
احلكومة مظهر حممد  لرئي�س  املايل  امل�شت�شار  اأكد   
�شالح، اأن ا�شالحات رئي�س احلكومة حيدر العبادي 

وفرت للدولة  نحو 27 تريليون دينار.
االحتجاجات  ب��دء  منذ  احلكومة  رئي�س  وات��خ��ذ   
التي  القرارات  من  �شل�شلة   2015 عام  يف  ال�شعبية 
العليا  واملنا�شب  ال��وزارات  من  عدد  اإلغاء  اإىل  اأدت 

ودمج بع�س الوزارات.
اإن  ل�)اجلورنال(،  خا�س  حديث  يف  �شالح  وق��ال   
 ٢٠١٥ العام  موازنة  يف  بلغت  تخفي�شات  "هنالك 
نحو ٣٥٪  من �شقف االنفاق يف تلك املوازنة البالغ 
كما  "الهدف  اأن  مبينًا  دينار"،  تريليون   ٩٠ نحو 
تريده وثيقة اال�شالح هو خلق دولة �شغرية عدديًا 
املواطن  مع  وال�رشاكة  واالدارة  الرقابة  يف  قوية 

والقطاع اخلا�س وال�شوق م�شتقبال".
 واأكد اأن "الرقم التوفريي من خف�س النفقات بلغ بنحو 
٢٧ تريليون دينار جراء �شبط 

ال�شيا�شة  "جناح  اإىل  م�شريا  والت�رشف"،  ال�رشف 
املالية حلكومة العبادي او ما ي�شمى بالتكيف املايل 
بالرغم من ال�شائقة املالية واحلرب �شد االإرهاب". 
حم��اور  العبادي  "ا�شالحات  اأن  �شالح  وت��اب��ع   
يف  حكومة  الأي  ميكن  وال  الدولة  لبناء  �شحيحة 

امل�شتقبل الرتاجع عنها".
 وكان رئي�س احلكومة حيدر العبادي اأعلن يف موؤمتر 
موازنة  يف  العجز  "تخفي�س  اأم�س،  اأول  �شحايف 
العام املقبل من 32 اإىل 15 ترليون دينار"، مبينا 
"لدينا خطة مع املوؤ�ش�شات املالية العاملية لتغطية 
وجود  اإىل  ذلك  �شبب  عازيا  ال�رشورية"،  النفقات 
"توقعات با�شتمرار اأزمة النفط لغاية عام 2020".
كبري،  الكهرباء  يف  "الهدر  اأن  العبادي  واأ�شاف   
القطاع  اإىل  تزويدها  باإحالة  اال�شتمرار  ويجب 
اخلا�س"، الفتا اإىل اأن "وزارة الكهرباء تنتج وتنقل 
وتوزع وتعمل على جباية الطاقة يف الوقت احلايل 

ويجب نقل ذلك للقطاع اخلا�س".
الربيعي  االقت�شادي عمار  الباحث   من جانبه قال 
املجال  يف  العبادي  "ا�شالحات  اإن  ل�)اجلورنال(، 
الوقت  من  املزيد  اإىل  حتتاج  االقت�شادي 
لكي  ل��ت��ح��ق��ي��ق��ه��ا 

"ال�شيا�شة  اأن  اإىل  البلد"، م�شريا  تنعك�س ايجابا على 
التوظيف  على  مبنية  كانت  للحكومات  ال�شابقة 
تفعيل  دون  البطالة  ن�شبة  تخفيف  اأجل  من  الزائف 
القطاعات االنتاجية كالزراعة وال�شناعة وال�شياحة 
املحلي  ال��ن��اجت  ع��ل��ى  تنعك�س  ال��ت��ي  واخل���دم���ات 
االجمايل".  وبني اأن "القطاع اخلا�س مل ياأخذ دوره 
احلقيقي يف الفرتة املا�شية وعلى احلكومة احلالية 
بال�شكل  يعمل  اأن  اأجل  من  الت�شهيالت  له  متنح  اأن 
ال�شحيح خ�شو�شا بعد التجربة الناجحة من خالل 
 24 املواطنني  وجتهيز  الكهرباء  قطاع  يف  ا�رشاكه 
�شاعة".  ونوه اإىل اأن "العبادي اقدم اوال على اإلغاء 
التي  ال���وزارات  وكذلك  البلد  يف  الزائدة  املنا�شب 
�شتوفر  اأوىل  خطوة  وهذه  االح��زاب  الإر�شاء  �شكلت 
يعي�س  البلد  اأن  خ�شو�شا  الدنانري  مليارات  للدولة 
اأزمة مالية خانقة جراء هبوط ا�شعار النفط وزيادة 

