
 ق��ال ع�ض��و اللجن��ة املالية جب��ار العب��ادي يف ت�رصيح 
خا���ص ) للجورن��ال ( "اإن احلكومة اتخ��ذت عدة خطوات 
ملواجه��ة الدي��ن وبالأخ�ص القرو�ص والدي��ون اخلارجية  
منه��ا اأن تكون قرو�ض��ا ا�ضتثمارية ، وان تع��ود بايرادات 
وعائ��دات ت�ضد م��ن القرو�ص الت��ي مت اقرتا�ضها خارجيًا، 
لفت��ا النتب��اه اىل ان الدين العام ارتفع  خ��ال ال�ضنتني 
املا�ضيتني اىل ما يقرب من 12 مليار دولر وكان ب�ضبب 

حاجة الدولة لتغطية النفقات  العامة". 
وا�ض��اف " ان ق�ضما من القرو�ص ت�ضمى  قرو�ص ال�ضمان 
والتي عن طريقها ت�ضتطيع احلكومة التفاق مع ال�رصكات 
الجنبي��ة لجن��از امل�ضاري��ع ، مبين��ا ان املرحلة احلرجة 
الت��ي مر بها العراق خال ال�ضهر الوىل من العام 2016 
مت جتاوزها والقرو�ص الت��ي مت تخويل وزارة املالية من 
خ��ال قان��ون املوازن��ة العام��ة لقرا�ضها م��ن امل�ضتبعد 

اللجوء اإليها ".
وتاب��ع العب��ادي "اأن احلكومة الن ب�ضدد ع��دم اإ�ضتعمال 
التخويل لتلك القرو�ص، والقرو�ص التي مت منحها للعراق 
�ضتذهب اىل امل�ضاري��ع ال�ضتثمارية  وهذا 
موؤ���رص عل��ى حت�ضن 

احلال��ة القت�ضادي��ة للبل��د م��ن خ��ال تقاري��ر الوكالت 
املخت�ض��ة بالت�ضني��ف الئتم��اين والتي ا���رصت على رفع 
الت�ضني��ف الئتم��اين للعراق والنظ��رة اليجابي��ة للواقع 
القت�ض��ادي اي الق��درة عل��ى ت�ضدي��د ديون��ه م��ا اأعط��ى 

امكانية لدول اخرى ملنح العراق قرو�ضا اخرى" . 
وب��ني "ان ن�ضب��ة %40 ُت�ضتنزف م��ن املوازنة الحتادية 
كنفق��ات للحرب تعّد ُمباَلغ به��ا اذ ما متت ا�ضافة نفقات 
النازح��ني وروات��ب العامل��ني يف القوات المني��ة و�رصاء 
ال�ضلح��ة والعتدة، مبين��ا ان القطاع المني حت�ضب له ما 
يق��رب ال�%24 من املوازنة اي ي�ضم��ل الرواتب والنفقات 
الت�ضغيلي��ة وحت��ى احلرب �ضد داع�ص، وم��ن �ضمنه احل�ضد 
ال�ضعب��ي ، لفت��ا النظر اىل انه بعد انته��اء احلرب ل توجد 
وف��رة للموازن��ة لكونن��ا �ضندخ��ل مرحل��ة اإع��ادة العمار 

للمناطق املحررة ".
م��ن جهت��ه ق��ال الكادميي واخلب��ر القت�ض��ادي د. عبد 
الرحم��ن امل�ضه��داين يف حديث خا�ص ) للجورن��ال ( " اإن 
الع��راق وحت��ى ال�ضه��ر الثاث��ة املا�ضية كان��ت تكاليف 
حرب��ه �ض��د داع�ص تبل��غ 40 ملي��ار دولر ، وموازنة عام 
2017 تق��در ب��� 100 تريليون اذ م��ا مت احت�ضاب ن�ضبة 
%40 منها تكاليف احلرب يكون لدينا مايقرب من 40 
ملي��ار دولر  ومت ���رصف ما يقرب 20 مليار دولر للعام 

