
العقابي،  الربملانية ح�سام  املالية  اللجنة  عّد ع�سو   
ادارة  يف  "فا�سلة"  بانها  كرد�ستان  اقليم  حكومة 
لل�رشكات  مطلوبة  انها  عن  كا�سفًا  املالية،  امل��وارد 
العقابي  وقال  دوالر.  مليار   14 من  باأكرث  النفطية 
رئا�سة  توجه  يف  الرئي�سي  "ال�سبب  اإن  بيان،  يف 
حماولة  هي  اال�ستفتاء  اإج��راء  اىل  كرد�ستان  اإقليم 
املايل  امللف  اإدارة  يف  ف�سلها  على  للتغطية  يائ�سة 
املوارد  بادارة  الف�سل  "ذلك  اأن  مبينا  واالقت�سادي"، 
لل�رشكات  مطلوبة  االقليم  حكومة  جعل  املالية 
 14 من  اأكرث  النفطي  املجال  يف  العاملة  االأجنبية 

مليار دوالر".
واأ�ساف العقابي، اأن "الرئي�س املنتهية واليته م�سعود 
البارزاين اأجرى اال�ستفتاء للتغطية اي�سا على الف�ساد 
تعطيل  مع  خ�سو�سًا  حكومته  يف  امل�ست�رشي  املايل 

عمل الدور الرقابي ملجل�س النواب يف االقليم".
واإقليم  االحت��ادي��ة  احلكومة  ب��ن  العالقة  وت�سهد 
كرد�ستان توترا كبريا، بعد اإجراء االأخري ا�ستفتاء على 
االنف�سال يف اخلام�س والع�رشين من اأيلول املا�سي، 
اإج����راءات ع��دة بينها  اإىل ف��ر���س  ب��غ��داد  م��ا دف��ع 
يف  الدولية  الرحالت  اإيقاف 

بت�سليم  االإقليم  وال�سليمانية، ومطالبة  اأربيل  مطاري 
املنافذ احلدودية الربية كافة.

اإغالق  على  الرتكي  ال��وزراء  جمل�س  وافق  جانبه  من 
وقال  العراق.  كورد�ستان  اإقليم  اأمام  اجلوي  املجال 
املتحدث با�سم احلكومة الرتكية بكر بوزداغ اإن العمل 
الرئي�سي  ال��ربي  احل��دودي  املعرب  ت�سليم  على  ج��ار 
جمل�س  اأن  املتحدث  واأ�ساف  العراقية.  احلكومة  اإىل 
تركيا  يف  الطوارئ  حالة  متديد  على  واف��ق  ال��وزراء 

لثالثة اأ�سهر اإ�سافية.
احلكومة  اأن  ال�سمال، عن  نفط  ك�سفت �رشكة  ذلك  اىل 
اإقليم  ملنع  اأمنية  قوات  ا�ستخدام  تدر�س  االحتادية 
النفطية يف  االإنتاج من املنطقة  كرد�ستان من وقف 
كركوك بعد ت�ساعد التوترات بن احلكومة املركزية 

واالإقليم.
وزارة  اإن  ال�سمال،  نفط  �رشكة  با�سم  متحدث  وذكر 
القيام  حماولة  من  الكردية  ال�سلطات  حذرت  النفط 
باأي حترك يت�سبب يف تعطيل تدفقات النفط اخلام من 
حقل كركوك النفطي. وذكر املتحدث اأن ال�رشكة تلقت 
اإ�سارات من م�سوؤولن اأكراد باأنهم �سيوقفون عمليات 
اإن  اأمنية لكنه قال  االإنتاج يف حقل كركوك الأ�سباب 
اأن هذا لي�س �سوى ذريعة لل�سغط على  ال�رشكة تدرك 
بغداد. واو�سح اأن هذا لن ينجح واإن جميع اخليارات 
وذكر  االإنتاج.  تدفق  ا�ستمرار  بخ�سو�س  مطروحة 
املركزية  احلكومة  مع  تن�سق  ال�رشكة  اإن 
ال��ن��ف��ط  ووزارة 

اإدارة  �سوء  دون  واحليلولة  االأمن  قوات  تدخل  لطلب 
االأطقم الكردية لعمليات اإنتاج النفط يف حقل كركوك.
وتعّد كركوك من بن اأهم املدن العراقية فيما يتعلق 
�سمن  الواقعة  احلقول  تنتج  حيث  النفطي  باالإنتاج 
حدود املدينة ما مقداره 555 األف برميل نفط يوميا، 

