
النفط  خامات  خلط  عملية  اإن  مالحي،  م�صدر  قال 
العراقي الذي يجري �صخه عرب خط الأنابيب اخلا�ص 
توقفت.  الرتكي  جيهان  ميناء  اإىل  كرد�صتان  باإقليم 
حقول  مناطق  يف  الحتادية  القوات  انت�صار  وقبيل 
النفط  خ��ام��ات  خلط  يجري  ك��ان  النفطية  ك��رك��وك 
برميل  األ��ف   600 نحو  مبعدل  و�صخها  املختلفة 
يوميا، وفقا لرويرتز. وذكرت الوكالة، اإنه يجري الآن 
"�صخ خامات النفط عرب خط الأنابيب ب�صكل منف�صل 
مع تطهري اخلط بني كل �صحنة والأخرى". وت�صيف، 
"حتى الآن مت اإر�صال 90 األف برميل من خام كركوك 
خزانات  اإىل  �صرت�صل  التي  البقية  عن  منف�صل  ب�صكل 
الكردية  النفط  تدفقات  اأن  مو�صحة  بغداد"،  متتلكها 
يوميا.  برميل  األ��ف  و240   220 ب��ني  م��ا  ت���رتاوح 
ان  ب�رضورة  النيابية  والطاقة  النفط  جلنة  وطالبت 
يكون هنالك توجه حقيقي نحو تنفيذ مد انابيب نفط 
منعًا  حمددة  طرق  على  البقاء  وعدم  جديد  باجتاه 
من التاأثر داخليا وخارجيا. وذكر رئي�ص جلنة النفط 
والطاقة النيابية علي البهاديل يف حديث 
العراق  ان  �صحفي، 

الول  خطني  وفق  للنفط  ت�صديره  على  اليوم  يعتمد 
عرب اخلليج عن طريق املن�صات العائمة، والثاين عرب 
تركيا وهذا ي�صكل خطورة يجب على احلكومة ان حتذر 
وال�صيا�صية  المنية  بالظروف  يتاأثر  ذلك  لكون  منه 

للمنطقة.
اجل  من  �صعت  النفط  وزارة  ان  البهاديل  وا�صاف 
النفط وهما  لتنويع �صادرات  تنفيذ خطني ا�صافيني 
عرب دولتي ال�صعودية والردن، وهذه خطوة بالجتاه 
ال�صحيح ويجب ان ت�رضع بها وتنفيذها وعدم التلكوؤ 
كردي  مالحي  م�صدر  اأ���ص��ار  ثانية،  جهة  من  بها. 
اخلمي�ص املا�صي، اإىل ان اإقليم كرد�صتان مل يعزز بعد 
العراقية  النفط  ت�صويق  ل�رضكة  النفطية  خم�ص�صاته 
يف  النفط  ي�صدر  ي��زال  ما  واأن��ه  "�صومو"،  احلكومية 
الرتكي،  جيهان  ميناء  من  القدمية  التفاقيات  اإطار 
�صابق  وقت  يف  تركي  مالحي  م�صدر  اأف��اد  حني  يف 
بان النفط ينقل الآن عرب خط الأنابيب على �صحنات 
اىل  تذهب  يوميا  برميل  األف   90 نحو  واإن  منف�صلة 
�صهاريج �صومو. لكن امل�صدر املالحي الكردي قال اإنه 
ل يجري ف�صل �صحنات النفط املر�صلة واإن نقل النفط 
بعد. وك�صفت وكالة رويرتز  يبداأ  �صومو مل  ل�صهاريج 
اأن عملية خلط خامات  نقال عن م�صدر مالحي، عن 
الأنابيب  خط  عرب  �صخه  يجري  الذي  العراقي  النفط 
ميناء  اإىل  كرد�صتان  اقليم  يف 
ج���ي���ه���ان 

