
�إقليم  ح�صة  �أن  كرد�صتان،  �إقليم  حكومة  �أعلنت   
رو�تب  لدفع  تكفي  ال   2018 مو�زنة  يف  كرد�صتان 
حكومة  رئا�صة  وقالت  �القليم.  من  و�ح��دة  حمافظة 
وزر�ء  رئا�صة  "جمل�س  �إن  بيان  يف  كرد�صتان  �قليم 
�قليم كرد�صتان برئا�صة نيجرفان �لبارز�ين وبح�صور 
م�صودة  لبحث  �جتماعا  عقد  �لطالباين  قوباد  نائبه 
و�أ�صافت   ."2018 للعام  �لعر�قية  �ملو�زنة  قانون 
%12.6 من �ملو�زنة هي قليلة جد� لدفع  "ن�صبة  �أن 
رو�تب �قليم كرد�صتان مقارنة مع �مل�صتحقات �ملالية 
�أن  �ىل  م�صرية  �لبارومرتي"،  �لنظام  وف��ق  للإقليم 
"تلك �حل�صة �ملخ�ص�صة ال ت�صد لدفع رو�تب حمافظة 
�ملكتب  �أعلن  �أخ��رى  جهة  من  �القليم".  يف  و�ح��دة 
�جلبوري،  ر�ك��ان  وكالة  كركوك  ملحافظ  �الإعلمي 
"حقوق"  ب�صاأن  ق�صائية  دعاوى  رفع  �ملحافظة  عزم 
�ملا�صية،  �الأع��و�م  خلل  ُت�رصف  مل  �لتي  �ملحافظة 
فيما بني �أن �جلبوري وجه بالعمل على �صمان عودة 
مكتب  وق��ال  مهامهم.  وممار�صة  لعملهم  �ملوظفني 
�جلبوري يف بيان، �إن �الأخري "تر�أ�س �جتماعا لروؤ�صاء 
خلله  من  ناق�س  باملحافظة  �خلدمية  �ل��دو�ئ��ر 
مقدمة  تقارير  �ملجتمعون 

�ملحررة"،  باملناطق  للعمل  �ملوظفني  ع��ودة  ب�صاأن 
م�صري�ً �ىل �أن �ملحافظ وجه خلل �الجتماع ب� "�لعمل 
على تذليل جميع �ملعوقات و�صمان عودة �ملوظفني 
كركوك".  ملو�طني  خدمة  مهامهم  وممار�صة  لعملهم 
لكركوك،  �ملايل  �لو�صع  متابعة  "جرى  �أنه  و�أ�صاف، 
وعدم ح�صول �ملحافظة على م�صتحقاتها �ملالية يف 
"�صيتم  �أنه  مبينًا  و�لبرتودالر"،  �الأقاليم  تنمية  خطة 
لل�صنو�ت  كركوك  حقوق  توؤكد  ق�صائية  دعاوى  رفع 
�لعام  م��و�زن��ة  خا�صة  ت�رصف،  مل  و�لتي  �ملا�صية 
قيام ممثلي حمافظة  �أهمية  �لتاأكيد على  2017 مع 
�صمن  ذلك  بت�صمني  �لعر�قي  �لنو�ب  مبجل�س  كركوك 
�ملو�زنة �ملقبلة". ولفت �لبيان �إىل �أن �جلبوري "دعا 
خا�صة  �ملحافظة  م�صتحقات  ���رصف  ���رصورة  �إىل 
�ملحررة،  للمناطق  �ال�صتقر�ر  ب��اإع��ادة  يتعلق  فيما 
�خلا�س  �حلكومي  �لربنامج  �صمن  �مل�صاريع  ودع��م 
بامل�صاريع ذ�ت �لن�صب �ملتقدمة و�لتي توقفت عمليات 
�جنازها ب�صبب �لتخ�صي�صات �ملالية". وتابع �لبيان، 
كهرباء  د�ئ��رة  جهود  على  ���ص��ددو�  "�ملجتمعني  �أن 
�ملحافظة  عموم  يف  �لتجهيز  �صمان  يف  ك��رك��وك 
�ملحررة  للمناطق  �لكهربائية  �لطاقة  �إعادة  وجهود 
يف ق�صاء �حلويجة و�لنو�حي �لتابعة لها وو�صع �لية 
عمل جديدة لغر�س �صمان تنظيف مدينة كركوك يف 
�صوء �لو�صع �ملايل ومبا ي�صمن �حلر�س على نظافة 
�خلدمية".  قطاعاتها  بعموم  �ملدينة 
وب�������������ص������اأن 

