
�صالح،  حممد  مظهر  الوزراء  لرئي�س  املايل  امل�صت�صار  اأكد 
اأن  العراق ب�صدد ت�صلم الق�صط  الثالث من اتفاقية اال�صتعداد 
 840 بنحو  وه��و  ال���دويل  النقد  �صندوق  م��ن  االئتماين 
مليون دوالر،  م�صرياً اإىل اأن ت�صليم الق�صط املذكور �صيكون 
ت�صلم  من  �صبق  ما  اىل  وي�صاف  املقبل،  حزيران  �صهر  بعد 
مليار و250 مليون دوالر، من ا�صل القر�س الذي تعهد به 

ال�صندوق وهو بنحو 5.3 مليارات دوالر.
طلب  ال���دويل  النقد  �صندوق  اأن  �صالح،  ب��ن  ح��ن  ويف 
اإي�صاحات اأو�صع بخ�صو�س موازنة 2017، وتعهد اجلانب 
العراقي بتقدميها يف امل�صاورات الربيعية التي �صتجري يف 
وا�صنطن يف االأ�صبوع االأخري من ال�صهر املقبل، موؤكداً جناح 
الدولية،  النقد  العراقية و�صندوق  امل�صاورات بن احلكومة 
بخ�صو�س  الداع�صي  اخلام�س  الطابور  �صائعات  وك��ذب 
الدويل كر�صتيان جوز،  ال�صندوق  ذلك. وتوقع رئي�س بعثة 
العام  يف  خافتَا  العراقي  االقت�صادي  الن�صاط  ا�صتمرار 
اجلاري 2017، ب�صبب تقلي�س اإنتاج النفط بن�صبة 1.5% 
مبوجب االتفاقية التي تو�صلت اإليها منّظمة الدول امل�صّدرة 
النفطي.  غري  للقطاع  املتوا�صع  والتعايف  )االأوبك(،  للنفط 
وقال م�صت�صار رئي�س الوزراء لل�صوؤون املالية مظهر حممد 
�صالح، يف مقابلة اأجرتها )اجلورنال(، "اأجرينا 
يف عمان، م�صاورات مع 

اتفاقية  الثانية من  الدويل، �صمن املراجعة  النقد  �صندوق 
ال�صندوق وهذه املراجعة تت�صمن  اال�صتعداد االئتماين مع 
حزيران  �صهر  حتى  امل�صتمرة  امل�صاورات  جوالت  من  عدد 
اخلام�س  الداع�صي  "الطابور  اأن  �صالح  واأ�صاف  املقبل". 
انت�صارات  من  العراق  يحققه  ما  �صاأن  من  التقليل  يحاول 
ع�صكرية ومفاو�صات دولية، وقد روجت �صائعات عن ف�صل 
للعراق،  الدولية  العالقات  يف  �رشخ  الإيجاد  االجتماعات، 
يف  باالنت�صارات  ترتبط  واإعالمية  نف�صية  ح��رب  وه��ي 
معارك حترير املو�صل".  واأكد اأن "امل�صاورات ناجحة جداً 
وقد توجد م�صاعب ومطالبات يف بع�س املفاو�صات، لكن 
اجتاهاتها العامة اإيجابية، وقد عر�س علينا اإقامة موؤمتر 
اأن امل�صاورات مل تكتمل بعد".  �صحفي م�صرتك لكننا راأينا 
وبن �صالح، اأن "ثمة بع�س البيانات االإح�صائية واحلقائق 
بخ�صو�س  العامة  واالإي��رادات  بالنفقات  املتعلقة  الرقمية 
اأو�صع  اإي�صاحات  ال�صندوق  طلب  فقد   ،2017 موازنة 
امل�صاورات  يف  بتقدميها  العراقي  اجلانب  وتعهد  ب�صاأنها، 
االأخري  االأ�صبوع  يف  وا�صنطن  يف  �صتجري  التي  الربيعية 
املجل�س  اإىل  وتقدم  املراجعة  لت�صتكمل  املقبل  ال�صهر  من 
الق�صط   العراق  ليت�صلم  ال��دويل  النقد  ل�صندوق  التنفيذي 
 840 بنحو  وهو  االئتماين  اال�صتعداد  اتفاقية  من  الثالث 
ال�صندوق  به  تعهد  الذي  القر�س  ا�صل  من  دوالر  مليون 
االن  حتى  العراق  وت�صلم  دوالر   مليارات   5.3 بنحو  وهو 
"قر�س  اأن  �صالح  وذك��ر  دوالر".  مليون  و250  ملياراً 
مراجعة   13 به  �صهرا   36 على   هو  الدويل  النقد  �صندوق 
ب�صمنها 6 مراجعات كبرية يت�صلم العراق 
ف��ي��ه��ا ج����زءا من 

