
النيابية،  وامل��ح��اف��ظ��ات  الأق��ال��ي��م  جلنة  ن��ا���ش��دت 
الأزمة  على ظروف  بال�شرب  البرتودولر،  حمافظات 
وم�شاندة  ال��ب��اد،  ت�شهدها  التي  الراهنة  املالية 
الي��رادات  نق�ص  مواجهة  على  تعمل  التي  احلكومة 
النفط، ف�شًا عن احلرب من  ا�شعار  انخفا�ص  ب�شبب 

اأجل حترير الباد من ع�شابات داع�ص الرهابية.
الب�رصة،  يف  املحلية  احلكومة  رفعت  ح��ن  ويف 
دعوى ق�شائية �شد وزارة املالية للمطالبة بالديون 
املرتتبة من واردات البرتودولر البالغة 16 تريليون 
دينار لل�شنوات الثاث املا�شية، عازية ذلك اإىل كرثة 
بغداد(،  العا�شمة  جنوب  كم  املحافظة،)590  ديون 

وحاجتها للم�شاريع واخلدمات.
تخ�شي�شات  ب��اإط��اق  ق��ار،  ذي  حمافظة  طالبت 
ت�شنيفها  او  �شنوات  عدة  منذ  املعطلة  البرتودولر 
للتقليل  اهميتها  موؤكدة  امل�شتعجلة،  الديون  �شمن 
اخلدمات  واق��ع  على  القت�شادية  الزم��ة  اث��ار  من 
الأقاليم  جلنة  ع�شو  وقالت  للمواطنن.  املقدمة 
جمل�ص  يف  وامل��ح��اف��ظ��ات 
النواب 

اإن  )اجل��ورن��ال(  اأجرتها  مقابلة  يف  ع���راك،  وف��اء 
امل�شتحقة  للمحافظات  مكت�شب  حق  "البرتودولر 
مبوجب القانون، وهو م�شمون عاجًا اأم اآجًا وهي 
دين يف ذمة احلكومة، اإل اأن العراق مير بظرف مايل 
الأزمة،  عبور  حتى  اجلميع  تظافر  من  ولبد  �شعب، 
حق  يلغي  ل  وقت  م�شاألة  هو  الم��وال  هذه  وتاأخري 
ال�رصار  النفط وتتحمل  تنتج  التي  املحافظات  هذه 

البيئية واأعباًء اأخرى".
املا�شية  دورت��ه  يف  اأق��ر  ال��ن��واب  جمل�ص  اأّن  يذكر 
مادي  تعوي�ص  على  النفطية  املحافظات  ح�شول 

مقابل كل برميل نفط م�شتخرج اأو مكّرر فيها.
اإىل  املذكورة  املحافظات  "اأدعو  ع��راك،  واأ�شافت 
التي  الراهنة  املالية  الأزم���ة  ظ��روف  على  ال�شرب 
على  تعمل  التي  احلكومة  وم�شاندة  الباد،  ت�شهدها 
ا�شعار  انخفا�ص  ب�شبب  الي���رادات  نق�ص  مواجهة 
من  الباد  حترير  اأجل  من  احلرب  عن  ف�شًا  النفط، 

ع�شابات داع�ص الرهابية".
اأن تزيد  العزيزة،  "ل ننتظر من حمافظاتنا  وتابعت 
حاكمة  نفقات  تواجه  التي  احلكومة  على  ال�شغط 
وتقاعد  احلربية  بالنفقات  املرتبطة  تلك  ل�شيما 
ال�شهداء وما اىل ذلك، ثم انه ما ذنب املحافظات غري 
هذه  يف  اأم��ول  منها  ت�شتقطع  اأن  النفطية 

الظروف التق�شفية".

