
اأن حترير املو�صل من تنظيم  اأكد عدد من االقت�صاديني،   
اال�صتثمار  تن�صيط  على  ايجابي  ب�صكل  �صينعك�س  داع�س 
ال�رشكات  اأن  مو�صحني  الللبللاد،  يف  اخلللا�للس  والقطاع 
الو�صع  ا�صتقرار  ب�صبب  وذلك  الباد  اإىل  �صتاأتي  االجنبية 

االمني يف العراق بعد حترير املو�صل.
الربملان  يف  واال�صتثمار  االقت�صاد  جلنة  ع�صو  وقللال   
"حترير املو�صل من ع�صابات داع�س  اإن  الغريري،   كامل 
والقطاع  اال�صتثمار  لتن�صيط  مقدمة  �صيكون  االإرهابية 
اجلديد  اال�صتثمار  "قانون  اأن  مو�صحا  بالباد"،  اخلا�س 
احلرية  يعطي  �صابق  وقللت  يف  عليه  الت�صويت  مت  الللذي 
باالنفتاح على جميع ال�رشكات االأجنبية لكن هذا االنفتاح 

مرتبط بالو�صع االأمني".
هيئة  مع  اتفقت  ال�رشكات  بع�س  "هناك  اأن  وا�للصللاف   
اال�صتثمار لفتح امل�صانع املعطلة واليوم نحن حتت و�صع 
م�صريا  للعراق"،  االأجنبية  ال�رشكات  بدخول  الي�صمح  اأمني 
اإىل اأن "ال�رشكات االأجنبية لديها حالة تخوف من الو�صع 
على  االأبلللواب  �صتفتح  ي�صتقر  وعندما  الباد  يف  االأمني 

م�رشاعيها لدخول هذه ال�رشكات خلدمة العراق".
من جهة اخرى، توقع رئي�س دائرة العاقات اخلارجية يف 
العراق، فاح م�صطفى بكر، بنمو  اإقليم كرد�صتان  حكومة 
مدينة  ا�صتعاديت  اذا  املقبلة  الفرتة  العراق خال  اقت�صاد 

املو�صل من تنظيم داع�س.
بحقيقة  الواعني  االأجانب،  "امل�صتثمرين  اإن  بكر،   وقال 
داع�س،  مع  احلرب  بعد  بناء  اإعادة  اإىل  بحاجة  العراق  اأن 
االأمني،  اجلانب  �صا�صة  من  تاأكدوا  اإذا  فيما  اإليه  �صياأتون 
بعد الق�صاء على تنظيم داع�س نهائيًا وا�صتعادة املو�صل، 
م�صتويات  اإىل  العراقي  االقت�صاد  و�صع  من  �صريفع  مما 

جديدة".
كرد�صتان  اإقليم  وزراء  رئي�س  اأكللد  اآخللر،  جانب  من   

اأن حترير  العراق نيجريفان البارزاين،  
مللديللنللة املللو�للصللل من 

�للصلليللطللرة 

تنظيم داع�س �صيكون له تاأثري اإيجابي على اقت�صاد االإقليم.
ايجابي  تاأثري  املو�صل  لتحرير  "�صيكون  البارزاين،  وقال   
"حترير  اأن  مو�صحًا  كرد�صتان"،  اإقليم  اقت�صاد  على  كبري 
امل�صاكل  جميع  تنحل  ولللن  �صيا�صية،  م�صاألة  املو�صل 
اتفاقية  اإخراج داع�س منها، فمن ال�رشوري وجود  مبجرد 
ما  ملرحلة  نينوى  حمافظة  مكونات  بني  م�صبقة  �صيا�صية 
اأم�س  اأول  نينوى  حترير  عملية  وانطلقت  التحرير".   بعد 
يف  جيدا  تقدما  وحققت  االأمنية  القوات  جميع  مب�صاركة 
البنى  على  احلفاظ  اإىل  باالإ�صافة  املا�صيني  اليومني 