ا�صتعادة  "قبيل  انه  امل�صدر  وق��ال  توقفت.  الرتكي 
من  النفطية  كركوك  حقول  العراقية  القوات  �صيطرة 
النفط  خامات  خلط  يجري  كان  الكردية  البي�صمركة 
برميل  األ��ف   600 نحو  مبعدل  و�صخها  املختلفة 
النفط  خامات  "�صخ  ان  امل�صدر  وا�صاف  يوميا". 
مع  منف�صل  ب�صكل  الأنابيب  خط  عرب  الن  يجري 
تطهري اخلط بني كل �صحنة والأخرى"، م�صريا اىل انه 
" مت حتى الن اإر�صال 90 األف برميل من خام كركوك 
خزانات  اإىل  �صرت�صل  التي  البقية  عن  منف�صل  ب�صكل 
الكردية  النفط  تدفقات   " ان  بغداد".وتابع  متتلكها 
يوميا".   برميل  األ��ف  و240   220 بني  ما  ت��رتاوح 
عرب  اخلام  النفط  معظم  اخلام  النفط  العراق  وي�صدر 
من  �صادراته  توقفت  حني  يف  اجلنوبية،  املوانى 
عدم  ب�صبب  املا�صية  ال�صهر  خ��الل  ال�صمال  نفط 
ونفى  النفطي.  بالتفاق  ال��ك��ردي  اجل��ان��ب  ال��ت��زام 
م�صدر مالحي كردي اأن اإقليم كرد�صتان مل يعزز بعد 
العراقية  النفط  ت�صويق  ل�رضكة  النفطية  خم�ص�صاته 
احلكومية )�صومو( واإنه ما يزال ي�صدر النفط يف اإطار 

التفاقيات القدمية من ميناء جيهان الرتكي.
اىل ذلك، اعلن وزير اجلمارك والتجارة الرتكي بولنت 
فتح  على  املركزية  احلكومة  مع  اتفاقه  توفنكجي، 
ب��الده  معرب ح���دودي ج��دي��د، يف ح��ني ج��دد موقف 
اإقليم  اإدارة  اأجرته  الذي  الباطل  لال�صتفتاء  الراف�ص 
قوله  توفنكجي  عن  النا�صول  ونقلت  العراق.  �صمال 
يف  م�صاركته  خ��الل  ب��ه  اأدىل  ت�رضيح  يف 
اإن  املحررين،  اجتماع 

بخ�صو�ص  العراقي  اجلانب  لدى  رغبة  مل�صت  "اأنقرة 
اأنه  الرتكي  ال��وزي��ر  اجلديد".واأ�صاف  املعرب  فتح 
يف  )يقع  ال��ذي  كوي  اأوف��ا  معرب  فتح  املمكن  "من 
املبا�رضة  عقب  تركيا(،  �رضقي  جنوب  �رضناق  ولية 
بالده  موقف  توفنكجي  الالزمة".وجدد  باخلطوات 
اإقليم  اإدارة  اأجرته  الذي  الباطل  لال�صتفتاء  "الراف�ص 
رئي�ص  ان  املا�صي".يذكر  ال�صهر  اأواخر  العراق  �صمال 
تركيا  املا�صي،  الربعاء  زار  العبادي  حيدر  الوزراء 
الرئي�ص  بينهم  فيها  امل�صوؤولني  من  ع��دداً  والتقى 
الرتكي رجب طيب اردوغان ورئي�ص الوزراء بن علي 
وخا�صة  البلدين  بني  العالقات  معهما  وبحث  يلدرم 
باملجالت التجارية ا�صافة اىل ق�صية ا�صتفتاء اقليم 
كرد�صتان واحلرب �صد "داع�ص". وبحث وزير التجارة 
الرتكي  القت�صاد  وزير  مع  اجلميلي  �صلمان  وكالة 
القت�صادية  العالقات  تعزيز  �صبل  زببكجي،   نهاد 
اإن  التجارة  وزي��ر  ملكتب  بيان  وذك��ر  البلدين.  بني 
"وزير التجارة وكالة �صلمان اجلميلي بحث، مع وزير 
القت�صاد الرتكي نهاد زببكجي �صبل تعزيز العالقات 
البلدين  بني  وال�صتثمارية  والتجارية  القت�صادية 
ال�صديقني وذلك على هام�ص الزيارة الر�صمية لرئي�ص 
الوزراء حيدر العبادي اىل تركيا". واأ�صاف انه "جرى 
خالل اللقاء بحث امكانية م�صاهمة ال�رضكات الرتكية 
املحررة".  املناطق  وتاأهيل  اعمار  اعادة  حملة  يف 
من  العديد  "وجود  البيان  بح�صب  اجلميلي  وب��نينّ 
املناطق"،  تلك  يف  ال�صتثمارية  والفر�ص  امل�صاريع 
موؤكدا يف الوقت ذاته "عزم احلكومة تقدمي كل ا�صكال 

