
�إىل  �القت�صاد  وخ���ر�ء  �مل�ص�ؤولني  م��ن  ع��دد  دع��ا   
لتغيري  عليها  لل�صغط  �قت�صاديا  تركيا  مقاطعة 

�صيا�صاتها جتاه �لعر�ق.
�الأول،  �القت�صادي  �رشيكها  �لعر�ق  تركيا،  وتعد   
�لبلدين  بني  �لتجاري  �لتبادل  حجم  �ن  من  بالرغم 
وت�جد  دوالر،  مليار   11 بلغ  �ملا�صي  �لعام  خالل 

1058 �رشكة تركية تعمل يف �لعر�ق.
 وكانت م�ؤ�ص�صة �ل�صفافية �المريكية، الأبحاث �ل�ص�ق 
�لطعام  زي��ت  لتجارة  ��صتق�صائية  در����ص��ة  �ج��رت 
و�لزبدة يف �ل�ص�ق �لعر�قية، وقالت، �إن "هناك العبني 
�ل�ص�ق  يف  �لتجارة  ه��ذه  على  يهيمن�ن  رئي�صيني 
�لعر�قية معظمها �رشكات تركية وهي كل من �رشكة 
مار�صان جيد� �صان و�رشكة �نا�ص�ل غروب وجمم�عة 
�لقاب�صة  يلدز  �رشكة  مع  غروب  �لت�نكايا  �رشكات 
م��صحة  �ملحدودة"،  تيكاريت  �وغل�  ك�صكن  و�رشكة 
من   90% نح�  غطت  �ل�رشكات  "تلك  �أن 
�ل�ص�ق  �حتياجات 

خالل �لعام 2015".
هذه  مبيعات  "جمم�ع  �ن  �ل��در����ص��ة،  و�أ���ص��اف��ت   
مليار   1.3 �ىل  و�صل   2015 �لعام  خالل  �ل�رشكات 
دوالر"، مت�قعة �أن تت�صاعف ن�صبة �ملبيعات �ىل 2.3 
مليار دوالر بحل�ل �لعام 2025 مبعدل من� ��صتهالك 

�صن�ي يبلغ بحدود 6.0 %".
�ل�صالم  عبد  �الق��ت�����ص��ادي��ة،  �للجنة  ع�ص�  وق���ال   
�لتجارية  �لعالقات  "قطع  �إن  ل�)�جل�رنال(،  �ملالكي، 
�ملرحلة  يف  ومطل�بة  مهمة  تركيا  مع  و�القت�صادية 
بني  �لتجاري  تبادل  حجم  �أن  خ�ص��صا  �حلالية 
�أن  م���ؤك��د�ً  دوالر"،  مليار   16 حاليا  يقدر  �لبلدين 
"بع�ض �ملحافظات �تخذت قر�ر� بقطع �لعالقات مع 

تركيا ومنع �ل�رشكات �لرتكية من �لعمل فيها".
 ون�ه �إىل �أن "تركيا �صتخ�رش �لكثري عند قيام �لعر�ق 
ي�صكل  مما  و�القت�صادية  �لتجارية  عالقاته  بقطع 
�صيا�صاتها  وقد ترت�جع عن  تركيا  �صغطا كبري� على 

�ملعادية للعر�ق".
 من جهة �أخرى، قال ع�ص� جمل�ض �لن��ب عن �لتحالف 
مطالبة  �لعر�قية  "�حلك�مة  �إن  قدو،  حنني  �ل�طني، 
�لي�م ب�رشورة قطع �لعالقات �لتجارية و�القت�صادية 
مع تركيا لل�صغط عليها خ�ص��صا 
�ل�صعب  �أن 

نين�ى"،  يف  �لرتكية  �لق��ت  ت��جد  يرف�ض  �لعر�قي 
من�ها �إىل �أن "قطع �لعالقات �القت�صادية مع تركيا 

�صي�ؤدي �إىل خ�صارتها مبالغ كبرية".
�لرتكية  �ل�رشكات  من  �لعديد  "هناك  �أن  �إىل  ولفت   
�لتي تعمل يف �لبلد ويجب �إلغاء عق�دها وطردها من 