النفقات ب�شبب احلرب مع التنظيم االرهابي".
قانون  فعلت  العبادي  "ا�شالحات  اأن  اإىل  ولفت   
عام  منذ  به  العمل  عطل  ال��ذي  اجلمركية  التعرفة 
بال�شناعة  ج��داً  كبري  ب�شكل  اأ���رش  مم��ا   2003
العراقية واأدت اإىل اإيقاف ع�رشات امل�شانع وترحيل 
املئات من العاملني"، موؤكداً اأن "تفعيل هذا القانون 
�شيوؤدي اإىل تفعيل ال�شناعة وبالتايل التخفيف من 
اللتني  والفقر  البطالة  ن�شبة 
�شلتا  و

مدير  ق���ال  ب��ي��ن��م��ا،  جداً".   خميفة  ارق����ام  اإىل 
علي  حممد  ���رشغ��ام  االقت�شادي  االع���الم  مركز 
الغاء  ب�شبب  جاء  االنفاق  "تقليل  اإن  ل�)اجلورنال(، 
االيفادات  ميزانية  وتقليل  اال�شتثمارية  املوازنة 
والنرثيات والطلبة املبتعثني اما �شيا�شات االنفاق 
احلكومي فال زالت منفلتة"، م�شريا اإىل اأن "اال�شالح 
حرب على ورق ومل يتم  ا�شتحداث او تعديل اي من 
ال�شيا�شات اخلاطئة".  واأكد اأن "املوازنة الت�شغيلية 
افر�س من اال�شتثمارية ب�شبب ظرف البلد وال ميكن 
ظل  يف  الوحيد  احلل  النها  البلد  ا�رشت  اعتبارها 
ال�رشائب  "فر�س  اأن  اإىل  ونوه  اال�شالح".   غياب 
والكهرباء  امل��ي��اه  ت�شعرية  ورف��ع  امل��واط��ن  على 
على  تعتمد  ا�شالحية  ولي�شت  تق�شفية  اج���راءات 
ايجاد موارد تقتطع من املواطن دون ان ت�شاحبها 
م�شلوبة  موارد  "هذه  اأن  اإىل  الفتا  تنمية ملوارده"، 
�شمن  ت�شنف  ال  هي  لذا  تنمية  من  ناجتة  ولي�شت 
التي  احل��رب  ان  اقت�شاديون  واعترب  اال�شالح".  
حرب  النها  االقت�شاد  على  اثرت  البالد  تخو�شها 
اإىل  وادت   2014 ع��ام  منذ  االره��اب  �شد  �رش�شة 
انت�شار القوات االمنية على تنظيم داع�س خ�شو�شا 
الدين وبابل  بعد حترير حمافظات االنبار و�شالح 
والعا�شمة  نينوى  حمافظة  من  واج���زاء  ودي��اىل 
املالية  اخل�شائر  العراقية  احلكومة  وقدرت  بغداد، 
يف  مناطق  على  "داع�س"،  تنظيم  �شيطرة  ج��راء 
العراق، ب�35 مليار دوالر، ماعدا اخل�شائر 

الب�رشية.
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شركات حكومية تستعد إلعمار 
المناطق المحررة

 ا�شتبع��دت جلن��ة النف��ط والطاق��ة النيابي��ة، حتفي��ز ال���رشكات النفطية 
االجنبي��ة عل��ى العم��ل وزي��ادة االنت��اج بع��د اق��رار قانون اعف��اء تلك 
ال���رشكات م��ن الر�ش��وم، موؤك��دة ان ه��ذا القان��ون �شيخف��ف العبء عن 

احلكومة العراقية ويتجاوز الروتني والتعامالت االدارية.
 وق��ال ع�شو اللجنة النائب ابراهي��م بحر العلوم يف ت�رشيح ان "قانون 
اعف��اء ال�رشكات النفطية االجنبية من الر�شوم ولي�س من ال�رشائب فهذه 
الر�ش��وم تعترب كلف م�شرتدة من قبل ال�رشكات"، موؤكدا ان "هذا القانون 
له عالقة باحلكومة العراقية ولي�س ال�رشكات، النه �شيخفف االعباء عن 

الدولة من خالل تخفيف التكاليف االدارية".
 يذك��ر ان جمل���س الن��واب، �ش��وت يف جل�شت��ه االعتيادي��ة الثالث��اء، 
باملوافق��ة على قانون اإعفاء ال�رشكات االجنبي��ة واملقاولني الثانويني 

االجانب املتعاقدين يف عقود جوالت الرتاخي�س من الر�شوم املالية.

