
 قال ع�ضو جلنة النفط والطاقة النيابية زاهر العبادي 
، اإن مقرتح الغاء فقرة البرتودوالر او ن�ضبة الـ%5 غري 

موجود يف جمل�س النواب اللغاء هذه الفقرة " . 
 " اأن   ،» لـ»اجلورنال  ت�رصيح  يف  العبادي  واأ�ضاف 

فقرة البرتو دوالر يف موازنة 2017 مازالت ثابتة 
املــوازنــة  يف  التخ�ضي�ضات  اعــطــاء  الــغــاء  مت  ــد  وق
احلــرب   ونفقات  املالية  ال�ضيولة  لقلة  التكميلية 
الدولة  جهود  ت�ضتنزف  والتي  االرهابي  داع�س  �ضد 
و�ضمن  الب�رصة  حمافظة  اأن  اىل  م�ضريا   ، اقت�ضاديا 
وتخ�ضي�ضات  م�ضتحقات  لديها  والد�ضتور  القانون 
مالية من املوازنة االحتادية  ومل تت�ضلم اي دفعة من 

تلك التخ�ضي�ضات " .
وتابع اأن " الفقرة البرتودوالر مازالت ثابتة ومت الغاء 
مقرتح الغائها من  قانون املوازنة 
مــــوؤكــــداً   ،"

ب�ضبب  م�ضتحقاتها  تت�ضلم  لن  الب�رصة  حمافظة  ان 
فقرة  ان  اىل  النظر  املالية، الفتًا  ال�ضيولة  عدم وجود 
تنفيذ  لعدم  الن�ضيان  طي  يف  وعائداتها  البرتودوالر 
التخ�ضي�ضات  واعطاء  املالية  التزاماتها  احلكومة 

للمحافظة ". 
وطالب ع�ضو جلنة النفط والطاقة  " احلكومة املركزية 
باأن تلتزم مبا مت اقراره من قانون املوازنة من اعطاء 
م�ضتحقاتها  جميع  املحافظة   ومنح  الـ5%   ن�ضبة 
�ضاري  القانون  ان  مبينا  املالية"،  وتخ�ضي�ضاتها 
  2017 عام  بداية  يف  عليه  الت�ضويت  ومت  املفعول 
دفع  امكانيتها  عدم  بحجج  تتذرع  احلكومة  ان  اال 

امل�ضتحقات ب�ضبب االزمة املالية ".
بذمة  التي  املالية  امل�ضتحقات  اأن"  العبادي  وبني 
 2017 عام  بداية  ومنذ  الب�رصة  ملحافظة  احلكومة 
ان  اىل  النظر  الفــتــًا   ، ديــنــار  ترليون   )14( بلغت 
من  املالية  م�ضتحقاتها  مــن  تت�ضلم  مل  املحافظة 
عدا    % الـ10  يــقــرب  مــا  املــوازنــة  تخ�ضي�ضات 
 " ان  اىل  العبادي  وا�ضار   ." البرتودوالر  م�ضتحقات 
الكثري من املقاولني مل يت�ضلموا 

ما  احلكومة  ذمة  يف  املرتاكمة  املالية  م�ضتحقاتهم 
اوقف الكثري من امل�ضاريع اال�ضرتاتيجية واخلدمية يف 
املحافظة، حتى التي فيها ن�ضب اجناز عالية ما يقرب 

من 85% " . 
تلتزم بدفع امل�ضتحقات  ان  " احلكومة يجب  اأن  واأكد 
فيها  االقت�ضادية  احلركة  لتن�ضيط  للمحافظة  املالية 
جمل�س  يقوم  ان  ويجب  املالية  االزمة  من  وانقاذها 
احلكومة   على  بال�ضغط  والــنــواب  الب�رصة  حمافظة 
ف�ضاًل عن ال�ضغط اجلماهريي  لتوفري ال�ضيولة وايجاد 
والغاز  النفط  ت�ضدير  يخ�س  فيما  الالزمة  احللول 

وم�ضاألة املوانئ وطرق النقل " .  
الفايز  الب�رصة عامر  النائب عن حمافظة  بدوره قال 
فقرة  النواب اللغاء  يوجد مقرتح يف جمل�س  " ال  اإنه 