االأولين  ال�صنتن  "يف  اأن��ه  م�صيفا  ال�صندوق"،  قر�س 
القر�س، والقر�س ميتد اىل ثالث  %90 من  �صنت�صلم نحو 
لكل  �صنوات  لثالث  وت�صديد  �صنتن  �صماح  مبدة  �صنوات 
اأ�صاد  "ال�صندوق  العراق". ونوه �صالح باأن  دفعة يت�صلمها 
الداع�صي  االإره��اب  مواجهة  يف  العراقية  احلكومة  بقدرة 
واالنت�صارات الباهرة املتحققة يف ظل ظروف اقت�صادية 
ال�صندوق  مع  "الربنامج  اأن  اىل  النظر  الفتا  ا�صتثنائية"، 
قال  جهته  من  جدا".  وناجح  ومنطي  طبيعي  ب�صكل  ي�صري 
البيان  يف  جوز،  كر�صتيان  الدويل  ال�صندوق  بعثة  رئي�س 
املعنية  ال��دويل  النقد  �صندوق  بعثة  ملباحثات  اخلتامي 
ت�رّشراً  العراق  ُر  يت�رشَّ عمان،"  يف  اجريت  التي  بالعراق 
يف  احلاد  واالنخفا�س  داع�س،  مع  ال�رشاع  ب�صبب  �صديداً 
ا�صتجابت  وقد   2014 عام  منذ  العاملية،  النفط  اأ�صعار 
ميزان  واأزم��ة  العامة،  املالية  لالأزمة  العراقية  احلكومة 
املدفوعات، بت�صحيح مايل كبري، ولكّنه �رشوري، مدعومًا 
"يف  انه  اىل  وا�صار  الدويل".  املجتمع  مالية من  مب�صاعدة 
عام 2016، ا�صتمّر النمّو احلقيقي الإجمايل الناجت املحلي 
بن�صبة %11، مدعومًا بزيادة كبرية يف اإنتاج النفط الذي 
فقد  ذلك،  ومع  ال�صابقة.  النفطية  اال�صتثمارات  من  ا�صتفاد 
ال�رشاع  ب�صبب   8% بن�صبة  النفطي  غري  االقت�صاد  تقّل�س 

وت�صحيح اأو�صاع املالية العامة". 
واكد كر�صتيان ان "االنخفا�ُس احلادُّ يف اأ�صعار النفط ت�صبب 
بانخفا�س اإجمايل االحتياطيات الدولية للعراق من 53.7 
م�صتوًى  اإىل   2015 عام  نهاية  يف  اأمريكي  دوالر  مليار 
يف  اأمريكي،  دوالر  مليار   46.5 مقداره  مريحًا،  يزال  ال 
التي  "تظلُّ ال�صغوط  2016".  وتابع  نهاية كانون االأول 
تعانيها املالية العامة كبرية، مع بقاء العجز احلكومي عند 
الناجت  اإجمايل  من   12% م�صتوى 
امل��ح��ل��ي يف 

اأ�صعار النفط، وارتفاع  2016، ب�صبب ا�صتمرار �صعف  عام 
االإنفاق االإن�صاين واالأمني". 

