
النيابية علي �صبحي  قال ع�صو جلنة االقت�صاد واال�صتثمار 
يف  وال��وق��ود  الغذائية  امل��واد  ا�صعار  ارتفاع   " اإن  املالكي 
ال�رشعية  غري  كرد�صتان  حكومة  يقود  من  يتحملها  االقليم 
النتهاء مدة واليته ) م�صعود بارزاين ( ، والذي ال ي�صتطيع ان 
يذلل ال�صعاب امام مواطني االقليم " . وا�صاف املالكي يف 
ازمة  ا�صباب االرتفاع هي  اأن"اهم   ،  » ل�»اجلورنال  ت�رشيح  
االنق�صام والتي قد توؤدي اىل االقتتال وغريه ، ما يف�رش اجتاه 
ترقبا  بها  مبالغ  ب�صورة  املواد  تلك  اكتناز  نحو  املواطنني 
الجراء اال�صتفتاء وظهور نتائجه، م�صريا اىل اأن حكومة بغداد 
املركزية ال�صلة لها ، الفتًا االنتباه اىل ان عائلة بارزاين هي 
به  ومتحكمة  االقليم  االقت�صادية يف  النوافذ  على  امل�صيطرة 
ولالقليم منافذ حدودية كثرية ت�صدر وت�صتورد منها " . واكد 
املالكي اأن" االقليم الميكن ان  ي�صكل دولة قوية والدليل اأن 
الكردي،  اال�صتفتاء  اجراء  قبيل  تزعزت  االقت�صادية  احلالة 
م�صتقلة،  دولة  يتمتع مبقومات  ال  االقليم  فاإن  ثم  ومن 
كما اأن االقليم بحاجى اىل الدولة 
ية  كز ملر ا

ولي�س اىل جمموعة افراد من عائلة واحدة ) بارزاين ( حتكم 
بطريقة  يحكم  من  هناك   كان  "لو  اأنه  اىل  م�صريا  االقليم"، 

دميقراطية لكان اجلميع مع اال�صتفتاء" .
النيابية  واال�صتثمار  االقت�صاد  قالت ع�صو جلنة  من جهتها 
الغذائية  وامل��واد  الوقود  ا�صعار  ارتفاع  اإن"  جنيب،  جنيبة 
نتائج  وظهور  اال�صتفتاء  اج��راء  قبيل  وقتية   االإقليم  يف 
يف  جنيب  وا�صافت    ." االك���راد  قبل  من  عليه  الت�صويت 
االقليم وحت�صبا  "املواطنني يف  اأن   ،  » ل�»اجلورنال  ت�رشيح 
واملواد  ال�صلع  تخزين  اىل  اجتهوا  بعده  وما  اال�صتفتاء  ليوم 
الغذائية ومن ثم ا�صبحت لدينا قوة �رشاء عالية وهو ما ادى 
اىل رفع ا�صعار املواد الغذائية وازمة يف الوقود خوفا من غلق 
املواد  وجميع  طفيف  واالرتفاع  طبيعي،  �صيء  وهذا  احلدود 

هي موجودة يف عر�س ال�صوق " .
ارتفاع   من  ا�صتياء  حالة  االقليم  يف  توجد  " ال  اأنه  وتابعت 
مثل هكذا ممار�صات  ت�صبق  لكونه طبيعيا يف حالة  اال�صعار 
بغداد  يف  امل��رك��زي��ة  "احلكومة  ان  زاع��م��ة   ،" دميقراطية 
التموينية  وقطع  الغذائية   متار�س منذ �صنوات قطع احل�صة 
متويالت الوقود" ومتهمة كمرك ال�صفرة بالف�صاد وتعاملهم 
ولي�س  اخرى  دولة  تعاَمل  كما  عن�رشية  بطريقة  االقليم  مع 
التكهنات   اأن"  اىل  جنيب  وا���ص��ارت   ." منها  ج��زءا 
ال�����ص��ي��ا���ص��ة  ي��خ�����س  م���ا  يف 

