
قال م�صدر يف احلكومة اإن الدين الداخلي للعراق يبلغ 
ف�صل  الذي  امل�صدر  واأ�صاف  دينار.  تريليون   46.8
الداخلي للعراق بلغ  "الدين  اأن  ا�صمه  الك�صف عن  عدم 
املا�صي".ولفت  اآب  �صهر  حتى  دينار  تريليون   46.8
االنتباه اإىل اأن "الدين الداخلي ذهب اىل دعم املوازنة 

املالية بهدف �صد العجز يف النفقات الت�صغيلية".
من جانبه اعلن البنك املركزي، ارتفاع الناجت املحلي 
احلقيقي للف�صل االول من عام 2017 بن�صبة 2.9% 
، م�صريا اىل ارتفاع يف الناجت املحلي االجمايل اي�صا.

"الناجت املحلي احلقيقي  ان  البنك يف تقرير له  وقال 
 2.9% بن�صبة  ارتفع   2017 عام  من  االول  للف�صل 
ترليون   46.8 مقابل  دينار  ترليون   48.1 لي�صجل 
ان  اىل  م�صرياً   ،"2016 عام  من  االول  للف�صل  دينار 
كميات  زيادة  خالل  من  باال�صا�س  جاءت  "الزيادة 
انتاج النفط اخلام بن�صبة %2.1 قيا�صا بعام 2016".
�صجل  االجمايل  املحلي  "الناجت  ان  التقرير  وا�صاف 
باال�صعار اجلارية اثناء الف�صل االول من عام 2017 
ارتفاعا ملحوظا بلغت ن�صبته %23.5 قيا�صا بالف�صل 
دينار  ترليون   53.6 لي�صجل   2016 عام  من  نف�صه 
عام  من  االول  للف�صل  دينار  ترليون   43.4 مقابل 
2016 "، مبينا ان "ذلك يعود اىل ارتفاع احلا�صل يف 
معدل �صعر الربميل النفط اخلام اذ �صجل 48.3 دوالر 
للف�صل  للربميل  دوالر   24.9 مقابل  الواحد  للربميل 
اخلام  النفط  ا�صعار  ان  يذكر   ."2016 عام  من  نف�صه 
2017 بعد ان انخف�صت  حت�صنت خالل العام احلايل 
و�صلت  متدنية  م�صتويات  اىل  املا�صي  العام  خالل 
ال��ث��اين اىل  يف ك��ان��ون 

العراق،  خ�صائر  تقدر  حني  ويف   . دوالراً   20 من  اقل 
بطرق  وامل�صدر  املهرب  النفط  من   2003 عام  منذ 
دوالر،  مليار   210 قرابة،  اخل��ارج  اىل  �رشعية  غري 
على  الت�صويت  العراقي،  الربملان  يف  ن��واب  يعتزم 
مبخاطبة  االحت��ادي��ة  احلكومة  ي��ل��زم  ق��ان��ون  ق���رار 
بع�س الدول للك�صف عن جميع امل�صوؤولني املتورطني 
بعمليات بيع وتهريب النفط. فمن يقوم بهذه ال�رشقة؟ 
ومن يحميهم؟ واأين تذهب العوائد املالية الناجمة عن 

هذه ال�رشقة؟.
نائبا   93 تواقيع  املو�صوي،  �صمرية  النائبة  وجمعت 
ملطالبة احلكومة بقائمة جميع امل�صوؤولني املتورطني 
املو�صوي  طالبت  كما  النفط.  وتهريب  بيع  بعمليات 
وال��دول  وامريكا  تركيا  ب�"خماطبة  احلكومة  اي�صا 
االوربية ودول اخرى، من اجل جتميد اموال م�صوؤويل 
وم�صادرتها  امل�صارف  يف  املودعة  االقليم  حكومة 
يت�صنى  لكي  العراقية،  الدولة  خزينة  اىل  وحتويلها 
للحكومة اداء واجباتها ازاء مواطني االقليم يف تلبية 
وتقول  املوظفني".  روات��ب  دفع  ومنها  احتياجاتهم 
اقليم كرد�صتان  "هناك م�صوؤولني يف  ان   ،" املو�صوي 
البلد"،  خارج  اىل  وتهريبه  النفط  ب�رشقة  متورطون 
البنوك  اىل  تذهب  العمليات  تلك  "عوائد  ان  مبينا 
العاملية يف تركيا وبع�س الدول الكربى، حتى و�صلت 
دوالر".  مليار   50 من  اكرث  اىل  منهم  البع�س  ثروة 
وي�صلك املهربون عدة طرق، لتهريب النفط، عرب املوانئ 
اجلنوبية يف الب�رشة باجتاه الكويت واإيران، واملنافذ 
االأردن  اإىل  الغربية  واملنافذ  تركيا،  اإىل  ال�صمالية 
و�صوريا. واأن النفط املهرب تتم �رشقته وهو مادة خام 
من االأنابيب التي يتم ثقبها اأو من امل�صتودعات اأو ببيع 
اأو  حكومية  لدوائر  خم�ص�صة  امل�صتقات  من  كميات 
�رشكات، اأو باإعادة بيع امل�صتقات النفطية امل�صتوردة 
حكوميا،  وامل��دع��وم��ة  اخل���ارج  م��ن 
م�����ا ي��ج��ع��ل 

