
�أبلغ م�ص��در حمل��ي يف حمافظة ذي ق��ار )�جلورنال(، �أن 
خم�ص��ة مالي��ن دوالر �ص��نويًا، ه��ي قيمة حج��م �النفاق 
�مل��ايل �ملفرو���ض عل��ى �ل���ركات �الأجنبي��ة �لعاملة يف 
حق��ل �لغ��ر�ف �لنفطي �ص��مال مدين��ة �لنا�ري��ة، كما �أن 
�لرقم �ملايل نف�صه تقريبا يف حقل بدرة و�الأحدب  �لنفطي 
�إىل �أن تل��ك �ملبال��غ مات��ز�ل  مبحافظ��ة و��ص��ط، م�ص��ر�ً 
جم��رد �أرق��ام، ومل حتق��ق منج��ز�ً حملي��ًا الأي م��ن هاتن 
�ملحافظتن. وبينما �أ�ص��در زعيم �لتيار �ل�ص��دري �ل�ص��يد 
مقت��دى �ل�ص��در، �مر� بغل��ق �لهيئ��ة �القت�ص��ادية �لتابعة 
للتيار �ل�ص��دري فور�، مبينا �ن �غلب ما يجري هو �ص��من 
�لف�ص��اد و�لتالعب بقوت �ل�ص��عب. �تهم �أهايل �لرفاعي، يف 
حمافظة ذي قار، ممن �صاركو� يف ��صتطالع ل�)�جلورنال(، 
�الد�رة يف حقل �لغر�ف و�ركة برتونا�ض بانها �ص��بب يف 
�إ�ص��ابات و�مر��ض ب�ص��بب  خملفاتها �لبيئي��ة على مدينة 
�لرفاعي، م�صتنكرين تق�صر �ل�ركة يف �جلانب �خلدمي،  
الأجان��ب  �لتعيين��ات  و�عطائه��ا 
ي��ن  متنفذ و

يف �الح��ز�ب ول�ص��ما�رة �لتعيين��ات ومقاولتها حمرومة 
منها �ملدينة وحتى �لت�صوق من خارجها". 

وقال �ل�ص��يد مقتدى �ل�ص��در يف بي��ان له، �نه "�إ�ص��تكمااًل 
مل�روع �الإ�ص��الح �لعام و�خلا�ض �أجد لز�مًا �إ�ص��د�ر قر�ر 
يت�ص��من حترمي ومنع �أي عمل م��ايل �أو جتاري حكومي"، 
مبين��ا �نه "تقرر غل��ق �لهيئة �الإقت�ص��ادية �لتابعة للتيار 

�ل�صدري فور�ً ومن دون تاأخر".
و��ص��اف �ل�ص��در �ن “�أغل��ب ما يجري هو �ص��من �لف�ص��اد 
و�لتالع��ب بقوت �ل�ص��عب �ل��ذي عان��ى �الأمّرين من �ص��وء 
�آل  ل�ص��معتنا  �الإ�ص��اءة  �إىل  �إ�ص��افة  �ملالي��ة  �لت�رف��ات 
�ل�ص��در”، م�ص��ر� �ىل �ن “�غلبهم �إنتفعو� �إنتفاعًا �صخ�صيًا 
�صاربن �مل�صالح �لعامة للتيار وغره عر�ض �جلد�ر كما 
يعربون”. و�كد �ل�صدر �ن “كل ذلك ي�صب مب�صلحة تقوية 
�لدولة �لعر�قية، وبعد ذلك �صيفتح �هلل تعاىل بركاته علينا 
وعلى م�روع �الإ�ص��الح �لعام و�خلا�ض وي�صدد �الإ�صالح 
و�مل�ص��لحن"، م�ص��دد� على ���رورة �ن "تتخ��ذ �حلكومة 
�الإجر�ء�ت �ل�صارمة مع كل من يخالف هذ� �لقر�ر مطلقًا".
وق��ال �الأ�ص��تاذ يف جامع��ة �ص��ومر عقي��ل �ملع��اوي، يف 
مقابلة �أجرتها )�جلورنال( �إن "�ركة برتونا�ض �ملاليزية 
�لعامل��ة يف حقل �لغر�ف �لنفطي، مل حتقق �ي �ص��يء 
على �مل�صتوى �خلدمي، وتدعي 
نه��ا  �

