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موسم تكاثرها

تبحث مع شركات إيرانية تنفيذ 
مشاريع خدمية في ثالث محافظات

عراقي ايراني لتطوير حقلين 
نفطيين حدوديين

ما زلنا نعيش اقتصاديات عمل في 
العقدين االخيرين من القرن الماضي

اىل  القرار  �سبب  عازية  املحافظة،  يف  الأ�سماك  �سيد  مبنع  بابل،  �رشطة  قيادة  وجهت 
مو�سم التكاثر، فيما حذرت املخالفني بتعر�سهم للعقوبات املن�سو�ص عليها يف القانون.
مفارز  وّجه  الزغيبي  كوة  مهدي  ح�سن  علي  اللواء  ال�رشطة  "قائد  اإن  بيان،  يف  وقالت 
الدوائر  تعليمات  وح�سب  تكاثرها  مو�سم  ب�سبب  ال�سماك  �سيد  مبنع  النهرية  ال�رشطة 
وال�ِسباك  الزوارق  حركة  "مراقبة  على  م�سدداً  ال�سمكية"،  الرثوة  على  حفاظًا  املخت�سة 
"املخالفني بتعر�سهم للعقوبات  الوقت  الزغيبي يف ذات  الأنهار واجلداول". وحذر  يف 

املن�سو�ص عليها يف القانون".
واأ�سارت اإىل ، اأنه "جرى العمل ب�سكل �رشيع وفقًا للتوجيهات ومت �سبط عدد من الزوارق 

وال�سباك املخالفة واإحتجاز اأ�سخا�ص وهم يقومون بعملية ال�سيد".

العامة بنًكني ريكاين ، مع ممثلي ال�رشكات  بحث وزير العمار وال�سكان والبلديات 
اليرانية املتعاقدة مع الوزارة لتنفيذ عددا من م�ساريع املاء يف ثالث حمافظات.

اجتماعا  اليوم،  تراأ�ص  ريكاين  بنًكني  العمار  “وزير  اأن  العمار  لوزارة  بيان  ووذكر 
ال�سوك واملدراء  ا�ستربق  الوزارة  ال�رشكات اليرانية بح�سور وكيل  مو�سعا مع ممثلي 
العامون ملديريات املاء واملجاري والتخطيط واملتابعة لتنفيذ عددا من م�ساريع املاء 

يف حمافظات كركوك وبابل وذي قار”.
وا�ساف البيان، انه “جرى خالل الجتماع بحث وتدار�ص مراحل الجناز يف امل�ساريع 
املحالة واملتعاقدة مع ال�رشكات اليرانية وو�سع احللول املنا�سبة وجتاوز املعوقات 

التي تعيق ال�رشاع يف اجنازها لتكون يف خدمة اهايل املحافظات”.

اإتفاق مبدئي مع العراق ب�ساأن  اإىل  ، التو�سل  اأعلن وزير النفط الإيراين بيجني زنكنة، 
تطوير حقلني نفطيني يف نفت �سهر وخرم�سهر. وقال زنكنة، يف ت�رشيحات �سحافية 
عراقي  وفد  �سمن  طهران  يزور  الذي  الغ�سبان  ثامر  النفط  وزير  لقائه  هام�ص  على 
الغاز اىل  اإيران من ت�سدير  "م�ستحقات  اإن  الوزراء عادل عبد املهدي،  برئا�سة رئي�ص 
يتابع  ان  املقرر  "من  اأنه  اليراين  الوزير  واأ�ساف  دولر".  مليار  تبلغ حوايل  العراق، 
البنك املركزي اليراين احل�سول على م�ستحقات ت�سدير الغاز من العراق". واأبلغ زنكنة 
ال�سحفيني عن حمادثاته مع الغ�سبان، قائاًل، "الوزير العراقي والوفد املرافق له، تفقدا 
اليوم �رشكة �سناعة الطاقة الإيرانية للت�سميم والهند�سة وتعرفوا على قدرات ال�رشكات 
الإيرانية"، م�سيفا "ميكن لل�رشكات الإيرانية امل�ساركة يف تنفيذ امل�ساريع يف العراق".

