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�إيران تعلن عن قرب ت�صدير الغاز �إىل العراق

احلكومة :متديد �إعفاء امل�شتقات النفطية امل�ستوردة من الر�سوم الكمركية

بغداد  /متابعة املدى
�أعل ��ن الناط ��ق الر�س ��مي با�س ��م
احلكوم ��ة علي الدب ��اغ �أن جمل�س
الوزراء قرر يف جل�س ��ته ال�ساد�سة
االعتيادي ��ة املنعق ��دة ام� ��س االول
الثالث ��اء متدي ��د �إعف ��اء امل�ش ��تقات
النفطي ��ة امل�س ��توردة م ��ن قب ��ل
�ش ��ركات القطاع اخلا�ص العراقي
والأجنب ��ي من الر�س ��وم الكمركية
و�ض ��ريبة �إعمار العراق ملدة ثالث
�س ��نوات �إ�ض ��افية ابت ��داء م ��ن 17
كان ��ون الث ��اين  2011ولغاية 17
كانون الثاين .2014
وق ��ال الدب ��اغ �أن ه ��ذا التمدي ��د
ج ��اء نظر ًا النته ��اء ف�ت�رة التمديد
ال�س ��ابقة ولأج ��ل اال�س ��تمرار

بتحفيز القط ��اع اخلا�ص العراقي
والأجنب ��ي ال�س ��ترياد املنتج ��ات
النفطي ��ة و�إن�ش ��اء البن ��ى التحتية
الالزم ��ة يف �إ�س ��ناد عملي ��ات
اال�س ��ترياد وما لذلك من �أهمية يف
�إ�سناد اجلهد احلكومي وا�ستقرار
جتهي ��ز املنتجات النفطية وف�س ��ح
املج ��ال �أم ��ام القط ��اع اخلا� ��ص
للم�ساهمة يف دعم ن�شاط ا�سترياد
امل�ش ��تقات النفطي ��ة وتن�ش ��يط
العملية االقت�صادية حيث �أن ن�سبة
حج ��م اال�س ��ترياد اخلا� ��ص خالل
ال�س ��نوات اخلم�س ��ة املن�ص ��رمة
تكاد تك ��ون معدوم ��ة باملقارنة مع
حجم اال�س ��ترياد احلكومي ب�سبب
ال�ص ��عوبات التي يواجهها القطاع
اخلا� ��ص والت ��ي حتد م ��ن تطوره

ومنوه.
وا�ض ��اف الدب ��اغ �أن وزارة النفط
ق ��د طلب ��ت ه ��ذا التمدي ��د يف 24
مت ��وز  2011م ��ن جلنة ال�ش� ��ؤون
االقت�صادية و�أيدت هذه اللجنة يف
 9كانون الثاين  2012م�ش ��روعية
طل ��ب التمدي ��د ملدة ثالث �س ��نوات
حيث �س ��بق و�أن عر�ض املو�ضوع
على جمل� ��س الوزراء يف جل�س ��ته
الثامن ��ة والثالث�ي�ن واملنعق ��دة يف
 13ت�ش ��رين الأول  2009و�ص ��در
الق ��رار ذو رق ��م ( )354ل�س ��نة
 2009املت�ض ��من متدي ��د الإعف ��اء
ملدة �س ��نتني ابتداء م ��ن  17كانون
الثاين .2009
وتابع الدب ��اغ �أن املادة الثانية من
قان ��ون ا�س ��ترياد وبي ��ع املنتجات

