
اتفاق  على  التوقيع  اللعيبي،  جبار  النفط  وزير  اعلن 
ايران  اىل  كركوك  حقول  من  النفط  لت�صدير  مبدئي 
للزيادة،  قابلة  يوميا  برميل  الف   30-60 مبعدل 
احلو�صيات  طريق  عن  يكون  الت�صدير  اأن  اىل  م�صريا 

حلني االنتهاء من مد اأنبوب نفطي لهذا الغر�ض.
اتفاق  على  "التوقيع  مت  اإنه  بيان  يف  اللعيبي  وذكر 
بت�صدير  العراق  قيام  على  واإيران  العراق  مبدئي بني 
 30-60 مبعدل  اي��ران  اىل  كركوك  حقول  من  النفط 
الف برميل باليوم قابل للزيادة عن طريق احلو�صيات 

حلني االنتهاء من مد انبوب نفطي لهذا الغر�ض".
�رشكة  وقعته  ال��ذي  االجتماع  "حم�رش  اأن  واو�صح، 
االإيراين يف  اجلانب  �صومو مع  العراقية  النفط  ت�صويق 
بغداد ين�ض على قيام اجلانب العراقي بنقل الكميات 
املذكورة عرب ال�صاحنات اىل النقطة احلدود امل�صرتكة 
يقوم  بينما  كرمن�صاه،  حمافظة  ق��رب  البلدين  بني 
اجلانب االإيراين بت�صليم الكميات واملوا�صفات نف�صها 
اأن  وتابع،  العراق".  جنوب  يف  امل�صرتكة  احلدود  عرب 
ا�صافة منفذ ت�صديري جديد  ي�صهم يف  االتفاق  "هذه 
وحتقيق  ك��رك��وك  نفط  ت�رشيف  يف  ي�صهم  للعراق 
العالقات  تعزيز  للعراق، ف�صال عن  اقت�صادية  جدوى 
اأن  اىل  النظر  الفتًا  اجلوار"،  دول  مع  االقت�صادية 
القريبة  املدة  التوقيع خالل  �صيعقبه  االويل  "االتفاق 
بعد  االإي��راين  اجلانب  مع  النهائي  العقد  على  املقبلة 
والتنفيذية".   الفنية  الق�صايا  بع�ض  على  االتفاق 
العالقات  تعزيز  على  حري�ض  "العراق  اأن  واأو�صح، 
وال��وزارة  "احلكومة  اأن  اىل  م�صرياً  اجلوار"،  دول  مع 
تخططان الإقامة م�صاريع نفطية ا�صرتاتيجية 
التعاون  اف��اق  من  تعزز 

