
 اأعلن الناطق با�سم وزارة التخطيط والتعاون الإمنائي 
العراقية عبد الزهرة الهنداوي، اأن الأزمة القت�سادية 
يف العراق الناجتة من انخفا�ض اأ�سعار النفط "اأفرزت 
عواقب �س��لبية على الواقع التنموي، من بينها ارتفاع 
مع��دل البطال��ة والفق��ر وتراجع م�س��توى النمو". لكن 
راأى اأن الأخطر من ذلك كان تهديد م�س��ر امل�س��اريع 
ال�ستثمارية امل�س��تمرة التي يتجاوز عددها 6 اآلف، 

وتزيد تكاليفها على مئات املليارات من الدولرات.
 واأو�سح يف ت�رصيح ل�)اجلورنال( اأن الوزارة حر�ست 
على و�س��ع املعاجلات التي تنق��ذ هذا الكم الكبر من 
امل�س��اريع، بالتايل جتني��ب التنمية الوطنية خ�س��ائر 
فادح��ة والت��ي �ست�س��تمر تداعياته��ا عق��ودا، واعت��ر 
اأن احلدي��ث ذات��ه �س��ياأخذنا اىل اأثر القط��اع اخلا�ض 
وامل�س��احة الت��ي ي�س��غلها يف ظ��ل ال��ردي املفاجئ 
للقط��اع العام، ال��ذي اأعطته اخلط��ط التنموية هيمنة 

على تنفيذ ال�سيا�سات القت�سادية. 
 ولح��ظ اأن القط��اع العام جنح يف ف��رات كثرة يف 
اأداء مهمات��ه القت�س��ادية يف ظ��ل نظ��ام ا�س��راكي، 
لك��ن اأن تتح��ول هوية القت�س��اد من ال�س��راكي اىل 
الراأ�س��مايل، يجعل اأث��ر القطاع العام هن��ا غر فاعل، 
كما هي احلال يف معظم البلدان الراأ�سمالية، واأو�سح 
اأن هذا الأمر هو من اأهم امل�س��اكل التي تواجه العراق 
حاليا، اإذ مع عملية التحول التي ن�ض عليها الد�ستور 
ل ي��زال القطاع العام الالع��ب الرقم واحد يف العملية 
التنموية، عازيا ذلك اإىل ال�سفة الريعية لالقت�ساد من 

خالل اعتماده على م�سدر واحد للموارد هو النفط.
وحتدث الهنداوي عن ال�س��عوبات التي تواجه العراق 

حاليا وهو يحاول اإيجاد احللول واملعاجلات 
لهذا الو�س��ع بهدف امل�س��ي يف 

امل�س��اريع  اإجن��از 
م  لعد

تواف��ر املخ�س�س��ات املالي��ة، ب�س��بب ن��درة امل��وارد 
الت��ي ل تكاد ت�س��د متطلبات املوازنة الت�س��غيلية، اأما 
املوازنة ال�ستثمارية فباتت �رصبا من الرف يف ظل 

هذه الظروف. 
 وتوق��ع اأن يك��ون املوق��ف اأ�س��عب يف ح��ال ق��ررت 
احلكوم��ة وق��ف كل امل�س��اريع، خ�سو�س��ا اأنها متثل 
اأهمية اقت�س��ادية كبرة، ف�س��ال عن الأم��وال املنَفقة 

عليها، لأن وقفها يعني اإهدارها.
 وك�س��ف اأن نت��اج اإع��ادة النظ��ر يف واق��ع امل�س��اريع 
ال�ستثمارية التي يتجاوز عددها 6 اآلف، كان حذف 
296 م�رصوع��ا منها ت�س��ل كلفته��ا اإىل نحو 10.6 
تريلي��ون دين��ار )نحو 9 ملي��ارات دولر( ، وا�س��اف 
بالق��ول " ه��ذه امل�س��اريع اإم��ا ه��ي غ��ر مهم��ة يف 
الظ��رف الراهن اأو مل ُيبا�رص به��ا ، فيما تاأجل 2169 
م�رصوع��ا اآخر بكلفة 36.7 تريلي��ون دينار نحو )28 
مليار دولر( ، وبلغ املبلغ املخف�ض الإجمايل 47.3 
تريلي��ون دين��ار ي�س��كل 29.5 يف املئ��ة م��ن الكلف��ة 
الكلية ، و40 يف املئة من اللتزامات املالية املتبقية 