وفقا لالأرقام ال�سادرة عن معهد الطاقة العراقي.
برميل  األ��ف  ب�790  في�ساهم  كرد�ستان  اإقليم  اأم��ا 
اإقليم كرد�ستان  اأن �سم  اأي  نفط يوميا وفقا للمعهد، 
ملدينة كركوك �سريفع الناجت النفطي اليومي لالإقليم 
1.345 مليون برميل يوميا، ما يعني نحو ربع  اإىل 
4.400 مليون برميل  االإنتاج اليومي للعراق البالغ 
الطبيعية  امل���وارد  وزارة  يف  م�سدر  وق��ال  يوميا. 
اأمر  هورامي  اآ�ستي  الوزير  اإن  العراق،  بكرد�ستان 
باي  حقلي  من  النفط  الإنتاج  الكامل  باال�ستئناف 

ح�سن واآفانا بعد توقف وجيز، وفقًا ل�" رويرتز".
اقليم  ب��اأن  ل�"رويرتز"  �رشحت  م�سادر  وك��ان��ت 
كرد�ستان العراق ، اأوقف اإنتاج نحو 350 األف برميل 
غربي  واأفانا  ح�سن  باي  حقلي  يف  النفط  من  يوميا 
كركوك ب�سبب خماوف اأمنية، عقب ت�ساعد التوترات 

مع احلكومة العراقية.
العراقية  النفط  وزارة  فيه  ح��ّذرت  ال��ذي  الوقت  يف 
النفط  تدفقات  تعطيل  الكردية من حماولة  ال�سلطات 

اخلام من حقل كركوك النفطي.
و�رّشح متحدث با�سم �رشكة نفط ال�سمال، اأن ال�رشكة 
عمليات  باإيقاف  اأكراد  م�سوؤولن  من  اإ�سارات  تلقت 
ال�رشكة  اأن  اإال  اأمنية،  الأ�سباب  احلقل  يف  االإن��ت��اج 
و�سيلة  االأمر  هذا  اأن  ت�ستوعب 
���س��غ��ط 

على بغداد، بعد ت�ساعد االأحداث بن القوات العراقية 
والكردية.

�سباح  العراقية،  النفط  وزارة  يف  م�سوؤول  وذك��ر 
اإنتاج النفط والغاز يف حمافظة كركوك  اإن  الثالثاء، 
الع�سكرية  العملية  من  الرغم  على  كاملعتاد  مي�سي 

العراقية.
احلكومة  مع  تن�سق  ال�رشكة  اأن  املتحدث،  واو�سح 
قوات  تدخل  لطلب  النفط  ووزارة  ببغداد  املركزية 
يف  االإنتاج  وقف  من  كرد�ستان  اإقليم  ملنع  االأم��ن 

احلقل النفطي.
األف   161 نحو  ال�سمال  نفط  �رشكتي  انتاج  ويبلغ 
نحو  كرد�ستان  اقليم  انتاج  يبلغ  كما  يوميا،  برميل 
العراق  انتاج  اإجمايل  من  يوميا،  برميل  األف   407
4.4 مليون برميل يوميا خالل  البالغ  النفط،  للخام 

يوليو املا�سي، وفقا لوزارة النفط العراقية.
�سابق  وق��ت  يف  وج��ه  العراقي،  النفط  وزي��ر  وك��ان 
واإجراء تعديل مب�سار  باإعادة تهيئة خط نفطي قدمي 
اإىل ميناء جيهان  العراقي من كركوك  النفط  ت�سدير 
الرتكي، تفاديا لل�سيطرة الكردية على اخلط االأ�سا�سي 
�سمايل  االقليم  باأرا�سي  امل��ار  جيهان(  )ك��رك��وك 
الب�سمركة  لقوات  العامة  القيادة  واتهمت  العراق. 
لالحتاد  التابعن  احلزبن  اأح��د  بيان،  يف  الكردية 
احلكومة  مل�ساعدته  باخليانة  الكرد�ستاين  الوطني 
العراقية. االأنباء  وكالة  بح�سب  العملية،  العراقية يف 
ويخ�سى العراق انف�سال االإقليم الغني بالنفط، خا�سة 
اال�ستفتاء. اإجراء  "كركوك" امل�ساركة يف  اإعالن  بعد 
�رشح  اللعيبي"،  "جبار  العراقي  النفط  وزير  وكان 
اإقليم  مع  للحوار  م�ستعدة  بغداد  اأن  �سابق،  وقت  يف 

كرد�ستان لت�سوية امللفات النفطية.