الدعم وامل�صاندة من اجل اجناح تلك امل�صاريع".

اهوار الجنوب.. وعود دولية إلحيائها 

مازالت على الورق!
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اقتصاديات العراق تركيا اتفقنا مع بغداد على فتح معبر حدودي جديد

بغداد تصدر خام كركوك عبر أنبوب اإلقليم بشكل منفصل عن نفط كردستان
بغداد- خاص

كيف تأثرت تدفقات تجارة النفط 

العالمية بالصراعات؟

مستوى قياسي منخفض لليورو 

بعد إعالن استقالل كاتالونيا

أولى رحالت القطار بين كربالء وقم 
اإليرانية تنطلق األسبوع المقبل 

النزاهة تسترجع مليونين ونصف 
المليون دوالر من شركات طيران 

الناصرية تستعد لموسم األمطار بأعمال 
صيانة ومشاريع إضافية   

الرافدين: سلفة الثالثة ماليين 
دينار تشمل كل المتقاعدين 

ك�صف��ت هيئة النزاهة، عن ا�صرتجاع قراب��ة املليونني ون�صف املليون دولر اإىل 
خزين��ة الدول��ة، م�صرية اإىل اأن ه��ذه الأموال كانت بذمة ���رضكات طريان دولية. 
وقال��ت الهيئة يف بيان، اإن "فري��ق العمل امليداين التحقيق��ي التدقيقي املوؤلف 
لفت��ح ملفات وزارة النقل متكن م��ن ا�صرتجاع مبلغ مليونني و377 األفا و811 
دولرا اإىل خزين��ة الدول��ة"، مبين��ة اأن "تل��ك املبالغ الت��ي مت ا�صرتجاعها متثل 
ديون��ا مالية مرتتبة بذمة �رضكات الطريان الدولية". واأ�صافت اأن "هذه املبالغ 
م�صتَحق��ة الدف��ع منذ اأك��ر من �صنت��ني اإىل املن�ص��اأة العامة للط��ريان املدين يف 
وزارة النق��ل عن حقوق عبور الأجواء العراقية واأجور الهبوط واملبيت يف مطار 
بغ��داد ال��دويل". ولفتت الهيئة النتباه اإىل اأنها "األنّف��ت يف 2015 فرقًا ميدانية 
�ص��ات الدولة التي ت�صوبها �صبهات  حتقيقي��ة تدقيقية ت�صرب ملفات وزارات وُموؤ�صَّ
���ًة تقوم بجولت تفتي�صيَّة  ًة �رضِّيَّ الًة تفتي�صيَّ ف�ص��اد، اإ�صاف��ة اإىل تاأليفها فرقًا جوَّ
د من  يف الدوائ��ر الت��ي تكون ذات م�صا���ص مبا�رض باملواطنني، ته��دف اىل التاأكُّ

تقدمي اأف�صل اخلدمات للمواطنني وعدم تعرُّ�صهم لالبتزاز".
يذك��ر اأن هيئ��ة النزاه��ة، هي هيئ��ة حكومية ر�صمي��ة م�صتقلة معني��ة بالنزاه�ة 
العام��ة ومكافح��ة الف�صاد، اأن�صئ��ت يف العراق با�ص��م مفو�صي���ة النزاهة العامة 
مبوج��ب القانون النظامي ال�ص��ادر عن جمل�ص احلكم العراق���ي وعدها الد�صتور 
العراق��ي الدائم لع��ام 2005 اإحدى الهيئات امل�صتقل��ة وجعلها خا�صعة لرقابة 

جمل�ص النواب وبدل ا�صمها اإىل هيئة النزاهة.

