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اقتصاديات العراق اقتصاديون: العراق يمتلك االمكانات لعبور األزمة 
االقتصادية والبد من خلق مناخ استثماري جديد

 بالرغم من �شيا�شة التق�شف املتبعة من احلكومة 
ان  اال  البلد  بها  مير  التي  املالية  االزم��ة  لتجنب 
من  الربملانية  االقت�شادية  اللجنة  مينع  مل  ذلك 
ابداء تخوفها من الو�شع ب�شبب االنخفا�ض احلاد 
اقت�شاديون  قلل خرباء  النفط يف حني  ا�شعار  يف 
على  م�شيطرا  م��ازال  العراق  ان  موؤكدا  االم��ر  من 
اقت�شاده من االنهيار وان هنالك تقدما يف جمال 

اال�شتثمار وخلق مناخ ا�شتثماري جديد.
االقت�شادي  امل�شت�شار  �شالح  حممد  مظهر  وقال 
هو  للدولة  العام  “االجتاه  ان  ال���وزراء  لرئي�ض 
كرواتب  وارداته  وتوزيع  النفط  بيع  ظاهرة  انهاء 
نحو  االجت���اه  م��ع  ت�شغيلية  ونفقات  للموظفني 
تقدما  العراق  “ي�شهد  ان  متوقعا  املنتج”،  ال�شعب 
يف جمال اال�شتثمار وخلق مناخ ا�شتثماري جديد 
م�شنع  ان�شاء  عقد  توقيع  ذل��ك  خ��ط��وات  واوىل 
فتحا  ونعتربه  �شل،  �رشكة  مع  للبرتوكيماويات 

جديدا يف التعمق با�شتتثمار الرثوة النفطية”.

قلل  ن��اح��ي��ت��ه  م���ن 

العبا�ض  عبد  ال�شابق  والنائب  االقت�شادي  اخلبري 
ظل  يف  العراقي  االقت�شاد  ت�رشر  م��ن  ال�شياع 
ان  قائاًل  النفط،  ا�شعار  يف  احلا�شل  االنخفا�ض 
اول  مع  وتهتز  ه�شة  تكون  الريعية  االقت�شاديات 
من  برغم  العراق  يف  يح�شل  ما  وهو  طارئ  تغري 
اخلزين اال�شرتاتيجي النفطي الذي يقارب ال� 150 
من  جتعل  اخ��رى  بدائل  ميلك  لكنه  برميل  مليار 

اقت�شاده قويا.
وا�شاف: كان من املفرت�ض اال تعتمد الدولة على 
ا�شعاره عالية وامنا كان  النفط فقط عندما كانت 
الفتا  والزراعة،  وال�شياحة  ال�شناعة  بناء  عليها 
اىل وجود خطوات تنفذ حاليا باجتاه تفعيل هذه 

القطاعات.
االقت�شاد  يف  انهيار  ح��دوث  ال�شياع  وا�شتبعد 
ميتلك  لكونه  النفط،  ا�شعار  انهيار  مع  العراقي 
االزم��ة،  جت��اوز  من  متكنه  اخ��رى  وطرقا  بدائل 
موؤ�ش�شات  يف  وترهل  هدر  حالة  بوجود  منوها 
التي  اال�شالحات  لكن  بالقول  م�شتدركا  الدولة، 
�شت�شهم  ا�شدارها  تنوي  والتي  احلكومة  ا�شدرتها 
يف  وحتى  وتابع:  الدولة،  نفقات  تقليل  يف  كثريا 
اجت��اه  يف  امل�شي  يجب  اال�شعار  ارت��ف��اع  ح��ال 
املال  على  واملحافظة  الهدر  وتقليل  اال�شالحات 

العام. 
ول��ف��ت ال�����ش��ي��اع 

دوالر  مليار   60 من  اك��رث  ميتلك  العراق  ان  اىل 
مل  التي  الذهب  من  واطنانا  نقدي  كاحتياطي 
ال�رشف،  �شعر  على  وحافظ  االزمة  برغم  يحركها 
عنه  بديل  ال  واح��د  خيار  ام��ام  العراق  ان  موؤكدا 
واىل  واال�شتثمار  اخلا�ض  القطاع  اىل  اللجوء  هو 

