليم وتقرير م�ضريه، فوا�ضنطن 
العراق،  من  جزء  ا�ضتقطاع  على  توافق  اأن  ميكن  ال 
النها �ضوف تخ�رس قطاعا كبريا من املوؤيدين لها يف 
االقليم  دول  مع  حمرج  موقف  يف  و�ضتكون  العراق، 
والعرب".  وتركيا  اإي��ران  مثل  لال�ضتفتاء  الراف�ضة 
العراق  مبقرتح  االربعاء،  الرو�ضية،  احلكومة  ورحبت 
اكدت  رو�ضي، يف حني  عراقي  اأعمال  منتدى  باإن�ضاء 
ال�ضاملة  العالقات  تن�ضيط  �رسورة  البلدين  حكومتا 
بني البلدين. وقال املكتب االعالمي لوزير اخلارجية 
امل�ضرتكة  العراق�ية-الرو�ضية  "اللجنة  اإن  بيان  يف 
عقدت اجتماعا يف العا�ضمة الرو�ضية مو�ضكو برئا�ضة 
اجلانب  ع��ن  اجلعفري  اإب��راه��ي��م 
ال�����ع�����راق�����ي 

ودميرتي روغوزين نائب رئي�س رو�ضيا االحتادية عن 
ال�ضابعة الأعمال  الدورة  الرو�ضي متهيدا لعقد  اجلانب 
اأن  املكتب،  وا�ضاف   ."2018 العام  مطلع  اللجنة 
"الطرفني ا�ضتعر�ضا العالقات االقت�ضادية والتجارية 
على  �ضوية  العمل  وموا�ضلة  العراق�ية-الرو�ضية، 
تطوير االأ�ض�س القانونية، والتنظيمية للتعاون الثنائي 
بني البلدين"، مبينا ان "االجتماع �ضهد بحث التطور 
ال�ضناعة،  التعاون امل�ضرتك يف جمال  املت�ضاعد يف 
جمال  يف  التعاون  تطوير  يف  اجلهود  زخم  وزي��ادة 
توفري  يف  الرغبة  الطرفان  واأب���دى  وال��غ��از،  النفط 
يف  الرو�ضي  للجانب  الفعالة  امل�ضاهمة  م�ضتلزمات 
الكهربائية،  الطاقة  اإنتاج  حمطات  وتاأهيل  تطوير 
اأن  املكتب،  وت��اب��ع  العراق".  يف  النقل  و�ضبكات 
منتدى  اإن�ضاء  العراق  الرو�ضي رحب مبقرتح  "الطرف 
اأعمال عراقي-رو�ضي"، الفتًا النظر اىل ان "الطرفني 
يف  البلدين  بني  الواعدة  التعاون  فر�س  اإىل  اأ�ضارا 
جماالت الزراعة، واملوارد املائية، والتعاون الثنائي 
يف اإعادة تاأهيل، واإعمار، وبناء م�ضاريع جديدة للبنى 
عن  عربا  "الطرفني  اأن  املكتب،  واو�ضح  التحتية". 
�رسورة بذل اجلهود لالرتقاء بالتعاون االقت�ضادي، 
التبادل  حجم  وزي��ادة  واال�ضتثماري،  والتجاري، 
التجارة،  غرف  ذلك  يف  مبا  البلدين  بني  التجاري 
كل  وتقدمي  امل�ضرتكة،  االأعمال  وجمال�س  وال�ضناعة، 
وامل�ضاركة  الوفود،  زي��ارات  لتبادل  املمكن  الدعم 
البلدين،  كال  يف  املتخ�ض�ضة  الدولية  املوؤمترات  يف 
امل�رسيف،  بالعمل  النهو�س  م�ضتلزمات  وت��وف��ري 
واملايل". وا�ضار املكتب اىل ان "الطرفني اأّيدا �رسورة 
تن�ضيط العالقات ال�ضاملة بني البلدين، وحث ال�رسكات 
تعلنها  التي  املناق�ضات  امل�ضاركة يف  الرو�ضية على 
اأن  املكتب،  وتابع  العراق�ية".  ال���وزارات  خمتلف 
بتن�ضيط  اهتمامه  ع��ن  اأع���رب  ال��ع��راق��ي  "اجلانب 
التدريجي  والتطور  البلدين،  بني  الثقاف�ية  العالقات 
املزيد  وال�ضحة، وتوقيع  التعليم،  للتعاون يف جمال 
من مذكرات التفاهم يف خمتلف املجاالت". يذكر اأن 
العراق يرتبط بعالقات تاريخية 
م���ع رو���ض��ي��ا 

