
وا�ص��اف عب��داهلل يف ت�رصي��ح �صحفي خا�ص 
) للجورن��ال ( ان  ال��وزراة الميكنه��ا جته��ر 
الطاق��ة الكهربائي��ة على مدى ارب��ع وع�رصين 
ال�صنت��ن  او  ال�صن��ة  له��ذه  الي��وم  يف  �صاع��ة 
القادمت��ن ، الحتي��اج ه��ذه اخلط��وة اىل عدة 
ال�صبك��ة  عل��ى  التج��اوزات  ب�صب��ب  �صن��وات 
الوطنية للكهرباء وعدم تر�صيد الطاقة من قبل 
املواطن، باال�صاف��ة اىل انتقادات الوزارة من 
قبل  اأع�ص��اء جمال�ص املحافظات فيما يخ�ص 
ت�صع��رة اجلباي��ة للكهرب��اء، و ان خ�صخ�ص��ة 
الطاق��ة تواجه عدة عراقيل فيما يخ�ص العقود 

اال�صتثمارية  من قبل �رصكات اجنبية . 
وتاب��ع : ال توج��د ���رصكات جمه��زة ب��ل هناك 
م��ا ي�صمى عق��ود �رصاكة للجباي��ة من املواطن 
فيم��ا يت��م ا�صتهالكه م��ن الطاق��ة الكهربائية 
واي�صا نظام ت�صعرة جدي��دة ويكون بت�صعرة 
ت�صاعدي��ة ،الفت��ًا النظ��ر اىل ان جلن��ة الطاقة 
ب�ص��دد تخفي���ص ا�صع��ار الوح��دات املجه��زة  
للطاقة الكهربائية اي هناك خم�ص امبرات او 

�صتة وهكذا ب�صكل ت�صاعدي 
وا�ص��ار عبدااهلل اىل: ان هناك اراًء كثرة اتفقت 
عل��ى ان تكون هناك فر�ص��ًا للم�صتثمرين فيما 
الوح��دات  لت�صع��رة  اجلدي��د  النظ��ام  يخ���ص 
االمبري��ة للطاق��ة حت��ى  ن�ص��ل اىل التجهي��ز 
الكام��ل  وان جلن��ة الطاق��ة ال متل��ك م�صاري��ع 
لقوان��ن جديدة بل متل��ك  قانون��ا لال�صتثمار 
ينظ��م ال�رصكات امل�صتثمرة يف اي جمال مبينا 
ان هن��اك ع��دة جه��ات تعم��ل من اج��ل تقييد 
الف�ص��اد واله��در امل��ايل كالنزاه��ة وجمال���ص 
املحافظ��ات وان جتهي��ز الطاق��ة يف ال�صنتن 
االخرتن بازدياد يف مقابل الزيادة ال�صنوية 
للم�صتهلكن والزيادة يف الع�صوائيات ال�صكنية 
والتجاوز من قبل املواطن وعدم دفع اجلباية.  
واك��د ان : الت�صع��رة ت�صهد تعدي��ال لقانون يف 
جمل�ص الن��واب والوزارة وهن��اك اماكن تطبق 
به��ا تل��ك الت�صعرة وال ميك��ن اعتبارها اخرة 
ووزارة الكهرب��اء و�صع��ت قانون��ا ين�ص على 
م��ردة  زائ��د  اال�صا�صي��ة  االجه��زة  ان جمي��ع 
ه��واء بخم���ص االف دين��ار ، وجمي��ع االجهزة 
اال�صا�صي��ة ومردة ومكيف ع��دد واحد بع�رصة 

االف دينار اي ع�رصة امبرات لكن هناك لب�ص 
من قبل املواطنن. 