الثنائي مع كل من تركيا واالأردن والكويت وال�صعودية 
اىل  وال�صديقة".  العربية  ال��دول  عن  ف�صال  و�صوريا، 
رئي�ض  مببادرة  كرد�صتان  اإقليم  حكومة  رحبت  ذلك 
روات��ب  بدفع  العراقية  امل��رك��زي��ة  احلكومة  وزراء 
احلكومة  قبل  من  امليزانية  وتاأمني  االإقليم  موظفي 
امل�صاكل على طاولة  االحتادية، جمددًة رغبتها بحل 
حيدر  وذكر  الكردية(.  احلكومة  ل�)بيان  وفقا  احلوار، 
اإن  االأرب��ع��اء،  اأم�ض  �صحفي،  موؤمتر  خالل  العبادي، 
لدفع  االإقليم  موظفي  بتقييم  ب��داأت  ببغداد  احلكومة 
عرب  الوزراء  لرئي�ض  الر�صمي  للح�صاب  وفقا  رواتبهم، 
اربيل  حكومة  ا�صتعداد  البيان،  واأو�صح  )في�صبوك(. 
اإىل  باالإ�صتناد  واملعلومات  البيانات  جميع  اإر�صال 
النظام البايومرتي لرواتب موظفي االإقليم ومتابعتها 
من قبل جلنة خا�صة من احلكومة االحتادية. و�رّشح 
العبادي، ب� "اأن احلكومة املركزية تريد تطبيق منهج 
احلاجة  وفق  ال�صكان  بني  الرثوات  توزيع  يف  العدالة 
وم�صتوى الفقر، وهذا ما نطبقه يف االقليم وهي لي�صت 
للد�صتور".  تطبيق  لكنها  االقليم،  ملواطني  عقوبة 
باإعادة  العبادي،  كرد�صتان،  حكومة  بيان  ونا�صد 
اقليم  املتعلق مبخ�ص�صات موظفي  النظر يف اجلدول 
�صهريا  دينار  مليار   334 مبلغ  حدد  اإذ  كورد�صتان؛ 
اأن  حني  يف  كورد�صتان،  اقليم  موظفي  جلميع  فقط 
املبلغ املطلوب 897.5 مليار دينار. ولفتت احلكومة 
البي�صمركة،  مقاتلي  مو�صوع  اإىل  االنتباه  الكردية 
اجل��داول  يف  م��ايل  مبلغ  اأي  حتديد  ع��دم  مو�صحة 
تخ�صي�ض  بل  االحتادية،  املوازنة  مل�صودة  امللحقة 
جزء غري حمدد من خم�ص�صات القوات الربية التابعة 
لوزارة الدفاع. كما اأو�صح البيان موقف احلكومة من 
م�صريا  كرد�صتان،  اقليم  والغاز يف  النفط  قطاع  اإدارة 
اإىل توقيعها عقدا عام 2016 مع �رشكتني عامليتني 
بهدف تدقيق اإيرادات ونفقات القطاع يف االإقليم، واأن 
و�صت�صتمر.  جيد  ب�صكل  جتري  التدقيق  عملية 
كرد�صتان  حكومة  واأبدت 

للمواطنني  التدقيق  ه��ذا  تقارير  لبيان  ا�صتعدادها 
االإقليم  نفط  ت�صليم  اأن  موؤكدة  االحتادية،  واحلكومة 
للحكومة املركزية ببغداد يجب اأن يتم وفقا للد�صتور، 
مع �صمان اال�صتحقاقات املالية لالقليم اأمام �رشكات 
للعقود  وفقا  االقليم  يف  العاملة  العاملية  النفط 
املربمة. ونوه البيان، باأن اإيرادات بيع االقليم ل� 550 
اأكتوبر املا�صي، ذهبت اىل  النفط يف  األف برميل من 
املا�صي. اأغ�صط�ض  �صهر  عن  االقليم  موظفي  روات��ب 
ورحبت احلكومة الكردية بقرار تخ�صي�ض النفط اخلام 
مل�صايف االإقليم، مو�صحة اأنه حتى االآن مل يتم تزويد 
االحتادية.  احلكومة  قبل  من  اخل��ام  بالنفط  االإقليم 
بح�صة  يتعلق  فيما  قلقها  الكردية  احلكومة  واأب��دت 
وتقلي�صها   ،2018 االحتادية  املوازنة  من  االإقليم 
اأ�صا�ض  ال  اأم��ر  اأن��ه  موؤكدة   ،12.6% ن�صبتها  لتبلغ 
د�صتوريًا له لعدم اإجراء اإح�صاء �صكاين حتى االآن؛ واأن 
ن�صبة %17 يف موازنة 2017 متت باتفاق حكومتي 
عليها  احل�صول  عدم  من  الرغم  على  واأربيل،  بغداد 
اإيواء االإقليم اأكرث من  ب�صكل فعلي. واأ�صار البيان، اإىل 
م�صتفيدين  �صوري،  والجئ  عراقي  نازح  مليون   1.5
حمدودية  من  الرغم  على   ، كافة  االإقليم  خدمات  من 
النفقات  ازدي��اد  ب�صبب  االقت�صادي  الو�صع  وتدهور 
اأمام قلة املخ�ص�صات. من جهة اأخرى قالت �صحيفة 
البنك  اأ�صدره  الذي  القرار  ان  اللبنانية  "اجلمهورية" 
املركزي العراقي حول تعليق اعمال فروع امل�صارف 
 10 ي�صمل  اأ�صبوع  غ�صون  يف  كرد�صتان  اإقليم  يف 
بنك  "فرن�صبنك،  هي  وامل�صارف  لبنانية.  م�صارف 
وبنك  بيبلو�ض،  وبنك  واملهجر،  لبنان  وبنك  ع��ودة، 
البحر املتو�صط، وبنك االعتماد اللبناين، وبنك بريوت 
ال�رشق  وبنك  بنك،  وانرتكونتيننتال  العربية،  والبالد 
االأو�صط وافريقيا، والبنك اللبناين الفرن�صي." وا�صافت 
العراق  يف  اللبنانية  امل�صارف  وحدات  ان  ال�صحيفة 
ون�صاطًا  وانت�صاراً  االأكرث عدداً  اإربيل تعد  وحتديدا يف 
بني امل�صارف الوافدة. كما تبلغ قيمة روؤو�ض اأموالها 
املركزي  امل�رشف  لقرار  نتيجة  دوالر،  مليون   500
العراقي ال�صادر يف العام 2016 والذي األزم 
مبا  االأجنبية،  امل�صارف 
ف���ي���ه���ا 