النفطي ��ة رق ��م ( )9ل�س ��نة 2006
ق ��د �أ�ش ��ارت اىل �إعف ��اء امل�ش ��تقات
النفطي ��ة امل�س ��توردة املن�ص ��و�ص
عليها يف هذا القانون من الر�سوم
الكمركية و�ض ��ريبة �إعمار العراق
ملدة �سنتني من تاريخ نفاذ القانون
والذي �أ�ص ��بح نافذ ًا من  17كانون
الثاين .2007
و�أكد الدباغ على �أن عملية ا�سترياد
امل�ش ��تقات النفطية من قبل القطاع
اخلا� ��ص العراق ��ي والأجنبي تتم
ب�إ�ش ��راف وزارة النفط وموافقتها
وح�سب املوا�ص ��فات العاملية التي
حددتها الوزارة.
يف غ�ض ��ون ذل ��ك �أعلن ��ت وزارة
النف ��ط الإيرانية عن بدء ت�ص ��دير
الغ ��از الطبيع ��ي �إىل الع ��راق يف

احلادي والع�شرين من �آذار املقبل
ع�ب�ر الأنب ��وب االي ��راين العراقي
الوا�ص ��ل �إىل �س ��وريا ،م�ؤك ��دة �أن
ن�س ��بة الإجناز بتنفيذ م�شروع مد
الأنب ��وب بلغت  ،%40فيما ك�ش ��فت
عن اجتماع ي�ضم وزراء النفط يف
البلدان الثالثة لبحث تطور العمل
يف الأنبوب.
وقال وزير النفط الإيراين ر�س ��تم
قا�س ��مي يف ت�ص ��ريحات �صحافية
�أن ب�ل�اده ت�س ��تعد لت�ص ��دير الغاز
الطبيعي �إىل العراق بداية ال�س ��نة
الفار�س ��ية املعروف ��ة بـ"ن ��وروز"
التي ت�ص ��ادف احلادي والع�شرين
م ��ن �آذار م ��ن كل ع ��ام" ،مبين� � ًا
�أن العملي ��ة �س ��تتم ع�ب�ر الأنب ��وب
الوا�ص ��ل �إىل �س ��وريا ال ��ذي بلغة

ن�سبة �إجنازه ." %40
و�أ�ض ��اف قا�س ��مي �أن "اللجن ��ة
الثالثي ��ة العراقي ��ة الإيراني ��ة
ال�س ��ورية قد حققت تقدم ًا مر�ضي ًا
يف املج ��ال التقني لت�ص ��دير الغاز
ع�ب�ر الأنب ��وب" ،فيم ��ا ك�ش ��ف عن
اجتماع ثالثي ي�ض ��م وزراء النفط
يف البل ��دان الثالث ��ة لبح ��ث تطور
العمل يف الأنبوب".
يذك ��ر �أن العراق و�إي ��ران قد وقعا
يف �أيلول من العام املا�ضي 2011
اتفاق ًا ت�ص ��در مبوجبه �إيران ما ال
يقل ع ��ن  25مليون مرت مكعب من
الغ ��از الطبيع ��ي �إىل الع ��راق عرب
الأنبوب املذكور لت�شغيل حمطاته
الكهربائية الغازية.
اىل ذل ��ك �أوع ��ز نائ ��ب رئي� ��س