البرتودوالر " .
اأن"   » ــال  »اجلــورن لـــ  ت�رصيح  يف  الفايز  واأ�ــضــاف 
وفيها  متوقفة  اال�ضرتاتيجية  امل�ضاريع  من  الكثري 
اعطاء  عدم  ب�ضبب   85% من  يقرب  ما  اجنــاز  ن�ضب 
م�ضتحقات  مــن  ذمتها  يف  مــا  االحتــاديــة  احلكومة 
اىل  م�ضريا   ، املحافظة  اىل  املــوازنــة  وتخ�ضي�ضات 
ان  بوجه  تقف  احلكومة  يف  متنفذة  جهات  هناك  ان 
وا�ضار   .  " اقت�ضادية  عا�ضمة  الب�رصة  تكون 
من  الكثري   " اأن  اىل  الفايز 

املقرتحات ُقدمت اىل احلكومة االحتادية فيما يخ�س 
اال ان ظروف  الب�رصة  الدورة االقت�ضادية يف  تن�ضيط 
مطالبا  املقرتحات،  تلك  تنفيذ  بوجه  وقفت  احلرب 
بغداد بت�ضديد كل ما يف ذمتها من م�ضتحقات مرتاكمة 

اىل املحافظة الإكمال امل�ضاريع املتوقفة ". 
والغاز يف جمل�س حمافظة  النفط  رئي�س جلنة   وقال 
املقرتح  ان  االربعاء،   ، الفار�س  �ضداد  علي  الب�رصة 
والــذي  االحتــاديــة  املــوازنــة  فقرات  لتعديل  ــري  االخ
البرتودوالر  بعائدات  اخلا�ضة  الفقرة  الغاء  يت�ضمن 
اكرث  املحافظة  �ضيفقد  االقاليم  تنمية  وتقليل موازنة 
حرج  يف  ويجعلها  املالية  موازنتها  من   90% من 

كبري امام ال�رصكات املنفذة للم�ضاريع.
وقال الفار�س يف حديث �ضحفي ان " حمافظة الب�رصة 
اعتمدت ب�ضكل كبري على واردات البرتودوالر يف اعداد 
االقاليم  تنمية  موازنة  ان  خ�ضو�ضا  ال�ضنوية  خطتها 
تخ�ضي�ضاتها  ان  حني  يف  دينار(  مليار   38( بلغت 
من البرتودوالر بلغت )297 مليار دينار( ويف �ضوء 
ال  الب�رصة  ملحافظة  املتبقي  فــان  االخــري  التعديل 

يتجاوز الـ %10 من ا�ضتحقاقاتها املالية".
من  م�ضرتكة  جلنة  ت�ضكيل   " عن  الفار�س،  وك�ضف 
الب�رصة  جمل�س املحافظة وديوان املحافظة وممثلي 
رئي�س  مــع  املو�ضوع  ملناق�ضة  الــنــواب  جمل�س  يف 
الوزراء وابالغه بتداعياته اخلطرة على الو�ضع العام 

يف مدينة الب�رصة".

تغريم أربيل 15 مليون دوالر لشركة 

نفطية اتفقت معها بعيداً عن بغداد
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اقتصاديات العراق وفق فقرة البترودوالر .. 

البصرة تطالب العبادي بتسديد 14 تريليون دينار في ذمة حكومته  
بغداد -  فادية حكمت 

بعيداً عن الجيوش ..

 الصين تستخدم التجارة كسالح

شل تغلق أكبر مصفاة لها في 

أوروبا بعد نشوب حريق فيها 

  االقتصاد النيابية تطالب برقابة على ملف 
إعمار المناطق المحررة

 الكهرباء تعلن إنتاج 15.7 ألف ميغاواط 
من الطاقة 

اأعلــن وزيــر النقل كاظم فنجــان احلمامي، االربعــاء، اأن بابــل �ضت�ضهد بناء 
اكــر مطار لل�ضحن اجلوي بال�رصق االأو�ضط، وذلك خالل و�ضع حجر اال�ضا�س 