عندما  املا�ضي،  القرن  من  االأربعينيات  اىل  تعود 
واالحتاد  العراق  بني  الدبلوما�ضية  العالقات  اأقيمت 
اأهم  من  بعد  فيما  العراق  واأ�ضبح  اآن��ذاك،  ال�ضوفيتي 
م�ضتوردي املعدات احلربية ال�ضوفيتية، وتطورت تلك 
ال�ضنوات املا�ضية ال�ضيما يف جمال  العالقات خالل 
�رسكات  فازت  اإذ  والكهرباء  النفط  يف  اال�ضتثمارات 
رو�ضية يف جوالت الرتاخي�س ال�ضتثمار النفط والغاز 
ال�ضدد  هذا  ويف  العراقية.  املحافظات  من  عدد  يف 
رو�ضيا  اع��الن  ان  لها،  تقرير  يف  "رويرتز"،  ذك��رت 
اقليم  مع  والغاز  والنفط  الطاقة  حقول  يف  �ضفقات 
مليارات   4 اإىل  ت�ضل  تعهدات  مع  العراق  كرد�ضتان 
دوالر يف اأقل من عام، اثار حفيظة الواليات املتحدة 
النفط  عمالق  رو�ضنفت  �رسكة  واأعلنت  االمريكية. 
 25 يف  جرى  الذي  االنف�ضال  ا�ضتفتاء  قبل  الرو�ضي 
يف  ا�ضتثماراتها  اأحدث  عن   ، بايام  املا�ضي،  ايلول 
كرد�ضتان  اإقليم  مل�ضاعدة  وذل��ك  املا�ضي  االأ�ضبوع 
على تطوير �ضناعة الغاز الطبيعي لالإمدادات املحلية 
وللت�ضدير فيما بعد. وهذه ال�ضفقة هي ثالث م�رسوع 
فرباير/  منذ  كرد�ضتان  اإقليم  يف  لرو�ضنفت  عمالق 
�ضباط وهو ما يحول مو�ضكو من دخيل لي�س له تاأثري 
لل�ضيولة  م�ضدر  اأكرب  اإىل  العراق  كرد�ضتان  يف  يذكر 
با�ضم  االقت�ضادي،  اخلبري  يك�ضف  اذ  لالإقليم.  املالية 
ان��ط��وان، ع��ن حت��ول امل��وق��ف االم��ريك��ي م��ن داع��م 
ال�ضتفتاء اقليم كرد�ضتان اىل راف�س ومعار�س، بناء 
نفوذ  بتو�ضع  للرو�س  الكرد،  امل�ضوؤولني  �ضماح  على 
وتابع  والغاز.  النفط  جمال  يف  العاملة  �رسكاتهم 
يف  االمريكية  االقت�ضادية  "امل�ضالح  ان  اخلبري 
كرد�ضتان تاأثرت بعد متدد النفوذ الرو�ضي ، فامريكا 
اليوم  لكن  اال�ضتفتاء  من  �ضيا�ضي  موقف  لديها  كان 
ا�ضبح موقفا اقت�ضاديا بعد ان انهارت اغلب �رسكاتها 
العاملة يف االقليم، نتيجة �ضيطرة ال�رسكات الرو�ضية 
"امريكا  ان  واكد  كرد�ضتان".  يف  النفط  جمال  على 
على  بناء  االخ��رية  اللحظات  يف  الكرد  عن  تخلت 
ال�ضفقات التي وقعها االقليم مع ال�رسكات الرو�ضية"، 
اكرث من مليون برميل  ي�ضكل  االقليم  "نفط  ان  مبينا 
الأكراد  كبريا  حتوال  ال�ضفقات  هذه  متثل  يوميا".كما 
العراق الذين ربطتهم عالقات وثيقة بوا�ضنطن منذ 
عر�ضت  عندما   1991 ع��ام 
ال����والي����ات 