�جلبوري،  وجه  كركوك،  الأه��ايل  �ملقدمة  �خلدمات 
ت�صغيل  �ع��ادة  ب�رصعة  �مل��اء  "د�ئرة  �لبيان،  بح�صب 
ب�صبب  توقف  و�ل��ذي  �ملوحد  كركوك  م��اء  م�رصوع 
للماء"،  �لناقلة  �ل��ري  قناة  يف  نفطية  بقعة  ت�رصب 
نفط  �رصكة  قبل  من  تبذل  جهود�  "هناك  �أن  موؤكد� 
كركوك  ماء  ود�ئرة  �ملائية  �ملو�رد  ومديرية  �ل�صمال 
حيدر  �ل��وزر�ء  رئي�س  وك��ان  جمدد�".  �ل�صخ  الإع��ادة 
نية  وجود  عدم   ،)2017 �آب   15( يف  �أك��د،  �لعبادي 
الإلغاء خم�ص�صات �لبرتودوالر �خلا�صة باملحافظات 
مع  �لعر�قية  �لنفط  وز�رة  وتبحث  للنفط.  �ملنتجة 
بالنفط  كرمن�صاه  م�صفاة  تزويد  �الإير�نية  نظريتها 
ت�صويق  �رصكة  -مدير  �ملو�صوي  علء  وق��ال  �خل��ام. 
ل�  �لنفط  نقل  عملية  �إن  )���ص��وم��و(،  �لعر�قي  �لنفط 
"كرمن�صاه-غربي �لعا�صمة �الإير�نية طهر�ن" �صتكون 

بد�ية عن طريق �ل�صاحنات.
و�أ�صاف �ملو�صوي، �أن �مل�صفى يحتاج 15 �ألف برميل 
باعتبار  م�صتقبل  �صتزيد  يوميا،  �لعر�قي  �لنفط  من 
يوميًا.  برميل  �ألف   25 �الإنتاجية  �مل�صفاة  طاقة  �أن 
من  لقربه  كركوك  نفط  من  تزويده  �صيتم  �أنه  وتابع 
�حل��دود  على  �لبلد،  غربي  �أق�صى  �لو�قع  �مل�صفى 
مو�صوي،  و�أ�صار  �لعر�قية.  �ل�صليمانية  حمافظة  مع 
وقيامها  ذلك،  ب�صاأن  �لعر�قية  �لنفط  مفاو�صات  �إىل 
مفيد�،  �الأمر  كون  حال  �الإي��ر�ين  للجانب  �خلام  ببيع 
طريق  عن  بد�يًة  �صتكون  �لبيع  عملية  �أن  مو�صحا 
�أنبوب  مد  م�رصوع  �إىل  �ملو�صوي  ولفت  �ل�صاحنات. 
لتزويد "كرمن�صاه �الإير�نية" بالنفط �خلام �لعر�قي. 
و�تفقت �حلكومتان �لعر�قية 

�أنبوب نفط  و�الإير�نية نهاية يوليو �ملا�صي، على مد 
على  �التفاق  ت�صبق  �إير�ن، يف خطوة  �إىل  من كركوك 
زيارة  ت�صفية خام �ملحافظة هناك. جاء ذلك خلل 
و�لتي  لطهر�ن،  �للعيبي  جبار  �لعر�قي  �لنفط  وزي��ر 
 – �لب�رصة  نفط  خط  حول  مباحثات  �أي�صا  تناولت 
�مل�صرتكة  و�حل��ق��ول  �إي���ر�ن(،  غ��رب  )جنوب  �آب���اد�ن 
�ملفو�صية  �أعلنت  �أخ���رى  جهة  م��ن  �لبلدين.  ب��ني 
�قليم  يف  و�ال�صتفتاء  للنتخابات  �مل�صتقلة  �لعليا 
�ملوظفني  �جور  توزيع  عزمها  �الثنني،  كورد�صتان، 
�لذين �صاركو� يف �جر�ء �ال�صتفتاء �لذي جرى يف �قليم 
كورد�صتان و�ملناطق �ملتنازع عليها يف 25 من �صهر 
�يلول �ملا�صي خلل ��صبوع و�حد. وقال �ملدير �ملايل 
�لرغم من  �نه على  يف �ملفو�صية زرد�صت مل ح�صن، 
�نه كان مقرر� توزيع �جور �ملوظفني �مل�صاركني يف 
وب�صبب  �نه  �ال  �ملا�صي،  �ل�صهر  يف  �ال�صتفتاء  �جر�ء 
�ملناطق  يف  وخ�صو�صا  عنه  نتجت  �لتي  �الو�صاع 
تاأجلت  عليها(  �ملتنازع  )�ملناطق  �القليم  خ��ارج 