االقت�صادي��ة  اخلب��رة  قال��ت  جهته��ا  م��ن 
الدكت��ورة �ص��الم �صمي�ص��م يف حدي��ث �صحفي 
خا�ص )للجورن��ال ( : انه اذا متت اخل�صخ�صة 
على طريقة اال�صعار التجارية �صتكون ارخ�ص 
م��ن ت�صع��رة املول��دات االهلي��ة  وب���رصط ان 
تكون ب�صم��ان جودة نوعي��ة اخلدمة املتاحة 
للطاق��ة  ، مبين��ة انن��ا مقبل��ون عل��ى ال�صيف 
احلار واملواطن ي�صتعم��ل اخلط الذهبي والذي 
يخ�ص��ع جل�ص��ع بع�ص ا�صح��اب املول��دات اذا 
ما اجته��ت الدولة اىل جتهي��ز الطاقة وب�صمن 
ا�صعار جباية منا�صبة �صن�صمن جتهيز حقيقي 

للطاقة على مدار ال� 24 �صاعة يف اليوم. 
وا�صاف��ت : يج��ب ان  تت��م اجلباي��ة عن طريق 
���رصكات خا�ص��ة وحت��ى ن�صم��ن ع��دم وجود 
ف�ص��اد وهدر ام��وال اجلباية وان م��ا يثار على 
ان اخل�صخ�ص��ة ب��اب من اب��واب الف�صاد والتي 
الكهرب��اء  انف��اق 300 ملي��ار دوالرعل��ى  مت 
يف ال�صن��وات ال�صابقة م��ن دون نتائج وحت�صن 
للطاق��ة مع وجود وثائق تثبت الهدر باالموال 

املخ�ص�صة،  هو ابواق انتخابية 
وا�صاف��ت :  يج��ب ان تكون اح��االت ال�رصكات 
خا�صع��ة لل�صفافية واجلباي��ة وتخ�صع لنظام 
مل��ف  اليخ�ص��ع  وان  امل�رصفي��ة  احلوكم��ة 
الكهرب��اء لالب��واق االنتخابي��ة ، م�ص��رة اىل 
ان جم��ال عمل �صن��دوق النقد ال��دويل واملنح 
والقرو���ص ت�صب يف جمال البن��ى االرتكازية 
اي م�صاري��ع بعي��دة االم��د كم�صاري��ع الطاق��ة 
الكهربائي��ة وامل��اء وبن��اء الط��رق واجل�ص��ور، 
وم��ن ثم فه��و داعم لال�صالح��ات االقت�صادية 
للعب��ادي، وتوف��ر الطاقة هو توف��ر لالنتاج 
الزراعي وال�صناع��ي وال�صياحي لكونه م�صغاًل 
نق���ص  ب�صب��ب  املتعطل��ة  القطاع��ات  لتل��ك 
التجهي��ز الكهرربائ��ي  اي اأن توف��ر الكهرباء 
ازدهار لالقت�صاد، وق��ال رئي�ص الوزراء حيدر 
العبادي، اننا ما�صون بقرارنا اخلا�ص بتوفر 

الكهرباء على مدار 24 �صاعة للمواطنن 
وا�ص��اف يف املوؤمتر ال�صحفي اال�صبوعي  اننا 
ما�ص��ون بقرارن��ا اخلا���ص بتوف��ر الكهرباء 
عل��ى مدار 24 �صاعة للمواطنن، مبينًا ان هدر 

الكهرباء اكر جرمية والبد من ايقافه 

واأ�ص��ار اىل ان البن��ك ال��دويل اعل��ن موؤازرت��ه 
ودعم��ه للخط��ط اال�صالحي��ة الت��ي اتخذته��ا 

احلكومة العراقية 
حي��در  ال��وزراء  جمل���ص  رئي���ص  وناق���ص 
العبادي،م��ع جلنة الطاق��ة الوزارية امل�صاريع 
الت��ي تقدم��ت به��ا �رصك��ة �صيمن���ص االأملانية 
لتاأهيل ال�صبك��ة الوطنية واآلية توفر الكهرباء 

للمواطنن طيلة 24 �صاعة
وذك��ر بي��ان للمكت��ب االإعالم��ي اأن العب��ادي 
اجتماع��ًا بح�ص��ور جلن��ة الطاق��ة والوزاري��ة، 
وج��رى خالل االجتماع بح��ث م�صاريع �رصكة 
�صيمن�ص االأملانية لتاأهيل الكهرباء، ف�صاًل عن 
مناق�ص��ة عق��دي الت�صغي��ل وال�صيانة ملحطتي 

