
وحّمل املن�ص��وري احلكومة العراقية وخ�صو�ص��ا 
رئي���س ال��وزراء حيدر العب��ادي م�ص��وؤولية تاأخري 
الع��راق  اإىل  اال�ص��تثمارية  ال���ركات  دخ��ول 
والب���رة، مبين��ا ان ه��ذا االمر يوؤخر بن��اء بلدنا 

العزيز .
كم��ا لفت االنتب��اه اىل ان "اغلب املحافظات االن 
اآمنة وم�ص��تقرة وال يوجد مربر لتاأخري اال�صتثمار 
فيه��ا ، مبين��ا ان املواطنني ت���رروا  من تاأخري 
اخلدمات وتعطيل اال�ص��تثمار والب��د من اال�راع 

بتقدمي اخلدمات لهم عن طريق اال�صتثمار".
م��ن جانب��ه، ق��ال ع�ص��و جلن��ة النف��ط والطاق��ة 
النيابية زاهر العبادي اإن امل�ص��اريع اال�صتثمارية 
النف��ط  والغ��از تع��ود بالنف��ع عل��ى جمي��ع  يف 
املحافظ��ات بال ا�ص��تثناء. واأ�ص��اف العبادي يف 
ت�ريح ل��� »اجلورنال «، اأن “عل��ى احلكومة بذل 
املزي��د م��ن اجله��ود وامل�ص��اعي ال�ص��تثمار الغاز 
لكون��ه يح��رق بكمي��ات كب��رية ج��دا ويدخ��ل يف 
خان��ة اله��در، الفتًا النظ��ر اىل ان قان��ون موازنة 
2017 اعط��ى ح�ص��ة 5% ملحافظ��ة الب�رة لكن 
مت الطعن بالقانون م��ن قبل احلكومة، ومن ثم ال 
توج��د هناك قوانني مالية حول ما يتم ت�ص��ديره 
وا�صتثماره من الغاز تعود على املحافظة بالنفع، 
معرب��ًا ع��ن اأمله ب��اأن يك��ون هناك طع��ن مردود 
م��ن قب��ل الق�ص��اء الإعط��اء ح�ص��ة املحافظة من 
امل��وارد النفطية والغ��از” . وتابع ان��ه “يجب ان 
تلزم احلكومة بت�ص��ديد ح�صة املحافظة من انتاج 
وت�ص��دير الغاز والنفط “،  م�ص��ريا اىل ان “الن�صب 
الت�ص��ديرية للنف��ط اخل��ام م��ن الع��راق تبلغ 3.5 
ملي��ون برمي��ل يوميا ، ويجب ان  يك��ون منها ما 
ن�صبته 5% يعود اىل حمافظة الب�رة” ، مبينا ان 
“احلكومة بداأت بت�صدير املكثفات من الغاز لكن 
الب���رة مل تت�ص��لم اي  واردات مالي��ة منها  ويف 
ح��ال مت اعط��اء تلك الن�ص��ب �ص��يكون يف الب�رة 
انتعا���س اقت�ص��ادي ال تتمت��ع ب��ه اي حمافظ��ة 
اخ��رى”. وب��ني ع�ص��و جلنة النف��ط والطاق��ة ، ان 
“احلكومة االحتادية متنع ح�صة ال�5% ملحافظة 
الب�رة من انتاج النفط والغاز،  مربرة ان الو�صع 
االقت�صادي التق�ص��في للبلد مينع اعطاء ن�صبة من 
اموال الواردات للمحافظة، م�صريا اىل ان حمافظة 