 اأعل��ن النائ��ب االأول ملحافظ ذي ق��ار ورئي�س اللجنة الزراعي��ة العليا عادل 
الدخيل��ي اأم���س االربعاء عن تعزي��ز اال�شتع��دادات للخطة الزراعي��ة للمو�شم 
ال�شت��وي املقب��ل، داعي��ًا وزارة امل��وارد املائي��ة اىل ع��دم تقلي���س ح�ش��ة 

املحافظة املائية للحفاظ على م�شتوى االنتاج الزراعي فيها.
 وق��ال الدخيلي يف بيان ورد )اجلورن��ال( اإن اللجنة الزراعية ناق�شت خالل 
اجتماع عقد يف مبنى ديوان املحافظة مب�شاركة عدد من م�شوؤويل الوحدات 
االإداري��ة ومدراء الدوائ��ر املعنّية تعزيز اال�شتعدادات الت��ي و�شعتها مديرية 
الزراع��ة لتنفيذ اخلطة الزراعية ال�شتوية ومدى ق��درة الوحدات االإدارية على 

تنفيذ اخلطة.

 وقع��ت هيئ��ة القر���س الياب��اين يف املوان��ئ العراقي��ة، عنه��ا املدي��ر العام 
رئي���س املهند�ش��ني ريا���س �ش��وادي �شمخ��ي، الول مرة من مرحل��ة القر�س 
الثاني��ة مع �رشكة �شح��ر الب�رشة، ب�شخ���س مديرها املفو���س �شامل حممود 
�شك��ر، عقدا الن�ش��اء احوا�س النفا���س يف ميناء خور الزب��ري واعمال ترابية 
للر�شي��ف اخلدمي للحف��ارات، ويعد هذا العق��د االول مل�شاريع هيئة القر�س 
الياباين العمار وتاأهيل ميناء خور الزبري من املرحلة الثانية للقر�س الذي 
منحت��ه الوكالة اليابانية لالمن��اء الدويل )جايكا( وقد ح�رش التوقيع رئي�س 
املهند�ش��ني طالب عبد اهلل باي���س مدير هيئة القر�س الياب��اين وال�شيد ممثل 
مكتب املفت�س العام لوزارة النقل يف املنطقة اجلنوبية اال�شتاذ احمد جا�شم.  
وم��ن اجلدير بالذكر ان هذه الوكالة كانت قد منحت املوانئ العراقية قر�شا 

مببلغ 325مليون دوالر الإعادة االإعمار والتاأهيل.

 بع��د اأن تو�شلت احلكوم��ة املركزية اإىل اتف��اق جديد مع 
اإقلي��م كرد�شت��ان ح��ول النفط ع��دد من اع�ش��اء الربملان 
العراقي عدوا هذه اخلطوة بانها "بداية النهاية للم�شكالت 

العالقة بني اجلانبني".
 كا�شفني عن زيارات اأخرى ولقاءات بني م�شوؤويل الطرفني 
�شتت��م خالل االأيام القليلة املقبلة، يف حني ا�شاروا اإىل اأن 
االتف��اق اجلدي��د �شيدرج �شم��ن م�رشوع قان��ون املوازنة 

املالية لعام 2017. 

 النائ��ب ع��ن كتل��ة التحال��ف الكرد�شت��اين م�شع��ود حيدر 
ق��ال خ��الل ت�رشي��ح "اإن الزي��ارات الكردي��ة االخرية اإىل 
بغ��داد �شملت مباحثات جلميع امللف��ات العالقة و�شاركت 
فيها املوؤ�ش�شات وال��وزارات املعنية ال �شيما يف ما يتعلق 
باجلان��ب النفط��ي"، مو�شحًا ان الزي��ارة القادمة �شتكون 
مكمل��ة لالأوىل ومتث��ل بداية لنهاية امل�ش��كالت والق�شايا 

العالقة بني بغداد واالقليم. 
 و�ش��دد حيدر عل��ى �رشورة االلتف��ات اإىل معاناة موظفي 
االقلي��م الذي��ن مل يت�شلم��وا رواتبه��م من��ذ م��دة وال�شيم��ا 

البي�شمركة وهم جزء من املنظومة الع�شكرية العراقية.