ال ��وزراء ل�ش� ��ؤون الطاقة ح�س�ي�ن
ال�شهر�ستاين بت�سهيل منح �سمات
الدخ ��ول والإقام ��ة للعامل�ي�ن يف
ال�ش ��ركات الأجنبي ��ة العامل ��ة يف
قطاع النف ��ط ،داعي ًا �إىل �ض ��رورة
جت ��اوز الأنظمة الإداري ��ة املعقدة
الت ��ي حت ��د م ��ن �س ��رعة وت�ي�رة
الإنتاج.
وق ��ال بي ��ان ملكت ��ب ال�شهر�س ��تاين
تلق ��ت "ال�س ��ومرية نيوز" ن�س ��خة
منه ،عل ��ى هام�ش لقائ ��ه مدير عام
اجلن�س ��ية والإقامة اللواء يا�س�ي�ن
اليا�سري ومدير عام دائرة العقود
يف وزارة النف ��ط مهدي العميدي،
�إنه "�أوعز بو�ضع �آلية جديدة ملنح
�س ��مات الدخول والإقامة للعاملني
يف ال�شركات الأجنبية العاملة يف
قط ��اع النف ��ط عل ��ى �أن ال تتج ��اوز
الأ�سبوعني".
ودعا ال�شهر�س ��تاين �إىل "�ضرورة
جت ��اوز الأنظمة الإداري ��ة املعقدة
التي حتد من �سرعة وترية الإنتاج
من قبل هذه ال�شركات".
وعل ��ى �ص ��عيد ذي �ص ��لة �أعلن ��ت
�شركة نفط اجلنوب احلكومية �أن
�ش ��ركة �ش ��ل الربيطانية الهولندية
و�ش ��ركاءها يخطط ��ون لإنت ��اج
� 175ألف برمي ��ل من النفط اخلام
يف الي ��وم م ��ن حق ��ل جمن ��ون يف
حمافظة الب�ص ��رة جن ��وب العراق
قرب احلدود مع �إيران ،ابتداء من
�آب .2012
وق ��ال نائ ��ب مدي ��ر �ش ��ركة نف ��ط
اجلنوب في�صل وادي لـ"داو جونز
الإخباري ��ة"� ،إن "احتياطي النفط
يف حق ��ل جمنون بالب�ص ��رة ،الذي
ينت ��ج بني  50و� 60ألف برميل يف
اليوم ،يبلغ  12.6مليار برميل".
و�أ�ض ��اف وادي �أن "�ش ��ركة �ش ��ل
و�ش ��ركاءها ي�س ��عون �إىل �إنت ��اج
� 175ألف برمي ��ل من النفط اخلام
يومي ًا م ��ن حقل جمنون يف �ش ��هر
�آب املقبل".
م ��ن جهته� ،أكد مدير عام م�ش ��روع
حقل جمنون يف �ش ��ركة �شل �أويل

مايكل�س ��نتاد �أن �ش ��ركته �أكمل ��ت
�أعمال حفر بئ ��ر نفطية واحدة من
�أ�ص ��ل  15ت�سعى �إىل حفرها خالل
العام احلايل.
و�أ�ضاف مايكل�سنتاد �أن "من�صتني
حلف ��ر �آب ��ار النف ��ط تعم�ل�ان حالي ًا
يف احلق ��ل ،فيم ��ا الثالثة �ست�ص ��ل
قريب� � ًا" ،م�ش�ي�ر ًا �إىل �أن "الإنت ��اج
م�س ��تمر يف نحو ت�س ��ع �آبار كانت
ق ��د حفرتها �ش ��ركة نف ��ط اجلنوب
قبل توقيع العقد مع �شركة �شل".
وب�ي�ن مايكل�س ��نتاد �أن "�ش ��ل تقدم
امل�س ��اعدة والتوجي ��ه لل�ش ��ركة
العامة للم�شاريع النفطية العراقية
 ))SCOPالت ��ي تبن ��ي �أنبوب� � ًا
بط ��ول  75كيلوم�ت�ر ًا لرب ��ط حقل
جمنون مب�ستودعات النفط اخلام
يف جزي ��رة الف ��او ،كمحط ��ة قب ��ل
ت�ص ��ديره �إىل اخللي ��ج" ،متوقع� � ًا
�إكمال بناء الأنبوب العام احلايل.
و�أ�ض ��اف مايكل�س ��نتاد �أن "�ش ��ل
�س ��تبد�أ مب�س ��ح زلزايل ع ��ن طريق
املناق�ص ��ة بع ��د االنتهاء م ��ن �إزالة
الألغ ��ام الت ��ي خلفته ��ا احلرب بني
الع ��راق و�إيران" ،الت ��ي بد�أت عام
 1980وا�ستمرت ثماين �سنوات.
و�أك ��د مايكل�س ��نتاد �أن "260
موظف� � ًا من �ش ��ركة نف ��ط اجلنوب
و�أل ��ف عراق ��ي يعمل ��ون يف حق ��ل
جمنون".
ويع ��د حق ��ل جمن ��ون واح ��دا م ��ن
�أ�ص ��ل  11حق�ل� ًا نفطي� � ًا تناف�س ��ت
عليها �ش ��ركات النف ��ط العاملية بني
عامي  2009و ،2010ويتوقع �أن
تتم زيادة الإنتاج فيه من � 2.7إىل
 8ماليني برمي ��ل يومي ًا على الأقل
مع نهاية عام .2020
يذكر �أن �ش ��ركتي �ش ��ل الربيطانية
الهولندي ��ة وبرتونا� ��س املاليزي ��ة
ربحت ��ا املناق�ص ��ة ع ��ام 2009
لتطوي ��ر حق ��ل جمن ��ون النفط ��ي
يف الب�ص ��رة ،وتبلغ ح�صة الأوىل
 %45والثاني ��ة � %30أم ��ا الن�س ��بة
املتبقية فهي من ح�ص ��ة �شركة نفط
اجلنوب احلكومية.