مل�رصوع "التك�ضي النهري" يف املحافظة . 
وقــال احلمامي يف موؤمتر �ضحفي ان "م�رصوع التك�ضي النهري هو امل�رصوع 
االول من نوعه يف املحافظة والذي �ضيتم تنفيذه على �ضط احللة الذي يق�ضم 
املدينــة اىل ن�ضفني". وا�ضــاف ان " امل�رصوع �ضوف يتــم تنفيذه على ثالث 
مراحــل، حيــث يتم يف املرحلــة االوىل بناء ثالث حمطــات لتوقف الزوارق، 
املحطــة االوىل يف منتجع بابــل ال�ضياحي واملحطة الثانيــة يف فندق بابل 

ال�ضياحي واملحطة الثالثة يف كازينوهات حي ال�ضحة".

بحثــت حكومة الب�ــرصة املحلية مع مديــر م�رصوع التنظيــف يف املحافظة 
خليــل عبد ال�ضاحب مو�ضوع �رصف امل�ضتحقات املالية الدارة ال�رصكة، بعد 

توقف عملها .
وقال النائب االول ملحافظ الب�رصة حممد التميمي عقب لقائه مدير ال�رصكة، 
ان " هنــاك م�ضاعــي حمليــة ووزاريــة للح�ضــول علــى تخ�ضي�ضــات مالية 
للمحافظــة الإنهــاء االأزمة، مطمئنــا يف الوقت ذاتــه اإدارة ال�رصكــة الوطنية 

للتنظيف ب�ضاأن �رصف م�ضتحقاتها املالية ".
واو�ضح اإن اإدارة ال�رصكة �ضتتداول تلك التطمينات مع جمل�س االدارة التخاذ 

القرار املنا�ضب بح�ضب ما ذكره مديرها.
وا�ضــاف ان احلكومــة املحليــة اأجــرت بع�س التحــركات مــع م�ضوؤولني يف 
احلكومــة االحتاديــة وبع�ــس الــوزارات لغر�ــس اإرجــاع الفقــرة املتعلقــة 
بتخ�ضي�ضات الب�رصة من عائدات البرتو دوالر والتي تاأثرت املحافظة على 

اأثرها بعد اإلغاء تلك الفقرة.
وبني ان احلكومة املحلية تعتمد على تخ�ضي�ضات البرتودوالر المور عديدة 
تخ�س �رصاء الطاقة واجور املعلمني ف�ضال عن التخ�ضي�ضات املالية لل�رصكة 

الوطنية للتنظيف.

طالبــت جلنة االقت�ضاد النيابيــة، ب�رصورة ان تكون هنالــك رقابة حقيقية 
علــى ملف اعمار املناطق املحررة مــن ع�ضابات داع�س االرهابية، متوقعة 
ان تكون هنالك زيادة  يف عدد الدول املانحة. وقالت ع�ضو جلنة االقت�ضاد 
النيابيــة، جنيبــة جنيب يف حديــث  �ضحفي ان "هنالــك مبالغ �رصفت على 
املناطــق املحررة من ع�ضابات داع�س االرهابية مــن اأجل اعمارها وعودة 
العائــالت اإليهــا"، مبينــة اأن "بع�ــس املبالــغ �ضتخ�ض�ــس لبنــاء املن�ضاآت 
احليويــة يف تلك املناطق". ودعت جنيب اإىل "�ــرصورة فر�س رقابة �ضديدة 
و�ضارمــة على امــوال اعمار املناطق املت�رصرة النهــا تاأتي كمنح من دول 
�ضديقــة والبد من انفاقها يف املكان املنا�ضب لكون هدرها �ضيت�ضبب بتلكوؤ 
اعمار املدن"، متوقعة ان "تكون هنالك م�ضاركات دولية كبرية ملنح العراق 

امواال لغر�س اعمار املناطق املت�رصرة".

