
اليجاد  حلول  ثالثة  النيابية،  املالية  اللجنة  اقرتحت 
احلكومة  بيين  العالقة  االقت�صادية  لييالزميية  خمييرج 
اللجنة  مقرر  وذكر  العراق.  كرد�صتان  واقليم  املركزية 
ب�صكل  تتعامل  ان  تريد  "بغداد  ان  ر�صيد،  احلاج  اأحمد 
القانونية  ال�صيغة  اليجاد  املحافظات  مع  مبا�رش 
 2018 ل�صنة  كرد�صتان  "موازنة  ان  موؤكدا  لالإقليم"، 
"حلل  انه   وا�صاف،  االقليم".  على  كبرياً  خطراً  ت�صكل 
اجراء  او  عام  ا�ييرشاب  يتم  ان  يجب  الراهنة  امل�صكلة 
حوار اأو تدخل طرف ثالث بن بغداد واالإقليم"، عاداً ان 
"اال�صتفتاء اأ�صبح ال�صبب الذي جمع كل القوات العراقية 
امام الكرد". واأو�صح النائب، ان "امل�صوؤولن يف االإقليم 
يجب ان يتحملوا امل�صوؤولية الأن هناك ف�صاداً كبرياً يف 
احلماية  من  وامل�صتفيدين  واملتقاعدين  ال�صهداء  ن�صبة 
ا�صالح  ان يح�صل  لذلك يجب  والبي�صمركة  االجتماعية 
م�صعود  كرد�صتان  اإقليم  رئي�س  وترك  �صامل".  جذري 
 ،)2017 الثاين  ت�رشين   1( االربعاء،  من�صبه،  بارزاين 
تاركا البن �صقيقه، نيجرفان بارزاين، "مهمة امل�صاحلة 
املجاورة  الدول  ومع  بغداد  يف  املركزية  احلكومة  مع 
على  ا�صتفتاء  ف�صل  بعد  مناف�صة  كردية  اأحييزاب  ومع 
االنف�صال. وانتقد النائب عن كتلة بدر النيابية “حنن 
حكومة  هيمنة  عن  ال�صابقة  احلكومات  �صمت  القدو” 
كرد�صتان على منفذ ابراهيم اخلليل احلدودي مع تركيا، 
موؤكدا ان حكومة البارزاين  تنهب 6 مليارات دوالر من 
واردات املعرب �صنويا . وقال “القدو” يف حديث 
“عائدات  ان   �صحفي 

البارزاين  اىل جيوب حزب  تذهب  اخلليل  ابراهيم  معرب 
واعوانه طيلة االعوام املا�صية  يف حن تدفع احلكومة 
العراقية 17 باملئة من املوازنة االحتادية اىل حكومة 
كرد�صتان لت�صديد الرواتب والنفقات االخرى، م�صريا اىل 
ان ف�صاد حكومة كرد�صتان جعل  ال�صعب الكردي يت�صور 
يجنيها  التي  املالية  العائدات  من  الرغم  على  جوعا 
االقليم” . وطالب “القدو” احلكومة باجراءات د�صتورية 
املعابر  على  ال�صيطرة  ال�صتعادة  وحييازميية  عاجلة 
العراقي  الد�صتور  بح�صب  واملطارات  الربية  احلدودية 
على  وتوزيعها  االحتييادييية  املييوازنيية  اىل  وا�صافتها 
فر�س  يجب  “القدو”،  وتابع  عادل.  ب�صكل  املحافظات 
ومنها حمافظات  املحافظات  على جميع  الدولة  ارادة 
وانييهيياء  الييعييراقييي  ال�صعب  الرادة  احييرتامييا  ال�صمال 
العراقين  الكبرية لواردات  النهب  التجاوزات وعمليات 
�صيطرة  ان  “القدو”  وبن  البارزاين.  حكومة  قبل  من 
ومتدد  بدخول  �صمح  احلدودية  املنافذ  على  كرد�صتان 
اجلماعات االرهابية يف البالد وت�صلل جماعات ارهابية 
مرتزقة ابرزها حزب العمال الكرد�صتاين وحركة بيجاك 
ما جعلها تهدد امن دول اجلوار وتاأزمي العالقة معها يف 
اوقات عديدة. اىل ذلك اأملح بليغ اأبو كلل املتحدث با�صم 
ال�صلطتن  ان  اىل  احلكيم  عمار  احلكمة" بزعامة  "تيار 
كرد�صتان  اقليم  مع  �صتتعامل  والت�رشيعية  التنفيذية، 
وفق نظام املحافظات غري املنتظمة باإقليم يف توزيع 
2018. وكتب ابوكلل  املوازنة املالية االحتادية لعام 
على مواقع التوا�صل االجتماعي "تويرت"، "نحر�س على 
اأن ت�صل املوازنة اىل املواطن بتق�صيمها على حمافظات 
كرد�صتان وفق ن�صبتها ال�صكانية، ولي�س تق�صيمها ح�صب 
النواب  "حجة  ان  واأ�صاف  االإقليم".  حكومة  تريده  ما 
يتم  عندما  قوية،  �صتكون  �صعبهم  مع  الكرد 
وعندما  الييرواتييب  دفييع 

