
 يف الظروف املالية ال�صعبة التي مير بها االقت�صاد 
العراقي ب�صبب تذبذب ا�صعار النفط اخلام يف اال�صواق 
االنتاج  حجم  حول  الكربى  الدول  وتناف�س  العاملية 
للعراق  املالية   2017 موازنة  ج��اءت  والت�صدير 
التي  الفقرات  من  العديد  على  تق�صفي وحتوي  ب�صكل 
ايقاف  ومنها  املجتمع  �رشائح  على  ���رشراً  ت�صب 
التعيينات يف جميع الوزارات للعام املقبل, اإىل ذلك 
عقدت رئا�صة جمل�س النواب العراقي جل�صة اعتيادية 
اأبرزها  القوانني  اأم�س االثنني ملناق�صة عدد من  يوم 

م�رشوع قانون املوازنة العامة لعام 2017.
االإي����رادات  ع��ن  ك�صفت  النيابية  املالية  اللجنة   
ب�79  تقدر  والتي   2017 عام  موازنة  يف  املتوقعة 
البالغة  النفقات  اجمايل  اإىل  اإ�صافة  دينار,  مليار 

100 مليار دينار.
تابعته  الربملان  داخل  للجنة  �صحفي  موؤمتر  ويف   
يف  املتوقعة  "االيرادات  باأن  ذكرت  )اجلورنال( 
 ,2017 ع���ام  م���وازن���ة 

تقدر ب� 79 مليار دينار, وب�صعر 42 دوالرا للربميل 
الف برميل يوميًا,  3 مليون و750  الواحد, وبن�صبة 
واأ�صافت  الواحد" ,  للدوالر   )1182( وب�صعر �رشف 
بلغ  النفقات  "اجمايل  اأن  ت�رشيحاتها,  يف  اللجنة 
 )75( و  ا�صتثمارية,   )25( اىل  تنق�صم  مليار,   100
تبلغ  اقليم كرد�صتان  "ح�صة  اأن  ت�صغيلية", مو�صحا 
)%17( من �صمنها م�صتحقات ال�رشكات النفطية يف 

االقليم ".
يف  التعيينات  اإىل  النظر  املالية  اللجنة  وتلفت   
كافة  يف  ب��وزارة  املرتبطة  غري  واجلهات  ال��وزارات 
ايقاف  عن  ف�صال  متوقفة,  مركزيًا  املمولة  اجلهات 
التعيينات من درجة مدير عام فما فوق, اإال يف حالة 
"فر�س  اإىل  منوها  لذلك",  خم�ص�صة  درج��ة  وج��ود 
جميع  على  دينار  الف  ب�)25(  تقدر  ا�صافية  ر�صوم 

تذاكر ال�صفر".
 وت�صمن م�رشوع موازنة العام القادم بح�صب اللجنة 
املالية "تخفي�س اعداد ال�صيارات للم�صوؤولني, مبعدل 
�صيارات  و4  الثالث,  ال�صلطات  لروؤ�صاء  �صيارات   5
لكل نائب لرئي�س جمل�س النواب, و3 �صيارات لوكالء 
الوزارات ومن بدرجتهم, اإ�صافة اإىل �صيارتني للمدراء 
العامني".  واأ�صارت, اإىل "تخفي�س 
ع��������������دد 

املوؤمترات  كافة  وايقاف   ,25% بن�صبة  املوظفني 
اخلارجية, وتقليل نفقات االيفاد وايام ال�صفر, ف�صال 
التجارية  واملمثليات  القن�صليات  كافة  غلق  عن 
والع�صكرية والثقافية ودجمها مع ال�صفارات", موؤكدة 
يف الوقت نف�صه "ا�صتقطاع ن�صبة 4.8 % من جميع 
ال�صعبي  احل�صد  لدعم  واملتقاعدين,  املوظفني  رواتب 

والنازحني".
 فيما عدت اخلبرية يف �صوؤون االقت�صاد �صالم �صمي�صم 
ت�رشيحات اللجنة املالية ب�"املنطقية جدا" , وبينت 
خالل ت�رشيح ل�)اجلورنال( انه يتفق مع احلالة التي 
يف  العجز  وظاهرة  العراقي  االقت�صاد  منها  يعاين 