بتحميل  اأو  املجاورة،  ال��دول  من  اأرخ�س  اأ�صعارها 
املوانئ  عرب  النفطية  ال�صادرات  من  اإ�صافية  كميات 
وجود  وعدم  الرقابة  �صعف  من  م�صتفيدين  العراقية 
اأجهزة قيا�س م�صبوطة الحت�صاب الكميات امل�صدرة. 
النفط والغاز يف جمل�س حمافظة  ويقول رئي�س جلنة 
على  جتاوزات  هناك  ان  الفار�س،  �صداد  علي  الب�رشة 
املحلية  ال�رشطة  ت�صعى  بينما  النفط،  انابيب  بع�س 
ان  وبني  املخالفات.  تلك  لر�صد  الرقابية  واالجهزة 
"ال�رشطة املحلية واالجهزة الرقابية حتاول احلد من 
عمليات تهريب النفط التي يقوم بها بع�س اال�صخا�س 
وب�صكل حمدود ال يعك�س حقيقة االرقام التي تتحدث 
يوميا".  برميل  األف   300 مبعدل  للنفط  تهريب  عن 

م�صيفًا اأن هذه االرقام مبالغ فيها وغري دقيقة ".
حمنا،  �صادق  الب�رشة  حمافظة  عن  النائب  ب��دوره 
ك�صف مطلع العام احلايل خالل موؤمتر �صحفي عقده 
ل�300  يومّية  �رشقة  تثبت  وثائق  عن  ب��غ��داد،  يف 
النفط  ع��ّدادات  عرب  تتّم  الب�رشة  نفط  من  برميل  األف 
اإن  وق��ال  امل�صوؤولني.  بع�س  قبل  من  بها  املتالعب 
املوانىء  عرب  جتري  للنفط  تهريب  عمليات  "هناك 
العراقية ب�صبب العدادات غري الدقيقة يقدر حجمها ب� 
"قيمة  اأن  "، مبينًا  300( الف برميل يوميًا   100-(
مبالغ النفط املهرب ت�صل اىل 20 مليون دوالر، وما 
عملية  اأم��ا  �صنويًا".  دوالر  مليارات  ال�صبعة  يقارب 
تهريب الغاز فتتم بطرق اأخرى حيث تنتظر يف عر�س 
ويتم  وكويتية  واماراتية  واإيرانية  هندية  �صفن  البحر 
تهريب الغاز من الب�رشة ب�صفن �صغرية تفرغ حمولتها 
ال�صفن االآجنبية التي تتجه بعدها اىل ميناء  يف هذه 
ك�صف  حمنا،  الغاز.  من  حمولتها  لتفريغ  الب�رشة 
اأي�صًا عن اأن "الباخرات التي تخرج من املوانئ حتمل 
"م�رشوع  اأن  اىل  م�صرياً  امل�صجلة"،  حمولتها  �صعف 
منذ  ينجز  مل  النفط  الحت�صاب  دقيقة  ع��دادات  ن�صب 
عام 2008 ". ومل يقت�رش االأمر على نفط اجلنوب فقط 
واإمنا امتدت عمليات ال�رشقة والتهريب اإىل نفط 
ال�صمال ففي كركوك على 

�صبيل املثال تذكر تلك التقارير اأن الع�صائر من القرى 
املجاورة تقوم بعملية تخريب الأنابيب النفط باإحداث 
واأن  يوميا،  االأطنان  اآالف  منها  وت�رشق  فيها  ثقوب 
املكلف بحماية االأنابيب هم من اأهل القرى التي متر 

بها، فمن يحميها هو يف االأغلب من يقوم ب�رشقتها.

