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اقتصاديات العراق بالتزامن مع انعقاده بمشاركة 13 شركة 

توجهات عراقية اقتصادية لجعل الفاو مركزا تجاريا 
واستثماريا عالميا

 
تزامنا مع توجه احلكومة لطرح تنفيذ ميناء الفاو الكبري 
الدولية  االقت�صادية  املدينة  ان�صاء  وتوجهات  لال�صتثمار 
�صبه  ان تطوير  املهم عامليا، يرى خرباء  املكان  يف هذا 
جزيرة الفاو بهذه الطريقة يحقق جدوى اقت�صادية كبرية 
للعراق وال�رشكات العاملية املتخ�ص�صة، ويكون من اكرب 
جتاريا  مركزا  �صي�صبح  لكونه  االقت�صادية  العامل  مراكز 
�صناعيا مهما يف اقرب نقطة بني قطبي العامل.فقد ك�صفت 
13 ممثال عن �رشكات عاملية لبوا دعوة  اأن  وزارة النقل 
الفر�ص  عن  لالإعالن  املخ�ص�ص  املوؤمتر  يف  امل�صاركة 
الب�رشة.   يف  املنعقد  الكبري  الفاو  ميناء  يف  اال�صتثمارية 
وقال وكيل الوزارة بنكني ريكاين ان وزارة النقل وجهت 
املوؤمتر  حل�صور  متخ�ص�صة  عاملية  �رشكات  اىل  دعوات 
جديدة  ا�صتثمارية  فر�ص  عن  لالعالن  ام�ص  عقد  ال��ذي 
الفاو الكبري يف  ال�صتكمال كا�رش االمواج وار�صفة ميناء 
الب�رشة. واأكد ريكاين ان م�صاركة احل�صور هدفت للتعرف 
العقد  ن��وع  ح��ول  النظر  وجهات  على 
وجعل  وال�رشاكة 

ميناء الفاو يف حيز التنفيذ من خالل اأان�صاء جميع مرافقه، 
ت�صييد وا�صتكمال امليناء �صيكون االنطالقة نحو  ان  عادا 
الفاو  ميناء  ويقع  كبري.  ب�صكل  العراق  يدعم  حر  اقت�صاد 
الب�رشة،  حمافظة  جنوبي  الفاو  جزيرة  �صبه  يف  الكبري 
وتبلغ تكلفة امل�رشوع حوايل 4.6 مليار يورو، وتقدر طاقة 
ليكون  �صنويا؛  طن  مليون   99 اإن�صاوؤه  املخطط  امليناء 
واحدا من اأكرب املوانئ املطلة على منطقة اخلليج العربي. 
وقد مت و�صع حجر االأ�صا�ص لهذا امل�رشوع يف ال� 5 اأبريل/
2010 ، ومن املوؤمل ان يغري ميناء الفاو الكبري  ني�صان 
الب�صائع  �صينقل  النه  العاملية؛  البحري  النقل  خارطة 
من اليابان وال�صني وجنوب �رشقي اآ�صيا اإىل اأوروبا عرب 
بدوره  ال�صوي�ص.  قناة  بدال عن  ترانزيت  وبالعك�ص  العراق 
قال:  هندا�ص  ه��ادي  االقت�صادي  بغداد  منتدى  ع�صو 
الغربي  العامل  طريف  اىل  االنفتاح  بوابة  ميلك  العراق  ان 
وال�رشقي وميلك اق�رش طرق الربط بينهما وهذا بحد ذاته 
نقطة قوة القت�صاد العراق، الفتا اىل ان ال�رشكات العاملية 
تدرك هذه احلقيقة وتدر�ص ب�صكل متوا�صل واقع العمل يف 
هذا  يف  ا�صتثماري  قدم  موطئ  لها  يكون  وكيف  العراق 
وا�صاف  اقت�صاديا.  العامل  بالد  اهم  من  يعد  الذي  البلد 
ان ميناء الفاو الكبري ميثل نقطة انطالق مهمة وحيوية 
تق�صدها جميع اقت�صاديات العامل 
ح��ي��ث ت��وف��ر 