املوازنة العامة. 
هو  االم��ر  ه��ذا  ان  االقت�صادية  اخل��ب��رية  وتعتقد   
ال�صيولة  �صحة  من  العراق  يعانيه  ملا  طبيعي  نتاج 
من  الع�صكرية  النفقات  تفاقم  ومن  جهة  من  املالية 
البع�س حاجة  ي�صتثمر  الذي  الوقت  اخرى, يف  جهة 
ال��درج��ات  اع��ط��اء  فيعلنون  للوظائف  امل��واط��ن��ني 
الوظيفية التي ت�صكل يف حقيقة االمر ا�صتثمارا حلاجة 
  . انتخابية مبكرة  املواطنني من اجل حتقيق دعاية 
مظهر  الوزراء  لرئي�س  االقت�صادي  امل�صت�صار  وك�صف 
املوظفني  اع��داد  اأن  املا�صي,  ال�صهر  �صالح  حممد 
 4.5 تبلغ  العراق  يف  الدولة  وموؤ�ص�صات  دوائ��ر  يف 
مليون موظف, فيما ا�صار اىل اأن التعيينات 
"نوعية"  �صتكون 

يف  �صالح  وقال    .2017 املقبل  العام  موازنة  يف 
حديث �صحفي, اإن "الدولة العراقية فيها 4.5 مليون 
بالوظائف  مرتهلة  الدولة  ان  يعني  وه��ذا  موظف 
احلكومية وبالتايل يجب ان يكون هناك تعيني نوعي 
يف هذا الظرف املايل ال�صعب", موؤكدا ان "التعيينات 

مل تغلق ولكن اقت�رشت على احلاجة الفعلية للبلد".
بحاجة  ال�صحي  "القطاع  ان  �صالح  واأ���ص��اف   
هناك  فان  وبالتايل  فيها,  عجز  لوجود  للتعيينات 
متثل  وهي  فيها  ال�صحي  والكادر  لالأطباء  تعيينات 
اولوية الأنها تتعلق بحياة النا�س", مبينا ان "هناك 
للدفاع  واأي�صا  والتعليم  للرتبية  اي�صا  تعيينات 
هناك  ان  كما  ح��رب,  يف  ال��ع��راق  الن  والداخلية 
تعيينات ل وزارة العدل وتعيينات اخرى قليلة لبع�س 

موؤ�ص�صات الدولة".
النواب  جمل�س  يف  القانونية  اللجنة  ع�صو  اأن  يذكر   
 – حزيران   –  20( االثنني  اعلنت  الهاليل,  ابت�صام 
وزارات  خم�س  ا�صتثنت   2017 موازنة  ان   ,)2016
هي الدفاع والداخلية والزراعة والبلديات واال�صكان 
واالعمار من قرار ايقاف التعيينات ملدة ثالث �صنوات 
معدالت  بزيادة  �صي�صاهم  ذلك  اأن  من  حذرت  لكنها 
اإن  �صحفي  ت�رشيح  خالل  الهاليل  وقالت  البطالة.  
اإجراء  �صنوات  ثالث  ملدة  التعيينات  ايقاف  “قرار 
انه  اىل  ا�صافة  البطالة  ن�صبة  من  و�صيزيد  خاطئ 
و�صي�صاهم  العراقية  العائلة  ثقيال على  �صي�صكل عبئا 

بتدهور احلالة االقت�صادية”.

انعكاسات أسعار النفط والتوقعات 
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الثالثاء

اقتصاديات العراق إيقاف جميع التعيينات

 في موازنة 2017.. استقطاع 4.8 % من رواتب الموظفين والمتقاعدين 
بغداد – علي كريم اذهيب

بيئة المدن.. أيها األكثر 

تلوثا وأيها األكثر نظافة؟

ارتفاع أسعار النفط يعيد 
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العراق يطالب أوبك بإعفائه 
من قيود اإلنتاج

 اأعلن��ت وزارة الكهرب��اء, ع��ن عودة حمط��ة الدب�س الغازي��ة يف كركوك اىل 
اخلدمة, م�صرية اىل اأن املحطة تعمل حاليًا وبقدرة انتاجية 60 ميغاواط.

 وق��ال املتح��دث الر�صم��ي با�ص��م ال��وزارة م�صع��ب املدر�س يف بي��ان ورد 
)اجلورن��ال(, اإن "امل��الكات الهند�صي��ة والفنية يف املديري��ة العامة الإنتاج 
الطاق��ة الكهربائي��ة يف �ص��الح الدين قد متكن��ت, من اإعادة حمط��ة الدب�س 
الغازي��ة الت��ي طالتها يد االره��اب الداع�صي فجر يوم اجلمع��ة املا�صية اىل 

اخلدمة بعد اجراء ال�صيانة لغرفة ال�صيطرة".
 واأ�ص��اف املدر���س, اأن "املحطة تعم��ل حاليًا وبطاق��ة اإنتاجية قدرها 60 
ميغاواط".  هذا وهاجمت ع�صابات داع�س االرهابية فجر اجلمعة املا�صية, 
عدداً من املقار االأمني��ة واحليوية يف املحافظة عرب م�صلحني وانتحاريني, 

بينها هجومان انتحاريان ا�صتهدفا حمطة الدب�س لتوليد الطاقة.