املوازنة  من  ن�صبتها  كانت  اأّيا  املحافظات،  اىل  ت�صل 
العامة". وكان رئي�س كتلة اجلماعة اال�صالمية الكردية 
يف جمل�س النواب احمد حاجي ر�صيد قد و�صف يف وقت 
�صابق من يوم االحد يف موؤمتر �صحفي موازنة العراق 
2003، م�صريا  "االأ�صواأ" للكرد منذ  باأنها   2018 لعام 
اىل ان "القوى ال�صيعية متفقة على خف�س موازنة اقليم 
كورد�صتان  اإقليم  وكان  الي12%".  دون  اىل  كرد�صتان 
قد ابرم اتفاقا مع بغداد منذ عام 2003 على ان تكون 
اإح�صاء  اجراء  يتم  ان  اىل   17% للكرد  املوازنة  ن�صبة 
�صكاين عام، وهو ما مل يجر اىل االن اذ تقول اأربيل ان 
يف  االإح�صاء.  ذلك  باجراء  وعودها  عن  تن�صلت  بغداد 
ال�صياق ذاته، قال وزير النفط اإن الوزارة طلبت من اإقليم 
عرب  كركوك  نفط  من  كميات  ت�صدير  العراق  كرد�صتان 
يكون  الرتكي  اىل ميناء جيهان  بها  التي مير  االنبوب 
لاليرادات  وت�صلمًا  ت�صويقا  �صومو  �رشكة  مب�صوؤولية 
اأن  اللعيبي،  جبار  واأو�صح  املوافقة.  حت�صل  مل  انه  اال 
املعوق الرئي�صي لت�صدير النفط من حمافظة كركوك اىل 
ميناء جيهان الرتكي، هو مطالبة تركيا لالقليم بت�صديد 
مديونيته لها، البالغة 4 مليارات دوالر.  واأ�صار اللعيبي 
بغداد حتمل  العراقية يف  املركزية  اىل رف�س احلكومة 
بها.  معنية  غري  احلكومة  اأن  موؤكدا  االإقليم،  مديونية 
ووفقا لبيان الوزارة، لفت اللعيبي االنتباه اإىل مباحثات 
"النفط العراقية" مع اجلانب الرتكي ب�صاأن ت�صدير خام 
التو�صل  اآمال يف  الرتكي"،  "جيهان  اإىل  العراقي  النفط 
اىل اتفاق حلن اكمال تاأهيل االنبوب الرئي�صي للعراق 
بفعل  الدين، واملت�رشر  نينوى و�صالح  عرب حمافظتي 
اللعيبي،  ا�صتقبل  وباالأم�س،  )داع�س(.  تنظيم  �صيطرة 
ال�صفري الرتكي لدى بغداد فاحت يلدز والوفد املرافق له، 
وبحثا العالقات الثنائية بن البلدين وبخا�صة التعاون 
االقت�صادي والتجاري وملف النفط. واأكد يلدز، اهتمام 
اأنقرة با�صتئناف ال�صادرات النفطية العراقية عرب ميناء 
امل�صاكل  كييل  وتذليل  الييرتكييي  جيهان 
وامليييعيييوقيييات الييتييي 

