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خالفات الكتل تعيق محاوالت التصويت على 
موازنة 2019

اثار م�رشوع موازنة العراق لعام 2019، 
املهدي  عبد  عادل  حكومة  قدمته  الذي 
اإىل جمل�س النواب، موجة من االنتقادات 
التي  واملحافظات  ال�سيا�سية،  الكتل  من 
اعرت�ست على ح�س�سها املالية، خا�سًة 
تنظيم  �سيطرة  من  املحررة  املحافظات 
وهو  كرد�ستان،  اإقليم  الدولة، ومناطق 

ما اأدى اإىل عدم مترير املوازنة.
عادل  ال���وزراء،  رئي�س  م�ساعي  ورغ��م 
الكتل  م��ن  ك��ل  الإق��ن��اع  امل��ه��دي،  عبد 
��ن��ي��ة، وب��ع�����س ن��واب  ال��ك��ردي��ة وال�����سُّ
باملخ�س�سات  اجلنوبية،  املحافظات 
تبدو مقنعة  فاإنها ال  املالية ملناطقهم، 
زي��ادة  يعني  ما  وه��و  االأط���راف،  لهذه 
يعانيها  التي  ال�سيا�سية  اخلالفات  يف 
الكتل  مطالب  طويلة.  �سنني  منذ  العراق 
ن�سبة  تخ�سي�س  على  تركزت  نية  ال�سُّ
نية  ال�سُّ الإعادة املناطق  امل��وازن��ة  من 
على تنظيم  احل���رب  نتيجة  امل��دم��رة 
املحررة  املناطق  حّولت  الدولة، التي 
خا�سة حمافظة  منكوبة،  مناطق  اإىل 
الكردية،  الكتل  اأم��ا  )�سمال(.  نينوى 
اإعادة ح�سة  على  مطالبها  تركزت  فقد 
 %17 اإىل  املوازنة  من  كرد�ستان  اإقليم 
نواب  يطالب  حني  يف  م���ن %12،  ب��داًل 
مناطق جنوبي العراق، خا�سة حمافظة 
ح�س�س  تفوق  مالية  بحقوق  الب�رشة، 
امل��ح��اف��ظ��ات االأخ����رى وام��ت��ي��ازات��ه��ا، 
م�رشوع  من  املحافظة  ح�سة  وتثبيت 
 5 بتحويل  يق�سي  ال��ذي  ال��ب��رتودوالر، 
دوالرات من قيمة كل برميل نفط ملوازنة 
املحافظة املنِتجة له؛ بهدف دعم البنى 
ومعاجلة  وال�سحة  والتعليم  التحتية 
القوى  اإ���رشار بع�س  البيئية.   االأ���رشار 
ِقبل  من  مطالبهم  تنفيذ  على  ال�سيا�سية 
احلكومة العراقية، التي تعي�س حالة من 
االإرباك ال�سيا�سي منذ نحو 3 اأ�سهر؛ اإذ مل 
الكابينة  على  الت�سويت  االآن  حتى  يتم 
الوزارية بالكامل، ت�سبب يف تاأخر اإقرار 
امل�ساريع  من  الكثري  وتعطيل  املوازنة، 