التحتية للمحافظة.
التميمي  علي  االقت�صادي  اخلبري  قال  ذلك،  غ�صون  يف   
بعد  جيدا  حت�صنا  �صي�صهد  البلد  "اقت�صاد  اإن  لل)اجلورنال(، 
حترير املو�صل وذلك من خال  جميء ال�رشكات االجنبية 
املت�رشرة  املناطق  اعمار  عملية  يف  وامل�صاركة  البلد  اإىل 
اعمار  حملة  �صي�صهد  "البلد  اأن  واأكد  داع�س".   تنظيم  من 
كبرية خ�صو�صا اأنه يبحث مع املانحني الدوليني ب�رشورة 
امل�صاركة يف اعمار البلد"، منوها اإىل اأن "قانون اال�صتثمار 
من  الكثري  وفيه  ال�صابقة  الفرتة  يف  الربملان  اقللره  الللذي 

الت�صاهيل للم�صتثمر �صيجلب ال�رشكات االجنبية".
 بينما، قال املتحدث با�صم وزارة النفط عا�صم جهاد،  اإن 
يتح�صن  مل  ما  ا�صتئنافها  ميكن  ال  التاأهيل  اإعادة  "عملية 
ان  اإىل  م�صريا  املو�صل"،  معركة  باإمتام  االأمني  الو�صع 
وزارة النفط حفرت خنادق للحيلولة دون ت�رشب النفط يف 

القيارة اإىل نهر دجلة.
الدويل  والتحالف  اجلوية  والقوة  اجلي�س  طريان  واأ�صعف   
املللقللرات  ا�صتهداف  عللرب  املللو�للصللل  يف  داعلل�للس  اقت�صاد 

اإىل  النفط  نقل  و�صاحنات  بنوك  من  لهم  الرئي�صية 
الللدول.  يف نف�س  تركيا وغريها من 

اخلبري  قللال  ال�صياق، 

"حترير  اإن  لللل)اجلللورنللال(،  احلللمللداين  عمر  االقت�صادي، 
املو�صل من تنظيم داع�س االرهابي بداية لتح�صن اقت�صاد 
البلد وذلك من خال حت�صني زراعة احلنطة وال�صعري الذي 
ت�صتهر بها املحافظة"، م�صريا اإىل اأن "العراق يجب ان يفعل 
دوره يف جلب ال�رشكات االجنبية من اجل اعمار البلد بعد 
املنظمات  مع  التعاون  خال  من  وذلللك  املو�صل  حترير 
الدولية مثل �صندوق النقد الدويل والبنك الدويل وغريها". 
مدينة  اأهللايل  ا�صتقطاب  اللل�للرشوري  "من  اأنلله  اإىل  ولفت   
ن�صبتي  تخفيف  اأجللل  مللن  العمل  يف  ودجمللهللم  املو�صل 
الو�صع  على  ايجابي  ب�صكل  ينعك�س  مما  والفقر  البطالة 
االأمني واالقت�صادي يف املحافظة"، منوها اإىل اأن "اعمار 
عديدة  �صنوات  اإىل  يحتاج  املو�صل  يف  واللللرتاث  االثللار 
مع  التن�صيق  يحتاج  وهذا  وجرفها  دمرها  االرهللاب  الأن 

ال�رشكات العاملية".
احتال  بعد  كبرية  النتكا�صة  العراقي  االقت�صاد  تعر�س   
التحتية  البنى  دمرت  اإذ   ،   2014 حزيران  يف  املو�صل  
والق�صف  املللعللارك  ب�صبب  حمافظات  ثللاث  مللن  الأكللر 
امل�صتمر من طريان اجلي�س والقوة اجلوية والتحالف الدويل 
اأموال البنوك واوقف  اأن داع�س ا�صتحوذ على  اإىل  اإ�صافة   ،
العديد من املنافذ التجارية وقدرت اخل�صائر املالية للعراق 
وفق  دوالر  مليار   300 من  باأكر  املا�صي  العام  خال 
العراق  على  ترتبت  مالية  ديونًا  اأن  كما  االقت�صاد،  خرباء 