حجم  تو�صيع  على  حر�صها  عن  ف�صال  ذلييك،  تعرت�س 
التحتية  البنى  تطوير  جميياالت  يف  الثنائي  التعاون 
واال�صتثمار يف قطاع امل�صايف وغريها من امل�صار يع 

اال�صرتاتيجية .
اأنبوب  اأيام، تعر�صت تدفقات النفط العراقي عرب  وقبل 
الت�صدير يف ميناء جيهان الرتكي اىل التوقف الأ�صباب 
فنية، قبل اأن تعود جمددا مبعدالت مرتاجعة اإىل -200
املعتاد  املعدل  مع  مقارنة  يوميا،  برميل  األف   220
�صحنة  حتميل  واإعالن  يوميا،  برميل  األف   600 البالغ 

�صمن برنامج حتميالت نوفمرب.
األف   90 اإن  املا�صي،  االأ�صبوع  مالحي،  م�صدر  وذكر 
برميل من خام النفط و�صلت يوم ال�صبت من هذا اخلط 
املتجه �صوب "جيهان الرتكي"، للمرة االأوىل منذ يونيو 
التدفقات.  اأ�صباب ال�صتئناف  اإعطاء  املا�صي، من دون 
واملييوا�ييصييالت يف  النقل  وزييير  اأفيياد  اأخيييرى،  من جهة 
ال�صبت، باأن  اإقليم كرد�صتان مولود باوة مراد،  حكومة 
حماوالت ا�صتئناف الرحالت اجلوية الدولية اإىل مطاري 
اأربيل وال�صليمانية م�صتمرة. وقال مولود باوة مراد يف 
مع  حمادثاتها  توا�صل  "الوزارة  ان  �صحفي  ت�رشيح 
اأجل  من  املدين  الطريان  و�صلطة  العراقية  النقل  وزارة 
ال  االآن  "حتى  م�صتدركًا  اجلوية"،  الرحالت  ا�صتئناف 
دائمًا  ترد علينا  "بغداد  اأن  واأ�صاف  نتائج".  اأية  توجد 
اأي  القرار،  اأ�صدر  من  هو  الييوزراء  جمل�س  اإن  بالقول 
مرتبط  الدولية  اجلوية  الرحالت  ا�صتئناف  اأن  مبعنى 
اأن  اأربيل وبغداد". وتابع مراد  ال�صيا�صي بن  باالتفاق 
"اإيقاف الرحالت اجلوية ت�صبب بخ�صائر مادية فادحة 
ل�رشكات الطريان التي وقعت اتفاقات مع مطاري اإقليم 
كورد�صتان"، الفتًا النظر اإىل اأن "حجم اخل�صائر املادية 
الرحالت  "ا�صتئناف  م�صتبعداً  يوم"،  بعد  يومًا  يييزداد 
النواب  جمل�س  ان  يذكر  احلا�رش".  الوقت  يف  اجلوية 
العراقي ا�صدر 12 قراراً �صد اإقليم كرد�صتان عقب اإجراء 
املا�صي،  اأيلول  من   25 يوم  يف  االنف�صال  ا�صتفتاء 
اأربيل  الرحالت اجلوية من مطاري  اإيقاف  من �صمنها 

وال�صليمانية واإليهما.
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اقتصاديات العراق 6 مليارات دوالر تحصدها كردستان من معبر إبراهيم الخليل 

المالية البرلمانية: ثالثة حلول إلنهاء األزمة االقتصادية بين بغداد وأربيل
 بغداد متابعة