 %  32 من  العام  الدين  جمموع  ارتفع  "كما  وا���ص��اف 
 2014- املدة  يف  املحلي  الناجت  اإجمايل  من   64% اإىل 
القرو�س املتعرثة  2016، وتباطاأ منو االئتمان وارتفعت 
اخلا�صة  وامل�صارف  للدولة  اململوكة  امل�صارف  ل��دى 
ان  اىل  كر�صتيان  وا�صار   ."2016 ع��ام  يف  كبري  ب�صكل 
وهو  ال�رشف،  �صعر  ربط  على  حافظت  العراقية  "احلكومة 
باقية  العراق  النمو يف  اآفاُق  ان  ا�صمية مهمة.مبينا  ركيزة 
النفط  اإنتاج  ثبات  ب�صبب  متوا�صعًة  املتو�صط  املدى  على 
على  القيود  مواجهة  يف  ا�صتثماراته  وثبات  املتوقع، 
النفطي،  غري  النمّو  يف  املتوا�صع  واالنتعا�س  االإي��رادات، 
وتنفيذ  االأمني،  الو�صع  يف  املتوّقع  بالتح�ّصن  املدعوم 
املزيد من  اإىل  واكد وجود حاجة  الهيكلية".   االإ�صالحات 
بيئة  وتعزيز  ال�صامل،  للنمّو  مايل  حّيز  خللق  االإ�صالحات 
امل�رشيف  القطاع  واإ�صالح  الف�صاد،  من  واحل��ّد  االأعمال، 
يف  والتنويع  اخلا�س،  القطاع  يقوده  ال��ذي  النمّو  لدعم 
االقت�صاد، حاملا تنطلق عملية اإعادة االإعمار يف مرحلة ما 
بعد داع�س. وتابع كر�صتيان "تبقى املخاطر مرتفعة وهذا 
اأ�صعار  باآفاق  املحيط  اليقن  عدم  اأ�صا�صي من  ب�صكل  ينبع 
ومواطن  ال�صيا�صي،  التيّقن  وعدم  االأمني،  والو�صع  النفط، 
ال�صعف االإدارية". ي�صار اىل ان وفدا عراقيا عقد مع خرباء 
)IMF( مناق�صات يف مدينة عمان  الدويل  النقد  �صندوق 
واملراجعة   ،2017 لعام  الرابعة  املادة  م�صاورات  ب�صاأن 
العراق،  مع   )SBA( االئتماين  اال�صتعداد  التفاق  الثانية 
البالغة مدته 36 �صهراً، والذي وافق عليه املجل�س التنفيذي 

ل�صندوق النقد الدويل يف 7 متوز 2016. 
ميزان  ت�صحيح  اإىل  االئتماين  اال�صتعداد  اتفاق  ويهدف 
االإدارة  وحت�صن  اخلارجي،  املركز  وتوازن  العامة  املالية 

املالية العامة، مع حماية االإنفاق االجتماعي. 

البصرة.. بوابة الطاقة العالمية 
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المباشرة بتأهيل الشركة العامة 
لكبريت المشراق

حمودي: لن نسمح بالتفريط 
بمنتجنا الوطني

اأبرم��ت وزارة الكهرب��اء، عق��داً ا�صتثماري��ًا لبناء وحدت��ن مركبتن يف 
حمط��ة العمارة الغازية يف حمافظة مي�صان مع جمموعة �رشكات ربان 
ال�صفين��ة . ونق��ل بيان للوزارة ع��ن وزيرها قا�صم الفه��داوي قوله اثناء 
توقيع العقد بح�صور رئي�س الهئية الوطنية لال�صتثمار �صامي االعرجي، 
ان "ال��وزارة بذل��ت جه��وداً ا�صتثنائية النه��اء ازمة الطاق��ة الكهربائية 
وادام��ة الزخم، مبينًا "ان هذا العقد اال�صتثماري هو من �صمن توجهات 
ال��وزارة يف هذا امل�صعى". وتوجه الفهداوي ب�" ال�صكر والتقدير اىل هيئة 
اال�صتثمار الوطنية التي دعمت الوزارة يف جميع العقود اال�صتثمارية يف 

جمايل االنتاج والتوزيع".
م��ن جهت��ه، �صك��ر االعرج��ي امل�صوؤول��ن يف وزارة الكهرب��اء لتوا�صلها 
باإبرام العقود اال�صتثمارية التي �صت�صهم يف حل ازمة الطاقة الكهربائية.