 اأعلن��ت هيئ��ة اال�صتثم��ار يف حمافظ��ة الب���رشة ام�س االثن��ني, عزمها عقد 
موؤمتر ا�صتثم��اري يف الكويت نهاية �صهر ت�رشين االول احلايل, لطرح 200 
م�رشوع لتطوير املحافظة فيما اكدت املوافقة على بناء جممع �صكني قرب 
مطار الب�رشة الدويل عن طريق م�صتثمر كويتي, �صكت �صعوبة اجراءات منح 

�صمة الدخول للم�صتثمرين االجانب وربط املوافقات ببغداد.
 وق��ال رئي���س هيئ��ة ا�صتثم��ار الب���رشة عل��ي جا�ص��ب, يف ت�رشي��ح ورد 
)اجلورن��ال( اإن "الهيئة عازم��ة على عقد موؤمتر ا�صتثماري يف دولة الكويت 
نهاي��ة �صهر ت�رشي��ن االأول احلايل", مبينا, اأن "املوؤمت��ر �صي�صهد طرح 200 
م���رشوع ا�صتثم��اري يف الب���رشة وح��ث امل�صتثمرين الكويتي��ني واالأجنبي 
عل��ى العم��ل يف املحافظ��ة".  واأ�صاف جا�ص��ب, اأن "املوافق��ة ح�صلت على 
بن��اء م�صتثم��ر كويت��ي ملجم��ع �صكني ق��رب مطار الب���رشة ال��دويل, �صمال 
غ��رب املدينة", م�ص��ريا اإىل اأن "الهيئة تنتظر ا�صتكم��ال االإجراءات املتعلقة 

بامل�رشوع للمبا�رشة بتنفيذه".

 نا�ص��د رئي���س جمل�س ق�صاء اخلالدية يف حمافظ��ة االأنبار علي داود, وزارة 
االعمار واالإ�صكان باإعادة تاأهيل ج�رش ال�صقالوية �رشق الق�صاء.

 وق��ال داود يف حدي��ث �صحف��ي, اإن "ج���رش ال�صقالوية الراب��ط بني ناحية 
احلبانية التابعة لق�صاء اخلالدية وناحية ال�صقالوية �صمال الفلوجة, يوجد 
فيه ف�صاء �صاقط دمر نتيجة العمليات الع�صكرية واالرهابية �صابقا", مبينا 

اأن "اجل�رش واقع على نهر الفرات".
 ونا�ص��د داود, وزارة االعمار واالإ�ص��كان ب�"اإعادة تاأهيل اجل�رش كون موقعه 
ا�صرتاتيجي��ا ويرب��ط ناحية احلباني��ة بناحية ال�صقالوي��ة و�صوال اىل اخلط 

الدويل ال�رشيع".
 يذك��ر ان البن��ى التحتي��ة للج�صور يف حمافظ��ة االنبار ت���رشرت غالبيتها 
نتيج��ة العملي��ات الع�صكرية و"االرهابي��ة" بعد دخول تنظي��م "داع�س" اىل 

املحافظة مطلع عام 2014.

 طرح��ت ال�رشك��ة العام��ة لل�صناع��ات البرتوكيمياوي��ة , 
نح كعق��ود م�صاركة  اأم�س االثن��ني, فر�ص��ة ا�صتثمارية متمُ
مل�رشوع ف�صل الغازات والذي �صيتم مبوجبه ان�صاء معمل 
الإنتاج الغ��ازات ال�صناعية والطبي��ة يوؤمن حاجة ال�صوق 
املحلي��ة والتي تكلف ميزانية الدول��ة با�صتريادها مبالغ 

عالية من العملة ال�صعبة.
 وبح�ص��ب بي��ان ل��وزارة ال�صناع��ة ورد )اجلورن��ال( فقد 