روات��ب  تعطيل  ع��ن  ف�ساًل  احلكومية، 
موظفي الدولة وبرنامج دعم الفالحني، 
تتعلق  اأخ���رى  ج��وان��ب  اإىل  باالإ�سافة 
بعمل الدوائر اخلدمية. ويف هذا االإطار، 
ت�رشيح  يف  عرب  ح�سني  النائب  يقول 
�سحفي اإن" احلكومة العراقية ال ميكنها 
وال��وزارات  املحافظات  جميع  اإر�ساء 
م��وازن��ة  م��ن  امل��ال��ي��ة  بتخ�سي�ساتها 
التي  املوازنة  فقر  ب�سبب   ،2019 عام 
و�سعتها احلكومة ال�سابقة". وبنينَّ عرب 
ت�سغيلية، و%23  املوازنة  "75% من  اأن 
منها ا�ستثمارية، عبارة عن قرو�س من 
"حجم  اإن  واأ�ساف:  دولية".  م�سارف 
املحررة  املالية للمناطق  التخ�سي�سات 
مع  يتالءم  ال  داع�س  تنظيم  �سيطرة  من 
املناطق،  بهذه  حلق  الذي  الدمار  حجم 
من  املو�سل، لكونها  خا�سة مدينة 
اأن  اإىل  م�سرياً  ت�رشراً"،  املناطق  اأك��ر 
تزيد  للمو�سل "ال  تخ�سي�سه  مت  م��ا 
الذي  الدمار  حجم  من  ن�سبته على %5 
اكد  بينما  املنكوبة".  باملدينة  حل��ق 
جمال  النيابية  املالية  اللجنة  ع�سو 
اأن م�����رشوع ق��ان��ون امل��وازن��ة  ك��وج��ر، 
 52 من  يتكون   2019 لعام  االحتادية 
مبينًا  خالفية"،  م��ادة   26 منها  م��ادة 
ولي�س  م�ساكل كربى  تعاين  املوازنة  اأن 
من ال�سهل امل�سادقة عليها. وقال كوجر 
يف ت�رشيح �سحفي، اإن "م�رشوع قانون 
كثرية  م�ساكل  يعاين  العامة  املوازنة 
وهو عموما لي�س مبوازنة �سيغت لتوفري 
اللجنة  اأن  واأ�ساف  ال�سعب".  احتياجات 
على  العمل  �ستوا�سل  النيابية  املالية 
"يتكون  اأنه  مو�سحا  القانون،  م�رشوع 
خالفية"،  مادة   26 منها  مادة   52 من 
كربى  م�ساكل  تعاين  املوازنة  اأن  مبينا 
عليها".  امل�سادقة  ال�سهل  من  ولي�س 
م�رشوع  قدم  قد  ال��وزراء  جمل�س  وك��ان 
 24 يف  النواب  ملجل�س  املوازنة  قانون 
جمل�س  واأج��رى   ،2018 االأول  ت�رشين 
االأوىل  ال��ق��راءت��ني  االآن  اإىل  ال��ن��واب 
ب�سدد  االآن  وه��و  للم�رشوع،  والثانية 

اإعداده للت�سويت عليه.

بغداد - الجورنال

تعلن بقاء سعر خام البصرة 
الخفيف آلسيا دون تغيير

تنهي خدمات 20 شركة 
انترنت

تعلن افتتاح أكبر محطة وقود في 
العراق

يطلق وجبة جديدة من السلف 
لحاملي "الماستر كارد"

بغ��داد - اجلورن��ال: اعلن��ت �رشكة ت�س��ويق النف��ط الوطنية “�س��ومو “ا، عن ابقاء 
�س��عر البيع الر�س��مي خلام الب�رشة اخلفيف اإىل اآ�س��يا يف �س��باط عند حد التعادل 
مع متو�س��ط اأ�س��عار عمان/دبي املعرو�س��ة وذلك دون تغيري عن ال�س��هر ال�سابق. 
وقال��ت �س��ومو يف بي��ان ، اأنه: تقرر ت�س��عري خام الب�رشة الثقيل الآ�س��يا يف �س��هر 
�س��باط دون اأ�س��عار عمان/دبي مبقدار ثالثة دوالرات للربميل. وا�س��اف البيان 
” حتدد �سعر البيع الر�سمي خلام الب�رشة اخلفيف يف �سباط الأ�سواق االأمريكتني 
عند موؤ�رش اأرجو�س للخام العايل الكربيت زائد 1.05 دوالر للربميل، ارتفاعا عن 
ال�س��هر ال�سابق، يف حني زاد �سعر خام كركوك للواليات املتحدة اإىل 0.05 دوالر 

للربميل فوق املوؤ�رش.

