
 اأكد عدد من االقت�ساديني، اأن اقت�ساد العراق �سي�ستفيد 
كثريا من عودة حمافظة نينوى اإىل ح�سن الوطن وذلك 

ملا حتتويه من م�سادر اقت�سادية مهمة.
 وقال اخلبري االقت�سادي، حممد كرمي لـ)اجلورنال(، اإن 
تنظيم  ولكن  نفطية  اآبار  عدة  متتلك  نينوى  "حمافظة 
ا�ستخراج  يف  ا�ستخدامها  نتيجة  بتخريبها  قام  داع�ش 
ان  ت�ستطيع  النفط  وزارة  ولكن  بدائية  طــرق  النفط 

تطورها بعد حتريرها ب�سكل كامل من تنظيم داع�ش".
بالن�سبة  مهمة  تعترب  نينوى  "حمافظة  اأن  واأ�ساف   
القت�ساد البلد كونها ت�سم عدد من االرا�سي الزراعية"، 
الفتا اإىل اأن "اقت�ساد البلد خ�رس الكثري ب�سبب خروجها 

من �سيطرة احلكومة".
تنتج  نفطية  حقول  عدة  على  داع�ش  تنظيم  و�سيطر   
ــام  االأي ويف  يوميا،  برميل  الــف  الـ100  يقارب  ما 
النفط  ا�ستخراج  يف  بدائية  طرقا  ي�ستخدم  كان  االأوىل 
موظفي  على  االعتماد  عرب  يطورها  اأن  ا�ستطاع  لكنه 
يعملون  الذين  االجانب  ومقاتليه  النفطية  ال�رسكات 
حديثة  تكنولوجيا  وبا�ستخدام  النفطي  بالقطاع 
بــداأ  ممــا  عليها،  ا�ستوىل 

ملافيات  ويبيعها  يوميا،  برميل  الف   50 نحو  ينتج 
وكان  للربميل.  دوالراً   10-25 بني  ترتاوح  باأ�سعار 
اأن  اأكد  املهدي  ال�سابق عادل عبد  العراقي  النفط  وزير 
ب�سعر  اخلام  النفط  من  لرت  الف  الـ"36"  يبيع  داع�ش 

ع�رسة اآالف دوالر.
 و�سيطر تنظيم داع�ش على حزام احلنطة يف العراق الذي 
يبلغ قيمته 614 مليون دوالر يف العام الواحد، مق�سمة 
اإىل 750 الف طن من احلنطة بقيمة 495 مليون دوالر 

و250 الف طن من ال�سعري بقيمة 119 مليون دوالر.
ــزراعــة، مهدي  ال ــر  وزي قــال وكيل  اخـــرى،  مــن جهة   
طن  مليون  على  ا�ستوىل  داع�ش  "تنظيم  اإن  القي�سي، 
�سعر  ويبلغ  نينوى  حمافظة  يف  وال�سعري  احلنطة  من 
طن احلنطة 792 الف دينار وطن ال�سعري بقيمة 562 
مدينة  عرب  منه  جزء  يهرب  اأن  وا�ستطاع  دينار  الف 
الرثوة  من  كبري  عدد  اإىل  باالإ�سافة  ال�سورية،  احل�سكة 
احليوانية"، مبينًا اأن "القطاع الزراعي تعر�ش لالهتزاز 
نتيجة �سيطرة تنظيم داع�ش عليه يف منطقة احلويجة 
الدين  و�سالح  ــاىل  دي يف  اأخــرى  ومناطق  بكركوك 

واالنبار". 
"امل�ساحة الزراعية التي �سيطر عليها تنظيم  اأن   وبني 
داع�ش تعترب من اهم املناطق يف العراق ملا تتمتع به 
اخلطة  اأ�سا�سها  على  بنيت  حيث  كبرية  اإمكانيات  من 

الزراعية العراقية".
ــة  ــه ج مــــــن   

اأخرى، قال ع�سو جمل�ش حمافظة نينوى لـ)اجلورنال(، 
خمتلف  نينوى  حمافظة  يف  داع�ش  تنظيم  "متويل  اإن 
القيارة  حترير  قبل  كان  حيث  االأخــرى،  املناطق  عن 
ي�سدر يوميا ما يقارب مائة �سيارة �سعر الواحدة ثالثة 
اآالف دوالر بعد ا�ستخراجه من االآبار النفطية"، مبينًا 
"امل�سدر الثاين لتنظيم داع�ش يتمثل بهيمنته على  اأن 
ال�سني حيث ميتلكان  البلديات والوقف  عقارات وزارة 
منها  ويجني  العامة  وال�ساحات  املحالت  من  املئات 