الذي  ح�ضني  �ضدام  من  حمايتهم  عليهم  املتحدة 
اأطاحت به القوات االأمريكية يف 2003.

يف  االأمريكية  ال�رسكات  ظلت  �ضنوات  م��دى  وعلى 
�ضدارة املفاو�ضات مع االأكراد على افرتا�س اأن بغداد 
االتفاقات  اأب��رز  وكان  املطاف،  نهاية  يف  �ضتقرها 
اتفاق اأعلنته اإك�ضون موبيل يف االآونة التي كان فيها 
ي�ضبح  اأن  قبل  التنفيذي  رئي�ضها  تيلر�ضون  ريك�س 
تاريخي  اتفاق  توقيع  بعد  اأنه  للخارجية.غري  وزيرا 
يف 2011 لتطوير حقول نفط كردية مل تنفذ اإك�ضون 
القطع  بع�س  اأع��ادت  اأنها  كما  تذكر  تنقيب  اأعمال 

املخ�ض�ضة للتنقيب اإىل احلكومة الكردية.
ويف حني اأن وا�ضنطن ال تزال �ضديقة لالأكراد وتعّدهم 
ح�ضنا واقيا من تنظيم "داع�س" فاإنها قلقة من متدد 

رو�ضيا يف كرد�ضتان.
ان  اجل��واه��ري  حمزة  االقت�ضادي  اخلبري  ويعتقد 
املبا�رسة يف تنفيذ م�رسوع مد انبوب الغاز، من حقلي 
خورمور و�ضم�ضمال الواقعني يف كرد�ضتان العراق اىل 
ان�ضاء خم�ضة حقول  وكذلك  اوروب��ا،   ثم  ومن  تركيا 
نفطية �ضغرية، عرب �رسكة رو�ضنفت الرو�ضية، �ضيمّكن 

مو�ضكو من اإحكام �ضيطرتها على االقليم.
يف  م�ضالح  لديهما  وامريكا  "رو�ضيا  ان  وا�ضاف 
مبينا  كذلك"،  وكرد�ضتان  العراق  ويف  اجمع،  العامل 
خارج  احلا�رس  الوقت  يف  الرو�ضية  "امل�ضالح  ان 

كرد�ضتان اكرب من م�ضاحلها داخل االقليم".
ويقدر اإقليم كرد�ضتان احتياطياته القابلة لال�ضتخراج 
مرت  تريليون  و5.66  النفط  من  برميل  مليار   45 ب� 
للزيادة  مر�ضحة  احتياطيات  وهي  الغاز  من  مكعب 
لرو�ضنفت،  وبالن�ضبة  واال�ضتك�ضاف.  التنقيب  م��ع 
للرئي�س  املقرب  احلليف  �ضيت�ضن  اإيجور  يديرها  التي 
فالدميري بوتني، فقد متثل كرد�ضتان م�ضدرا رخي�ضا 
ودفعة  اأوروب��ا  يف  التكرير  مل�ضايف  اخلام  الإم��دادات 
فرباير  ويف  الغاز.  جمال  يف  ال�رسكة  لطموح  كربى 
�ضباط 2017 عززت رو�ضنفت تعاونها باملوافقة على 
اإقرا�س االإقليم �ضبه امل�ضتقل 1.2 مليار دوالر لت�ضبح 
اأول �رسكة نفط اأجنبية كربى تتعهد عالنية بالتمويل 
اأكرب  رو�ضيا  واأ�ضبحت  الكردية.  لل�ضادرات  امل�ضبق 
ممول منفرد لالأكراد باتفاقها التايل يف يونيو حزيران 
من العام احلايل الإقرا�س اأموال وامل�ضاعدة يف البحث 
عن املزيد من النفط ما اأو�ضل ا�ضتثماراتها االإجمالية 