الب�رة متنح احلكومة ما بني 85_ 87% واردات 
من العملة ال�ص��عبة للموازنة االحتادية وال تت�صلم  
ح�ص��تها البالغ��ة 5% “. ولفت العب��ادي االنتباه 
اىل اأن ”جمل���س الب���رة  طال��ب بح�ص��ته للعام 
احلايل البالغة 3.5 تريليون دينار ، مبينا توقف 
الكثري من امل�ص��اريع اال�ص��تثمارية واخلدمية يف 
املحافظة ب�ص��بب قلة ال�ص��يولة املالي��ة ، وموؤكدا 
ان وزارة النف��ط متتلك  �ركة غاز الب�رة والتي 
لها ح�صة فيها 51 % و�ركتا �صل ومت�صيو بي�صي 
49% ، وم��ن ث��م هناك خط��ط كب��رية للتقليل من 
املحروق��ات الغازي��ة امل�ص��احبة النت��اج النفط 
، م�ص��ريا اىل انن��ا ال ميكنن��ا اعط��اء ا�ص��تثمارات 
اجنبي��ة ب�ص��بب قل��ة ال�ص��يولة ونكتف��ي ب�ركات 
غ��از اجلنوب وغاز الب�رة لال�ص��تثمار يف جمال 
النفط والغاز ” . من جهته قال ع�صو جلنة  النفط 
والطاقة النيابية  طارق �صديق ر�صيد يف ت�ريح 
ل��� »اجلورن��ال « ،  اإن “الع��راق يحت��اج اإىل توّجه 
حقيق��ي ال�ص��تثمار الغ��از الطبيع��ي امل�ص��احب 
انتاج��ه  واإع��ادة  النف��ط،  ا�ص��تخراج  لعملي��ات 
وع��دم ه��دره ع��رب ا�ص��تغالله ب�ص��كل امثل �ص��واء 

كان لال�ص��تهالك املحل��ي اأم لت�ص��غيل املول��دات 
الكهربائية ام ت�صديره مثل النفط ” . واأ�صاف، اإن  
“عملية ا�صتثمار هذه الرثوة حتتاج اإىل �صناعات 
تعتم��د الغاز املنت��ج حمليًا الإنتاج م��واد خمتلفة 
تغطي طلب ال�ص��وق املتزايد عليها، مثل �ص��ناعة 
االأ�ص��مدة الكيماوية، على ان يتم ت�صدير الفائ�س 

اإىل اخلارج”.
كم��ا لفت االنتباه اإىل اأن ” املوؤ�رات توؤكد وجود 
كمي��ات كبرية م��ن الغ��از يف حم�اف��ظ��ة االأنبار 
غرب��ي العراق ويف العمارة والب�رة جنوبيه كما 
يف حمافظة كركوك �صماليه والتي حتوي ماليني 

املكعبات من الغاز”.
وطال��ب ر�ص��يد، احلكوم��ة املركزية باإي��الء ملف 
الغاز، اهمية ق�صوى ال�صيما وانه يدخل يف الكثري 

من ال�صناعات املحلية.. ” .
ب��دوره  اأك��د اخلبري النفطي ،حم��زة اجلواهري يف 
ت�ري��ح ل� »اجلورن��ال« ، ان ”ملف الغاز اأ�ص��بح 
هاج�ص��ا ل��دى احلكوم��ات املتعاقبة عل��ى وزارة 
النف��ط “. واأ�ص��اف:  ” الغ��از الطبيع��ي بحاج��ة 
اىل الكث��ري م��ن املعاجل��ات منه��ا معاجلت��ه من 

الكربيت ومن املاء، باال�صافة اىل عمليات �صخه 
ع��رب انابي��ب عمالق��ة متت��د م��ن اق�ص��ى اجلنوب 
باجت��اه �ص��مال الب��الد لتوزيعه ب�ص��كل جيد على 
حمطات توليد الكهرباء ومن ثم تزويد امل�ص��اريع 

البرتوكيمياوية” .
 واأ�ص��ار  اجلواه��ري اىل ان ” املنظومة االنتاجية 
للغ��از بحاج��ة اىل الكث��ري م��ن املقوم��ات منه��ا 
روؤو���س االم��وال والتخطي��ط االمث��ل والت�ص��ميم 
الدقيق، باال�ص��افة اىل م�صاهمة من قبل �ركات 
النف��ط العامل��ة يف الع��راق كي تتحمل ج��زءاً من 

االعباء املالية التي تتعلق بهذا امل�روع ” .
 وا�ص��تدرك قائ��ال ” ل��و باال�ص��تطاعة حتقيق هذه 
اخلطوات ف�ص��وف تك��ون عمليات تولي��د الكهرباء 
م�ص��األة �ص��هلة للغاي��ة وتكون ذات كف��اءة عالية، 
ومن ثم �صمان 50 �صنة قادمة يف ا�صتغالل الغاز 
بال�ص��كل االمث��ل ” .  ي�ص��ار اىل اأن ع�ص��و جمل���س 
حمافظة الب�رة، جميب احل�ص��اين اكد ان ارتفاع 
�ص��ادرات الغاز من الب���رة ال يدر بعائداته على 
املحافظة وهو مو�ص��وع مطابق ملو�ص��وع النفط 

واكذوبة البرتو دوالر.