اغلب عنا�رش اجلذب يف هذا املكان، ال�صيما �صهولة النقل 
باجتاه خمتلف دول العامل بو�صائل نقل ال تتطلب تكاليف 
الفاو طرق  �صبه جزيرة  وتو�صط  امل�صافات  لقرب  مرتفعة 
الربط بني قطبي العامل. هندا�ص قال: ان ت�صاعد اال�صوات 
املطالبة بان�صاء ميناء الفاو الكبري و�صلطة » مدينة« الفاو 
متثل  التي  اجلافة  القناة  على  العمل  يتطلب  االقت�صادية 
الطرق  العامل واق�رش  الربط بني قطبي  النجاح يف  حمور 
اجلديدة  ال�رشيعة  الطرق  ان�صاء  �رشورة  اىل  م�صريا  لذلك، 
املتو�صط  البحر  موانئ  باجتاه  احلالية  الطرق  تو�صيع  او 
اقت�صادية  ذاته يحقق منافع  �صكك احلديد باالجتاه  ومد 
على  تتوفر  التي  العمل  فر�ص  خالل  من  للعراق  جديدة 
اما  خمتلفة.  خدمات  تتطلب  التي  اجلافة  القناة  امتداد 
املخت�ص بال�صاأن االقت�صادي احمد مكلف فقد و�صف كال 
امل�رشوعني باملهمني وال�رشوريني للبلد وانهما �صينقالن 
الدول املتقدمة النهما يتناغمان مع  العراق اىل م�صاف 
بتحويل  اال���رشاع  �رشورة  اىل  الفتا  العاملي،  االقت�صاد 
درج��ات  اعلى  يحقق  فعلي  واق��ع  اىل  لهما  املخططات 
اجلدوى االقت�صادية للعراق وينقله اىل مرحلة التعدد يف 
االيرادات. وا�صار اىل ان هذين امل�رشوعني يوفران نقاطا 
املوانئ  يف  تتوفر  ال  العاملية  لل�رشكات  جديدة  ايجابية 
للجهد  ج��ذب  عن�رش  ميثل  وه��ذا  االقليمية  واملناطق 
العاملي املتخ�ص�ص. وقال املخت�ص بال�صاأن االقت�صادي  
ان  �صيوؤكد  الكبري  الفاو  ميناء  ان�صاء  ان  علي  توفيق 
ال���ع���راق دول����ة حم���وري���ة يف 
املنطقة، 

اىل  الفتا  العامل،  دول  بني  و�صل  نقطة  بو�صفه  لفائدته 
ان امليناء �صوف ي�صهم اي�صا بت�صغيل اليد العاملة وزيادة 
عن  ف�صال  الب�صائع،  نقل  طريق  عن  التجاري  التبادل 
البحرية  االر�صفة  اجور  من  امل�صتح�صلة  املالية  الر�صوم 
واملخازن. وكان الوكيل الفني لوزارة النقل عبا�ص عمران 
حمافظة  يف  االربعاء  عمل  ور�صة  �صتعقد  ال��وزارة  ان  اكد 
وملدة  دقيق  ب�صكل  ال�رشكات  لدرا�صةعرو�ص  الب�رشة، 
والدولية، موؤكدا  اال�صرتاتيجية  امل�رشوع  مفتوحة الأهمية 
و�صككيا  بريا  مهما  وممرا  معربا  �صيكون  الفاو  ميناء  ان 