اإلشكاليات السياسية تعرقل 

االقتصاد الوطني

“الطاقة النظيفة” تعيش عصر 

االزدهار في الواليات المتحدة

النفط توجه بتنفيذ مشروع الطريق 
االستراتيجي الرابط بين أربع محافظات

مطار النجف يعلن عدد الطائرات 
الواصلة والمسافرين خالل 4 أيام

التميمي: 117 مليار دوالر مجموع 
مبالغ الديون التي بذمة العراق

سومو: أنبوب تصدير النفط العراقي 
األردني عبر ميناء العقبة قيد اإلحالة

اعليين جمل�ييس اإدارة مطييار النجييف الييدويل، ازدييياد اأعييداد الرحييالت 
وامل�صافرييين منييذ مطلع ت�رشين الثيياين اجلاري. وقييال رئي�س جمل�س 
اإدارة املطييار فائييد ال�صمييري يف بيييان اإن "مطييار النجييف �صهد ومنذ 
اليييوم االأول ميين ال�صهر اجلاري وحتى اليوم الرابييع منه ازدياد اأعداد 
الرحييالت وامل�صافرييين القادمن ميين جميع اأنحاء العييامل". وا�صاف 
اأن "عييدد الرحييالت اجلوييية القادمة ميين دول عربييية واأجنبية و�صل 
اإىل ٤٢٠ طائييرة، بينمييا دخييل العييراق عييرب مطار النجييف نحو ١٣٠ 
الييف زائر من خمتلف اجلن�صيات". وتابع اأن "جمل�س االإدارة اأعّد خطة 
خدمية على مدار ٢٤ �صاعة ومت ا�صتنفار االق�صام كافة، لتقدمي اأف�صل 

اخلدمات ل�رشكات الطريان والزائرين".

بغييداد- اجلورنال اكدت ع�صو اللجنيية املالية النيابية ماجدة التميمي، 
اأن جممييوع الديييون الداخلية واخلارجية التي بذميية العراق بلغت 117 

مليار دوالر.
وذكييرت التميمي يف لقيياء متلفز اإن "جمموع مبالييغ الديون التي بذمة 
العييراق بلغييت 117 مليييار دوالر، منهييا 70 مليار ديون قيميية الديون 

اخلارجية  و47 مليار دوالر قيمة الديون الداخلية".
وا�صافت، اأن "موازنة اقليم كرد�صتان بلغت 12.6 % من جمموع قيمة 
املوازنيية"، مبينة ان "احلكومة املركزية منحييت كرد�صتان 86 ترليون 

دينار خالل ع�رش �صنوات".
واو�صحييت النائبيية، اأن "الوزارات االأمنية والكهربيياء والنفط ا�صتحوذت 
علييى القيميية االكييرب ميين املوازنيية"، م�صييرية اىل ان "�رشكيية "كييورك" 
لالت�صيياالت متتنييع عيين دفع ال�رشائييب ب�صبييب �صبهات ف�صيياد، ووجود 

ا�صخا�س متواطئن معها".
وتعر�ييس العراق اىل ازميية اقت�صادية خانقة خييالل العامن املا�صين 
من جراء انخفا�س ا�صعار النفط، التي تزامنت مع احلرب التي يخو�صها 

العراق �صد تنظيم داع�س االإرهابي.

اأكييدت �رشكة ت�صويق النفييط "�صومو"اأن اأنبوب ت�صدير النفييط العراقي االأردين 
عرب ميناء العقبة قيد االإحالة على ال�رشكات، يف حن اأ�صارت اإىل اأن االأنبوب 