�لبالد ب�صبب �صيا�صة تركيا جتاه �لعر�ق". 
 وكان رئي�ض جمل�ض حمافظة �لب�رشة �لعر�قية �صباح 
�المتناع عن  قرر  �ملحافظة  �إن جمل�ض  قال  �لبزوين، 
لتنفيذ  م�صتقباًل،  �لرتكية  �ل�رشكات  م��ع  �لتعاقد 

م�صاريع يف �ملحافظة خا�صًة يف قطاع �لنفط.
�لب�رشة �ص�ت  �إن جمل�ض حمافظة  �لبزوين،  و��صاف 
�أي  رف�ض  على  �الأ�صب�عية  جل�صته  يف  باالإجماع 
يف  خا�صة  �لرتكية  �ل�رشكات  مع  م�صتقبلية  عق�د 
قطاع �لنفط �حتجاجًا على دخ�ل �لق��ت �لرتكية �إىل 

�لعر�ق.
"�ل�رشكات  �ل��ب��زوين،  بح�صب  �ملجل�ض،  طالب  كما   
�الأجنبية �لعاملة يف �ملحافظة باإيقاف �إبر�م �لعق�د 
م�صتقباًل،  �لرتكية  �ل�رشكات  مع  و�خلدمية  �الإنتاجية 
�ل��دو�ئ��ر  وخم��اط��ب��ة  �لنفطي،  �ل��ق��ط��اع  يف  ال�صيما 
وف�ٍد  يف  م�ظفيها  �إر�صال  عن  لالمتناع  �حلك�مية 

حك�مية �إىل تركيا".
"��صتمر  �إذ�  �أن��ه  ق��رر  �ملجل�ض  �أن  �ل��ب��زوين  وذك��ر   
�لعر�ق، وعدم  �أر�ض  �لرتكية على  �لق��ت  ت��جد 
قر�ر�ت  �تخاذ  �ن�صحابها، 

�أخرى، �أهمها منع �مل��طنني �الأتر�ك من �لدخ�ل �إىل 
مطار �لب�رشة �لدويل، ومنع تد�ول �لب�صائع �لرتكية 

يف �ملحافظة".
ع��ادل  ���ص��الم  �الق��ت�����ص��ادي،  �خل��ب��ري  ق���ال  بينما،   
�صترتك  �قت�صاديا  تركيا  "مقاطعة  �إن  ل�)�جل�رنال(، 
تركيا  من  ي�صتقبل  �لعر�ق  الأن  تركيا  على  كبري�  �ثر� 
�أن  مبينًا  دوالر"،  مليار   11 بقيمة  �صن�ية  ب�صائع 
�لتزم��  �إذ�  �لعر�قيني  الأن  �صتتاأثر  �لرتكية  "�ل�صياحة 
عن  �لبحث  فعليهم  �حلك�مة  ت�صدره  �ل��ذي  بالقر�ر 

بلد�ن �خرى غري تركيا".
 و�أ�صار �إىل �أن "�حلك�مة �لعر�قية عليها طرد �ل�رشكات 
"تركيا  �أن  �إىل  الفتا  �لعر�ق"،  يف  �لعاملة  �لرتكية 
�ل�صعب  ت�صتخدمه �صد  فقد  �ملياه  �صالحا وه�  متتلك 

�لعر�قي يف جتفيف نهري دجلة و�لفر�ت".
فالح  �القت�صادي،  �خلبري  ق��ال  ذل��ك،   غ�ص�ن  يف   
حاليا  �ل�صعب  من  �لعر�ق  �إن  ل�)�جل�رنال(،  �لربيعي 
�أن يتخلى عن تركيا الأنه ال ميتلك �كتفاء ذ�تيا ميكنه 
من �ن ي�صتقل عن �الخرين"، م�صري� �إىل �أن "�القت�صاد 
�لعر�قي ماز�ل �صعيفا بالتايل ال ي�صتطيع �لعر�ق �أن 