ويف املجمل تتم عمليات التهريب، با�صرتاك من بع�س 
ال�رشطة  يف  "عنا�رش  من  وبتواطوؤ  املجاورة  ال��دول 
الدولة  يف  م�صوؤولني  ومب�صاركة  العراقية  واجلمارك 
اليه  ذهب  ما  هذا  النفطي"،  القطاع  على  وم�رشفني 
قائال  اخلزعلي،  فالح  الوطني  التحالف  عن  النائب 
منفذي  عرب  يهرب  كان  كرد�صتان  اقليم  "نفط  ان   ،"

في�صخابور وابراهيم اخلليل اىل تركيا وايران".
الثاين/ كانون   25 يف  بيانًا  النفط  وزارة  واأ�صدرت 
قائاًل:  ال��ع��ّدادات،  عرب  ال�رشقة  اّتهام  على  رّد  يناير 
ت�صدير  يف  الدولّية  املعايري  اأدق  يعتمد  "العراق  اإن 
النفط العراقّي عرب موانئ الت�صدير، وت�رشف على هذه 

العملّية جهات رقابّية حملّية ودولّية".
"على منظومة عدادات  اأن الوزارة تعتمد  البيان  واأّكد 
العاملّية  للمعايري  وفقًا  معايرة،  حديثة  اإلكرتونّية 
ال�رشكة  قبل  من  عليها  وم�صّدق  نافذة  �صهادات  ذات 
ت�رشف  التي   "INTERTEK" العاملّية  الفاح�صة 
على عملّيات التحميل وتدقيق الكمّيات امل�صّدرة عرب 

العّدادات وامل�صّدق عليها".
ان  اجل��واه��ري،  حمزة  النفطي  اخلبري  يقول  ب��دوره، 
الدولة،  موارد  من  مورد  اهم  ا�صبح  املهرب  "النفط 
املافيات  بع�س  قبل  م��ن  ا�صتباحته  مت��ت  بعدما 
وتنظيم  املتنفذة،  احلكومية  وال�صخ�صيات  واالحزاب 
النفطية  احلقول  بع�س  على  �صيطرته  وقت  داع�س يف 

يف �صمال العراق وغربه". 
النفط  مب��رور  �صمحت  ال��دول  بع�س  "هناك  ان  وبني 
املهرب من خالل ارا�صيها وعرب املوانئ التابعة لها، 
االأمر الذي �صكل اال�صتنزاف االأكرب لالقت�صاد العراقي 
يف ال�صنوات االأخرية"، اىل ذلك اقر اجلواهري ب�صعوبة 
تهريب النفط يف الوقت الراهن ب�صبب العملية املعقدة 
النفطية  ال�رشكات  ت�صتخدمها  التي 

االأجنبية".

توقع بموسم وفير في 

محاصيل الحنطة والشلب
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اقتصاديات العراق أكثر من 48 تريليون دينار حجم الدين الداخلي للعراق