بنتائج  ترهن  لكونها  دقيقية  غري  االقليم  يف  االقت�صادية 
من  "املخاوف  ان  مبينة   ، اال�صتفتاء"  على  الت�صويت 
باإجراء  حقه  عن  والرتاجع  االقليم  تقيد  ال  اقت�صادية  ازمة 
"ال�صعب  ان  موؤكدة   ،" بنعم  والت�صويت  الكردي  اال�صتفتاء 
التهجري  كحمالت  االزم���ات  بوجه  �صامد  �صعب  ال��ك��ردي 
املنافذ  اأن"  وبينت   ." ال�صابقة  االزمنة  مدى  على  واالب��ادة 
من  وت�صتورد  وتعمل  مفتوحة  مازالت  لالقليم  احل��دودي��ة 
دولتي ايران وتركيا والتي يعد �صوق االقليم من اكرب اال�صواق 
"كرد�صتان  ان  اىل  النظر  الفتة   ، ملنتجاتهما"  امل�صتوردة 
قادرة على االكتفاء الذاتي والت�صدير كاحلنطة وال�صعري ومع 
ا�صتقالل االقليم �صننهي جميع م�صاكل االقليم االقت�صادية " 
. بدوره قال اخلبري يف مركز بحوث ال�صوق �صامل البياتي اإن" 
ا�رشار االقليم على اجراء اال�صتفتاء فيه نزعة انف�صالية غري 
م�صتوفية ل�رشوط الدولة امل�صتقلة ، لكون االقليم يعتمد على 
ما يدخل من منتجات لكونها حمطة م�صتلهكة ولي�صت منتجة 

 . "
ارتفاع  اأن"   ،  » ل�»اجلورنال  ت�رشيح  يف  البياتي  واأ�صاف 
حت�ّصب  نتيجة  هو  والنفط  الغذائية  واملنتجات  ال�صلع  ا�صعار 
قبيل  احلدودية  املنافذ  وغلق  ال�صحة  من  وتخوفه  املواطن 
اال�صتفتاء، م�صريا اىل ان احلكومة يف االقليم المتتلك امكانية 
اىل  تفقرت  فهي  ثم  وم��ن  احل��االت  ه��ذه  مثل  على  ال�صيطرة 
ارتفاع   " ان  اىل  وا�صار   .  " م�صتقلة  دولة  ت�صكيلها  امكانية 
اال�صعار وراءه حكومة االقليم لكونه ارتفاعا متعمدا 
من قبل بارزاين حتى يوجه 

بغداد  حكومة  وت�صوير  بنعم  الت�صويت  اىل  الكردي  ال�صعب 
اىل  االنتباه  الفتًا   ، االقليم  عن  االم��دادات  قطع  بتق�صدها 
االقليم  بني  ما  املوثقة  العالقة  هو  االقت�صادي  التن�صيط  ان 
وبغداد لكون االخري هو منفذ من املنافذ احلدودية والنقاط 
ان  موؤكدا  واملنتجات،   ال�صلع  وت�صدير  ال�صترياد  التجارية 
االقت�صادي  التن�صيط  فر�س  �صيقل�س  الكردية  الدولة  اعالن 
املعي�صية،  االأو���ص��اع  يف  وتدهور  بعوز  االقليم  و�صُيدخل 
االقليم  �صمود  مدة  ان  توؤكد  االقت�صادية  القراءات  وجميع 
بوجه اغالق املنافذ احلدودية يف حال اعالن الدولة لن يدوم 

اكرث من 6 ا�صهر "
وقال م�صدر كردي يف اإقليم كرد�صتان العراق، ان ازمة كبرية 
واملواد  والغاز  الوقود  ا�صعار  ارتفاع  ب�صبب  االقليم  ي�صهدها 
يف  املقرر  اال�صتفتاء  اج��راء  مع  بالتزامن  االخ��رى  الغذائية 

ال�25 من ال�صهر اجلاري .
جميع  ان”  »اجل���ورن���ال«  ل���  ت�رشيح  يف  امل�����ص��در  وق���ال 
املحافظات يف اإقليم كرد�صتان ت�صهد زيادة كبرية يف اأ�صعار 

الوقود واملواد الغذائية “.
ورجح امل�صدر الذي ف�صل عدم الك�صف عن هويته ان” ي�صهد 
االإقليم ازمة غذائية مع قرب اجراء اال�صتفتاء الذي دعا اليه 
بارزاين  م�صعود  واليته(  )املنتهية  كرد�صتان  اإقليم  رئي�س 