ي�ص��ارك الع��راق يف املوؤمت��ر العامل��ي للم�صاري��ع يف العا�صم��ة الكوري��ة 
اجلنوبي��ة �ص��ول ال�صه��ر املقب��ل. وبح��ث وكي��ل وزارة االعم��ار واال�ص��كان 
والبلدي��ات العام��ة ا�صت��ربق ال�ص��وك، خالل لقائ��ه اليوم امللح��ق التجاري 
الك��وري اجلنوب��ي ) �صونك جاي كيم ( م�صاركة الوزارة يف املوؤمتر العاملي 

ال�صنوي للم�صاريع يف �صول".
ونق��ل بي��ان للوزارة عن ال�ص��وك قوله ان "الوزارة �صتعر���س خالل املوؤمتر 
عدداً م��ن م�صاريعها يف جماالت البنى التحتية على ال�رشكات الكورية من 
خ��الل الدفع باالآج��ل او بامل�صاركة مع �رشكات ال��وزارة بو�صفها �رشكات 
ر�صين��ة ومنت���رشة يف املحافظ��ات العراقي��ة كاف��ة ، وناأم��ل م��ن اجلانب 
الك��وري امل�صاهمة يف حث ال���رشكات الكورية املتو�صط��ة لتنفيذ مزيد من 

امل�صاريع يف العراق".

با�رشت ال�رشكة العامة لكربيت امل�رشاق احدى �رشكات وزارة ال�صناعة 
واملع��ادن اإع��ادة تاأهي��ل وبن��اء البني��ة التحي��ة لل�رشك��ة وخطوطه��ا 
االنتاجية بعد ان ا�صابه��ا الكثري من اال�رشار والذي �صببتها ع�صابات 
داع�س االرهابية نتيجة ل�صيطرتها على املنطقة ملدة طويلة قبل دخول 
الق��وات االمنية وحتريره��ا بالكام��ل يف �صبيل اعادة تاأهي��ل معاملها 

وخطوطها االنتاجية.
وق��ال مدير املركز االعالمي يف ال��وزارة عبد الواحد علوان ال�صمري يف 
بي��ان، اإن "ال�رشكة متكنت م��ن تاأهيل واأعمار اربع��ة مباين خالل �صهر 
واح��د ومببل��غ 50  مليون دين��ار اإ�صاف��ة اىل مبا���رشة تاأهيل خمازن 
واأبنية بواقع )8 ( مباين اأ�صافة اىل جتميع املواد غري التالفة من ال�صب 
والكربي��ت الزراع��ي وتعبئته��ا يف اكيا�س وعر�صه��ا يف ال�صوق لغر�س 

بيعها وكذلك مبا�رشة اأعادة بناء ال�صور املحيط بال�رشكة".

اأكد النائب االول لرئي�س جمل�س النواب همام حمودي اأن املنتج الوطني 
ي�صتحق الفخر، ويتمتع باأعلى درجات اجلودة ، الفتًا النظر اىل اأن ا�صا�س 
امل�صكل��ة يكمن يف الت�صويق من جراء امتناع عدد من الوزارات عن �رشاء 

احتياجاتها من هذه امل�صانع.
واأ�صار يف بيان على خلفية زيارته ل�رشكة ال�صناعات املطاطية )اإطارات 
باب��ل( وم�صنع الب�صة النج��ف ، اىل ان وزارة املالية قررت رف�س متويل 

اأي �صفقة �رشاء لها نظري من املنتج الوطني.
واع��رب ع��ن �صكره لوزارات الدف��اع وال�صحة والزراعة الت��ي بداأت �رشاء 
متطلباته��ا م��ن امل�صان��ع الوطني��ة ، داعي��ًا وزارة الداخلي��ة واحل�ص��د 
ال�صعب��ي اىل ���رشاء كل جتهيزاتهم م��ن م�صنع األب�صة النج��ف ، ووزارات 
النق��ل والتجارة والبلدي��ات واأمانة العا�صمة اىل ���رشاء منتجات �رشكة 

ال�صناعات املطاطية.