العراقي ال�صعودي القدمي متهالك وغري قابل لال�صتخدام.
وقييال مدير ال�رشكيية عالء املو�صييوي اإن "االأنبييوب العراقييي االأردين لت�صدير 
النفييط عييرب ميناء العقبيية هو قيييد التنفيذ وو�صلنييا اإىل مراحييل متقدمة جداً 
فيييه". واأ�صاف املو�صييوي اأن "االأنبوب يف اجلانب العراقييي قيد االإحالة على 
ال�ييرشكات العاملييية للبدء بتنفيذه، يف حيين اأن االأنبييوب يف اجلانب االأردين 
مت حتديييد ال�رشكة للقيييام بعملية التنفيذ". واأ�صار املو�صييوي اإىل اأن "االأنبوب 
العراقييي ال�صعودي القدمي الذي ي�صل اإىل البحر االأحمر مت ا�صتخدامه الأغرا�س 
اأخييرى ومتهالك وان املعلومات االأولية التي و�صلت اإلينا توؤكد اأنه غري قابل 
لال�صتخييدام ويحتيياج اإىل اإنفاق كبري الإعادتييه واإىل اتفاقيات جديدة". وكان 
االأردن والعييراق وّقعا يف التا�صع من ني�صان 2013، اتفاقية اإطار ملد اأنبوب 
يبلييغ طولييه 1700 كلم لنقييل النفط العراقييي اخلام، يف حن ميتييد االأنبوب 
النفطييي العراقي-ال�صعودي الذي مت اإيقاف الت�صدير منه يف عام 1991 بعد 
حييرب اخلليج االأوىل اإىل نحو 626 كيلومرتاً وينقل النفط العراقي اإىل موانئ 
مدينة ينبع ال�صعودية واأن�صاأته يف عام 1986 �رشكتا ميت�صوبي�صي اليابانية 

واو تي اف الهنغارية.

دعييا امل�صت�صار االقت�صييادي وامل�رشيف لرابطيية امل�صارف 
اخلا�صيية العراقية �صمييري الن�صريي، الييوزارات واملوؤ�ص�صات 
احلكومييية املعنية اىل البدء بو�صع اخلطييط العادة االعمار 
وبنيياء بيئيية اقت�صادية تنموييية جديدة يف املييدن املحررة 
ميين االرهيياب ومنييح القطيياع اخلا�ييس الفر�صيية وا�رشاكه 
يف تنفيييذ م�صاريع االعمييار وتفعيل املييادة 14 من قانون 
موازنيية 2018. واكد الن�صريي، ان" احلكومة تتوىل حت�صيد 
الييوزارات وجميع املوؤ�ص�صات احلكومييية املدنية ومب�صاركة 
القطيياع اخلا�ييس الجنيياز خططها العمييار املييدن املحررة 
وخلييق بيئيية اقت�صادييية يف هييذه املييدن وتتحييرك لتنفيييذ 
خططهييا لالعمييار وللبنيياء االقت�صادي اجلديد الييذي يوؤمن 
عييودة النازحيين وخلييق و�صييع جديد يعيييد بنيياء االن�صان 
العراقييي الييذي عانى ويييالت االرهاب بهييدف ا�صاعة االمل 

البناء تلك املدن وحتويلهم من نازحن وعاطلن وفاقدين 
لال�صتقييرار وللحياة املدنية اىل �صبيياب منتج ويعمل للبناء 

وامل�صتقبل".
وا�صييار الن�صريي، اىل ان "حتقيق ذلك يتطلب قيام احلكومة 
باتخاذ اجراءات تنفيذييية �رشيعة مبا ي�صكل هجوما مقابال 
العييادة االعمييار ور�صييم م�صييارات جديدة العييادة كل �صيء 
ت�ييرشر باأح�صيين ممييا كان من خييالل تخ�صي�س مييا ال يقل 
عيين %25 من تخ�صي�صييات موا زنيية 2018 اال�صتثمارية 
مل�صاريع اعادة االعمار و %50 من جمموع القرو�س التي 
يح�صييل عليها العراق من �صندوق النقد الدويل واملو�ص�صات 
املالييية الدولييية االخرى يف عييام 2018 و2019، ا�صافة 
اىل املنييح وامل�صاعييدات الدولييية للدول املانحيية يف موؤمتر 
املانحيين املقييرر عقده يف الكويت ومييا يخ�ص�صه �صندوق 
اعمار املدن املحييررة العادة االعمار والبنيياء االقت�صادي 
فيها كل ذلك يتييم اال�رشاف عليه مركزيا من قبل ال�صندوق 

