
النفط  �رشكة  مع  حمادثات  عن  النفط  وزارة  ك�شفت   
الأمريكية "اإك�شون موبيل"، لتطوير م�رشوع مبليارات 
الدولرات و�شلت اىل مراحل نهائية متقدمة.  وقال 
هي  املحادثات  هذه  اإن  اللعيبي  جبار  النفط   وزير 
ب�شاأن تعزير الإنتاج من عدة حقول نفطية يف جنوب 
النفطية ت�شمل  اأن احلقول  اإىل  اللعيبي  واأ�شار  العراق. 
اللحي�س والنا�رشية والطوبة ونهر بن عمر واأرطاري. 
�رشكتي  ب��اأن  �شابق،  وق��ت  يف  النفط  وزي��ر  و���رشح 
�شيفرون الأمريكية وتوتال الفرن�شية اأبدتا اهتمامهما 
العاملية  �شل  قرار  بعد  النفطي،  بتطوير حقل جمنون 
ل�"توتال  التنفيذي  الرئي�س  وك��ان  منه.  التخارج 
ا�شتثماراتها  بتو�شيع  �رشكته  رغبة  اأبدى  الفرن�شية" 

النفطية يف العراق.  
وحدد العراق �شعر البيع الر�شمي ل�شحنات نوفمرب من 
من  اأقل  م�شتوى  عند  اآ�شيا  اإىل  اخلفيف  الب�رشة  خام 
25 �شنتًا للربميل، من دون تغيري عن ال�شهر ال�شابق، 
اإن  )�شومو(،  العراقية  النفط  ت�شويق  �رشكة  وذك��رت 
خلامي  املعرو�شة  الأ�شعار  متو�شط  عن  يقل  ال�شعر 

�شلطنة عمان ودبي.
وكان �شعر بيع خام الب�رشة الثقيل اإىل اآ�شيا، ُحدد يف 
ال�شهر نف�شه عند م�شتوى اأقل من 3.85 دولر للربميل، 
�شعر  اأن  )�شومو(  واو�شحت  ودبي  متو�شط عمان  عن 
يف  اخلفيف  الب�رشة  خلام  الر�شمي  البيع 
نوفمرب  �شحنات 

تغيري  دون  من  ظل  الأمريكتني،  اأ�شواق  اىل  املتجهة 
بعالوة  الكربيت،  عايل  للخام  اأرجو�س  موؤ�رش  عند 
35 �شنتًا للربميل. كما ا�شتمر �شعر بيع خام كركوك 
فوق  للربميل  دولر   1.1 عند  املتحدة  الوليات  اإىل 
املوؤ�رش.وتراجع �شعر البيع الر�شمي ل�شحنات من خام 
الب�رشة اخلفيف اإىل اأوروبا 30 �شنتًا، لي�شبح 3.05 
�شعر  ارتفع  كما  امل��وؤرخ،  برنت  دون  للربميل  دولر 
البيع الر�شمي ل�شحنات خام كركوك اإىل م�شتوى يقل 

2.85 دولر عن ال�شعر القيا�شي ذاته.
)�شومو(،  العراقية  النفط  ت�شويق  �رشكة  وك��ان��ت 
الوقت  من  مزيد  اإىل  حتتاج  باأنها   ، عمالءها  اأبلغت 
خلام  القيا�س  �شعر  بتغيري  تق�شي  خطة  لدرا�شة 
الب�رشة بدءاً من يناير املقبل. وكانت �رشكة ت�شويق 
التحالف  عن  النائب  اطلقه  ما  “�شومو”عّدت  النفط 
النفط  بيع  اآليات  ب�شاأن  �شنكايل  ماجد  الكورد�شتاين 