يتخذ قر�ر� ق�يا". 
 ون�ه �إىل �أن "�رتباط �لعر�ق مع تركيا لي�ض جتاريا 
�لد�خلية  �ل�صيا�صية  �لت��زنات  يف  م�ؤثرة  تركيا  الأن 
من  �لع�صا  مب�صك  �لي�م  تفكر  �لعر�قية  و�حلك�مة 
�ل��صط"، م�ؤكد�ً �ن "�لعر�ق يف و�صع �صعب فاإذ� تخلى 
من  وغريها  و�ل�صع�دية  �إير�ن  �إىل  وت�جه  تركيا  عن 

�لدول ف�صتاأتي له �تهامات عديدة".

بعد توقف إمداد السعودية.. 
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الحكومة تنفق 10 مليارات دوالر 
سنويا لشراء األسلحة

 �أعلن��ت وز�رة �لنق��ل �لعر�قي��ة ع��ن ت�قيعه��ا �تفاقا مع �رشك��ة ل�فتهانز� 
�الملانية ي�م �ل�صبت العادة هيكلة �خلط�ط �جل�ية �لعر�قية.

وق��ال وزي��ر �لنق��ل يف م�ؤمتر �ص��حفي يف بغ��د�د، �إن “وز�رة �لنقل وقعت 
عقد� مع �رشكة ل�فتهانز� �الأملانية الإعادة هيكلة �لطري�ن �ملدين و�خلط�ط 

�جل�ية �لعر�قية”.
 و�أ�ص��اف �حلمامي �أن “قيمة �لعقد ال ت�ص��اوي �صيئا �أمام �خل�صائر �لكبرية 
�لت��ي تعر���ض لها �لط��ري�ن �لعر�قي يف �لف��رتة �ل�ص��ابقة”. ومل يدل مبزيد 
م��ن �لتفا�ص��يل.  ويحظر على �لطري�ن �لعر�ق��ي تنظيم رحالت �إىل �الحتاد 

�الوروبي نتيجة عدم مر�عاته ل�رشوط �ل�صالمة �لتي يفرت�صها �الحتاد.
 وكان رئي���ض �ل���زر�ء حي��در �لعبادي ق��د �أعلن قبل �أ�ص��ابيع نية حك�مته 
�لتعاق��د م��ع ���رشكات عاملي��ة الإعادة هيكل��ة �خلط���ط �جل�ي��ة �لعر�قية 

و�مل�صاعدة يف �إعادة حتليق طائر�ت �لعر�ق يف �الأج��ء �الأوروبية.

 �أعلنت رئي�ص��ة جلنة منظمات �ملجتمع �ملدين �لنيابية �لنائبة تافكة �حمد 
�ص��عيها لتقدمي مق��رتح يف م��زن��ة 2017 يعطي منحة مالي��ة ملنظمات 
�ملجتم��ع �مل��دين.  وقال��ت �حم��د خ��الل ت�رشيح��ات �ص��حفية تابعته��ا 
)�جل�رن��ال( �إن "دور منظم��ات �ملجتم��ع �مل��دين يف �ل�قت �حلايل ي�ص��ري 
ب�صكل �صبه طبيعي رغم �لتق�صف �حلا�صل يف �لدولة"، م�صرية �إىل "�صنقرتح 
تخ�ص��ي�ض �أم����ل يف م��زن��ة 2017 كمنح��ة مالية لدع��م دور منظمات 

�ملجتمع �ملدين يف �لبالد خدمة لهم النهم قدم�� �لكثري وعلينا دعمهم".
 وت�جد يف �لبالد �لعديد من منظمات �ملجتمع �ملدين �لتي ي�ص��ك� بع�ص��ها 
من قلة �لدعم، و�ص��ط �زدياد �حلاجة لتفعيل دورها يف �مل�ص��اعدة باغاثة 

�لنازحني وتعزيز �لقدر�ت �لتنم�ية د�خل �ملجتمع.