اإىل نحو 2.8 مليار دوالر.

قوانين معطلة وعراقيل مصطتعة لمنع 
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اقتصاديات العراق إنشاء منتدى أعمال عراقي - روسي

اقتصاديون: "نفط كردستان" يدخل حلبة الصراع األميركي- الروسي
بغداد- خاص

اقتصادات الخليج والتكيف مع 

انحسار الموارد

المركزي اللبناني: الليرة مستقرة 

أمام الدوالر

الدنمارك تخصص 21 مليون دوالر 
لنازحي العراق

العراق في المركز الرابع إقليميًا كأكبر 
مستفيد من مساعدات النقد الدولي

إيران تفتح معبر باشماخ مع السليمانية

الرافدين: سلف المتقاعدين البالغة ثالثة 
ماليين ال تشمل المستفيد أو وكيل المتقاعد

النفط: الكميات المصدرة من الخام في شهر 
أيلول تم تحميلها من قبل 38 شركة عالمية 

بغ��داد- متابع��ة: رت��ب مرك��ز امل�ضاع��دة التقني��ة لل���رسق االأو�ض��ط التابع 
ل�ضن��دوق النق��د الدويل، الع��راق يف املركز الراب��ع اإقليميا كاأك��رب م�ضتفيد 
م��ن امل�ضاعدات التقنية وامل�ضورة الفنية يف املج��االت االقت�ضادية الكلية 
واالإداري��ة املالي��ة االأ�ضا�ضي��ة. وج��اء الع��راق باملرتبة الرابع��ة بعد لبنان 
واالأردن وف��ق بيانات املرك��ز، بن�ضبة ا�ضتح��واذ 10.4 باملئة من اأجمايل 
امل�ضاعدات التقنية لل�ضنة املالية 2017. وا�ضتحوذت ال�ضودان على املرتبة 
االأوىل بن�ضب��ة بلغ��ت 13.1 باملئة م��ن اأجمايل امل�ضاع��دات التقنية، تلتها 
االأردن ب��� 12.1 باملئ��ة، ثم لبنان ب� 10.6 باملئ��ة، العراق 10.4 باملئة 
وم�رس 10.2 باملئة. ويوفر املركز امل�ضاعدة لبناء القدرات وت�ضهيل عملية 
االإ�ضالح يف الدول االأع�ضاء، ودعم انخراط املنطقة يف االقت�ضاد العاملي، 
جنب��ا اىل جنب مع امل�ضاعدة على بناء القدرات املوؤ�ض�ضية لتح�ضني االإدارة 
ال�رسيبي��ة واملالي��ة العام��ة، ويف مواجه��ة االحتياج��ات التمويلي��ة عرب 

برنامج متويلي بالتعاون مع �ضندوق النقد الدويل .

اع��ادت ايران االربع��اء فتح منفذ ح��دودي يربط حمافظ��ة ال�ضليمانية 
بع��د ع�رسة اي��ام من االغالق. وُفتح معرب با�ضم��اخ الرئي�ضي اأمام عبور 
املواطن��ني والتج��ارة. وب��داأت اي��ران باتخاذ اج��راءات م�ض��ددة �ضوب 
املعاب��ر الربية امل�ضرتكة مع اإقليم كرد�ضتان بعد اإجراء االإقليم ا�ضتفتاء 

االنف�ضال.