ال�صيما ان اال�صتفتاء مت رف�صه من داخل العراق وخارجه”.
واأكدت حركة التغيري الكرد�صتانية، وجود ازمة مبادة الوقود 

يف اإقليم كرد�صتان .
ل�  ت�رشيح  يف  حممد”  “تافكة  احلركة  عن  النائبة  وقالت 
الوقود  يف  ازم��ة  ي�صهد  كرد�صتان  "اإقليم  ان  »اجل��ورن��ال« 

وارتفاع اأ�صعاره من دون ذكر اأ�صباب ذلك". 

البصرة تدعو بغداد إلى تسهيل دخول 

شركات االستثمار إلى المحافظة 
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اقتصاديات العراق
كردستان تترنح اقتصاديًا 

أزمة وقود وارتفاع في األسعار يسبقان االستفتاء االنفصالي
بغداد – فادية حكمت 

العولمة المالية.. 

اإلصدار الثاني

انتعاش مؤشر سوق المال السعودية 

والسيولة ترتفع  264 %

الكهرباء تعزز القيارة بـ “٣٠٠” 
ميكاواط

التجارة: تأسيس ٣٠٠ شركة وطنية 
وتسجيل 8 فروع لشركات أجنبية خالل 

شهر آب الماضي 

االقتصاد النيابية: موازنة 2٠18 
ستتضمن تنفيذ شروط البنك الدولي

اعلن��ت دائرة ت�ص��جيل ال���رشكات يف وزارة التجارة، ان م��الكات الدائرة 
اجن��زت معام��الت تاأ�ص��ي�س )300( �رشكة وطني��ة وت�ص��جيل )8( فروع 

ل�رشكات اجنبية خالل �صهر اآب املا�صي.
وق��ال املدي��ر العام للدائرة وكالة عبدالعزيز جبار، يف بيان �ص��حفي اإن 
"الدائرة ا�صدرت عدة قرارات تتعلق بتعديل عقود ال�رشكات توزعت ما 
بني زيادة راأ�س مال ودمج ح�ص��ابات �رشكة وت�ص��فية ح�صابات �رشكة"، 
موؤكداً "تاأ�ص��ي�س 300 �رشكة وطنية وت�ص��جيل 8 فروع ل�رشكات اجنبية 

خالل �صهر اأب املا�صي".
315 �رشك��ة م�ص��جلة وتاأ�ص��ري املحا���رش  "مت توثي��ق  ان��ه  واأ�ص��اف، 
واحال��ة )490( �رشكة عراقية و)17( �رشك��ة اجنبية اىل املحقق العديل 
ملخالفتها ال�ص��وابط والتعليمات"، م�ص��رياً اىل ان "الدائرة قامت بدرا�صة 
احل�ص��ابات اخلتامية لل���رشكات الوطنية البالغ عدده��ا )1976( �رشكة 
وطنية، باال�ص��افة اىل دمج ح�صابات 11 �رشكة وزيادة راأ�س مال )36( 
�رشكة وت�ص��فية ح�صابات )9( �رشكات وتعديل عقد )59( �رشكة ودرا�صة 
ح�ص��ابات مكات��ب وفروع ال���رشكات االجنبية ل� )163( �رشكة وتاأ�ص��ري 
احلج��وزات والتاأكد من اال�ص��ماء املحج��وزة اموالهم ل��� )243( وتدقيق 
و�ص��والت ل���)5263 ( واج��راء )75( ك�ص��فًا ع��ن ال���رشكات يف بغ��داد 

واملحافظات".
ون��وه ب��� "قي��ام دائرت��ه بت�ص��ديق حما���رش االجتماع��ات التاأ�صي�ص��ية 
لل���رشكات املح��دودة والبال��غ عدده��ا )294( حم���رشاً باال�ص��افة اىل 
ت�ص��ديق )48( حم���رشاً خا�ص��ًا باجتماع��ات الهيئة العام��ة لل�رشكات 
امل�صاهمة ف�ص��ال عن ت�صديق قرارات الهيئة العامة ل�رشكات اال�صخا�س 

املحدودة والبالغ عددها )953( قراراً".

