
ك�سفت وز�رة �لكهرباء، �أنها ت�سعى �إىل �إحالة %80 من 
نهاية  قبل  �خلا�ص  �لقطاع  �إىل  �لبالد  كهرباء  جباية 
�خلا�ص يف  للقطاع  كليًا  �أن حتال  على  �حلايل،  �لعام 
�لعام �ملقبل، موؤكدة �أنها �إذ� ح�سلت �لوز�رة على جزء 
�أقل مما ي�سدده �ملو�طنيني لأ�سحاب �ملولد�ت �لأهلية، 

ف�ستتوفر �لكهرباء ملدة 24 �ساعة يف �ليوم.
ور�أى مر�قبون، �أن �أ�سحاب �ملولد�ت �لأهلية جنحو� يف 
جباية �أجور �لكهرباء طيلة �ل�سنو�ت �ملا�سية مما عك�ص 
�لذي  �ملجال  هذ�  يف  �خلا�ص  �لقطاع  لكفاءة  �سورة 
جتربة  ل�ستلهام  بالوز�رة  ودفع  �ل��وز�رة،  فيه  تلكاأت 
�ملولد�ت �لأهلية، م�سريين �إىل �أن ذلك �سيمثل تعوي�سًا 
�ل�ستثماري  لن�ساطهم  وتطوير�ً  �ملولد�ت  لأ�سحاب 
�إذ يرجح دخول جزء كبري منهم يف  �لطاقة  يف قطاع 
�لكهرباء  وز�رة  با�سم  �ملتحدث  وقال  �جلباية.  عقود 
�لطاقة  �نتاج  "حجم  �إن  �ملدر�ص  م�سعب 
�لذي  �لكهربائية 

كفيلة  �ساعة،   24 مل��دة  ميغاو�ط  �ل��ف   ١٤ يتجاوز 
�لبالد،  يف  �لكهربائي  �لتيار  �نقطاع  م�سكلة  بحل 
�لهدر و�لتجاوز على  �أن نتخل�ص من �سياعات  ب�رشط 
�لأجور"،  بت�سديد  �ملو�طنني  �لتز�م  مع  �لكهرباء  �سبكة 
م�سري�ً �إىل �أنه "�إذ� ح�سلت �لوز�رة على �أقل مما ي�سدده 
بالتز�م،  لكن  �لأهلية  �ملولد�ت  لأ�سحاب  �ملو�طنيني 
ف�ستحل كل م�سكالت �لكهرباء يف �لبالد وتوفرها ملدة 

24 �ساعة يف �ليوم".
من   80% �إحالة  �إىل  �ل��وز�رة  "ت�سعى  �ملدر�ص  و�أك��د 
نهاية  قبل  �خلا�ص  �لقطاع  �إىل  �لبالد  كهرباء  جباية 
�خلا�ص يف  للقطاع  كليًا  �أن حتال  على  �حلايل،  �لعام 
�لعام �ملقبل"، مبينًا �أن "�ل�سعار حمدد من قبل �لوز�رة 
و�أن �ل�رشكة �ملتعاقدة �ستتوىل جباية �لأجور ومر�قبة 

�لتجاوز�ت و�لتالعب".
خم�سة  ي�ستهلك  ملن  �ل�سهرية  "�لكلفة  �أن  و�أ���س��اف 
�لأجهزة  جميع  ت�سغيل  عند  يح�سل  وه��ذ�  �أم��ب��ري�ت، 
�لأ�سا�سية مع مربدة هو�ء، بينما تكون تكلفة ��ستهالك 
10 �مبري�ت  هي ع�رشة �لف دينار وهي طاقة كافية 
هو�ء  مربدة  مع  �لأ�سا�سية  �لأجهزة  جميع  لت�سغيل 

ومكيف �سغري".