 �كدت �حلك�مة �ملحلية يف بابل �أن وز�رة �ملالية تق�م بعرقلة �لعديد من 
�مل�ص��اريع �ال�ص��تثمارية يف خمتلف �ملجاالت وتاأخ��ري منحها �مل��فقات 
�لالزم��ة ال�ص��باب جمه�ل��ة.  حماف��ظ بابل �ص��ادق مدل�ل �ل�ص��لطاين قال 
يف ت�رشي��ح �ص��حفي "�إن �ك��ر م��ن 16 م�رشوع��ا ��ص��تثماريا ت�زع��ت 
�خت�صا�ص��اتها عل��ى �جل��نب �لزر�عية و�ل�ص��ناعية و�ل�ص��كن متاأخرة يف 
�روق��ة وز�رة �ملالي��ة وينتظر �حل�ص���ل عل��ى �مل��فقات �ال�ص���لية للبدء 
به��ا �ال �ن �ل���ز�رة تاأخرت يف �ل�رشوع ال�ص��باب مل تبينها ما يرتك عالمة 

��صتفهام كبرية وت�صاوؤال لدى �حلك�مة �ملحلية".

 يلع��ب تعري��ف �جلمه���ر بال��دورة �القت�ص��ادية ودورة 
�لدخل لالفر�د دور� يف ر�ص��م �ملعامل �لكرى لالقت�ص��اد 
�لعائلي و�قت�ص��اد �لبلد ب�ص���رة عامة ال�صيما �ن �لكثري 
من �مل��طنني يت�صاءل�ن عن م�صري �لرو�تب و�ين تذهب؟ 
وكيف تع�د؟ لت�رشف �ليهم ثانية.  وعن هذ� �مل��ص���ع 
ي��ص��ح �الكادميي �القت�ص��ادي ع�ص��ام �ملحاويلي بان 

�أو للمتقاعدي��ن  كل �لرو�ت��ب  �ص����ء كان��ت للم�ظف��ني 
�أو رو�ت��ب �لفق��ر�ء م��ن م�ص��تحقي �لرعاي��ة �الجتماعي��ة 
وغريه��م، ُت���رشف م��ن قب��ل �أ�ص��حابها لالحتياج��ات 
وت�ص��ديد �ج�ر �ملاء و�لكهرباء �و ر�ص�م ت�صتقطع من قبل 
�جله��ات �حلك�مية عند �جناز معاملة م��ا لدى دو�ئرها.  
وب��ني �ملحاويلي يف حديث �ص��حفي تابعته )�جل�رنال( 
�أن م��ا ياأخ��ذه �لفرد يع�د مرة �أخرى م��ن خالل ماينفقه 
الأغر��ض �ملعي�ص��ة، كما �نه من �ل�ص��ع�بة مبكان �كتناز 

تلك �لرو�تب من قبل �أ�ص��حابها، و��صفا �لرو�تب كجدول 
�ملاء �لدّو�ر تاأتي وتذهب من و�إىل �مل�ص��در نف�ص��ه. دورة 
�لدخل  و�و�صح بان دورة �لدخل تعني بب�صاطة متناهية 
�أن �لدخل يدور من معطيه �إىل معطيه ثانية من �ال�صتالم 
�ىل ناف��ذ�ت �الإنف��اق �ل��ح��دة تل� �الأخرى، وعلى �ص��بيل 
�ملثال تنفق �لرو�تب على �رش�ء �مل��د �ملنزلية و�لغذ�ئية 
و�لتعامالت �لتجارية لتذهب �ىل �لتجار ومن ثم يح�لها 
�لتج��ار �ىل �مل�ص��ارف لتع���د �ىل �حلك�مة م��رة ثانية.  