اقليم  حكومة  يف  وامل��وا���س��الت  النقل  وزارة  اعلنت  اجل��ورن��ال:   - بغداد 
التزامها  العديد من �رشكات االنرتنت ب�سبب عدم  كرد�ستان، انها الغت عقود 
“الوزارة  ان  اميد حممد  الوزارة  با�سم  ب�رشوطها وتعليماتها. وقال املتحدث 
الغت عقود 20 �رشكة لتو�سيل خدمة االنرتنت خمالفة ل�رشوطها وتعليماتها 

خالل العام املا�سي ومل جتدد لعقودها”.
وا�ساف حممد ان “معظم ال�رشكات مل تلتزم ب�رشوط العقود التي ابرمتها مع 
ال�رشكات االخرى  الوزارة لتو�سيل خدمة االنرتنت مل�سرتكيها فيما مل تدفع 
ال�رشائب ال�سنوية املرتتبة بذمتها للعام املا�سي”، مبينا ان الوزارة ا�سطرت 

لذلك اللغاء العقودوعدم جتديد اجازاتها”.

بغداد - اجلورنال
اعلن مدير توزيع املنتوجات النفطية فالح املنديل، عن افتتاح اكرب حمطة وقود 

بالعراق يف حمافظة نينوى.
وقال املنديل يف ت�رشيحات �سحفية ان “حمطة الوقود تعد اكرب املحطات على 

م�ستوى العراق افتتحت يف منطقة املجموعة الثقافية”.
واجهزة  اطفاء  تتمتع مبوا�سفات عاملية جمهزه مبدافع  “املحطة  ان  وا�ساف 

حت�س�س احلرائق”.
“تتكون املحطة من 35 م�سخة مبعدل جتهيز 70 �سيارة كل 5 دقائق  وتابع 

والأول مره ا�سافة 5 م�سخات بانزين حم�سن”.

�سلفة  من  جديدة  وجبة  اإطالق  الرافدين،  م�رشف  اأعلن  اجلورنال:   – بغداد 
عن  دينار  ماليني  وع�رشة  ماليني  خم�سة  تبلغ  والتي  الدولة  دوائر  موظفي 
طريق بطاقة املا�سرت كارد الدولية. وذكر املكتب االعالمي للم�رشف يف بيان 
، انه "مت �رشف دفعة جديدة من �سلف موظفي دوائر الدولة بنحو 676 موظف 

الذين مت توطني رواتبهم لدى امل�رشف وح�سلوا على البطاقة االلكرتونية".
عرب  املوظف  اإبالغ  طريق  عن  مت  ال�سلفة  تلك  "�رشف  ان  البيان،  واأ�ساف 
كافة  ا�ستكمل  ان  بعد  وذلك  ال�سلفة  مبنحه  تخطره  ن�سية  ر�سالة  اإر�ساله 
االإجراءات القانونية ملنحه اإياها و�رشفها عن طريق اأدوات الدفع االلكرتوين 

والتي متت تعبئة الر�سيد املايل اإليها".

نينوى"سومو" الرافدينكردستان

بيانات

االقتصاد النيابية تطالب بايقاف استيراد البضائع من دول الجوار
الصناعة تتسلم مطالب برلمانية العادة 

تأهيل جميع المصانع في البالد

شركات أميركية تسعى لنيل المزيد من العقود الضخمة في العراق

بايقاف  االح��د،  النيابية،  االقت�ساد  جلنة  طالبت 
�رشورة  موؤكدة  اجل��وار،  دول  من  الب�سائع  ا�سترياد 
ال�سناعة  وزارة  مع  للتعاقد  ال��وزارات  كافة  ال��زام 

ح�رشا دون و�سيط لت�سجيع املنتج الوطني.
واال�ستثمار  االقت�ساد  للجنة  ال�سن  رئي�س  وق��ال 
�سحفي  مومتر  خالل  الكناين  جالل  ح�سن  النيابية 
ال�سناعة  وزي��ر  مب�ساركة  النواب  جمل�س  يف  عقده 
واع�ساء اللجنة، اإن "لقاء اللجنة مع الوزير من اجل 
االرتقاء بال�سناعة العراقية للقطاع العام واخلا�س 
مما له االثر يف م�ساهمة توفري فر�س العمل البناء 