عملية �لتوزيع.
مرة  ��صتكملت  �ال�صتعد�د�ت  �ن  ح�صن  مل  و��صاف 
�ملقرر  �نه من  �ىل  �مليز�نية، الفتا  تاأمني  �خرى ومت 
�ال�صبوع  بد�ية  �و  �ال�صبوع  هذ�  نهاية  �ملبالغ  توزيع 
توزيع  �صيتم  �الوىل  �ملرحلة  يف  �نه  و�و�صح  �ملقبل. 
�ملبالغ على موظفي �ملناطق خارج �القليم، و�ملكون 
يف  �ن��ه  م�صيفا  موظف،  لكل  دينار  �أل��ف   180 من 
�ملوظفني  ��صتحقاقات  توزيع  �صيتم  �لثانية  �ملرحلة 
لكل  دينار  �ألف   120 �لبالغ  �القليم،  حمافظات  يف 
موظف.و��صار �ىل �ن نحو 55 �ألف موظف �صي�صتفيدون 

من توزيع �الجور �مل�صار �ليها.
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اقتصاديات العراق العراق يبحث تزويد مصفاة إيرانية بنفط الشمال 

كردستان تشكو قلة تخصيصاتها في الموازنة وكركوك تقاضي الحكومة 
بغداد-خاص

اإلنتاج وسبل نجاحه في متغيرات 

األسواق

السعودية تفرض ضرائب 

على الترفيه والرياضة  

أقلها الناصرية. مطارات العراق تستقبل 
296 رحلة

نائب يتهم اإلقليم بـ "االستحواذ 
المبطن" على شركة نفط الشمال 

مسؤولون أميركيون يجتمعون في 
البصرة لبحث "دعم االصالحات"

محكمة تحقيق في البصرة تلزم 
مستوردًا للعجول بدفع نحو مليار دينار

�تهم ع�صو جلنة �لنفط و�لطاقة �لربملانية ز�هر �لعبادي، رئي�س �قليم 
كرد�ص��تان �ملنتهية واليته م�ص��عود �لبارز�ين ب� "�ال�ص��تحو�ذ �ملبطن" 
عل��ى �رصكة نفط �ل�ص��مال، فيما دعا وزي��ر �لنفط جب��ار �للعيبي لفتح 
حتقيق بكيفية "�ح�صار 370 موظفا فنيا" تابعني ل�رصكة كار للعمل 
ب�رصك��ة نف��ط �ل�ص��مال. وق��ال �لعب��ادي �إن "�رصك��ة كار �لفنية، وهي 
�رصكة تابعة مل�ص��عود بارز�ين تتوىل �إد�رة حمط��ات حقل �فانا وباي 
ح�ص��ن �لنفطي��ة، �أح���رصت كادر� فنيا يتج��اوز �ل� 370 فني��ا الإد�رة 
نف��ط �ل�ص��مال"، مبين��ا �أن "ما قامت ب��ه �ل�رصكة هو ��ص��تحو�ذ مبطن 
م��ن بارز�ين على �رصكة نفط �ل�ص��مال". و��ص��اف �لعب��ادي، �أن "مدير 
�رصكة كار �أر�ص��ل كتابا ملديرية �رصطة نفط �ل�ص��مال الإرجاع �لفنيني 
بدع��وى �حل�ص��ول على �ملو�فقة من وز�رة �لنف��ط"، الفتا �ىل �أنه "بعد 
خماطب��ة وز�رة �لنف��ط �أكد لنا �لوزير بانه ال علم له باالأمر، ومل يعطي 

�ي مو�فقة". 