�رف��ت �ملبالغ �ملخ�ص�ص��ة للمنطق��ة بالكام��ل"، موؤكد�ً 
�أن "ه��ذه �ل���ركات مل تفعل ما هو مطل��وب منها، وحتى 
�لتعيين��ات �لتي هي من حق �أبن��اء �ملحافظة، فهي تاأتي 
مبهند�ص��ن �جان��ب وبرو�ت��ب مباَل��غ فيه��ا بينم��ا تعاين 

كليات �لنفط من �لبطالة يف �خلريجن".
وب��ن �ملع��اوي، �ن "�ملد�ر���ض ماز�ل��ت يف و�ص��ع �ص��ّيء 
ج��د�، و�لط��رق غ��ر معب��دة ونح��ن نتظاه��ر ب��ن حلظ��ة 
و�ُخرى  ال�ص��رتد�د حقوقنا، ويتهم �الأهايل بع�ض �جلهات 
�ل�صيا�ص��ية باال�ص��تحو�ذ على �أمو�ل �ملناف��ع �الجتماعية، 
ومنها �حز�ب حاكمة ��صتاأثرت  بامو�ل �ملنافع عن طريق 
م�ص��اريع وهمية �و م�ص��اريع مببالغ كب��رة ال توجد على 

�ر�ض �لو�قع".
وذكر �أن "ق�ص��اء �لرفاعي  مل يح�ص��ل  من��ذ عام 2013، 
حّت��ى �الآن، �ص��وى عل��ى ملي��ون دوالر، حيث نف��ذت بهذ� 
�ملبل��غ بع�ض �مل�ص��اريع يف �لق�ص��اء ومنه��ا بناية لكلية 
�إ�ص��افية  �لط��ب �لبيط��ري وبطول��ة ريا�ص��ية و�ص��فوف 
للجامعة  �إ�ص��افة �ىل قاعة متعددة �الأغر��ض"، م�صتدركًا: 
"لكن �ملبلغ �ملقّرر، مل يح�صل �لق�صاء  عليه من �ل�ركة 
�مل�ص��تثمرة يف �لعام 2014 �لبالغ خم�صة مالين دوالر، 
لتغطي��ة تكالي��ف م�ص��اريع خدمية، لكن مل يتم �حل�ص��ول 
عليه الأ�ص��باب كث��رة، يف مقدمتها، �لتدخالت �مل�ص��تمرة 
من قبل بع�ض �الأطر�ف �ص��عيًا منهم ل�صمول مناطق �أخرى 
خارج �لق�صاء بتلك �مل�صاريع، ومنها  قر�ر �صدر 
�ملحافظ��ة  جمل���ض  ع��ن 

بتخ�ص��ي�ض 20 % م��ن مبال��غ �ملناف��ع �الجتماعية �ىل 
�ملحافظة �و �أق�ص��ية �خرى كق�صاء �ل�صطرة مثال ، لوجود 
بع���ض �الآب��ار �لنفطية �ص��من حدودها �الإد�ري��ة ، مع �أن 
�لق�ص��اء ال توج��د في��ه بئر و�ح��دة، وقد ح�ص��ل على هذه 
�لن�ص��بة من خالل �ر�د�ت وتدخالت على �حلكومة �ملحلية 

يف �لق�صاء وعلى مو�طنيها. 
وز�ر  رئي���ض جلنة �لنفط و�لغاز يحي��ى �مل�رفاوي، حقل 
�لغ��ر�ف �لنفط��ي لتفعيل عم��ل حقل �لغ��ر�ف و�لعمل على 
زي��ادة عدد �لعاملن يف هذ� �حلق��ل من �لعر�قن بدالآ عن 

�الأجانب 
و�لتقى �مل�رفاوي بعدد م��ن ممثلي هيئة حقول ذي قار 
ومدي��ر برتونا�ض يف حق��ل �لغر�ف وعدد من �مل�ص��وؤولن 
�ملاليزين ، لكن هذ� ال يخفي �الأمو�ل �لكبرة �لتي ذهبت 

