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العراق يخطط لرفع انتاجة النفطي الى6 ماليين ونصف برميل يوميا

اعلن وزير النفط ثامر الغ�ضبان الثالثاء، ارتفاع 
اكرث من 4 ماليني  النفطية اىل  العراق  �ضادرات 
ون�ضف املليون وبعائدات بلغت  80 مليار دوالر 
خالل العام احلايل، موؤكدا طموح العراق للو�ضول 
اىل 6 ماليني ون�ضف مليون بت�ضدير يومي، فيما 
�ضمال  للغاز يف  لبناء م�رشوع  ك�ضف عن خمطط 

العراق وجنوبه.
وقال الغ�ضبان خالل كلمة له يف موؤمتر ال�رشكات 
احلا�رش و�ضلنا  الوقت  "يف  بغداد  االمريكية يف 
اىل اعلى انتاج النفط لن�ضدر اكرث من 4 ماليني 

ون�ضف املليون والعائدات 80 مليار دوالر،.
املحرتق  الغاز  من  باملئة   50 "وجود  وا�ضاف 
بعملية  اال�ضتمرار  اىل  م�ضريا  له"،  احلاجة  رغم 
انتاج النفط والغاز الذي يعتمد على االحتياطات 
على  باالعتماد  االن��ت��اج  ت�رشيع  ع��ر  الهائلة 
ال�رشكات العاملية وتنفيذ م�ضاريع مدجمة لتوفري 
7 بنى حتتية من انابيب وحمطات للو�ضول اىل 
يومي  ت�ضدير  برميل  مليون  ون�ضف  ماليني   6
والو�ضول اىل البحر االحمر من خالل العقبة يف 
وربط خطوط  تركيا  انابيب مع  ومد خط  االردن 
انتاح  اىل  ا�ضافة  الت�ضدير  اتنويع  مع كرد�ضتان 

الغاز والكهرباء .
انفاق  يتم  ان  هو  خمطط  عن  الغ�ضبان  وك�ضف 
للغاز  م�رشوع  ولبناء  لذلك  ال���دوالرات  ماليني 
وبناء م�ضايف حديثة  العراق وجنوبه  �ضمال  يف 
وحتديث امل�ضايف القدمية لزيادة طاقتها ملليون 
الغازية  اال�ضتك�ضافات  وزي��ادة  يوميا  ون�ضف 
للوقود النظيف وزيادة انتاج الكهرباء والتوزيع 
ب�ضعة  عر  واملهارات  الب�رشية  مواردنا  وتطوير 
وا�ضالح  امريكا  يف  للدرا�ضة  الطالب  من  مئات 
�رشكة  ونا�ضي�س  النفطي  القطاع  بناء  واع��ادة 

وللقيام  امل�ضايف  و�رشكة  والغاز  الوطنية  النفط 
باخلطط واال�رشاف والت�ضويق.

اال�ضبوع  من  �ضابق  وقت  يف  الغ�ضبان،  واعلن 
اجلاري عن تو�ضل املنتجني االع�ضاء يف منظمة 
"اوبك" ومن خارجها اىل اتفاق تخفي�س  االنتاج 
باليوم  برميل  مليون   )  1،200 م�ضتوى)  عند 
ابتدءا من االول من كانون الثاين 2019 القادم 

وملدة 6 ا�ضهر .
دور  للعراق  "كان   ، بيان  يف  الغ�ضبان  وق��ال   
ال��ق��رار  ه��ذا  اىل  التو�ضل  يف  واي��ج��اب��ي  ف��اع��ل 
االع�����ض��اء يف  الكبرية  ال���دول  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون 
املنظمة مثل ال�ضعودية واالإمارات، باالإ�ضافة اىل 
التي  االجتماعات  لرو�ضيا خالل  االيجابي  الدور 
عقدت"، م�ضريا اىل ان "العراق كان ياأمل ان يكون 
الدول خارج  لكن  �ضنة واحدة  قرار اخلف�س ملدة 

املنظمة طلبت ان يكون 6 ا�ضهر" .
�ضتتحمل  "اوبك"  "دول  ان  النفط  وزير  واأو�ضح 
اجل��زء االك��ر م��ن ق��رار خف�س االن��ت��اج، حيث 
�ضتكون ) 800 ( الف برميل باليوم والدول خارج 
ح�ضة  ان  باعتبار  برميل  ال��ف   )  400  ( اوب��ك 
مليون   )  32  ( نحو  "اوبك" ت�ضكل  لدول  االنتاج 
ت�ضكل  "اوبك"  خارج  دول  بينما  باليوم  برميل 

نحو ) 18 ( مليون برميل باليوم" .
وا�ضاف الغ�ضبان ان "تاثري االتفاق كان اإيجابيًا 
و�رشيعًا على ا�ضعار النفط وبني ان "ح�ضة العراق 
يوميا  برميل  الف   139 �ضتكون  التخفي�س  من 
بها  التزم  التي  يوميا  برميل  الف   220 من  بدال 

العراق �ضابقا خالل عام 2017".
وكان وزير النفط قد التقى على هام�س االجتماع 
الوزاري وزراء النفط والطاقة يف كل من الكويت 
ورو�ضيا حيث  وال�ضعودية  واجلزائر  واإيران  وقطر 
يخدم  ومب��ا  الثنائي  التعاون  تعزيز  بحث  مت 

امل�ضالح  امل�ضرتكة.