كربالء واحللة الغازيتن
واأ�صاف اأن املجتمعن ناق�صوا ملف اال�صتثمار 
يف تولي��د الكهرباء بالطاق��ة ال�صم�صية ون�صب 
اأول حمط��ة له��ا يف حمافظ��ة املثن��ى"، الفتًا 
النظ��ر اإىل اأن "اللجن��ة ا�صتمرت مبناق�صة عقود 
اخلدمة واجلباي��ة لتوفر الكهرب��اء 24 �صاعة 
للمواطن��ن بع��د املوافق��ة عل��ى العدي��د م��ن 

املناطق يف بغداد واملحافظات.

  بع��د ان جت��اوزت ديون الع��راق الداخلية واخلارجي��ة ال� 159 
ملي��ار دوالر نتيجة االزمة املالية وتراج��ع ا�صعار النفط جعلت 
االقت�ص��اد العراقي عل��ى حافة االنهيار عل��ى اعتبار ان االموال 
املقرَت�صة تذهب اىل املوازنة الت�صغيلية ولي�صت اال�صتثمارية، ما 
ولد خماوف كبرة لدى االو�صاط االقت�صادية باحتمالية حدوث 
م�ص��اكل اقت�صادية م�صتقبلي��ة يف البلد يف حال مطالبة اجلهات 
الدائنة باموالها ، ويرى املتخ�ص�صون يف ال�صاأن االقت�صادي ان 
ا�صعار النف��ط �صتتعافى وتعاود االرتف��اع يف ظل امل�صاكل التي 
ت�صهدها املنطقة والعامل حيث توقع عدد من اخلراء جتاوز �صعر 

النفط ال� 60 دوالرا خالل املدة املقبلة 
ويف ظ��ل ه��ذه الزي��ادات املتوقع��ة با�صع��ار النف��ط فق��د ا�ص��ار 
املتخ�ص�ص��ون اىل ان الع��راق يحتاج اىل م��دة ال تقل عن 30 او 

40 �صنة من اجل ت�صديد ديونه الداخلية واخلارجية 
وتق��ول اللجن��ة املالي��ة النيابي��ة، ان الع��راق اعتم��د �صيا�ص��ة 
االقرتا���ص يف مت�صي��ة اموره املالي��ة، اال ان ه��ذه ال�صيا�صة تعد 
ح��ال وقتيا ملا مير به البلد من م�صاكل مالية ويف حال ا�صتمرار 
اتباعه��ا �صت��وؤدي اىل م�ص��اكل حتمي��ة على االقت�ص��اد تتحملها 
االجي��ال املقبل��ة.  واكد ع�ص��و اللجنة النائب احم��د حاجي  يف 
حدي��ث �صحف��ي : ان النمو االقت�ص��ادي العراقي �صعيف جدا يف 
ظ��ل االعتم��اد الكل��ي على النف��ط الذي ي�صه��د ومنذ م��دة طويلة 
تراجع��ا كب��را با�صع��اره ، وه��ذا ين��ذر احلكوم��ة العراقية بعدم 
االعتم��اد عل��ى االقرتا�ص وامنا التفكر مب�ص��ادر متويل جديدة 

من خالل تفعيل القطاعات االنتاجية واال�صتثمارية يف البلد.
وا�ص��اف ان الع��راق مدين جله��ات عديدة وخمتلف��ة منها بنوك 
داخلي��ة واخرى بن��وك دولية وكذلك تعوي�ص��ات لدول كالكويت 
حي��ث تبلغ التعوي�صات اخلليجية 40 مليار و700 مليون دوالر 
فه��ذه كلها حتت��اج اىل مدة ت�صديد طويلة ترتاوح ما بن 30 اىل 
40 �صنة يف حال حت�صن ا�صعار النفط وتعايف االقت�صاد العراقي. 
من جهت��ه حّمل اخلب��ر االقت�صادي عادل املن��دالوي احلكومة 

احلالي��ة واحلكوم��ات ال�صابق��ة م�صوؤولية ما مي��ر به البلد 
االن م��ن ازمة مالية كب��رة دفعت البلد 

