
�سهدت الأ�سواق التجارية يف بغداد، حركة طبيعية 
بغداد  بني  ال�سيا�سية  الو�ساع  تردي  من  بالرغم 
نظمه  ال��ذي  ال�ستفتاء  ب�سبب  كرد�ستان،  واإقليم 
اإقليم كرد�ستان لتقرير م�سريه مع العراق واإن�ساء 

الدولة الكردية.
اإن الأثر  وقالت وكالة فيت�ش للت�سنيف الئتمانى 
بقاء  حالة  يف  العراق  على  املبا�رش  القت�سادي 
اإقليم  وحكومة  بغداد  حكومة  بني  الراهن  الو�سع 
كرد�ستان العراق �سيكون حمدودا يف الأجل القريب.
اأمكن جتنب �رشاع بني  اإذا  اأنه  الوكالة  واأو�سحت 
ف�سيكون  العراق،  كرد�ستان  اإقليم  وحكومة  بغداد 
حمدودا  الئتماين  العراق  ت�سنيف  على  تاأثري  اأي 

يف الأجل القريب.
كرد�ستان  اإقليم  ا�ستفتاء  اأن  الوكالة،  واأ�سافت 
العراق يظهر ا�ستمرار املخاطر ال�سيا�سية العراقية، 
النق�سامات  على  ال�����س��وء  ي�سلط  وال�ستفتاء 
ال�سيا�سية العميقة يف العراق، واإن كان يتعذر ب�سدة 

التكهن بالتداعيات على الأمد الق�سري.
من جانبه، قال �سالم اإ�سماعيل، اأحد العاملني يف 
ال�سوق �سبه  "حركة  اإن  �سوق جميلة �رشقي بغداد، 
ال�سيا�سية  الو�ساع  ت��ردي  من  بالرغم  طبيعية 
الذين  "التجار  اأن  م�سيفا  كرد�ستان"،  اإقليم  مع 
من  الب�سائع  ا�سترياد  على  يعتمدون 
يتفرجون  تركيا 

با�سترياد  قرار  اأي  اتخاذ  دون  من  الو�ساع  على 
الب�سائع من تركيا".

كرد�ستان  واإقليم  بغداد  بني  "التوا�سل  باأن  ونوه 
توقف منذ اأ�سبوع، ومل تدخل الب�سائع اإىل املركز 
ارتفاع  متوقعا  الرئي�سية"،  الطرق  انقطاع  ب�سبب 
اأ�سعار الب�سائع خالل اليومني املقبلني خ�سو�سا 
اإذا ما اتخذت تركيا قرارا بقطع العالقات التجارية 

مع القليم.
مكتب  �ساحب  ح�سن،  اب��و  ق��ال  اأخ��رى،  جهة  من 
اليوم  �سهد  "ال�سوق  اإن  جميلة،  علوة  يف  فواكه 
واخل�����رشوات  الفواكه  بيع  ا�سعار  يف  ا�ستقراراً 
اقبال  مع  جميلة  علوة  يف  البيع  مكاتب  قبل  من 
م�سريا  طبيعي"،  ب�سكل  الت�سوق  على  املواطنني 
القادمة من كرد�ستان مل  احلمل  "مركبات  ان  اىل 
الطرق  قطع  ب�سبب  بغداد  اىل  الو�سول  من  تتمكن 

منذ يومني".
ويف ال�ساأن نف�سه، قالت اخلبرية القت�سادية، ثريا 
اخلزرجي، ان " ال�سوق يف و�سط وجنوب العراق مل 
يتاأثر بال�ستفتاء احلا�سل داخل القليم"، م�سيفة 
اأن "املت�رشر الوحيد يف تاأزم الو�ساع ال�سيا�سية 
الطرق  غلق  ب�سبب  كرد�ستان  يف  امل��واط��ن  ه��و 
التي  ال�ستقرار  عدم  وحالة  احلدودية  واملنافذ 
�رشاء  على  املواطنني  وتزاحم  ال�سواق  ت�سهدها 

املواد الغذائية حت�سبا لأي طارئ".
يتاأثر  يعد  مل  البغدادي  "املواطن  ان  وا�سافت 
على  ب��ه  م��رت  ال��ت��ي  الح���داث  بعد  بال�سدمات 
مالية  وازم��ات  �سيا�سية  اح��داث  من  ال�سنني  مر 