اللبنانية، بزيادة راأ�صمالها اإىل 50 مليون دوالر.
امل�صارف  جمعية  ممثل  اأو���ص��ح  االط���ار،  ه��ذا  ويف 
اللبنانية يف العراق �صمري طويلة يف حديث لل�صحيفة 
يذكر  ومل  وا�صح،  غري  العراقي  املركزي  تعميم  ان 
املركزي  مع  توا�صلنا  "وقد  التفا�صيل  من  العديد 
مذكرة  و�صي�صدر  بتو�صيحات،  وطالبنا  العراقي 
تو�صيحية لهذا التعميم يوم االثنني ي�رشح فيها مزيدا 

من التفا�صيل حول اجلهات املعنّية حتديداً بقراره".
التي  امل�صارف  من  يطلب  التعميم  ان  طويلة  و�رشح 
ت�صرتي العملة االمريكية من املركزي العراقي، اغالق 

فروعها او وقف التعامل مع فروعها يف اإربيل.
العاملة  التعميم يطال كل امل�صارف  ان هذا  واو�صح 
يف اقليم كورد�صتان اإن كانت اأجنبية ام حملية، حيث 
الدوالر من امل�رشف املركزي يف  يحظر عليها �رشاء 
اغالق  منها  ويطلب  كرد�صتان،  فروع يف  لديها  حال 
يف  ا�صرتاكها  ا�صتمرار  اجل  من  االقليم  يف  فروعها 

نافذة بيع و�رشاء العملة االجنبية.
وا�صار طويلة اىل ان امل�صارف اللبنانية راأت ان هذا 
التعميم غري وا�صح، الأن ن�صبة كبرية منها ال ت�صرتي 
الدوالر من املركزي، ومن ثم تت�صاءل يف هذه احلالة 
اإذا كان يطالها قرار املركزي، واإذا كان يتوجب عليها 

اغالق فروعها يف اإربيل.
اللبنانية  امل�صارف  التي طالبت  النقاط  ان  قال  كما 
بتو�صيحات ب�صاأنها، تتعّلق باالجراءات التي يتوّجب 
املركزي  من  ال��دوالر  ت�صرتي  التي  امل�صارف  على 
الزبائن  ح�صابات  اغالق  منها  مطلوب  هل  اتخاذها: 

بالدوالر؟ او اغالق الفروع ب�صكل كامل؟
ورّداً على �صوؤال، اأكد طويلة ان امل�صارف اللبنانية يف 
العراق تقوم بجميع العمليات امل�رشفية العادية من 
فتح اعتمادات والقيام بتحويالت بالدوالر اىل اخلارج 
وغريها. و�رشح انه يف حال كانت امل�صارف اللبنانية 
غري معنية باإغالق فروعها يف كرد�صتان بعد تو�صيح 
اداراتها  خالل  من  العمل  با�صتطاعتها  فان  التعميم، 
ولن  بالدوالر،  التحويالت  واج��راء  لبنان  يف  العامة 