مقرتح لت�شكيل "الهيئة امل�ستقلة ل�ش�ؤون الإ�سكان" ت�����ص��ن��ي��ع ����س���ي���ارات ه���ون���داي يف ال��ع��راق
بغداد  /متابعة املدى
ك�ش ��فت جلنة االقت�صاد واال�ستثمار عن �أنها ب�صدد تقدمي
مقرتح مل�ش ��روع قانون لت�ش ��كيل هيئة م�س ��تقلة ل�ش� ��ؤون
اال�س ��كان ،م�ش�ي�ر ًة �إىل �أن يف حال املوافقة على ت�ش ��كيل
تل ��ك الهيئ ��ة ف�إنه ��ا �س ��توفر مئ ��ات االالف م ��ن الوحدات
ال�سكنية يف البالد.
وقال ع�ض ��و جلنة االقت�ص ��اد واال�س ��تثمار عبد احل�س�ي�ن
عبطان لـ"�شفق نيوز" �إن جلنته عملت طيلة املدة املا�ضية
ومب�س ��اهمة ع ��دد من اع�ض ��اء جمل� ��س الن ��واب وخرباء
وخمت�ص�ي�ن على اعداد مقرتح م�ش ��روع قانون لت�ش ��كيل
هيئ ��ة م�س ��تقلة تعن ��ى ب�ش� ��ؤون توف�ي�ر ال�س ��كن املالئ ��م
للمواطنني وبا�سعار متوا�ضعة" ،مبين ًا �أن "اللجنة انهت
املراحل االخرية لهيكلية املقرتح".
و�أ�ضاف عبطان �أن "من �أكرب امل�شاكل التي تواجه املواطن

العراقي هي م�ش ��كلة ازمة ال�س ��كن التي يواجهها حاليا"،
الفت ًا �إىل �أنه "يف حال متت املوافقة على هذا املقرتح ف�إنه
�سيوفر مئات الآالف من الوحدات ال�سكنية".
و�أ�ش ��ار ع�ضو اللجنة االقت�ص ��ادية �إىل �أن "املقرتح �سيت ّم
تقدمي ��ه يف بداي ��ة �آذار املقب ��ل ،واالع�ل�ان عن ��ه ب�ش ��كل
مف�صل".
وكانت ع�ض ��و جلنة اخلدم ��ات واالعم ��ار النيابية كميلة
املو�سوي قد توقعت لـ"�شفق نيوز" بداية ال�شهر اجلاري
�أن تبل ��غ حاج ��ة البالد خم�س ��ة ماليني وحدة �س ��كنية يف
حال دخول ال�شركات اال�ستثمارية التي �ستعمل مبختلف
القطاع ��ات .يذك ��ر �أن بغ ��داد وحمافظ ��ات اخ ��رى ت�ش ��هد
ارتفاع ��ا كبريا يف ا�س ��عار العقارات وقطع االرا�ض ��ي يف
ظ ��ل ازمة �س ��كن حادة عج ��زت احلكوم ��ات املتعاقبة على
ايجاد حل لها ،فيما ي�شهد اقليم كرد�ستان العراق ارتفاعا
هائال لأ�سعار العقارات ب�سبب تدفق امل�شرتين العرب.