واقت�سادية".
م��������ن 

يف  ال��دويل  البنك  بعثة  رئي�ش  اأعلن  اخ��ر،  جانب 
العراق، روبريو بوجودة، ان احلكومة تبذل جهودا 
امل��ردود  وزي��ادة  النفاق  تقليل  اج��ل  من  كبرية 
�سد  �ساأنها  من  ط��رق  ع��دة  باتباع  وذل��ك   امل��ايل 
التاأثري على  العجز احلا�سل يف املوازنة من دون 

القطاع اخلا�ش يف العراق. 
"التحديات  ان  �سحفي،  حوار  يف  بوجودة  وقال 
بالعمل  يخت�ش  مبا  ال��دويل  البنك  تواجه  التي 
المنائي يف العراق ل تختلف عن التحديات التي 
ان  اإل  املنطقة.  يف  اخرى  بلدان  يف  نواجهها  قد 
كربى هذه التحديات هي التي تكمن يف املناطق 
عمليات  اج��راء  ت�سهد  والتي  امنيا  امل�ستقرة  غري 
ع�سكرية من اجل حتريرها من قب�سة تنظيم داع�ش 

الرهابي".
واأ�ساف اأن "حكومة العراق هي التي تتوىل مهمة 
وان  لالأزمة  احللول  ايجاد  اجل  من  اخلطط  اعداد 
الدعم وامل�ساعدة  الدويل يتمثل بتقدمي  البنك  دور 
الدويل  البنك  ان  من اجل تنفيذ تلك اخلطط، حيث 
ووفقًا  العراق  على طلب حكومة  بناًء  الدعم  يقدم 

لالأولويات التي ت�سعها".
البنك  خ�س�ش  فقد  املجال،  هذا  "يف  اأن��ه  وتابع 
من  دولر  مليون   350 م��ق��داره  مبلغًا   ال��دويل 
يف  املحررة  املناطق  من  جزء  اعمار  اعادة  اجل 
اىل  بال�سافة  ودي��اىل  الدين  �سالح  حمافظتي 
دولر  مليون   355 مقداره  اآخر  مبلغ  تخ�سي�ش 
الب�رشة  يو�سل  ال��ذي  الرئي�سي  الطريق  لتاأهيل 

باحلدود الكويتية ومرفاأ ام ق�رش".  
ونوه باأن "ال�سيا�سة املالية العراقية او ب�سكل ادق 
"املوازنة العامة" مرتبطة با�سعار النفط ، حيث ان 
انخفا�ش �سعر برميل النفط يوؤثر ب�سكل 
مبا�رش يف ايرادات 

زي��ادة  يف  توؤثر  كثرية  عوامل  وهناك  اخلزينة. 
الع�سكري،  الت�سليح  على  النفاق  منها  النفقات، 
ي�سكل  ال��ذي  الره��اب��ي،  داع�ش  تنظيم  ملحاربة 
ن�سبة كبرية من موازنة العراق والذي بدوره ي�سكل 
�سغطا على ال�سيا�سة املالية والنقدية يف العراق".

اجل  من  كبرية  جهودا  تبذل  احلكومة  ان"  وبني  
امل���ايل وذل��ك   امل���ردود  الن��ف��اق وزي���ادة  تقليل 
احلا�سل  العجز  �سد  �ساأنها  من  طرق  عدة  باتباع 
اخلا�ش  القطاع  التاأثري يف  دون  املوازنة من  يف 
دون  من  القرو�ش  بطلب  ذلك  متثل  وقد  العراقي 
او يف  ال��ع��راق  ال��ن��ق��دي يف  ال��ت��اأث��ري يف احل��ج��م 

ا�ستثمارات القطاع اخلا�ش". 
ولفت النتباه اإىل اأن "التحدي الكرب الذي نواجهه 
وجود  ناحية  من  فقط  لي�ش  المني  الو�سع  هو 
اجل  من  وامن��ا  الر���ش  على  ال��دويل  البنك  ف��رق 
جذب فرق املهتمني للعمل يف تلك املناطق، لذلك 
الطوارىء  خيمة  حتت  و�سع  البنك  م�رشوع  فان 
احلكومية  باملوؤ�س�سات  بال�ستعانة  ي�سمح  الذي 
وموؤ�س�سات القطاع اخلا�ش لعمار تلك املناطق".

