
االقت�صادي  امل�صت�صار  �صالح،  حممد  مظهر  اك��د 
ال�17  ن�صبة  "اإلغاء"  العبادي،  حیدر  ال��وزراء  لرئی�س 
 2018 موازنة  يف  كرد�صتان  القلیم  املخ�ص�صة   %
�صتكون  احل�ص�س  احت�صاب  يف  االولوية  ان  ،مبینا 
�صالح  وق���ال  و"املحرومیة".  ال�صكانیة  للن�صبة 
املوازنة  قانون  "م�رشوع  ان  �صحفي  ت�رشيح  يف 
االحتادية للعام املقبل 2018 �صیاأخذ بنظر االعتبار 
التخ�صی�صات  توزيع  يف  واملحرومیة  ال�صكان  ن�صب 
وحتى  �صماله  م��ن  العراقیة  للمحافظات  املالیة 
ان  واك��د  الد�صتور.  وح�صب  ع��ادل  نظام  وفق  جنوبه 
اأموال  ا�صتیالء حمافظة على  �صتمنع   2018 "موازنة 
اأو منح حمافظة معینة تخ�صی�صات وحرمان  اأخرى، 
غریها"، الفتًا النظر اإىل اأن "تخ�صی�صات كل حمافظة 
�صتبنى على اأ�صا�س عدالة التوزيع وفق معايری منطقیة 
وعقالنیة واحت�صاب الن�صب ال�صكانیة واملحرومیة لكل 
املوازنة  قانون  "مترير  �صالح  وتوقع  املحافظات". 
االحتادية للعام املقبل يف جمل�س النواب نهاية العام 
احلايل، اأو قبل ذلك الوقت"، م�صریا اىل "و�صع 
ال��ل��م�����ص��ات االأخ����ریة 

الوزراء  على م�رشوع قانون املوازنة من قبل جمل�س 
واإج��راء  املالحظات  ببع�س  واالأخ���ذ  مناق�صته  بعد 
اإىل  املوازنة  قانون  "اإحالة  ورجح  علیه".  التعديالت 
ع�رشة  خالل  ال��وزراء  ملجل�س  التابعة  املالیة  اللجنة 
القانونیة  اللجنتنی  مع  بالتن�صیق  درا�صته  لتتم  اأيام 
قراءته  اىل  بعدها  وي�صار  واال�صتثمار  واالقت�صاد 
عدة قراءات وت�صمنی املالحظات يف م�صودة م�رشوع 
املوازنة واإر�صاله اإىل الربملان، للت�صويت علیه". وكان 
ع�صو اللجنة املالیة النیابیة جبار عبد اخلالق، قد اكد 
االحد املا�صي، وجود توجه لدى بغداد اىل اإلغاء ن�صبة 
القلیم  االحتادية  املوازنة  من  %املخ�ص�صة  ال�17 
�صحفي،  ت�رشيح  يف  اخلالق  عبد  وق��ال  كرد�صتان. 
 % ال�17  ن�صبة  الإلغاء  حكومیًا  توجهًا  "هناك  ان 
االحتادية  املوازنة  يف  كرد�صتان  الإقلیم  املخ�ص�صة 
لل�صنة املالیة 2018، وا�صتبدالها بالنظام املعمول به 
لكل املحافظات والذي ياأخذ الن�صبة ال�صكانیة اأ�صا�صا 

يف حتديد موازنة كل حمافظة". 
رئا�صة  جل�صة  خالل  جاء  التوجه  "هذا  ان  واو�صح 
جمل�س الوزراء التي عقدت الثالثاء املا�صي"، متوقعا 
اال�صبوع  املجل�س  علیها يف جل�صة  الت�صديق  "يتم  ان 
�صفر  ب�صبب  اجلاري  اال�صبوع  جل�صة  عقد  لعدم  املقبل 
العربیة  اململكة  لزيارة  الوزراء  واغلب  الوزراء  رئی�س 
ال�صعودية وعدد من دول املنطقة". 
وا�����ص����اف 