احل��ايل فق��ط عل��ى احل��رب وه��ذا الرق��م مباَل��غ في��ه " . 
وا�ض��اف " اأن الع��ام احلايل يعد عاما 
ا�ضتق��رارا  اك��ر 

للو�ضع القت�ضادي لكونن��ا مل ن�ضتورد كميات معينة من 
ال�ضلح��ة وكذلك دخل��ت الدولة بحال��ة تق�ضف وتقنني يف 
م�رصوفاتها بال�ضافة اىل اننا على م�ضارف النتهاء من 

احلرب �ضد داع�ص ،  وقطع �ضوط كبر من التحرير ".
وتاب��ع امل�ضه��داين "ان املوزان��ة القادم��ة لع��ام 2018 
خمتلفة بع�ص ال�ضيء عن املوازنات ال�ضابقة لنها تت�ضمن 
تخطيط��ا ومتابعة دقيقة قبل الق��رار بها يف بداية العام 
املقبل لك��ن مازالت املوازن��ة  ال�ضتثماري��ة ت�ضكل اجلزء 
الك��ر ومازلنا نعتمد عل��ى املديوني��ة اخلارجية  ب�ضبب 
انخفا�ص ا�ضعار النفط اىل نحو 51 دولرا للرميل الواحد 
، والع��راق يبي��ع بحدود ال��� 48 دولرا  ، لفت��ا النظر اىل 
ارتف��اع الدين العام يف العام املقبل ب�ضبب بقاء احلكومة 
عل��ى اللية احلالي��ة نف�ضها يف متويل املوازن��ة و�ضيكون 

هناك ا�ضدار �ضندات خزينة " .
اخلارج��ي  بالقرتا���ص  م�ضتم��ر  الع��راق  اأن  اىل  وا�ض��ار 
وبالخ���ص من �ضندوق النقد ال��دويل  ، ل�ضتكمال عملية 
القرا���ص  املق��ررة والت��ي مت اخ��ذ م��ا يقرب م��ن خم�ضة 
18 ملي��ار دولر  والبن��وك  ملي��ارات دولر م��ن ا�ض��ل 
التجاري��ة الدولي��ة ، والت��ي ي�ضمن تل��ك القرو���ص البنك 
ال��دويل ، لفتا النتب��اه اىل ان  املوازنة للعام املقبل غر 

متحفظة  .
وب��ني امل�ضه��داين "اأن الدول��ة ب��دات بخط��وات �ضحيح��ة 
القوان��ني  تفعي��ل  اع��ادة  خ��ال  م��ن  امل��وارد  لتعظي��م 
وال�رصيبة والكمرك وهذه ت�ضكل ايرادات تزيد على اربع او 
خم�ضة ا�ضعاف لايرادات ال�ضابقة كاليرادات الكمركية 
وال�رصيبية تزيد على 10 مليارات 
يف  دولر 

ح��ني كان��ت ل ت�ض��كل مليارا���ص ون�ضف امللي��ار دولر 
ونتوق��ع ان ت�ضل الي��رادات الكمركية لل�ضن��ة احلالية ما 
يق��رب من ال� 7 ملي��ارات دولر والعام املقب��ل تزيد على 

ال���10 ملي��ارات دولر 
وك�ض��ف املتح��دث با�ض��م وزارة التخطي��ط عب��د الزه��رة 
الهن��داوي ارتف��اع حج��م الدين مقاب��ل انخفا���ص اأ�ضعار 
النف��ط العاملي��ة، وا�ضتم��رار احل��رب عل��ى تنظي��م داع�ص 