النا�رصي  يحيى  ق��ار  ذي  حمافظ  ق��ال  جهته  من 
منذ  جممدة  ب��رت���ودولر  اأم��وال  لديها  ق��ار  "ذي  ان 
بديون  بالهتمام  ونطالب  متعددة،  ل�شباب  �شنوات 
وت�شنيفها  املالية  وزارة  على  املرتتبة  املحافظة 
احلكومة  قبل  من  التمويل  �رصيعة  ال��دي��ون  �شمن 

املركزية".
حلول  اإي��ج��اد  "يجب  اأن���ه  ال��ن��ا���رصي،  واأ����ش���اف 
التي ت�شعى  ومعاجلات حقيقية ملوازنة املحافظات 
العجز  اث��ار  لتجاوز  جديدة  وجم��الت  اأب��واب  لفتح 
املايل الذي ت�شببت بها الزمة القت�شادية واأدت اىل 

توقف العديد من امل�شاريع اخلدمية املهمة".
�شباح  الب�رصة  حمافظة  جمل�ص  رئي�ص  قال  ب��دوره 
البزوين، اإن "احلكومة املحلية رفعت دعوى ق�شائية 
�شد وزارة املالية للمطالبة بالديون املرتتبة عليها 
من واردات البرتودولر للمدة من 2013 اإىل 2016، 

التي ت�شل اإىل 16 تريليون دينار".
من  للعديد  مدينة  "املحافظة  اأن  البزوين  واأ�شاف 
ال�رصكات التي نفذت م�شاريع فيها ف�شًا عن حاجتها 
جديدة  اأخ��رى  واإقامة  املتوقفة  م�شاريعها  لكمال 
"احلكومة  اأن  موؤكداً  للمواطنن"،  اخلدمات  لتقدمي 
الحتادية ميكن اأن ت�شدد ديونها للمحافظة بدفعات 

من خال القرتا�ص اأو من خال النفط".
حمافظة  جمل�ص  يف  والطاقة  النفط  جلنة  ودع��ت 
اقليم  وحكومة  املركزية  احلكومة  من  كا  كركوك 
م�شتحقات  ���رصف  اىل  كرد�شتان 
من  ك���رك���وك 

ا�شبحوا  املحافظة  اهايل  ان  موؤكدة   ، البرتودولر 
�شحية لاتفاق النفطي بن بغداد واربيل.

وقال رئي�ص جلنة النفط والطاقة يف جمل�ص حمافظة 
اقليم  حكومة  "نطالب  اننا  الع�شكري،  احمد  كركوك 
كرد�شتان واحلكومة املركزية ب�رصف ال� 5 دولرات 

من البرتو دولر".
واربيل  بغداد  بن  النفطي  "التفاق  ان  اإىل  م�شريا 
نتيجة  القت�شادي  بال�شلل  ت�شاب  املحافظة  جعل 
وال�شرتاتيجية  اخلدمية  امل�شاريع  ع�رصات  توقف 

لعدم وجود �شيولة مالية".
اإن  تقول  القليم  "حكومة  ان  الع�شكري،  او�شح  كما 
عائدات النفط لي�شت لدينا لن �رصكة )�شومو( هي من 
تقوم بت�شلم العائدات، واحلكومة املركزية تقول نحن 
مل نت�شلم العائدات، واإنها لدى اقليم كرد�شتان لأنها 

هي من تقوم ببيع النفط ".
املعينن  املوظفن  اعداد  وا�شط،  حمافظة  وقل�شت 
اآلف موظف   3 بعقود موؤقتة، وذلك من خال منح 
قابلة  راتب  بدون  اأ�شهر،  �شتة  ملدة  اإجبارية  اإج��ازة 
اأ�شعار  تدين  خلفية  على  تق�شفي  اإج��راء  يف  للتجديد 

النفط يف ال�شوق العاملية.
حمافظة  جمل�ص  اع��ام  مدير  القري�شي  فاح  وق��ال 
رواتب  توفري  يف  عجزا  تعاين  "املحافظة  اإن  وا�شط، 
يف  تعيينهم  مت  الذين  الأقاليم  تنمية  عقود  موظفي 
رواتب  حتويل  املاأمول  من  وكان  ال�شابقة  الأع��وام 
ميزانية  �شمن  القاليم  تنمية  عقود  موظفي  جميع 
اىل  ت�شل  مل  البرتودولر  مبالغ  اأن  اإل  البرتودولر 

املحافظة حتى الآن". 
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النفط تخفض اسعار المشتقات 
للمضخات الزراعية

اأعلن��ت وزارة الكهرب��اء، دخ��ول الوح��دة ال�شاد�ش��ة يف حمط��ة ال��دورة 
احلرارية اإىل اخلدمة بطاقة 120 ميكاواط.