والبالغة 120.8 تريليون دينار.
 اأم��ا املبال��غ املتبقية واملطل��وب تاأمينها يف قانون 
املوازن��ة خ��الل ال�س��نوات املقبل��ة وبح�س��ب مراح��ل 
التنفيذ فهي 72 تريليون دينار )63 مليار دولر( اأي 

ن�سبة 60 يف املئة من اللتزامات املالية املتبقية. 
واأو�س��ح اأن ه��ذه الإج��راءات تزامنت مع ع��دم اإدراج 
امل�س��اريع  بع���ض  وعر���ض  جدي��دة  م�س��اريع  اأي 
امل�س��تمرة كفر�ض ا�س��تثمارية، اأو اأنه��ا تنفذ بالآجل 

اأو بامل�ساركة ل�سمان اإجنازها، ل �سيما 
تلك امل�ساريع ذات ال�سبغة 

اخلدمية.
 

ومل يغفل الهنداوي م�سكلة اأخرى تتمثل يف امل�ستحقات 
املالية للمقاولني الذين نفذوا تلك امل�س��اريع، وبلغت 
قيمته��ا 8 تريليونات دين��ار. وقال رمبا كان الإجراء 
الذي اتخذته احلكومة بت�س��ديد م�س��تحقات املقاولني 
عر اإ�س��دار �س��ندات اخلزينة وبن�س��بة 100 يف املئة 
للم�س��اريع البالغ��ة ن�س��بة اإجنازه��ا اأك��ر من 80 يف 
املئة، �رصط تعهد املقاول اإجناز امل�رصوع وت�سديد 40 
يف املئة للم�س��اريع التي تقل ن�س��بة اإجنازها عن 80 
يف املئ��ة، كدفعة اأوىل تك��ون احلكومة ملزمة خاللها 
بت�س��ديد 5 تريليونات دينار من جمموع ال�س��تحقاق 
خ��الل العام احلايل، على اأن ت�س��دد بقيتها يف مرحلة 
لحق��ة م��ن العام املقب��ل. وعن امل�س��اريع الأخرى ل 
�س��يما اخلا�سة باخلدمات، اأكد اأن يف اإمكان احلكومة 
ال�ستعانة بالقطاع اخلا�ض الذي ميلك قدرات ، م�سرا 
اإىل اأن جمل�ض الأعمال العراقي اأبدى ا�ستعدادا للدخول 
كم�ستثمر �رصيك للحكومة يف اإجناز خم�سة م�ست�سفيات 
كب��رة يف عدد م��ن املحافظات، متثل فر�س��ة كبرة 
له��ذا القط��اع، كي يكون �رصي��كا قويا للقط��اع العام 
يف العملي��ة ال�س��تثمارية. و�س��دد على ق��درة القطاع 
اخلا���ض »للدخول ممول بالأ�س��لوب الآجل وين�س��حب 
ذلك اأي�س��ا على القطاع امل�رصيف اخلا�ض«، لفتا اإىل 

وج��ود اأكر م��ن 50 م�رصفا خا�س��ا تبحث عن 
فر���ض ا�س��تثمارية لتنمية قدراتها 

املالية.  
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 ا�س��تقر �سعر الذهب العراقي من عيار 
21، للي��وم الث��اين عن��د 214 ال��ف 
دين��ار للمثق��ال الواح��د. وبلغ �س��عر 
الذه��ب العراقي من عي��ار 21، 214 
الف��ا و705 دنان��ر عراقي��ة، فيم��ا 
�س��جل بالم�ض نف�ض ال�س��عر للمثقال 
الواح��د. ي�س��ار اىل ان املثقال الواحد 
من الذهب ي�س��اوي خم�س��ة غرامات. 
او  الذه��ب  �س��عر  ارتف��اع  ويتوق��ف 
انخفا�س��ه عل��ى عاملني ا�سا�س��يني، 
هما �سعر برميل النفط و�سعر الدولر.