الحكومة تصر على االستقطاعات 

من رواتب الموظفين
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اقتصاديات العراق تركيا تغلق المجال الجوي أمام كردستان 

جهات برلمانية: حكومة كردستان غارقة بالديون للشركات النفطية 
خاص

التقشف.. وسيلة لحل األزمة 

المالية المفتعلة أم الحقيقية؟

قطاعات جديدة للتعاون 

بين اإلمارات وبريطانيا

إيقاف أجور استعالم القروض والسلف 
من قبل الموظفين والمواطنين

إيران تبدأ ضخ الغاز إلى العراق

العراق يؤكد حاجته إلى االستثمارات 
اإليرانية

السويد: سنبدأ برنامجًا لدعم العراق 
بتوفير 23 مليون دوالر سنويًا

قال وكيل وزير التجارة اإن العراق بحاجة ما�س��ة اىل تعاون مع ال�رشكات 
االيرانية يف جمال ال�سناعة والزراعة واالإعمار وبناء املجمعات ال�سكنية. 
وذك��رت وكال��ة "ت�س��نيم" االإيرانية اأن وكي��ل وزير التج��ارة العراقي ويل 
طبيب املو�س��وي، ويف ت�رشيح له على هام�س ح�سوره فعاليات "امللتقى 
التجاري الكبري" بن اإيران والعراق الذي ا�ست�س��افته العا�س��مة االيرانية 
طه��ران، قال "نحن بحاجة اىل ا�س��تثمارات، واإيران هي الطرف املف�س��ل 
لال�س��تثمار يف العراق". وا�س��ار املو�سوي اىل ان الن�س��اطات اال�ستثمارية 
لل�رشكات االإيرانية يف العراق ت�س��تدعي، كما ي�سري امل�سوؤولون االيرانّيون، 
حل امل�س��اكل امل�رشفية ب�س��كل منطقي. واأعرب الوكيل عن اأمله برت�س��يخ 
مزي��د م��ن التع��اون التج��اري ب��ن اإي��ران والع��راق عق��ب حل امل�س��اكل 
امل�رشفية وتعزيز التواد اال�ستثماري لل�رشكات االإيرانية يف العراق، الفتًا 
النظ��ر اىل ان��ه "مع انته��اء العمليات االإرهابي��ة، فاإن الع��راق يحتاج اىل 
تعاون مع ال�رشكات االإيرانية يف املجال الزراعي، وال�سناعي، واملخازن 
الكربى للحنطة وبناء املجمعات ال�س��كنية". وبن املو�س��وي تطلع العراق 
اىل تنامي حجم التعامل التجاري بن بغداد وطهران من م�س��تواه احلايل 
بقيم��ة 6 ملي��ارات دوالر، لي�س��غل حي��زا ملحوظ��ا من اجم��ايل العالقات 

التجارية يف العراق والذي �سجل حتى اليوم 200 مليار دوالر.

