
االخرية  ال�ساعات  مفاو�سات  )اجل��ورن��ال(  واكبت 
التي �سبقت، ت�سويت جمل�س النواب يف جل�سته، اأم�س 
االحتادية  العامة  املوازنة  قانون  على  االأرب��ع��اء، 

جلمهورية العراق لل�سنة املالية 2017.
جمل�س  جل�سة  ح�رض  الذي  )اجلورنال(  مرا�سل  واأكد 
�سببًا  كان  واأربيل  بغداد  بني  التوافق  اأن  النواب، 
الطرفان  ع��اد  اأن  بعد  امل��وازن��ة،  لتمرير  حا�سمًا 
اأن  على  هو،  كما  النفطي  باالتفاق  االلتزام  الإعالن 
 300 ت�سدير  �سيتم  بانه  لتف�سيله  فقرات  ت�ساف 
اىل  االإقليم  طريق  عن  كركوك  نفط  من  برميل  الف 
�سومو، وتلتزم بعده احلكومة بت�سديد رواتب موظفي 
االإقليم امل�سجلني يف وزارة املالية االحتادية، ف�ساًل 
عن التعهد بت�سديد 250 الف برميل من نفط االإقليم 
اىل احلكومة لت�سديد املتبقي من ال�%17 امل�ستحقة 

لالإقليم يف املوازنة.
ابت�سام  ك��رب��الء  ع��ن  النائبة  قالت  جانبها  وم��ن 
الهاليل، اإن "ابرز اخلالفات حول اإقرار املوازنة هي 
املفرت�س  من  كان  التي  البي�سمركه  روات��ب 
رواتبهم من  يت�سلموا  ان 

من  ن�سبة  لهم  تكون  ان  طلبوا  الكرد  لكن   ، االإقليم، 
ادى اىل حذف  الربية ما  للقوات  التي تعود  االأموال 
الكتلة  وان�سحاب  الوطني  التحالف  قبل  من  املادة 
الكرد�ستانية، ومن ثم مت التو�سل اىل ان تكون قوات 

البي�سمركه حتت اإمرة وزارة الدفاع.
وا�سافت اأن "اخلالف كان اأي�ساعلى ن�سبة )35%( 
التي و�سعها املكون ال�سني يف قانون احل�سد ال�سعبي 
التحالف  قبل  من  قاطع  ب�سكل  رف�سها  مت  والتي 

الوطني ومل ي�سوت عليه".
يف غ�سون ذلك طالب نواب حمافظة دياىل احلكومة 
بت�سمني املوازنة العامة مادة جديدة تق�سي بر�سد 
اعمار  الع��ادة  ملحافظتهم  ا�سافية  تخ�سي�سات 

البنى التحتية وتوفري اخلدمات العامة .
�سحفي  موؤمتر  يف  املعموري  برهان  النائب  وقال 
انه  دي��اىل،  حمافظة  عن  اخرين  ن��واب  مع  م�سرتك 
لتكون   2017 موازنة  باإقرار  اال�سوات  تتعاىل   "
الذي  االقت�سادي  للو�سع  واقعية وذات جدوى  اكرث 
االرهاب وازمة مالية  العراق من حرب �سد  يعانيه 

وقلة موارد".
توفري  و�سمان  باالهتمام  ملزمون  "نحن  وا�ساف 
احلياة الكرمية لعموم العراقيني وبع�س املحافظات 
حمافظة  ومنها  االره��اب  ب�سبب  طويال  عانت  التي 
احلكومة  ط��ال��ب  ح��ني  يف   ،  " دي���اىل 
املوازنة  بت�سمني 

تخ�سي�سات  تت�سمن  جديدة  م��ادة  املقبل  للعام 
البنى  اعمار  اعادة  من  متكنها  للمحافظة  ا�سافية 
وانها  خا�سة  العامة  اخل��دم��ات  وتوفري  التحتية 

تعر�ست اىل تدمري كبري من قبل االرهاب.
ملحافظة  املخ�س�سة  املبالغ  اط��الق  اىل  ودع��ا 
دياىل والبالغة 28 مليار دينار من ايرادات املنافذ 
اي  يطلق  مل  والتي  التحتية  البنى  العمار  احلدودية 

منها اي �سيء من وزارة املالية.
�سوقي،  �سليم  الب�رضة  حمافظة  عن  النائب  وك��ان 
للنفط  املنتجة  امل��ن��اط��ق  ممثلي  ب���اأن  ���رضح  ق��د 
�سي�ستمرون مبقاطعة جل�سات الت�سويت على قانون 
املوازنة العامة حلني احل�سول على تطمنٍي حكومي 
يف  املالية،  مدنهم  بح�س�س  امل�سا�س  عدم  يت�سمن 
حني لفت النظر اإىل اأن طبيعة التطمني �ستكون تعهداً 