واأكد ان "كل التقارير التي يعدها البنك الدويل تتم 
من خالل التعاون والعمل كفريق واحد مع اجلهات 
احلكومية، ول يتم ن�رش اي بيانات ال بعد موافقة 

اجلهات احلكومية على ن�رشها". 
النهو�ش  اج��ل  "من  اإن��ه  بالقول،  حديثه  وختم 
بالقطاع اخلا�ش يجب عدم العتماد ب�سورة كاملة 
على القطاع احلكومي من اجل توفري فر�ش العمل 
ا�سرتاتيجيتها  بتطبيق  احلكومة  ب��داأت  فقد  لهذا 
ا���س��الح  ط��ري��ق  ع��ن  اخل��ا���ش  ال��ق��ط��اع  لتنمية 
الت�رشيعات املتعلقة بتطوير هذا القطاع، والتوجه 
على  احل�سول  وت�سهيل  القت�سادي،  التنوع  نحو 
وب�سمنه  اخلا�ش  للقطاع  متاحا  ليكون  التمويل 
املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة لتوفري املزيد من 

فر�ش العمل".
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اقتصاديات العراق حركة طبيعية في أسواق بغداد رغم األزمة

فيتش للتصنيف االئتمانى: ال تأثير اقتصاديًا مباشرًا ألزمة االستفتاء على العراق 
بغداد- خاص

التقشف.. سياسة لعبور األزمات 

االقتصادية

الصين ُتعد ألول عملية إصدار سندات 

بالدوالر منذ 13 عامًا

بمعدل 400 ألف برميل يوميًا.. حقل الرميلة 
صدر ثالثة مليارات برميل نفط خالل 7 سنوات

"دي.إن.أو" النرويجية تتسلم 39.55 
مليون دوالر من كردستان

هالك آالف الدونمات من بساتين ديالى 
والخسائر تقارب المليارات

وزارة النفط تباشر تأهيل خطوط نقل نفط كركوك

الرافدين يعلن إصدار أدوات الدفع اإللكتروني الدولية

 تعر�س��ت اآلف الدومنات من الرا�سي والب�ساتني الزراعية يف املناطق 
املح��ررة مبحافظ��ة دي��اىل اإىل هالك �س��امل، ب�س��بب تداعيات �س��يطرة 
تنظي��م داع���ش عليها لأ�س��هر عدي��دة قبل حتريره��ا. وادى ذلك بح�س��ب 
معنيني اىل ح�س��ول انتكا�سة كبرية يف قطاع الزراعة. و�سدد م�سوؤولون 
حملي��ون على ���رشورة اتخاذ خط��وات جدية من قب��ل احلكومة لتوفري 
الدعم لقطاع الزراعة الذي ي�س��كل م�س��در رزق لنحو �س��بعني باملئة من 
�س��كان دي��اىل. وانتق��دوا عمليات التجري��ف التي تعر�س��ت لها ع�رشات 

الب�ساتني يف املحافظة.

وج��ه وزي��ر النفط جب��ار اللعيبي، الربعاء، بتاأهيل �س��بكة خط��وط نقل النفط 
اخل��ام م��ن حقول كركوك اىل مين��اء جيهان الرتكي، موؤك��دا �رشورة ال�رشاع 
يف ا�س��تئناف ال�سادرات النفطية عرب هذه اخلطوط ، مرورا مبحافظتي �سالح 
الدي��ن ونين��وى”. وذك��ر بيان ل��وزارة النف��ط ان "اللعيبي وجه ���رشكات نفط 
ال�سمال وامل�س��اريع النفطية وخطوط النابيب، بو�سع خطة عاجلة للمبا�رشة 
بعملية ا�سالح النابيب باجلهد الوطني " ، موؤكدا ان "ال�سعوبات والتحديات 
املالية والقت�س��ادية لن حت��ول دون قيام وزارة النفط باإعادة تاأهيل �س��بكة 
خط��وط انابيب ال�س��ادرات النفطي��ة بالمكانيات املتاح��ة وباجلهد واخلربة 
الوطني��ة". وكان وزير النفط جبار اللعيبي ا�س��تقبل الثنني املا�س��ي ال�س��فري 
الرتك��ي يف بغداد ف��احت يلدز وجرى بحث �س��بل تعزيز العالق��ات الثنائية يف 
جمال النفط والطاقة ومو�سوع ال�سادرات النفطية عرب ميناء جيهان الرتكي".