اأ�صلحة  �رشائه  بعد  دوالر  مليار   21 من  باأكر 
بالدفع باالآجل.
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 �صللجل �صللعر الذهب العراقي من عيار 
21، 206 اآالف دينار عراقي للمثقال 
الواحللد وبلغ �صللعر الذهب العراقي من 
206 اآالف و135  21 اليللوم،  عيللار 
دينللارا عراقيللا، فيمللا �صللجل �صللابقا 
للمثقللال  دينللارا  و90  اآالف   205
الواحللد. ي�صللار اىل ان املثقللال الواحد 
مللن الذهللب ي�صللاوي خم�صللة غرامات 
ال�صللوق العراقللي باملثقال  ويتعامللل 

الذي يعادل 5 غرامات من الذهب .

مدعومللة  النفللط  اأ�صللعار  ارتفعللت   
بانخفا�س الدوالر االأمريكي يف الوقت 
الللذي يقول فيلله عدد مللن املحللني اأن 
االأ�صللواق العاملية قد ال تكللون متخمة 
باملعرو�س مثلما ي�صللري اآخرون وذلك 
قبل اجتمللاع مقرر ملنتجللي النفط يف 
اأوبللك يف نوفمللرب ت�رشيللن الثللاين قللد 

يقررون فيه خف�س اإنتاج اخلام.
 و�صللاهم اقرتاح طرحته منظمة البلدان 
امل�صللدرة للبللرتول )اأوبللك( يف نهايللة 
اأو  االإنتللاج  املا�صللي خلف�للس  ال�صللهر 
تثبيتلله يف ارتفللاع اأ�صللعار اخلام فوق 
50 دوالرا للربميللل ولكنلله مل يرتفللع 
كثللريا عن هذا امل�صللتوى نظرا لت�صللكك 
قللدرة  يف  ال�صللوق  يف  املتعاملللني 
املنظمللة على التو�صللل التفللاق حمدد 

وتنفيذه.

 اعلللن مكتللب املفت�للس العام لللوزارة 
ح�صللم  عللن  الثاثللاء  ام�للس  املاليللة 
ق�صللايا و�صللفها بالل”مهمة” وادانة 
ثاثة موظفني من ا�صحاب الدرجات 
اخلا�صللة وقللال املكتب يف بيللان له 
مللن  متكللن  انلله  لل)اجلورنللال(،  ورد 
ح�صم ق�صللايا مهمة وخمالفات خال 
ال�صللنة اجلاريللة  الن�صللف االول مللن 
مللن  موظفللني   )3( مبوجبهللا  وادان 
الدرجللة اخلا�صللة )مديريللن عامني( 
يف وزارة املالية. واأو�صللح البيان ان 
املخالفللات املذكللورة متثلللت باأبرام 
عقود و �رشف رواتب وق�صايا اخرى 

ت�صببت بهدر للمال العام.

توقعات بقدوم الشركات األجنبية إلى العراق بعد تحرير أم الربيعين

فساد كهرباء الفرات األوسط

النزاهة البرلمانية تكشف عن وجود 90 عقدا بشبهة فساد منذ 2013 
ان  �صللحفي  حديللث  يف  الدفاعللي  وقللال   
النزاهللة  هيئللة  اىل  و�صلللت  "معلومللات 
الربملانية ك�صللفت عن وجود �صللبهات ف�صاد 
ببع�للس عقللود جتهيللز و�صلليانة ملحطللات 
يف مديرية الفرات االأو�صللط وخا�صللة حمطة 
امل�صلليب احلرارية"، مبينا انه "بعد مراجعة 
هذه العقود الحظنا وجود اكر من ٩٠ عقدا 