�أي ��ص��تقطاع م��ن تل��ك �لرو�ت��ب  �أن  ور�أى �ملحاويل��ي 
ماه��� �إال �إبط��اء لتل��ك �ل��دورة �القت�ص��ادية �ل�رشورية، 
بكل �ن��عها �ال�ص��تهالكية �و �الإنتاجي��ة، �خلدمية  وغري 
�خلدمية.  و��ص��ار �ىل ���رشورة عدم ��ص��تقطاع �أية �أجز�ء 
من تلك �لرو�تب  لغر�ض �لتخفيف عن �مل��زنة، م�صتطرد� 
ب��ان عل��ى �لقائم��ني عل��ى �ملل��ف �القت�ص��ادي للع��ر�ق 
�ل�طني��ة  �ل�ص��ناعات  وت�ص��جيع  �ال�ص��تري�د�ت  تقلي���ض 

وت�صجيع �لت�صدير. 

 �أنفق��ت �حلك�م��ة �لعر�قية نح��� 10 ملي��ار�ت دوالر ل�رش�ء ��ص��حلة خفيفة 
ومت��صطة بح�صب بيان ل�ز�رة �ل�صناعة و�ملعادن.

 وذكر مدير �ل�ص��ناعات �حلربية يف �ل�ز�رة مظهر �ص��ادق �لتميمي بح�صب 
�لبي��ان �ل��ذي �طلعت عليه )�جل�رن��ال( �م�ض �ل�ص��بت �أن "�حلك�مة تنفق ما 
ب��ني 10 مليار�ت دوالر �ىل �ص��بعة مليار�ت ون�ص��ف �ملليار دوالر �ص��ن�يا 
ل�رش�ء �العتدة و�ال�ص��لحة �خلفيفة و�ملت��ص��طة، يف ح��ني �أن �ل�ز�رة قادرة 
عل��ى تلبية �ملتطلبات �لع�ص��كرية بنف�ض �مل���ص��فات يف حال �رش�ء خط�ط 
�نتاجي��ة"، و�أ�ص��اف، �أن �ص��ناعة �ال�ص��لحة و�العتدة �خلفيفة و�ملت��ص��طة 
بحاجة �ىل تقنية عالية ودقيقة للغاية وهذ� م�ج�د لدى �ل�رشكات �لعاملية 
فقط ومت �لتفاو�ض معها ل�رش�ء خط�ط مماثلة للتي متتلكها با�ص��عار ت�صل 

�ىل ملياري دوالر فقط لكن مل تت�فر �الم��ل لغاية �الن.

 بع��د �ن عكف��ت وز�رة �لنف��ط عل��ى در��ص��ة و�إن�ص��اج 
مق��رتح يق�ص��ي با�ص��تثمار حق��ل �أو حقل��ني نفطيني 
يف �ملحافظ��ة عل��ى �أن تخ�ص���ض �إير�د�تهم��ا لتنفيذ 
م�ص��اريع ��ص��رت�تيجية، جلنة �لنف��ط و�لغاز يف جمل�ض 
حمافظة �لب�رشة، �أكدت �أن هذ� �لرنامج ل� مت تنفيذه 
�ص��ي�ؤدي �إىل ت�ص��ديد دي���ن �لب���رشة �ملرت�كم��ة بذمة 
�حلك�مة �الحتادية. رئي�ض �للجنة علي �ص��د�د �لفار�ض 
خالل ت�رشيحات �ص��حفية تابعته��ا )�جل�رنال( قال 
�إن "�للجن��ة تثم��ن ل���ز�رة �لنفط �هتمامه��ا مب�رشوع 
)�لنف��ط مقابل �العم��ار( �ملزمع تنفي��ذه يف �لب�رشة، 

و�لذي قطعت �ل�ز�رة �ص���طًا يف در��ص��ته و�إن�صاجه"، 
مبين��ًا �أن "�مل���رشوع يق�ص��ي بدع�ة ���رشكات نفطية 
لال�ص��تثمار يف حق��ل �أو حقلني من �حلق���ل �لتي يتم 
ت�صغيلها باجلهد �ل�طني، ومن ثم تخ�ص�ض �الإير�د�ت 
�ملالية لتنفيذ م�صاريع خدمية ذ�ت طابع ��صرت�تيجي، 
بحي��ث ال يتم ت�ص��ليم �حلك�مة �ملحلي��ة مبالغ نقدية، 
و�منا تذهب �الأم��ل �ىل �رشكات تق�م بتنفيذ م�صاريع 
منها �ن�ص��اء طرق ح�لية وتاأ�ص��ي�ض �صبكات للمجاري 
وبن��اء م�صت�ص��فيات ومر�ك��ز طبي��ة، وق��د يت��م مت�يل 

