
العمل  ا�ستئناف  الصصبصص�صصرة،  حمافظة  جمل�س  اعصصلصصن 
املكلفة  ال�ركات  ان  مبينا  املتوقفة،  بامل�ساريع 
با�رت العمل جمددا يف تلك امل�ساريع التي ت�سل فيها 

ن�سبة الإجناز مراحل متقدمة.
املجل�س  يف  والعمار”  “التطوير  جلنة  رئي�سة  وقالت 
زهرة البجاري يف ت�ريح لص»اجلورنال« اإن “م�ساريع 
العمل  توقف  نتيجة  الندثار  ا�سابها  التحتية  البنى 
انه مبتابعة  النظر اىل  فيها وكثري منها خدمي، لفتة 
اكمال  قرار  على  املحافظة  ح�سلت  احلثيثة  املجل�س 

عدد من م�ساريع البنى التحتية”.
وا�سافت “مت تعميم قرار اكمال امل�ساريع التي فيها ن�سب 
اجنار ت�سل اىل 25 % بقرار من احلكومة املركزية”. 
وك�سف رئي�س جمل�س حمافظة الب�رة �سباح البزوين 
يف وقت �سابق عن ر�سد العديد من امل�ساريع املتوقفة 
مالية.  تخ�سي�سات  اىل  بحاجة  والصصتصصي  واملتلكئة 
العبادي،  زاهصصر  الب�رة  حمافظة  عن  النائب  وا�سار 
ال�سابقة  املالية  امل�ستحقات  حجم  اىل 
ملحافظة الب�رة يف 

الحتادية  احلكومة  مطالبا  الحتادية،  احلكومة  ذمة 
باللتزام بتعهداتها يف �رف م�ستحقات الب�رة.

وقال العبادي لص»اجلورنال «، ان “امل�ستحقات املالية 
ملحافظة الب�رة التي بذمة احلكومة الحتادية بلغت 
14 تريليون دينار”، لفتًا النظر اىل ان “املحافظة مل 
تت�سلم من م�ستحقاتها املالية من تخ�سي�سات املوازنة 
البرتودولر”.  م�ستحقات  عصصدا   % الص10  يقرب  مصصا 
يت�سلموا  مل  املصصقصصاولصصن  مصصن  “الكثري  ان  وا�صصسصصاف 
ما  احلكومة  ذمة  يف  املرتاكمة  املالية  م�ستحقاتهم 
واخلدمية  ال�سرتاتيجية  امل�ساريع  من  الكثري  اوقصصف 
ما  عالية  اجناز  ن�سب  فيها  التي  حتى  املحافظة،  يف 
ال�ريان  الب�رة  حمافظة  وتعّد   . ”  85% من  يقرب 
مصصوارد  متتلك  لكونها  للبلد  الرئي�سي  القت�سادي 
وال�ركات  النفطية  باحلقول  تتمثل  كبرية  اقت�سادية 
ال�سابق  الب�رة  حمافظ  وقصصال  الكبرية.  ال�سناعية 
الربملان على  بعد ت�سويت  اإنه  بالوكالة، حممد طاهر 
ازمة حقيقية،  البرتودولر، حدثت يف املحافظة  اإلغاء 
لإعتماد اغلب امل�ساريع على البرتودولر. وقال، طاهر 
مليار   297 فقدت  "الب�رة   ان  �سحفي  حديث   يف 
دولر من البرتو دولر، وهذا حق اهايل الب�رة، لكونها 
واأ�ساف  العراق".  واردات  من   90% من  اكرث  ت�سدر 
قائال، "ل توجد تخ�سي�سات مالية ملحافظة 
املصصوازنصصة  وحتى  الب�رة 