 : اأق��ر حماف��ظ ذي قار يحيى النا���رضي، بو�صع خطة عم��ل للتاأهيل وال�صيانة 
جلمي��ع خط��وط وحمطات املج��اري حت�صبا لهط��ول امطار غزيرة خ��الل مو�صم 
ال�صت��اء املقب��ل ، ت�صبقه مد خط��وط ناقلة يف �صمال وجن��وب املدينة تهدف اىل 
ا�صتيع��اب كميات المطار املتزاي��دة . وا�صار النا���رضي ل�»اجلورنال نيوز« اىل 
اأن، هناك تن�صيقًا مع الدوائر لتاليف تكرار ما ح�صل يف موا�صم المطار ال�صابقة 
واأهمه��ا فتح خطوط ناقلة جديدة يف اأماكن اأ�صبحت ل ت�صتوعب اي كمية مياه 
مرتفعة ب�صبب قدمها وقلة عددها وهي بحاجة اىل فك اختناق واحتبا�ص املياه 
باإمداده��ا ب�صب��كات واأنابي��ب كبرية للتخل���ص من هذه امل�صكل��ة . وبني ان مثل 
هذه امل�صاريع يجب دعمها من امليزانية احلكومية لأ�صباب تتعلق مببالغ كبرية 
لإن�صاء �صبكات متعددة تقلل من حجم امل�صكلة التي تزداد �صنة بعد اخرى ولهذا 
�صنقوم بال�صيانة وببع�ص امل�صاريع يف مناطق من النا�رضية ملعاجلة امل�صكلة 

 .
 وا�ص��ار املحاف��ظ اىل، حر�ص احلكوم��ة املحلية على عدم تك��رار ازمات ال�صتاء 

املا�صية، 
وان م��ا مت��ر به املدينة من ازمات خالل ال�صت��اء يكون حمرجا لنا وكانت �صببه 
م�صاري��ع �صابقة غ��ري مكتملة اما ب�صبب الزمة او ه��ي م�صاريع اقرتها احلكومة 

املحلية ال�صابقة و�صكلت م�صكلة كبرية لنا ومنها م�رضوع النا�رضية الكبري .

اعل��ن م�رضف الرافدي��ن، ال�صبت، اأن �صلفة الثالث��ة ماليني دينار ت�صمل 
املتقاعدي��ن املدني��ني والع�صكريني. وذكر املكت��ب الإعالمي للم�رضف 
يف بي��ان اإن "�صلف��ة الثالثة ماليني دينار ت�صم��ل املتقاعدين املدنيني 
والع�صكريني".واو�ص��ح املكتب، اأنه "على املتقاعدين الراغبني مبنحهم 
ال�صلف��ة تق��دمي تاأييد من الفرع الذي ت�صلم من��ه الراتب التقاعدي والذي 
ُيب��ني في��ه عدم ت�صلمه �صلف��ة متقاعدين يف حال منح��ه �صلفة جديدة". 
واأو�ص��ح، اأن "ا�صتقطاع ق�صط ال�صلفة مع الفائدة ل يزيد على ٥٠ باملئة 

من الراتب التقاعدي الكلي للمتقاعد".

اأعل��ن جه��از الم��ن الوطن��ي يف الب���رضة، اجلمعة، 
�صب��ط انب��وب لتهري��ب النف��ط يف املحافظ��ة ميت��د 
اىل م�صاف��ة 300 مرت.وق��ال جهاز الم��ن يف بيان 
ان��ه "وبع��د ورود معلوم��ات ع��ن وج��ود خ��رق يف 
الأنب��وب الرئي�صي الناقل للنفط اخل��ام بني الب�رضة 
والنا�رضي��ة، حي��ث يقوم �صع��اف النفو���ص ب�رضقة 
النف��ط اخلام، توجهت مفرزة م��ن جهاز الأمن جلمع 

