
عن  رف�ضها  النيابية  والطاقة  النفط  جلنة  اعربت 
 ” “رو�ضنفت  �رشكة  ابرمته  ال��ذي  بالعقد  وتنديدها 
لل�رشعية  فاقداً  عقد  انه  اربيل،  م�ؤكدة  مع  الرو�ضية 

القان�نية وغري مقب�ل من قبل احلك�مة االحتادية . 
وقال النائب علي معارج رئي�س اللجنة يف بيان تلقت 
والطاقة  النفط  “جلنة  ان   ، منه  ن�ضخة  "اجل�رنال" 
النيابية  ترف�س ب�ضدة وتندد بالعقد املربم بني �رشكة 
رو�ضنفت الرو�ضية وحك�مة اربيل الذي مت  خالل ال�ضهر 

املا�ضي وتعده فاقدا للقيمة القان�نية وال�رشعية “. 
واأو�ضح رئي�س اللجنة ”ان العقد اأبرم بعد قرار جمل�س 
الذي ح�رش   ، اأيل�ل  املا�ضي  العراقي يف �ضهر  الن�اب 
ال�ضالحيات ال�ضيادية ومنها العق�د النفطية وت�ضدير 
االحتادية”،  ،  باحلك�مة  النفط 
م�����������ض�����ددا 

الر�ضمية  اجلهة  هي  االحتادية  النفط  “وزارة  ان  على 
وق��رار  القان�ن  وف��ق  املخ�لة  ال�حيدة   والقان�نية 
جمل�س الن�اب االخري بت�قيع العق�د  النفطية وت�ضدير 

النفط “. 
واأ�ضار النائب معارج اىل ”ان العقد املربم بني ال�رشكة 
لل�رشعية  فاقدا  ذلك،  بناًء  على  يعّد،  واربيل  الرو�ضية 
ال�رشكة  م��ع��ارج  ودع���ا  ر�ضمي“.   وغ��ري  القان�نية 
الرو�ضية اىل ”الرتاجع عن العقد والتعامل مع احلك�مة 
 ” االحتادية  ووزارة النفط ح�رشا يف القطاع النفطي 
مبثابة  م�ضا�س  يعد  العقد  هذا  ا�ضتمرار  ان  اىل  منبها 

بال�ضيادة العراقية و�ض�وؤن البالد ال�ضيادية “. 
وكانت �رشكة رو�ضنفت الرو�ضية اأول �رشكة نفط كربى 
النفط  �ضادرات  البتياع  م�ضبق  مت�يل  اتفاق  تربم 
اخلام من اقليم ك�رد�ضتان بعد ان خا�ضت �ضباقا يف 
�ضبيل ذلك. واأعلنت ال�رشكة يف وقت �ضابق اأنها وقعت 
يف  نفطية  بل�كات  خم�ضة  يف  اإنتاج  تقا�ضم  اتفاقات 
كرد�ضتان العراق، التي دخلت اأخرياً يف نزاع مع 
املركزية  بغداد  حك�مة 

بعد قرارها االنف�ضال عن العراق.
"فران�س  وكالة  ن�رشته  بيان  يف  رو�ضنفت،  وقالت 
لقاء  دوالر  ملي�ن   400 حتى  �ضتدفع  اإنها  بر�س"، 
اإقليم  مع  االتفاق  من  كجزء  امل�رشوع  من   80%
على  العراق،  يف  ذاتي  بحكم  يتمتع  الذي  كرد�ضتان 
اأن يدفع كنفط  اأن ن�ضف هذه القيمة ميكن  الرغم من 

خام من البل�كات.
ا�ضتك�ضاف  بربنامج  البدء  يتم  ان  املقرر  من  وكان   
مثمرا  كان  حال  ويف  املقبل،  العام  م�ضرتك  نفطي 
عام  بالكامل  النفط  حق�ل  تط�ير  رو�ضنفت  �ضتبداأ 
رو�ضنفت  وتق�ل  الرو�ضية.    ال�رشكة  بح�ضب   ،2021
اإن احتياطات النفط القابلة لال�ضتخراج من البل�كات 
670 ملي�ن برميل، وو�ضفت هذه  اخلم�ضة تبلغ نح� 