اأكدت جلنة االقت�ص��اد واال�ص��تثمار النيابية، اأن موازنة العام املقبل �صتت�صمن 
تنفي��ذ ���رشوط البن��ك الدويل عل��ى الع��راق، يف حني اأ�ص��ارت اإىل اأنها �ص��تكون 
"تق�صفية". وقالت ع�صو اللجنة نورا البجاري يف ت�رشيح �صحفي  اإن "املوازنة 
املالي��ة االحتادية لعام 2018 �صتت�ص��من تنفيذ �رشوط البنك و�ص��ندوق النقد 
الدولي��ني عل��ى العراق التي و�ص��عت مقابل اإقرا�ص��ه ل�ص��د العج��ز يف موازنته 
املالية نتيجة انخفا�س ا�ص��عار النفط". وا�ص��افت اأن "املوازنة املقبلة �صتكون 
تق�ص��فية ك�صابقاتها"، مو�ص��حة اأن "تخفي�س النفقات �ص��يكون برناجما مهما 
يف املوازن��ة، وه��ذه الفق��رة خا�ص��ة بالرئا�ص��ات الث��الث ت�رشيعي��ة وتنفيذية 
وق�ص��ائية". ولفتت االنتباه اإىل اأن "موازنة العام املقبل �صتكون موازنة برامج 
ولي���س بنود كما يف املوازنات املالية ال�ص��ابقة". وبينت اأن "املوازنة يف طور 
االإع��داد، وهناك جلان م�ص��رتكة من قب��ل وزارات املالي��ة والتخطيط واجلهات 
املعني��ة الإكمال درا�ص��تها وتقدميها كم�ص��ودة قان��ون". وكان البنك الدويل قد 
و�ص��ع �رشوطًا على العراق يف العامني 2015 و 2016 مقابل اإقرا�ص��ه ل�ص��د 
عجز موازناته املالية، ومن �صمن ال�رشوط احلد من الدرجات الوظيفية واإيجاد 
م��وارد مالي��ة بديلة عن النف��ط وخف�س النفقات وت�ص��غيل ال���رشكات اململوكة 

للدولة. 

متكنت املالكات الهند�صية والفنية يف املديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية 
يف املنطق��ة ال�ص��مالية، م��ن اإجناز خط نق��ل الطاقة الكهربائية ال�ص��غط الفائق 
)�ص��د املو�ص��ل - القيارة( )٤٠٠ كي.يف(، وربطه بخط نق��ل الطاقة الكهربائية 
)مو�ص��ل - القي��ارة(.  ونقل بيان لوزارة الكهرباء عن املدي��ر العام لدائرة نقل 
الطاقة الكهربائية املهند�س �ص��عود �ص��الح قوله" انه بعد اإجناز هذا اخلط املهم 
متكن��ت الوزارة م��ن نقل )٣٠٠( مي��كاواط من الطاق��ة الكهربائي��ة اىل ناحية 
القي��ارة ومناط��ق جن��وب مدينة املو�ص��ل يف حمافظ��ة نين��وى، كمرحلة اأوىل 
متهيداً لزيادة الكميات من الطاقة". واأ�ص��اف" ان هذه الطاقة نقلت من حمطة 
كهرباء �ص��د املو�ص��ل الكهرومائية"، مو�ص��حًا ان "مالكات الوزارة متكنت من 

اإجناز العمل يف هذا اخلط بعد ان مت تامني االر�س من قبل اجلهات االأمنية".

ا�صتنكرت مديرية توزيع الكهرباء يف اجلنوب تعر�س 
قابل��وات اأر�ص��ية يف حمافظ��ة الب���رشة اىل ال�رشقة 
والتخريب من قبل جمهولني، وهو ما ت�صبب بانقطاع 

التيار الكهربائي ل�صاعات عن عدد من املناطق.
وقالت املديرية يف بيان �صحفي اإن "املديرية العامة 
لتوزي��ع الكهرب��اء يف اجلنوب ت�ص��تنكر تكرار حاالت 
ال�رشق��ة والتخري��ب املتعم��د التي ا�ص��تهدفت خطوط 