 قال تقرير متخ�س�ض ملنظمة القطار 
العربي��ة امل�س��درة للب��رول اوابك ان 
متو�سط الأ�سعار الفورية ل�سلة خامات 
منظمة الدول امل�سدرة للبرول )اأوبك( 
ارتفع مبقدار 12.3 دولر للرميل اأي 
م��ا يع��ادل 41 يف املئة خ��الل الربع 
الث��اين من عام 2016 مقارنة بالربع 
الأول لي�سل اإىل 42.3 دولر للرميل.  
واو�س��ح تقري��ر املنظم��ة الذي �س��در 
اأم���ض الحد ان "لالنخفا�ض امل�س��تمر 
يف اإنتاج الوليات املتحدة الأمريكية 
م��ن النف��ط وتعطل الإم��دادات يف عدد 
م��ن ال��دول املنتج��ة و�س��عف الدولر 
الأمريك��ي واملوؤ���رصات ب�س��اأن ارتفاع 
الطلب العاملي على النفط دورا رئي�س��ا 
يف الرتفاع امللحوظ يف اأ�سعار النفط 

العاملية.

 �س��لط مارو���ض �س��يفكوفيت�ض نائ��ب 
رئي���ض املفو�س��ية الأوروبي لحتاد 
الطاق��ة خ��الل موؤمت��ر دويل ح��ول 
القت�ساد الأخ�رص عقد يف العا�سمة 
ال�سلوفاكية براتي�س��الفا ال�سوء على 
الذكية،  الذكي” للمب��اين  “التموي��ل 
وه��و جزء م��ن حزمة كف��اءة الطاقة 
ت�رصي��ن  يف  عنه��ا  الك�س��ف  �س��يتم 
الول املقب��ل. واأ�س��ار اأي�س��ا اإىل اأن 
ال�س��ندوق الأوروب��ي لال�س��تثمارات 
ال�س��راتيجية، وهو مب��ادرة اأطلقها 
بنك ال�ستثمار الأوروبي واملفو�سية 
الأوروبي��ة ب�س��ورة م�س��ركة، يعمل 

على ما يرام.

التخطيط:  العراق بحاجة لـ63 مليار دوالر لتنفيذ مشاريع متوقفة

مختصون: زهرة النيل ستبيد الثروتين الزراعية والمائية

 اخلبر القت�ساد اأ�سار خالل ت�رصيح �سحفي 
ل�)اجلورن��ال( اإىل اأن "انت�س��ار زهرة النيل بلغ 
م�ستويات خارج نطاق ال�سيطرة ب�سبب اهمال 
ازالته��ا من احلكوم��ات املتعاقب��ة وعدم بذل 

جهود حقيقية يف هذا الطار".
 موؤك��دا اأن "التاأخ��ر يف عملي��ات املكافح��ة 
�س��تكون ل��ه نتائ��ج كارثية على كل م�س��اريع 
الع��راق الروائية وعلى حج��م تدفقات املياه 
بال�س��افة اىل تهديده��ا للروة ال�س��مكية يف 
البالد"، وا�س��اف "انه ل توجد حاليا و�س��يلة 
ملكافحة زه��رة النيل غر اجله��د اليدوي لن 
وان  حمدوديته��ا  اثبت��ت  الآلي��ة  املكافح��ة 
املكافح��ة البايولوجي��ة لها ا���رصار اكر من 

هذه النباتات".
اله��وار يف  م�س��اريع  دائ��رة  اأن  اإىل  ي�ُ�س��ار   
حمافظ��ة ذي قار نا�س��دت، املنظمات املدنية 
احلكومي��ة  والدوائ��ر  املدني��ني  والنا�س��طني 
والأه��ايل مل�س��اندة ك��وادر وزارة املوارد يف 
حملتها الوطنية لرفع واإزالة نبات زهرة النيل 

من هور ابو زرك يف ق�ساء الإ�سالح.
 وكان وزي��ر امل��وارد املائية ح�س��ن اجلنابي، 
دع��ا يف 12 اأيلول اجل��اري اىل اإنقاذ الهوار 
والأنه��ار م��ن نبتة "زه��رة الني��ل" عن طريق 
ف��رق تطوعية وايد ب�رصية للعمل وا�س��فا هذه 

النبتة بال�"الداع�سية".
هور اأبو زرك

 من جانبه افاد النائب الأول ملحافظ ذي قار 
ع��ادل الدخيلي اأم�ض الحد با�س��ابة نحو 36 
كم2 من هور ) اأبو زرك ( بزهرة النيل، م�س��را 

اإىل ت�سكيل غرفة عمليات ملكافحتها.
وق��ال الدخيلي يف بي��ان ورد )اجلورنال(، اإن 
“هور ) ابو زرك ( جتتاحه زهرة النيل بن�سبة 
36 ك��م2 من م�س��احته الكلي��ة البالغة 118 
كم2  ت�س��مل حالت ا�س��ابة وتل��وث ” ، لفتا 

اإىل ت�سخر خمتلف اجلهود ملكافحتها.