التقديرات باأنها "متحفظة".
رو�ضنفت  بني  �ضابقا  تعاونا  هناك  اأن  من  وبالرغم   
اإال  اخل��ام،  النفط  �رشاء  جمال  يف  العراق  وكرد�ضتان 
"�ضت�ضمح  ال�رشكة،  قالت  كما  اجلديدة،  ال�ضفقة  اأن 
املناطق  اأهم  اأحد  اإىل  كامل  دخ�ل  عن  باحلديث  لنا 

ال�اعدة". 
 وكانت رو�ضنفت اأعلنت يف �ضبتمرب/
اأيل�ل املا�ضي 

اتفاقية  االإقليم على  الت�قيع مع حك�مة  عزمها على 
االإقليم،  يف  الغاز  اأنابيب  خط�ط  بناء  مت�يل  ح�ل 

حتى اأواخر العام احلايل.
وورد يف بيان ن�رشته ال�رشكة على م�قعها االإلكرتوين 
�ضبكة  يبداأ ت�ضغيل  اأن  اأنه من املت�قع  الر�ضمي وقتها 

اأنابيب الغاز يف كرد�ضتان العراق عام 2019.
العراق  وكرد�ضتان  رو�ضنفت  �رشكة  اأن  اإىل  ي�ضار 
االقت�ضادي  بطر�ضب�رغ  منتدى  هام�س  على  وقعتا 
الدويل، الذي عقد يف رو�ضيا يف مطلع ي�ني�/حزيران 
ت��ضيع  ب�ضاأن  االتفاقيات  من  ع��دد  على  املا�ضي، 
مع  اتفاقها  رو�ضنفت  اأعلنت  حيث  بينهما،  التعاون 

االإقليم على ا�ضتك�ضاف وتط�ير خم�ضة حق�ل نفطية. 
اأول  الكرملني،  ل�ضيطرة  اخلا�ضعة  رو�ضنفت،  و�ضارت 
اإقليم  من  اخل��ام  ���ض��ادرات  مت���ل  ك��ربى  نفط  �رشكة 
كانت  ن�ضاط  وه�  م�ضبقًا،  مت�ياًل  العراق  كرد�ضتان 
م�لت  التي  التجارة،  �رشكات  ط�ياًل  عليه  تهيمن 
االإقليم يف ظل حربه �ضد تنظيم داع�س واالأزمة املالية 

التي اأحدثها تدين اأ�ضعار النفط.
ويف �ضهر �ضبتمرب املا�ضي �ضّ�ت االأكراد يف ا�ضتفتاء 
اإىل  اأدى  قرار  وه�  العراق،  عن  لالنف�ضال  باالإجماع 
من  خم��اوف  واأث���ار  العراقية،  ال��ق���ات  مع  م�اجهة 
هذه  من  النفط  اإم��دادات  وقف  اإىل  ذلك  ي�ؤدي  اأن 

املنطقة.

إجراءات المركزي تحظى باهتمام 

مجلس األمن الدولي
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اقتصاديات العراق   البرلمان يعد عقد “روسنفت” النفطي مع كردستان "فاقد الشرعية"
بغداد ـ خاص 

المخاطر الحقيقية التي تهدد 

االقتصاد العالمي

تريليون دوالر خسائر 

االستثمارات النفطية عالميًا

انطالق فعاليات المعرض المصرفي 
لتوطين الرواتب برعاية الحكومة

 نصيف تحذر من استيراد صدر دجاج 
صيني - أردني والزراعة تستجيب!