باإر�صال  �صتقوم  ال���وزراء  "رئا�صة  ان  اخلالق  عبد 
موازنة 2018 فور الت�صديق علیها اىل جمل�س النواب 
النیابیة  املالیة  اللجنة  ع�صو  وك��ان  ملناق�صتها". 
م�صعود حیدر، ك�صف عن وجود نیة لدى رئی�س الوزراء 
املالیة  املوازنة  يف  تعديل  باإجراء  العبادي  حیدر 
اأن امل�صي  للعام املقبل ب�صاأن ح�صة كرد�صتان، عاداً 
بهذه اخلطوة حالیًا �صیت�صبب ب�"فو�صى كبریة". وقال 
حیدر يف ت�رشيح �صحفي، اإن "هناك معلومات وردت 
الینا من جهات مقربة من رئی�س جمل�س الوزراء بنیته 
واحت�صاب  املقبل  للعام  االحتادية  املوازنة  تعديل 
لكل  ال�صكانیة  الن�صب  اأ�صا�س  على  االإقلیم  ح�صة 
اح�صائیات  بح�صب  االإقلیم  حمافظات  من  حمافظة 
احلاكمة".  النفقات  اإلغاء  اإىل  اإ�صافة  التجارة  وزارة 
واأ�صاف اأن "تلك اخلطوات من املنظور العام قد تكون 
احتادي  العراق  اأن  على  ن�س  الذي  للد�صتور  خمالفة 
اإىل  اإ�صافة  د�صتورية،  االإقلیم  �صلطات  واأن  فیدرايل 
يف  اخلطوة  هذه  تنفیذ  تعرت�س  قد  معوقات  وج��ود 
وموظفي  مواطني  معاناة  من  وتزيد  القريب  املدى 
بغداد  ب��نی  العزلة  ل��زي��ادة  الطريق  ومتهد  االإقلیم 
حمافظة  كل  ن�صبة  "احت�صاب  اأن  واو�صح  واأربیل". 
التخطیط  وزارة  من  دقیقة  اح�صائیات  اىل  بحاجة 
لن�صب ال�صكان وهو اأمر غری متوافر االآن". وتابع حیدر 
اأن "هذه اخلطوة اإن م�صت بها احلكومة وبهذا التوقیت 
كبریة  بفو�صى  �صتت�صبب  امل��درو���س  غ��ری  وال�صكل 
ال  م�صاكل  وتخلق  عقباها  حتمد  ال  وخطرة 
للم�صاكل  اإ�صافتها  نريد 

هكذا  "درا�صة  اإىل  ال���وزراء  رئی�س  داعیا  احلالیة"، 
الزمنیة  التوقیتات  ومراعاة  تف�صیلي  ب�صكل  خطط 
العمل  م��ن  �صنوات  اىل  حتتاج  ق��د  التي  لتطبیقها 
الد�صتورية  التعديالت  وحتى  الربملانیة  والت�رشيعات 
االأكرب  اخلا�رش  الأن  مت�رشع  ب�صكل  بها  امل�صي  قبل 
والعراق  خ�صو�صا  الكرد�صتاين  ال�صعب  �صیكون  فیه 
االحتادية  احلكومة  تدفع  اأن  "�رشورة  واأكد  عموما". 
كاملة  املالیة  االإقلیم  م�صتحقات  املرحلة  هذه  يف 
وم�صتحقات  ال��روات��ب  دف��ع  االإقلیم  ي�صتطیع  بحیث 
املتقاعدين وذوي ال�صهداء ولتوفری االأر�صیة ملعاجلة 
جمیع امللفات بنی بغداد واالإقلیم"، م�صریا اإىل "اأهمیة 
روات��ب  دف��ع  تت�صمن  لل�رشف  اآلیة  اعتماد  يتم  اأن 
موظفي االإقلیم املتاأخرة". ويف وقت الحق من الیوم 
لتوجه  تاأيیدها  النیابیة  االحرار  كتلة  اأعلنت  نف�صه، 
كرد�صتان من  اقلیم  ن�صبة  باإلغاء  االحتادية  احلكومة 
املوازنة االحتادية، حیث دعا النائب عن الكتلة مازن 
املازين، اىل "اإلغاء" ن�صبة ال�17 % املخ�ص�صة القلیم 
يف  املازين  وقال  االحتادية.  املوازنة  يف  كرد�صتان 
واللجان  ال��وزراء  جمل�س  "على  ان  �صحفي  ت�رشيح 
الربملانیة املتخ�ص�صة التعامل مع حمافظات ال�صمال 
خالل  حمافظة  لكل  التقديرية  ال�صكانیة  الن�صبة  وفق 
املقبل".  للعام  االحت��ادي��ة  امل��وازن��ة  اع��داد  مراحل 
حتت  تقع  ان  يجب  املحافظات  "تلك  ان  وا���ص��اف 
�صلطة الق�صاء وا�صتثمار الرثوة فیها يكون وفق خطة 
مع  "التعامل  ان  املازين  واكد  املركزية.".  احلكومة 
املحافظات ال�صمالیة ال ميكن اال ان يكون على ا�صا�س 
عملیة  علیها  وت�رشي  املركزية  للحكومة  تابعة  انها 

الرقابة واملتابعة".