�إدر�ج �لرياح من �ملنافع �الجتماعية.
�أم��ا يف و��ص��ط فاحل��ال م�ص��ابهة للنا�ري��ة، فمع وجود 
حق��ل �الح��دب وب��درة ال تتمتع حمافظة و��ص��ط ال�ص��يما 
�لنو�حي �لقريبة من �حلقل مبا ن�صبته 10 باملئة من هذه 
�ملنافع، و�ل�ص��بب بح�صب �ملجل�ض �ملحلي ملنطقة �الأحر�ر 
وه��و �ملكان �لقريب من �حلقل،  يعود �ىل  تدخالت بع�ض 
�جله��ات �لت��ي كانت �ص��ببًا يف عدم ح�ص��ول �لناحية منذ 
2013 حت��ى �الآن، �ص��وى ملي��ون دوالر لتنفي��ذ بع���ض 
�مل�ص��اريع، ولع��ام و�ح��د فقط، من ��ص��ل خم�ص��ة مالين 
دوالر، للع��ام ذ�ت��ه، وفيم��ا ل��و جمعن��ا مبال��غ �الأع��و�م 
�الأربع��ة ال�ص��تثمار هذ� �حلق��ل، يكون �لن��اجت 20 مليون 
دوالر، كطلب على �ل�ركة �ملنفذة م�ص��تحق �لدفع الإن�صاء 

�مل�صاريع �ملهمة للناحية.

نفط البصرة.. يتأرجح على حبال خفض 

اإلنتاج مع أوبك والطموح بزيادة التصدير 
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تنتظر الفرج..

1.6 تريليون دينار مستحقات الفالحين 
المترتبة بذمة الدولة

ك�ص��ف م�صدر م�ص��وؤول يف �حلكومة، عن بلوغ �لدين �لد�خلي للعر�ق 47.3 
تريلي��ون دين��ار، موؤك��د�ً �أن �لدي��ن �لد�خل��ي ذه��ب �ىل تغطي��ة �لعج��ز يف 

�ملو�زنات �ملالية خالل �الأعو�م �ل�صابقة.
وقال �مل�صدر �لذي ف�صل عدم �لك�صف، �إن "�لدين �لد�خلي للعر�ق بلغ حتى 
�الآن 47.3 تريليون دينار"، موؤكد�ً �أن "�حلكومة �قرت�ص��ت من �ملوؤ�ص�ص��ات 
�ملالي��ة بهدف تغطي��ة �لعجز �مل��ايل يف �ملو�زنات �ملالية خ��الل �العو�م 
�ل�ص��ابقة". وكانت �الأو�ص��اط �القت�ص��ادية حتدثت عن بل��وغ �لدين �لعر�قي 
120 مليار دوالر منذ ثمانيات �لقرن �ملا�ص��ي وحتى �الآن، ومير �لعر�ق 
باأزم��ة مالي��ة خانقة منذ �لع��ام 2014 نتيجة �نخفا�ض ��ص��عار �لنفط يف 

�ل�صوق �لعاملية وزيادة �النفاق �لع�صكري على �حلرب �صد د�ع�ض.  

نف��ت �ملديري��ة �لعام��ة لتوزي��ع كهرب��اء �جلن��وب، �إ�ص��د�رها �أي مطالب��ة 
زة ملحافظة �لب�رة. لتخفي�ض ح�صة �لطاقة �لكهربائية �ملجهَّ

وذك��رت �ملديري��ة يف بيان �نه��ا "مل ت�ص��در �ي مطالبة بالتعر�ض حل�ص��ة 
�لب���رة م��ن �لطاق��ة �لكهربائية �و تخفي�ص��ها" و�ن �المر جم��رد مزحة �و 
تلفي��ق م��ن بع�ض �جله��ات، موؤكدة، "��ص��تمر�ر ��ص��تعد�دها يف ح��ال تو�فر 
�النت��اج �ل��الزم لتجهيز �لب�رة بالكهرباء على مد�ر �ل�ص��اعة، عد� �ملناطق 