 اىل ذل��ك، اأفاد ع�شو جلن��ة النفط والطاق��ة النيابية زاهر 
العب��ادي ب��اأن اتفاق��ا نفطيا جدي��دا مل يت��م التو�شل اليه 
بع��د، مو�شح��ًا اأن املباحثات ج��ادة وم�شتم��رة و�شيكون 
هن��اك اتف��اق نفط��ي نهائي خ��الل االيام املقبل��ة. وقال 
العبادي، اإن االتف��اق النفطي ال�شابق بني املركز واالقليم 
مت تعطيل��ه والتباح��ث ح��ول اج��راء اتفاق جدي��د ي�شمن 
ا�شتم��رار منح احلكومة العراقية حل�شة االقليم يف موازنة 
2017 وي�شم��ح يف نف���س الوقت باأن تذهب عائدات بيع 
نف��ط االإقلي��م اإىل احلكوم��ة االحتادي��ة وت�شدي��ر النف��ط 
ع��رب انابيب �رشك��ة نفط ال�شم��ال باجتاه مين��اء جيهان، 

الفت��ًا اىل ان��ه "�شيت��م اتف��اق اآخ��ر ب�ش��اأن الكمي��ات التي 
�شوف ي�شم��ح لالإقليم بت�شديرها ف�ش��اًل عن مقدار حاجة 
االإقليم م��ن النفط لال�شتهالك املحلي".  وا�شاف العبادي 
ان االتف��اق م��ع االقليم له فوائ��د تتجاوز املوازن��ة اإذ اأنه 
�شي�شب يف �شالح ا�شتقرار البلد، مو�شحًا اأن االإقليم يعاين 
م��ن م�شكالت اقت�شادية داخلية منه��ا عدم ت�شلم موظفيه 
لرواتبه��م.  وتاب��ع العبادي اأن االتف��اق �شيوطد العالقات 
ب��ني املرك��ز واالقلي��م عل��ى اعتب��ار اننا يف ع��راق موحد 
ويك��ون بداية االنطالقة حللحل��ة امل�شاكل، و�شيوفر موارد 

مالية مهمة للحكومة االحتادية واالإقليم.

 اأعلن��ت ال�رشكة العام��ة للت�شميم وتنفيذ امل�شاريع اإحدى �رشكات وزارة 
ال�شناعة واملعادن ا�شتعدادها التام للم�شاهمة يف اإعادة اإعمار املناطق 

املت�رشرة يف حمافظة االنبار و�شالح الدين.
 وق��ال مدي��ر املرك��ز االإع��الم والعالق��ات العام��ة يف وزارة ال�شناع��ة 
واملع��ادن عب��د الواحد ال�شمري يف بي��ان ورد ل�)اجلورن��ال( اإن ال�رشكة 
عل��ى ا�شتعداد ت��ام للم�شاركة يف اإع��ادة اإعمار املناط��ق املت�رشرة من 
من�ش��اآت حيوي��ة وبنى حتتي��ة والطرق واجل�ش��ور واإعادة اأعم��ار املباين 
واملحط��ات الكهربائية واأي�شا حمطات معاجلة املي��اه، وياأتي ذلك من 
خ��الل اجلهود واخل��ربة التي متتلكه��ا ال�رشكة يف هذا املج��ال حيث ان 
ال�رشكة قامت باإعادة اإعمار اجل�شور يف حمافظة الب�رشة ج�رش الفيحاء 

وج�رش الفتحة املالحية".
 وب��ني مدير عام ال�رشك��ة ع�شام كاظم اأن "ال�رشكة ومن خالل كوادرها 
الهند�شية والفنية ذات الكفاءة العالية واخلربة املرتاكمة م�شتعدة ب�شكل 

تام للم�شاهمة يف اإعادة اعمار املناطق املت�رشرة".

 ي�شع��ى الع��راق الطالق جول��ة جديدة م��ن املباحثات 
اخلا�ش��ة بتنفي��ذ اتفاقي��ة اال�شتع��داد االئتم��اين  يف 
وا�شنط��ن اال�شب��وع املقب��ل، الت��ي �شيح�ش��ل مبوجبها  
الع��راق عل��ى خم�ش��ة ملي��ارات و300 ملي��ون دوالر، 
كقر���س مي�رش لدعم املوازنة، خ��الل املدة من 2016 
اإىل 2019، م�ش��ريا اإىل اأن القر�س �شيتيح للعراق مظلة 
مالي��ة دولي��ة �شاندة وموؤازرة ب�شيغ��ة قرو�س مي�رشة 
ل�ش��د فجوة التموي��ل ي�رشف معظمها الإع��ادة االعمار 
والتنمي��ة االقت�شادي��ة.   واك��د  مظه��ر حمم��د �شالح، 
ع�ش��و الوف��د العراق��ي املفاو���س وامل�شت�ش��ار امل��ايل 