إنخفاض الطلب على الفواكه والحاجات 
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اقتصاديات العراق "إلغاء" حصة كردستان لعدم االتفاق

المستشار االقتصادي: األولوية في الموازنة ستكون للمحافظات المتضررة 
 بغداد متابعة

الفساد الرياضي: من حرب االحتكار 

إلى النزاعات القضائية

خبراء من 50 دولة ... أبوظبي مركز 

عالمي لالبتكار وريادة

بعد التوقف بسبب األزمة المالية.. إنجاز 
مشروع مجاري ناحية جسر ديالى في 

كهرباء الكرخ تنفذ حملة مكثفة لرفع 
التجاوزات على الشبكة الوطنية 

الرافدين يعلن إعادة افتتاح فرعه في 
الفلوجة بعد توقف لثالث سنوات

السعودية: الشراكة مع العراق 
ستشمل االقتصاد والزراعة 

نف��ذت مديرية توزي��ع كهرباء الكرخ اجلنوبي اإح��دى ت�صكیالت وزارة 
الكهرب��اء حم��الت مكثف��ة عل��ى التج��اوزات احلا�صل��ة عل��ى ال�صبكة 
الكهربائی��ة الوطنیة ل�صم��ان ا�صتقرار التی��ار الكهربائي اثناء جتهیز 
املواطن��نی بالطاقة". وقال املدير الع��ام بهاء زيد يف بیان، الثالثاء، 
اإن قط��اع اجلهاد احد ت�صكیالت مديري��ة الكرخ نظم حملة مركزة �صد 
التج��اوزات الت��ي ت�صتخ��دم م�صابیح االن��ارة الهیلوجنی مل��ا لها من 
تاأث��ریات على ا�صتق��رار التی��ار الكهربائ��ي و�صبب االنقطاع��ات التي 
�صهدته��ا  حمل��ه 887 ز 50 و زق��اق 54 واحلم��الت م�صتم��رة لبقیة 
املناط��ق". ودعا زيد املواطن��نی اىل عدم التعامل م��ع هوالء لكونهم 
ي�رشق��ون الكهرب��اء وا�صتقراره��ا يف اأغلب املناطق". يذك��ر ان بع�س 
�صع��اف النفو�س ممن ي�صتغل��ون االهايل بن�ص��ب م�صابیح هیلوجنی 
لغر���س االن��ارة ي�صیئ��ون اىل �صمع��ة قط��اع الكهرب��اء ويوؤث��رون يف 

انتظام ال�صبكة وعطب املحوالت".

قال املكتب االإعالمي مل�رشف الرافدين يف بیان له ح�صلت "اجلورنال" 
عل��ى ن�صخة منه ان "مرا�صم افتتاح ف��رع امل�رشف يف الفلوجة ح�رشه 
اأع�ص��اء يف جمل�س حمافظة االأنب��ار وعدد من امل�صوؤلنی ومدير ال�رشطة 

ووجهاء و�صیوخ الع�صائر".
 واأ�صار  املكتب االعالمي اىل ان "اإفتتاح الفرع �صی�صهم يف دعم احلركة 
التجاري��ة واملالی��ة وامل�رشفی��ة داخ��ل الق�ص��اء" الفتًا النظ��ر اىل ان 

"عملیة التداول وااليداع املايل بداأت بالتداول وب�صكل تدريجي".

عّد القائم باأعمال ال�صفارة ال�صعودية لدى بغداد عبد العزيز ال�صمري، اأن 
دخ��ول �رشكة “�صابك” ال�صعودية اإىل العراق �صیكون له دور بفتح اآفاق 
جديدة وخلق فر���س عمل للعراقینی، يف حنی توقع ت�صغیل منفذ عرعر 

احلدودي بنی البلدين خالل �صهرين اأو ثالثة اأ�صهر.
وق��ال ال�صمري يف ت�رشيح ل�صحیفة “الريا�س” ال�صعودية الر�صمیة، اإن 
“�رشاكة اململكة مع العراق �صتكون يف جمیع املجاالت منها االقت�صاد 
والزراعة واإعادة االإعمار والتعدين يف النفط والبرتوكیماويات، كما اأن 
م�رشوع الربط الكهربائي جزء من امل�رشوعات التي ُتدر�س وُتطرح على 

املجل�س لكي تقر ملا يخدم م�صالح ال�صعبنی”.
واأ�ص��اف ال�صم��ري اأن “الع��راق له اأكرث م��ن ثالثنی �صن��ة وهو يخو�س 
�رشاعات ومن ثم توقفت عجلة التنمیة والت�صنیع، فدخول �رشكة �صابك 
اىل الع��راق يف هذه املرحلة باأحدث تقنی��ات تعّد نقلة نوعیة لل�صناعة 
العراقی��ة، حیث انهم �صیبداأون من حی��ث انتهت �صابك، وهذه اخلطوة ال 
ي�صتطی��ع اأن يقدمها اأي بلد مثل اململك��ة لبلد �صقیق كالعراق، و�صیكون 

لها دور يف فتح اآفاق جديدة وخلق فر�س عمل لالأ�صقاء العراقینی”.
وب�ص��اأن املنافذ الربية ب��نی البلدين، اأ�صار ال�صمري اإىل اأن “منفذ جديدة 
عرعر من جهة اململكة �صبه جاهز، لكن املنفذ العراقي من جهة العراق 
يحت��اج بع���س التجهیزات، وم��ن املتوقع اأن يكون املنف��ذان جاهزين 
للت�صغی��ل خ��الل �صهري��ن اإىل ثالث��ة اأ�صه��ر، وهناك عمل ج��اٍر يف منفذ 

جمیمه الربي ال�صعودي املحاذي للمحافظات اجلنوبیة العراقیة”.