االيرادات البديلة.
من جانبه قال رعد اجلبوري ان “ال�شيولة املالية 
حالة  من  الرغم  على  كافية  تكون  قد  العراق  يف 
ولكن  بها،  الت�رشف  ُح�شن  مت  م��ا  اذا  التق�شف 
املال  يف  كبريا  وه��درا  وف�شادا  ادارة  �شوء  هناك 
ف�شتكون  اجلوانب  هذه  ايقاف  من  متكنا  ما  واذا 
العراقي  ال�شعب  الن  متاما  كافية  ال�شيولة  هذه 
الوقت احلايل،  اأقل با�شعاف من  عا�ض مبوازنات 
مقارنة مع �شعوب لدول جماورة كانت موازناتها 

باملليارات اآنذاك”.
نحو  تعادل  احلالية  العراق  “موازنة  ان  واأ�شاف 
�شكل  لكن  املنطقة  يف  تقريبا  دول  خم�ض  موازنة 
ا�شالح  يف�شل  من  هو  العراقي  ال�شيا�شي  النظام 
النظام االقت�شادي فهو من ال�شعب اأن ُينتج تنمية 
اقت�شادية ويحافظ على املال العام ويق�شي على 
�رُشقت  قد  الدوالرات  مليارات  الن  الف�شاد  ظاهرة 
وذهبت  واأح��زاب  اأ�شخا�ض  ف�شاد  ب�شبب  وُه��درت 

دون ح�شاب”.
“هناك حل حقيقي ممكن ان يقوم  واأكد اجلبوري 
خطوات  باتخاذ  العبادي  حيدر  الوزراء  رئي�ض  به 
املف�شدين  ك�شف  يف  جداً  جريئة 
وم��راق��ب��ت��ه��م 

مهما كانت انتماءاتهم ومواقعهم واآنذاك ممكن ان 
يتم ا�شالح جانب من الو�شع االقت�شادي و�شمان 
“ال خوف  انه  اىل  ولفت  للرثوة”.  العادل  التوزيع 
من قلة ال�شيولة املالية وامنا من هدر املال ب�شبب 
الف�شاد وهذا امر يحتاج اىل قرارات قوية كما قلنا 

للق�شاء على هذه الظاهرة”.
يف  واال�شتثمار  االقت�شاد  جلنة  يف  ع�شو  وك��ان 
ال�شيا�شة  ادارة  �شبابية  ان  قال  النواب  جمل�ض 
و�شع  على  قدرتها  وعدم  العراق  يف  االقت�شادية 
حتتم  املختلفة  احليوية  القطاعات  لتنمية  خطط 
اقرار قانون تاأ�شي�ض جمل�ض اال�شالح االقت�شادي 
واجلهات  ال�شيا�شة  هذه  اجتاهات  حتديد  ليت�شنى 

املعنية بادارتها.
ان  اهمية  عن  انذاك  جمعة  ق�شي  النائب  وحتدث 
باجتاه  ج��ادة  خطوات  املركزية  احلكومة  تاأخذ 
باجتاه  الدفع  واولها  االقت�شادي  التحول  عملية 
لال�شالح  خا�ض  جمل�ض  تاأ�شي�ض  قانون  اق��رار 
االقت�شادي يخت�ض بال�شيا�شة االقت�شادية ويحدد 
ت�شيري  على  ويعمل  اال�شتثمار  ويدعم  توجهاتها 
و�شع  خالل  من  البالد  يف  اخلا�ض  القطاع  عمل 
اخلطط التنموية اال�شرتاتيجية واال�رشاف تنفيذها.

امل�شت�شار االقت�شادي لرئي�ض الوزراء عبد احل�شني 
اخلا�ض  القانون  اق���رار  اهمية  خل�ض  العنبكي 
�شوابط  و���ش��ع  منها  ن��ق��اط  ب��ث��الث  باملجل�ض 
املجل�ض  وان�شاء  االقت�شادية  للموؤ�ش�شات  موحده 
التحول  يدير عملية  االقت�شادي  لالإ�شالح  االعلى 
جديدة  و�شائل  ادخ���ال  ع��ن  ف�شال  االقت�شادي 

لتقنني التفرعات الكثرية للدوائر االقت�شادية.