خطيًا.
لل�سنة  االحتادية  العامة  املوازنة  اإي���رادات  وتبلغ 
ع�رض  واحد  ترليونًا  و�سبعني  ت�سعة   2017 املالية  
دينار،  مليون  وع�رضين  وواح��داً  واربعمائة  ملياراً 
ترليون  مائة  مقداره  مبلغ  تخ�سي�س  مت  حني  يف 
و�ستون  ومائة  ملياراً  و�سبعون  وواح��د  و�ستمائة 
مليونًا و�سبعمائة وت�سعون الف دينار لنفقات ال�سنة 
املالية 2017، يف حني بلغ اجمايل العجز املخطط 
 2017 املالية  لل�سنة  االحتادية  العامة  للموازنة 
وخم�سني  وت�سعة  و�ستمائة  ترليونًا  وع�رضين  واحداً 
ملياراً و�سبعمائة وت�سعة وثالثني مليونًا و�سبعمائة 
و���س��وت  دي��ن��ار.  ال���ف  وت�سعني 
امل���ج���ل�������س 

مليارا  و�ستني  و�ستة  مائتني  البالغة  موازنته  على 
و�ستة  ومائة  مليونًا  وت�سعني  واربعة  وثالثمائة 
الق�سائية  ال�سلطة  وموازنة  دينار،  الف  و�سبعني 
وثالثة  ومائة  ملياراً  ع�رض  واحد  اربعمائة  البالغة 
واربعني مليونًا واربعمائة وخم�سة ع�رض الف دينار، 
خم�سة  البالغة  االن�سان  حقوق  مفو�سية  وموازنة 
وع�رضين ملياراً و�ستمائة و�ستني مليونًا وثالثمائة 

وثالثة و�ستني الف دينار لل�سنة املالية 2017.
وقدم رئي�س جمل�س النواب �سليم اجلبوري �سكره لكل 
وال�سيدات  املالية  اللجنة  قبل  من  املبذولة  اجلهود 
املوازنة  باقرار  �ساهم  من  ولكل  النواب  وال�سادة 

العامة االحتادية.
النواب  جمل�س  رئي�س  اأعلن  اأن  بعد  اجلل�سة  وُرفعت 
�سليم اجلبوري انتهاء الف�سل الت�رضيعي االول لل�سنة 

الت�رضيعية الثالثة للدورة النيابية الثالثة.
الكرد�ستاين  الدميقراطي  احل��زب  كتلة  اأن  يذكر 
م�سعود  كرد�ستان  اإقليم  رئي�س  يرتاأ�سه  الذي  احلزب 
بارزاين، ان�سحبت من جل�سة الربملان االحد املا�سي، 
املوازنة  اغلب مواد  الت�سويت على  التي مت خاللها 
االحتادية، ب�سبب خالفات حول املادة التا�سعة من 
املوازنة التي تخ�س حتديد ن�سبة  %17  �سبعة ع�رض 
االنفاق  جمموع  من  كرد�ستان  الإقليم  املائة  من 

الفعلي.
اأم�س  اىل  جل�سته  االث��ن��ني،  ال��ن��واب،  جمل�س  واّج��ل 
املوازنة،  مواد  على  الت�سويت  ال�ستكمال  االأربعاء، 
فيها  اخلالفية  النقاط  على  التوافق  ع��دم  ب�سبب 
واعرتا�س نواب حمافظات كنواب حمافظة الب�رضة 

على ح�سة املحافظة.
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النفط: االلتزام بخفض اإلنتاج 
مهم لدعم األسعار