اخلام والتعاقدات بانها “غري دقيقة”.
وقالت ال�رشكة يف بيان ان “ما جاء بت�رشيح النائب 
ال�شحة”. عن  وعارية  دقيقة  غري  معلومات  �شنكايل 
اإطالق  فيه  ت�شتغرب  الذي  الوقت  يف  انها  واو�شحت 
هذه الت�رشيحات فاإنها تفتقد لب�شط املعلومات عن 
)�شومو(  النفط  ت�شويق  ب�رشكة  املتعلقة  الن�شاطات 
ل�شيما ما يتعلق باآليات بيع النفط اخلام والتعاقدات 
عن  ف�شال  ت�شعريته  وطريقة  العاملية  ال�رشكات  مع 

اليات ا�شترياد امل�شتقات النفطية”.
والج��راءات  العمليات  “هذه  ان  ال�رشكة  واأ�شافت 
معتمدة  ر�شينة  اليات  ووف��ق  عالية  ب�شفافية  تتم 
وبا�رشاف مبا�رش من قبل الوزارة واجلهات الرقابية 
تزويد  اىل  ا�شافة  املعنية، 
مانة  الأ

املعنية  الرقابية  واجلهات  ال��وزراء  ملجل�س  العامة 
ال�شادرات  كمية  فيها  تو�شح  منتظمة  بتقارير 
ال�رشكات  واأ�شماء  املتحققة  والي��رادات  وا�شعارها 
اىل  بال�شافة  وجن�شياتها  معها  التعاقد  يتم  التي 
قيام ال�رشكة بتزويد ديوان الرقابة املالية عن طريق 
ف�شال  يومية  بتقارير  ال�رشكة  يف  املوجود  مكتبها 
عن تزويد مكتب املفت�س العام وهيئة النزاهة وجلنة 
املتعلقة  التقارير  بجميع  النيابية  والطاقة  النفط 

بذلك” .
واو�شحت ال�رشكة ان “اليات بيع و�رشاء النفط اخلام 
واأ�شماء  املتحققة  والإي���رادات  امل�شدرة  والكميات 
ال�رشكات وجن�شياتها يتم الف�شاح عنها يف تقارير 
اإعالمية و�شحفية ت�شدر يف بداية ونهاية كل �شهر، 
ف�شال عن تقارير مبادرة ال�شفافية الدولية واجلهات 

الرقابية الأخرى”.
النواب  جمل�س  “اأع�شاء  النفط  ت�شويق  �رشكة  ودعت 
التهامات  اإطالق  يف  الت�رشع  عدم  اىل  وال�شيا�شيني 
الباطلة من دون ال�شتناد اىل معلومات  والدعاءات 
ال�شادة  لإط��الع  م�رشعة  ال�رشكة  اأب��واب  وان  دقيقة، 
املتبعة  والجراءات  ال�رشكة  عمل  اليات  على  النواب 

بذلك”.
امل�شلحة  و�شع  اىل  “اجلميع  اي�شا  ال�رشكة  ودعت 
على  وتغليبها  اعتبار  ك��ل  ف��وق  العليا  الوطنية 
م�شرية  ال�شيقة”،  واملناطقية  احلزبية  امل�شالح 
الف��راءات  جتاه  القانوين  بحقها  “حتتفظ  انها  اىل 

والتهامات املوجهه اليها او اىل العاملني فيها”.
�شومو  “�رشكة  ان  ب��ي��ان  يف  ق��ال  �شنكايل  وك���ان 
النفطية تربم عقودا مالية و�شفقات جتارية بع�رشات 
املليارات من الدولرات �شنويا وهي امل�شدر الرئي�شي 
لواردات العراق النفطية، من دون اأن نعلم 
تبيع  التي  الكيفية 

وماهية  العاملية،  ال�رشكات  اإىل  النفط  ال�رشكة  بها 
الذين  والأ�شخا�س  ال�رشكات  لختيار  املتبعة  الآلية 
ال�شوق  يحتاجها  لتي  النفط  م�شتقات  منهم  ت�شري 
املن�شب  هذا  “ترك  اأن  اإىل  النظر  لفتا  العراقية”، 
باإدارة �شخ�س لع�رش �شنوات هو اأمر غري �شحيح ول 
ي�شب يف امل�شلحة العامة والإ�شالحات التي نادى 
بها ال�شعب وجتديد الدماء، حتى اأ�شبحت �شومو قلعة 