  دعا وزير اخلارحية ابراهيم اجلعفري، اىل م�س��اهمة ال�رشكات ال�س��ويدية 
يف اإع��ادة اإعم��ار البنى التحتي��ة للم��دن العراق�ية، يف حن اعلن ال�س��فري 
ال�س��ويدي يف بغ��داد بونت���س ميالن��در اأن حكومة ب��الده �س��تبداأ برناجمًا 
لدع��م الع��راق مطلع الع��ام املقبل بتوف��ري مبلغ 23 مليون دوالر �س��نويًا. 
وق��ال املكتب االعالم��ي للجعفري يف بيان، اإن "وزي��ر اخلارجية ابراهيم 
اجلعفري ت�س��لم ن�س��خة من اأوراق اعتماد �سفري ال�س��ويد اجلديد لدى العراق 
بونت���س ميالندر"، م�س��رياً اىل اأن "اجلانبن بحثا العالق��ات الثنائية بن 
بغداد و�ستوكهومل، و�سبل تعزيزها مبا يحقق م�سالح ال�سعبن ال�سديقن".
وابدى اجلعفري، بح�س��ب البيان "ا�ستعداد وزارته لتوفري كل الدعم لنجاح 
عمل البعثة الدبلوما�س��ية"، مو�س��حا "انن��ا نقدر مواقف ال�س��ويد الداعمة 
للع��راق يف املحافل الدول�ية وتوفري امل�س��اعدات املختلفة يف حربه �س��د 
االإرهاب، ونتطلع اىل زيادة حجم التعاون بن برملاين البلدين". واأ�ساف، 
اأن "العراق حقق انت�س��ارات كبرية �س��د ع�س��ابات داع���س االإرهابية من 
خ��الل وح��دة العراق�ين، وم�س��اندة الدول ال�س��ديقة"، داعي��ًا اإىل "توقيع 
مذك�رات تفاهم يف خمتلف املجاالت، وم�س��اهمة ال�رشكات ال�س��ويدية يف 
اإعادة اإعمار البنى التحت�ية للمدن العراق�ية". من جهته، اأك�د �سفري ال�سويد 
اجلدي��د لدى العراق، "عمق وقوة العالقات بن بغداد و�س��توكهومل"، مبينًا 
"اننا �سنعمل على كل ما من �ساأنه تعزيز التعاون بن البلدين يف خمتلف 
املجاالت". وتابع، اأن "احلكومة ال�س��ويدية �س��تبداأ برناجم��ًا لدعم العراق 
بالتعاون مع احلكومة العراق�ية مطلع العام املقبل بتوفري مبلغ 23 مليون 
دوالر �س��نويًا على مدى 5 �س��نوات"، جمدداً دعوته اىل اجلعفري ل�"زيارة 
�س��توكهومل يف اإطار فتح املزيد من اآفاق التعاون امل�س��رتك بن البلدين". 
يذك��ر ان احلكوم��ة الياباني��ة اأعلن��ت، يف )6 ايل��ول 2017(، منح العراق 
قر�س��ا بقيم��ة 270 مليون دوالر، م�س��رية اىل ان القر�س ياأتي لتح�س��ن 

الظروف املالية للعراق وم�ساعدة احلكومة على اجراء اال�سالحات.

اأف��اد م�س��اعد وزير النفط االيراين حميد ر�س��ا عراق��ي، الثالثاء، بانطالق 
م�رشوع ت�سدير 10 مالين مرت مكعب من الغاز يوميا اىل العراق. وا�سار 
اىل ان "م���رشوع ت�س��دير الغ��از اىل الب���رشة م��ن خالل تنفيذ خ��ط النقل 
ا�س��بح جاهزاً للتد�س��ن بحي��ث مت توظي��ف 7 مليارات توم��ان ) الدوالر 
يع��ادل نح��و 4000 تومان ( من اال�س��تثمارات لتد�س��ينه". وقال عراقي، 
"نظرا حلاجة العراق للغاز الطبيعي ال�ستهالك حمطات توليد الطاقة، فان 
م�رشوع ت�سدير الغاز اىل بغداد انطلق ويتم ت�سدير 10 مالين مرت مكعب 

من الغاز االيراين اىل العراق"، وفق ما نقلت عنه وكالة ت�سنيم االإيرانية.

كرب��الء،  حمافظ��ة  يف  املزارع��ن  ع���رشات  اأب��دى 
امتعا�سهم من وجود املنتجات الزراعية امل�ستوردة يف 
االأ�سواق والتي اكت�سحت املنتوجات املحلية للمزارعن 
م��ا اأدى اإىل اإت��الف اأطن��ان م��ن حما�س��يلهم الزراعية 
ب�س��بب دخول املنتوجات امل�س��توردة يف موا�س��م جني 
املحا�س��يل وهذا ما �س��بب فائ�س��ا يف االأ�سواق غري ان 
امل�ستورد يكون اأرخ�س بكثري من املنتوجات املحلية.