�لف   20 هي  �أمبري   15 "ت�سغيل  �أن  �ملدر�ص  وتابع 
�لأ�سا�سية  �لأج��ه��زة  جميع  ت�سغيل  يتيح  مما  دينار، 
و�ل��ث��اين  كبري  �أح��ده��م��ا  ومكيفني  ه���و�ء  م���ربدة  م��ع 
�ملو�طن  �أمبري   20 ��ستهالك  �سيكلف  بينما  �سغري، 
جميع  ت�سغيل  من  ميكنه  وهذ�  �سهريًا،  دينار  �لف   40
كبريين،  وكيفني  هو�ء  مربدة  مع  �لأ�سا�سية  �لأجهزة 
 24 ملدة  �لتجهيز  كان  �إن  حال  يف   �عاله  و�ل�سعار 
�لأج��ور  وتنخف�ص  كامل  �سهر  ومل��دة  يوميًا  �ساعة 
باأنخفا�ص �ساعات �لتجهيز"، لفتًا �إىل �أن "ن�سبة �لدعم  
�حلكومي للمو�طنني يف ت�سعرية �أجور ��ستهالك �لطاقة 
�إىل   %94"، م�سري�ً  �إىل  �لكهربائية �ملعمول بها ت�سل 
�خلم�سة  �ل�ستهالك  قطاعات  على  �لت�سعرية  تق�سي���م 

�ملنزيل، �لتجاري، �ل�سناعي، �حلكومي، �لزر�عي".
�جلنوبية  �ملنطقة  يف  �لكهرباء  توزيع  مديرية  وكانت 
قد �أعلنت قرب تعاقدها مع �رشكة من �لقطاع �خلا�ص 
ن�سبة  لتح�سل منها على  �لكهرباء  �أجور  تتوىل جباية 
حمافظ  �أب��دى  فيما  و��سعة،  خدمات  تقدميها  مقابل 
�إحالة  طريقة  على  حتفظه  �لن�رش�وي  ماجد  �لب�رشة 
بتقدمي  �ختيارها  �لتي مت  �ل�رشكات  �مل�رشوع، وطالب 

خطابات �سمان من م�سارف حكومية.
وتعتمد مديرية توزيع �لكهرباء كليًا على �جور �جلباية 
يف تلبية �حتياجاتها وتنفيذ م�ساريعها 
رو�تب  وت�سديد 

�ألفًا، وتعاين �ملديرية من   13 موظفيها �لبالغ عددهم 
�جور  دفع  عن  �مل�ساكن  �أ�سحاب  من   72% �إمتناع 
و�ملوؤ�س�سات  �لدو�ئر  من   66% متتنع  كما  �جلباية، 
من   66% ع��ن  لي��ق��ل  وم��ا  �ل��دف��ع،  ع��ن  �حلكومية 
�مل�ساريع �ل�سناعية تعزف �أي�سًا عن ت�سديد مابذمتها، 
بتوجيه  �ملا�سية  �لأ�سهر  �ملديرية خالل  قامت  ولذلك 
�أكرث من 15 �ألف �نذ�ر �ىل ممتنعني عن ت�سديد ديونها 
�آلف  �أربعة  من  �أكرث  رفعت  �ل�سبب  ولنف�ص  �ملرت�كمة، 
دعوى ق�سائية بع�سها �سد دو�ئر حكومية، ثم �أ�سدرت 
حمولة  �أية  ��ستبد�ل  �أو  ت�سليح  بعدم  ق��ر�ر�ً  �ملديرية 
�أو �لتلف ما مل يكن �أكرث من  للكهرباء تتعر�ص للعطل 
�أجور  %70 من �مل�ستفيدين منها يو�ظبون على دفع 