�أعلنت �ص��فارة �لواليات �ملتحدة يف �لعر�ق، �ليوم �الثنني، عقد �جتماع 
ب��ني م�ص��وؤولني �مريكي��ني م��ع م�ص��وؤولني يف حمافظة �لب���رصة لبحث 

�ال�صلح وحت�صني تقدمي �خلدمات.
وقال��ت �ل�ص��فارة يف بيان �ن �لقن�ص��ل �لع��ام �الأمريكي تيم��ي ديفي�س 
 )USAID( ونائ��ب مدي��ر بعثة �لوكال��ة �الأمريكي��ة للتنمية �لدولي��ة
ويلي��ام باتر�ص��ون عق��د� �جتماع��ًا مع حماف��ظ �لب�رصة �أ�ص��عد �لعيد�ين 
ورئي���س جمل���س �ملحافظ��ة وكالًة ولي��د كيط��ان و�أع�ص��اء �آخرين يف 

جمل�س �ملحافظة.
و��ص��اف �لبيان �ن "�لغر�س من �الجتماع كان تقدمي �مل�رصوع �جلديد 
الد�ء و�مل�صاءلة للحوكمة �لر�صيدة يف �لعر�ق )IGPA( �لتابع للوكالة 
�الأمريكي��ة للتنمية �لدولية و�ملعروف باللغة �لعربية باإ�ص��م )تكامل("، 
مبينا �ن "�مل�رصوع �صيدعم �إ�صلحات �حلكومة �لعر�قية لتعزيز �الإد�رة 

�ملالية �لعامة وحت�صني تقدمي �خلدمات �لعامة �الأ�صا�صية".
وتاب��ع �ن "مكتب م���رصوع تكامل يف �لب�رصة �ص��يكون مرك��ز�ً �إقليميًا 
لدع��م حكومات �ملحافظات يف جنوب �لعر�ق، ��ص��افة �ىل عقد دور�ت 

تدريبية يف جمال �الإد�رة �ملالية �لعامة وتقدمي �خلدمات".

�أفاد م�ص��در ق�ص��ائي يف �لب�رصة، �لثلثاء، باأن حمكمة حتقيق يف �ملحافظة 
ق��ررت �ل�ص��ماح باإخ��ر�ج �آالف �لعج��ول �مل�ص��توردة ع��رب مين��اء �أم ق�رص بعد 
�حتجازها فيه الأيام، و�أكدت ��ص��تعادة نحو مليار دينار من �مل�ص��تورد. وقال 
�مل�ص��در �إن "�أح��د �مل�ص��توردين ح��اول �إدخال ت�ص��عة �آالف ر�أ�س م��ن �لعجول 
�لرب�زيلي��ة �ىل �لع��ر�ق عرب ميناء �أم ق�رص بحجة �ال�ص��تثمار عل��ى �عتبار �نها 
خم�ص�ص��ة للرتبية و�لت�ص��مني بد�فع �حل�ص��ول على �عفاء كمرك��ي"، مبينًا �أن 
"�لعجول يف �لو�قع خم�ص�صة للذبح، وهي م�صمولة بالر�صم �لكمركي". ولفت 
�مل�صدر �ىل �أن "�ملحكمة قررت �ل�صماح للم�صتورد باإخر�ج �لعجول �مل�صبوطة 
م��ن �ملين��اء بع��د دفعه كاف��ة �لر�ص��وم �لقانونية �لبالغ��ة ملي��ار و33 مليون 
دين��ار". وكانت �أعلن��ت �ل�رصكة �لعامة للمو�نئ �لت��ي يقع مقرها يف حمافظة 
�لب�رصة يف )31 ت�رصين �الأول 2017( عن و�صول باخرة �أجنبية �ىل ميناء �أم 
ق�رص حمملة باآالف �لعجول �حلية �مل�صتوردة من قبل �لقطاع �خلا�س لغر�س 
جزره��ا وبي��ع حلومها، وبعد ذلك ق��ال وزير �لنقل كاظم فنج��ان �حلمامي �إن 
"�جله��ات �ملعني��ة بفح�س �لعج��ول و�إخلء �ص��بيلها مل تق��م بو�جباتها بعد 
و�صول �ل�صحنة، مما ينذر بكارثة"، مبينًا �أن "�لتاأخري �صيوؤدي بحياة �ملا�صية 
وهلكها، �الأمر �لذي ي�ص��تدعي قيام �لكمارك و�لبيطرة بو�جباتهما على وجه 
�ل�رصع��ة"، فيم��ا �أعلنت جلن��ة �لنز�هة يف جمل���س �ملحافظة قبل �ص��اعات عن 

�ل�صماح للم�صتورد باإخر�ج �لعجول من �مليناء.