"مزارع��ي كرب��الء  اإن  وق��ال امل��زارع مهن��د �س��مخي 
والع��راق عامة يعانون ب�س��بب دخول منتجات خليجية 

وعربية يف موا�س��م جني املحا�سيل املحلية، ما يجعل 
منتجاتن��ا عر�س��ة للتل��ف، ونق��وم باإلقائها للما�س��ية 
واالأغنام بداًل عن اإلقائها يف النفايات وكل ذلك �س��ببه 
التج��ار واالأي��ادي اخلفي��ة يف فر���س �س��يطرتهم عل��ى 

ال�سوق باملنتجات امل�ستوردة".
واأ�س��اف "ن�س��تهلك كمي��ات كب��رية ج��داً م��ن املي��اه 
اجلوفية، وملتزمون بربامج وزارة البيئة االإر�سادية يف 
ما يتعلق مبنع ا�س��تخدام مبي��دات ح�رشية معينة، ويف 
النهاية تذهب منتجاتنا اإىل احليوانات، وتدخل مكانها 
منتج��ات اأخ��رى م��ن دول جم��اورة، ال نعل��م اإن كان 
منتجوها التزموا مبنع ا�س��تخدام املبيدات ام ال واإننا ال 

جند من ي�ساعدنا على ت�سدير منتجاتنا اإىل دول اأخرى، 
ولي���س لدينا جهات مثل اجلمعيات الزراعية تعمل على 

حماية املزارع وم�ساعدته على ت�سويق منتجاته".
اي  توج��د  "ال  " قائ��ال  تق��ي  امل��زارع جن��م  وحت��دث 
م�س��اعدة للمزارعن او ت�سويق منتوجاتهم يف االأ�سواق 
ونح��ن نعاين ج��دا من ج��راء اإهمال احلكوم��ة املحلية 
ملنتوجاتنا، ويف مو�س��م اجلني تدخل البالد يف الوقت 
ذاته اآالف االأطنان من اخل�رشاوات امل�س��ابهة من دول 
مثل م�رش واالأردن وال�سعودية واإيران، ما ُيغرق ال�سوق 
مبنتج��ات اأقل �س��عراً". وب��ن ان "منتجاتن��ا تنخف�س 
ا�س��عارها ب�س��ورة اإجباري��ة، فمثاًل كيل��و الطماطم يف 

بداي��ة املو�س��م يبل��غ 2000 دين��ار، وم��ع دخ��ول تلك 
املنتجات ال يزيد �س��عره على 1000 دينار، على الرغم 
من اأنه يكلف املزارع اأكرث من 1000 دينار، يف حن ال 
جند و�س��يلة حينها اأف�سل من اإلقائه طعامًا للحيوانات، 

فكلفة نقله اإىل ال�سوق �ستكون عبئًا على املزارع".
وطال��ب ب� "تدخل اجله��ات املعنية حلماي��ة املنتجات 
الزراعي��ة املحلي��ة، ومن��ع اال�س��ترياد عل��ى االأق��ل يف 
اأوق��ات احل�س��اد، حماي��ة مل��زارع املواطن��ن الذي��ن 
يجدون �س��عوبات كبرية يف التعامل مع هذه امل�سكلة، 
وي�س��طرون اىل حتويل منتجاتهم التي ا�س��تمرت دورة 

اإنتاجها اأ�سابيع واأ�سهراً اإىل علف للحيوانات".

منتجات أجنبية 

تتسبب بكساد آالف األطنان من المحاصيل الزراعية في كربالء

أسعار العمالت 
األجنبية بالدينار

126123 155432139122.550 12943151651 3031330.770
دينار أردنيدينار بحرينيدرهم إماراتيريال سعوديجنيه مصريتومان إيرانيجنية استرلينييورودوالر أميركي ليرة سوريةليرة لبنانية دينار كويتي 

متابعة

بغداد – متابعة

بغداد – متابعة

بغداد- متابعة

رئيس التحرير

من  وال�سلف  القرو�س  ا�ستعالم  اجور  ا�ستيفاء  ايقاف  الرافدين  م�رشف  قرر   
املكتب  وقال  املالية.   ال�سنة  انتهاء  قرب  ب�سبب  واملواطنن  املوظفن  قبل 
ولغر�س  املالية  ال�سنة  انتهاء  لقرب  نظرا  انه  بيان  يف  للم�رشف  االعالمي 
االئتماين  ال�سقف  ولنفاد  املركزي  البنك  للوائح  وفقا  االح�سائيات  ا�ستكمال 
من  تروج  التي  وال�سلف  القرو�س  ا�ستعالم  اجور  ا�ستيفاء  عن  التوقف  تقرر 
قبل املوظفن واملواطنن.  وا�سار اىل ان امل�رشف وجه فروعه بدفع طلبات 
ا�ستح�سال املوافقات وقب�س اجور  التي �سبق ان مت  القرو�س وال�سلف كافة 

اال�ستعالم عنها.