اقت�ساديات عمل يف  يعي�ص  زال  ما  العراق  ان  املهدي،  عبد  عادل  الوزراء  رئي�ص  اكد 
وجوانب  امل�رشفية  النظمة  تخلف  اىل  م�سريا  املا�سي،  القرن  من  الخريين  العقدين 
اقت�سادية اخرى، فينا اأو�سح اأن املر�سد اليراين علي خامنئي اأكد له �رشورة �رشورة 
الهتمام بالعلم. وقال عبد املهدي خالل كلمة له يف موؤمتر العمال العراقي اليراين 
الذي عقد يف طهران، اإن "العراق على و�سك ان يحقق بع�ص التقدم ولكن بالرغم من هذا 
التقدم نحن مازلنا يف ادوات عمل اقت�ساديات واداريات الن�سف او العقدين الخريين 
من القرن املا�سي"، مبينا ان "النظمة املوجودة لدينا كامل�رشفية والدارية والمتتة 
والتكنلوجيا والعالقات امل�رشفية والتداول ال�سلعي وانتقال العمالة واخلربات كلها ل 

يزال يعمل يف اداريات وعمليات نهايات القرن املا�سي".
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التجارة  حجم  يت�ساعف  اأن  يف  اأملها  عن  التجارة،  وزارة  اأعربت 
البينية بني الدول الإ�سالمية عن الأعوام ال�سابقة اإىل اأكرث من 481 

مليار دولر.
نيابة  األقاها  املو�سوي، يف كلمة  وليد  الأقدم،  الوزارة  وقال وكيل 
"ملن  اإنه   ، املعر�ص  افتتاح  حفل  خالل  العاين  حممد  الوزير  عن 
دواعي �رشوري ان ا�سارك اليوم نيابة عن الوزير العاين يف افتتاح 
يف  الأع�ساء  للدول  ع�رش  ال�ساد�ص  التجاري  املعر�ص  فعاليات 
التعاون ال�سالمي حتت �سعار )نحو تكامل اقت�سادي بني  منظمة 
الدول الع�ساء يف منظمة التعاون الإ�سالمي(، والذي تنظمه وزارة 
التجارية  واخلدمات  للمعار�ص  العامة  بال�رشكة  ممثلة  التجارة 
العراقية وبالتعاون مع املركز ال�سالمي لتنمية التجارة وبرعاية 

كرمية من دولة ال�سيد رئي�ص الوزراء".
اأهمية خا�سة يف �سوء ما ي�سهده  "يكت�سب جتمعنا اليوم  وا�ساف 
ال�سعدة  على  متعاقبة  وازم���ات  وت��ط��ورات  اأح���داث  من  العامل 
القليمية والعاملية كافة، والتي تنعك�ص تاأثرياتها املبا�رشة وغري 
يتعلق بتح�سني  القت�سادية خا�سة فيما  الو�ساع  املبا�رشة على 
القت�ساد  يف  الندماج  فر�ص  وتعزيز  وحترير  ال�ستثمار  مناخ 
حثيثة  وبخطى  جمتمعني  التحرك  علينا  يجب  ولهذا  العاملي، 
اأ�سبح  عامل  يف  لأننا  القليمي  بالعمل  التقدم  نحو  ومت�سارعة 
املزيد  بذل  علينا  ينبغي  ولهذا  منفردا  يتحرك  ملن  فيه  مكان  ل 
حقائق  اىل  روؤانا  مفردات  لرتجمة  املتوا�سل  والعمل  اجلهود  من 
على  التغلب  علينا  �سيكون  ذلك  ولأجل  الواقع  ار�ص  على  ملمو�سة 
العديد من التحديات وحتمل العديد من ال�سعاب حتى ن�سل غاياتنا 