مغلقة ل نعلم �شيئا عّما يجري يف كوالي�شها”.
اأكدت  تركيا  اأن  النفط،  وزارة  اأعلنت  اخر،  جانب  من 
"فقط" يف  النفط الحتادية  انها �شتتعامل مع وزارة 
الركية  ال�رشكات  ا�شتعداد  موؤكدًة  الطاقة،  جمال 

لال�شتثمار مب�شاريع الطاقة يف العراق.
وقال املتحدث الر�شمي با�شم الوزارة عا�شم جهاد اإن 
"ال�شفري الركي يف بغداد فاحت يلدز اأكد خالل لقائه 
وزير النفط جبار علي اللعيبي اأن تركيا �شوف تتعامل 
فقط"،  الحتادية  النفط  وزارة  مع  الطاقة  جمال  يف 
العراقي  النفط  ت�شدير  ب�شاأن  التباحث  "مت  انه  مبينا 

عرب جيهان الركي".
الركية  ال�رشكات  اأن  اأكد  "يلدز  اأن  جهاد،  واأ�شاف 
والبنى  الطاقة  مب�شاريع  وال�شتثمار  للعمل  م�شتعدة 
الركية  "ال�رشكة  اأن  م��وؤك��داً  العراق"،  يف  التحتية 
الغازي  املن�شورية  حقل  تطوير  يف  عملها  �شتبا�رش 

بعد انتهاء الظروف التي عرقلت عمل ال�رشكة".
وتابع، اأن "وزير النفط جبار علي اللعيبي اأكد خالل 
�شت�شهد  وتركيا  العراق  بني  العالقات  اأن  اللقاء  هذا 
النفطية  العالقة  واتفاقات جديدة تنظم  كبرياً  تطوراً 
"الدخول  اإىل  ال�رشكات الركية،  البلدين"، داعيا  بني 

وال�شتثمار يف جمال الطاقة".
اأوغلو  جاوي�س  مولود  الركي  اخلارجية  وزير  وكان 
ب��الده  اإن  امل��ا���ش��ي،  ال�شبت  ت�رشيحات  يف  ق��ال 
احلكومة  به  تتقدم  طلب  اأي  مع  بجدية  "�شتتعامل 
�شمال  اإقليم  مع  النفط  اأنبوب  اإغالق  ب�شاأن  العراقية 

العراق".

أزمة تتصاعد في اإلقليم.. هروب رؤوس 
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اقتصاديات العراق صادرات العراق في أيلول بلغت أكثر من 97 مليون برميل