دك�سف ع�سو اللجنة املالية النيابية هيثم اجلبوري، االأربعاء، عن عزم 
اللجن��ة مطالبة احلكوم��ة باإلغ��اء اال�ستقطاعات يف روات��ب املوظفني 
يف ح��ال ارتف��اع اأ�سع��ار النفط.وق��ال اجلب��وري " اإن "اللجن��ة املالية 
النيابي��ة �سعت اإىل اإلغ��اء اال�ستقطاعات اخلا�س��ة برواتب املوظفني اإال 
اأنن��ا فوجئنا باأن��ه مت اأخذها كاإي��راد، وبالتايل فاإنه يف ح��ال اإلغائها 
�سيك��ون هناك عج��ز اإ�سايف مبقدار ترلي��ون و900 ملي��ار دينار، مما 
دفعن��ا اإىل تخفي�س ه��ذه اال�ستقطاع��ات اإىل %3.8 بدال من 4.8%".
واأ�ساف اجلبوري اأن "هناك قرارا لدى اللجنة املالية النيابية ملطالبة 
احلكوم��ة باإلغ��اء ه��ذه اال�ستقطاعات يف ح��ال ارتفاع اأ�سع��ار النفط"، 
مبين��ا اأن "الوف��رة املالية الت��ي �ستنتج من ارتفاع اأ�سع��ار النفط �سيتم 
ا�ستخدامه��ا ب�سد العج��ز يف املوازنة اأوال ومن ثم اإلغ��اء اال�ستقطاعات 
اخلا�س��ة برواتب املوظفني".وكان جمل���س النواب �سوت خالل جل�سته 
التي عقدت، اليوم االأربعاء، على م�رضوع قانون املوازنة املالية العامة 

لعام 2017 بكافة موادها.

ك�س��ف تقري��ر نفط العراق، عن اأن اك�سون موبي��ل ان�سحبت من ن�سف 
مناطق التنقيب التي كانت تعمل بها يف كرد�ستان.

ونق��ل التقرير عن وزير امل��وارد الطبيعية يف كرد�ستان العراق ا�ستي 
هورام��ي واملتحدث��ة با�سم اك�س��ون لورين كري قولهم��ا اإن "ال�رضكة 

ان�سحبت من مناطق امتياز قرة هنجري و�رضق اربات وبيتواته".
ونق��ل عن الوزير قول��ه "بع�س ال�رضكات مل تلت��زم باملهلة املتعاَقد 

عليها ومبوجب العقد تعني اأن تتنازل عن هذه املناطق".
وتخلت �سيفرون ثاين اأكرب �رضكة نفط اأمريكية بعد اك�سون موبيل عن 
منطقة رويف يف �سمال اربيل يف نهاية عام 2015 ولكنها ا�ستمرت 

يف اختبار االآبار يف امتياز �سارتا.
ومن��ذ عام 2014 تخلت �رضكات نفط عاملية عن 19 منطقة امتياز 

يف كرد�ستان بح�سب تقرير النقط العراقي.

املبال��غ  م��ن  جديدت��ني  وجبت��ني  اط��الق  التج��ارة،  وزارة  اأك��دت 
املخ�س�سة لت�سديد م�ستحقات الفالحني واملزارعني.

ونقل بيان للوزارة عن وزير التجارة /وكالة/ �سلمان اجلميلي قوله 
االربع��اء، ان "جمل�س الوزراء واف��ق على قيام وزارة املالية باإطالق 
500 مليار دينار كوجبة ثانية لغر�س ت�سديد م�ستحقات املزارعني 
والفالح��ني على ان تكون )75( مليار دينار منها اىل وزارة الزراعة 

لتغطية م�ستحقات بذور احلنطة وال�سعري".
وا�س��ار اىل ان "املجل�س قرر كذلك اإطالق مبل��غ )500( مليار دينار 
اأخرى كوجب��ة ثالثة يف 26 كانون االأول من العام اجلاري للغر�س 
املذك��ور اأع��اله ب�سمنه��ا )25( ملي��ار دين��ار منها ل��وزارة الزراعة 

لتغطية حم�سول ال�سعري".

قال وزير النفط جبار اللعيبي، اإن التزام جميع الدول املنتجة للنفط 
م��ن داخل املنظمة وخارجها بق��رار التخفي�س �سيكون عامال مهما 
وموؤث��را يف ا�ستق��رار ال�س��وق النفطي��ة لتحقيق االأه��داف امل�سرتكة، 
معربًا عن اأمله يف "ا�ستقرار ال�سوق النفطية خالل الن�سف االول من 

العام املقبل.
واأ�س��اف اللعيب��ي، يف ت�رضي��ح ر�سم��ي، اأن "الع��راق �سي�س��ارك يف 
اجتماع��ات املنظم��ة م��ع املنتجني م��ن خارجها يف فيين��ا ال�سبت 
املقب��ل"، موؤك��دا اأن "ق��رار منظم��ة االأوب��ك خف�س االنت��اج النفطي 
وا�ستجاب��ة ال��دول املنتج��ة م��ن خ��ارج االوب��ك لق��رار التخفي���س 
خط��وة مهمة من �ساأنها ال�سيطرة على تخم��ة املعرو�س النفطي يف 
ال�س��وق العاملي��ة خالل املدة املقبلة وت�سهم يف زي��ادة ا�سعار النفط 

تدريجيا".
وتاب��ع، اأن "الع��راق كان وما زال يعمل على ا�ستقرار ال�سوق النفطية 
واحلفاظ على وحدة منظمة االوبك"، الفتًا النظر اىل اأن "امل�سوؤولية 
امل�سرتكة للمنتجني تقت�سي يف املرحلة احلالية و�سع حلول ناجعة 

الإنعا�س االأ�سعار وا�ستقرار ال�سوق النفطية".