 اعل��ن م���رشف الرافدي��ن، الأربعاء، ا�س��داره اح��دى ادوات الدف��ع اللكرتوين 
)املا�س��رت كارد( الدولي��ة للموظفني واملتقاعدين واملواطن��ني و�رشائح اخرى 
م��ن املجتمع. وذكر املكتب العالمي للم�رشف يف بيان اإن "امل�رشف ولأول 
مرة اوعز لفروعه باإ�س��دار ادوات الدفع اللكرتوين )املا�سرت كارد(، للموظفني 

واملتقاعدين واملواطنني و�رشائح اخرى من املجتمع".
واو�س��ح املكت��ب، اأن "ه��ذه الأدوات ت�س��تخدم داخل الع��راق وخارجه وتكون 
مقبول��ة يف جمي��ع اجه��زة ال���رشاف اليل املرتبط��ة ب�س��بكة ما�س��رت كارد، 

بال�سافة اىل نقاط البيع".

ت�سلمت �رشكة "دي اإن اأو" الرنويجية 39.5 مليون دولر من حكومة اإقليم 
كرد�ستان، وفق بيان لل�رشكة. واأو�سحت ال�رشكة يف بيان �سحفي اأن ذلك 
مقابل ت�سليمات النفط اخلام ل�سهر متوز املا�سي ل�سوق الت�سدير برخ�سة 
التوريد من حقل "تاوكي".و�س��تقوم ال�رشكة بح�س��ب البيان بتقا�س��م ذلك 
املبلغ مع �رشيكها جينيل املحدودة للطاقة. وكانت "دي.اإن.اأو" ، ت�س��لمت 
يف منت�س��ف ايلول املا�سي 34.75 مليون دولر من حكومة الإقليم عن 
�سحنات �سابقة يف حزيران. ووقعت حكومة كرد�ستان اتفاقيات يف نهاية 

اب املا�سي مع ال�رشيكني "دي اإن اأو" و"جينل" لت�سوية م�ستحقاتهما. 

ذك��رت م�س��ادر جتاري��ة، ان الأ�س��عار الفورية خلام 
الب���رشة اخلفي��ف حتمي��ل ت�رشي��ن الأول يف اآ�س��يا 
انخف�س��ت لتب��اع بخ�س��ومات �س��عرية مقابل �س��عر 
البيع الر�سمي للخام وقد تظل �سعيفة ل�سهر اآخر بعد 
اأن امتن��ع العراق عن خف�ش الأ�س��عار ل�س��هر ت�رشين 
الثاين. ونقلت "رويرتز" عن تلك امل�سادر قولها،  اإن 
العراق اأبقى على �س��عر البيع الر�س��مي خلام الب�رشة 
اخلفيف اإىل اآ�س��يا ل�سهر ت�رشين الثاين من دون تغيري 

حتى يف الوقت الذي خف�س��ت فيه ال�س��عودية ال�س��عر 
الر�سمي خلامها العربي املتو�سط.

واو�س��حت ان الأ�سعار الر�س��مية ل�سهر ت�رشين الثاين 
املقبل، و�سعت خام الب�رشة اخلفيف عند عالوة تبلغ 
40 �س��نتا مقابل اخلام العربي املتو�س��ط ما يجعل 
اخل��ام العراق��ي اأغل��ى خام متو�س��ط ع��ايل الكربيت 
ُينتج يف ال�رشق الأو�س��ط، حيث زادت �س��ادرات خام 
الب���رشة من احلقول اجلنوبي��ة يف العراق اإىل 3.24 
ملي��ون برمي��ل يومي��ا يف املتو�س��ط يف �س��هر اأيلول 
املا�س��ي. واو�س��حت اأن خ�س��ومات ال�س��عر الفوري 