البرتو  من  توؤخذ  ان  املفرت�س  من  التي  الت�سغيلية 
دولر"، وقد ت�سبب هذا المر مب�سكلة كبرية، م�سريا اىل 
 ، الب�رة حاليا )�سفر(". وتابع  "موزانة حمافظة  ان 
ان "من �سمن احللول التي مت التو�سل اليها هو تدخل 
�سالحية  لمتالكه  العبادي،  حيدر  الصصصوزراء  رئي�س 
حلالت  املخ�س�سة  المصصوال  من  جزء  ب�رف  خا�سة 
وحل  للمحافظة،  الت�سغيلية  املوازنة  لدعم  الطوارئ، 
اخر يتمثل بتحويل ملف النظافة من مديرية البلديات 
العامة اىل وزارة البلديات، حيث مت حتويله يف الآونة 
باملقدور  يكون  لكي  الب�رة،  حمافظة  اىل  الخصصرية 
مت  اإنصصه  قائال،  واأكصصد  املحافظة".  تنظيف  اجصصور  دفصصع 
ا�ستح�سال املوافقات، ل�ستكمال امل�ساريع التي ن�سبة 
البرتو  بالغاء  %80، ولكن فوجئنا  اكرث من  اجنازها 
امل�ساريع يف  اغلب  توقف  اىل  ادى  ما  للب�رة،  دولر 
طوارى،  خلية  بت�سكيل  "قام  انه  م�سيفا  املحافظة"، 
م�ستدعيا كل مديري البلدية ومعاون مدير �ركة نفط 
اجلنوب، من اأجل ت�سكيل جلنة طارئة حلل امل�سكلة يف 

حالة عدم و�سول ا�ستحقاقات الب�رة". 
 واعلن مكتب رئي�س الوزراء، تخ�سي�س مليارين و100 
الب�رة.  حمافظة  يف  خدمية  مل�ساريع  دولر  مليون 
الوزراء يف  رئي�س جمل�س  مكتب  با�سم  املتحدث  وقال 
بيان �سحفي تلقته " اجلورنال "، ان »حمافظة الب�رة 
رئي�س  العبادي  حيدر  لدن  من  كبري  باهتمام  حتظى 
جمل�س الوزراء بحكم املكانة املتميزة التي متثلها بن 
حمافظات العراق ول يكاد مير اجتماع للمجل�س، 
خا�سة  ح�سة  فيه  وتكون  اإل 
لصصصصلصصصصبصصصص�صصصصرة 

امل�ساريع  عدد  يف  الأ�سد  ن�سيب  املحافظة  نالت  وقد 
والتخ�سي�سات املحددة يف القرو�س المنائية املقدمة 
للعراق«. وا�ساف انه مت »تخ�سي�س اكرث من مليارين 
املر�سودة  املبالغ  ن�سف  اي  دولر،  مليون  و100 
مليارات  اأربعة  من  اكرث  البالغة  الياباين  القر�س  يف 
للمحافظة«.  يذكر اأن وزارة التخطيط ، اعلنت يف وقت 
ملحافظة  املحلية  احلكومة  مع  “ناق�ست  انها  �سابق 
وال�ستثمارية  اخلدمية  امل�ساريع  واقصصصع  الب�رة 
جمل�س  توجيهات  �سوء  يف  املحافظة  يف  امل�ستمرة 
الت�سهيالت  بصصتصصقصصدمي  املتعلقة  الخصصصصرية  الصصصصصوزراء 
موؤكدة   ، الب�رة”  مبحافظة  اخلا�سة  وال�ستثناءات 
 2016 للعام  الصصبصصرتودولر  من  الب�رة  ح�سة   ” ان 
يف  واردفت  دينار”.  مليون  و453  مليارا   647 تبلغ 
بيان  �سحفي لها، ان “وزارة التخطيط عقدت اجتماعا 
الفنية  لل�سوؤون  الصصوزارة  وكيل  تراأ�سه  م�سرتكا  مو�سعا 
ماهر حماد مب�ساركة حمافظ الب�رة ماجد الن�راوي 
وال�سكان  والعمار  املالية  وزارات  ووكصصالء  املقال 
الوزارات  املائية وممثلي عدد من  والبلديات واملوارد 
والوكيل  الب�رة  حمافظة  دوائصصر  روؤ�ساء  عن  ف�سال 
الداري لوزارة التخطيط قا�سم عناية فرز لهذا الغر�س 
” ،  مبينا ، ان “ح�سة حمافظة الب�رة من البرتودولر 
647 مليارا و453 مليون دينار  2016 �ستبلغ  لعام 
يف حن �ستبلغ تخ�سي�سات املحافظة �سمن برنامج 

تنمية القاليم 96 مليارا و355 مليون دينار”.
اي�سا  “جرى خالل الجتماع   انه   ، البيان اىل  واأ�سار 
مناق�سة واقع عدد من امل�ساريع امل�ستمرة يف املحافظة 
التي  احلالية  املالية  الزمة  ظل  يف  اجنازها  واآليات 
يواجهها العراق و�رورة البحث عن م�سادر للتمويل 
بالجل  التنفيذ  ا�سلوب  اما عن طريق 
كفر�س  طرحها  او 