قال مدير اعالمها عب��د الواحد ال�صمري اإنه "مبوجب عقد 
امل�صاركة هذا �صيتم جتهيز ون�صب وت�صغيل معمل متكامل 
الإنت��اج الغ��ازات ال�صناعي��ة والطبية مبا في��ه الت�صاميم 
والوثائ��ق وجمي��ع االعم��ال املدنية م��ن بناي��ة للمعمل 
واخلدم��ات وفح���س للوحدات على ان يت��م ذلك باإ�رشاف 
ط��رف ثال��ث معتم��د لتقييم امل���رشوع ومعدات��ه على ان 

يكون جتهيز امل�رشوع من منا�صئ عاملية ر�صينة".
 وب��ني ال�صم��ري ان م��ن ه��ذه املنتجات والتي له��ا الدور 
الكب��ري يف �صد حاجة ا�صواقن��ا املحلية ال�صيما ان وحدات 

االنتاج التي �صيقوم عليها امل�رشوع هي وحدة انتاج غاز 
النرتوجني ال�صائ��ل والذي تقدر حاجة ال�صوق اىل 2250 
ط��ن �صهريا حيث ان م�ص��ايف اجلنوب وحدها حتتاج اىل 
150 ط��ن �صهريا و���رشكات احلف��ر والتنقيب 600 طن 
�صهري��ا, منوه��ا اىل ان �صعر الطن الواح��د من النرتوجني 
ال�صائ��ل 450 دوالرا.  واأ�ص��اف ان انت��اج االوك�صج��ني 
ال�صائ��ل والذي ي�صكل احد وحدات ه��ذا امل�رشوع يعترب له 
�رشورة كب��رية لال�صتخدامات الطبي��ة وال�صحية وتنقية 
املي��اه بحي��ث تبل��غ حاجة ال�ص��وق له 300 ط��ن �صهريا, 

اأن ا�صواقن��ا املحلي��ة تفتق��د غ��از االرك��ون  م�ص��ريا اىل 
وال��ذي ميث��ل اخل��ط االنتاج��ي الثال��ث له��ذا امل���رشوع 
ذات اال�صتخ��دام ال�صناع��ي وخ�صو�ص��ا يف ال�صناع��ات 
الكهربائية مثل �صناعة امل�صابيح واالجهزة االلكرتونية 
ا�صاف��ة اىل اعمال اللحام حيث تبل��غ حاجة ال�صوق لغاز 
االرك��ون 250 ط��ن �صهري��ا.  وخت��م ان امل�صن��ع اجلديد 
املزم��ع ان�صاءه ب�صيغة عق��ود امل�صارك��ة �صي�صهم يف �صد 
حاج��ة اال�صواق املحلية من الغازات املختلفة اال�صتخدام 

وينتج بنقاوة عالية جدا ت�صل اىل 99.99.

 طال��ب وزي��ر النفط جب��ار اللعيبي, منظم��ة اوبك, باإعفاء الع��راق من قيود 
االإنتاج ب�صبب احلرب التي يخو�صها �صد داع�س االرهابية.

 وق��ال وزير النف��ط بح�صب بيان مقت�صب اإن "الع��راق يخو�س حربًا �رش�صة 
�صد الع�صابات التكفريية", واإنه "يجب اإعفاء العراق مثل نيجرييا, وليبيا", 
م��ن جهته قال رئي�س �رشكة ت�صويق النف��ط العراقية �صومو, فالح العامري, 
اإن "احلروب التي خا�صها العراق منذ الثمانينيات قو�صت ح�صته, ولوالها 

لو�صل اإنتاج العراق اإىل 9 ماليني برميل".
 واأو�ص��ح اأن "دواًل اأخ��رى اأخذت ح�ص�س العراق م��ن ال�صوق", عازيًا رف�س 
بغ��داد خف���س اإنتاجه��ا لهذا ال�صبب.  وق��ال اإن "العراق �صيط��رح االأمر على 

اأوبك و�صط اأجواء هادئة لتفادي اأي توتر".

 اتفق��ت جلنة االقت�ص��اد واال�صتثم��ار النيابي��ة, ووزير 
التج��ارة وكال��ة �صلم��ان اجلميل��ي خ��الل ا�صت�صافت��ه 
يف اللجن��ة عل��ى �صالمة �صحنة االأرز الهن��دي امل�صتورد 
حل�ص��اب البطاقة التموينية بعد تقارير عن ف�صاد املادة 

وتوزيعه على املواطنني.
 وذك��ر بي��ان للدائ��رة االعالمي��ة ملجل�س الن��واب, ورد 
اأجتماعه��ا  يف  "ا�صت�صاف��ت  اللجن��ة  ان  )اجلورن��ال( 
برئا�ص��ة النائ��ب احم��د الكن��اين رئي���س اللجن��ة, وزير 
التج��ارة وكال��ة �صلم��ان اجلميل��ي والوف��د املرافق له, 
ملناق�ص��ة اآخر م��ا تو�صلت اإلي��ه اللج��ان التحقيقية يف 