اأرباحا �سهرية تقدر مليارين دينار".
العقارات  ملف  ميتلك  داع�ش  "تنظيم  اأن  اإىل  ونــوه   
عليه  ح�سل  ان  بعد  عنه،  وواردة  �ساردة  كل  ويعرف 
خالل احتالله للمو�سل، فهو يجني منه اأمواال كثرية"، 
املحالت  من  العديد  ا�ستحدث  "التنظيم  اأن  اإىل  م�سريا 
اأموال  على  ح�سوله  اإىل  باالإ�سافة  الوقوف  و�ساحات 

الزكاة التي يتقا�سها �سنويا من املواطنني".
من  الــواحــد  املــرت  بتاأجري  قــام  "التنظيم  اأن  وتابع   
املو�سل  مبحافظة  ال�سعبية  االأ�ــســواق  يف  الب�سطيات 
املتجولني  الباعة  بينما  ديــنــار،  الــف   150 ب�سعر 
"كل  اأن  اإىل  الفتا  دينار"،  االف   10 �سهريا  يدفعون 
مواطن يراجع امل�ست�سفيات يجب اأن يدفع خم�سة االف  
اآالف   15 �سهريا  املدار�ش  طالب  يدفع  بينما  دينار 
ي�ستخدم  "داع�ش  اإن  حديثه،  العبار  ووا�سل  دينار".   
معملي اال�سمنت والكربيت وينتج ويبيع اإنتاجه، وقام 
موؤخرا بتحويل العقوبات التي يجلد بها املواطنني اإىل 
اأموال ترتاوح  بني 150 – 750 الف دينار وكل 
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اآالف دينار واملتو�سطة 50 الف دينار وال�ساحنة 120 
الف دينار". 

اإن  مو�سى،  زاهــر  ال�سحفي  قــال  ال�سياق،  نف�ش  يف   
املو�سل  مدينتي  من  الكهرباء  ينتج   داع�ش  "تنظيم 
والبنزين  الديزل  الإنتاج  النفط  بتكرير  ويقوم  والرقة، 
من امل�سايف التي حتت يده، واما الغذاء فهم يتعاملون 
الغذائية  املواد  ال�سترياد  وتركية  كردية  مافيات  مع 
اأن  مبينًا  املحلي"،  االنتاج  اإىل  باال�سافة  ملناطقهم 
انتاج  "داع�ش يتعامل مع املزارعني بنظام االآجل يف 

حما�سيلهم الزراعية".
 يف غ�سون ذلك، قال م�سوؤول االإعالم يف الفرع الرابع 
ع�رس للحزب الدميقراطي الكرد�ستاين، �سعيد مموزيني، 
يتاجر  حيث  داع�ش  لتمويل  اأخرى  م�سادر  "هناك  اإن 
مبحافظة  م�ست�سفى  اإن�ساءه  بعد  الب�رسية  باالع�ساء 
العائالت  من  باأ�سعار زهيدة جداً  الكلية  ل�رساء  نينوى 
امل�سطرة التي لي�ش لها مال، ويبيعها با�سعار باه�سة 
هو  داع�ش  لتنظيم  االآخــر  "امل�سدر  اأن  مبينًا  جداً"، 
من  الع�رسات  عرب  الن�ساء  لبيع  النخا�سة  �سوق  ان�ساءه 

الدوالرات وقام بعر�ش الن�ساء االيزديات وغريهن". 
التي  املناطق  يريد اخلروج من  �سخ�ش  "كل  اأن  واأكد   
ي�سيطر عليها يجب اأن يدفع ثالثة اآالف دوالر"، م�سريا 
الأنهم  جــداً  اغنياء  ا�سبحوا  داع�ش  "عنا�رس  اأن  اإىل 
الــدول  من  اال�سترياد  عرب  التجارة  على  م�سيطرين 