الرهابي
وقال الهن��داوي يف حديث �ضحف��ي ان العراق يعاين عدة 
م�ضاع��ب �ضيا�ضي��ة واقت�ضادية واأمنية، بفع��ل حربه �ضد 
الإره��اب، اإ�ضاف��ة اإىل تراجع اأ�ضعار النف��ط الذي اأدى اإىل 
اخت��الت وعجز قيا�ضي يف املوازن��ة العامة ، م�ضرا اىل 
ان الع��راق يعتمد ب�ضكل رئي�ض��ي يف اإيراداته املالية، على 
ت�ضدي��ر النفط اخل��ام بن�ضبة 97 باملائ��ة، يف حني يعمل 
حالي��ا على تفعيل اجلانب ال�ضناعي والزراعي والتجاري 

لتوفر اإيرادات اإ�ضافية
وا�ض��اف الهنداوي ، ان العراق يحتل املرتبة التا�ضعة بني 
دول الع��امل الغني��ة بالغ��از الطبيعي، بعد ك��ل من رو�ضيا 
واإي��ران وقط��ر وال�ضعودي��ة والإمارات واأمرك��ا ونيجريا 
وفنزويا ، وتبلغ الحتياطيات املوؤكدة فيه 143 ترليون 
ق��دم مكعب من الغ��از الطبيع��ي، بينما يبل��غ الحتياطي 

الإجمايل للغ��از امل�ضاح��ب 98.3 ترلي��ون ق��دم مكع��ب
ولفت النتباه اىل ان  احلرب على تنظيم داع�ص الرهابي  
ت�ضتن��زف ن�ضبة 40 باملائة م��ن ميزانية العراق ال�ضنوية، 
اأم��ا التكالي��ف غر املبا���رصة، فهي الأعل��ى وهي تخ�ص 
عق��ود جتهي��ز الق��وات واإعادة بن��اء البن��ى التحتية ملدن 
الأنب��ار، و�ض��اح الدي��ن، ودي��اىل، ونينوى، واأج��زاء من 

حمافظتي كركوك وبغداد التي طالتها احلرب.
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تسويق أكثر من مليون طن حنطة 
لصالح وزارة التجارة

ق��دم ممثل الع��راق الدائم لدى الوكال��ة الدولية للطاقة املتج��ددة ال�ضفر رعد 
اللو�ض��ي اأوراق اعتم��اده اىل املدير الع��ام للوكالة عدنان اأم��ني ممثًا دائمًا 

جلمهورية العراق لدى الوكالة يف مقرها بالعا�ضمة الماراتية ابو ظبي
وذك��ر بيان ل��وزارة اخلارجية، اأنه 'جرى خال مرا�ض��م تقدمي اوراق العتماد 

بحث امكانية التعاون امل�ضرتك بني اجلانبني لتعزيز العمل بينهما
ودع��ا ال�ضفر العراقي املدير الع��ام للوكالة اىل اإمكاني��ة م�ضاعدة العراق يف 
جم��ال الطاقة وبالتحديد الطاق��ة الكهربائية ل�ضيما وان العراق مير بظروف 
ا�ضتثنائي��ة تتطل��ب تق��دمي المكاني��ات وامل�ضاعدات كافة يف جم��ال الطاقة 
املتج��ددة، ي�ض��ار اىل اأن��ه مت افتتاح اأاك��ر م�رصوع يف ال���رصق الو�ضط ان�ضئ 
بالتع��اون م��ع الوكال��ة الدولي��ة للطاقة املتج��ددة ودولة الم��ارات العربية 

املتحدة لنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة ال�ضم�ضية.