اعلن��ت وزارة الكهرب��اء يف حكوم��ة اقلی��م كرد�صت��ان، 
تنفی��ذ م���رشوع جديد النت��اج الكهرب��اء يف االقلیم عن 
طري��ق ا�صتخدام النفط اال�صود واملاء ال�صاخن يعد االول 
م��ن نوعه. ومت اعالن امل���رشوع، اول ام�س االثننی، من 
قب��ل وكی��ل وزارة الكهرب��اء يف حكوم��ة االقلیم هوكر 

�ص��ايل بح�ص��ور القن�ص��ل الع��ام لكوري��ا اجلنوبی��ة يف 
اربی��ل منی اي��و هونغ، وذل��ك يف مرا�ص��م ت�صغیل نظام 
بويلر وحدة حمطة انتاج الكهرباء البخارية يف منطقة 

خبات باربیل.
وع��رب �صايل خالل مرا�ص��م افتتاح امل���رشوع عن �صكره 
ل��وزارة الرثوات الطبیعی��ة يف حكوم��ة االقلیم و�رشكة 
پو�صك��و الكوري��ة اجلنوبی��ة و�رشكة كام��اي التي كان 

له��ا دور يف تنفی��ذ هذا امل�رشوع امله��م واال�صرتاتیجي 
يف ظل الظروف ال�صعبة التي تعی�صها كرد�صتان، ح�صب 

قوله.  
م�صت��وى  عل��ى  االوىل  امل��رة  انه��ا  �ص��ايل  وا�ص��اف 
كورد�صت��ان يت��م انتاج الطاق��ة الكهربائی��ة عن طريق 
ا�صتخ��دام النفط اال�صود واملاء ال�صاخ��ن. واو�صح �صايل 
ان ه��ذا امل���رشوع ل��ه فوائ��د كب��ریة م��ن جه��ة الكلفة، 

مطالب��ا امل�رشفنی علیه با�صتكمال��ه يف موعده املحدد 
يف �صه��ر اآب م��ن ع��ام 2018 م��ن اج��ل ا�صافة 300 
میغاواط اخرى اىل �صبكة الكهرباء الوطنیة يف االقلیم.
الطاق��ة  النت��اج  البخاري��ة  املحط��ة  م���رشوع  ��ذ  وينفَّ
الكهربائی��ة يف خب��ات بكلفة 564 ملی��ون دوالر وفق 
تقنی��ات عالی��ة وم��ن املقرر ان تب��داأ باالنت��اج الفعلي 

للكهرباء يف �صهر اآب من عام 2018 املقبل.

كردستان..
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رئيس التحرير

ج�رش  ناحیة  جماري  م�رشوع  با�صتكمال  بغداد  حمافظة  �رشعت  بغداد: 
العراق. ونقل بیان  التي �صهدها  الذي توقف ب�صبب االزمة املالیة  دياىل 
برع  فا�صل  املدائن  ق�صاء  قائممقام  عن  للمحافظة  االعالمي  للمكتب 
املطالبات  وبعد  بغداد  حمافظ  من  وبتوجیه  "املحافظة  ان  قوله  جودة 
ال�رشكة  �رشعت  ال��وزراء  رئا�صة  وا�صتجابة  الناحیة  اله��ايل  امل�رشوعة 
القائممقامیة بتنفیذ امل�رشوع وا�صتئناف  املنفذة ومبتابعة من مالكات 
اأنه  الق�صاء  قائممقام  واأكد  ال�صتاء".   قبل ف�صل  املجاري  وتهیئة  العمل 
"مت عقد اجتماع مو�صع يف مبنى القائممقامیة وبح�صور املعاون الفني 
ملحافظ بغداد ومدير ناحیة اجل�رش ورئی�س جمل�س ق�صاء املدائن ومديري 
املجاري واملاء يف الناحیة وممثل عن اللجنة املنظمة للتظاهرات وممثل 
وو�صع  امل�رشوع  تواجه  التي  واملعوقات  امل�صاكل  لبحث  ال�رشكة  عن 
"حمافظ بغداد تعهد باجناز  ان  واأ�صار اىل  احللول املنا�صبة لتجاوزها". 

امل�رشوع وجتاوز جمیع العقبات التي تواجه التنفیذ".