االجنبية باالالف الدوالرات".
من  دوالر  مليون   430 على  داع�ش  تنظيم  وا�ستوىل   
اإىل مليارين  البنك املركزي باملو�سل باالإ�سافة  فرع 
ما  فروعها  يبلغ  التي  اخلا�سة  امل�سارف  من  دينار 

يقارب 100 فرع.
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العراق يبحث مع مصر التعاون 
النفطي المشترك

 متكــن فريق الت�سنيع الوطنــي التابع لل�رسكة العامــة لتاأهيل منظومات 
الطاقــة الكهربائيــة احــدى ت�سكيــالت وزارة الكهربــاء مــن ت�سنيع مادة 

معطالت الفناديوم )مكمالت الوقود( بن�سف الكلفة باال�سواق العاملية.
 املتحــدث با�ســم وزارة الكهربــاء م�سعــب املدر�ــش ، اورد يف حديث "ان 
املــالكات الهند�سيــة يف الفريق متكنت مــن ت�سنيع املــادة امل�سافة اىل 
الوقــود الثقيل للمحطــات التوليدية الغازيــة واحلرارية، لتقليــل ال�سوائب 

التي تقوم الوزارة با�ستهالك مايقارب )١٥( الف طن �سنويًا منها".
 واكد املدر�ش، ان وزارة العلوم والتكنولوجيا ا�رسفت على عملية الت�سنيع 

و�سادقت على املنتج ومنحته �سهادة اجلودة العالية.
 وبــني ان وزيــر الكهربــاء قا�سم حممــد الفهداوي وجه بدعــم فريق العمل 
وت�سهيــل مهمته، حيث مت ان�ساء اول منظومــة ريادية للت�سنيع يف حمطة 
الــدورة احلرارية والتي قامت ب�سناعــة طن ون�سف من املادة ومت جتربة 
املنتج يف الوحدة ال�ساد�سة باملحطة، وكانت النتائج مطابقة للموا�سفات 

الفنية املطلوبة.

 اأعلنــت وزيــرة االعمــار واالإ�ســكان والبلديــات العامــة، اآن نافــع او�سي، 
موا�سلة منح قرو�ش االإ�سكان مبوجب مبادرة البنك املركزي العراقي، يف 
حني بينــت اأن ال�سندوق اأجنز 4384 قر�سًا خــالل اأيلول 2016، موؤكدة 
اأن الــوزارة و�سعت "اآليــة �سهلة" لتمكني املواطنني مــن متابعة اإجراءات 

معاملته وجتنيبه عناء مراجعة مقر ال�سندوق وفروعه باملحافظات.
 وقالــت الوزيرة، يف بيــان ورد )اجلورنال(، اإن "دائــرة �سندوق االإ�سكان 
العراقي اإحد ت�سكيالت الوزارة، توا�سل االإجراءات الالزمة ل�سري املعامالت 
االإقرا�سيــة علــى وفــق مبادرة البنــك املركــزي"، م�ســرية اإىل اأن "الدائرة 
اأجنزت اأربعة اآالف و384 دفعة اإقرا�سية خالل اأيلول 2016، مق�سمة على 
ثــالث دفعات، اأولها �سمــت األفني و154 دفعة، والثانيــة 562، والثالثة 
األــف و668 دفعــة".  واأ�سافــت او�سي، اأن "ال�سنــدوق م�ستمر يف عمليات 

الك�سف على الوحدات ال�سكنية يف بغداد واملحافظات".

 اأعلــن جمل�ــش حمافظــة الب�ــرسة اأن الطلــب املقــدم اإىل جمل�ــش النــواب 
بتخ�سي�ــش %10 مــن اإيــرادات النفط املنتج من حقولهــا �سمن موازنتها 
املاليــة للعام 2017 املقبل، �ستتم مناق�سته خــالل جل�سات جمل�ش النواب 
االأ�سبــوع املقبــل.  وكان ع�سو جلنة النفــط والطاقة النيابيــة اإبراهيم بحر 
العلوم ذكر،يف ت�رسيح �سحفي ان طلب جمل�ش حمافظة الب�رسة بتخ�سي�ش 
%10 من اإيرادات النفط املنتج من حقولها �سمن موازنتها املالية 2017، 

�ستتم مناق�سته خالل جل�سات جمل�ش النواب االأ�سبوع املقبل.