اأعل��ن من��دوب �رصك��ة الت�ض��الت والبني��ة التحتي��ة اليرانية حمم��د جواد 
اآذري، اأن اي��ران هي اكر مزود خلدم��ات النرتنت يف العراق، م�ضرا اإىل اأن 
ح�ضتها تبلغ 70 باملائة يف �ضوق النرتنت، ونقلت �ضحيفة عن اآذري قوله 
اإن 'اي��ران جتاوزت تركي��ا وال�ضعودية يف تزويد الع��راق بخدمات النرتنت 
وال�ضتح��واذ عل��ى ال�ضوق العراقية، وا�ض��اف اأن العراق ك��ان يرتبط ب�ضبكة 
النرتن��ت العاملي��ة عر تركي��ا وال�ضعودية واي��ران ال اأن تركي��ا اقلعت عن 
النرتن��ت من مقدم��ي اخلدمات ب�ضب��ب الق�ضايا والن�ضط��ة اجلغرافية التي 

تقوم بها اجلماعات الرهابية يف تركيا
وتاب��ع اأن 'تركيا قد مت ازالتها من قائمة مزودي خدمة النرتنت يف العراق 
وان ال�ضاح��ة مفتوح��ة ام��ام اي��ران وال�ضعودية وق��د متكنا م��ن تاأمني 70 
باملائة من حاجة ال�ضوق العراقية '، م�ضرا اىل اأن ' تركيا ميكن ان تعود اىل 
ال�ض��وق مبجرد ت�ضوية الق�ضايا المنية يف العراق والق�ضاء على الرهابيني 

وعودة الهدوء اىل الباد

اأعلن��ت ال�رصك��ة العامة لتج��ارة احلب��وب يف وزارة التج��ارة، ان الكميات 
امل�ضوق��ة من الفاح��ني واملزارع��ني ملح�ض��ول احلنطة املحلي��ة للمو�ضم 

احلايل بلغت اكر من مليون طن
وقال املدير العام لل�رصكة هيثم اخل�ضايل يف ت�رصيح �ضحفي اإن "الكميات 
امل�ضوق��ة من احلنطة املحلي��ة بلغت 1137861 طن��ًا، مبينا ان "كميات 
احلنط��ة م��ن الدرجة الوىل بلغ��ت 993772 طنًا، يف ح��ني بلغت كميات 
احلنط��ة من الدرجة الثانية 131995 طنًا، ومن الدرجة الثالثة 12094 
طن��ًا. واأو�ضح ان "ه��ذه الكميات توزعت على حمافظ��ة وا�ضط التي احتلت 
املرتب��ة الوىل بكمي��ة بلغت 433781 طن��ًا، وجاءت باب��ل ثانيا بكمية 
125690 طن��ًا، والديواني��ة ثالثا بكمية 108438 طن��ًا، بينما جاءت 
النج��ف رابعا بكمية 101715 طن��ًا. ويتجاوز انتاج العراق من حم�ضول 
احلنط��ة امللي��وين ط��ن �ضنويا لكن حاج��ة البل��د ال�ضنوية تق��در بنحو 4.4 
ملي��ون ط��ن �ضنويا، حي��ث تق��وم احلكومة بتوزيعه��ا على ال�ضك��ان �ضمن 

برنامج البطاقة التموينية. 

اأوع��ز وزيرا النفط جبار عل��ي اللعيبي واملوارد املائية 
ح�ض��ن اجلناب��ي اىل اجله��ات املعني��ة يف وزارتيهم��ا 
للمبا���رصة باعمال املرحلة الوىل لإعادة احياء نهري 
الع�ض��ار واخلندق يف الب�رصة ومب��ا يتنا�ضب مع الوجه 

احل�ضاري والقت�ضادي للمحافظة
وق��ال املتح��دث با�ض��م وزارة النفط عا�ض��م جهاد يف 
ت�رصي��ح �ضحف��ي ان الوزيري��ن "عق��دا اجتماع��ا مبقر 
وزارة النف��ط ملناق�ضة جملة من الق�ضايا امل�ضرتكة مبا 
فيها اعادة احياء نهر الع�ضار الذي ي�ضق مدينة الب�رصة 
والذي يعد احد املعامل الطبيعية وال�ضياحية واجلمالية 