تكون بالتايل يف حاجة للمركزي العراقي.
�رشاف  جاك  اللبناين  االعمال  رجل  راأى  جهته،  من 
بيع  بحظر  متعّلق  داخلّي  م�رشيّف  هو  القرار  هذا  ان 
العاملة  امل�صارف  فروع  على  ال��دوالر  و�رشاء 
ان  ك��رد���ص��ت��ان، وق���ال  يف 
ال����ق����رار 

هذه الخطوات اإلجرائية لتحسين 

مستوى المعيشة في العراق؟
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اقتصاديات العراق مصارف لبنانية تشكو تعليق أعمالها في أربيل

وسط ترحيب كردي.. اتفاق مبدئي على تصدير نفط كركوك عبر إيران
بغداد- خاص

مصر: أكبر الدول العربية سكانًا 

وديونًا!

نمو التبادل التجاري بين تركيا 

وإيران 14 بالمئة

واشنطن تبدي استعدادها لمساعدة 
العراق بغازه الطبيعي "المحروق"

إقليم كردستان يسدد 100 مليون 
دوالر لشركات النفط

البصرة تضبط شحنة من الدجاج المستورد 
غير الصالح لالستهالك البشري

الرافدين يعلن إطالق سلف 
الزواج لموظفي دوائر الدولة

مالية كردستان ترد على برلماني وتعلن 
إحصائية بعدد المتقاعدين

�صدد اإقلي��م كرد�صتان العراق كامل مدفوعاته ال�صهرية امل�صتحقة ملنتجي النفط 
العامل��ني يف االإقلي��م وقيمتها نحو 100 مليون دوالر، عل��ى الرغم من الهبوط 
الكب��ري يف �ص��ادرات اخلام و�صط اأزم��ة �صيا�صية تع�صف باالإقلي��م. وذكر م�صدر 
مق��رب من حكوم��ة اإقليم كرد�صتان اإن��ه جرى �صداد كام��ل املدفوعات ال�صهرية 
امل�صتحق��ة ل�رشكات مث��ل جينل ودي.اإن.اأو وجلف كي�صت��ون وجازبروم وطاقة. 
و�صتبعث هذه االأنباء على االرتياح لدى املنتجني، الذين اعتادوا على عدم �صداد 
اإقلي��م كرد�صتان مدفوعات ل�صنوات اإىل اأن زاد االإقليم ال�صادرات العام املا�صي 
وتعه��د بالتحول اإىل ال�صداد الفوري اإث��ر قرو�ض كبرية ح�صل عليها من م�صرتي 

النفط.

اأفاد م�صدر اأمني يف حمافظة الب�رشة، باأن مفرزة اأمنية �صبطت ثالث �صاحنات 
حتمل �صحنة م�صتوردة من الدجاج املجمد غري ال�صالح لال�صتهالك الب�رشي بعد 
خروجه��ا م��ن مين��اء اأم ق���رش. وقال امل�ص��در ، اإن "مف��رزة من ق�ص��م مكافحة 
االإج��رام �صبط��ت، يف �ص��وء معلوم��ات دقيق��ة، ث��الث �صاحنات م��ربدة حتمل 
�صحن��ة م�صتوردة م��ن الدجاج املجمد غري ال�صالح لال�صته��الك الب�رشي"، مبينًا 
اأن "ال�صحن��ة مت �صبطها بعد اخراجها من مين��اء اأم ق�رش التجاري، حيث كانت 
ال�صاحنات الثالث يف طريقها من امليناء اىل ق�صاء الزبري عندما مت ايقافها". 