وبحريا للعديد من الدول االقليمية و�صوال اىل اوروبا..
انها  خا�صة  اهمية،  لها  الور�صة  ان  عمران  وا�صاف 
ت�صيف ممثلني عن 29 �رشكة عاملية ا�صتثمارية، وهذه 
ال�رشكات لها باع طويل يف العمل البحري، لذلك �صوف 
تخرج بروؤى متهد لل�رشوع بالتنفيذ بعد احالة امل�رشوع 
االولية  التح�صريات  ان  ال�صيما  ال�رشكات،  احدى  على 
كامل.  �صبه  ب�صكل  اجن��زت  وغ��ريه(  االم���واج  كا�رش   (
على  اال�صا�صية،  الت�صاميم  بح�صب  امل�رشوع،  ويحتوي 
اآخر  ور�صيف  مرت،  بطول39000  للحاويات  ر�صيف 
تبلغ  للحاويات  �صاحة  عن  ف�صال  مرت،   2000 بطول 
متعددة  اأخرى  و�صاحة  م2،  مليون  من  اأكرث  م�صاحتها 
الطاقة  تبلغ  اذ  م2،  األ��ف   600 مب�صاحة  االأغ��را���ص 
تبلغ  �صنويا، فيما  99 مليون طن  للميناء  اال�صتيعابية 
الكلفة االإجمالية الن�صائه اأربعة مليارات و400 مليون 
يورو، ومن املوؤمل اأن يت�صل امليناء بخط لل�صكة احلديد 
ب�صمال  العراقية  امل��وان��ئ  عرب  العربي  اخلليج  يربط 

اأوروبا من خالل تركيا.
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أمانة بغداد تشكو من أسالك المولدات 
األهلية: "أصبحت عائقا أمام عملنا"

إيران توقف تجهيز الكهرباء عبر خطي 
استيراد الطاقة “خرمشهر – بصرة” 

اقتصادي: الظروف السياسية تتحكم 
بأسعار النفط العالمية

 دع��ت امان��ة بغداد املواطنني اىل تنظيم اأ�ص��الك املولدات االأهلية التي 
اأ�صبح��ت عائق��ا ام��ام دخ��ول العج��الت التخ�ص�صي��ة اىل االأزقة لرفع 

النفايات ومعاجلة م�صكالت ال�رشف ال�صحي.
وذك��رت مديرية العالق��ات واالإعالم يف بيان ان ”دائ��رة بلدية ال�صعلة 
واجه��ت �صعوبات يف دخول اآلياته��ا اىل بع�ص ازقة املحالت ال�صكنية 
ب�صب��ب انت�صار ا�ص��الك املول��دات الكهربائية االأهلية بطريق��ة ع�صوائية 
االم��ر ال��ذي ي�صتغرق وقت��ا لرفعها ومتكني كاب�صات جم��ع النفايات او 
عجالت معاجلة االن�صدادات يف �صبكات ال�رشف ال�صحي من املرور اىل 

املواقع املق�صودة“.
وا�صاف��ت ان “الدائرة البلدية تهيب باأهايل القاطع وا�صحاب املولدات 
االأهلي��ة اىل �رشورة تنظيم االأ�صالك الكهربائية لت�صهيل عمل مالكاتها 
اخلدمي��ة وجتنب خماطر ال�صعق��ات الكهربائية من جهة واحلفاظ على 
جمالية ال�ص��وارع واالأبنية من فو�صوية الت�صلي��ك اخلاطئ خلطوط نقل 

الطاقة الكهربائية من املولدات االأهلية من جهة اخرى“.

 اك��د ع�ص��و اللجنة الزراعية النيابي��ة فريد ال�صعالن، ان رئي���ص الوزراء حيدر 
العب��ادي اأمر ب�رشف م�صتحقات الفالحني ولك��ن من دون تطبيق، فيما ا�صار 

اىل ان اغلب الفالحني مل يت�صلموا م�صتحقاتهم منذ اكرث من عام.
وق��ال ال�صعالن يف موؤمتر �صحفي عقده مبجل�ص النواب اإن "رئي�ص الوزراء قد 
اأم��ر ب�رشف امل�صتحق��ات ولكن بدون تطبيق"، داعيا اي��اه اىل "متابعة االمر 