وذكر بيان لوزارة الكهرباء، ان "منت�شبي حمطة الدورة احلرارية التابعة 
للمديرية العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية، املنطقة الو�شطى متكنوا من 
اجناز اعمال ال�شيانة للوحدة التوليدية ال�شاد�شة يف املحطة، واإدخالها 
اإىل اخلدم��ة بطاق��ة مقداره��ا  120 مي��كاواط، كت�شغي��ل اأويل متهي��داً 

ل�شعود احلمل فيها اإىل 150 ميكاواط".

ي�شارك العراق يف موؤمتر قمة بوداب�شت للمياه للمدة من 28-30 
ت�رصين الثاين اجلاري.

وميثل العراق يف املوؤمتر، الذي تنظمه احلكومة الهنغارية وجمل�ص 
املياه العاملي، وزير املوارد املائية ح�شن اجلنابي.

ويناق���ص املوؤمت��ر، ح�ش��ب بي��ان ل��وزارة امل��وارد املائي��ة، ازم��ة 
املي��اه خا�شة يف ال�رصق الو�ش��ط واحللول املقرتح��ة، بالتعاون 
م��ع الهيئات الدولية املخت�ش��ة ، لت�شبح املياه م�ش��درا للتعاون 
التنمي��ة  باأه��داف  امللتزم��ة  ال��دول  كل  يف  والتنمي��ة  وال�ش��ام 

امل�شتدامة.

اأع��رب نائب رئي�ص جمل�ص ال�شيوخ البولندي اأدام بيان، عن رغبة باده 
بتنويع م�شادر الطاقة لديها وذلك بال�شتعانة بالعراق.

ج��اء ذلك خال ذلك خال لقائه وزير اخلارجية اإبراهيم اجلعفري الذي 
يزور حالي��ا العا�شمة البولندية وار�شو، بح�شب بيان �شادر عن املكتب 

الإعامي لاأخري.
ونق��ل البي��ان عن بي��ان قول��ه ان ب��اده تعمل عل��ى ع��ودة العاقات 
القت�شادي��ة، وال���رصكات البولندية للعمل يف الع��راق، وتنويع م�شادر 
الطاق��ة لديها، وا�شتثمار الرثوات العراقية الت��ي يتمتع بها العراق ومبا 

يخدم م�شالح ال�شعبن.
وا�ش��ار اإىل اأن بولندا تتطل��ع اىل دعم العراق لها للح�شول على مقعد يف 
جمل���ص حقوق الإن�ش��ان يف العام 2020، مهنئًا الع��راق بح�شوله على 

مقعد يف جمل�ص حقوق الإن�شان.

وافق��ت وزارة النفط على تخفي�ص ا�شعار امل�شتقات النفطية املخ�ش�شة 
للم�شخات املائية الزراعية لفاحي حمافظة ذي قار.

وق��ال النائب الول ملحاف��ظ ذي قار عادل الدخيل��ي، ان "وزارة النفط 
وافق��ت عل��ى طلب املحافظ��ة بتخفي���ص ال�شع��ار من 25 ال��ف دينار 
للم�شخ��ة املائي��ة الواح��دة اىل 16 الف دينار جلمي��ع م�شخات احلقل 

العائدة للفاح الواحد".
وا�شاف ان "الوزارة اوعزت بتنفيذ القرار ابتداًء من املو�شم احلايل".

وا�ش��ار الدخيلي اىل معاناة الفاح من فر�ص العديد من الر�شوم املالية 
الت��ي تثقل كاهل��ه، ل�شيما وان اغلب فاحي املحافظ��ة يعتمدون على 
امل�شخ��ات كطريق��ة لإرواء احلق��ول الزراعية، وان خط��وة وزارة النفط 

�شت�شهم يف تخفيف العبء عن الفاحن.