وب��ني امل�ص��در الذي طلب ع��دم ن���رش ا�صم��ه، اأن "ال�صاحن��ات مت احتجازها مع 
ال�صحن��ة حل��ني اكم��ال االج��راءات القانوني��ة". �صيذك��ر اأن الق��وات االأمنية يف 
الب���رشة، وبخا�ص��ة جه��از االأم��ن الوطن��ي، ت�صبط م��ن حني اىل اآخ��ر �صحنات 
م��ن الب�صائع امل�صت��وردة عرب املنافذ احلدودية الربي��ة والبحرية يف املحافظة 
ملخالف��ات، اأبرزه��ا التالع��ب اأو الته��رب م��ن الر�ص��وم الكمركي��ة، اأو تزوير بلد 
املن�ص��اأ، اأو انتهاء مدة �صالحي��ة الب�صاعة لال�صتهالك، اأو �صحنها ب�صكل خمالف 

لل�صوابط،

اعل��ن م�رشف الرافدي��ن، ال�صبت، اطالق �صلف الزواج ملوظف��ي دوائر الدولة، يف 
ح��ني ب��ني ان ذلك ي�صمل ملن يت��زوج الول مرة ح�رشا. وق��ال املكتب االعالمي 
للم���رشف يف بيان "تقرر منح �صلف الزواج ملوظفي دوائر الدولة وبواقع ثالثة 
مالي��ني دين��ار". وا�صاف املكت��ب ان "ذلك ي�صمل من يت��زوج الول مرة ح�رشا، 
وح�ص��ب عق��د الزواج امل�ص��دق عليه من اجله��ة املخت�صة"، م�ص��ريا اىل ان "مدة 
ت�صديد ال�صلفة ثالث �صنوات". وبا�رش م�رشف الرافدين خالل العام املا�صي منح 
قرو���ض و�صلف للموظفني وا�صحاب الفنادق وا�صحاب املهن ال�صحية ومببالغ 

ترتاوح ما بني 3 ماليني اىل 50 مليون دينار.

 ردت وزارة املالي��ة واالقت�ص��اد يف حكوم��ة اإقلي��م كورد�صت��ان ي��وم اجلمع��ة 
عل��ى مق��رر اللجن��ة املالي��ة يف الربمل��ان العراق��ي وع�ص��و االحت��اد االإ�صالمي 
الكورد�صتاين احمد احلاج ر�صيد الذي زعم يف ت�رشيح له بان 200 الف �صخ�ض 
ق��د مت ت�صجيله��م عل��ى التقاعد ب�صكل غري قان��وين. وقالت ال��وزارة يف بيان لها 
ال�صب��ت، ان��ه وفق النظ��ام البايومرتي ف��ان 244 الف �صخ���ض يتقا�صون راتبا 

تقاعديا يف اإقليم كورد�صتان.

املهند���ض  ال�صناع��ة واملع��ادن وكال��ة  اأعل��ن وزي��ر   
حمم��د �صي��اع ال�ص��وداين، اخلط��ط وامل�صاع��ي الدوؤوب��ة 
الإعادة اإعمار ال���رشكات وامل�صانع التابعة للوزارة يف 
املناطق املح��ررة والتي تعر�صت اإىل التخريب والدمار 
بع��د �صيطرة ع�صاب��ات داع�ض االإرهابي��ة على عدد من 

حمافظات العراق يف حزيران من عام 2014 .
وذك��ر ال�صوداين يف لقاء �صحفي مع قناة "رو�صيا اليوم 
" ، اأن " اإع��ادة تاأهي��ل واعم��ار امل�صان��ع وال�رشكات 
يف امل��دن املح��ررة واحدة م��ن التحدي��ات التي تواجه 
وزارة ال�صناع��ة واملع��ادن ال�صيم��ا واأن التقارير ت�صري 