لرئي���س الوزراء يف حديث �شحف��ي تابعته )اجلورنال(  
ب���  يع��رف  م��ا  او  مباحث��ات  جول��ة    13 هن��اك  ان 
"مراجع��ة" تخ�س تنفيذ اتفاقي��ة اال�شتعداد االئتماين  
بني العراق و�شندوق النقد الدويل  من املقرر ان تنطلق 
يف وا�شنطن نهاية اال�شب��وع القادم  ال�شتكمال اجلولة 
االوىل الت��ي عقدت يف عم��ان يف مطلع ايلول املا�شي 
والت��ي �شت�شتكم��ل اثن��اء املوؤمت��ر ال�شن��وي ملجموع��ة 

االنفاق الدويل ل�شندوق النقد الدويل.   
 واو�ش��ح �شالح، ان املباحثات �شرتك��ز على ترتيبات 
اال�شتعداد االئتم��اين اخلا�شة بقر�س اخلم�شة مليارات 
و300 ملي��ون دوالر، لدع��م املوازن��ة، وم��ا مت تنفيذه 
م��ن اإ�شالح��ات اقت�شادي��ة وحوكمة املالي��ة العامة، 

وكل برنام��ج اال�شتع��داد االئتم��اين الفت��ا اىل ان تل��ك 
االلتزام��ات ه��ي جزء م��ن االتفاق املربم ب��ني العراق 
و�شن��دوق النق��د ال��دويل، مرجح��ا يف الوق��ت نف�ش��ه، 
ت�شل��م الدفعت��ني الثانية والثالثة م��ن قر�س ال�شندوق 
البالغت��ني نح��و ملي��اري دوالر نهاي��ة الع��ام احل��ايل 
2016 او مطل��ع 2017.   وق��ال امل�شت�ش��ار امل��ايل 
احلكوم��ي ان م�ش��اورات املرحل��ة االأوىل مع ال�شندوق 
الت��ي ج��رت يف عم��ان مطل��ع ايل��ول تناول��ت  تنفي��ذ 
اتفاقي��ة ترتيب��ات اال�شتعداد االئتم��اين التي �شيح�شل 
مبوجبه��ا العراق عل��ى خم�شة ملي��ارات و300 مليون 
دوالر، كقر���س مي���رش لدعم املوازنة، خ��الل املدة من 
2016 اإىل 201، م�شريا اإىل اأن القر�س �شيتيح للعراق 

مظل��ة مالية دولي��ة �شاندة وم��وؤازرة ب�شيغ��ة قرو�س 
مي���رشة ل�ش��د فج��وة التمويل مبا ال يقل ع��ن 15 مليار 
والتنمي��ة  االعم��ار  دوالر ي���رشف معظمه��ا الإع��ادة 
م��ع  امل�ش��اورات  اأن  �شال��ح،  وتاب��ع  االقت�شادي��ة.   
�شن��دوق النقد �شت�شتعر�س اأي�ش��ًا النتائج التي تو�شل 
اإليه��ا االتفاق امل�شرتك ومتطلب��ات جناح االإ�شالحات 
االقت�شادي��ة، واخلط��ى التي قطعها الع��راق يف جمال 
حوكم��ة املالي��ة العام��ة وعم��وم الن�ش��اط امل��ايل يف 
الب��الد، ال�شيم��ا ح���رش ع��دد املوظف��ني واملتقاعدين 
الوهميني ممن يتقا�شى دخاًل حكوميا خالفًا للقانون، 
وبي��ان النتائج التي بلغها دي��وان الرقابة املالية بهذا 

ال�شاأن.

مباحثات عراقية جديدة 
للحصول على قروض دولية

بحر العلوم: إعفاء الشركات األجنبية 
من الرسوم غير محفز

ذي قار تدعو للحفاظ على حصتها المائية

 الموانئ العراقية تتعاقد مع هيئة 
القرض الياباني 

اتفاق بغداد - أربيل.. بداية نهاية المشاكل النفطية

اسعار العمالت 
االجنبية بالدينار

131.2133 1,5543213,912535 1,2943151,651 303,1330.727
دينار اردنيدينار بحرينيدرهم إماراتيريال سعوديجنيه مصريتومان ايرانيجنية استرلينييورودوالر امريكي ليرة سوريةليرة لبنانية دينار كويتي 
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