بح��ث حماف��ظ ذي ق��ار يحي��ى النا���رشي م��ع �صلط��ات 
ايطاليا والفاتي��كان تطوير قطاع النقل وا�صتقبال االفواج 
ال�صياحية عرب مطار النا�رشية املدين وكذلك ان�صاء فنادق 
�صياحي��ة ملدينة اور االثرية، موؤكدا قرب توقيع بروتوكول 

م�صرتك بهذا املجال.
وق��ال النا���رشي يف ت�رشي��ح �صحف��ي، بع��د و�صوله اىل 
العا�صم��ة االإيطالي��ة روم��ا �صم��ن وفد ر�صم��ي �صم وزير 
النق��ل ورئي�س جمل�س املحافظة حمي��د الغزي ان "الزيارة 
ج��اءت �صمن دعوة ر�صمية من احلكوم��ة االيطالية ودولة 
الفاتيكان لبحث وتطوير االتفاقيات ال�صابقة التي وقعتها 

م��ع احلكومة املحلية لتطوير التب��ادل ال�صياحي والثقايف 
وتفعي��ل زي��ارة احلجي��ج ملدين��ة اأور االثري��ة"، مبينا ان 
"املباحث��ات حول تطوير قطاع النقل يف العراق ب�صورة 
عام��ة جرت يف اج��واء ايجابية، كما مت طرح مو�صوع بدء 
ت�صي��ري رح��الت �صياحية م��ن روما والفاتي��كان اىل مطار 

النا�رشية املدين".
 واك��د النا���رشي  اأن��ه "مت ط��رح م�رشوع اإن�ص��اء جمموعة 
فن��ادق �صياحية خلدم��ة زوار مدين��ة اأور االأثرية ، ومل�صنا 
رغب��ة احلكومة االيطالية والفاتي��كان بالعمل مع حكومة 
ذي ق��ار لتطوي��ر ع��دة قطاع��ات حملي��ة و�صيت��م توقي��ع 

بروتوكول للعمل امل�صرتك" ،
 وكان  النا���رشي اعلن، توقي��ع  مذكرة تفاهم مع اجلانب 

االيط��ايل  يف جم��ال التنمي��ة الب�رشية وال�صياح��ة واالثار 
وتطوي��ر التع��اون امل�ص��رتك يف املج��االت االقت�صادي��ة 
والعلمي��ة والثقافي��ة، واكد حر�س احلكوم��ة املحلية على 
تطوي��ر وتعزيز العالق��ات والتعاون امل�ص��رتك مع اجلانب 
االيط��ايل والفاتي��كان لتنفي��ذ برام��ج تطوي��ر العم��ل يف 
املواق��ع االثري��ة وتفعي��ل عم��ل ال���رشكات االيطالي��ة يف 
املحافظ��ة وتنظي��م زيارات علمي��ة متبادلة ب��ن اجلانب 
االيط��ايل وجامع��ات املحافظ��ة ، ف�صال ع��ن تفعيل عمل 
اللجن��ة امل�صرتكة الت��ي مت ت�صكيلها ب��ن حكومة مقاطعة 

الت�صيو االيطالية وذي قار.
وت�ص��م حمافظ��ة ذي ق��ار، ومركزه��ا مدين��ة النا�رشية، 
 1200 نح��و  بغ��داد(،  العا�صم��ة  جن��وب  ك��م   365(

موق��ع اآث��اري يع��ود معظمه��ا اإىل ع���رش فج��ر ال�ص��الالت 
واحل�ص��ارات ال�صومري��ة واالأكدي��ة والبابلي��ة واالأخمينية 
والفرثي��ة وال�صا�صانية والع���رش االإ�صالمي، وتعد من اأغنى 
املحافظ��ات العراقي��ة باملواق��ع االأثرية املهم��ة، اإذ ت�صم 
بي��ت النب��ي اإبراهي��م وزق��ورة اأور التاريخي��ة، ف�صاًل عن 
املقربة امللكية، وق�رش �صولكي ومعبد )دب الل ماخ( الذي 