حلني تطبيقه".
وا�صاف ال�صع��الن، اأن "اغلب املزارعني والفالحني يعتمدون على م�صتحقات 
االنت��اج الزراع��ي، كما يعتم��د املوظف��ون يف تنظيم حياته��م املعي�صية على 
رواتبه��م"، م�ص��ريا اىل ان "ه��وؤالء املزارعني والفالحني �ص��ربوا كثريا، ومنذ 

اكرث من عام م�صى مل يت�صلموا اي ا�صتحقاق لهم".
وطالب االحتاد العام للجمعيات الفالحية يف العراق، ام�ص، رئا�صتي جمل�صي 
الوزراء والن��واب ب�رشورة اتخاذ االجراءات الت��ي ت�صاهم ب�رشف م�صتحقات 
الفالح��ني املتوقف��ة منذ م��دة طويلة، واأعلن ع��ن انطالق تظاه��رات فالحية 
اخلمي�ص املقبل يف جميع املحافظات للمطالبة بحقوق الفالحني، فيما ك�صف 

عن انخفا�ص انتاج العراق الزراعي خالل العام احلايل.

 اأوقفت وزارة الطاقة االإيرانية جتهيز الطاقة الكهربائية اىل منظومة 
الكهرب��اء الوطني��ة العراقي��ة عرب خطي ا�صت��رياد الطاق��ة الكهربائية 
)خرم�صه��ر – ب�رشة( و)كرخة – عم��ارة(، والبالغة مايقارب )٨٠٠( 

ميغاواط، بح�صب ما اأعلنته وزارة الكهرباء ام�ص االأربعاء.
وقال��ت الوزارة يف بيان لها ان ايران اأوقفت اخلطني عن العمل بدون 
�صاب��ق اإنذار م��ا اأدى اىل انخفا�ص الرتددات وتوقف عدد من حمطات 

االنتاج يف حمافظة الب�رشة بفعل ا�صتغال منظومة احلماية الذاتية.
وبح�صب البيان فاإن الوزير قا�صم الفهداوي، وّجه با�صتنفار املالكات 
الهند�صي��ة والفني��ة يف مديري��ات النق��ل واالنت��اج يف املحافظ��ات 
اجلنوبي��ة ملعاجلة اخللل واعادة ت�صغيل وح��دات االنتاج خالل ثالث 

�صاعات.
واأو�صح البيان ان وزارة الكهرباء �صددت للجانب االيراين قبل �صهرين 
مبل��غ )١٠٠( ملي��ون دوالر من اإجم��ال مبلغ الدي��ون البالغة )٧٠٠( 
ملي��ون دوالر، ف�ص��ال عن منحه��م كفالة من قبل جمل���ص الوزراء عن 

مبلغ الديون املتبقي.
وكان��ت ايران قد اأوقفت يف �صهر اأي��ار املا�صي اأربعة خطوط ا�صترياد 
طاق��ة كهربائي��ة للع��راق ب�صبب ع��دم ايف��اء االأخري لديون��ه املرتتبة 
عليه��ا، وقد اأعيدت تلك اخلطوط اىل العمل بعد موافقة جمل�ص الوزراء 
عل��ى من��ح وزارة الطاق��ة االيرانية كفال��ة �صيادية عن مبل��غ الديون 
والبالغ��ة ) 700 ملي��ون دوالر (، واملوافق��ة عل��ى جتدي��د العقد بني 

وزارتي الكهرباء العراقية وااليرانية.