ال�سعب".
واأ�ساف اأن "اللجنة اكدت على الوزير �رشورة اعادة 
املحافظات  يف  ال�سناعة  موؤ�س�سات  كافة  وتاأهيل 
على  م�سدداً  ال�رشكات"،  كافة  دمج  والغاء  كافة، 
واخلا�س  العام  الوطني  املنتج  "حماية  ���رشورة 

للنهو�س بالواقع االنتاجي والق�ساء على البطالة".
عال  م�ستوى  على  جلنة  "ت�سكيل  اىل  الكناين  ودعا 
للواقع ال�سناعي واالقت�سادي يف العراق وخ�سو�سا 
الع�سكري  الت�سنيع  وهيئة  ال�سناعة  وزارة  �رشكات 

الب�سائع  كافة  ا�سترياد  ب�"ايقاف  مطالبًا  ال�سابقة"، 
االولية  امل��واد  با�ستثناء  واخل��ارج  اجل��وار  دول  من 
الع��ادة  االحتياطية  وامل���واد  االن��ت��اج  يف  الداخلة 

تاهيل ال�سناعات العراقية".
مع  للتعاقد  ال���وزارات  كافة  "الزام  ���رشورة  واأك��د 
املنتج  لت�سجيع  و�سيط  دون  ح�رشا  ال�سناعة  وزارة 
قطاع  "تفعيل  ����رشورة  على  م�����س��دداً  الوطني"، 
االنتاجية  امل�ساريع  ل��دع��م  احلكومي  امل�����رشف 
وفر�س  ال��ع��راق  يف  ال�سناعي  بالواقع  للنهو�س 
املنتج  لت�سجيع  اال���س��ت��رياد  على  عالية  ���رشائ��ب 
كافة  ال�سناعية يف  املدن  بقانون  اال�رشاع  الوطني 

املحافظات".
على  ح�سلت  قد  واملعادن،  ال�سناعة  وزارة  واكنت 
تاأهيل  الع��ادة  الربملانية  املطالب  من  جمموعة 
بال�سناعة  والنهو�س  املحلية  امل�سانع  وت�سغيل 

العراقية للقطاعني العام واخلا�س.
وقال الناطق االعالمي يف الوزارة عبدالواحد علوان 
واال�ستثمار  االقت�ساد  "جلنة  ان   ، بيان  ال�سمري يف 
مع  عقدته  م�سرتك  اجتماع  وعقب  طالبت  النيابية 
اجلبوري  عبداهلل  �سالح  واملعادن  ال�سناعة  وزير 
الرقابة  العامني يف دوائر  املدراء  ال�سادة  وعدد من 
يف  واال�ستثمارات  والتخطيط  والفنية  الداخلية 
ملفات  يف  للبحث  م�سبوقة  غري  ب��ادرة  يف  ال��وزارة 
وحتديات ال�سناعة العراقية مبجموعة من املطالب".

ح�سلت وزارة ال�سناعة واملعادن، على جمموعة 
وت�سغيل  تاأهيل  العادة  الربملانية  املطالب  من 
امل�سانع املحلية والنهو�س بال�سناعة العراقية 

للقطاعني العام واخلا�س.
عبدالواحد  ال��وزارة  يف  االعالمي  الناطق  وقال 
االقت�ساد  "جلنة  ان   ، بيان  يف  ال�سمري  علوان 
اجتماع  وعقب  طالبت  النيابية  واال�ستثمار 
واملعادن  ال�سناعة  وزي��ر  مع  عقدته  م�سرتك 
�سالح عبداهلل اجلبوري وعدد من ال�سادة املدراء 
والفنية  الداخلية  الرقابة  دوائ��ر  يف  العامني 
بادرة  يف  الوزارة  يف  واال�ستثمارات  والتخطيط 
وحت��دي��ات  م��ل��ف��ات  يف  للبحث  م�سبوقة  غ��ري 