ح��ذر خب��ري يف ال�سيا�س��ات االإ�سكاني��ة، م��ن تخ�سي�س 
االرا�سي ال�ساحلة للزراع��ة اأو الواقعة يف مراكز املدن، 
الإقام��ة امل�ساري��ع ال�سكني��ة م��ا اأ�سب��ح عام��ل تهدي��د 
الختن��اق امل��دن ال�سيم��ا بغ��داد، داعي��ًا اإىل تخ�سي�س 
اأرا���س عل��ى اط��راف املدن وغ��ري م�ست�سلح��ة، مع منع 
اإقام��ة الدور على املناطق الزراعية وامل�ساحات العامة. 
واقرتح اخلبري، حاًل للنق�س احلاد يف االرا�سي ال�ساحلة 
لال�ستثمار ال�سكني، عن طريق و�سع �سعر لهذه االرا�سي 

وعدم تقدميها جمانًا للوزارات.
وق��ال اخلبري يف �سيا�س��ات اال�س��كان د. مظفر اجلابري 

يف مقابل��ة اأجرته��ا )اجلورن��ال(، اإن "ادارة االرا�س��ي 
URBAN LAND MANAG E  احل�رضي��ة
MENT يفرت���س ان تك��ون وا�سح��ة  و�سفافة، وان 
يكون لدينا  جرد وا�سح باالرا�سي التي ميكن تطويرها 
وا�ستثماره��ا لل�سك��ن،  وبالذات  االرا�س��ي على اطراف 

املدن او مدن التوابع".
وتن�س  املادة 10 من قانون اال�ستثمار رقم )13( ل�سنة 
2006 عل��ى اأن للم�ستثمرالعراق��ي واالجنبي الغرا�س 
م�ساريع اال�سكان حق االحتفاظ باالر�س مبقابل ُيحدد 
بين��ه وبني مال��ك االر�س م��ن دون امل�ساربة باالر�س 
وفق �سوابط ت�سعها الهياأة الوطنية لال�ستثمار ومبوافقة 
جمل���س ال��وزراء، وت�سه��ل الهي��اأة تخ�سي���س االرا�سي 

الالزم��ة للم�ساريع اال�سكانية ومتلي��ك الوحدت ال�سكنية 
للعراقي��ني بعد اكم��ال امل�رضوع. واأ�س��اف اجلابري اأنه 
"لي�س من ال�رضوري ان تعطى االرا�سي االمريية جمانا 
لال�ستثم��ار ال�سكن��ي، وامن��ا املفرت�س ان تك��ون مقابل 
ثمن". وتاب��ع اأن "مو�سوع النق�س احل��اد يف االرا�سي 
ال�ساحل��ة لال�ستثمار ال�سكني ميك��ن ايجاد حلول له عن 
طري��ق و�سع �سع��ر لهذه االرا�سي، وبذل��ك �سوف تتوافر 
ارا�سي مل تكن يف احل�سبان، ولدينا امثلة على ذلك قرار 
جمل�س قيادة الث��ورة عام 2001  يف توزيع 100 الف  
قطعة ار�س للع�سكريني يف مدينة بغداد وكذلك يف بقية 
امل��دن العراقية". واأ�سار اجلاب��ري اإىل اأنه "توافرت االن 
فر�س كبرية من م�ساحات االرا�سي التي كانت ت�سغلها 

املع�سك��رات وامل�ساري��ع مث��ل مع�سك��ر الر�سي��د ومط��ار 
املثنى وحتى حمطة ال�سكك يف ال�ساجلية بعد اكمال خط 
ال�س��كك غربي بغداد ونقل املحطة الكربى اىل اليو�سفية، 
كل ه��ذه امل�ساحات ميكن ا�ستغاللها لال�ستثمار ال�سكني 
داخل مدينة بغ��داد وامثالها يف املحافظات". واأ�ساف 
"يج��ب تثبي��ت ا�سع��ار االرا�س��ي احلكومي��ة يف �س��وق 
العقار، وعدم اعطاء االرا�سي جمانا  مل�ساريع اال�سكان، 
ع��دا ا�سكان  عدميي الدخل واملهم�سني من الفقراء..الخ". 
وذك��ر اأنه "عند تخ�سي�س االرا�س��ي للم�ساريع ال�سكنية 
عل��ى اط��راف املدن يف�س��ل ان تكون م��ن االرا�سي غري 
ال�ساحل��ة للزراع��ة او امل�ست�سلح��ة وذل��ك حفاظ��ا على 

اهمية مثل هذه االرا�سي للتطوير الزراعي".