في إطار االنفتاح االقتصادي.. ملتقى 

عراقي ـ سعودي في بغداد قريبًا
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اقتصاديات العراق
 فقدت نحو مليارين من حصة البترو دوالر 

توجه حكومي لتخصيص 2.1 مليار دوالر لمشاريع البصرة الحيوية
بغداد – فادية حكمت

هل أخفقت الصناديق السيادية في تنويع 

االستثمار في االقتصادات الناشئة؟

الناتج التقديري للكويت 134 

بليون دوالر  في 2016

المالية النيابية تطالب بإلغاء 
استقطاعات رواتب موظفي الدولة

العراق يبحث تغيير سعر القياس لخام 
البصرة في آسيا 

طهران تعلن قرب توقيع اتفاقية لتطوير 
حقل مشترك مع بغداد

افتتاح مصنع "فوكس العراق" للزيوت 
الصناعية

قصصال املديصصر العام ل�ركصصة ت�سويق النفصصط العراقية )�سومصصو(،  اإن ال�ركة 
مازالصصت جتري مناق�سات داخلية ب�سصصاأن اقرتاح تغيري �سعر القيا�س خلام 
الب�صصرة يف اآ�سيصصا. ويف الأ�سبوع املا�سصصي فاجاأت �سومصصو التجار بطلب 
اآرائهصصم بخ�سو�صصس خطة لتغيري �سعر القيا�س خلصصام الب�رة يف اآ�سيا اإىل 
�سعر العقود الآجلة للخام العماين يف بور�سة دبي للطاقة وذلك ابتداًء من 
كانصصون الثاين 2018 بدل عن ال�ستناد اىل تقييمات وكالة �ستاندرد اآند 
بورز جلوبصصال بالت�س العاملية لت�سعري النفط. وطلبت �سومو من عمالئها 
اإبصصداء الراأي بحلول 31 اآب، لكن فالح العامري املدير العام ل�سومو قال، 
اإن املناق�سصصات ل تزال جارية داخل ال�ركة، م�سيفا اأنه �سيجري الك�سف 
عصصن النتيجصصة النهائيصصة يف الوقصصت املنا�سصصب. و�ستوؤثر تلصصك اخلطوة على 
ت�سعصصري نحو مليصصوين برميل من اخلام يوميصصا من اإمدادات اخلصصام لآ�سيا، 
ل�سيما تلك املتجهة اىل الهند وال�سن وكوريا اجلنوبية. وتخ�سى بع�س 
امل�سايف تعر�سها من خصصالل اإطالة املدة الزمنية بن الت�سعري والت�سليم 
اىل مزيصصد من املخاطر، لكن البع�س الآخر يقول اإن نظام الت�سعري اجلديد 
يتيصصح للتجار ممصصن لديهم �سحنات من خام الب�صصرة غري حمددة الوجهة 

مزيدا من الوقت لبيع نفطهم، بناًء على فروق الأ�سعار يف املنطقة.

اأعلصصن وزير النفط الإيراين بيجصصن زنغنة، الثالثاء، قصصرب توقيع اتفاقية مع 
العصصراق لتطويصصر حقل اآذر امل�سصصرتك، مبينا اأنه بناًء علصصى املفاو�سات التي 
جتصصرى بن اأطراف العقود من املتوقع اأن تصصربم 10 اتفاقيات نفطية حتى 
نهايصصة العصصام الإيراين اجلصصاري )20 اآذار 2018(. وقال زنغنة يف ت�ريح 
اوردتصصه وكالة "اإي�سنا"، اإن "م�ساريع تطوير  الطبقات النفطية حلقل بار�س 
اجلنوبصصي وحقصصل اآذر امل�سرتك مصصع العراق وحقصصول  �سهصصراب و اآب تيمور و 

من�سوري و اآزادغان النفطية على �سلم الأولويات".
ونصصوه زنغنصصة بصصاأن "م�روع تطويصصر حقل اآزادغصصان النفطي ي�ستغصصرق وقتًا 
طويصصاًل ب�سبب تعقيداته الفنيصصة"، موؤكدا اأنه " مت ح�سصصم الن�سو�س الرئي�سية 

وامللحقات جلميع العقود".