م�رشوع بناء ميناء �لفاو �لكبري بهذه �لطريقة".
ولف��ت �لفار���ض �ىل �أن "�مل��ص���ع م��ن �ملت�ق��ع �أن 
يح�ص��م بعد �أ�ص��هر قليلة الأنه يحظى باهتمام �ل�ز�رة، 

كم��ا تلقين��ا معل�م��ات تفي��د ب��اأن بع���ض �ل�رشكات 
�لنفطية �أبدت ��ص��تعد�دها لال�ص��تثمار بهذه �ل�صيغة"، 
م�ص��يفًا �أن "�حلك�م��ة �الحتادية �ص��تك�ن م��ع نهاية 
�لع��ام �حلايل مدينة للب�رشة بنح� 18 ترلي�ن دينار، 
وه��ي عاج��زة عن ت�ص��ديد تل��ك �ملبال��غ، ولذل��ك فاإن 
�ملحافظة �ص���ف حت�صل على دي�نها مب�جب برنامج 
)�لنفط مقاب��ل �العمار(، و�لذي عندما يتحقق �ص���ف 

ن�صهد حملة �عمار كبرية". 
 يذكر �أن �لب�رشة تعد مركز �ص��ناعة �لنفط يف �لعر�ق، 
وم��ن �أه��م �مل��دن �لنفطي��ة يف �لع��امل، �إذ متتلك نح� 
%59 من �إحتياطات �لعر�ق �لنفطية، وت�صم �أ�صخم 
�حلق���ل �لنفطية يف �لع��ر�ق، منها جمن���ن و�لرميلة 

وغ��رب �لقرن��ة )1( وغ��رب �لقرن��ة )2(، وبع���ض تلك 
�حلق�ل تت���ىل تط�يرها �رشكات نفطي��ة �أجنبية مثل 
)رويال د�ت�ض �صل( و)برت�ض برتولي�م( و )ل�ك �أويل(، 
وم��ن خالل �ملحافظة يتم ت�ص��دير �لن�ص��بة �الأكر من 
كمي��ات �لنفط �لعر�قي �لتي تعتمد م��زنة �لدولة على 
ع��ئده��ا ب�ص��كل كب��ري، وبالرغم من ذلك فاإن �ص��كان 
�ملحافظ��ة يعان���ن م��ن �ص��عف �خلدمات وم�ص��اكل 
�لبطال��ة و�أزمة �ص��كن خانقة، ويف �لعام �ملا�ص��ي مت 
�إيقاف ع�رش�ت �مل�صاريع �خلدمية قبل �جنازها ب�صبب 
عدم ت�فر تخ�صي�ص��ات مالية، كما �نعك�صت �ل�صائقة 
�ملالي��ة �ص��لبًا عل��ى �أد�ء معظ��م �لدو�ئر و�مل�ؤ�ص�ص��ات 

�حلك�مية يف �ملحافظة.

البصرة: النفط مقابل اإلعمار 
يسدد ديوننا

اتفاق إلعادة هيكلة الخطوط 
الجوية العراقية 

مقترح لدعم منظمات المجتمع 
المدني من الموازنة

 وزارة المالية تعرقل مشاريع 
بابل االستثمارية

اقتصاديون: االستقطاع من الرواتب يبطئ الدورة االقتصادية

اسعار العمالت 
االجنبية بالدينار

131.2133 1,5543213,912533 1,2943151,651 303,1330.727
دينار اردنيدينار بحرينيدرهم إماراتيريال سعوديجنيه مصريتومان ايرانيجنية استرلينييورودوالر امريكي ليرة سوريةليرة لبنانية دينار كويتي 

البصرة – متابعة

بغداد - متابعة

بغداد - متابعة

بغداد - متابعة

بابل - متابعة

بغداد - خاص