عل��ى  االعتم��اد  اىل 

االقرتا���ص. وق��ال املن��دالوي يف حديث �صحفي : اإن��ه قبل نحو 
3 اع��وام تقريبا كان يباع النفط باكرث من 110 دوالرا للرميل 
مت�صائ��ال اىل اين كان��ت تذهب االموال يف ظ��ل غياب اخلدمات 

والكهرباء وتدين امل�صتوى املعي�صي للمواطن.
وطال��ب اخلب��ر االقت�ص��ادي اجله��ات الرقابية وهيئ��ة النزاهة 
مبحا�صب��ة امل�صوؤولن يف احلكومات ال�صابقة وا�صتجوابهم ب�صاأن 

االموال التي �رصفت من دون جدوى وفائدة للبلد
وك�صفت اللجنة االقت�صادية النيابية، يف وقت �صابق عن اإجمايل 
الدي��ون والقرو���ص اخلارجي��ة املرتتب��ة على الع��راق، يف حن 

اأكدت قدرة البالد على دفع تلك االأموال
وقال��ت ع�ص��و اللجن��ة جنيبة جني��ب يف ت�رصي��ح �صحف��ي : اإن 
الدي��ون اخلارجية الت��ي ورثتها احلكوم��ة العراقية ع��ن النظام 
ال�صاب��ق واخلا�ص��ة بدول ن��ادي باري���ص وخارج��ه، اإ�صافة اىل 
تعوي�صات حرب الكويت واملقدر اأجماليها نحو 13 مليار دوالر
واأ�ص��اف اأن هنالك مديونية مالي��ة بذمة العراق خم�ص�صة لدين 
ال���رصكات اال�صتثمارية االأجنبي��ة، باالإ�صافة اىل رجال االأعمال 

واملقدرة بنحو 45 مليار دينار
ولفت��ت جنيب النظ��ر اإىل اأن اإجمايل القرو���ص املمنوحة للعراق 
م��ن قب��ِل الياب��ان تقدر بنح��و �صت��ة ملي��ارات دوالر، ف�صاًل عن 
قرو���ص �صن��دوق النق��د والبن��ك الدولي��ن والوالي��ات املتحدة 

االأمركية املقدرة جميعها بنحو 70 مليار دوالر
وتابعت ع�ص��و اللجنة االقت�صادية اأن احلكوم��ة العراقية قادرة 
على ت�صديد تلك االأموال ودفع الفوائد املرتتبة على تلك القرو�ص 
والدي��ون اخلارجي��ة، ع�ص��و اللجن��ة  املالية جب��ار العبادي يف 
ت�رصي��ح  �صحف��ي  يف وق��ت �صاب��ق اإن الع��راق جن��ح يف جتاوز 
االزم��ة االقت�صادية العاملية التي رافقت انهيار اال�صعار الدولية 

ل�صوق النفط
وتاب��ع العب��ادي اأن االو�ص��اع االقت�صادي��ة حت�صنت عّما 

كان��ت عليه يف ال�صاب��ق، فاحلكومة التي 
وفرت رواتب املوظفن 

واملتقاعدي��ن واحلماي��ة االجتماعي��ة عندم��ا كان �صع��ر برميل 
النف��ط يف اأدن��ى امل�صتويات ق��ادرة على ذل��ك االن بالتزامن مع 

التح�صن امللحوظ ل�صوق بيع النفط
واأ�ص��ار اإىل اأن  اخلراء الدولين يتوقع��ون ا�صتمرار ا�صعار النفط 
وق��د يتخطى 60 دوالراً خالل العامن املقبلن وهو موؤ�رص جيد 
بالن�صبة للعراق ويحقق نوعًا من االنفراج يف ال�صائقة املالية له 
، لكنه يف مقاب��ل ذلك يرى اأن جتاوز العجز املفرت�ص ملوازنتنا 
احلالية ال يكون اإال بو�صول برميل النفط العراقي اإىل 60 دوالراً، 