ال�سناعة العراقية مبجموعة من املطالب".
وا�ساف ال�سمري، ان "املطالب ت�سمنت �رشورة 
يف  ال�سناعية  املوؤ�س�سات  كافة  تاأهيل  اإع��ادة 
العام  الوطني  املنتج  وحماية  املحافظات 
والق�ساء  االنتاجي  بالواقع  للنهو�س  واخلا�س 
الب�سائع من دول  ا�سترياد  البطالة وايقاف  على 
الداخلة  اجلوار واخلارج با�ستثناء املواد االولية 
تاأهيل  الإع��ادة  االحتياطية  وامل��واد  االنتاج  يف 
الوزارات  الزام كافة  العراقية وكذلك  ال�سناعات 
و�سيط  دون  ح�رشا  ال�سناعة  وزارة  مع  للتعاقد 
لت�سجيع  اال�سترياد  على  عالية  �رشائب  وفر�س 
امل�رشف  قطاع  تفعيل  واهمية  الوطني  املنتج 
للنهو�س  االنتاجية  امل�ساريع  لدعم  احلكومي 
بقانون  واال�رشاع  العراق  يف  ال�سناعي  بالواقع 

املدن ال�سناعية يف كافة املحافظات".
"اللجنة الربملانية دعت اي�سا اىل  وا�سار اىل ان 
الواقع  لدرا�سة  عايل  م�ستوى  على  جلنة  ت�سكيل 
وخ�سو�سا  العراق  يف  واالقت�سادي  ال�سناعي 
الت�سنيع  وهيئة  ال�سناعة  وزارة  ���رشك��ات 

الع�سكري ال�سابقة".
واعترب ال�سمري ان "هذا االجتماع بادرة وخطوة 
لالنطالق  واملعادن  ال�سناعة  وزارة  من  اوىل 

باجتاه تطبيق الروؤية امل�ستقبلية واخلطط الهادفة 
التي ر�سمتها وتبنتها لالربع �سنوات املقبلة يف 
�سوء املنهاج احلكومي لتاأ�سي�س �سناعة وطنية 
وجعلها موردا من موارد امليزانية العامة للدولة 
 ، البالد  يف  االقت�سادي  للنمو  ا�سا�سيا  وداعما 
موؤكدا حر�س الوزارة على تنفيذ برناجمها رغم 
التي  واال�ساءة  الت�سويه  وحم��اوالت  التحديات 

متار�سها بع�س اجلهات واملواقع املغر�سة".

اأن  الربيطانية،  االإيكونومي�ست  جملة  قالت 
العقود  م��ن  مزيد  اإب���رام  على  تعمل  اأم��ري��ك��ا 
وال�سفقات النفطية مع العراق، وذلك عن طريق 

�رشكات رائدة وخ�سو�سًا يف جمال الطاقة.
وذكرت املجلة االأ�سبوعية، باأن العراق قد اأ�سبح 
اأكر اإ�ستقراراً واأمنًا مما كان عليه منذ 2003، 
فقد اأكد وزير اخلارجية االأمريكي مايك بومبيو 
اأ�ستمرار  على  بغداد  اإىل  االأخرية  زيارته  خالل 
الدعم االمريكي للقوات االأمنية العراقية، وعلى 

عدُه  ما  الطاقة،  جم��ال  يف  ال��ع��راق  ا�ستقالل 
للتوقف  وا�سحة  ر�سالة  عراقيون  م�سوؤولون 
مع  بالتعاقد  والبدء  االي��راين  الغاز  ���رشاء  عن 
حقول  لتطوير  االمريكية  النفطية  ال�رشكات 

الغاز يف البالد.
جمال  يف  رائدة  اأمريكية  �رشكات  اأن  وك�سفت، 
تتفاو�س  باتت  "�سيفرون"،  ك�رشكة  الطاقة، 
اجل  من  العراقية  النفط  وزارة  مع  مبا�رشة 
فيما  �سخمة،  امتياز  ع��ق��ود  على  احل�سول 
�سفقات  الإر���س��اء  "اإك�سون"  �رشكة  تتفاو�س 
حمطٍة  وبناء  النفطية  ال�سادرات  حجم  لزيادة 