�لتي تعاين �ختناقات يف �صبكتي �لنقل و�لتوزيع".
و�أ�صارت �إىل �أنها "ت�صعى جاهدة لتد�رك فك �الختناقات، قبل مو�صم �ل�صيف 

بالتن�صيق مع �لوز�رة و�حلكومة �ملحلية يف �لب�رة".
ولفت��ت �لنظ��ر �ىل �نها "متر ب�ص��حة مالي��ة خانقة جد�ً ب�ص��بب قطع متويلها 
�ملرك��زي متامًا، م��ن وز�رة �ملالية و�عتمادها كليًا على �جلباية �ل�ص��عيفة 

و�لتي بالكاد ت�صد رو�تب �ملوظفن".

�أك��د م�رف �لر�فدين، �ن �ص��لفة �لع�ر رو�تب �ملمنوح��ة للموظفن و�جبة 
�لت�ص��ديد يف ح��ال �نقطاع��ه عن د�ئرت��ه، مبين��ا �ن فروعها �ص��تتوىل حفظ 

�لتعهد�ت و�لعقود بعد �صدور قر�ر �ملنح.
وق��ال �ملكتب �العالمي للم�رف يف بيان �ن "ت�ص��ديد ق�ص��ط �ص��لفة �لع�ر 
رو�ت��ب ملوظفي دو�ئر �لدولة و�جبة �لت�ص��ديد بالكامل عند �نقطاع �ملوظف 
�مل�ص��تلف عن د�ئرته الي �ص��بب كان �و يف حال تعهد �لكفيل بقبول تق�صيط 

�ملبلغ �ملتبقي من ر�تبه �ل�صهري".
وتاب��ع �نه "يف حال ت�ص��ديد �ل�ص��لفة قبل تاريخ �ال�ص��تحقاق يتم �حت�ص��اب 
�لفائ��دة عل��ى �ملبل��غ لغاي��ة تاري��خ �لت�ص��ديد بع��د ��ص��افة �ص��هر و�حد عن 

�لفروقات يف �حت�صاب �لفائدة �لثابتة".

�أعل��ن �حت��اد �جلمعيات �لفالحية، �أن م�ص��تحقات �لفالح��ن بذمة �حلكومة 
تبل��غ تريليونًا و625 ملي��ار دينار، موؤكد�ً �أن �حلكومة قررت خف�ض �ص��عر 
طن �حلنطة 200 �لف دينار. وقال رئي�ض �حتاد �جلمعيات �لفالحية، حيدر 
عبد �لو�حد، �إن "م�ص��تحقات �لفالحين بذمة �حلكومة تبلغ تريليون و625 
ملي��ار دينار  للمو��ص��م �لزر�عية �لثالثة �ملا�ص��ية"، مبين��ًا �أن "تاأخر دفع 

�مل�صتحقات �ملالية للفالحن �صّبب م�صاكل كثرة للقطاع �لزر�عي".
ولف��ت �النتب��اه �إىل �أن "�حلكوم��ة وعدتن��ا باط��الق %30 من م�ص��تحقات 
�لفالح��ن ولكن حتى �الآن �أطلقت نح��و %27"، موؤكد�ً �أن "�حلكومة قررت 

�طالق م�صتحقاتنا �ملالية عن طريق �صند�ت مقابل �أن يدفع �لفالح 3%".

يب��د�أ �لوف��د �لعر�قي برئا�ص��ة وزي��ر �ملالي��ة وكالة عبد 
�لرز�ق �لعي�صى، �جلمعة �ملقبل يف و��صنطن ، مناق�صاته 
مع �ص��ندوق �لنقد �لدويل و�لبنك �لدويل ملر�جعة �تفاق 
�ال�ص��تعد�د �الئتماين �لذي ت�ص��من �إقر��ض �لعر�ق مبلغ 

5.4 مليار دوالر ل�صد �لعجز يف �ملو�زنة �ملالية.
وق��ال م�ص��در يف وز�رة �ملالي��ة يف ت�ريح �ص��حفي، 
�إن "وف��د� عر�قي��ا برئا�ص��ة وزي��ر �ملالي��ة وكال��ة عب��د 
�لرز�ق �لعي�ص��ى ، �صيتوجه �إىل و��صنطن �الأ�صبوع �حلايل 
ملناق�ص��ة �تف��اق �ال�ص��تعد�د �الئتماين �ل��ذي وقع عليه 
�لع��ر�ق يف �لع��ام 2015"، مبين��ًا �أن "�لوف��د �ص��يبد�أ 