ت�أخر �إقرار املوازنة �سيت�سبب بخ�سارة وزارة
التجارة  150مليون دوالر
بغداد /وكاالت
�أكدت اللجنة االقت�ص ��ادية الربملانية �أن
ت�أخر �إقرار املوازنة العامة للبالد للعام
احل ��ايل �سيت�س ��بب بخ�س ��ارة وزارة
التج ��ارة  150مليون دوالر ،ويف حني
�أ�ش ��ارت �إىل �س ��عي احلكوم ��ة لزي ��ادة
املوازنة اال�س ��تثمارية خالل ال�سنوات
املقبلة ،دعت �إىل �ض ��رورة دعم القطاع
اخلا� ��ص والقطاع ��ات االقت�ص ��ادية
الأخرى.
وق ��ال نائ ��ب رئي� ��س اللجن ��ة حمم ��د
�س ��لمان ال�سعدي لـ"ال�س ��ومرية نيوز"،
�إن "ت�أخ ��ر �إق ��رار املوازن ��ة العراقي ��ة
للع ��ام احل ��ايل � 2012س ��ي�ؤثر �س ��لبا
عل ��ى جمال� ��س املحافظات وال ��وزارات
العراقي ��ة وخا�ص ��ة وزارة التج ��ارة"،
مبين ��ا �أن "ت�أخ ��ر �إقراره ��ا �سيت�س ��بب
بخ�س ��ارة وزارة التج ��ارة  150مليون
دوالر بح�س ��ب قول م�س� ��ؤويل الوزارة
الذي ��ن مت ا�ست�ض ��افتهم يف جمل� ��س
النواب خالل الفرتة املا�ضية".
و�أ�ض ��اف ال�س ��عدي �أن "ع ��دم و�ص ��ول
امليزانية اخلا�صة بالوزارات يف الوقت
املحدد لها �س ��تحرم وزارة التجارة من
تنظيم عقود مع بع�ض الدول بالن�س ��بة

لبع�ض م ��واد احل�ص ��ة التموينية التي
ت�شهد انخفا�ض ��ا يف الوقت احلا�ضر"،
م�ش�ي�را �إىل �أن "الوزارة �ست�ضطر �إىل
�شراء هذه املواد ب�أ�سعار �أعلى يف وقت
الحق".
وتابع ال�سعدي �أن "احلكومة العراقية
ت�سعى �إىل زيادة املوازنة اال�ستثمارية
للأع ��وام القادم ��ة لت�ص ��ل �إىل %60
�ش� ��أنها �ش ��ان املوازن ��ات اال�س ��تثمارية
يف دول الع ��امل" ،معت�ب�را �أن "املوازنة
اال�س ��تثمارية للع ��ام احل ��ايل والبالغة
 %37خطوة متقدمة مقارنة بال�سنوات
املا�ضية".
ودعا ال�س ��عدي احلكوم ��ة العراقية �إىل
"تنمي ��ة وم�س ��اعدة القط ��اع اخلا� ��ص
العراق ��ي والنهو� ��ض بالقطاع ��ات
االقت�ص ��ادية الأخ ��رى لتوف�ي�ر م ��وارد
�أخ ��رى للموازنة العراقي ��ة" ،الفتا �إىل
�أن "العراق م ��ا زال يعتمد يف موازنته
ال�س ��نوية عل ��ى  %90م ��ن ال ��واردات
النفطية والتي غالبا ما تكون �أ�س ��عاره
متقلبة".
وق ��ررت رئا�س ��ة جمل� ��س الن ��واب ،يف
ال�س ��اد�س م ��ن �ش ��هر �ش ��باط احل ��ايل،
ت�أجي ��ل جل�س ��ة الربمل ��ان ال� �ـ 19م ��ن
الف�ص ��ل الت�ش ��ريعي الث ��اين لل�س ��نة

