
ك�سف م�سدر يف هياأة اال�ستثمار الوطنية، اأن �رشكة هنوا 
ال�سكنية  املجمعات  بناء  عن  التوقف  ب�سدد  الكورية، 
الطلب، بعد  �سمن م�رشوع مدينة ب�سماية ب�سبب �سعف 
األف   100 اأ�سل  من  �سكنية،  وحدة  االف  ثالثة  توزيع 

وحدة �سكنية.
عن  حتدثت  التي  التوقعات  �سحة  ا�ستبعد  حني  ويف 
�سكنية  وح��دة  الف   72 من  اأك��ر  على  طلبات  ت�سجيل 
الوحدات  قيمة  من   25% يدفعوا  اأن  ينبغي  ملواطنني 
املربع  للمرت  دوالرا   630 ب�سعر  عليها  �سجلوا  التي 
عدد  تلكوؤ  تواجه  اال�ستثمار  هياأة  اأن  اإىل  اأ�سار  الواحد، 
كبري من امل�سجلني يف دفع االق�ساط امل�ستحقة لل�رشكة 
طيلة  امل�رشوع  اجناز  ن�سب  تدين  بعد  ال�سيما  الكورية، 

ال�سنوات املا�سية.
قال امل�سدر الذي طلب حجب ا�سمه، يف مقابلة اأجرتها 
من   10% ت�سلمت  الكورية،  "ال�رشكة  اأن  )اجل��ورن��ال( 
القيمة الكلية للعقد والبالغة �سبعة مليارات و775 مليون 
احلكومية  وامل�سارف  العمل،  بداية  قبل  دوالر، 
ذلك  بدفع  تكفلت  التي  هي 

كان   امل�سارف  لهذه  "املقرر  اأن  اإىل  م�سرياً  املبلغ"، 
عدد  ت�سويق  ليكتمل  �سكنية،  وحدة  األف   30 ت�سرتي  اأن 
يف  �سكنية  وحدة  الف   100 البالغة  ال�سكنية  الوحدات 

ت�سميم املدينة.
الثالثة،  احلكومية  "امل�سارف  اأن  امل�سدر،  واأ�ساف 
متكفلة بدفع %75 من قيمة الوحدات ال�سكنية لل�رشكة 
اق�ساطه على مدى  يدفع  املواطن  ان  يعني  الكورية، ما 
التي تاأخذ  الكورية  20 �سنة للم�سارف، ولي�س لل�رشكة 

اأموالها ب�سكل �رشيع".
وحتملت احلكومة مليار دوالر من تكلفة م�رشوع مدينة 
اإ�سافة  التحتية،  البنى  منها مب�ساريف  تكفاًل  ب�سماية، 

لتحملها %50 من فوائد امل�سارف.
واأكدت الهياأة الوطنية لال�ستثمار يف اأكر من منا�سبة، 
مدينة  اأن  االأعرجي،  �سامي  رئي�سها  ل�سان  على  ال�سيما 
اأهم م�رشوع يف  ب�سماية متثل م�رشوعًا واعداً، بل تعده 
كما  للمواطن،  به  املوجود  والدعم  والت�سهيالت  العراق، 
لبناء  م�رشوعها  من  جزء  ب�سماية  اأن  اإىل  الهياأة  ت�سري 
الن�سب  املحافظات، بح�سب  لعموم  �سكنية  مليون وحدة 

ال�سكانية.
وُعّد م�رشوع مدينة ب�سماية اجلديدة اول واكرب م�رشوع 
العراق، حيث تقع مدينة ب�سماية اىل  تنموي يف تاريخ 
اجلنوب ال�رشقي من مدينة بغداد وتبعد نحو 
ح��دود  ع��ن  ك��م   )10(

بغداد-  بني  الرابط  ال��دويل  الطريق  على  بغداد  مدينة 
ان  املوؤمل  ومن  هكتار،   1.830 م�ساحة  وعلى  كوت، 
عدد  واجمايل  �سخ�س  األف   600.000 نحو  ت�ستوعب 
الوحدات ال�سكنية هو 100.000 األف وحدة، كما ينبغي 
ان�ساء �سبكة من البنى التحتية من كهرباء وماء و�سوارع 
رئي�سية، ا�سافة اىل املرافق العامة التي �ستقوم حكومة 
والدينية  التعليمية  املرافق  ومنها  بتطويرها  العراق 
املياه  معاجلة  حمطات  واي�سا  والتجارية،  والرتفيهية 
الوطنية  الهياأة  وتِعد  ال�سحي،  ال�رشف  مياه  ومعاجلة 
 600000 حياة  اجلديدة  ب�سماية  متالأ  باأن  لال�ستثمار 
األف عراقي بال�سعادة و�ستكون من اكر املدن متيزا يف 
العراق ومنطقة ال�رشق االو�سط واول م�رشوع عمالق من 

م�ساريع برناجمها لالإ�سكان الوطني.
 3/4/2016 يف  لال�ستثمار،  الوطنية  الهياأة  وبا�رشت 
توزيع الوجبة االأوىل من الوحدات ال�سكنية يف م�رشوع 
مدينة ب�سماية على امل�سجلني والبالغة )3000( وحدة 
امل�رشوع  موقع  يف  ُنظمت  احتفالية  خ��الل  �سكنية 
العراقي  ال��ن��واب  جمل�س  اأع�����س��اء  م��ن  ع��دد  بح�سور 