مصادر نفطية: "إكسون موبيل" تتباحث مع الحكومة بشأن نفط الجنوب 
بغداد- خاص

سباق الطاقة في البحر المتوسط: يرسم 

حرب الخرائط الجيواستراتيجية

“نوبل” االقتصاد لألميركي ريتشارد 

ثالر

توجيهات تخص رواتب الموظفين 
والمتقاعدين

المسافرين والوفود تعلن تسيير 34 حافلة 
لنقل النازحين من أربيل إلى كركوك

 الرافدين يعلن قرب إطالق سلف للمتقاعدين

مجلس الوزراء يخصص ثالثة مليارات دينار 
لمشروعات الكهرباء

اتحاد الغرف التجارية: بغداد تحتضن الملتقى 
االقتصادي العراقي المصري الشهر المقبل

اعل��ن م���رشف الرافدين، قرب اطالق �شلف للمتقاعدين، مبين��ا اأن مقدار ال�شلفة 
يبل��ع ثالثة مالي��ني وبفائدة %7. وقال��ت مديرة امل�رشف خول��ة طالب جبار 
ان��ه "�شيت��م قريبا جدا اط��الق �شلف للمتقاعدين تبلغ ثالث��ة ماليني دينار ملدة 
ثالث �شنوات وبفائدة %7". وا�شافت ان "ذلك جاء بعد احل�شول على املوافقة 
م��ن اجلهات املعنية"، م�ش��رية اىل ان "ن�شبة الفائدة هذه هي اقل كلفة ممكن ان 
ياأخذها امل�رشف، وممكن اأن تخف�س م�شتقبال". وبا�رش م�رشف الرافدين خالل 
الع��ام املا�ش��ي منح قرو�س و�شل��ف للموظف��ني وا�شحاب الفن��ادق وا�شحاب 

املهن ال�شحية ومببالغ تراوح ما بني 10 ماليني اىل 50 مليون دينار.

ق��رر جمل���س ال��وزراء قي��ام وزارة املالية بتخ�شي���س 3 ملي��ارات دينار )2.5 
مليون دولر(، من احتياطي الطوارئ ملوازنة 2017، مل�شلحة وزارة الكهرباء.
وذك��رت الأمان��ة العام��ة ملجل�س ال��وزراء يف بيان اأن املبل��غ خم�ش�س لغر�س 
تغطي��ة احتياجات "الكهرباء" من م�شتلزمات �رشورية مل�رشوعات التوزيع من 
���رشكات وزارة ال�شناعة واملع��ادن . واأ�شارت اىل اأن القرار ياأتي ل�شمان توفري 
الطاق��ة الكهربائي��ة جلميع املواطن��ني ب�شكل م�شتم��ر. ويف اأغ�شط���س املا�شي، 
وافق��ت الياب��ان على تقدمي قر���س بلغ 195 مليون دولر لقط��اع الكهرباء يف 
الع��راق، من خالل مذك��رات متبادلة لتاأهيل حمطة الهارث��ة احلرارية )املرحلة 
الثاني��ة( يف حمافظة الب���رشة. وذكر مكتب رئي�س ال��وزراء، حيدر العبادي، يف 
فرباي��ر املا�ش��ي، اأن الع��راق وقع��ت اتفاقًا مع �رشك��ة ايه.بي.ب��ي بقيمة 500 
ملي��ون دولر لتنفي��ذ م�رشوعات طاق��ة. يذكر اأن العراق يف �شبي��ل عملية اإعادة 
الإعم��ار وا�ش��الح البني��ة التحتي��ة املنهك��ة للب��الد، وق��ع يف الآون��ة الأخرية 
اتفاقي��ات قرو�س لإ�شالح �شب��كات الكهرباء، مع ���رشكات اإجنليزية ويابانية، 
و�شويدي��ة. ف�شال ع��ن توقيع اتفاقيات قرو�س م��ع دول فرن�شا، والت�شيك، وبنك 

التنمي��ة الأمل��اين، وقر���س �شن��دوق النق��د ال��دويل يف 2016.

 اأعلن احتاد الغرف التجارية العراقية، اأن العا�شمة بغداد �شتحت�شن يف ال�شهر 
املقب��ل امللتقى القت�ش��ادي العراقي امل�رشي مب�شارك��ة ر�شمية من احلكومة 
امل�رشية ورجال العمال. وذكر رئي�س احتاد الغرف التجارية العراقية، جعفر 
احلم��داين اإنه "جرت يف مقر احتاد الغرف التجارية العراقية مباحثات ثنائية 
مع وفد جتاري م�رشي لتطوير العالقات التجارية و القت�شادية بني البلدين 
ال�شقيق��ني". واو�ش��ح اأن "هذه الزي��ارة لها اأهمية كب��رية يف توطيد العالقات 
الثنائي��ة بني البلدي��ن ال�شقيقني"، موؤكدا "حر�س احلكوم��ة العراقية على فتح 
قنوات الت�شال م��ع ال�شقاء العرب وت�شكيل جمال�س اعمال مع الدول العربية 

لغر�س تطوير العالقات التجارية والقت�شادية".