 اأعلنــت وزارة الكهرباء و�ضول اإنتاج الكهرباء اإىل 15 األًفا و700 ميغاوات 
للمــرة االأوىل منــذ اأعوام طويلة، تزامنًا مع ارتفــاع درجات احلرارة اإىل 50 
درجــة مئويــة. وبلــغ انتاج العــراق من الكهربــاء يف يوليو/ متــوز 2016 
14 األًفــا و100 ميغاوات. وقالت الــوزارة يف بيان هذا "االإجناز" انعك�س 
اإيجابًا على عدد �ضاعات ت�ضغيل الطاقة الكهربائية للمنازل واملوؤ�ض�ضات يف 
املحافظــات.  وب�ضبب اأزمة الكهرباء التي يعانيها العراق منذ �ضنوات، اأعدت 
الــوزارة نظام مداورة بــني املحافظات، توفــر مبوجبه الطاقــة الكهربائية 

ملحافظات وقطعها عن اأخرى �ضمن �ضاعات حمددة ومعلنة م�ضبقًا. 
واأ�ضافــت الــوزارة اأن العديــد مــن املحافظــات يف الوقت احلــايل اأ�ضبحت 
ت�ضلهــا الطاقــة الكهربائيــة باأكرث مــن 16 �ضاعة متوا�ضلــة، وبع�ضها 20 

�ضاعة، مقارنة مبتو�ضط �ضابق كان يرتاوح ما بني 12 و14 �ضاعة.
وتاأتي االنقطاعات املتكررة يف الكهرباء على راأ�س �ضكاوى املواطنني على 

مدى �ضنوات طويلة وخا�ضة يف ف�ضل ال�ضيف.
وعلــى الرغــم من اإعالن حتقيق هــذا االرتفاع يف اإنتاج الطاقــة الكهربائية 
يف العــراق، اإال اأن مناطــق يف اأطراف العا�ضمة بغداد ما تزال تعاين انقطاع 

التيار الكهربائي الأكرث من 18 �ضاعة يوميًا.

اأعلن �ضندوق النقد الدويل االربعاء، جناح م�ضاورات 
املراجعــة الثانيــة واخلا�ضــة باتفاقيــة اال�ضتعــداد 
االئتمــاين، مهنئــًا ومثنيــًا على دور البنــك املركزي 
العراقــي ووزارة املاليــة ومكتب رئي�ــس الوزراء يف 

اإجناح امل�ضاورات.
وبــني مديــر املكتــب االإعالمــي للبنــك املركزي يف 

بيــان  �ضحفي  ، اأنه ويف ر�ضالة وجهت من �ضندوق 
النقد الدويل ت�ضمنت تهنئــة البنك املركزي العراقي 
ووزارة املاليــة ومكتــب رئي�ــس الــوزراء على جناح 
م�ضــاورات املراجعــة الثانيــة واخلا�ضــة باإتفاقيــة 
اال�ضتعــداد االئتماين والتي جاءت بعد تنفيذ الرامج 
واالأهــداف املالية والنقدية وو�ضعها يف اإطار يوؤمن 
اال�ضتقرار املايل للعراق ومواجهة التحديات املالية 

واالأمنية.

وكان الرنامج يت�ضمن جملة اإ�ضالحات واأهداف مت 
االلتزام بها مبا يحقق م�ضلحة العراق، وكان اآخرها 
املوازنــة التكميلية التي �ضــدق عليها جمل�س النواب 
يف وقت قيا�ضــي والذي اأظهر بذلك حر�س ال�ضلطتني 

الت�رصيعية والتنفيذية على خطة وبرامج االإ�ضالح.
وا�ضــاف  ان قرار جمل�س اإدارة �ضندوق النقد الدويل 
بالت�ضديــق على تقرير فريــق ال�ضندوق الذي ت�ضمن 
واجلهــات  املاليــة  ووزارة  املركــزي  البنــك  اإيفــاء 

االأخــرى بتحقيــق االأهــداف واخلطط التــي ت�ضمنها 
االتفــاق �ضيعطــي اإ�ضارة مهمة تنتظرهــا املوؤ�ض�ضات 
الدولية والدول الكــرى لتقدمي متويلها وت�ضهيالتها 
لدعــم الو�ضع املايل يف العراق من خالل دعم متويل 
املوازنــة العامة للدولــة وم�ضاريع متعددة كما ُيهد 
بيــان �ضنــدوق النقــد الــدويل اىل اإجــراء املراجعــة 
الثالثــة التي �ضتبداأ يف �ضهــر ايلول املقبل لال�ضتمرار 
بالرنامج وما يرتتب عليه من دعم خارجي للعراق.