يعد اأقدم حمكمة يف التاريخ.
يف غ�ص��ون ذلك، اأعلنت وزارة النق��ل، اإن "الرحلة �صتنطلق 
 م��ن اربي��ل اىل النا�رشية ال�صاع��ة 11:00 �صباحا وتعود 
12:45  ظه��را م��ن النا�رشي��ة  يف الي��وم ذات��ه ال�صاع��ة 
اىل اربي��ل من اج��ل ف�صح املج��ال امام العائ��الت لتبادل 

الزيارات خالل اعياد نوروز". 

اأعل��ن رئي�س اللجنة املالية النيابي��ة حممد احللبو�صي، اأن 
جمم��وع ا�صتقطاعات رواتب موظف��ي الدولة للعام احلايل 
تبل��غ 381 ملي��ار دينار. وق��ال احللبو�ص��ي، يف ت�رشيح 
�صحف��ي، اإن "مناقلة 50 ملي��ار دينار اىل الربملان كانت 
بعل��م رئي�س الوزراء حيدر العبادي ورواتب النواب مل يجر 
عليه��ا اي تعديل". وا�ص��اف احللبو�صي ان "كل م�صاريف 

املجل���س تبلغ 260 مليار دين��ار ، وراتب النائب ال�صهري 
7 مالي��ن و600 الف دينار ي�صاف له 3 مالين دينار 
ايج��ار �صك��ن لن��واب املحافظ��ات ". وب��ن احللبو�صي ان 
"احلكومة طعنت باملادة ١٨ج من قانون املوازنة العامة 
، املتعلق��ة باإيقاف التعيينات يف الرئا�صات الثالث وبنود 
نق��ل اخلدم��ات والتن�صيب اليه��ا من ال��وزارات ، مع اعادة 

املنت�صبن اىل وزاراتهم". 
واو�ص��ح ان "احلكوم��ة طعن��ت به��ذه امل��ادة الت��ي تكلف 

ميزاني��ة الدول��ة للدرج��ة ال�صابع��ة يف �صل��م املوظف��ن ، 
اك��رث م��ن ملي��ون و٣٠٠ ال��ف دين��ار �صهري��ا". وا�ص��اف 
ان "تعليم��ات رئي���س احلكوم��ة بان يتم ���رشف النفقات 
الفعلي��ة عل��ى موؤ�ص�صات الدول��ة ، ونفقات جمل���س النواب 
بكل فروعها يف املحافظات بحاجة اىل ٢١ مليار ون�صف 
امللي��ار دين��ار �صهريا "، مبينا ان "هن��اك 3 اآالف موظف 
موزع��ن على جمي��ع مكاتب املحافظ��ات، اذا مت �رشبها 
يف ١٢ �صه��ر �صيكون االجمايل ٢٦٠ مليار دينار �صنويا". 

وتابع ان "املناقلة يف تخ�صي�صات موازنة جمل�س النواب 
م��ن قبل اللجنة املالي��ة كانت من اج��ل رواتب املوظفن 
الت��ي تنا�صته��ا وزارة املالية ، مع ت�صوي��ة الفروقات بن 

حملة ال�صهادات وبن خريجي االعدادية ".
وكانت اللجنة املالية النيابية اأعلنت تقدمي احلكومة طعنًا 
ق�صائي��ا ام��ام املحكم��ة االحتادية يتعل��ق باأكرث من 15 
م��ادة من بنود قانون املوازن��ة العامة االحتادية 2017 

التي �صوت عليها جمل�س النواب اواخر العام املا�صي.

رحالت جوية من أوروبا وإليها 
عبر مطار الناصرية الدولي

381 مليار دينار مجمل استقطاعات 2017 من رواتب الموظفين

الكهرباء تبرم عقدًا لتطوير محطة 
العمارة الغازية

مشاركة عراقية في مؤتمر عالمي 

أسعار العمالت 
األجنبية بالدينار
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