اإىل تعر���ض اغلب هذه ال���رشكات وامل�صانع اإىل الدمار 
م�صان��ع  كم��ا يف   100% اإىل  ت�ص��ل  كب��رية  بن�ص��ب 
ال�صمنت واالأدوية يف حمافظات نينوى واالنبار ومعمل 
الفو�صف��ات يف ق�ص��اء القائ��م يف ح��ني تعر���ض معمل 
ن�صي��ج املو�صل اىل اأ�رشار طفيف��ة "، موؤكدا "حماوالته 
وم�صاعي��ه اجل��ادة واملتوا�صل��ة الإع��ادة اإعم��ار ه��ذه 
امل�صان��ع وال���رشكات من خالل التباح��ث مع �صندوق 
اإعم��ار املناطق املت�رشرة وعر���ض هذه امل�صاريع بكل 
تفا�صيله��ا خالل موؤمت��ر الدول املانح��ة واملقرر عقده 
���ض جزء م��ن اأمواله  يف دول��ة الكوي��ت وال��ذي �صيخ�صَّ
لتاأهي��ل امل�صاري��ع الت��ي باالإم��كان اأن تك��ون منتج��ة 
وتغط��ي كلفه��ا ف�ص��ال عن املح��اوالت م��ع املنظمات 

الدولي��ة وكذل��ك التباحث مع ���رشكات القطاع اخلا�ض 
الراغبة بال�رشاكة اأو اال�صتثمار ".

ال�صمن��ت  �رشك��ة   " اأن  اإىل  االنتب��اه  ال�ص��وداين  ولف��ت 
العراقي��ة متكن��ت من اع��ادة تاأهي��ل اح��د معاملها يف 
حمافظة نينوى بجهوده��ا وامكانياتها الذاتية وكذلك 
قي��ام �رشكة كربي��ت امل���رشاق باإعادة تاأهي��ل ال�رشكة 
باإمكانياتها الذاتي��ة ف�صال عن متكن هاتني ال�رشكتني 
من العث��ور وا�صرتج��اع العديد م��ن املع��دات واالآليات 
واالأج��زاء امل�رشوقة من قبل ع�صابات داع�ض واإعادتها 

اإىل مواقعها من جديد ".
اأم��ا فيم��ا يخ���ض ال�صناع��ات احلربي��ة، فق��د اأو�ص��ح 
ال�ص��وداين اأنه "ق��د مت التوجيه ب���رشورة توحيد الروؤى 

لغر���ض التو�ص��ل اإىل �صيغ��ة ميكن من خالله��ا تاأمني 
احتياجات البل��د من الذخائر واالعت��دة اخلفيفة والتي 
تكل��ف الدولة اأمواال طائلة "، موؤكدا "�صعي الوزارة بهذا 
اجلانب من خالل ا�صتيف��اء اإالجراءات املهمة وتن�صيج 
الدع��وات لل���رشكات العاملي��ة الر�صين��ة املتخ�ص�ص��ة 
اإىل  ال�صناع��ة حتت��اج  ه��ذه  اأن  لك��ون  املج��ال  به��ذا 
تخ�صي�ص��ات كب��رية الميك��ن تاأمينها يف ظ��ل الظرف 
امل��ايل ال�صع��ب الذي مير به البلد م��ا ي�صتوجب التوجه 
نح��و القط��اع اخلا���ض وامل�صتثمري��ن الإع��ادة تن�صي��ط 
واإحياء ال�صناعات احلربية "، مف�صحا عن "قرب اإعالن 
دعوة ه��ذه ال�رشكات لتنفي��ذ م�صاريع واإن�ص��اء م�صانع 

متخ�ص�صة باالعتدة والذخائر ".

وزير الصناعة يعلن الخطط
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رئيس التحرير

الغاز  العراق مبجال  ا�صتعدادها مل�صاعدة  الواليات املتحدة االمريكية،  اأعلنت   
له  تغريدة  �صيليمان يف  العراق دوغال�ض  االأمريكي يف  ال�صفري  وقال  الطبيعي. 
على موقع التوا�صل االجتماعي "تويرت"، ان "بامكان التكنولوجيا وال�رشكات 
االمريكية م�صاعدة العراق على ا�صتخدام الغاز الطبيعي الذي يحرق االن". ي�صار 
اىل ان العراق يعتمد على النفط ب�صكل رئي�صي يف موارده املالية، بينما ي�صتفيد 
تتم  وال  اال�صتخراج  اثناء  يحرق  اأغلبه  لكون  نظراً  حم��دودة،  بن�صبة  الغاز  من 

اال�صتفادة منه.