اأك��دت اللجن��ة املالي��ة يف جمل���ص الن��واب، اأن م�رصوع 
قان��ون املوازن��ة العامة ت�شم��ن ا�شتقط��اع %35 من 

الرئا�شات الثاث وموظفيها.
وا�شارت جلن��ة القت�شاد وال�شتثم��ار يف املجل�ص، اإىل 
تخ�شي���ص 3 ترليون��ات دين��ار مليزانية هيئ��ة احل�شد 

ال�شعبي.
وق��ال مق��رر اللجن��ة احم��د احل��اج حم��ة ر�شي���د، ان 
"ا�شتقطاع��ات الرواتب من موظف��ي الرئا�شات الثاث 
�شم��ن م���رصوع قان��ون املوازن��ة العام��ة تبل��غ ن�شبة 
%30 ، ف�شا عن %4،8 اخرى من الرئا�شات لي�شل 
جمموعه��ا يف املوازن��ة العام��ة اىل 35 %". وا�شاف 

ان "ال�شتقط��اع م��ن روات��ب موظف��ي الدول��ة ماي��زال 
يف ط��ور النقا���ص، وهن��اك اراء بازالة ه��ذه الفقرة من 
م���رصوع قان��ون املوازنة يف ح��ال مل توؤث��ر يف جممل 
املبال��غ الخ��رى، ومازلن��ا نخو���ص مناق�ش��ات جادة 

حول ذلك".
واو�ش��ح ر�شي��د، ان��ه "مت ا�شتقط��اع ن�شب��ة %3 " يف 
موازن��ة 2016 لكنها مل ت�ش��ل ل للح�شد ول للنازحن 
، وبالت��ايل اذا وجدن��ا ان ال�شتقطاع ليف��ي بالغر�ص 
املطل��وب بالم��كان ازال��ة ه��ذه الفق��رة م��ن قان��ون 
املوازن��ة بالتن�شي��ق مع احلكوم��ة"، مبين��ا ان "اللجنة 
املالي��ة النيابية ب�شدد عق��د اجتماع مع رئي�ص الوزراء 
حيدر العب��ادي ملناق�شة امكانية الغ��اء الن�ص املتعلق 
با�شتقطاع��ات روات��ب املوظف��ن م��ن م���رصوع قانون 

املوازن��ة العامة". وتابع ان "مناق�شات م�رصوع قانون 
املوازن��ة مل تنته بعد ، حيث و�شلت اللجنة النيابية اىل 
امل��ادة 25 وتبقت 23 م��ادة �شندر�شها خال ال�شبوع 
احلايل، قبل موعد الت�شويت املقرر يف جل�شة اخلمي�ص".
واك��د ان "الفق��رات املتعلقة بالتف��اق النفطي وح�شة 
كرد�شت��ان من املوازنة مت��ت مناق�شتها من قبل روؤ�شاء 
الكتل الكردية واللجنة املالية للو�شول اىل �شيغة قرار 
مر�شي��ة للطرفن،وهناك ماحظ��ات كردية �شندرجها 

يف املناق�شات".
واأّج��ل جمل���ص الن��واب، الت�شويت على م���رصوع قانون 
املوازن��ة العام�ة الحتادي���ة 2017 يف جل�شة ال�شبت، 
قب��ل ان يقرر الربمل��ان متدي��د جل�شاته ا�شبوع��ا واحدا 
حل��ن اق��رار املوازن��ة.  واأك��دت ع�شو جلن��ة القت�شاد 

جني��ب،  جنيب��ة  الن��واب  جمل���ص  يف  وال�شتثم��ار 
"تخ�شي���ص/ 3/ ترليون��ات دين��ار ميزاني��ة حلق��وق 
وامتي��ازات وع��اج جرحى احل�ش��د ال�شعب��ي"، م�شيفة 
اأن "اق��رار قان��ون احل�ش��د ال�شعبي هو �ش��يء قليل يقدم 
للمقاتل��ن البط��ال الذي��ن �شح��وا بانف�شه��م من اجل 

الوطن لتحريره من ع�شابات داع�ص الرهابية".
و�ش��وت جمل���ص النواب ال�شب��ت بالغلبي��ة على قانون 

هيئة احل�شد ال�شعبي.
وتابع��ت جنيب اأن "ه��ذا القانون جعل احل�ش��د ال�شعبي 
جزءا من املنظومة الأمنية العراقية يتمتع بكل احلقوق 
والمتي��ازات امُلقّرة لبقية الجه��زة الأمنية وما ي�رصي 
عل��ى اجلندي يف اجلي���ص العراقي �شي���رصي على احل�شد 

ال�شعبي".