بغداد ــ سعد جاسم 

قرض صندوق النقد الدولي للعراق.. 
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العمل تعلن عن شمول 145 عائلة 
نازحة باعانات الحماية االجتماعية

دعوة حكومية عراقية إلى زيادة االنتاج النفطي

تعاون عراقي-صيني لبناء مدن صناعية

50 مليار دوالر احتياطي العراق فضال عن الذهب

 اأعلن��ت وزارة العم��ل وال�ش��وؤون االجتماعي��ة، ع��ن �شم��ول 145 عائلة 
نازحة باإعان��ات احلماية االجتماعية، مبينة حر�شها على التعامل مع 

منظمات املجتمع املدين للتخفيف عن العوائل.
وقال املتحدث با�شم وزارة العمل عمار منعم يف بيان اإن "وزارة العمل 
وبالتع��اون مع جلن��ة االنقاذ الدولي��ة نظمت زي��ارة اىل جممع الوحدة 
للنازحني يف ناحية الر�شيد ببغداد"، مبينا ان "الزيارة كانت تهدف اىل 

�شمول العوائل اال�شد فقرا باعانات احلماية االجتماعية يف املجمع".
واأ�ش��اف منعم ان "عدد العوائل التي مت �شمولها باالعانات بلغت 145 
عائل��ة م��ن النازحني القاطن��ني جممع الوح��دة، الفت��ا اىل ان "الوزارة 
حري�ش��ة على التعاون مع كافة املنظم��ات الدولية ومنظمات املجتمع 
املدين للتخفيف ع��ن العوائل النازحة والفقرية التي ت�شبب االرهاب يف 

نزوحها عن مناطقها".

النف��ط  وزارة  وكالء  م��ع  العب��ادي  حي��در  ال��وزراء  رئي���ض  ناق���ض   
وامل��دراء العام��ني زي��ادة انتاج الغ��از الطبيعي. ونقل بي��ان عن مكتب 
االإعالم��ي لرئي���ض الوزراء ام���ض: ان “العبادي تراأ���ض اجتماعا للوكالء 
وامل��دراء العام��ني يف وزارة النف��ط، وج��رت مناق�ش��ة تف�شيلية للخطط 
واال�شرتاتيجات لعمل الوزارة امل�شتقبلي واالرتقاء بواقع القطاع النفطي 
للبل��د وا�شتكمال امل�شاريع التي ت�شاهم بتط��وره”. واأ�شار البيان اىل انه 
“مت التاأكي��د عل��ى ال�ش��ري بامل�شاريع ذات اجل��دوى االقت�شادية والتي 
ت�شاهم بادامة االنتاج وزيادته وتذليل كافة العقبات الكمالها “،مبينا 
ان��ه “ج��رى اتخاذ جمموع��ة م��ن الق��رارات والتوجيهات الت��ي ت�شاهم 
بزي��ادة انت��اج الغ��از الطبيع��ي والنهو�ض به��ذه امل�شاري��ع وباالخ�ض 
غ��از الب���رشة”. وتابع البي��ان انه “ج��رت مناق�شة عدد م��ن املوا�شيع 
املدرجة على جدول االعمال والتي تتعلق بالتعاون مع وزارة الكهرباء 

وبالت�شدير وخطوط االنابيب واتخاذ االجراءات املنا�شبة ب�شاأنها”.

 تعت��زم ال�شني الدخول مع العراق لتعزيز اأطر التعاون االقت�شادي بني 
البلدي��ن وان�شاء م��دن �شناعية. وذكر بيان ل��وزارة ال�شناعة واملعادن 
الي��وم: ان “وكيل وزارة ال�شناعة واملعادن الفني عادل كرمي التقى يف 
مق��ر الوزارة ال�شفري ال�شيني لدى الع��راق ت�شني ويت�شنغ والوفد املرافق 
له وجرى خالل اللقاء بحث �شبل التعاون ال�شناعي والعالقات الثنائية 
ب��ني اجلانبني”. واك��د الوكيل اهمي��ة الروابط االقت�شادي��ة بني العراق 
وال�شني حيث ان ل��وزارة ال�شناعة واملعادن عالقة مهمة و�شرتاتيجية 
م��ع ال�رشكات ال�شينية وان لها اتفاقات �رشاك��ة اقت�شادية �شت�شهم يف 
تعزيز البنى التحتية لل�شناعة العراقية”. ولفت اىل ان “الدولة العراقية 
عموم��ا تتج��ه نحو دع��م القطاع اخلا���ض وت�شجيعه للدخ��ول بقوة يف 
اتفاق��ات �رشاك��ة وا�شتثم��ار وان ال��وزارة �شاعية اىل دعم ه��ذا التوجه 
وح��ث ال�رشكات االجنبية ومنها ال�شينية للتعاون معها يف اعادة بناء 
ال�شناعة العراقية وتقدمي كافة الت�شهيالت ومنها منح ت�شهيل اجراءات 
من��ح �شمات الدخول وغريها م��ن الت�شهيالت”. من جانبه اعرب ال�شفري 
ال�شيني بح�شب البيان عن ا�شتعداد بالده للتعاون مع العراق يف املجال 
ال�شناع��ي والدخول للعمل م��ع �رشكات وزارة ال�شناع��ة واملعادن يف 
جم��االت خمتلفة ومنه��ا املدن ال�شناعية، م�ش��ريا اىل “رغبة بالده يف 