ملف �صحنة االأرز الهندي".  وقال رئي�س اللجنة الكناين, 
بح�ص��ب البيان, اإن "جلنته �صكلت جلنة حتقيقية لدرا�صة 
مل��ف الق�صي��ة وه��ي االآن بانتظار نتائ��ج الفحو�صات 
الت��ي �صتخل���س اإليه��ا خمت��ربات املحافظ��ات وكذل��ك 
�صتطل��ع على كافة اأوليات العق��د اخلا�س بهذه ال�صحنة 
للتاأك��د من �صالمة الرز املوزع �صم��ن مفردات البطاقة 

التموينية".
 وبني الكناين, اأن "الكميات التي اأثريت حولها الق�صية 
قليل��ة جداً مقارنة بحجم ال�صحن��ة, وهذه الن�صبة مل يتم 
توزيعه��ا لك��ن علين��ا وكجهة رقابي��ة التاأك��د من عدم 
توزيعه��ا وو�صولها للم�صتهلك والتاأك��د اأي�صا من قيام 
ال�رشك��ة بعملي��ات التعف��ري واالإج��راءات االأ�صولية من 

عمليات تبخري وت�صفية هذه الن�صبة اأواإعادتها لل�رشكة 
املجهز وفق بنود العقد املربم".

 م��ن جهته قال وزي��ر التجارة وكالة �صلم��ان اجلميلي 
اإن "ال��وزارة اأخ��ذت عين��ات وملرتني من ه��ذه ال�صحنة 
واأخ�صعته��ا للفح���س يف خمت��ربات عاملي��ة وخل�صت 
النتائ��ج اإىل اإن املادة �صليمة, كم��ا وجهنا اإن تقوم كل 
حمافظة بفح�س مناذج من الرز املوزع على املواطنني 
للتاأك��د من عدم توزي��ع اإي كمية غري �صاحلة, وبتاريخ 

30/10/2016 �صتظه��ر نتائ��ج الفح���س".
 و�ص��دد الوزي��ر "عل��ى ر�صان��ة ال�رشك��ة املتعاقد معها 
والت��ي لديها باع طويل من التعامل مع وزارة التجارة, 
لكن ه��ذا ال مينع من التاأكد من �صالم��ة املواد الغذائية 

الت��ي توردها للعراق," م�ص��ريا اإىل اإن "حمكمة الب�رشة 
تلق��ت �صكاوى من قب��ل مواطنني وقام��ت بفتح حتقيق 

ق�صائي واأ�صدرت قرارا ق�صائيا ب�صالمة ال�صحنة".
 وكان��ت تقارير ك�صفت مطل��ع ال�صهر اجلاري عن دخول 
�صحن��ة اأرز هندية املن�صاأ تالفة تقدر باأكرث من 40 الف 
طن ع��رب موان��ئ الب�رشة اىل اآلي��ات التعاق��د املعتمدة 
ب��ني وزارة التج��ارة وال�رشكات املجه��زة, وك�صفت عن 
ا�صتيفاء ال�رشكة املوّردة لالأرز الهندي %90 من قيمة 
ال�صفقة قبل و�ص��ول الب�صاعة اىل العراق, وفيما اأخلت 
املوان��ئ العراقي��ة م�صوؤوليتها عن دخ��ول تلك ال�صحنة, 
اأكدت اأن وزارة التج��ارة قد اأبلغتها م�صبقًا ب�"�صالحية 

الرز الهندي و�رشورة تفريغها باأ�رشع وقت".

االقتصاد النيابية والتجارة:

شحنة الرز الهندية سليمة

عودة محطة الدبس الكهربائية للعمل

البصرة تعقد مؤتمرا استثماريا في الكويت

مناشدات بتأهيل جسور الخالدية

شركة حكومية تطرح فرصة استثمارية كعقود

اسعار العمالت 
االجنبية بالدينار

129.5133 1,5543213,912535 1,2943151,651 303,1330.727
دينار اردنيدينار بحرينيدرهم إماراتيريال سعوديجنيه مصريتومان ايرانيجنية استرلينييورودوالر امريكي ليرة سوريةليرة لبنانية دينار كويتي 

بغداد - خاص

بغداد - خاص

بغداد - خاص

البصرة - خاص

االنبار - متابعة

بغداد - متابعة