�جتماعات��ه مع �ص��ندوق �لنق��د �لدويل و�لبن��ك �لدويل 
يوم �جلمعة �حلادي و�لع�رين من ني�صان وت�صتمر ملدة 

ثالثة �أيام".
و�أ�ص��اف �مل�ص��در �أن "�لوفد ي�ص��م وزير �ملالية وكالة 
عب��د �ل��رز�ق �لعي�ص��ى ، وحماف��ظ �لبنك �ملرك��زي علي 
�لعالق ، و�مل�صت�ص��ار �ملايل لرئي�ض �لوزر�ء مظهر حممد 
�ص��الح، وم�ص��وؤولن من وز�رة �ملالي��ة، ووز�رة �لنفط، 
)�ص��ومو(،  �لنف��ط  ت�ص��ويق  �لتخطي��ط، و�رك��ة  ووز�رة 
و�جلهاز �ملركزي لالإح�ص��اء، و�لبنك �ملركزي �لعر�قي، 
وممثل��ن عن حكومة �إقليم كرد�ص��تان، وديو�ن �لرقابة 

�ملالية". 
يذك��ر �أن �لوف��د �لعر�قي عق��د مع خرب�ء �ص��ندوق �لنقد 

�ل��دويل مناق�ص��ات يف عم��ان خ��الل �مل��دة م��ن 5 �إىل 
17 �آذ�ر 2017 ب�ص��اأن م�ص��اور�ت �ملادة �لر�بعة لعام 
2017، و�ملر�جعة �لثانية التفاق �ال�صتعد�د �الئتماين 
)SBA( م��ع �لع��ر�ق، �لبالغ��ة مدته 36 �ص��هر�ً، و�لذي 
و�ف��ق عليه �ملجل���ض �لتنفيذي ل�ص��ندوق �لنق��د �لدويل 

يف 7 متوز 2016 .
ويهدف �تفاق �ال�ص��تعد�د �الئتماين �إىل ت�صحيح ميز�ن 
�ملالي��ة �لعام��ة وت��و�زن �ملرك��ز �خلارج��ي، وحت�ص��ن 
�الإد�رة �ملالي��ة �لعامة، مع حماية �النفاق �الجتماعي. 
وقد مّت �كمال �ملر�جعة �الوىل مبوجب �تفاق �ال�صتعد�د 

�الئتم��اين يف 5 كان��ون �الول 2016.
و��ص��تكمل �ملجل���ض �لتنفيذي ل�ص��ندوق �لنق��د �لدويل، 

�ملر�جع��ة �الأوىل لتنفي��ذ �تف��اق �ال�ص��تعد�د �الئتم��اين 
�ملعق��ود مع �لع��ر�ق ملدة ثالث �ص��نو�ت، وه��و �التفاق 
�ل��ذي يه��دف �إىل م�ص��اعدة �لع��ر�ق يف تنفي��ذ برنام��ج 
�الإ�ص��الح �القت�صادي و��ص��تعادة تو�زن �ملالية �لعامة 
على �ملدى �ملتو�صط. ويف هذ� �ل�صياق، ��صتكمل �ملجل�ض 
�أي�صا مر�جعة تاأكيد�ت �لتمويل يف ظل �تفاق �ال�صتعد�د 
�الئتم��اين. وكان �ملجل�ض �لتنفيذي ق��د و�فق يف يوليو 
2016 عل��ى �التف��اق �لبالغ��ة قيمت��ه 3.831 مليار 
وحدة حقوق �ص��حب خا�ص��ة )نح��و 5.34 مليار دوالر 
�أمركي يف تاريخ �ملو�فقة(، ومبقت�ص��ى هذه �ملو�فقة، 
يج��وز للعر�ق �رف 455 مليون وحدة حقوق �ص��حب 

خا�ص��ة )نحو 617.8 مليون دوالر �أمركي(.