الناتج المحلي يرتفع بنسبة 2.9% في الفصل األول من عام 2017
بغداد- متابعة 

المصاعب أمام صناعة النفط 

تظهر عالمات التراجع

موانئ دبي العالمية تدعو إلى 

تطوير بنى أفريقيا التحتية

في ديالى.. أبو الزنجيل العراقي يتفوق 
على نظيريه اإليراني والسوري

مؤشر العراق يغلق متراجعًا وسط 
ارتفاع السيولة

العراق يستحصل 100 مليون دوالر 
من سمات دخول الزوار األجانب

النفط: إنتاج حقول كركوك متوقف 
على إصالح خط التصدير عبر نينوى

تراج��ع املوؤ���رش الع��ام لبور�ص��ة الع��راق يف نهاية تعام��الت االأحد، 
بن�صب��ة %0.11، باغالق��ه عن��د م�صت��وى النقط��ة 565.07، خا�رشاً 
0.65 نقط��ة، مقارن��ة باإغ��الق جل�ص��ة اخلمي���س املا�ص��ي. وتراجع 
باملوؤ���رش انخفا���س اأ�صهم 9 ���رشكات، يف مقدمتها، فن��دق ع�صتار ب� 
%0.25، ت��اله العراقية النت��اج البذور ب�%0.11 ، ثم بغداد للنقل 
الع��ام ب�%0.1، و بغداد للم�رشوبات الغازية ب�%0.02. يف املقابل، 
ارتفع��ت اأ�صهم 9 ���رشكات، يف مقدمتها فندق باب��ل ب�%0.45، تاله 
فن��دق اآ�ص��ور ب�%1.56، ث��م اآ�صيا �صي��ل ب���%0.13. وزادت تداوالت 
االحد حجما وقيمة، بت��داول 16.49 مليار �صهم، بقيمة 7.19 مليار 
دين��ار، مقابل 262.33 مليون �صهم، بقيم��ة 213.11 مليون دينار 
بجل�ص��ة اخلمي���س. وت�صدر �صه��م م�رشف ايالف اال�صالم��ي التداوالت 
حجم��ًا، من خالل تداول 10.83 مليار �صهم، يف حني ت�صدر م�رشف 
ع��رب العراق ال�صيولة ب��� 3.5 مليار دينار. وبلغ ع��دد االأ�صهم امل�صرتاة 
م��ن امل�صتثمرين غري العراقيني 301.7 ملي��ون �صهم، بقيمة 271.4 
مليون دينار، من خالل تنفيذ 11 �صفقة على اأ�صهم �رشكتني. يف حني 
بل��غ عدد االأ�صهم املباعة م��ن امل�صتثمرين غري العراقيني 211 مليون 
�صه��م، بقيم��ة 117.7 مليون دينار، من خ��الل تنفيذ 57 �صفقة على 

اأ�صهم �رشكتني.

اأعل��ن نائ��ب رئي�س جمل�س الن��واب همام حم��ودي، االأح��د، ا�صتح�صال 
100 ملي��ون دوالر كمبال��غ �صمات دخول الزوار االأجانب اإىل العراق، 

داعيا اإىل تخ�صي�صها لتاأهيل وتو�صيع املدار�س وبناء اأخرى جديدة.
وق��ال حمودي يف بي��ان  �صحفي اإن “مبالغ �صم��ات الدخول جتاوزت 
خالل الع��ام احلايل )100( مليون دوالر تقريب��ًا، معظمها م�صتح�صلة 
م��ن ال��زوار االإيراني��ني الذي��ن تق��در اأعدادهم بنح��و مليون��ني ون�صف 
امللي��ون زائر، اآماًل م��ن احلكوم��ة تخ�صي�صها لتاأهيل وبن��اء املدار�س 
خا�ص��ة يف املحافظ��ات اجلنوبية الت��ي تاأوي الزوار ط��وال مدة زيارة 

االأربعينية”.
واأ�ص��اف اأن “التعليم يف العراق يواج��ه اأزمة خانقة يف املباين وما مل 
يتم ا�صتغ��الل مثل هذه املوارد حللها فاإنه��ا �صتتفاقم وتتعقد وي�صعب 

حلها م�صتقباًل”.

  اك��د املتح��دث با�صم وزارة النفط عا�صم جه��اد، ان انتاج النفط من حقول 
كرك��وك متوق��ف، وبانتظ��ار اع��ادة ا�ص��الح االنب��وب الذي يرتب��ط مبيناء 
جيه��ان الرتك��ي عرب حمافظ��ة نينوى. وذك��ر جهاد ان "ال��وزارة اتفقت مع 
اجلان��ب الرتك��ي على ان يك��ون التعامل يف هذا املج��ال ب�صكل ح�رشي مع 

اجلهة املخولة ر�صميا واملتعاقدة مع احلكومة العراقية".
وا�ص��اف ان "هناك توجيه��ًا من الوزارة العادة ا�ص��الح اخللل يف االنبوب 
النفطي الذي كان يعتمد عليه العراق يف ت�صديره للنفط من اجلهة ال�صمالية 

لكنه تعر�س للتدمري اثناء �صيطرة تنظيم داع�س على حمافظة نينوى".

اوعز وزير النفط جبار علي اللعيبي للمالكات الفنية 
والهند�صي��ة يف �رشك��ة توزي��ع املنتج��ات النفطي��ة 
وت�صكيالت الوزارة االخ��رى بتنفيذ م�رشوع الطريق 
اال�صرتاتيجي الرابط بني حمافظات كربالء املقد�صة 

والنجف اال�رشف وبابل ، بطول 80 كم.
واكد وزي��ر النفط حر�س الوزارة على تنفيذ عدد من 
امل�صاري��ع اخلدمي��ة واالجتماعي��ة واالن�صانية وفق 

االمكانات املتاح��ة، م�صاهمة من الوزارة بالوقوف 
اىل جان��ب ادارات املحافظات يف االرتقاء مب�صتوى 