ويدوي��ة  ميكانيكي��ة  “اأعم��ال  اأن  واأو�س��ح   
متوا�سلة من قبل م�س��اريع ري وبزل ذي قار 
لالإزالة النبات )الوح�سي( مب�ساركة برمائيات 
وحا�سدات اع�س��اب مائية، ف�سال عن عّمال و 

زوارق” .
واأ�س��اف الدخيل��ي ان مراح��ل اجن��از العم��ل 
و�سلت اىل نحو %65 و�سينتهي العمل مطلع 
الأ�سبوع املقبل يف امل�سطح املائي الأي�رص من 
اله��ور تفادي��ا لنت�س��اره اإىل اه��وار اجلباي�ض 
موا�س��لة  اأهمي��ة  عل��ى  م�س��ددا   ، واحلّم��ار” 
عملي��ات املراقب��ة وال�س��يانة الدورية يف ظل 
توف��ر الظ��روف املناخي��ة املالئمة لنت�س��ار 

زهرة النيل .
وتاب��ع نائ��ب املحاف��ظ �س��ر العم��ل لإزال��ة 
النب��ات برفق��ة ع��دد م��ن منظم��ات املجتمع 
امل��دين، معلن��ا ع��ن ت�س��كيل غرف��ة عملي��ات 
املحافظ��ة،  اه��وار  يف  انت�س��اره  ملكافح��ة 
مطالب��ا املنظم��ات الدولية وو�س��ائل الإعالم 
و�سكان املناطق بالوقوف اإىل جانب احلكومة 

املحلية ملكافحة اأنت�سار هذا النبات اخلطر.

دور املنظمات
 فيم��ا ق��ال م�س��وؤول منظم��ة طبيع��ة الع��راق 
يف املنطق��ة اجلنوبي��ة الباح��ث املتخ�س���ض 
يف بيئ��ة الأهوار جا�س��م الأ�س��دي، اإن "ع�س��بة 
النيل الت��ي دخلت العراق للم��رة الأوىل خالل 
الثمانين��ات كن��وع من نبات��ات الزين��ة، وثم 
ت�رصب��ت اىل البيئ��ة املحلية فظه��رت يف قناة 
اجلي���ض، وبعده��ا يف حو�ض دجلة، ق��د بداأت 
موؤخ��را بالظهور والنت�س��ار يف بع�ض مناطق 
الأه��وار"، مبين��ا اأن "النبت��ة اآخ��ذة بالتكاث��ر 
ال�رصي��ع يف املج��رى العميق للجزء ال�س��مايل 
م��ن ه��ور اأب��و زرك �س��من حمافظ��ة ذي قار، 
ونخ�سى انتقالها اىل اجلزء اجلنوبي من الهور 

اأو النتقال اىل اأهوار اأخرى".
ولفت الأ�س��دي اىل اأن "املج��رى العميق للهور 
مت قطعه ملن��ع انتقال النبتة اىل اأماكن اأخرى 
م��ن الأه��وار، ووزي��ر امل��وارد املائية  ح�س��ن 
اجلنابي يتاب��ع باهتمام �س��ديد تطورات هذه 
الآفة اخلطرة، والو�س��ع حتت ال�سيطرة بن�سبة 
كب��رة"، م�س��يفا اأن "ال��وزارة لديه��ا جهد ل 

ي�س��تهان به يف املقطع ال�س��مايل من هور ابو 
زرك، حيث اأر�سلت الوزارة 12 حفارة برمائية 
للعمل يف مواقع معينة، اإ�سافة اىل حا�سدات 