اعل��ن م�رسف الرافدين، االربع��اء، ان �ضلف املتقاعدي��ن البالغة ثالثة 
ماليني دينار ال ت�ضمل امل�ضتفيد ووكيل املتقاعد.

وق��ال املكتب االإعالم��ي للم�رسف يف بيان ان "�ضلف��ة الثالثة ماليني 
متن��ح �ضخ�ضي��ا للمتقاع��د وال تقب��ل طلب��ات امل�ضتفيدي��ن وال��وكالء".
وا�ض��اف املكت��ب ان "م��دة ت�ضدي��د ال�ضلف��ة ٣٦ �ضه��را ت�ض��دد باأق�ض��اط 
�ضهري��ة مت�ضاوية كل �ضهرين".واعلن م�رسف الرافدين، االثنني، اإطالق 
�ضل��ف املتقاعدي��ن والبالغة ثالثة ماليني دينار ع��رب فروعه يف بغداد 

واملحافظات.

اعلن��ت وزارة النفط، االح�ضائية النهائي��ة للكميات امل�ضدَّرة من النفط 
اخلام ل�ضهر ايلول املا�ضي، م�ضرية اىل ان الكميات امل�ضدرة مت حتميلها 

من قبل 38 �رسكة عاملية.
وق��ال املتح��دث با�ض��م ال��وزارة عا�ضم جه��اد يف بي��ان  ان "جمموع 
الكمي��ات امل�ض��درة للنف��ط اخل��ام واالي��رادات املتحقق��ة ل�ضه��ر ايلول 
املا�ضي، بح�ضب االح�ضائية النهائية ال�ضادرة عن �رسكة ت�ضويق النفط 
العراقي��ة "�ضومو" بلغت 97 مليون��ًا و200 الف برميل"، م�ضريا اىل ان 

"االح�ضائية مل ت�ضجل اي �ضادرات من حقول كركوك".
وا�ض��اف جه��اد ان "االي��رادات من جراء ه��ذه ال�ض��ادرات بلغت اربعة 
ملي��ارات و866 ملي��ون دوالر، يف حني بلغ معدل �ضعر الربميل الواحد 
50،062 دوالر". وا�ضار جهاد اىل ان "الكميات امل�ضدرة مت حتميلها 
م��ن قبل 38 �رسك��ة عاملية من خمتلف اجلن�ضيات م��ن موانئ الب�رسة 

وخور العمية والعوامات االحادية على اخلليج".

اأّك��د نائ��ب رئي�س ال��وزراء ال�ضابق ل�ض��وؤون الطاقة ح�ضني 
كرد�ضت��ان  اقلي��م  اي��رادات  اأن  االربع��اء،  ال�ضهر�ضت��اين، 
النفطي��ة بلغ��ت 51 ملي��ار دوالر من��ذ ع��ام 2008، يف 
حني ا�ض��ار اىل ان العراق لن يقبل باأي تدّخل لالأمريكيني 
يف عالقت��ه مع اإي��ران. ونقلت وكالة ت�ضني��م االيرانية عن 
ال�ضهر�ضت��اين قوله خالل ت�رسيحات �ضحفية اإن "اإيرادات 
ت�ضدي��ر النفط من اإقليم كرد�ضت��ان بلغت 51 مليار دوالر 

من��ذ ع��ام 2008 وق��د ا�ضتول��ت عليه��ا قي��ادة االإقليم"، 
م�ضيف��ا ان "اأطراف��ًا مدفوع��ة اإ�رسائيلي��ًا قدم��ت امل�ضورة 
الأربي��ل لالإ���رسار عل��ى اال�ضتفت��اء". ودع��ا ال�ضهر�ضتاين 
رئي���س االإقلي��م م�ضعود الب��ارازاين اإىل "حتم��ل امل�ضوؤولية 
من جراء اال�ضتفتاء واأن يبادر اإىل تقدمي ا�ضتقالته".  واكد 
ال�ضهر�ضت��اين اأن "العراق يرتبط م��ع اإيران بعالقات جيدة 
عل��ى خمتلف ال�ضعد"، الفت��ًا النظر اىل "اننا لن نقبل باأي 
تدّخ��ل لالأمريكيني بالعالقة مع اإي��ران". وتابع اأن "قائد 
فيل��ق القد���س يف احلر�س الثوري اجل��رال قا�ضم �ضليماين 