الصناعة تدعو الحكومة إلى إتخاذ إجراءات 
توقف سياسة اإلغراق السلعي للسوق المحلية

ح��ذرت النائبة عن ائتالف دولة القان�ن عالية ن�ضيف، ي�م الثالثاء، 
م��ن قي��ام وزارة الزراع��ة بامل�افقة على ا�ضترياد �ضحن��ة �ضدر دجاج 
�ضيني يت�ضبب مبر�س �رشطان الدم، منا�ضدة امل�اطنني بعدم ا�ضتهالك 

اأي �ضدر دجاج اأردين اىل حني التحقق من �ضحة هذه املعل�مات .
 وقال��ت يف بي��ان لها  :" ان دائرة التخطي��ط يف وزارة الزراعة وافقت 
يف كتابه��ا املرق��م ٤٠٣٧٨ يف ٢٠١٧/١٠/٢٤ عل��ى ا�ضترياد �ضدر 
دج��اج اأردين وا�ضتثنائ��ه م��ن جميع ال�ض�اب��ط وح�ض��ب م�افقة وزير 
الزراع��ه بتاري��خ ٢٠١٧/١٠/١٥ ، وه��ذه ال�ضحنة حتم��ل ا�ضم �رشكة 
)بل��د التعارف( االأردني��ة، يف حني اأن هذا الدجاج لي���س اأردنيًا واإمنا 
م�ضت���رد م��ن ال�ضني ويغل��ف باأغلفة اأردني��ة وباأوراق �ضح��ن اأردنية 
م��زورة ".  واأو�ضح��ت ن�ضي��ف :" ان ال�ضني هي من ال��دول التي مينع 
ا�ضت��رياد منتج��ات الدواجن منه��ا لك�ن هذه املنتج��ات ت�ضبب مر�س 
�رشطان الدم وبح�ضب تقارير منظمة ال�ضحة العاملية ومنظمة ال�ضحة 
احلي�اني��ة، فهل ينق�ضن��ا املزيد من الك�ارث والنكب��ات لن�ضبح حقل 
جتارب للمنتجات ال�ضينية ونقدم املزيد من ال�ضحايا يف ظل النق�س 

احلاد يف االأدوية والعالجات؟ ". 
وطالبت ن�ضيف رئي�س ال�زراء بالتدخل وحماية اأرواح النا�س واإيقاف 
هذه ال�ضحنة واإجراء الفح��ضات عليها والتحقق من �ضحة املعل�مات 
التي تق�ل اإنها �ضينية مغلفة باأغلفة اأردنية، منا�ضدًة امل�اطنني بعدم 
ا�ضتهالك اأي �ضدور دجاج م�ضت�ردة من االأردن من باب االحتياط اىل 

حني التحقق من هذه املعل�مات .
ويف ال�ضي��اق ذات��ه اأعلنت ن�ضي��ف، االأربعاء، ا�ضتجاب��ة وزارة الزراعة 
ملطالبه��ا بخ�ض��س ايق��اف �ضحنة �ضدر الدج��اج ال�ضيني امل�ضت�رد 
للع��راق. وقال��ت ن�ضيف يف بي��ان “بع��د اأن طرحنا اأم���س يف و�ضائل 
االع��الم ق�ضية �ضحنة �ض��در الدجاج ال�ضيني املغل��ف باأغلفة اأردنية 
واأطلقن��ا حتذي��رات من ا�ضت��رياده، ب��ادرت دائرة التخطي��ط يف وزارة 

الزراعة باإ�ضدار ت�جيه باإيقاف اجازة ا�ضترياد هذه ال�ضحنة “.
واأ�ضاف��ت  اإن “ه��ذه اال�ضتجاب��ة ال�رشيع��ة م��ن قبل ال���زارة ت�ضتحق 
ال�ضكر والثناء ” ، معربة عن �ضكرها ل��ضائل االإعالم التي تفاعلت مع 

الق�ضية ب�ضكل ف�ري لك�نها مت�س حياة امل�اطنني”.

اك��د وزير ال�ضناعة واملعادن وكال��ة حممد �ضياع ال�ض�داين �رشورة 
تنفي��ذ اإج��راءات ج��ادة و�ضارمة الإيق��اف �ضيا�ضة االإغ��راق ال�ضلعي 

لل�ض�ق العراقية ودعم االإنتاج ال�طني.
وق��ال ال�ض���داين يف بي��ان لل���زارة اإطلع��ت عليه "اجل�رن��ال"” ان 
القط��اع ال�ضناع��ي العراق��ي احلك�م��ي واخلا�س واملختل��ط يعاين 
التعطي��ل و�ضعف الت�ض�يق ب�ضبب �ضيا�ض��ة االإغراق ال�ضلعي للب�ضائع 