ونحقق اآمالنا وطموحنا".
التي  انت�ساراته  وبعد  اليوم  "العراق  اأن  اإىل  املو�سوي،  وا�سار 
الأمنية  القوات  بف�سل  الإرهابية  )داع�ص(  ع�سابات  على  حققها 
وال�ستقرار  الأمان  عودة  من  ذلك  على  ترتب  وما  ال�سعبي  واحل�سد 
اإىل البالد ي�سعى جاهدا للعودة اإىل حميطه العربي ودوره ال�سالمي 
والقليمي، ومن هنا جاءت ا�ست�سافة العراق لهذا املعر�ص املتعدد 

القطاعات والذي يعترب ملتقى ملوؤ�س�سات وهيئات و�رشكات ورجال 
ال�ستثمار  لتعزيز  منا�سبة  ويعد  كما  الإ�سالمي  العامل  يف  الأعمال 
وتبادل  الع�ساء  الدول  وخدمات  و�سناعات  مبنتجات  والتعريف 
الع�ساء  الدول  يف  والتجار  العمال  رجال  بني  التجارية  الفكار 

يف منظمة التعاون ال�سالمي".
من جانبه، قال مدير عام املعار�ص واخلدمات التجارية العراقية 
احلكومة  اهتمام  يعك�ص  املعر�ص  هذا  "اإقامة  ال�سودانياأن  ها�سم 
ال�سيا�سات  ويج�سد  الكبري،  احلدث  بهذا  اخلا�ص  والقطاع   العراقية 
التي تنتهجها الدولة خللق عالقات جتارية وا�ستثمارية متينة مع 
اأ�سا�ص املنفعة امل�سرتكة والتعاون امل�سرتك  الدول الإ�سالمية على 
اأوا���رش  وتعزيز  املجالت  خمتلف  يف  ال�ساملة  النه�سة  وحتقيق 
اقت�سادية  عالقات  وبناء  ال�رشاكة  خالل  من  والن�فتاح  الأخ��وة 
ال�سعيدين  على  متكافئ  تعاون  على  املحافظة  يف  ت�سهم  وطيدة 
مبقومات  الإ�سالمية  البالد  على  اهلل  اأنعم  وقد  والإ�سالمي،  العربي 
ا�ستثمارية واعدة وبالعمل اجلاد وفق روؤية وا�سحة �سيتم ال�ستفادة 

من هذه املقومات لتحقيق الزدهار لالأوطان والرفاه للجميع".
لأعمال  جديدة  انطالقة  يعد  "املعر�ص  اأن  ال�سوداين،  واأو���س��ح 
وا�سح  جتاري  باأ�سلوب  البع�ص  بع�سها  مع  ومتوافقة  متناغمة 
جميع  يف  متوافقني  �سنكون  وبذلك  ودقيق،  علمي  ومنهج  و�سليم 

الأعمال يف م�سرية جيدة ومفيدة".
املعر�ص  يف  الإ�سالمية  الدول  مب�ساركة  �سعداء  اليوم  "اإننا  وبني: 
خا�سة يف ظل و�سول حجم التجارة البينية بني الدول الإ�سالمية 
اإىل ) 481 مليار دولر  ( خالل العام 2017 ، وناأمل اأن تت�ساعف 
 ، الإ�سالمية  العالقات  عمق  لتعك�ص  املقبلة  القليلة  ال�سنوات  خالل 
الإ�سالمية  الدول  اإىل حدوث نقالت كربى يف اقت�ساديات  ونتطلع 

كافة مبا يعزز حجم التبادل التجاري فيما بينها".
تنمية  يف  املعر�ص  فعاليات  ت�سهم  ب�"اأن  امله  عن  ال�سوداين  وعرب 
ال��دول  بني  وال�ستثماري  التجاري  التعاون  عالقات  وتعميق 
الإ�سالمية، وفتح قنوات جديدة لتبادل الآراء والأفكار حول كيفية 

النتقال بهذه العالقات اإىل م�ستويات اأف�سل".