�جلباية.
�لأمري  عبد  حممد  �لكهرباء  توزيع  مديرية  مدير  وقال 
مع  �لتعاقد  ب�سدد  �ملديرية  �إن  �سحفي  ت�رشيح  يف 
�رشكة من �لقطاع �خلا�ص تتوىل جباية �أجور �لكهرباء 
عليها  يقع  �لتي  �ل�رشكة  �أن  مبينًا  �ملو�طنني،  من 
�لختيار �سوف تتوىل دفع رو�تب %80 من �ملوظفني، 
وتو�سيل  �ل�سبكات،  و�سيانة  حديثة،  عد�د�ت  ون�سب 
كهرباء،  فيها  توجد  ل  �لتي  �ملناطق  �ىل  �لكهرباء 
على  حت�سل  ذلك  كل  ومقابل  لالإنارة،  �أعمال  وتنفيذ 
ن�سبة من �جلباية".  ولفت عبد �لأمري �ىل �أن �مل�رشوع 
يف طور �لإحالة، م�سيفًا �أن �مل�رشوع متت مناق�سته مع 

�حلكومة �ملحلية ب�سقيها �لتنفيذي و�لت�رشيعي.
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انطالق مشروع إحياء أكبر حوض 
زراعي في خانقين

�أعلن رئي�ص جمل�ص �لب�رشة �س��باح �لبزوين، عزم �رشكة �سل �لربيطانية 
�لنفطي��ة �إن�س��اء معمل لإنت��اج �لبرتوكيمياوي��ات يف حمافظة �لب�رشة 

بقيمة �إجمالية ت�سل �إىل 11 مليار دولر.
و�أو�س��ح يف ت�رشيح �س��حفي، �أن "م�رشوع �لنرب��ص للبرتوكيمياويات 
تقدم��ت ب��ه �رشك��ة �س��ل �لنفطي��ة �لعاملي��ة وهو يف ط��ور �إ�ستح�س��ال 
�ملو�فق��ات �لر�س��مية". و�أ�س��اف �أن "�حلكوم��ة �ملحلي��ة طالب��ت وزير 
�ل�س��ناعة وكالة حممد �سياع �ل�س��ود�ين �أن تكون �لب�رشة طرفا يف هذ� 
�مل���رشوع ، لفت��ا �ىل �أن �لوزي��ر و�ف��ق مبدئيا على طل��ب �لب�رشة لكن 
�ملو�س��وع مت تاأجيله لإجتماع �آخر".  و�أ�س��ار �لب��زوين �إىل �أن "�لأر�ص 
�ملزمع تخ�سي�سها لإن�ساء �مل�رشوع مملوكة لدو�ئر �لب�رشة وبهذ� يجب 
�أن تخ�س���ص جزء من �لو�رد�ت للمحافظة". وكانت وز�رة �ل�سناعة قد 
وقعت �تفاقية مبدئية مع �رشكة �س��ل �لدولية لال�ستثمار، لإن�ساء جممع 
عاملي مرتق��ب للبرتوكيماويات يف حمافظة �لب�رشة، و�لذي �س��يحمل 
��س��م )نرب��ص(، حيث �س��يوفر ذلك �مل�رشوع �أرباحا تبلغ 110 مليار�ت 

دولر، ف�سال عن توفريه 50 �ألف فر�سة عمل.

�أعل��ن رئي�ص جلن��ة �لطاق��ة و�لوقود يف جمل���ص حمافظة كربالء ر�س��ا 
�ل�س��يالوي، �ن �لعمل مب�س��فاة كربالء �لنفطية �س��يتوقف ب�س��بب �لزمة 
�ملالي��ة. وقال �ل�س��يالوي يف ت�رشيح �س��حفي، �إن "�لعمل يف م�س��فاة 
كربالء �جلديدة �س��يتوقف لعدم قدرة وز�رة �لنفط على دفع م�س��تحقات 