تعزيز اطر التعاون االقت�شادي بني العراق وال�شني”.

 ق��ال م�شت�ش��ار البنك املركزي وليد عي��دي، ان البنك املركزي ميتلك اكرث من 
50 مليار دوالر كاحتياطي ف�شال عن الذهب، م�شريا اإىل ان هذا االحتياطي 
يغط��ي اال�شتريادات اكرث م��ن املدة املقررة املتعارف عليه��ا دوليا. واو�شح 
ان البن��ك املركزي وجه بزيادة روؤو�ض اموال ف��روع امل�شارف االجنبية مبا 
يتنا�ش��ب مع روؤو�ض ام��وال امل�شارف العراقية، مبين��ا “يف 30 من حزيران 
اجل��اري �شتح�ش��ل الزي��ادة االوىل لروؤو�ض اموال فروع امل�ش��ارف االجنبية 
اىل 25 ملي��ون دوالر”. وا�شاف عيدي “هذا االحتياطي هو ملواجهة تغطية 
طلب��ات القطاع اخلا�ض لال�شت��رياد اذ كانت الدولة ت�شت��ورد %95 واالن ال 

ت�شتورد �شيئا اال للغر�ض اخلا�ض للوزارات العراقية .

 طالبت جلنة ال�شحة والبيئة النيابية، وزارة ال�شحة 
ر�شوم اخلدمات  ا�شتقطاع  اآلية وا�شحة يف  بايجاد 
ال�شحية يف امل�شت�شفيات م�شريا اإىل وجود �شبابية 
يف عملية فر�ض الر�شوم. وقال ع�شو اللجنة �شالح 
للو�شع  راعية  الر�شيدة  املرجعية  اأن  احل�شناوي 
هي  املوجودة  امل�شاكل  اأهم  ومن  البلد،  يف  العام 
الق�شايا املتعلقة بامل�شاكل ال�شحية وهناك الكثري 
مبا يتعلق بالتعامل بني االأطباء واملواطنني وهناك 
امل�شائل املتعقلة باالأجور يف املختربات والعيادات 
واملوؤ�ش�شات  اقت�شاديا  املواطن  تهلك  التي  الطبية 
احلكومة مل تعد قادرة على تلبية اخلدمات ال�شحية 

للمواطنني والبد من وجود طريقة لتجاوز االأزمة.

الدينية  املرجعية  تو�شيات  اأن  احل�شناوي  وبني 
���رشورة  على  واأك���دت  وقتها  يف  ج��اءت  الر�شيدة 
الذين  االأ���ش��ات��ذة  يتوا�شع  وان  الطبي،  التعليم 
يدر�شون مهنة الطب للتالميذ كما كانوا يتوا�شعون 
ال�شحة  وزارة  باإجراءات  يتعلق  ومبا  الأ�شاتذتهم 
بفر�ض الر�شوم قال احل�شناوي يجب ان تكون هناك 
اأجور  اما  املرجعية،  تو�شيات  على  بناء  �شوابط 
لنقابة  تابع  فهذا  اخلا�شة  العيادات  يف  االأطباء 
التعامل  بتح�شني  املتعلقة  االإج��راءات  اما  االأطباء، 
فيحتاج من الرقابة ال�شحية ودائرة املفت�ض العام 
لتفعيل الرقابة، مبينا انه حتى االأجور الرمزية تثقل 
اأن تكون هناك تعليمات يف  كاهل املواطن ويجب 