امل�ضت�ردة التي متار�ضها دول اجل�ار والعامل ”
وا�ض��ار اإىل ”اأن االأ�ض���اق العراقي��ة مفت�حة اأمام ال�ضل��ع والب�ضائع 
امل�ضت���ردة ذات امل�ا�ضف��ة والن�عي��ة الرديئة واالأ�ضع��ار الرخي�ضة 
وباملقابل فان هناك منتجات وطنية م�ضنعة وفق املعايري الدولية 
ومطابق��ة للم�ا�ضفات القيا�ضية العراقي��ة املعتمدة وت�ضتخدم م�اد 

اأولية ر�ضينة وما يرتتب على ذلك من كلف اإ�ضافية لالإنتاج ” .
واأك��د ” ���رشورة اتباع جميع ���رشكات ال���زارة، و�ضائ��ل واأ�ضاليب 
مبتك��رة وحديثة للت�ض�ي��ق والرتويج لالإنتاج املحل��ي مبا يتما�ضى 

واحتياجات ومتطلبات ال�ض�ق وامل�ضتهلك “.
ودع��ا ال�ض���داين اىل ”وقف��ة ج��ادة لدع��م ال�ضناع��ة ال�طني��ة بكل 
للمح��اوالت  للت�ض��دي  واملختل��ط  واخلا���س  الع��ام  قطاعاته��ا 
وامل�ؤام��رات اخلارجية والداخلي��ة التي ا�ضتهدفت اإيق��اف ال�ضناعة 
ال�طنية منذ عام 2003 كجزء من تدمري هذا البلد وانعا�س م�ضانع 

دول اجل�ار على ح�ضاب امل�ضلحة ال�طنية “. 

ك�ضف ق�ض��م احلماية االجتماعية يف �ضالح الدين عن 
�ضم���ل 15 الف م�اط��ن يف عم�م اق�ضي��ة املحافظة 
بروات��ب احلماي��ة االجتماعي��ة، يف وق��ت ت�ضه��د فيه 
حمافظة ذي قار ا�ضتكمال اال�ضتعدادات الجراء امل�ضح 
امليداين ال�ضن�ي للم�ضم�لني باعانات �ضبكة احلماية. 
وقال مدير ق�ضم احلماية االجتماعية يف �ضالح الدين 
�ضائ��ب حمم��د �ضال��ح يف ت�رشي��ح �ضحف��ي تابعته 
"اجل�رن��ال"، ان الدائرة تعم��ل على اجناز معامالت 
املتقدم��ني لل�ضم���ل باحلماي��ة االجتماعي��ة من اجل 
امل�افق��ة عل��ى طلباتهم و�ضم�له��م بالرواتب من قبل 

وزارة العم��ل وال�ض���ؤون االجتماعي��ة به��دف حت�ضني 
واقعه��م املعي�ض��ي، الفت��ًا النظ��ر اىل �ضم���ل 15 الف 
م�اط��ن بالروات��ب بعد انهاء عملي��ات امل�ضح امليداين 

التي قامت بها مالكات الدائرة.
 وا�ض��اف ان جمي��ع امل�ضفيدي��ن مت ت�ضجيلهم بقاعدة 
بيان��ات وار�ضالها اىل ال�زارة بعد ان مت حتديد م�اقع 
امل�ض��ح املي��داين باق�ضي��ة املحافظة واكم��ال جميع 
اج��راءات امل�ضم�ل��ني بالرواتب، مبين��ا ان النازحني 
من حمافظة كرك���ك امل�ج�دين يف حمافظة �ضالح 
الدي��ن امل�ضم�ل��ني بروات��ب الرعاي��ة �ضيت��م اط��الق 
رواتبهم املت�قفة بعد انه��اء االجراءات املتعلقة بهذا 

ال�ضاأن. 