ا�ستعدادها  اأبدت  اأرامكو  ال�سعودية  النفط  �رشكة  اأن  النفط،  وزارة  اأكدت 
م�����رشوع  وم��ن��ه��ا  امل�����س��اري��ع  م��ن  ع���دد  يف  ال��ع��راق  يف  لال�ستثمار 

البرتوكمياويات بالتعاون مع �رشكة �سل العاملية.
من  امل�رشوع  "هذا  اإن  جهاد  عا�سم  ال���وزارة،  با�سم  املتحدث  وق��ال 
وزارة  مع  بالتعاون  النفط  وزارة  عليه  عملت  التي  العمالقة  امل�ساريع 
هذا  يف  اأرامكو  �رشكة  م�ساركة  �ستتم  وبالتايل  �سل  و�رشكة  ال�سناعة 
هذه  بدرا�سة  �ستقوم  فرعية  جلانًا  "هناك  اأن  اإىل  لفتا  امل�رشوع"، 

امل�ساريع قبل تنفيذها".
وتابع اأن "ال�رشكة ال�سعودية الكبرية �ستدخل يف ا�ستثمار الغاز املحروق 
اإ�سافة اإىل الدخول يف عملية ال�ستك�سافات النفطية والتطوير والتدريب 
ف�سال عن التن�سيق يف املوؤمترات الدولية وخ�سو�سا منظمة اأوبك"، لفتا 
اإىل ان "�رشكة �سابك ال�سعودية التي تعد من ال�رشكات العاملية املرموقة 
اي�سا للدخول يف جمال املعادن ويف تطوير م�رشوع  ا�ستعدادها  اأبدت 

احلديد وال�سلب يف حمافظة الب�رشة والفو�سفات يف الأنبار".
اأرامكو  ال�سعودية  ال�رشكة  بها  �ستعمل  التي  احلقول  "عدد  ان  ويوؤكد 

اتفاقيات  �سكل  على  اإبرامها  قبل  للدرا�سة  احلايل  الوقت  يف  خا�سعة 
القطاع  يف  ال�ستثمار  وحجم  امل�ساريع  اأ�سماء  لذكر  تفاهم  ومذكرات 
النفطي"، موؤكداً اأن "هناك رغبة يف التعجيل حل�سم وتنفيذ هذه امل�ساريع 

من قبل الطرفني".
اأما ما يخ�ص جانب الطاقة الكهربائية يوؤكد املتحدث با�سم وزارة النفط 
اأن "هناك رغبة �سعودية يف حت�سني واقع الطاقة الكهربائية من خالل 

ال�ستثمار وال�ستفادة من الطاقات البديلة كالطاقة ال�سم�سية".
تدر�ص  بداأت  الفرعية  "اللجان  اأن  النفط  وزارة  با�سم  املتحدث  ويبني 
الوزراء  جمل�ص  رئي�ص  زيارة  قبل  منه  النتهاء  اأجل  من  املو�سوع  هذا 
للتوقيع عليها"،  ال�سهر اجلاري  �ستكون يف 17 من  التي  ال�سعودية  اإىل 
اللجان  والطاقة من خالل  امل�سافة  �ستحدد  الدرا�سة  "هذه  ان  اإىل  لفتًا 

الفرعية بني الطرفني".
وك�سف جهاد عن اأن "هناك اتفاقًا على ت�سجيع ال�ستثمار ال�سعودي يف 
هذا الإطار من خالل بناء حمطات كهربائية داخل الأرا�سي العراقية من 
اأن "هذه التفاقات التي تخ�ص الطاقة هي  اأجل زيادة الطاقة"، موؤكداً 

مذكرة اأولية مازالت قيد الدرا�سة".

"أرامكو" ترغب باإلستثمار في العراق 
بالتعاون مع "شل"

العراق: نأمل لتضاعف 
حجم التجارة بين الدول 

اإلسالمية ألكثر من 481 مليار