منذ عام ٢٠١٣ اىل يومنا هذا".
 واأ�صللاف الدفاعللي ان "اللجنة وجدت اغلب 
ا�صللعار هللذه العقللود تعللد مرتفعللة جللدا بل 
م�صللاعفة مما يعني انه هناك هدر كبري يف 
املال العام وتاعب يف املوا�صللفات الفنية 
علللى  املحالللة  املناق�صللات  يف  املطلوبللة 
ال�رشكات"، م�صللريا اىل ان "الك�صللف مت بناء 
على مرا�صلللة ال�رشكات املنتجة وامل�صللنعة 
لهذه املواد وعرو�صللها ومقارنتها با�صللعار 
العقللود املحالة على بع�س ال�للرشكات التي 

قامت بالتنفيذ".
 وتابللع الدفاعللي ان "الللوزارة مل تتخللذ ي 
اجراء جتللاه هللذه ال�صللبهات والتاعب على 
الرغللم مللن و�صللول عدد مللن ال�صللكاوى اىل 
مكتب وزير الكهربللاء ومكتب املفت�س العام 
النزاهللة  "جلنللة  ان  اىل  الفتللا  بالللوزارة"، 
النيابية اتخذت عدة تو�صيات وجهت لوزير 
الكهربللاء منها فتح حتقيق وابعاد العنا�رش 
الفا�صللدة وعدم التعامل مع ال�للرشكات التي 
عمللوالت  وتدفللع  باملوا�صللفات  تتاعللب 
وكذلك �صلليتم احالة امللف اىل هيئة النزاهه 

واالدعاء العام".
 يذكر ان وزارة الكهربللاء تعد اأكر الوزارات 
العراقية التي اتهمت بق�صللايا ف�صللاد اأو عدم 
الكفللاءة بعللد �صللنة 2003، ال�صلليما يف ظل 
االأزمللة الكهربائية املزمنة التي تعاين منها 
الباد، وعدم جناعة اإجللراءات الوزارة برغم 

املبالغ الطائلة التي خ�ص�صت لها.
 يف �صللياق اآخر تعهللد وزير الكهرباء قا�صللم 
الفهداوي بدعم ال�رشكات اجلادة وحما�صللبة 
توزيللع  م�صللاريع  الجنللاز  منهللا  الفا�صلللة 

الطاقللة، مطالبللا ال�رشكات ب�للرشورة تنفيذ 
لتثقيللف املواطنللني يف  اإعاميللة  حمللات 

مناطق اال�صتثمار.
 وقللال الفهللداوي اإن "الللوزارة تتعامللل مع 
�رشكات قوية ور�صينة و�صيتم تقييمها على 
هذا االأ�صا�س، كون احتمالية الف�صل �صينعك�س 
�صلللبا على هذه ال�رشكات، مبينا انه "�صلليتم 
دعم ال�رشكات اجلادة ب�صكل كبري فيما �صيتم 

حما�صبة وماحقة ال�رشكات املتلكئة".
 ودعا الفهداوي ال�رشكات اىل "العمل بخطى 
واثقللة و�رشيعللة الإجناز م�رشوع اال�صللتثمار 
يف قطللاع توزيللع الطاقللة الكهربائيللة مللن 
اجل االإ�صللهام يف اإنهاء االأزمللة التي اأرهقت 

املواطن العراقي".
وطالب الفهللداوي ال�رشكات بل"تنفذ حمات 
مناطللق  يف  املواطنللني  لتثقيللف  اإعاميللة 
هنللاك  تكللون  وان  اال�صللتثمار،  اإحللاالت 
اجتماعات اأ�صللبوعية مع االإدارات العليا يف 
الللوزارة من اجل االطللاع على جداول تقدم 
العمللل، وباملقابللل �صللتقوم الللوزارة بتقدمي 

امل�صللورة الكاملللة لهللم ومبللا يخللدم جناح 
امل�رشوع".