ويتوىل اجلهد احلكومييي والقطاع اخلا�س بالتنفيذ مركزيا 
وتخويل جمال�ييس املحافظات املحررة باملتابعة فقط على 
ان يتييم ت�صغيييل ابناء هذه املحافظييات العاطلن عن العمل 
باعمار مدنهم لتحقيق هدفن يف اآن واحد، هدف اجتماعي 
واالخيير اقت�صييادي، وعييدم تخويييل املحافظييات �صالحية 
التعاقييد والتنفيذ وامنا يتم ذلك مركزيييا من قبل ال�صندوق 
والييذي تخ�صييع ح�صابته لديييوان الرقابه املالييية، وان يتم 
التعاقييد مييع ال�ييرش كات العقارييية واال�صكانييية يف القطاع 
والتييي لديها م�صاريع عقارية وم�صاريييع ا�صكانية منفذة او 

قيد التنفيذ او متوقفة يف املدن املحررة".
وا�صيياف ان "القطاعييات االقت�صادييية التييي يجييب الرتكيز 
عليها هييو القطاع ال�صناعي والعمل علييى متويل امل�صاريع 
ال�صغييرية واملتو�صطيية بتخ�صي�ييس جييزء من املبالييغ التي 
خ�ص�صهييا البنييك املركييزي البالغيية 6 تريليونييات دينييار 
يف عييام 2016 ومل يتييم تفعيلهييا بال�صييكل املطلييوب لهذا 

الغر�ييس، ولتن�صيط الييدورة االقت�صادييية ومل يتحقق الهدف 
من مبادرته التييي اطلقها لتمويل هذه امل�صاريع واالهتمام 
بامل�صاريع الزراعية وتاأ�صي�س �رشكات خمتلطة بن القطاع 
العييام واخلا�ييس ال�صت�صييالح االرا�صييي وزراعتهييا يف تلك 
املحافظييات وت�صغيييل ابنائهييا العاطلن مييع االهتمام يف 
الوقييت نف�صه باعمييار البنى التحتية واعييادة النظر بقانون 
اال�صتثمار مبا يوفر املرونات وال�صماحات والت�صهيالت التي 
حتفز القطاع اخلا�س على تنفيذ امل�صاريع اال�صتثمارية يف 

املدن املحررة".
ودعييا اىل " تاأ�صي�ييس �رشكة م�صاهمة خمتلطيية ت�صاهم فيها 
امل�صييارف احلكومية واالهلييية يف راأ�صمالها تتوىل اقرا�س 
ومتويييل امل�صاريييع اال�صرتاتيجييية يف املييدن املحييررة بعد 
درا�صيية اجلييدوى االقت�صادييية لهييذه امل�صاريييع مبييا يحقق 
تدفقييات نقدييية ت�صجييع القطيياع اخلا�ييس علييى التمويييل 

والتنفيذ".
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رئيس التحرير

النفطية  املنتجات  توزيع  �رشكة  النفط،  وزارة  اجلورنال: وجهت  بغداد- 
كربالء  حمافظات  بن  الرابط  اال�صرتاتيجي  الطريق  م�رشوع  بتنفيذ 
اأن  بيان  يف  الييوزارة  وذكرت  كم.   80 بطول  والديوانية،  وبابل  والنجف 
االأو�صط له  الفرات  الذي يربط عدداً من حمافظات  "الطريق اال�صرتاتيجي 
اأهمية كبرية يف حتقيق ان�صيابية عالية يف حركة املواطنن واملركبات 
بن املحافظات واملدن املجاورة". واو�صحت اأنها "اأوعزت اأي�صا بتنفيذ 
يف  واالإ�يييرشاع  اجلديد  امل�صيب  م�صتودع  قييرب  للعاملن  �صكني  جممع 
قال  جانبه،  من  ال�صائل".  للغاز  الكروية  اخلزانات  م�رشوع  من  االنتهاء 
املدير العام ل�رشكة توزيع املنتجات النفطية، كاظم م�صري، اإن "احلكومة 
الإعادة  الالزمة  االأولية  املواد  بتاأمن  �صتقوم  كربالء  ملحافظة  املحلية 
تاأهيل الطريق اال�صرتاتيجي الذي يعد مهما لنقل املنتجات النفطية بن 
حمافظات الفرات االأو�صط"، م�صريا اإىل اأن اأعمال اإعادة التاأهيل �صتكون من 

مهام بلدية كربالء".