 بعــد اأن �سهدت ا�سعار �رسف العمــالت ال�سعبة ارتفاعًا 
امــام الدينــار العراقــي خــالل االيــام التــي م�ست،اكــد 
خمت�ســون اإن �سعــر �ــرسف الــدوالر االمريكــي مقابــل 
الدينــار العراقــي �سي�سهــد تراجعــًا كبــرياً خــالل االيام 
املقبلــة وخ�سو�ســًا بعــد انتهــاء العمليــات الع�سكريــة 
وحتريــر االرا�سي املغت�سبــة من قبل ع�سابــات داع�ش 

الرحيــم  االجراميــة.  ودعــا اخلبــري االقت�ســادي عبــد 
الطائي، اإىل تفعيــل القاعدة ال�سناعية والزراعية لزيادة 
االنتــاج ال�سلعــي، من اأجــل تقليل اال�ستــرياد من اخلارج 
وبهــذا �سيقــل الطلــب على الــدوالر مــن اجــل اال�سترياد، 
متوقعــًا ان ا�ستقــرار العملــة الوطنيــة مرهــون بتح�ســن  
االو�ســاع االمنية التي لعبت دورا كبريا يف زيادة الطلب 
على الدوالر مع ثبات املعرو�ش منه مما ادى اىل ارتفاع 
�سعــره ومن ثــم انخفا�ش قيمة الدينــار، مبينا اأن حترير 

حمافظــة نينوى من ع�سابات داع�ــش االرهابية �سينهي 
العمليات احلربية وبهذا �ست�ستقر االو�ساع االمنية ب�سكل 
كبــري و�ستنعك�ش ايجابــًا على االقت�ســاد العراقي وعلى 
الدينــار خ�سو�ســا، كــون ال�سبــب الرئي�ش لتذبــذب �سعر 
�رسف الدينار �سينجلــي، وتتح�سن عملة العراق الوطنية 
وتكون مرتفعة اأمام العمالت ال�سعبة.  من جانبه اخلبري 
يف �سوؤون املال ق�سي عبــد احل�سني �رسح لـ)اجلورنال( 
بــاأن مزاد البنك املركزي العراقــي عبارة عن توازن بني 

العر�ــش والطلــب، الدينــار العراقي والــدوالر االمريكي، 
وا�ستطاع املركزي ولغايــة االن املحافظة على ا�ستقرار 
�سعر الدينار العراقي، وا�سار اىل ان املركزي له دور مهم 
يف ا�ستقــرار �سعر الدينار من خــالل مزاد العملة اليومي، 
كمــا ان االجــراءات االخــرى لها دور مهــم اي�سا يف رفد 
االقت�ســاد العراقــي مبــا يخــدم اجلميــع. وا�ســاف "ان 
القطــاع امل�ــرسيف يتقــدم من خــالل النظــام امل�رسيف 

اجليد".

 بحــث وزيــر النفــط العراقي جبــار اللعيبي اأم�ــش االثنني خــالل ا�ستقباله 
ال�سفــري امل�ــرسي يف العراق احمــد ح�سن دروي�ش، تفعيــل مذكرات التفاهم 
بني اجلانبني وتعزيز التعاون الثنائي بني البلدين يف قطاع النفط والغاز.

 وبح�سب بيان لوزارة النفط ورد )اجلورنال( فاأن اللعيبي �سدد على �رسورة 
تعزيــز العالقــات االقت�ساديــة والتجارية بــني العراق وم�ــرس وتطويرها 

ال�سيما يف قطاع �سناعة النفط والغاز.
 ودعــا اللعيبــي اإىل "تفعيل مذكــرات التفاهم بني البلديــن يف قطاع النفط 
وتنفيذهــا على ار�ش الواقع وتو�سيــع م�ساركة ال�رسكات النفطية امل�رسية 
يف العقــود اال�ستثماريةالتــي تعلــن عنهــا الــوزارة وخ�سو�ســا مــا يتعلق 

بتطوير البنى التحتية وقطاع الت�سفية والغاز".