اك��دت وزارة املالي��ة،  اأن موازنة العام 2018 توؤّمن رواتب موظفي 
الدول��ة واحلماي��ة االجتماعي��ة واملتقاعدي��ن والبطاق��ة التموينية 
وادام��ة متطلب��ات االمن والدف��اع وال�ص��حة.  وقال املفت���س العام 
ل��وزارة املالي��ة، ماه��ر البيات��ي، يف حدي��ث  �ص��حفي اإن ”الوزارة 
اخ��ذت على عاتقه��ا توفري املبالغ املخ�ص�ص��ة كروات��ب للموظفني 
واملتقاعدي��ن والعامل��ني يف موؤ�ص�ص��ات الدول��ة ا�ص��افة اىل رواتب 
احلماية االجتماعية ومتطلبات االمن والدفاع وال�ص��حة“. واأ�صاف 
البيات��ي ان ”رئي���س ال��وزراء حيدر العبادي �ص��دد، خ��الل اجتماعه 
بامل��الك املتقدم للوزارة بخ�ص��و�س م���روع قان��ون موازنة عام 
2018، عل��ى ���رورة املراجع��ة الدقيق��ة له��ا وحتقي��ق املزيد من 
�ص��غط النفقات الت�ص��غيلية للرئا�ص��ات الثالث وال��وزارات واجلهات 
غ��ري املرتبط��ة ب��وزارة وباحل��د االدن��ى ل�ص��مان تاأم��ني النفق��ات 
اال�صا�ص��ية ويف مقدمتها مرتبات واج��ور جميع العاملني يف الدولة 
واملتقاعدين، ف�صال عن تاأمني االأموال اخلا�صة بالبطاقة التموينية 
واحلماي��ة االجتماعي��ة ومتطلبات االمن والدف��اع“. وتابع البياتي 
ان ”رئي���س الوزراء اكد، خالل االجتماع، ���رورة تاأمني التزامات 
العراق الدولية والوطنية وت�ص��ديد م�ص��تحقات القرو�س واال�ص��تمرار 
بتاأمني م�ص��تحقات املقاولني، كما مت الرتكيز على تعظيم االيرادات 
غ��ري النفطية من خالل تفعيل االن�ص��طة املختلفة وزيادة االنتاجية 
والتاأكيد على تن�صيط القطاع اخلا�س مبا ميّكنه من اداء دوره لزيادة 
االنتاج وتن�ص��يط االقت�ص��اد“. وعن املوازنة التكميلية للعام احلايل 
2017، لف��ت البيات��ي النظر اإىل ان جمل�س النواب �ص��وت عليها بعد 
اأن اأقرها جمل�س الوزراء واأ�ص��بحت ناف��ذة بعد اأن ن�رت يف جريدة 
الوقائ��ع العراقية. واأعلن امل�صت�ص��ار املايل لرئي���س جمل�س الوزراء، 
مظه��ر حممد �ص��الح، ان موازنة العام 2018 يف طور االإعداد �ص��به 

النهائ��ي، و�ص��تعر�س عل��ى جمل�س ال��وزراء يف ال�ص��هر املقبل 
وف��ق التوقيت��ات الد�ص��تورية. وقال �ص��الح يف 