ا�شتح�شال االأجور.
وا�شحة  واآلية  تدابري  التخاذ  ال�شحة  وزارة  ودعا 

يف  غمو�ض  وج��ود  اإىل  م�شريا  االج��وار  ال�شتقطاع 
بنظر  االخ��ذ  ويجب  املبالغ،  اال�شتقطاع  عملية 
االعتبار الطبقة الفقرية، ويجب عدم ا�شتقطاع اأموال 
م�شت�شفيات  هناك  خ�شو�شا  الطارئة  احلاالت  من 

ت�شتقطع مبالغ من املراجعني لردهة الطوارئ.
كربالء  يف  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  وك��ان 
املقد�شة ال�شيخ عبد املهدي الكربالئي قد اكد ام�ض 
اال�شبوع  هذا  يف  انه  اجلمعة  �شالة  خطبة  خالل 
التقى �شماحة املرجع االعلى ال�شيد علي ال�شي�شتاين 
دام ظله بنخبة من اطباء النجف اال�رشف واو�شاهم 
باأمور منها توفري اخلدمة اجليدة جلميع املراجعني 
بنف�ض امل�شتوى من دون تفريق بني الغني والفقري 
والقوي وال�شعيف وهذه الو�شية وان كانت موجهة 
اىل فئة االطباء الأن جمعًا منهم كانوا قد ح�رشوا 

مع  يتعاملون  الذين  لكل  و�شية  ولكنها  اللقاء 
املواطنني ويقدمون لهم اخلدمة يف اأي جمال كان 

وال�شيما من فئة املوظفني احلكوميني.
وا�شاف ان املرجع االأعلى اأو�شى االأطباء باخلدمة 
باالهتمام  وذلك  باملري�ض  العناية  منها  اجليدة 
بدقة الت�شخي�ض الطبي وبذل ما بو�شع الطبيب من 
اعمال ذهنه وتفكريه املهني الطبي حماوال الو�شول 
تخ�شي�ض  مع  الواقع  اإىل  االأق��رب  الت�شخي�ض  اإىل 
اهل  من  االآخرين  وا�شت�شارة  لذلك  الكايف  الوقت 
اخلربة واحلذاقة الطبية، كما ال بد من التعاطف مع 
املري�ض با�شعاره بالرحمة حلاله وانه يهمه �شفاوؤه 
ومعافاته ويعامله كاأنه احد افراد عائلته اذا مر�ض 
مع ا�شتعمال العبارات والكلمات الطيبة التي تبعث 

يف نف�شه االمل بال�شفاء.

البرلمان يطالب بإيجاد
 آلية واضحة في استقطاع رسوم الخدمات الصحية

بغداد ــ متابعة   

 عضو برلماني: االقتراض الحكومي 
الداخلي بلغ 7 ترليونات دينار

 اأك��دت اللجن��ة املالي��ة النيابية اأن احلكوم��ة العراقية اقرت�ش��ت حتى االن 
م��ن امل�شارف العامة 7 ترلي��ون دينار، حمذرة من ات�شاع رقعة االقرتا�ض.  
وقال��ت ع�ش��و اللجنة ماجدة التميمي اإن العراق مير بظرف مايل �شعب جدا 
نتيج��ة انخفا���ض اأ�شعار النفط وقل��ة االيرادات وغي��اب امل�شاريع التنموية 
الت��ي باإمكانه��ا اأن تعو�ض عن اإي��رادات النفط، مما دف��ع احلكومة العراقية 
اإىل اللج��وء نحو االقرتا�ض الداخل��ي واخلارجي وهذا ما اأو�شت به املوازنة 
االحتادي��ة. وبين��ت التميم��ي اأن احلكومة اقرت�ش��ت من امل�ش��ارف العامة 
من��ذ كان��ون الثاين من العام اجل��اري وحتى �شهر اأي��ار املا�شي اأكرث من 7 
تريليونات دينار، على اأمل اأن تقوم احلكومة بت�شديد هذه الديون على �شكل 
دفع��ات بعد زيادة االإي��رادات اإال اأن احلكومة حتى االن مل تتمكن من ت�شديد 

اأي مبلغ ب�شبب ا�شتمرار اأ�شعار النفط باالنخفا�ض وقلة االإيرادات.

اسعار العمالت 
االجنبية بالدينار

127.5133 1,7243213,912500 1,3253151,668 293,1330.727
دينار اردنيدينار بحرينيدرهم إماراتيريال سعوديجنيه مصريتومان ايرانيجنية استرلينييورودوالر امريكي ليرة سوريةليرة لبنانية دينار كويتي 