�ل�رشكة �ملنفذة و�لبالغة )100( مليون دولر �سهريا".
يذكر �ن م�سفاة كربالء �لنفطية �جلديدة يعد من �مل�ساريع �ل�سرت�تيجية 
وتعه��دت ���رشكات كوري��ة بان�س��ائه، فيم��ا بلغ��ت ن�س��ب �لجن��از في��ه 
�لن)%48(. على �سعيد ثان �كد �ل�سيالوي �ن �حلكومة �ملحلية تدر�ص 
م��ع وز�رة �لنفط م�رشوع ��س��تثمار حقولها �لنفطي��ة �لثالثة وتبحث عن 
�رشكات عاملية منفذة. وذكر �ن "جمل�ص �ملحافظة بحث عملية ��ستثمار 
حقول��ه �لنفطية مع �رشكات عاملية ، و�س��تكون عملي��ة متويل �مل�رشوع 
م��ن نف���ص ريع �لنف��ط �خلام �مل�س��تخرج وتكون ن�س��بة �ل�رشك��ة �ملنفذة 

)%5( وحلكومة كربالء )%90( ولعملية �عمار �ملحافظة )5%(".
و��س��اف �ن "هذ� �مل�رشوع طرحه وزير �لنفط جبار �للعيبي على طاولة 

�لبحث خالل زيارته �لخرية لكربالء".

�عت��رب رئي���ص مرك��ز �لع��الم �لقت�س��ادي، �رشغ��ام حممد علي، ت�س��ويت 
�لربملان على �حل�س��ابات �خلتامية لربع �س��نو�ت يف جل�س��ة و�حدة بالمر 
�لغري��ب، ��س��تخفافًا به��ذ� �ملف�س��ل �ل�س��رت�تيجي. وقال عل��ي يف ت�رشيح 
�س��حفي، �إن "ت�س��ويت �لربملان على �ربع �س��نو�ت يف جل�سة و�حدة يعك�ص 
عدم �لهتمام مبلفات �حل�سابات �خلتامية �لتي حتتاج �ىل وقفات وت�سجيل 
مالحظات و�عطاء وقت �طول ملناق�سة هذه �حل�سابات �لتي تاأخرت �أكرث من 
8 �سنو�ت عن موعدها". و�أ�ساف "�ين �لتقييم �ملو�سوعي حل�سابات �لدولة 
�خلتامية ،هل كانت دقيقة وحمكمة ،هل هناك هدر وف�ساد �ي وجوه �سهدت 
ه��در� �ك��رب للمال �لعام �ي جهة مل تنفذ �ملنوط بها من �مل�س��اريع كم حجم 
�ملدور�ت �لرقمي و�لفعلي هي ��سئلة �قت�سادية دقيقة ،عديدة كان يجب �ن 
جتي��ب عليها �حل�س��ابات �خلتامية و�ن تناق�ص تف�س��يليا و�ن ي�س��در تقييم 

ب�ساأنها من �هم جهة رقابية يف �لدولة".

�أعلنت قائممقامية ق�س��اء خانقني يف حمافظة دياىل، �نطالق م�رشوع 
�إحياء �أكرب حو�ص زر�عي د�خل �لق�س��اء بدعم من قبل منظمة �ل�س��ليب 
�لأحم��ر �ل��دويل، موؤك��د�ً �أن �حلو���ص مهم��ل من��ذ �أكرث من ثالث��ة عقود 
متتالية. وقال مدير �إعالم �لقائممقامية يو�س��ف �بر�هيم ، �إن "م�رشوع 
�إحياء حو�ص قولي و�لذي يعد من �أكرب �لأحو��ص �لزر�عية يف ق�س��اء 
خانقني �نطلق ب�س��كل ر�س��مي من خالل عدة حماور للعمل �أبرزها كري 
وتطهري �ملبازل و�لأنهر �لفرعية لنحو 90 كم و�ن�ساء 37 قنطرة ملرور 

�آليات �لفالحني".
و�أ�س��اف �بر�هيم، �أن "�مل�رشوع بدعم مبا�رش من قبل منظمة �ل�س��ليب 
�لأحم��ر و�س��يوؤمن �إحي��اء حو�ص زر�ع��ي فر�ص عمل ملئ��ات �لعاطلني 
و�س��يكون له �ث��ر �يجابي بارز يف تعزيز �قت�س��اد �ملناطق �لزر�عية يف 

حو�ص قولي بالفرتة �ملقبلة".