املعلومات والتح��ري". وا�صاف البيان ان "املفرزة 
ا�صتطاع��ت العث��ور على اأنب��وب من�صق م��ن الأنبوب 
الرئي�ص��ي يف منطق��ة الرميل��ة ال�صمالي��ة، وميتد اىل 
م�صاف��ة 300 مرت حتت الأر���ص، ومزود ب�صمامات 
اتخ��اذ كل  "مت  اأن��ه  للتهري��ب"، مبين��ًا  وي�صتخ��دم 
الجراءات واإبالغ �رضطة النفط وفتح حتقيق لتخاذ 
م��ا يل��زم". يذك��ر اأن اأع�ص��اًء يف الربمل��ان العراقي 
اأكدوا وجود وثائ��ق ر�صمية تك�صف عن �رضقة يومية 
ل���300 األ��ف برمي��ل يوميًا م��ن نفط الب���رضة، مبا 

يع��ادل 20 مليون دولر اأمريكي. وكان رئي�ص جلنة 
النفط والغاز يف جمل�ص حمافظة الب�رضة علي �صداد 
الفار���ص اأك��د وج��ود جت��اوزات على بع���ص انابيب 
النف��ط يف املحافظ��ة. اىل ذلك اأف��اد م�صدر حكومي 
يف حمافظة الب���رضة، بانت�صار الأو�صاخ يف املدينة 
ب�ص��كل كبري، بعد توق��ف ال�رضكة الوطني��ة للتنظيف 
ع��ن عملها. وقال امل�صدر ان ال�رضكة الوطنية قررت 
ايق��اف عملها يف حمافظة الب�رضة، للمرة ال�صاد�صة، 
وذل��ك ب�صبب عدم دفع م�صتحقاته��ا املالية من قبل 

احلكومة املحلية. 
يذك��ر ان احلكوم��ة املحلي��ة يف حمافظ��ة الب���رضة 
اتهمت يف وق��ت �صابق، احلكومة املركزية يف بغداد 
بعدم دف��ع م�صتحق��ات املحافظة من الب��رتودولر، 
ومن ث��م تاأثر م�صاريع املحافظ��ة بعجز مايل كبري. 
ي�ص��ار اىل ان العراق يعتم��د ب�صكل كبري على ايرادات 
نف��ط الب�رضة لتمويل ميزانيت��ه، وميلك العراق ثالث 
احتياط��ي نفط��ي يف العامل يقدر بنح��و 143 مليار 

برميل، بعد ال�صعودية وايران.

ضبط عمليات لتهريب

 النفط في البصرة وشركة التنظيف توقف عملها بسبب مستحقاتها
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رئيس التحرير

اوىل  ان  كاظمي،  علي  احلديد  �صكك  تخطيط  ل�صوؤون  العام  املدير  اأعلن 
كربالء  حمافظة  اىل  اي��ران  يف  املقد�صة  قم  مدينة  من  القطار  رح��الت 
العراق �صتنطلق خالل ال�صبوع املقبل. ونقلت وكالة ت�صنيم  املقد�صة يف 
اليرانية عن كاظمي قوله ان "اخلدمات التي يقدمها قطاع �صكك احلديد 
يف البالد للمواطنني جيدة جدا"، مبينا ان "تقدمي اخلدمات يف جمال ق�صم 
ال�صحن للركاب تعد من �صيا�صات �رضكة �صكك احلديد اليرانية." وتابع ان 
"قطاع �صكك احلديد يف البالد �صهد تطورات جيدة خالل ال�صنوات الخرية 
احدها تد�صني القطارات ال�رضيعة"، م�صريا اىل انه " يتم يف الوقت احلا�رض 
ربط 22 حمافظة ايرانية ب�صبكة �صكك احلديد يف البالد." ويتزامن انطالق 
الرحالت بالقطار من ايران اىل كربالء مع ال�صتعدادات املكثفة ل�صتقبال 

زيارة اربعينية المام احل�صني عليه ال�صالم.
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