 اأعلنصصت وزارة ال�سناعصصة واملعادن، الثالثاء، افتتصصاح م�سنع فوك�س العراق 
لإنتصصاج الزيصصوت ال�سناعية بعد اكمصصال اإن�سائه مبوجب عقصصد امل�ساركة بن 

ال�ركة العامة لل�سناعات التعدينية و�ركة قي�س الراوي واأولده.
وقالت الوزارة يف بيان �سحفي لها ان "امل�سنع بعد اكمال اإن�سائه مبوجب 
عقصصد ال�راكصصة املوقع بن ال�ركصصة العامصصة لل�سناعات التعدينيصصة التابعة 
للصصوزارة و�ركصصة قي�صصس الصصراوي واأولده لنتصصاج زيصصوت فوك�صصس الملانية 
وفصصق اعلى درجصصات اجلودة، وامل�سنع عراقي متطصصور باأحدث التكنولوجيا 
واملوا�سفات والت�ساميم الهند�سية ملزج وتعبئة زيوت ال�سيارات واملعدات 
الثقيلصصة والزيوت ال�سناعيصصة والكهرباء وال�سحوم مبختلصصف اأنواعها بطاقة 

)120( الف طن �سنويا لوجبتي عمل".
واأ�ساف البيصصان ان امل�سنع يحتوي على �ست خطوط انتاج لتعبئة الزيوت 
والأنتصصي فريز باأحجام تبصصداأ من )208( اإىل )250( مللصصرتاً وثالثة مكائن 
لت�سنيصصع البال�ستصصك اإ�سافصصة اإىل اأجهصصزة خمتربيصصة حديثصصة تصصدار باأيصصادي 

مهند�سن وعمال عراقين . 

طالبصصت ع�سصصو اللجنصصة املاليصصة النيابيصصة ماجصصدة التميمصصي، الثالثصصاء، باإلغصصاء 
 ا�ستقطاعصصات رواتصصب املوظفن عند اعصصداد موازنة 2018.  وقالصصت التميمي يف 
بيصصان تلقت "اجلورنال" ، ن�سخة منصصه ان "ن�سبة كبرية من املواطنن ل ميلكون 
�سكنصصًا وعليهصصم التزامات مالية كثرية من ايجارات والتصصي متثل ن�سف رواتبهم 
ف�سال عن عدم متتعهم بتاأمن �سحي وعدم توافر اخلدمات الخرى  كالكهرباء 
واملاء ال�سالح لل�رب، عليه ان اي ا�ستقطاع يف هذه املرحلة يوؤثر تاأثريا كبريا 
يف امل�ستصصوى املعا�سي للموظف" . واأ�سافت "علصصى احلكومة الغاء ا�ستقطاعات 
رواتصصب املوظفصصن مصصن موازنة العصصام املقبل وعصصدم اتخصصاذ اأي قرار مصصن �ساأنه 
امل�سا�س  بامل�ستحقات املاليصصة للموظفن".  واأكدت  التميمي "�رورة ال�سيطرة 
علصصى نافذة بيصصع العملة الجنبية وعلصصى تعظيم اليرادات الخصصرى و�سد ثغرات 
الف�سصصاد وحما�سبة الفا�سديصصن وا�سرتجاع الموال املنهوبة  بصصدًل من ال�ستمرار 
با�ستقطصصاع رواتب املوظفن".  يذكصصر ان احلكومة قصصررت ا�ستقطاع %3.8 من 
رواتصصب املوظفن وذلك خالل اعداد موازنصصة العام اجلاري لدعم القوات المنية 

واحل�سد ال�سعبي والنازحن. 