اخلدمات املقدمة للمواطنني.
ال��وزارة  ���رشكات  اىل  اوع��ز  ان��ه  اللعيب��ي  وذك��ر 
باملبا���رشة بتنفي��ذ واجن��از الطري��ق اال�صرتاتيج��ي 
ال��ذي يرب��ط ع��دداً م��ن حمافظ��ات الف��رات االو�صط 
وبالتع��اون م��ع احلكوم��ة  80 كيلوم��رتاً  وبط��ول 
املحلي��ة يف املحافظة مل��ا ميثله م��ن اأهمية كبرية 
يف حتقي��ق ان�صيابي��ة عالي��ة يف حرك��ة املواطن��ني 

واملركبات بني املحافظة واملدن املجاورة .
واو�ص��ح الوزير اأنه اأوع��ز اي�صا بتنفيذ جممع �صكني 
للعامل��ني قرب م�صت��ودع امل�صيب اجلدي��د واال�رشاع 
يف االنته��اء م��ن م���رشوع اخلزانات الكروي��ة للغاز 

ال�صائل .
من جانبه قال املدير العام ل�رشكة توزيع املنتجات 
النفطي��ة املهند�س كاظ��م م�صري ان ال��وزارة وتنفيذا 
لتوجيه��ات ال�صيد الوزي��ر وبالتن�صيق م��ع احلكومة 
املحلية ملحافظ��ة كربالء املقد�ص��ة �صتقوم بتاأمني 

الطري��ق  تاأهي��ل  الإع��ادة  الالزم��ة  االولي��ة  امل��واد 
اال�صرتاتيجي الذي يعد مهما لنقل املنتجات النفطية 
ب��ني حمافظات ) بابل – كرب��الء املقد�صة- النجف 
اال���رشف – الديوانية ( ، م�ص��رياً اىل ان اعمال اعادة 

التاأهيل �صتكون من مهام بلدية كربالء املقد�صة .
وا�ص��اف املدي��ر الع��ام ان الوزير اوع��ز كذلك ببناء 
وت�صيي��د جمم��ع �صكن��ي للعامل��ني يف ال�رشك��ة يف 
حمافظة كربالء بواق��ع )50( وحدة �صكنية، لتاأمني 

ال�صكن املنا�صب لهم والتقليل من معاناتهم.

النفط تنفذ طريقًا

 استراتيجيًا بطول 80 كم وبناء مجمع سكني في محافظة 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 

بغداد- متابعة

بغداد- متابعة 

بغداد- متابعة

بغداد- متابعة

رئيس التحرير

الرقي  من  كبرية  كميات  تدفق  املا�صية  االيام  �صهدت   : متابعة  بغداد- 
قرى  بع�س  يف  مرة  الول  زرع  والذي  الزجنيل"  ب�"ابو  حمليا  املعروف 
ناحية العظيم �صمايل حمافظة دياىل، لكنه فاجاأ املزارعني بغزارة انتاجه 

ومذاقه الطيب على نحو تفوق على نظريه امل�صتورد من ايران و�صوريا.
"اال�صواق  ان  العبيدي  �صيفان  حممد  العظيم  ناحية  جمل�س  رئي�س  وقال 
املحلية بداأت ت�صتقبل انتاج الرقي املعروف حمليا ب� ابو الزجنيل العراقي 
ولي�س امل�صتورد والذي �صكلت غزارة انتاجه مفاجاأة للمزارعني النه يزرع 
الول مرة يف الناحية". وا�صاف العبيدي ان "ابو الزجنيل العراقي تفوق 
ناحية  من  بقوة  يناف�س  وبداأ  امل�صتورد  وال�صوري  االي��راين  نظرييه  على 
اال�صعار باال�صافة اىل اجلودة العالية"، الفتًا النظر اىل ان "جناح زراعة 
مو�صم  ا�صتغالل  يف  للمزارعني  عالية  مرونة  �صيعطي  الزجنيل  ابو  الرقي 
يف  ت�صهم  جيدة  مكا�صب  حتقيق  ثم  ومن  النوع  هذا  زراع��ة  يف  اخلريف 
تعوي�س خ�صائرهم الناجمة عن احداث حزيران 2014". وكان مزارعون 
من اهايل بع�س قرى ناحية العظيم اقدموا على زرع نوع جديد من الرقي 
كتجربة ي�صمى حمليا ب� "ابو الزجنيل" لتالئمه مع مو�صم اخلريف، حيث 
ما   ، احللو  مذاقه  اىل  باال�صافة  االنتاج  الزراعة ووفرة  حقق جناحًا يف 

جعله مرغوبا يف اال�صواق املحلية.