قابلوات �ص��بكة الكهرباء خالل اليومني املا�صيني"، 
مبين��ة اأن "القابلو املغ��ذي ملحطة متنقلة يف منطقة 
احلكيمي��ة تعر���س اىل القطع و�رشقة 50 م��رتاً منه، 
م��ا اأدى اىل انقط��اع التيار الكهربائي ل�ص��اعات عن 

منطقة احلكيمية الواقعة يف مركز املحافظة".
ولفت��ت املديري��ة االنتب��اه اىل اأن "القابل��و املغ��ذي 
ملحط��ة نظ��ران تعر���س اأي�ص��ًا اىل القط��ع املتعم��د 
لغر���س التخريب، ما ت�ص��بب بحرم��ان منطقة نظران 
من التي��ار الكهربائي"، م�ص��يفة اأن "فرق ال�ص��يانة 

التابعة للمديرية �ص��ارعت اىل معاجلة تلك احلوادث، 
واأعادت التيار الكهربائي اىل املواطنني".

واأ�ص��افت املديري��ة �ص��من بيانها "تهي��ب مديريتنا 
الكهرب��اء،  �رشط��ة  وبخا�ص��ة  االأمني��ة،  باالأجه��زة 
الكهربائي��ة،  ال�ص��بكة  حلماي��ة  جهوده��ا  بتكثي��ف 
ومالحقة اجلناة لتقدميهم اىل العدالة، وباأ�رشع وقت 

لينالوا جزاءهم العادل".
يذك��ر اأن حمافظ��ة الب���رشة �ص��هدت خ��الل االأع��وام 
ال�ص��ابقة تعر���س بع���س اخلط��وط الناقل��ة للطاق��ة 

الكهربائي��ة واملحطات اىل اأعمال تخريبية بع�ص��ها 
كان بداف��ع ال�رشقة وبع�ص��ها االآخر يرى مراقبون اأن 
اله��دف منه اإرباك الو�ص��ع الع��ام يف املحافظة التي 
عادة ما ت�صهد مع ذروة ال�صيف احتجاجات غا�صبة 
ب�ص��بب انقطاع الكهرباء عن بع���س املناطق، وكثرياً 
ما تت�ص��من تلك االحتجاجات حرق اطارات �صيارات 
والتندي��د ب�صيا�ص��ة احلكوم��ة يف التعام��ل م��ع ملف 
الطاق��ة الكهربائية من حي��ث اإنفاقه��ا مبالغ طائلة 

على �رشاء الطاقة بدل بناء حمطات انتاجية.

 قال��ت �رشكة نفط ذي قار ان انخفا�س ا�ص��عار النفط 
يف اال�ص��واق العاملية حال دون حتقيق انتاج الذروة 

املر�صوم حلقل الغراف النفطي �صمايل املحافظة .

 وذكر املدير العام ل�رشكة نفط ذي قار علي وارد  يف 
حديث �ص��حفي، ان احلقل ال ينتج حاليا �ص��وى مائة 
الف برميل يوميا يف حني كان يفرت�س به ان ي�ص��ل 
�صمن اخلطط املر�صومة له اىل 230 الف برميل يوميا 
.  واو�ص��ح ان ال�صبب الرئي�صي الذي حال دون حتقيق 

انت��اج الذروة ه��و تراجع ا�ص��عار النفط يف اال�ص��واق 
العاملي��ة االمر ال��ذي عرقل م�ص��اريع التطوير �ص��واء 
م��ن اجلانب العراقي او من جانب ال�رشكات االجنبية 
امل�ص��تثمرة للحق��ل .  وا�ص��تدرك قائ��اًل ، ان حتال��ف 
ال���رشكات امل�ص��تثمرة للحق��ل جاد يف جت��اوز جميع 

العقبات والو�صول باالنتاج اىل معدالت الذروة التي 
ُو�صعت له �صمن برنامج عمل خالل املرحلة املقبلة.  
ويعد حقل الغراف احلقل النفطي، االكرب يف حمافظة 
ذي قار وهو يدار من قبل حتالف �رشكات ا�صتثمارية 

بقيادة �رشكة برتونا�س املاليزية.

كهرباء الجنوب: 
سرقة وتخريب قابلوات تسببت بانقطاع الطاقة عن البصرة

نفط ذي قار: أسعار النفط المتدنية حالت دون تحقيق إنتاج  الذروة في حقل الغراف 
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