�ضع��ى ب��كل جه��ده نا�ضح��ًا قي��ادة اإقليم كرد�ضت��ان على 
الرتاجع عن اال�ضتفتاء"، م�ضرياً اإىل اأن "العراق بات اأف�ضل 
ح��ااًل بعد دحر داع�س وتنظيم العالقة بني بغداد واإربيل". 
وعّد اأن "�ضطوة االأحزاب الكبرية �ضتتقّل�س يف االنتخابات 
املقبل��ة ب�ضبب الوعي ال�ضيا�ضي عن��د العراقيني"، مو�ضحا 
ان "الف�ضائ��ل الت��ي قاتل��ت تنظي��م داع���س لتحري��ر مدن 
الع��راق م��ن حقه��ا اأن تك��ون حا���رسة يف االنتخاب��ات 
املقبلة". وا�ضار نائب رئي�س الوزراء ال�ضابق اىل ان "بغداد 
تتوق��ع من كل م��ن دعم االإره��اب اأن يراج��ع ح�ضاباته"، 

م�ض��ددا على ان "العراقي��ني قاتلوا التنظيم��ات االإرهابية 
يف امليدان وحدهم". يذكر ان ح�ضني اإبراهيم ال�ضهر�ضتاين 
هو �ضيا�ضي عراقي ول��د عام 1942 يف كربالء، وحا�ضل 
عل��ى �ضهادة الدكتوراه يف الهند�ضة الكيميائية، مت تعيينه 
وزي��راً للنف��ط يف اي��ار 2006، واأ�ضند اإلي��ه من�ضب نائب 
رئي���س الوزراء ل�ضوؤون الطاق��ة يف حكومة نوري املالكي 
الثاني��ة، واخت��ري اخ��ريا وزي��راً للتعلي��م الع��ايل والبحث 
العلم��ي يف حكومة حيدر العبادي يف عام 2016، اال انه 

قدم ا�ضتقالته من هذا املن�ضب فيما بعد.

الشهرستاني: إيرادات كردستان 

النفطية بلغت 51 مليار دوالر وقيادة اإلقليم استولت عليها
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رئيس التحرير

بغداد- اجلورنال : ن�رست �ضحيفة "كوبنهاجن بو�ضت" الدمناركية، خرب 
تربع احلكومة مببلغ 21 مليون دوالر، اأي ما يقدر ب�135 مليون كرون 
تنظيم  من  املحررة  املناطق  لنازحي  ان�ضانية،  كم�ضاعدات  دمناركي، 
داع�س االرهابي. ونقلت ال�ضحيفة يف تقريرها الذي ترجمته »اجلورنال 
م�ضاعدة  ال�رسوري  "من  قولها  الدمناركية،  التطوير  وزيرة  عن  نيوز«، 
من  النازحني  ال�ضكان  مب�ضاكل  يتعلق  فيما  العراق،  ل�رسيكه  الدمنارك 
املو�ضل وغريها، من اجل اعادة بناء ما دمره عنا�رس التنظيم االرهابي".
على   تركيزها  �ضيتم  الدمناركية  االعمارية  اجلهود  ان  ال�ضحيفة  وافادت 
مناطق �ضهل نينوى بالتحديد، الواقعة �ضمال غربي العراق، والتي مت اأخرياً 

حتريرها من حكم داع�س الذي دام 3 �ضنوات.