�أك��دت وز�رة �لتج��ارة، �أن �لعق��ود �لت��ي �برمته��ا م��ع عدد 
م��ن �ل�رصكات �المريكية �لكربى وم��ن بينها �رصكة كاركل 
كان��ت بقر�ر من جمل�س �ل��وزر�ء لتاأمني �حلنط��ة �الجنبية 
وذل��ك وف��ق للتعليم��ات و�ل�ص��و�بط �خلا�ص��ة بالتعاقد�ت 
�حلكومي��ة. وذك��رت �ل��وز�رة يف بيان �إنه “لي�س م�ص��تغربا 

�ن يتحرك ��ص��حاب �ل�رصكات �لو�ص��يطة من خلل �ذرعهم 
�لفا�ص��دة الإعاق��ة �ي جناح حتقق��ه �ل��وز�رة لتحقيق �المن 
�لغذ�ئ��ي وتوفري مف��رد�ت �لبطاقة �لتموينية من �ملنا�ص��ئ 
�لعاملي��ة وبكمي��ات حت�ص��ل الول م��رة من��ذ ف��رتة لي�ص��ت 
بالق�ص��رية”. و�و�ص��حت ، �أن “�لعقود �لتي وقعت من جلنة 
�لتعاق��د�ت �ملركزي��ة كانت مع �رصك��ة كاركل بكمية ٣٠٠ 
 ADM ل��ف طن من �حلنط��ة �المريكية كذلك م��ع �رصكة�

�المريكي��ة وبكمية ١٥٠ �لف طن وعقد �خر بكمية ٥٠ �لف 
ط��ن ل�رصكة �خرى لي�ص��بح جمم��وع �لتعاق��د�ت ٥٠٠ �لف 
طن”، مبينة �ن “هذه �لكمية ت�صكل �همية كبرية يف تاأمني 
خزي��ن ��ص��رت�تيجي جي��د ملادة �حلنطة وت�ص��هم �ي�ص��ا يف 
تاأمني جتهيز مادة �لطحني لل�ص��هر �ملقبلة و�صد متطلبات 

�لبطاقة �لتموينية جلميع حمافظات �لبلد”.
و�أو�صحت �لوز�رة، �أن “�لتعاقد�ت �جلديدة يف مادة �حلنطة 

وقبلها مع �ملنا�صئ �لوطنية لتوريد كميات كبرية من مو�د 
�ل�صكر و�لزيت ت�صكل �جناز� كبري� ومنعطفا حا�صما يف عمل 
�ل��وز�رة لتاأم��ني نوعيات جيدة م��ن �ملف��رد�ت �لغذ�ئية”، 
م�ص��رية �إىل �أن “هذ� �المر يح�ص��ل الول مرة خلل �العو�م 
�الخ��رية وحقق �ن�ص��يابية عالية يف جتهيز تل��ك �ملفرد�ت 
مل�صها �ملو�طن �لعر�قي يف جميع مناطق �لبلد �لتي بد�أت 

ت�صتلم كميات جيدة من �ملو�د �لغذ�ئية”

ردًا على منتقديها...

التجارة: التعاقد مع شركة كارك تم بقرار من مجلس الوزراء
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رئيس التحرير

بغد�د-متابعة: �أ�صدرت �ملن�صاة �لعامة للطري�ن �ملدين �لعر�قي، �ح�صائية 
�صلطة  وقالت  �لقادمة.  للرحلت  �لعر�قية  �ملطار�ت  يف  �جلوية  للحركة 
بغد�د  ملطار�ت  رحلة   296 بلغت  �لرحلت  عدد  �ن  بيان  يف  �لطري�ن 
و�لنجف و�لب�رصة و�لنا�رصية، وكان جمموع �مل�صافرين قر�بة 59،100 
110 رحلة، وعلى  �لدويل �صهد و�صول  �ن مطار بغد�د  م�صافر. و��صافت 
�لنجف  ملطار  �جلوية  �لرحلت  عدد  بلغ  فيما  م�صافر،   22،000 متنها 
�لدويل 160 رحلة، وعلى متنها 32،000 م�صافر، كما �صهد مطار �لب�رصة 
مطار  �صهد  حني  يف   ،5000 متنها  وعلى  رحلة   25 ��صتقبال  �ل��دويل 

�لنا�رصية �لدويل ��صتقبال رحلة و�حدة وعلى متنها 100 م�صافر.