دعا م�شت�شار رئي�ص ال��وزراء لل�شوؤون القت�شادية مظهر 
حمم��د �شالح، الح��د، اىل ان�شاء م���رصف جديد لتمويل 
التج��ارة للقطاع اخلا���ص، يف حن �ش��دد على �رصورة 
الف�شل بن ال�شيا�شة النقدية ومتويل التجارة اخلارجية.
وق��ال �شال��ح ان��ه "اآن الوان للف�ش��ل ب��ن ال�شيا�ش��ة 
النقدي��ة وب��ن متوي��ل التج��ارة للقط��اع اخلا���ص م��ن 
خ��ال مق��رتح ان�شاء م���رصف جديد مكون م��ن القطاع 

احلكوم��ي واخلا���ص لتموي��ل التجارة للقط��اع اخلا�ص 
على غ��رار م�رصف التجارة العراقي الذي ميول التجارة 
احلكومي��ة"، مبين��ا ان "البن��ك املرك��زي �شيق��وم ببي��ع 
ال��دولر له��ذا امل���رصف ليق��وم الخ��ري ب��دوره بتمويل 

التجارة للقطاع اخلا�ص".
واأ�ش��اف �شال��ح ان "العتم��ادات مهم��ا تت�شم��ن م��ن 
خروقات فهي ا�شلم م��ن التحويات التي تكون غام�شة 
م��ع كمارك �شعيفة"، م�ش��ريا اىل ان "العتمادات تعتمد 
عل��ى م�شتن��دات �شح��ن الب�شاعة الت��ي تك��ون وا�شحة، 

واملبالغة يف ال�شعار فانها تخ�شع للرقابة".
وتابع �شالح ان "م�شدر العملة ال�شعبة متاأت من النفط 
ويج��ب الت�رصف بها ب�شكل عق��اين ومركزي، وبالتايل 
ف��ان التجارة يج��ب ان تخ�ش��ع لرقاب��ة حكومية ولكن 
م��ن دون تقييد"، لفتا النظ��ر اىل ان "على التاجر ان ل 
يتاج��ر بفواتري وادعاءات غ��ري �شحيحة نتيجة ح�شوله 

على الدينار بطرق غري م�رصوعة وق�شم منها غام�شة".
واأك��د �شالح ان "الف�شل ب��ن ال�شيا�ش��ة النقدية وتدخل 
البنك املركزي للحفاظ على ا�شتقرار �شعر ال�رصف وبن 

متويل التجارة يحتاج اىل نظر وقوة و�شدة يف ظل ظرف 
�شعب يف الوقت احلايل". 

وت�شاع��دت وت��رية التهام��ات ب�ش��اأن عملي��ات تهريب 
العمل��ة التي األقت بظاله��ا على اأ�شعار بي��ع الدولر يف 
الأ�ش��واق املحلي��ة، ففي ح��ن طالب نواب ب���رصورة اأن 
تب��ادر احلكوم��ة اإىل اإيق��اف عملي��ات بي��ع العمل��ة يف 
م��زادات البن��ك املركزي، اأك��د اآخرون اأن الع��راق يخ�رص 
اأم��واًل كبرية من جراء تهريبها يوميًا اإىل خارج احلدود 

،بحجة التجارة اخلارجية.

الموازنة تستقطع 35% من رواتب 
الرئاسات وتخصص 3 ترليونات دينار للحشد

دعوة الى انشاء مصرف جديد لتمويل التجارة للقطاع الخاص

وحدة سادسة لمحطة الدورة الكهربائية

الجنابي يمثل العراق في قمة بودابست

بولندا تسعى لتنويع مصادر الطاقة 
باالستعانة بالعراق

اسعار العمالت 
االجنبية بالدينار

130.2133 1,5543213,912532 1,2943151,651 303,1330.727
دينار اردنيدينار بحرينيدرهم إماراتيريال سعوديجنيه مصريتومان ايرانيجنية استرلينييورودوالر امريكي ليرة سوريةليرة لبنانية دينار كويتي 

بغداد- خاص

أربيل- خاص

بغداد- خاص

بغداد - خاص

بغداد- خاص

ذي قار- خاص