حديث �ص��حفي اإن “موازنة العام 
ط��ور  يف   2018

االع��داد �ص��به النهائ��ي، و�ص��تعر�س على جمل���س الوزراء يف ال�ص��هر 
املقبل وفق التوقيتات الد�ص��تورية، م�صرياً اىل اأن هذه املوازنة تتجه 
نحو تعظيم املوارد غري النفطية كلما كان ذلك ممكنًا، كما اإن توجه 
الدولة هو ت�ص��جيع فر�س العمل من خ��الل القطاع اخلا�س وتطوير 
برامج اإقرا�س ال�ص��باب بقرو�س مي���رة لتمكينهم من االنخراط يف 
�ص��وق العمل”. واأ�ص��اف “ينبغي مواجهة م�ص��كلة العجز مبا ي�صمن 
ا�ص��تمرار الن�صاط االقت�ص��ادي واإعادة تخ�ص��ي�س املوارد على نحو 
اأمث��ل يف املوازن��ة، وهذا ما نعمل م��ن اأجله”. وتابع “نت�ص��اور مع 
�ص��ندوق النقد الدويل يف مو�صوع ي�صمى التعزيز املايل اأي تقلي�س 
االنف��اق وتعظي��م امل��وارد وا�ص��تدامة حتم��ل الدي��ن �ص��من احلدود 
االقت�ص��ادية االأمينة وتعظي��م االيرادات”. من جهتها، قالت ع�ص��و 
اللجن��ة املالي��ة النيابي��ة حما�ص��ن حم��دون يف ت�ريح خ�ص��ت به 
)اجلورنال( اإن احلكومة م�صتمرة ب�صيا�صة التق�صف الن االزمة املالية 
مازالت م�ص��تمرة حتى العام املقبل وقد �ص��اهم ارتفاع ا�صعار النفط 
اىل 46 دوالرا بتحقي��ق فائ���س يف ميزاني��ة الدولة باال�ص��افة اىل 
اال�صتقطاعات من رواتب املوظفني وال�رائب والتي جتبى، وتذهب 
اىل متوي��ل متطلب��ات احل�ص��د ال�ص��عبي والنازح��ني . واأ�ص��افت: اأن 
الفائ�س الذي ا�ص��درت احلكومة وثيقة عنه يعد فائ�صا غري ملمو�س 
لك��ون االقلي��م غ��ري ملتزم حت��ى االن بقرارت��ه مع املرك��ز من باب 
االيرادات وال�رائب واجلبايات وت�صدير النفط ، م�صرية اىل اأن على 
احلكومة االلتفات ب�صورة جادة اىل املنافذ احلكومية، لكونها متتلك 
ايرادات عالية جدا من االموال، و�رورة الت�صييق على املنافذ لعدم 

ه��روب تلك االموال من خ��الل بع�س املتنفذين يف احلكومة . 
وتابع��ت يجب ان يكون هناك ترابط عملي بني 

واجله��ات  وال��وزارات  الهيئ��ات 
كالبن��ك  املالي��ة 

املرك��زي واللجان النيابي��ة االقت�ص��ادية وزارة املالي��ة والهيئات 
املالي��ة م��ن اج��ل ر�ص��م ال�صيا�ص��ة اال�ص��الحية العام��ة، مبين��ة ان 
احلكومة تدفع بالقطاع اخلا�س اىل قيادة االقت�صاد وتدوير العجلة 
اال�ص��تثمارية . وكان ع�ص��و اللجنة املالية النيابية النائب م�ص��عود 
حيدر ك�صف يف حديث �صحفي �صابق عن، اأن م�روع قانون املوازنة 
املالية لعام 2017 ت�ص��من ا�ص��تقطاع 3.8% م��ن رواتب املوظفني 
واملتقاعدي��ن، يف ح��ني ا�ص��ار اىل اأن الربمل��ان ال يعل��م اي��ن تذهب 
االم��وال امل�ص��تقطعة. وقال حي��در اإن املوازنة املالي��ة لعام 2017 
التي ار�ص��لتها احلكومة اىل جمل�س النواب ت�ص��منت ا�صتقطاعات من 
رواتب املوظفني واملتقاعدين، مو�ص��حًا اأن اال�صتقطاعات كانت يف 
موازنة 2016 هي 3% من الرواتب، اما يف موازنة 2017 فا�ص��بح 
اال�ص��تقطاع 3.8 % م��ن املوظفني واملتقاعدين وا�ص��اف حيدر انه 
بح�ص��ب فقرة اال�صتقطاع فان 3% تذهب للح�صد ال�صعبي والنازحني، 
اما 0.8% من اال�ص��تقطاع فت�صاف اىل امل�ص��اريف االخرى، م�صريا 
اىل انن��ا يف اللجن��ة املالي��ة والربمل��ان ال نعلم اين تذه��ب االموال 
0.8% امل�ص��تقطعة. واأعل��ن رئي���س ال��وزراء حيدر العب��ادي، يف 18 
ت�رين االول 2016، اإر�ص��ال م�روع قان��ون املوازنة العامة لعام 