الثالثاء، عن  ا�ضتثمار بغداد،  اأعلن رئي�س هيئة 
�ضحب الهيئة 60 اجازة ا�ضتثمارية. 

وقال الزاملي، يف بيان اإن "هيئة ا�ضتثمار بغداد 
قامت ب�ضحب 60 اجازة ا�ضتثمارية للم�ضتثمرين 
املتلكئني بعد اكمال االجراءات ا�ضتناداً الحكام 

املادة 28 من قانون اال�ضتثمار املعدل". 
احلا�ضلني  امل�ضتثمرين  "كافة  الزاملي  ودعا 
مع  اجلادة  للمتابعة  ا�ضتثمارية  اج��ازات  على 
الت�ضاميم  على  امل�ضادقة  بغداد الكمال  امانة 
واملتابعة مع اجلهات املالكة لالرا�ضي ومنها 
وزارة املالية لتوقيع العقود وا�ضتالم االرا�ضي 
واملبا�رشة خالل مدة اق�ضاها 60 يوم وبخالف 
ذلك �ضتقوم الهيئة ب�ضحب االجازة اال�ضتثمارية 

واالعالن عنها للم�ضتثمرين اجلادين بالعمل".
فعليا  با�رشت  "الهيئة  اأن  اىل  الزاملي  وا�ضار 
باأكرث من 150 م�رشوع ا�ضتثماري يف خمتلف 
 16 ب��ح��دود  ومنها  اال�ضتثمارية  القطاعات 
ال�ضحة  قطاعات  يف  واخ��رى  �ضكني  م�رشوع 

ترفيهية  وم�����ض��اري��ع  وال��ت��ج��ارة  وال�ضناعة 
وغريها".

الدقة  "لتوخي  االع��الم  و�ضائل  الزاملي  ودعا 
واملفتعلة  املفركة  االخبار  ن�رش  من  واحل��ذر 
بع�س  م��ن  الفعل  ردة  نتيجة  الهيئة  على 
�ضحب  بعد  اال�ضتثمارية  للعملية  املت�ضلقني 
للبع�س  االن��ذارات  توجية  او  منهم  االج��ازات 
االخر"، موؤكدا "لي�س لدينا هدف من ذلك �ضوى 
املبا�رشة  على  وحثهم  احلبيبة  بغدادنا  خدمة 
عملية  دفع  اجل  من  اال�ضتثمارية  بامل�ضاريع 
وخلق  امل�ضاريع  وتطوير  االقت�ضادية  التنمية 

فر�س عمل للعراقني".
وا�ضار اىل ان "امل�ضاريع العاملة وفرت اكرث من 
53 الف فر�ضة عمل مبا�رشة وغري مبا�رشة ويف 
املتوقفة  االخ��رى  بامل�ضاريع  املبا�رشة  حال 
عدم  ب�ضب  الهيئة  ارادت  عن  خارجة  لال�ضباب 
التجاوز  وازال��ة  والت�ضليم  وامل�ضادقة  التعاقد 
�ضتوفر اكرث من مليون فر�ضة عمل وتخلق دورة 
اقت�ضادية كاملة كونها حترك قطاعات خمتلفة 

يف البناء واالن�ضاءات".

اعلن البنك املركزي العراقي، الثالثاء، عن حظر 
او امل�ضاهم من  او معاونه  �ضغل من�ضب املدير 

ال�رشكات امل�ضحوبة اجازاتها.
االرتقاء  "لغر�س  ان��ه  بيان  يف  البنك  وق��ال 
العمالت  و�رشاء  ببيع  التو�ضط  �رشكات  بقطاع 
ا�ضخا�س  قبل  من  ادارتها  و�ضمان  االجنبية 
اكفاء مبا يتالءم واحكام القوانني ذات العالقة 
ومتويل  االم��وال  غ�ضل  مكافحة  قانون  خا�ضة 

او  املدير  من�ضب  �ضغل  حظر  تقرر  االره���اب 
امل�ضحوبة  ال�رشكات  من  امل�ضاهم  او  معاونه 

بحالتني".
وتابع ان "احلالة االوىل تتعلق بال�رشكات التي 
�ضحبت اجازتها ب�ضبب خمالفتها لتعليمات هذا 
االموال ومتويل  قانون مكافحة غ�ضل  او  البنك 

االرهاب".
"احلالة الثانية يتعلق ملن  وا�ضار البنك اىل ان 
مبوجب  ا�ضهمه  باع  او  من�ضبه  من  اقالته  مت 

توجيه �ضادر عن هذا البنك".
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استثمار بغداد تسحب 60 اجازة
 استثمارية

البنك المركزي يحظر شغل ثالثة مناصب 
من الشركات المسحوبة اجازاتها