اأي اأن برميل )برنت( ال يقل ثمنه عن 65 دوالراً 
وا�صتبع��د ع�ص��و اللجن��ة املالية النيابي��ة اأن تلج��اأ احلكومة اإىل 
احداث تغيرات على املوازنة احلالية؛ الأن جتاوز معدالت العجز 
ه��و ال�صبيل الوحيد الإر�صال موازنة تكميلية اإىل الرملان لغر�ص 

اقرارها وهو اأمر �صبه م�صتحيل يف ظل الظروف احلالية 
واأكم��ل العب��ادي بالق��ول اإن االو�ص��اع االقت�صادي��ة يف العراق 
ت�صه��د حت�صن��ًا كب��راً، واأن املوازن��ة احلالي��ة �صي�صتم��ر تنفيذها 
حت��ى نهاية العام احل��ايل على وفق االب��واب التي حتدثت عنها 
ن�صو�صه��ا ، من جانبه��ا، وعلى الرغم م��ن التح�صن الطفيف يف 
ا�صع��ار النفط، حتدثت ع�صو اللجنة االخ��رى ماجدة التميمي يف 
ت�رصيح �صحفي ع��ن حتديات مالية واقت�صادي��ة تواجه العراق 

خالل املرحلة املقبلة.
واأ�صاف��ت التميم��ي ، اأن  ا�صع��ار الع��راق النفطية حت��اذي ما مت 

و�صعه خالل املوازنة مبعدل 42 دوالراً للرميل
واتفقت مع العبادي على عدم احلاجة اإىل تقدمي موازنة تكميلية 

لكونه��ا تت�صم��ن املزي��د م��ن النفق��ات، موؤك��دة اأن العراق 
يحت��اج اإىل �صغ��ط واعادة نظ��ر للنفقات 

غر ال�رصورية .
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ق��ال البن��ك املرك��زي التون�ص��ي ان��ه 
رفع �صعر الفائدة الرئي�صي من 4.25 
باملئ��ة اإىل 4.75 باملئة وذلك للمرة 
�صن��وات ملواجه��ة  ث��الث  االأوىل يف 
الهبوط احل��اد يف الدينار وال�صغوط 

الت�صخمية
عل��ى  الفائ��دة  ن�صب��ة  البن��ك  ورف��ع 
املدخرات 50 نقطة اأ�صا�ص اإىل اأربعة

تراج��ع اجلني��ه اال�صرتلين��ي مقاب��ل 
الي��ورو والدوالر حيث يواجه �صغوطا 
قبيل اإعالن بيانات النمو للربع االأول 
م��ن الع��ام ي��وم اجلمع��ة يف اأ�صب��وع 

حافل باالأحداث مبنطقة اليورو
اأدن��ى  اىل  اال�صرتلين��ي  وانخف���ص 
م�صتوى خالل اأ�صبوعن مقابل اليورو 
اأول اأم���ص الثالثاء حيث ارتفع اليورو 
ليوم ث��ان يف اأعق��اب ف��وز اإميانويل 
باجلول��ة  الو�ص��ط  مر�ص��ح  ماك��رون 

االأوىل النتخابات الرئا�صة الفرن�صية
وظ��ل اال�صرتلين��ي قريب��ا م��ن ه��ذه 
امل�صتوي��ات يوم اأم���ص االأربعاء حيث 
انخف���ص 0.1 باملئ��ة مقاب��ل اليورو 

اإىل 85.16 بن�ص

مل�رصف  االأجنبية  االأ�صول  ارتفعت 
االإم����ارات امل��رك��زي خ��الل مار�ص 
املا�صي بن�صبة %6 اإىل 325 مليار 
درهم اإماراتي وذلك مقارنة باملدة 

نف�صها من العام الذي �صبقه
وج�����اءت ال����زي����ادة ال��ك��ب��رة يف 
بالعملة  املركزي  امل�رصف  ر�صيد 
االأجنبية نتيجة زيادة يف االأر�صدة 
البنوك  ل��دى  وال��ودائ��ع  امل�رصفية 
ومب��ق��دار   20% بن�صبة  ب��اخل��ارج 
مقابل  وذل��ك  دره��م  مليار   29.8
االأجنبية  املالية  االأوراق  انخفا�ص 
اال�صتحقاق  تاريخ  حتى  املحفوظة 
مليار   12.6 مبقدار   8.2% بن�صبة 
اي�صا  انخف�صت  كما  تقريبا  درهم 
بن�صبة  االأخ��رى  االأجنبية  االأ�صول 
 . 170 مليون درهم   %3 ومبقدار 