املهمة للمحافظة ف�ضا عن نهر اخلندق
وا�ض��اف جهاد ان الجتم��اع اف�ضى باليعاز للجهات 
املعنية يف وزارتيهما للمبا�رصة  بتنفيذ اعمال املرحلة 
الوىل م��ن امل�رصوع لحياء النهرين امل�ضار اليهما من 
خ��ال تنفيذ العم��ال املنوط��ة بهما وبح�ض��ب اخلطة 
املتف��ق عليه��ا لتنفي��ذ املهم��ة بالتن�ضيق م��ع اجلهات 
املعني��ة يف املحافظ��ة، وك��ان وزي��ر النف��ط اعلن يف 
وقت �ضابق تنفيذ عدد من امل�ضاريع اخلدمية ملحافظة 
الب�رصة بينها املبا�رصة بتاأهيل نهري الع�ضار واخلندق 
ف�ض��ا ع��ن املبا���رصة بتاأهي��ل ج���رص الزب��ر واحال��ة 
مقاول��ة لتاأهيل �ضارع حمم��د القا�ضم الذي يربط مركز 
املدين��ة بق�ض��اء الزب��ر وناحي��ة ال�ضعيب��ة بال�ضافة 

اىل تاأهي��ل عدد من الط��رق الرئي�ضية يف املدينة ف�ضا 
ع��ن تنفيذ منتج��ع املفتية والذي �ضيق��ام على م�ضاحة 
30 دومن��ا ويحتوي على مدينة مائية بال�ضافة اىل 
كورني���ص وحديق��ة حيوانات وغره��ا اىل جانب بناء 
م�ضت�ضفى وعدد من املدار�ص. ويعد نهر الع�ضار املتفرع 
م��ن �ض��ط الع��رب واحداً م��ن  اأه��م النه��ر يف حمافظة 
الب���رصة ولأهميت��ه اأطل��ق علي��ه اأ�ضم �رصي��ان الب�رصة 
وكذلك يع��د من اأجمل النهار ب�ضب��ب موقعه اجلغرايف 
حي��ث ي�ضق طريقه نح��و قلب مركز املدين��ة فقد كانت 
ال�ضفن ال�ضغ��رة تنقل ب�ضاعتها اىل حيث ال�ضيف قرب 
املحكم��ة القدمي��ة وك��ان الطف��ال ي�ضبح��ون فيه يف 
ال�ضتين��ات من القرن املا�ضي كم��ا كانت اغلب الدوائر 

احلكومي��ه خال احلك��م امللكي تقع عل��ى �ضفاف هذا 
النه��ر فيما كان��ت �ضاعة �ضوري��ن واحدة م��ن ال�ضواهد 
الت��ي ل تغيب عن ذاكرة املواط��ن الب�رصي .وكان ماء 
هذا النه��ر �ضاحلًا لل�رصب يف �ضتين��ات القرن املا�ضي 
كم��ا اأن بع���ص اأجزائ��ه القريب��ة من �ضط الع��رب كانت 
مق�ضداً �ضياحيًا ف�ضًا عن ال�ضماك حيث كان املواطن 
الب�رصي �ضابق��ا يرى التجمعات ال�ضمكي��ة العابرة من 
�ض��ط العرب اىل هذا النهر  ومع مرور ال�ضنوات املا�ضية 
وحتى ق��دوم النظام البعثي  اأُهمل ه��ذا ال�رصح الكبر 
وحت��ول اىل مك��ب للنفاي��ات واملياة الثقيل��ة من جراء 
احل��روب وا�ضتم��ر هذا الهم��ال بعد اأن عج��ت الحياء 

بال�ضكان واملحال والفنادق.   