 اأك��د اخلب��ري االقت�ص��ادي ماج��د ال�ص��وري، ان اخلالف��ات ال�صيا�صية 
والظ��روف االأخ��رى هي التي تتحك��م باأ�صعار النف��ط يف العامل. وقال 
ال�ص��وري اإنه "الميكن الأي �صخ�ص التكه��ن باأ�صعار النفط امل�صتقبلية 
لتاأثره��ا بظروف معينة"، مبينا ان  "الظ��روف ال�صيا�صية واخلالفات 
وتقلباته��ا تتحك��م باأ�صع��ار النف��ط ف�ص��ال ع��ن العر���ص والطلب يف 
املثل��ى  "ال�صيا�ص��ة  اأن  االقت�ص��ادي،  اخلب��ري  واأ�ص��اف  االأ�ص��واق". 
للحكوم��ة لزيادة ا�صعار النف��ط من خالل زيادة االنت��اج وا�صتخدامه 
يف ال�صناع��ات املحلية املعتمدة على النف��ط بالدرجة االوىل"، الفتا 
اىل ان "زي��ادة االنتاج والعر�ص يوؤث��ر على االأ�صعار �صلبا ". وارتفعت 
اأ�صعار النفط يف تعامالت، اأم�ص  باآ�صيا، ولكن االأ�صعار ما زالت حتوم 
ق��رب اأدنى م�صتوياتها يف 3 اأ�صهر بع��د اخل�صائر التي ُمنَي بها اخلام 

يف اجلل�صة املا�صية.

الهند�صية  مالكاتها  متكن  عن  الكهرباء  وزارة  اأعلنت 
والفنية يف مديرية توزيع كهرباء �صمال الب�رشة التابعة 
ت�صغيل  من  اجلنوب  كهرباء  لتوزيع  العامة  للمديرية 

حمطة الهارثة/2 الثانوية 33/11 ك.ف.
م�صعب  الدكتور  الوزارة  با�صم  الر�صمي  املتحدث  وقال 
 X 2  31،5( �صعة  ذات  املحطة  ان  بيان،  يف  املدر�ص 
�صنايدر،  الكهرباء ملحطات  MVA( �صمن عقد وزارة 

م�رشوع  على  احلا�صلة  االختناقات  بحل  �صت�صهم  مما 
والهارثة  االنت�صار  الدبون ومناطق حي  املاء ومتنقلة 

واملعيدي واملريي والدواجن.
واأ�صاف ان املالكات متكنت نف�صها من ت�صغيل مغذيات 
من   )3( عدد   )X 400  1( ار�صي  وقابلو  ك.ف   33
املحطة الربج�صية 132 ك.ف اىل حمطة املربد 33/11 
الزبري  ا�صتقرارية الطاقة املجهزة لق�صاء  ك.ف ل�صمان 
غرب الب�رشة، وان اثنني من تلك املغذيات ثابتة واالآخر 

ملتنقلة املربد.

القابلوات  لكون  جاء  امل�رشوع  ان  اىل  املدر�ص  واأ�صار 
مت  كما  نفطي،  موقع  وداخ��ل  االعطال  كثرية  القدمية 
خا�ص  بخط  الثابتة  املحطة  عن  املتنقلة  تغذية  ف�صل 
اىل  املجهزة  الطاقة  ا�صتقرارية  ل�صمان  )مربد3( 

املواطنني يف ق�صاء الزبري.
والفنية يف  الهند�صية  اآخر، نفذت املالكات  ومن جانب 
العامة  للمديرية  التابعة  املثنى  كهرباء  توزيع  مديرية 
ال�صارع  مغذي  اختناق  حل  م�رشوع  اعمال  املذكورة 
ال�صارع  على مغذي  االحمال  تزايد  ان  11 ك.ف،  العام 

من  وخروجه   )A  300( من  اكرث  احلمل  و�صل  العام 
حمولة   )17( ف�صل  مت  حيث  االحيان،  اغلب  يف  العمل 
وجزء  البوحوجمة  قرية  من  كل  اىل  والتابعة  والتابعة 
من قرية الليفة وا�صافتها على مغذي الظوامل الذي كان 
حملة قبل ا�صافة )A 70( وا�صبح )A 170(. واكد ان 
الكهربائي  التيار  امل�رشوع نفذ ب�صورة نهائية واطالق 
االن)180  حمله  بلغ  حيث  العام  ال�صارع  مغذي  على 
و�صحب  عايل  �صغط  عمود   )11( ن�صب  مت  حيث   ،)A

ا�صالك حجم 120 ملم2 بطول )1200( مرتا.