�رشكات  وق��ع��ت  كما  امل��ي��اه،  لتحلية  ك��ربى 
باحلبوب  ال��ع��راق  لتزويد  �سفقات  اأمريكية 

والدواجن اأي�سًا.
االمريكية  املتحدة  ال��والي��ات  ب��اأن  م�����س��ريًة، 
اإي��ران،  عن  العراق  اإبعاد  يف  �سعوبة  �ستواجه 
كثرية،  اأمور  يف  اإي��ران  على  يعتمد  االأخري  الأن 
يف  العراق  عن  الكهرباء  اإي��ران  قطعت  فعندما 
الدفع،  ب�سبب عجزه عن  العام املا�سي،  �سيف 
يف  للحكومة  املناه�سة  االحتجاجات  خرجت 
اىل  اأدت  حقيقة  اأزمة  خلق  مما  العراق،  جنوب 

اإ�سقاط احلكومة.
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انخف�س��ت الل��رية الرتكي��ة مقابل ال��دوالر االأمريكي، 
بع��د اأن ح��ذر الرئي���س االأمريك��ي دونال��د ترامب من 
اأن الوالي��ات املتح��دة �س��تدمر تركيا اقت�س��اديا، اإذا 

هاجمت اأنقرة املقاتلني االأكراد �سمايل �سوريا.
وتراجع��ت اللرية، الت��ي خ�رشت نح��و 30 باملئة من 
قيمته��ا مقابل الدوالر يف العام املا�س��ي، اإىل 5.53 
مقاب��ل العمل��ة االأمريكي��ة بحل��ول ال�س��اعة 07:36 
بتوقي��ت غرينت���س من ق��رب 5.4540 ي��وم اجلمعة 
املا�س��ي، بع��د اأن الم�س��ت 5.5450 يف التعام��الت 

ال�سباحية.

ارتفع��ت اأ�س��عار الذهب، امع هبوط ال��دوالر االأمريكي 
بفع��ل توقعات ب��اأن جمل�س االحتياط��ي االحتادي لن 
يرفع اأ�س��عار الفائ��دة العام اجلاري، وهبوط االأ�س��هم 
االآ�س��يوية، بعد بيانات �سينية �س��عيفة ت�سري لتباطوؤ 

ثاين اأكرب اقت�ساد يف العامل.
وزاد الذه��ب يف التعام��الت الفوري��ة 0.4 باملئة اإىل 
1291.97 دوالر لالأوقي��ة بحل��ول ال�س��اعة 06:10 
بتوقيت غرينت�س. و�س��عد الذهب يف العقود االآجلة يف 
الوالي��ات املتحدة 0.2 باملئ��ة اإىل 1292.10 دوالر 

لالأوقية.

اأكد رئي�س جمل�س الوزراء امل�رشي الدكتور م�سطفى مدبويل، 
ارتف��اع �س��ايف االحتياطي��ات النقدية االأجنبي��ة اإىل 42.5 
مليار دوالر يف دي�س��مرب املا�سي مقارنة ب� 24 مليار دوالر 
يف دي�س��مرب عام 2016، الفًت��ا االنتباه اإىل انخفا�س معدل 
الت�س��خم االأ�سا�س��ي اإىل %8 يف نوفمرب املا�س��ي مقارنة ب� 
"مدبويل" يف كلمته  2017. واأو�سح  %30 يف يوليو عام 
خالل م�س��اركته يف موؤمتر اال�س��تثمار الثالث ملنطقة ال�رشق 
االأو�س��ط و�س��مال اأفريقيا املنعقد بالقاهرة الي��وم، اأن معدل 
من��و الن��اجت املحلي االإجم��ايل بل��غ %5.3 يف العام املايل 
)2017 – 2018( مقارن��ة ب� 4.2 % فقط يف العام املايل 

.)2016 – 2015(
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