قال ف��اح العامري رئي�ص �رصكة ت�ضوي��ق النفط العراقية 
)�ضوم��و( اإن العراق قد يدر�ص التح��وط يف جزء من اإنتاج 
نفطه��ا اخل��ام كو�ضيلة حلماي��ة الإي��رادات احلكومية يف 

مواجهة خماطر تقلب اأ�ضعار اخلام
وق��ال العام��ري، وهو اأي�ض��ا مندوب العراق ل��دى منظمة 
البلدان امل�ضدرة للب��رتول )اأوبك(، يف مقابلة مع رويرتز 
"م��ن �ضم��ن ا�ضرتاتيجيتنا يف امل�ضتقبل اأنن��ا قد ندر�ص 

التح��وط جلزء من اخل��ام العراقي.. �ضومو تقرتح فكرة يف 
الوقت احلايل ومل تتم درا�ضتها بعد

ولي���ص من الوا�ض��ح نوع التحوط الذي ق��د تدر�ضه �ضومو. 
وت�ضعى بع�ص املوؤ�ض�ضات، مثل بيمك�ص التي حتتكر النفط 
يف املك�ضي��ك، ل�ضمان بي��ع النفط ب�ضع��ر ثابت وم�ضمون 
ط��وال العام بينم��ا يتحوط اآخرون مثل �ض��ل وبي.بي يف 

مبيعاتهم �ضد تقلب اأ�ضعار النفط يف الأجل الق�ضر
وي�ضاعد التحوط يف الأجل الق�ضر على احلد من التقلبات 
ال�ضعرية بني وقت توقي��ع عقود بيع النفط ووقت الت�ضليم 

و�ضداد القيمة، وقال العامري هناك الكثر من املتطلبات 
الت��ي يجب تنفيذها اأول وهي احلاجة اإىل درا�ضة التحوط 
جي��دا وتدري��ب اأ�ضخا���ص واحلاج��ة اإىل معرف��ة اأف�ض��ل 
ال�رصك��ات العامل��ة يف التح��وط.. ما زلن��ا ل نفهم عملية 

التحوط ب�ضكل كامل
واأ�ضاف اأنه لي�ص من املوؤكد اأن العراق �ضيتبنى ممار�ضات 

التحوط
كما ق��ال العام��ري اإن �ضومو تهدف اإىل ا�ضتخ��دام اأدوات 
مثل املزادات وامل�ضاريع امل�ضرتكة لتعزيز م�ضالح العراق 

النفطي��ة وتقلي��ل ا�ضت��راد املنتج��ات النفطي��ة. واأ�ض�ضت 
�ضوم��و وليتا�ضك��و الرو�ضي��ة �رصكة م�ضرتك��ة للتجارة يف 
دب��ي لت�ضويق اخلام لتن�ضما بذلك اإىل منتجني اآخرين يف 
منطق��ة ال�رصق الأو�ضط ي�ض��رتون ويبيع��ون النفط لتعزيز 
دخله��م، ويف ال�ضهر املا�ضي باع��ت �ضومو اأول �ضحنة من 
خ��ام الب�رصة اخلفيف من خ��ال مزايدة يف بور�ضة دبي 
للطاقة والتي ق��د ت�ضبح من�ضة لكت�ضاف ال�ضعر. ويجري 
ت�ضوي��ق اخل��ام العماين الذي يب��اع يف اآ�ضي��ا يف بور�ضة 

دبي لل�ضلع حاليا.

عودة الحياة إلى شريان البصرة 

الشروع بإعادة إحياء نهري العشار والخندق في البصرة

لمواجهة مخاطر تقلبات أسعار الخام.. العراق قد يدرس التحوط في إنتاج النفط

 اآللوسي يدعو إلى مساعدة العراق في مجال 
الطاقة الكهربائية

طهران تزود بغداد بـ 70% من حاجتها 
لإلنترنت

أسعار العمالت 
األجنبية بالدينار

124623 155432139122.550 12943151651 3031330.770
دينار أردنيدينار بحرينيدرهم إماراتيريال سعوديجنيه مصريتومان إيرانيجنية استرلينييورودوالر أميركي ليرة سوريةليرة لبنانية دينار كويتي 

البصرة – متابعة 

بغداد- خاص

 بغداد – خاص 
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