 ناق�ــش �سندوق اإعادة االعمــار للمناطق املت�رسرة 
مــن العمليات االرهابيــة الو�سع ال�سحــي للمناطق 
توفــري  وكيفيــة  قريبــا  �ستحــرر  والتــي  املحــررة 

امل�ستلزمات ال�رسورية لهذا القطاع احليوي.
 وذكــر بيــان ورد لـــ )اجلورنــال( اأم�ــش االثنني "ان 
رئي�ــش ال�سنــدوق عبــد البا�سط تركــي �سعيد وخالل 
اجتماعــه مــع عدد مــن حمافظي املناطــق املحررة 
من بينهــم حمافظي )االنبار، �ســالح الدين( ونائب 
حمافــظ نينــوى ونائــب حمافظ كركــوك وممثل عن 
حمافظــة دياىل، قال اإن قطــاع ال�سحة من اأولويات 

عمــل ال�سنــدوق لــذا اأخذ علــى عاتقه و�ســع اال�س�ش 
املهمــة مــن اأجــل تهيئــة هــذا القطــاع يف املناطق 

املحررة ودرا�سة االمكانيات التي �ستوفر له".
 واأ�ســاف تركي اأن املجتمعــني اأكدوا �رسورة توفري 
البنــى التحتيــة للقطــاع ال�سحــي من خــالل اتباع 
االأ�س�ــش واملعايري احلديثة يف اعــادة االعمار، الفتًا 
اإىل اأنــه جرى حتديــد اأولويات امل�ساريــع التي يجب 
املبا�ــرسة بها يف هذه املحافظــات وتكليف املكتب 
االإ�ست�ســاري الهند�ســي بو�ســع الت�ساميــم وجداول 

الكميات لهذه امل�ساريع.
 ونوه تركي بح�سب البيان اىل "ان ال�سندوق �سيتابع 
ملــف القطاع ال�سحــي يف املناطق املحــررة والتي 

�ستحــرر قريبًا بالتعــاون مــع اأدارة املحافظات يف 
تلــك املناطق واأختيار ان�سب الطرق واأ�رسعها لتوفري 

اخلدمات ال�سحية ملواطنيها".
املناطــق  اعمــار  اعــادة  �سنــدوق  اأن  اىل  ي�ســار   
املت�ــرسرة مــن االرهــاب اأعلــن يف 27 اآب 2015، 
عــن حاجته الأكرث مــن ترليون دينــار الإعمار جميع 

املناطق املحررة.
 وكان جمل�ــش اأمنــاء �سنــدوق اإعمــار املحافظــات 
املت�ــرسرة عقــد، يف )26 متــوز 2015(، اجتماعــه 
اأنــه  اإىل  واأ�ســار  ال�سنــدوق،  �سيا�ســة  لر�ســم  االأول 
�سيعقــد اجتماعــًا �سهريــًا مب�ساركــة وكالء الوزارات 
املعنيــة وروؤ�ســاء جمال�ــش املحافظــات املت�رسرة 

وحمافظيهــا، وفيمــا اأكــد رئي�ــش جمل�ــش حمافظــة 
بغــداد اأن ال�سندوق اأعد خطة عمــل الإعمار املناطق 
املت�رسرة ب�سكل ح�ساري، ك�سف عن عزم ال�سندوق 

عقد موؤمتر يف كرد�ستان.
 ،)2015 )9 متــوز  اأقــر، يف  الــدويل  البنــك   وكان 
م�رسوعــًا جديــداً للعــراق يرمــي اىل اإعــادة اإعمــار 
وتاأهيــل البنيــة التحتيــة التــي دمرهــا ال�رساع يف 
البــالد وا�ستعــادة اخلدمــات يف املناطــق اخلا�سعة 
ل�سيطــرة احلكومة، وفيما بــنينّ اأن برنامج امل�ساعدة 
يبلــغ 350 مليــون دوالر، اأكــد اأن هــذا الربنامج هو 
جــزء مــن برنامج اأكــرب �سيتــم تنفيذه خــالل خم�ش 

�سنوات يف حمافظتي �سالح الدين ودياىل.

تركي: تأهيل البنى التحتية 
الصحية للمناطق المحررة

المدرس: صنعنا مكمالت الوقود 
بنصف الكلفة العالمية

صندوق اإلسكان: إنجاز 4384 قرضًا 
خالل أيلول الماضي

البزوني: البرلمان سيناقش طلب 
البصرة تخصيصات مالية  خبراء: قيمة الدينارستشهد ارتفاعا ازاء الدوالر مع استقرار العراق أمنيا
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