�أ�ر �ص��وق �لعر�ق ل��الور�ق �ملالية �أرتفاع��ا يف موؤ�ر 
�ال�ص��عار و�أنخفا�ص��ا يف عدد وقيمة �ال�ص��هم �ملتد�ولة 

خالل �ال�صبوع �ملا�صي قيا�صا باال�صبوع �لذي قبله.
ونق��ل بيان لل�ص��ندوق عن مدي��ره �لتنفي��ذي طه �أحمد 
عب��د �ل�ص��الم �ن "�ص��وق �لع��ر�ق ل��الور�ق �ملالي��ة نظم 
خالل �ال�ص��بوع �ملنتهي يف 13 ني�ص��ان �حلايل خم�ض 
جل�صات للتد�ول يف �ل�صوق �لنظامي و يف �ل�صوق �لثاين 
لي�ص��بح عدد �ل�ركات �ملدرجة يف �ل�صوق )98( �ركة 

م�ص��اهمة بعد �در�ج ��ص��هم م�رف جيهان لال�صتثمار 
و�لتموي��ل �ال�ص��المي ، منه��ا )71( �رك��ة مدرجة يف 
�ل�ص��وق �لنظام��ي و)27( �رك��ة مدرج��ة يف �ل�ص��وق 

�لثاين".
و��ص��اف عب��د �ل�ص��الم "مت خ��الل جل�ص��ات �ال�ص��بوع 
�ملا�صي تد�ول ��ص��هم )48( �ركة يف �ل�صوق �لنظامي 
و)5( �ركات يف �ل�ص��وق �لثاين و��صبح عدد �ل�ركات 
�ملتوقف��ة عن �لت��د�ول لعدم �لتز�مها بتقدمي �الف�ص��اح 

�ل�صنوي و�لف�صلي للهيئة و�ل�صوق )16( �ركة".
ولفت عبد �ل�ص��الم �لنظر �إىل �أن "عدد �ال�ص��هم �ملتد�ولة 

لالأ�ص��بوع �ملا�ص��ي بلغ )13( مليار �صهم مقابل )51( 
ملي��ار �ص��هم لالأ�ص��بوع �ل��ذي قبل��ه منخف�ص��ا بن�ص��بة 
)%73.32( قيا�ص��ا باال�ص��بوع �ل��ذي قبل��ه، يف حن 
بلغت قيمة �ال�ص��هم �ملتد�ولة لالأ�ص��بوع �ملا�صي )12( 
مليار دين��ار مقابل )47( مليار دينار لال�ص��بوع �لذي 

قبله منخف�صا بن�صبة )74.52%(".
و�و�صح �ن "عدد �ل�ص��فقات �ملنفذة لالأ�صبوع �ملا�صي 
بلغت )2027( �صفقة مقابل )1726( �صفقة لال�صبوع 
�ل��ذي قبله حيث �قفل موؤ�ر �ل�ص��وق ISX 60 يف �آخر 
جل�ص��ة م��ن �ال�ص��بوع �ملا�ص��ي ب��� )667.91( نقط��ة 

لرتف��ع بن�ص��بة )%0.83( عن �غالقه لال�ص��بوع �لذي 
قبله عندما �غلق على )662.39( نقطة".

و�أ�ص�ص��ت �ص��وق �لع��ر�ق ل��الأور�ق �ملالي��ة ببغ��د�د يف 
حزي��ر�ن 2004، وتعم��ل حت��ت �إ�ر�ف هيئ��ة �الأور�ق 
�ملالية �لعر�قية، وهي هيئة م�ص��تقلة مت تاأ�صي�صها على 

غر�ر �لهيئة �الأمركية لالور�ق �ملالية و�لبور�صات.
وكان يطل��ق عل��ى �ل�ص��وق �حلالي��ة، قبل 2003، ��ص��م 
بور�ص��ة بغ��د�د و�لت��ي كان��ت تديره��ا وز�رة �ملالي��ة 
�لعر�قي��ة، �أم��ا �الآن فه��ي هيئ��ة ذ�تي��ة �لتنظي��م مث��ل 

بور�صة نيويورك.
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