خل��ام الب���رشة، تعن��ي اأن امل�س��رتين بعق��ود اآجل��ة 
الذي��ن كان��وا يتطلع��ون اإىل اإعادة بيع �س��حناتهم ل 
يرغبون يف التخلي عنها لأنهم �س��يتكبدون خ�س��ائر، 
وقد يقل���ش ذلك حجم واأرباح الت��داول يف اأحد اأكرث 

اخلامات �سيوعا يف اآ�سيا.
وكان��ت م�س��ادر جتارية اأك��دت يف وقت �س��ابق، ان 
�س��حنات خام الب�رشة اخلفي��ف للتحميل يف ت�رشين 
الأول املتجهة اإىل اآ�س��يا مت بيعها بخ�س��ومات تزيد 
عل��ى ع�رشة �س��نتات للربميل عن �س��عرها الر�س��مي، 
وهو اأدنى م�س��توى يف اأ�س��هر. واعت��اد العراق حتديد 

الأ�س��عار ال�س��هرية لتتما�س��ى م��ع ال�س��عودية، لك��ن 
الفجوة ال�س��عرية زادت بعد اأن �س��جلت �رشكة ت�سويق 
النفط العراقية "�س��ومو" طلبا قويا على نفطها الذي 
اأ�س��بح اأ�سا�س��يا مل�س��ايف النف��ط يف الهند وال�س��ني 
كوري��ا اجلنوبي��ة. اجلدي��ر بالذكر اأن �رشكة ت�س��ويق 
النف��ط العراقي��ة، تبي��ع يف الوق��ت احل��ايل ملي��وين 
برمي��ل من خام الب�رشة اخلفي��ف وكمية مماثلة من 
خام الب�رشة الثقيل �س��هريا، حي��ث بداأت ال�رشكة يف 
طرح خامها عرب مزادات يف بور�س��ة دبي لل�سلع يف 

ني�سان املا�سي.
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رئيس التحرير

برميل  مليارات  ثالثة  من  اكرث  ت�سديرها  الرميلة،  حقل  ت�سغيل  هيئة  اعلنت   
نفط خالل العوام ال�سبعة املا�سية، م�سرية اىل ان معدل النتاج اليومي ارتفع 
اأريال  400 الف برميل يوميا خالل ال�سنوات املا�سية. وذكر مدير الهيئة  اىل 
فلور�ش يف تقرير �سدر مبنا�سبة الذكرى ال�سابعة لتاأ�سي�سها، اإن "الهيئة متكنت 
الإنتاج بن�سبة ٣٦٪ منذ ت�سكيلها يف حزيران من عام ٢٠١٠، حيث  من رفع 
ارتفع معدل الإنتاج من ١،٠٦٦ اإىل ١،٤٥٢ مليون برميل يوميا، وذلك بح�سب 
"هيئة  ان  فلور�ش،  وا�ساف   ."٢٠١٧ عام  من  متوز  �سهر  حتى  م�سجل  هو  ما 
ت�سغيل الرميلة هي م�رشوع م�سرتك يتاألف من �رشكة نفط الب�رشة و�رشكة بي 
حيث  )�سومو(،  العراقية  النفط  ت�سويق  و�رشكة  برتوت�ساينا  و�رشكة   )BP( بي 
النفطية،اإذ مت ت�سدير  العراق  اأكرب حقول  النفطي من  الإنتاج  تتطلع اىل زيادة 
٣ مليارات برميل من النفط خالل الأعوام ال�سبعة املا�سية". وا�سار اىل ان "اهم 
ا�سباب ارتفاع معدل النتاج هو احلفر املتوا�سل لالبار حيث و�سل عدد البار 
حتى الن 595 بئرا منتجة وهو �سعف عدد البار التي كانت موجودة يف حقل 
الرميلة عام 2010 والتي كان يبلغ عددها 276 بئرا ، يف حني ان ٦٨٪ من 
والتي  �سابقا،  متوقفة  كانت  التي  الآبار  من  هو  الرميلة،  حقل  اإنتاج  جمموع 
متت اإعادة تن�سيطها، بالإ�سافة اإىل الآبار اجلديدة التي حفرتها الهيئة و البالغ 

عددها ٢٦٠ بئرا".