الت�ش ��ريعية الثانية �إىل الـ 14من �ش ��هر
�ش ��باط احلايل ،لعدم اكتمال الن�ص ��اب
القان ��وين ،والت ��ي كان من املق ��رر فيها
ا�ستمرار مناق�شة قانون املوازنة العامة
االحتادية لل�س ��نة املالية  2012بعد �أن
مت قراءتها القراءة الثانية لها يف الـ31
من �شهر كانون الثاين املا�ضي.
و�أعلن وزي ��ر املالية رافع العي�س ��اوي،
يف كان ��ون الأول م ��ن العام  ،2011عن
�إق ��رار احلكوم ��ة للموازن ��ة العراقي ��ة
لع ��ام  2012الت ��ي بلغ ��ت  117ترليون
دين ��ار وبعج ��ز بلغ  14ترلي ��ون دينار،
وباعتم ��اد �إنت ��اج مليون�ي�ن و600
�أل ��ف برمي ��ل يوميا وب�س ��عر  85دوالر
للربميل الواحد.
وطال ��ب رئي�س جمل�س النواب �أ�س ��امة
النجيفي ،يف الـ 28من ت�ش ��رين الثاين
 ،2011ب�ض ��رورة الإ�س ��راع يف اجناز
املوازن ��ة ال�س ��نوية للع ��ام  2012خالل
م ��دة ق�ص�ي�رة ،م�ؤك ��د ًا عل ��ى �ض ��رورة
ع ��دم امل�س ��ا�س بحق ��وق املحافظات يف
�ض ��خ الأم ��وال باجتاه �إقامة امل�ش ��اريع
واال�س ��تثمارات ،فيم ��ا �أكد ال�ص ��ندوق
الدويل �أنه يعمل على تخفي�ض وتقليل
املوازن ��ة اجلارية يف ميزاني ��ة العراق
لعام .2012

بغداد  /قي�س عيدان
�أعل ��ن مدي ��ر ع ��ام ال�ش ��ركة العامة ل�ص ��ناعة
ال�س ��يارات عدن ��ان احم ��د رزي ��ن ع ��ن قرب
توقي ��ع عق ��د لإنت ��اج �س ��يارات هون ��داي
الكورية قريبا يف العراق.
وق ��ال رزي ��ن يف بي ��ان� :إن �ش ��ركته حقق ��ت
جناح ًا ملحوظ ًا بعد �إبرامها عقود ًا لل�شراكة
مع عدد من امل�س ��تثمرين وال�شركات العاملية
املتخ�ص�صة ب�ص ��ناعة ال�شاحنات و�سيارات
ال�ص ��الون مبختلف �أنواعها بهدف حت�سني
الأداء الإنتاجي واملايل لل�ش ��ركة واالرتقاء
بالنوعي ��ة ورفد ال�س ��وق بكل م ��ا هو جديد
ومتط ��ور وب�أ�س ��عار مالئمة.وا�ض ��اف� :أن
وزارة ال�ص ��ناعة واملع ��ادن وت�ش ��جيع ًا م ��ن
احلكوم ��ة العراقي ��ة للمنت ��ج املحل ��ي قامت
بالتوجه نحو �إبرام عقود امل�شاركة وح�سب
قان ��ون ال�ش ��ركات رق ��م ( )22ل�س ��نة 1997
مع عدد من ال�ش ��ركات العاملية املتخ�ص�ص ��ة
ب�ص ��ناعة و�إنت ��اج ال�ش ��احنات بجمي ��ع
�أنواعها ك�شركة مار�سيد�س االملانية ورينو
الفرن�س ��ية و�س ��كانيا وفولف ��و ال�س ��ويدية
وال�ش ��ركات الإيراني ��ة وال�ص ��ينية لإنت ��اج
�س ��يارات ال�ص ��الون على اختالف �أنواعها،
كم ��ا �أن ال�ش ��ركة تفاو� ��ض حالي� � ًا �ش ��ركات
بروت ��ون وكي ��ا وهون ��داي لغر� ��ض توقيع