خزعل  ال��دي��ن  �صالح  حمافظة  جمل�ص  ع�صو  ك�صف   
خا�صة  للجان  املالية  وزارة  ار�صال  عن  ام�ص  حمادي، 
االرهاب،  بعد حتريره من  بيجي  ا�رشار م�صفى  لتقييم 

فيما اكد ان الوزارة مل تتحرك لغاية االن العماره.
لتقييم  ار�صلت جلنتني  املالية  "وزارة  ان  وقال حمادي 
�صيطرة  من  حتريره  بعد  بيجي  م�صفى  يف  اال����رشار 
االوىل  "اللجنة  ان  مبينا  االرهابي"،  داع�ص  تنظيم 
قيمت اال�رشار بن�صبة %50، فيما قيمت اللجنة الثانية 

اال�رشار بن�صبة اكرب مما قيمتها االوىل".
وا�صاف، انه "لغاية االن ال يوجد حترك من قبل وزارة 
مو�صحا  ا�رشاره"،  تقييم  بعد  امل�صفى،  العمار  املالية 

ان "الوزارة ال متلك تخ�صي�صات مالية لالعمار".
جهاد  عا�صم  النفط  وزارة  با�صم  املتحدث  ان  يذكر 
مع  بالتن�صيق  تعمل  ال��وزارة  ان  �صابق،  وقت  يف  اك��د، 
اعمار  الإع��ادة  االمنية  واجلهات  املحلية  احلكومات 
فيما  التي مت حتريرها،  املناطق  النفطية يف  املحطات 
التاأهيل  اول��وي��ات  من  �صيكون  بيجي  م�صفى  ان  بني 

للوزارة.

املالية  ل��الأوراق  العراق  ل�صوق  العام  املوؤ�رش  وا�صل   
على  الثاين  لليوم  ام�ص،  تداوالت جل�صة  بنهاية  تراجعه 

التوايل.
عند  باإقفاله   0.04% بن�صبة  العام  املوؤ�رش  وانخف�ص 
عن  نقطة   0.21 خ��ا���رشا  نقطة،   555.11 م�صتوى 

م�صتوياته بجل�صة اأم�ص.
و�صغط اأداء 10 اأ�صهم مرتاجعة اليوم على اأداء املوؤ�رش، 
 ،7.14% بن�صبة  ال�صمال”  “م�رشف  راأ�صها  على  جاء 

و”م�رشف  بغداد”  “م�رشف  �صهم  انخف�ص  ك��م��ا 
املن�صور” بن�صبة %1.18 و%1.16 على الرتتيب.

اأ�صهم بقطاع الزارعة يف مقدمتها احلديثة   3 وتراجعت 
ال�رشق  وت��راج��ع   ،3.85% بن�صبة  احل��ي��واين  لالإنتاج 
اللحوم  لت�صويق  والعراقية   ،2.74% لالأ�صماك  االأو�صط 

بنحو 1.9%.
خالل  �رشكة   12 اأ�صهم  ارتفعت  االآخ��ر،  اجلانب  وعلى 
جل�صة االم�ص، منها 4 اأ�صهم لقطاع الفنادق يف مقدمتها 
كما   ،7.84% بن�صبة  اليوم  منوا  االأكرث  اآ�صور”  “فندق 

ارتفع �صهم “فندق ال�صدير” 4.95%.

تشغيل محطة 
الهارثة الثانية الكهربائية في البصرة

البصرة ــ خاص

الزراعة النيابية: العبادي أمر بصرف 
مستحقات الفالحين من دون تطبيق

اسعار العمالت 
االجنبية بالدينار

127.6136 1,7263213,914494 1,3243161,668 293,1330.727
دينار اردنيدينار بحرينيدرهم إماراتيريال سعوديجنيه مصريتومان ايرانيجنية استرلينييورودوالر امريكي ليرة سوريةليرة لبنانية دينار كويتي 

مؤشر العراق يستمر بالتراجعصالح الدين: المالية قيمت أضرار مصفى بيجي ولم تتحرك 