ب��دوره، تفق��د النائ��ب االول ملحاف��ظ �ض��الح الدي��ن 
ا�ضماعي��ل الهل���ب دائ��رة احلماي��ة االجتماعي��ة م��ن 
اج��ل ال�ق�ف عل��ى االليات التي تعتمده��ا يف �ضم�ل 
امل�ضتفيدي��ن بخدمات احلماي��ة االجتماعية. واو�ضح 
الهل���ب يف ت�رشيح �ضحفي ان هذه الزيارة امليدانية 
ته��دف اىل االطالع على �ضري عم��ل الدائرة وان�ضيابية 
تقدمي اخلدم��ات للمراجعني، ا�ضافة اىل االطالع على 
امل�ض��اكل واملع�قات التي تعانيه��ا الدائرة خ�ض��ضا 
انه��ا على متا�س مبا���رش مع امل�اطن، الفت��ًا االنتباه 
اىل ال�ضع��ي لت�ضهي��ل احتياج��ات امل�اطن��ني ال�ضيم��ا 
الذي��ن ياأت�ن م��ن اق�ضية بعي��دة. ويف ذي ق��ار، قال 
مدير دائرة الرعاية االجتماعية باملحافظة ن�فل عبد 

احلميد ل�”ال�ضباح” :ان الدائرة مقبلة على تنفيذ حملة 
الج��راء امل�ضح امليداين مل�ضتحقي االعانة االجتماعية 
ال�ضتبعاد املي�ض�رين وا�ضتبدالهم بالفقراء امل�ضتحقني 
لروات��ب الرعاية. وبني ان احلمل��ة �ضتنطلق ابتداًء من 
ت�رشين االول احلايل، اذ �ضيتم ن�رش فرق من الباحثني 
االجتماعي��ة  الرعاي��ة  يف  العامل��ني  االجتماعي��ني 
بع��د اكم��ال تدريبه��م عل��ى كيفي��ة م��لء اال�ضتم��ارة 
اخلا�ض��ة بال�ضم�ل وطبيعة التعام��ل مع الع�ائل التي 
�ضتت��م زيارته��ا يف عم�م مناط��ق املحافظ��ة، داعيا 
جمال���س االق�ضي��ة والن�اح��ي باملحافظ��ة اىل تقدمي 
الدع��م وامل�ضاع��دة لفرق امل�ض��ح امليداني��ة ال�ضتبعاد 

املي�ض�رين و�ضم�ل عدد اكرب من الفقراء.

العمل:

 شمول 15 ألف مواطن باإلعانات في صالح الدين

أسعار العمالت 
األجنبية بالدينار

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

الجورنال ـ متابعة

بغداد ـ خاص 

الجورنال ـ متابعة

رئيس التحرير

بغداد � متابعة: انطلقت يف العا�ضمة بغداد، فعاليات املعر�س امل�رشيف 
واقامت  العبادي.   حيدر  ال�زراء  جمل�س  رئي�س  برعاية  الرواتب  لت�طني 
االأمانة العامة ملجل�س ال�زراء هذا املعر�س، بالتعاون مع البنك املركزي 
 ١٤ املعر�س  يف  و�ضارك  اخلا�ضة.  امل�ضارف  ورابطة  التخطيط  ووزارة 
على  الثالث  الرئا�ضات  م�ظفي  اط��الع  بهدف  مالية  و�رشكة  م�رشفا 
اخلدمات التي متنحها امل�ضارف للذين ي�طن�ن رواتبهم بها.  وكان املدير 
التنفيذي لرابطة امل�ضارف اخلا�ضة العراقية، علي طارق، قال يف ت�رشيح 
يف  �ضي�ضارك�ن  وحك�ميا  خا�ضا  م�رشفا   14" اإن  ،"اجل�رنال"  تابعته 
املعر�س امل�رشيف لت�طني الرواتب يف فندق الر�ضيد الذي تقيمه االأمانة 
امل�ضارف  ورابطة  املركزي  البنك  مع  بالتعاون  ال�زراء  ملجل�س  العامة 
اخلا�ضة". واأ�ضاف اأن "م�رشوع ت�طني الرواتب ه� اأحد م�ضاريع ال�ضم�ل 
املايل الذي ي�ضحب الكتلة النقدية املكتنزة داخل املنازل من خالل تعامل 
اأكرث من 4 ماليني م�ظف حك�مي مع امل�ضارف"، م�ضريا اإىل اأن "م�رشوع 
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