 اعلن��ت ال�رشك��ة العامة لنق��ل امل�شافرين والوفود تنفيذه��ا واجبني ا�شتثنائيني 
بت�شيري 34 حافلة من اربيل اىل كركوك  ومن الفلوجة اىل اخلالدية. املدير العام 
لل�رشكة املهند�س عبد اهلل لعيبي: بني انه مت اخراج 14 حافلة بواجب ا�شتثنائي 
لع��ادة عدد من العوائ��ل النازحة من خميم الفلوجة اىل خمي��م الكيلو 18 ومن 
ث��م اىل اخلالدي��ة، وتزامنا مع تقدم قواتنا المني��ة يف احلويجة اي�شا مت اخراج 
20 حافلة بواجب اخر من حمور اربيل اىل كركوك لعادة العوائل النازحة اىل 
مناط��ق �شكناه��م. لعيبي ا�شاف اي�شا ان ال�رشكة م�شتع��دة لتنفيذ كل الواجبات 
الت��ي ت��وكل اليها خلدمة املواط��ن يف كل امللفات واملحافظ��ات العراقية. يذكر 
ان ال�رشك��ة العام��ة لنق��ل امل�شافرين والوف��ود توا�شل جهوده��ا يف عملية نقل 

النازحني �شمن جهود وزارة النقل يف اللجنة العليا لغاثة وايواء النازحني .

 اأعلنت جلن��ة الرقابة املالية ومتابعة التخ�شي�شات 
يف جمل���س حمافظ��ة الب���رشة، اأن املحافظ��ة تعاين 
"اأزم��ة مالية خانق��ة" ت�شببت بتده��ور اأداء الدوائر 
اخلدمية يف املحافظة، داعية احلكومة املركزية اىل 

�رشف اأموال للمحافظة.
وق��ال رئي���س اللجن��ة اأحم��د ال�شليط��ي اإن "الب�رشة 
تع��اين اأزمة مالية خانقة جداً بعد اأن قامت احلكومة 
الحتادية باإلغاء خم�ش�شات البرودولر وعدم منح 
املحافظ��ة اأي �شيء من الر�شوم وال�رشائب واإيرادات 
املناف��ذ احلدودي��ة"، مبين��ًا اأن "الدوائ��ر املختلف��ة 
يف الب���رشة تواجه تراجع��ًا ح��اداً يف الداء انعك�س 

ب�شكل خطر على جميع القطاعات اخلدمية، وخا�شة 
قطاع��ات ال�شح��ة والربي��ة والبلدي��ات، وذل��ك لأن 
الدوائر ب��ال موازن��ات ت�شغيلية، واحلكوم��ة املحلية 

عاجزة ماليًا عن تقدمي الدعم لها".
ولف��ت ال�شليط��ي النتب��اه اىل اأن "ه��ذا الظل��م ال��ذي 
تواجه��ه الب���رشة م��ن اأ�شباب��ه �شع��ف املفاو�شني 
من املحافظ��ة مع احلكومة الحتادي��ة"، م�شيفًا اأن 
"جمل���س املحافظ��ة ب�ش��دد عقد جل�ش��ة بعد يومني 
�ش��وف يت��م خالله��ا التف��اق عل��ى مطال��ب موجهة 
اىل احلكوم��ة الحتادي��ة، حي��ث اأن املجل���س يطم��ح 
اىل ال�شغ��ط عل��ى احلكومة الحتادي��ة ملنح الب�رشة 
تخ�شي�شاته��ا املالية". واأ�شار رئي���س جلنة الرقابة 
املالي��ة ومتابع��ة التخ�شي�ش��ات، اىل اأن "احلكوم��ة 