خبراء: الديون الخارجية العراقية تسديدها مضمون بتفعيل القطاعات اإلنتاجية واالستثمارية

"الجورنال" تنفرد بنشر تسعيرة الكهرباء.. ألف دينار لكل أمبير والتجهيز على مدار اليوم 

قال ع�ضو جلنة النفط 
والطاقة اريز عبدالله اأن  

رئي�س الوزراء د. العبادي  
اعتمد  يف ت�ضريحه 

االخري على معلومات 
موؤكدة من قبل احلكومة  

واملتخ�ض�ضني بالطاقة 
الكهربائية،  فيما يخ�س 

التجهيز للطاقة الكهربائية  
، وجمل�س النواب وكجهة 

رقابية مت اال�ضتماع اىل 
وزارة الكهرباء بخ�ضو�س 

�ضاعات التجهيز والتغلب 
على ازمة القطوعات وكيفية 

مواجهتها .

بغداد – متابعة 

بغداد – فادية حكمت 

بغداد ــ متابعة

المــواد

المــواد

الغذائية

اإلنشائية

رز كيلو غرام  

حمص كيلو غرام

فاصولياء يابسة كيلو غرام

لوبياء كيلو غرام

عدس كيلو غرام

سكر كيلو غرام

معجون طماطه 830غرام

شاي ليبتون 450 غرام

شاي حصه كيلو غرام

زيت مستوردلتر واحد

طبقه بيض مستورد

حديد تسليح مستورد 
لكافة القياسات

حديد تسليح مستورد 
قياس 12  ملم

حديد تسليح مستورد 
قياس 16  ملم تركي

حديد تسليح مستورد 
قياس 16  ملم اوكراني

حديد زاوية مستورد 
قياس دون 50 ملم

حديد زاوية عراقي  
قياس كافة القياسات

حديد راسطه كافة 
القياسات مستورد

حديد ساقية عراقي

سيت حمام ابيض 
موديل انتيك /تركي

سيت حمام ملون 
موديل انتيك /تركي

سيت حمام مشجر 
موديل انتيك /تركي

ابواب جاهزه داخليه

ابواب جاهزه خارجية 
مختلفة المناشئ

طخم حمام اردني /
موديل سان ريمو

طخم حمام اردني / 
ابيض وملون  ايكو

طخم حمام تركي 
)نارين ( بدون بانيو

طخم خالطات كامل  
موديل لونا

خالطات مغسله 
جسري لبناني

خالط سنك لبناني

خالط بانيو عمودي 
لبناني 

سيراميك ارضيات 
زنوبيا

طن

طن

طن

طن

طن

طن

طن

طن

سيت

سيت

سيت

عدد

عدد

طخم

طخم

طخم

طخم

طخم

طخم

طخم 

م 2

1500
1250
1000
2000
2500
1750
2500
3000
2000
2000
5500

470000

450000

440000

470000

510000

250000

500000

500000

157000

160000

170000

70000

150000

25000

210000

250000

50000

15000

11500

20000

4300

حركة 
الطائرات

FZ211 IA966QR458IF762 Z4100 RJ810IA244IA124 ABY368 TK1202IA124IRA3427 IA152 IA948IA102IA918
دبي القاهرةالبحرين-نجفسليمانية باكودبيعمان الشارقه طهراندوحهاسطنبول اربيل سلميانيةدبيستوكهولماربيل

الرحلة 

المدينة

09:50 15:0015:30 15:00 12:3010:0017:00 16:30 10:3016:1015:45 10:00 11:1511:0010:0015:00 وقت المغادرة

09:15 12:0015:1013:00 14:00 11:0009:0009:00 15:50 09:009:0013:30 09:30 11:0000:1012:00 وقت القدوم