بعد اإغالقه ابان حرب اخلليج الوىل عام 1990 
افتتاح  اإعادة  الآونة احلالية  العراق يف  ، يعتزم 
حمافظة  بصصن  الصصرابصصط  احلصصصدودي  جميمة  منفذ 
وتكمن  ال�سعودية  رفحاء  وحمافظة  ال�سماوة 
واآمنها  الربية  الطرق  اق�ر  بو�سفه  اأهميته 
التجاري  التبادل  حجم  بازدياد  عليه  ويعول 
متثل  جديدة  �سفحة  يف  ال�سفر  حركة  وتن�سيط 
من  اكصصرث  دام  اإغصصالق  بعد  والتجارة  القت�ساد 
الزيادي  فالح  املثنى  حمافظ  واأكد  عامًا.   26
�ست�سهد  املقبلة  الأ�سابيع   " اأن   ،» لص»اجلورنال 
افتتاح منفذ جميمة احلدودي مع ال�سعودية، لفتًا 
النظر اإىل بدء اعمال �سيانة الطرق الربية الرابطة 

املنفذ  لعمل  ال�سعودية  واحلصصدود  ال�سماوة  بن 
الذي توقف منذ حرب اخلليج عام 1990 وعلى 
الرغم من ان الطريق �سالك لكنه يحتاج لعمال 
املحافظة  اأن  اإىل  واأ�صصسصصار   .  " حمصصدودة  �سيانة 
ال�سعودين،  امل�ستثمرين  ل�ستقبال  م�ستعدة 
حاليا  ومهياأة  لال�ستثمار  خ�سبة  اأر�سًا  لكونها 
لع�رات الفر�س وعامل النجاح هو قرب وجوار 
ال�سعودية للعراق، ما يعد عاماًل حمفزا، وافتتاح 
جميمة �سيعمل على اخت�سار وتقلي�س امل�سافات 
. وزاد " اخلطوة تهدف اإىل اإلغاء الدولة الو�سيطة 
يف نقل الب�سائع التي متر عرب منفذ �سفوان الربي 
احلدودي للعراق مع الكويت والو�سول اإىل هدفها 
املبالغ  وتقليل  واجلهد  للوقت  اختزاًل  مبا�رة، 
توؤثر  والتي  الب�سائع  تلك  عن  ت�ستوفى  التي 

مبا�رة"  العراقي  املواطن  على  �سلبية  ب�سورة 
املتمّثلة  ال�ستثمار  جمالت  اهم  الزيادي  وحدد 
وامل�ساحات  اجلوفية  واملياه  والزراعة  بالنفط 
 ، الصصبصصوادي  يف  اخل�سبة  الأر�صصصس  من  ال�سا�سعة 
التفكري يف م�ساريع زراعية  ي�سجع كثريين على 
ان  اىل  اأ�سار  املنفذ  تطوير  وعصصن  واقت�سادية. 
"احلكومة املحلية تو�سلت اىل املراحل النهائية 
بن  احلصصصدودي  اجلميمية  منفذ  افتتاح  بغية 
البلدين، والمر جرى وفق تن�سيق عايل امل�ستوى 
ومت اإنهاء جميع ال�ستعدادات لت�سهد افتتاح هذا 
الأمني  اجلانب  ناحية  "اأما من  املنفذ"، م�سيفًا 
بعد  له  خمطط  ما  وفق  يجري  فاإنه  واللوج�ستي 
اإكمال البنى التحتية وجتهيز املنافذ بقوة امنية 
من  قوة  باإ�سافة  الإيعاز  ومت  مدربة  وع�سكرية 

الدفاع املدين لأغرا�س ال�سالمة العامة و�سارعنا 
رفحاء  حمافظة  مصصع  امنية  اتفاقية  عقد  اىل 
ال�سعودية، بعد اإكمال املتطلبات الفنية والإدارية 
م�سرتك  تن�سيق  مركز  بان�ساء  و�سنقوم  والأمنية، 
امل�سلحة  القوات  ي�سم  ا�ستخباراتي  معلوماتي 
بن البلدين والقوات الأمنية لت�سهيل املعلومات 
بن  التجاري  والتبادل  والأمنية  ال�ستخباراتية 
اأمراً  املنافذ  فتح  اإعادة  الزيادي  وعّد  الطرفن". 
مهما ويعطي تدفقا حلركة الب�سائع بن البلدين، 
الب�سائع  من  كثري  اإىل  ما�سة  بحاجة  فالبلد 
ال�سعودية  يف  تصصوجصصد  الصصتصصي  الغذائية  واملصصصواد 
وتفعيل  التجاري  بالقطاع  النهو�س  و�صصرورة 
للب�سائع،  النوعي  التبادل  جمال  يف  التعاون 

التي يرتفع الطلب عليها يف الأ�سواق العراقية. 

توسع التبادل التجاري 

قريبًا.. افتتاح منفذ 
جميمة الحدودي العراقي - السعودي 
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