2017 اإىل جمل���س النواب بعد اإجراء تعديالت عليه، م�ص��ريا 
اإىل اأن امل�روع ت�ص��من االتفاق ال�ص��ابق مع 

اإقليم كرد�صتان.
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ق��ال م�ص��دران مطلع��ان يف وزارة 
املالية امل�ري��ة اإن الوزارة طلبت 
امل���ري  ال��وزراء  جمل���س  م��ن 
املوافقة على طرح �صندات دوالرية 
بقيمة ت��دور ما بني اأربعة وثمانية 
مليارات دوالر يف 2018.  وكانت 
م�ر باعت �ص��ندات دولي��ة بقيمة 
1.5 مليار دوالر يف يونيو حزيران 
من��ذ  االأوىل  للم��رة  وذل��ك   2015
الث��اين  كان��ون  يناي��ر  انتفا�ص��ة 

.2011

قرب  برنت  خ��ام  اأ�صعار  ا�صتقرت 
اأ�صهر  خم�صة  يف  م�صتوى  اأع��ل��ى 
باجتاه حتقيق اأكرب مك�صب اأ�صبوعي 
منذ اأواخر يوليو متوز بفعل توقعات 
تدريجي  وا�صتئناف  الطلب  بزيادة 
اأمريكية.  نفط  م�صايف  لت�صغيل 
العاملي  ال��ق��ي��ا���س  خ���ام  وارت��ف��ع 
الت�صوية  يف  �صنتا   15 برنت  مزيج 
55.62 دوالر للربميل. و�صعد  اإىل 
لالأ�صبوع  العاملي  القيا�س  خ��ام 
الثالث على التوايل بزيادة ن�صبتها 
نهايو  االأعلى منذ  باملئة هي   3.3
غرب  خام  ي�صجل  ومل  متوز.  يوليو 
تغريا  االأمريكي  الو�صيط  تك�صا�س 
 49.89 عند  الت�صوية  يف  ي��ذك��ر 

دوالر للربميل 

حكومة  ن�رتها  بيانات  ذك��رت 
ال��غ��ذاء  اأ���ص��ع��ار  ق��ف��زة  اأن  ق��ط��ر 
ما  اآب  اأغ�صط�س  خ���الل  ه����داأت 
على  ال�صلطات  ع��ث��ور  على  ي��دل 
العقوبات  اآث��ار  لتخفيف  و�صائل 
عليها  تفر�صها  التي  االقت�صادية 

دول عربية اأخرى.
وق����ف����زت اأ�����ص����ع����ار االأغ����ذي����ة 
يف  املئة  يف   4.5 وامل�����روب��ات 
يوليو متوز مقارنة بالعام ال�صابق 
يف   2014 منذ  زي���ادة  اأك��رب  يف 
ال�صهر  ع��ن   4.2 وب��زي��ادة  االأق���ل 

ال�صابق.

موازنة 2018 .. رواتب الموظفين والمتقاعدين مؤمنة 

البصرة تدعو بغداد إلى تسهيل دخول شركات االستثمار إلى المحافظة 

طالب النائب عن حمافظة 
الب�شرة عادل ر�شا�ش 

املن�شوري، االحد، احلكومة 
بت�شهيل دخول ال�شركات 

لال�شتثمار يف العراق 
والب�شرة يف حني حّمل رئا�شة 

الوزراء وخ�شو�شا العبادي 
م�شوؤولية تاأخري دخول 

اال�شتثمار اإىل البلد.
وقال املن�شوري يف بيان  

�شحفي  " نطالب احلكومة 
العراقية بت�شريع وت�شهيل 

دخول ال�شركات اال�شتثمارية 
االجنبية اإىل البالد واإىل 

احمافظة الب�شرة" موؤكدا 
املحافظات  بناء  يف  "اهميتها 

وتطويرها واقامة امل�شاريع 
املهمة". 

بغداد – الجورنال 

بغداد – الجورنال

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

2250
1250
1000
2000
1500
1500
2000
2000
1500
1250
3500

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
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