الحتادي��ة اأع��دت م�ش��ودة قان��ون املوازن��ة العامة 
راأي  تاأخ��ذ  اأن  دون  م��ن   2018 املقب��ل  للع��ام 
اإذا  الحتادي��ة  "احلكوم��ة  اأن  ع��اداً  املحافظ��ات"، 
كان��ت متار�س الو�شاية بهذه الطريقة بذريعة وجود 
ف�ش��اد فعليه��ا حماكم��ة الفا�شدين بدًل ع��ن حرمان 
الب���رشة م��ن حقوقه��ا املالي��ة". يذك��ر اأن حمافظة 
الب���رشة تعاين من��ذ اأواخر ع��ام 2015 اأزمة مالية 
ح��ادة وغ��ري م�شبوق��ة من��ذ ع��ام 2003، وب�شببها 
اأ�شبح��ت العديد م��ن الدوائر احلكومي��ة �شبه عاجزة 
عن القيام بواجباتها، كما توقفت ع�رشات امل�شاريع 
اخلدمي��ة قبل اجنازها، وقد طالبت احلكومة املحلية 
يف منا�شب��ات عدي��دة احلكوم��ة الحتادي��ة ب�رشف 
م�شتحقات املحافظة عن الأع��وام الأربعة املا�شية، 

ومل حت�ش��ل منه��ا اإل على ج��زء قليل ب�شب��ب الأزمة 
املالي��ة، وخ��الل الأ�شه��ر القليل��ة املا�شي��ة ب��رزت 
تداعي��ات تلك الأزمة ب�شكل اأك��ر و�شوحًا وخطورة، 
اإذ انعك�شت على جميع الأن�شطة والقطاعات اخلدمية 
م��ن دون ا�شتثن��اء، وم��ن اأخط��ر تداعياته��ا نق���س 
الأدوي��ة املنِق��ذة للحي��اة يف امل�شت�شفي��ات العام��ة، 
ومنه��ا م�شت�شف��ى الطف��ل التخ�ش�ش��ي الذي��ن يعاين 
امل�شتفيدون منه م��ن الأطفال امل�شابني بال�رشطان 
ع��دم تواف��ر العالج��ات وامل�شتلزمات الطبي��ة، الأمر 
ال��ذي ا�شطر اأه��ايل املحافظة اىل جمع تربعات، يف 
ح��ني اأعلن��ت مديرية الربي��ة يف الب�رشة قب��ل اأيام 
قليلة افال�شها، وح��ذرت من انهيار العملية الربوية 

بالكامل.

البصرة تعلن خلو 

خزينتها من األموال وتطالب بغداد بصرف تخصيصاتها
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رئيس التحرير

مبوازنة  الت�شغيلية  النفقات  خف�س  اهمية  العبادي،  حيدر  ال��وزراء  رئي�س  اأكد 
و�شائل  لإدام��ة  ال�رشورية  امل�شتلزمات  تاأمني  وجوب  على  م�شدداً   ،2018
"رئي�س  اأن  بيان  يف  العبادي  مكتب  وذكر  ال�شا�شية.  القطاعات  يف  النتاج 
جمل�س الوزراء حيدر العبادي تراأ�س اجتماعا ملراجعة م�رشوع املوازنة العامة 
ل�شنة 2018، وح�رش الجتماع عدد من امل�شوؤولني واملالك املتقدم يف وزارة 
الت�شغيلية  النفقات  "اهمية خف�س  تاأكيده،  العبادي  البيان عن  املالية". ونقل 
وتاأمني  الدولة  يف  العاملني  رواتب  لتغطية  الكافية  املوارد  توفري  يوؤّمن  مبا 
م�شتويات  على  للحفاظ  الجتماعية  احلماية  وم�شتحقات  التقاعدية  الرواتب 
�شدد  كما  اخلا�س".  القطاع  يف  القت�شاد  عجلة  وحتريك  للمواطنني،  املعي�شة 
العبادي على "وجوب تاأمني امل�شتلزمات ال�رشورية لإدامة و�شائل النتاج يف 
القطاعات ال�شا�شية"، موجهًا "خالل مراجعة تفا�شيل املوازنة باإحكام اوجه 

الإنفاق الخرى والعمل على تعظيم اليرادات غري النفطية".