�عترب ع�س��و جمل���ص �لنو�ب عن حمافظة �ل�س��ليمانية 
هو�س��يار عبد �هلل، �أن حل م�سكلة رو�تب موظفي �إقليم 
كرد�ستان يكمن يف �إلز�م �حلكومة �لحتادية وحكومة 
�لإقليم بالتفاق �لنفطي �ملربم بينهما، م�سري�ً �إىل �أن 
�س��عب كرد�س��تان يدفع �لي��وم �رشيبة تعن��ت حكومة 
�لإقلي��م، وع��دم �س��فافية �ملل��ف �لنفط��ي �ل��ذي ه��و 

"حمتكر" متاما من قبل �حلزب.
وكان��ت وز�رة �لرثو�ت �لطبيعية يف �إقليم كرد�س��تان 
ق��د �علن��ت، حتقي��ق �أكرثم��ن 636 ملي��ون دولر من 

مبيعات �لنفط خالل �سهر ت�رشين �لأول للعام 2016، 
مبين��ة �أن كمية �لإنت��اج من حق��ول �لإقليم وكركوك 
بلغ 19 مليونًا و 36 �ألفًا و 203 برميل خالل �ل�سهر 

�ملا�سي. 
وقال��ت �ل��وز�رة ، �إن "كمي��ة �نتاج �لنفط خالل �س��هر 
ت�رشين �لأول 2016 من حقول �إقليم كرد�ستان بلغت 
17 مليون��ًا و 505 �آلف و 175 برمي��ل من �لنفط، 
مبع��دل 564 �أل��ف و683 برميل يومي��ا"، مبينة �أنه 
"مت توفري مليون و531 �ألف و28 برميل من �لكمية 

�ملنتجة ل�سد �لإحتياجات �ملحلية". 
و�أ�س��افت �لوز�رة �أن "كمية �إنتاج �رشكة نفط �ل�سمال 

بل��غ ملي��ون و531 �ألف��ًا و28 برمي��ل نف��ط �س��هريا 
ومبع��دل 49 �لف��ًا و 388 برمي��ل يوم��ي"، مو�س��حة 
�أن "جمم��ل كمي��ة �لإنتاج من حقول �إقليم كرد�س��تان 
وكركوك بلغ19 مليونًا و 36 �ألفًا و 203 برمياًل من 

�لنفط".
و�ق��رت حكوم��ة كرد�س��تان، بت�س��دير نفطها ب�س��كل 
م�س��تقل يف �لأول من �س��هر متوز 2015، ودعا رئي�ص 
حكومة �إقليم كرد�س��تان نيجرفان �لب��ارز�ين، وقتها، 
�إىل �إب��ر�م �إتفاقي��ة جدي��دة ب��ني بغد�د و�أربيل ب�س��بب 
عدم �إر�سال بغد�د �مل�س��تحقات �ملالية لالإقليم مقابل 

كميات �لنفط �لتي مت ت�سديرها.

لقلي��م  �ليوم��ي  "�لنت��اج  �أن  �ل��وز�رة  و�أو�س��حت 
كورد�س��تان ومن �س��منها نفط كركوك بلغ 614 �لفًا 
و 71 برمياًل من �لنفط"، لفتة �ىل �أن "معدل �لنتاج 
�ل�س��هري بل��غ 19 مليون��ًا و 36 �ألف��ًا و 203 برمياًل 
م��ن �لنف��ط". وتابعت �ل��وز�رة �أن��ه "مت بي��ع �لربميل 
�لو�ح��د للنف��ط ب�س��عر 39.32 دولر م�س��رية �إىل �أن 
�إي��ر�د�ت �إنت��اج �لنف��ط يف �إقليم كرد�س��تان �مل�س��در 
ع��رب خط جيهان بلغ 636 مليون و364 �ألف و810 
دولر خالل �ل�س��هر �ملا�سي فيما بقي �أكرث من 416 
ملي��ون دولر يف ح�س��اب حكومة �لإقليم بعد ت�س��ديد 

م�ستحقات �ل�رشكات من �ملبلغ �ملذكور".