برمائية ملكافحة زهرة النيل".
 واأك��د الأ�س��دي ال��ذي يع��د اأح��د اأب��رز اخلراء 
العراقيني يف بيئ��ة الأهوار اأن "خطورة زهرة 
الني��ل تكمن يف امت�سا�س��ها لكمي��ات كبرة 
من املياه، اإ�سافة اىل مناف�ستها لبع�ض اأنواع 
النبات��ات املائية الأخ��رى يف الأهوار اىل حد 
الق�س��اء عليها"، معت��را اأن "عملية التخل�ض 
م�س��تحيلة،  مهم��ة  لي�س��ت  النبت��ة  تل��ك  م��ن 
وهن��اك جتارب عاملية يف ه��ذا املجال ميكن 
ال�س��تفادة منه��ا، فالعديد من ال��دول كم�رص 
والرازي��ل كانت تعاين من زهرة النيل، لكنها 
عاجل��ت امل�س��كلة". وتعد زه��رة الني��ل اأخبث 
نب��ات �س��ار يف الع��امل، ويف حال انت�س��ارها 
فاإنها �سوف تق�سي على كل النباتات املائية 
يف بيئة الأهوار، وقد تزحف على املحا�س��يل 
املج��اورة يف تلك املناطق وتلحق بها ال�رصر 

الفادح".

 تعترب من النباتات �شبه 
املحرمة دوليا ل�شررها 
الكبري على قطاع املياه 
وتعد من اأخطر اأنواع 
النباتات على الرثوة 

املائية والتنوع االحيائي 
فيها، لهذا دعا خبري 

االقت�شاد �شرغام حممد 
علي اإىل الق�شاء على 

زهرة النيل بتوحد جميع 
جهود الوزارات العراقية 

املخت�شة.

بغداد – علي كريم أذهيب

بغداد – خاص

بغداد ــ متابعة

المــواد

المــواد

الغذائية

االنشائية

رز كيلو غرام  

حمص كيلو غرام

فاصولياء يابسة كيلو غرام

لوبياء كيلو غرام

عدس كيلو غرام

سكر كيلو غرام

معجون طماطه 830غرام

شاي ليبتون 450 غرام

شاي حصه كيلو غرام

زيت مستوردلتر واحد

طبقه بيض مستورد

حديد تسليح مستورد 
لكافة القياسات

حديد تسليح مستورد 
قياس 12  ملم

حديد تسليح مستورد 
قياس 16  ملم تركي

حديد تسليح مستورد 
قياس 16  ملم اوكراني

حديد زاوية مستورد 
قياس دون 50 ملم

حديد زاوية عراقي  
قياس كافة القياسات

حديد راسطه كافة 
القياسات مستورد

حديد ساقية عراقي

سيت حمام ابيض 
موديل انتيك /تركي

سيت حمام ملون 
موديل انتيك /تركي

سيت حمام مشجر 
موديل انتيك /تركي

ابواب جاهزه داخليه

ابواب جاهزه خارجية 
مختلفة المناشئ

طخم حمام اردني /
موديل سان ريمو

طخم حمام اردني / 
ابيض وملون  ايكو

طخم حمام تركي 
)نارين ( بدون بانيو

طخم خالطات كامل  
موديل لونا

خالطات مغسله 
جسري لبناني

خالط سنك لبناني

خالط بانيو عمودي 
لبناني 

سيراميك ارضيات 
زنوبيا

طن

طن

طن

طن

طن

طن

طن

طن

سيت

سيت

سيت

عدد

عدد

طخم

طخم

طخم

طخم

طخم

طخم

طخم 

م 2

1000
1350
1100
3000
2000
1500
2500
3000
2500
2350
4500

470000

450000

440000

470000

510000

250000

500000

500000

157000

160000

170000

70000

150000

25000

210000

250000

50000

15000

11500

20000

4300

حركة 
الطائرات

FZ211 IA474IRN 3429IA23 MHK130 IA474ABY368IA164 IRA3415 ME322FZ215QR445 IA237 IA904IA443PGT870
دبي نيودلهي لندن - مالمو قوانغشتو   عماندبيمشهد طهران دوحةزاهدان بيروت اربيل عمانصبيحةالشارقة بصرة 

الرحلة 

المدينة

10:40 10:0017:30 16:00 10:3010:5015:00 14:40 15:5020:0011:00 14:30 16:4512:1017:0009:00 وقت المغادرة

11:10 08:1509:5019:00 12:00 09:0013:5019:00 10:30 14:5011:3015:20 18:10 09:4010:0019:00 وقت القدوم

نبتة داعشية تهدد العراق