وزارة  اعلنللت  حيللث  نف�صلله  القطللاع  ويف   
الكهربللاء، عللن ا�صللتهداف خط نقللل الطاقة 
 – )ديللاىل  الفائللق  ال�صللغط  الكهربائيللة 
من�صللورية(، مبينللة اأن اال�صللتهداف مل يوؤثر 

على عمل املنظومة الكهربائية. 
الللوزارة م�صللعب  با�صللم  املتحللدث  وقللال   
"مت  )اجلورنللال(،  ورد  بيللان  املدر�للس، يف 
الكهربائيللة  الطاقللة  نقللل  خللط  ا�صللتهداف 
ال�صللغط الفائق )دياىل – من�صورية( )400 
ك . ف(، اأم�للس، بعمللل اإرهابللي مللن خللال 
تفجري عبوات نا�صللفة اآدت اىل �صللقوط ثاثة 
اأبللراج )-229 -230 231(، مما اأدى اىل 

انف�صال اخلط".
 واأ�صللاف املدر�س، اأن "ا�صللتهداف هذا اخلط 
مل يوؤثللر علللى عمللل املنظومللة الكهربائيللة 
املن�صللورية  حمطللة  اأنتللاج  ينقللل  كونلله 
الغازيللة التللي مل تدخللل للخدمة حلللد االآن" 
، مبينللا اأن "املللاكات الهند�صللية والفنيللة 

العاملللة يف املديريللة العامللة لنقللل الطاقة 
الكهربائية ملنطقة الفللرات االأعلى، با�رشت 
باأعمال ال�صيانة وباإ�صناد من رجال �رشطة 

الكهرباء الإعادة اخلط اىل اخلدمة".
"الللوزارة نا�صللدت  اأن  واأ�صللار املدر�للس اىل 
جمل�للس حمافظللة ديللاىل واجلهللات االأمنية 
لتوفري احلماية الازمة خلطوط نقل الطاقة 
التابعللة  االأخللرى  واملواقللع  الكهربائيللة 
لوزارة الكهرباء ل�صللمان ا�صللتمرارية جتهيز 
املواطنللني بالطاقللة الكهربائيللة، كون هذه 
العمليات ت�صللتنزف مللوارد الللوزارة املالية 
والب�رشيللة، ف�صللًا عللن تاأخريهللا للخطللط 
املو�صللوعة يف حت�صللن واقللع الكهربللاء يف 

البلد".
وغالبللا مللا يتعر�للس خطللوط نقللل الطاقة 
وخا�صللة عللرب ديللاىل، اىل اأعمللال تخريبية 
يللوؤدي اىل توقللف اإمللداد الطاقللة عللرب هللذا 

اخلطوط لعدة اأيام.
 وي�صتورد العراق الطاقة من اإيران عرب اأربعة 

خطوط للطاقة مبقدار 1000 ميغاواط.

 ك�ضف ع�ضو جلنة 
النزاهة يف الربملان 

العراقي طه الدفاعي عن 
وجود �ضبهات ف�ضاد الكرث 

من 90 عقدا بتجهيز 
و�ضيانة ملحطات كهرباء 
الفرات االأو�ضط،  م�ضريا 
اىل ان الوزارة مل تتخذ 

اأي اجراء اجتاه هذه 
ال�ضبهات والتالعب.

بغداد - خاص

بغداد ـ سالم الربيعي

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

1250
1350
1250
3500
2750
1500
2500
3250
4000
2500
5500

470000

450000

440000

470000

510000

250000

500000

500000

157000

160000

170000

70000

150000

25000

210000

250000

50000

15000

11500

20000

4300

حركة 
الطائرات

FZ211 IA966QR458IF762 Z4100 RJ810IA244IA124 ABY368 TK1202IA124IRA3427 IA152 IA948IA102IA918
دبي القاهرةالبحرين-نجفسليمانية باكودبيعمان الشارقه طهراندوحهاسطنبول اربيل سلميانيةدبيستوكهولماربيل

الرحلة 

المدينة

09:50 15:0015:30 15:00 12:3010:0017:00 16:30 10:3016:1015:45 10:00 11:1511:0010:0015:00 وقت المغادرة

09:15 12:0015:1013:00 14:00 11:0009:0009:00 15:50 09:009:0013:30 09:30 11:0000:1012:00 وقت القدوم