عق ��ود جدي ��دة معه ��ا .وتاب ��ع� :أن ال�ش ��ركة
قام ��ت يف وق ��ت �س ��ابق ب�إن�ش ��اء خط ��وط
جتميعية وت�صنيعية وتوا�صل التو�سع يف
مراحل الت�صنيع حلني �أن ت�صبح قادرة على
�صناعة و�إنتاج �سيارة عراقية يف امل�ستقبل
القريب خا�صة بعد تنفيذها برامج التدريب
والت�أهيل ملالكاتها العاملة والتي �أ�ص ��بحت
م�ؤهل ��ة بالكام ��ل وق ��ادرة عل ��ى جتمي ��ع
وت�ص ��نيع ال�سيارات.واو�ض ��ح �أن ال�ش ��ركة

انته ��ت �أي�ض� � ًا م ��ن �إع ��داد درا�س ��ة ج ��دوى
اقت�ص ��ادية لإن�ش ��اء معمل متكامل ل�ص ��ناعة
�سيارة عراقية بتمويل من ال�شركة ووزارة
املالي ��ة يف ح ��ال �أن ت�س ��مح التعليمات بذلك
وقد القت هذه الدرا�س ��ة قبول وا�ستح�سان
معايل وزير ال�صناعة واملعادن.
و�أ�ش ��ار اىل �أن االتف ��اق الذي تو�ص ��لت اليه
ال�شركة مع م�صرف الر�شيد مبنح املواطنني
�سلفة مببلغ ( )17مليون دينار مقابل �شراء

�س ��يارة من �إنتاج ال�ش ��ركة العامة ل�ص ��ناعة
ال�س ��يارات م�ش�ي�را اىل �أن ال�ش ��ركة ب�ص ��دد
التفاو� ��ض م ��ع ال�ش ��ركة العام ��ة لتج ��ارة
ال�سيارات التابعة لوزارة التجارة للتباحث
ح ��ول �إمكاني ��ة التع ��اون والتن�س ��يق ب�ي�ن
الطرف�ي�ن واالتفاق عل ��ى �أن تكون ال�ش ��ركة
العام ��ة ل�ص ��ناعة ال�س ��يارات ه ��ي املنتج ��ة
وال�ش ��ركة العام ��ة لتج ��ارة ال�س ��يارات هي
امل�سوقة لإنتاجها.

حتذيرات من ت�أثر االقت�صاد
الوطني بالأزمة الأوروبية

فندق خم�س جنوم ومركز جتاري يف كركوك
بتكلفة �أكرث من  31مليون دوالر

بغداد /متابعة املدى

كركوك /وكاالت

حذر ع�ضو اللجنة االقت�صادية النائب ق�صي جمعة من ت�أثري االزمة االقت�صادية
االوربية على االقت�صاد العراقي من ناحية الت�صدير النفطي.
وقال جمعة (الوكالة االخبارية لالنباء)� :إن العامل اليوم �أ�ص ��بح مت�ص�ل� ًا بع�ضه
ببع�ض ف�أي �أزمة اقت�ص ��ادية عاملية ت�ض ��رب �أمريكا �أو �أوربا فانها �س ��ت�ؤثر على
اقت�صاديات دول العامل املنتجة للنفط كون الطلب للحاجات �سينخف�ض واالنتاج
�أي�ض ًا �سيقل.
وا�ض ��اف� :أن البلد يت�أثر ب�أي �أزمة عاملية وب�ش ��كل مبا�شر كون اقت�صاده �أحادي
اجلان ��ب ومعتم ��دا كلي ًا على االي ��رادات النفطي ��ة ،مبين ًا �أن االزمة االقت�ص ��ادية
ت�س ��تهدف بالدرجة اال�س ��ا�س النفط من خالل قلة الطلب على �شرائه.وتابع� :أن
يف حال انكما�ش اليورو يف اال�س ��واق االوربية �سي�ؤثر على االقت�صاد العراقي
من ناحية الت�صدير النفطي.
يذكر ان منظمة �أوبك اعربت عن تخوفها يف حال ا�س ��تمرار االزمة االقت�ص ��ادية
االوربية من خالل قلة الطلب على �ش ��راء النفط وانخفا�ض ا�سعاره حيث ت�شهد
اورب ��ا ازم ��ة اقت�ص ��ادية عاملي ��ة جدي ��دة ادت اىل انكما�ش اليورو يف اال�س ��واق
االوربية ،ما جعل الكثري من املعامل االوربية متوقفة كما يف اليونان.