اأعلن��ت هيئ��ة ا�ستثم��ار حمافظة الب���رضة، �س��دور موافقة 
الهيئ��ة لتو�سع��ة امل���رضوع اال�ستثماري يف معم��ل ا�سمنت 
االإنتاجي��ة للم���رضوع بن�سب��ة  الطاق��ة  املربوك��ة بزي��ادة 
%100. وق��ال رئي�س هيئة ا�ستثمار الب�رضة علي جا�سب 
ل�)اجلورن��ال(، اإن "امل���رضوع م��ن امل�ساري��ع املهم��ة التي 
تق��وم ال�رضكة بتنفيذها يف منطقة االركلي اجلنوبي و على 

م�ساحة 50 دومنا"، الفتا النظر اىل "ح�سول موافقة الهيئة 
م��ع اإ�سرتاتيجيتها الرامي��ة اإىل موا�سلة دعم امل�ستثمرين و 
تطوي��ر امل�ساريع ال�سناعية يف حمافظة الب�رضة".  وكانت 
هيئ��ة ا�ستثمار الب�رضة ق��د افتتحت معمل ا�سمنت املربوكة 
يف مطل��ع ع��ام 2014 وال��ذي �س��كل انطالق��ة مهم��ة يف 
التنمي��ة ودعم االقت�ساد الوطني واملنتج املحلي من خالل 
متيزه مبوا�سفات عالية، متكنه من مقاومة االأمالح ومادة 
الكربيت��ات التي تعانيه��ا ترب��ة املحافظة.وا�ساف رئي�س 

هيئ��ة ا�ستثم��ار الب���رضة "ان �رضك��ة املربوك��ة للمقاوالت 
العام��ة املح��دودة كانت ق��د قدمت طلبا ت��روم فيه تو�سعة 
امل���رضوع اال�ستثم��اري معم��ل ا�سمن��ت املربوك��ة املمنوح 
االإج��ازة اال�ستثمارية املرقمة 44، وذلك من خالل اإ�سافة 
خط��ني اإنتاجيني جديدين بطاقة ت�س��ل اإىل 540 األف طن 
�سنوي��ا ،م�س��ريا اإىل اإن كلف��ة التو�سع��ة �ستك��ون 15 مليون 
دوالر اأمريك��ي و مب��دة زمنية وجيزة تبل��غ 6 اأ�سهر. واأعلن 
رئي�س هيئة اال�ستثمار �سامي االأعرجي، يف وقت �سابق، اأن 

40 % من امل�ساريع يف العراق هي قيد التنفيذ، م�سريا اإىل 
اأن الن�سبة املتبقية من امل�ساريع تعاين م�سكالت يف االأر�س 
والتموي��ل، يف حني اأكد وج��ود خطة ا�ستثماري��ة "وا�سعة" 
ل��كل عام. وكان رئي���س الوزراء حيدر العب��ادي قد اأكد، يف 
وق��ت �سابق، اأن لدى الع��راق فر�سة كبرية لال�ستثمار اإال اأن 
البع���س يقف بال�س��د من تط��وره وي�سع العراقي��ل اأمامه، 
م�س��ريا اإىل اأنه لن ي�سمح بذل��ك و�سي�ستخدم كل االإمكانيات 

الإيقاف هكذا حماوالت.

خبير يحذر: بغداد تختنق 
بزحف المساكن على مركزها وأراضيها الزراعية

البصرة: توسعة الطاقة االنتاجية لمعمل سمنت المبروكة 

المالية النيابية: سنطالب الحكومة 
بإلغاء االقتطاعات من الرواتب 

أكسون موبيل تنسحب من 3 مناطق 
امتياز في كردستان

إطالق 500 مليار دينار من 
مستحقات المزارعين

اسعار العمالت 
االجنبية بالدينار

130323 155432139122.453 12943151651 3031330.770
دينار اردنيدينار بحرينيدرهم إماراتيريال سعوديجنيه مصريتومان ايرانيجنية استرلينييورودوالر امريكي ليرة سوريةليرة لبنانية دينار كويتي 
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