التقــى حمافــظ النجــف اال�ــرصف ال�ضيد لــوؤي اليا�رصي 
�ضباح  اأول اأم�س الثالثاء

 اأمــري دولــة الكويت �ضمــو ال�ضيخ �ضبــاح االأحمد اجلابر 
ال�ضباح يف الديوان االأمريي و�ضط ح�ضور ر�ضمي.

اليا�ــرصي ويف ت�رصيــح �ضحفــي ثّمــن حفــاوة اللقــاء 
مــن قبل �ضمــو اأمري دولة الكويت لوفــد حمافظة النجف 
االأ�ــرصف، موؤكــداً حر�ضــه علــى توطيد العالقــة الطيبة 
واملتينــة بني العراق وجارته دولــة الكويت ملا لها من 

جذور تاأريخية واأوا�رص على جميع االأ�ضعدة. 

واأ�ضــاف اليا�ــرصي "  قدمنــا �رصحــًا مف�ضــاًل عن عمل 
احلكومــة املحليــة يف النجف وتقديهــا اخلدمات على 
الرغــم من التحديات التي متر بها البالد ولكنها جنحت 

يف ذلك جناحًا كبرياً " .
وتابــع اليا�رصي  " طلبنا من الكويت  فتح قن�ضلية  لها 
يف حمافظــة النجف لت�ضهيل دخــول الزائرين الوافدين 
لزيارة العتبات املقد�ضــة نظراً ملا متتاز به املدينة من 
اأمــٍن وا�ضتقــراٍر يتيح لل�ضيــوف التنقل فيهــا ف�ضاًل عن 
وجود مطــاراً دوليًا تتوافر فيه اخلدمات كافة ، وطلبنا 
تذليل كل العقبات والروتــني اأمام التجار وال�ضناعيني 
مــن اأبنــاء املحافظة اأثنــاء دخولهم اإىل دولــة الكويت، 

ومنحهم الفيزا ب�ضورة �رصيعة وعاجلة". 
مــن جهتــه قــدم ال�ضيــخ ال�ضبــاح اأمــري دولــة الكويــت 
ال�ضقيقة حتياته و�ضالمه اخلال�ضني اإىل ال�ضعب العراقي 
الكــرمي واىل احلكومة العراقية واىل اأبناء مدينة النجف 
اال�رصف واىل املرجعية الدينية العليا املتمثلة باالإمام 
العــراق  اأمــان  �ضمــام  الــوارف  ظلــه  دام  ال�ضي�ضتــاين 
واملنطقة، والحتوائها االأزمات واإيجاد احللول الناجعة 
لهــا.  كما هناأ وبارك االنت�ضارات الكبرية التي حققتها 
قواتنا االأمنية البطلة مبختلــف اأ�ضنافها على االإرهاب 

املتمثل بداع�س التكفريي وحتريرها املدن املغت�ضبة.
واأكد ال�ضيــخ ال�ضباح حر�س دولة الكويت على تقديها 

الدعــم الــالزم لل�ضعب العراقــي واىل احلكومــة العراقية 
مــن خالل تبنيهــا عقد موؤمتــر دويل يف �ضهــر  �ضبتمر 
مــن ال�ضنة احلالية الإعمار حمافظات العراق وخ�ضو�ضًا 

التي دمرها داع�س االإرهابي. 
 واأو�ضــح اأن حمافظــة النجــف اال�ــرصف �ضُيقــدم لهــا 
الدعــم اأي�ضــا، فهــي حمافظــة مقد�ضة ويوؤمهــا ماليني 
الزائرين، ف�ضاًل عن دعوته اإىل ت�ضهيل اأمور امل�ضتثمرين 

الكويتيني يف العراق. 
كمــا �ضــدد علــى �ــرصورة تبــادل اخلــرات يف كافــة 
البلديــن  بــني  واالقت�ضاديــة  اال�ضتثماريــة  املجــاالت 

ال�ضقيقني.
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