�أعلن ��ت هيئ ��ة اال�س ��تثمار يف حمافظ ��ة كركوك عن
و�ض ��ع احلج ��ر الأ�س ��ا�س مل�ش ��روع مرك ��ز جت ��اري
وفن ��دق خم�س جن ��وم ،مبينة �أن الكلف ��ة الإجمالية
لتنفيذ امل�شروع تبلغ �أكرث من  31مليون دوالر.
وق ��ال نائ ��ب مدي ��ر الهيئ ��ة ا�س ��عد فا�ض ��ل و�س ��مي
لـ"ال�س ��ومرية ني ��وز"� ،إن "حماف ��ظ كرك ��وك جن ��م
الدي ��ن عم ��ر ك ��رمي ورئي� ��س جمل� ��س املحافظ ��ة
ح�س ��ن ت ��وران ،و�ض ��عنا حجر الأ�س ��ا�س مل�ش ��روع
مرك ��ز جت ��اري (م ��ول) وفن ��دق خم�س جن ��وم هو
الأول م ��ن نوع ��ه يف املحافظ ��ة ،بح�ض ��ور عدد من
امل�س� ��ؤولني املحليني" ،مبين ��ا �أن "الكلفة الإجمالية
للم�ش ��روع تبل ��غ  31مليون ��ا و� 58أل ��ف دوالر".
و�أ�ض ��اف و�سمي �أن "امل�شروع �سيكون اكرب جممع
ترفيهي يف املحافظة ،وي�ض ��م فندق ًا راقي ًا وجممع ًا

جتاري� � ًا ومطاع ��م وم�س ��ابح يف منطقة به ��و بلدية
كرك ��وك و�س ��ط املدين ��ة" ،م�ش�ي�را �إىل �أن "�إجازته
اال�س ��تثمارية منح ��ت ملجموع ��ة �ش ��ركات ري ��كاين
العراقي ��ة التي تعم ��ل يف �إقليم كرد�س ��تان العراق،
بال�شراكة مع جمموعة �شركات تركية".
و�أو�ض ��ح نائب مدير هيئة اال�س ��تثمار يف حمافظة
كركوك� ،أن "امل�ش ��روع يقام على م�س ��احة � 28ألف
مرت مربع" ،الفت ًا �إىل �إن "امل�ش ��روع ي�ؤمل �أن ينجز
خ�ل�ال ثالث �س ��نوات" .يذك ��ر �أن هيئة اال�س ��تثمار
يف حمافظ ��ة كركوك �أعلن ��ت يف اخلام�س من متوز
 2011املا�ضي ،عن منح رخ�صتني جديدتني لإن�شاء
فندقني ي�ضمان جممعات �س ��ياحية وجتارية بكلفة
نحو  37مليون دوالر والرخ�ص ��تان تتعلقان ببناء
فندق�ي�ن وجممع ��ات �س ��ياحية وجتاري ��ة م ��ن قب ��ل
�ش ��ركتني عراقيتني تعمالن بال�ش ��راكة مع �ش ��ركات
تركية �أي�ض ًا.