قال وزير �لطاقة و�لرثوة �ملعدنية �لردين �بر�هيم 
�سيف، �إنه يجري خالل زيارته �ىل بغد�د، �لتي بد�أت 
�لحد وت�ستمر ليومني مباحثات مع نظريه �لعر�قي 
جبار لعيبي وعدد� من كبار �مل�سوؤوليني �لعر�قيني 
ترتك��ز على ي �س��بل تعزي��ز �لتعاون �مل�س��رتك يف 
قط��اع �لطاقة و�مل�س��اريع �مل�س��رتكة ب��ني �لبلدين 

�سيما م�رشوع �نبوب �لنفط �لب�رشة– �لعقبة. 
و��س��اف �س��يف ، "تتن��اول �لزي��ارة �مل�س��تجد�ت 
�ملتعلق��ة مب�رشوع مد خ��ط �أنابيب لت�س��دير �لنفط 
�لعر�قي عرب �أر��سي �ململكة �لأردنية �لها�سمية من 
مين��اء �لعقب��ة و�مكانية مد �نبوب للغ��از �لطبيعي 
من �جل تنويع م�س��ادر �لغاز �لطبيعي يف �لردن ، 
م�سري� �ىل �ن م�رشوع �نبوب �لنفط �لعر�قي �سيكون 
له �همي��ة كبرية خا�س��ة �نه �س��يفتح �ملجال �مام 

�لع��ر�ق لزيادة �س��ادر�ته م��ن �لنفط �ىل �ل�س��و�ق 
�لعاملي��ة بو�ق��ع ملي��ون برمي��ل يوميا ع��رب ميناء 

�لعقبة.
و�ك��د �لوزي��ر �لردين �ن "�لنب��وب �س��يزود �لردن 
باحتياجات��ه م��ن �لنف��ط �خل��ام وبو�ق��ع مئة �لف 
برميل يوميًا وكذلك �مل�س��اهمة يف تغطية جزء من 
�حتياجات �ململكة من �لغاز �لطبيعي ومبعدل مئة 

مليون قدم مكعب باليوم يف حال توفره".

وكان �لع��ر�ق ق��د غ��ري م�س��ار �س��ري �لنب��وب �لذي 
يحظ��ى باهتمام �ئتالف �س��يني- عر�ق��ي لتنفيذ 
�مل���رشوع �ل��ذي مير وفق �مل�س��ار �جلدي��د مبحاذ�ة 
�حل��دود �ل�س��عودية- �لردني��ة �ل�رشقي��ة ب��دل من 
ب�س��بب  مبا���رشة  �لعر�قي��ة  �لأردني��ة-  �حل��دود 
“�لظ��روف �لمنية �لتي �س��هدتها �ملنطقة �لغربية 
م��ن �لع��ر�ق و�لتي من �ملفرت�ص �ن مير بها م�س��ار 

�لنبوب.

مع أزمة رواتبه.. إيرادات نفط 
اإلقليم تتجاوز 636 مليون دوالر شهريًا 

وزير الطاقة األردني يبحث أنبوب العقبة في بغداد

شل البريطانية تعتزم إنشاء معمل 
للبتروكيمياويات في البصرة

مسؤول محلي: العمل في مصفاة 
كربالء سيتوقف

اقتصادي: تصويت البرلمان على الحسابات 
الختامية استخفاف بالسياسة المالية 

اسعار العمالت 
االجنبية بالدينار

130.7133 1,5543213,912540 1,2943151,651 303,1330.727
دينار اردنيدينار بحرينيدرهم إماراتيريال سعوديجنيه مصريتومان ايرانيجنية استرلينييورودوالر امريكي ليرة سوريةليرة لبنانية دينار كويتي 

أربيل- خاص

 بغداد- خاص

البصرة- خاص

كربالء- خاص

بغداد- خاص

ديالى- خاص