واملديرين العامني وممثلي اجلهات الر�سمية .
�سامي  لال�ستثمار  الوطنية  الهياأة  رئي�س  وا�ستعر�س 
حمله  ما  بكل  امل�رشوع  عمل  م�سرية  االأعرجي،  روؤوف 
اال�سكان  م�رشوع  من  منطلقًا  وحتديات  �سعوبات  من 
الوطني الذي تبنى اجناز م�رشوع املليون وحدة �سكنية 
يف اأرجاء العراق والذي اأطلقته الهياأة الوطنية لال�ستثمار 
الوحدات  من  العراق  حاجة  تقدير  بعد 
مبليوين  ال�سكنية 

وحدة �سكنية من قبل وزارة التخطيط .
وبني ان البداية كانت يف م�رشوع مدينة ب�سماية ال�سكني 
وامل�سارف  املواطن  بني  حقيقية  �رشاكة  مثل  ال��ذي 
مبلغ  بدفع  امل�رشوع  ب��داأ  حيث  وامل�ستثمر،  احلكومية 
قبل  من  امل�رشوع  قيمة  من   )  %  25( البالغ  املقدمة 
 ( ال�  اأن تنفذ   امل�سجلني كبداية مطمئنة للم�ستثمر على 
% ( املتبقية على مدى )7( �سنوات وبواقع )25(   75

الف وحدة �سكنية �سنويًا .
موؤكداً اأن هذه البداية متثل فاحتة خري للم�رشوع وتعرب 
عن جهود كبرية من قبل جهات خمتلفة يف الدولة ممثلة 
العامة  والهيئة  العالقة  ذات  العراقية  ال���وزارات  بكل 
واملراكز  واالأ�سكان  االأعمار  ل��وزارة  التابعة  للمباين 
للخربة  وتتويج  العراقية  اجل��ام��ع��ات  يف  املخت�سة 
التي تتمتع بها �رشكة )هانوا( املنفذة  الفنية  والكفاءة 
للم�رشوع والتي مل تدخر جهداً لدفع عجلة امل�رشوع اىل 

االأمام .
مت  قد  متخ�س�سة  كورية   – عراقية  جلنة  اأن  م�سيفًا 
بال�سكن  االأنتقال  بربنامج  عملها  وبا�رشت  ت�سكيلها 
�سهر  مطلع  منهم  االأوىل  الوجبات  و�ستبا�رش  للم�سجلني 

ماي�س ايار املقبل وفق اآليه زمنية مدرو�سة .
من جانبه اأكد ) �سن كوان يو ( ممثل �رشكة هانوا الكورية 
ب�سكل  ب�سماية  مدينة  ت�سييد  ال�رشكة  ع��زم  اجلنوبية 
ال�سكان من  العاملية ويلبي احتياجات  يواكب املعايري 
املتطلبات احل�سارية، وانها �ستكون امنوذجًا يحتذى به 

يف منطقة ال�رشق االو�سط.
ومت خالل االحتفال توزيع املفاتيح على م�ستحقيها من 
ال�سكنية  الوحدات  على  مو�سعة  جولة  تلتها  امل�سجلني 

واملعامل.

التخطيط: زيادة معدالت الفقر 

إلى %30 ونسبة البطالة إلى 20%
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اقتصاديات العراق ضعف الطلب على شقق بسماية يوقف المشروع عند %3
بغداد- خاص

االغتراب الصناعي 

والتقسيم الدولــي للعمـل

اتفاق شراكة نفطية بين بي.بي 

وأدنوك بقيمة 2.22 مليار دوالر
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األوراق المالية

بح��ث وزير التخطيط �س��لمان اجلميلي مع ال�س��فري الروماين يف العراق 
الك��وب ب��رادا تطوي��ر العالق��ات الثنائي��ة يف املج��االت االقت�س��ادية 

واال�ستثمارية وتطوير قطاعات التنمية . 
وج��رت خ��الل اللق��اء بح�س��ب بي��ان ل��وزارة التخطي��ط، مناق�س��ة عدد 
م��ن مقرتحات امل�س��اريع الت��ي تقدمت به��ا احلكوم��ة الرومانية لدعم 
االقت�س��اد العراقي ، وهي ثالثة م�ساريع، اولها م�رشوع ت�سييد ر�سيف 
نه��ري يف حمافظة ذي ق��ار يهدف اىل تطوير واق��ع النقل النهري بني 
م��واينء الب���رشة واملحافظ��ات اجلنوبية مل��ا يتمتع به ه��ذا النوع من 
النقل من رخ�س ا�س��عاره وتوافر الظروف املنا�سبة له ، يف حني يتمثل 
مقرتح امل�رشوع الثاين بان�س��اء م�سنع ل�س��ناعة القطارات احلديثة يف 
الع��راق باالفادة من ال�رشكات الرومانية املتخ�س�س��ة يف هذا املجال، 
ام��ا مقرتح امل���رشوع الثالث فيق��وم على ا�س��ا�س م�س��اعدة العراق يف 
جمال العيادات الطبية املتنقلة وان�س��اء م�ست�س��فيات الطواريء ال�سيما 
يف املناط��ق املح��ررة حلاج��ة تل��ك املناط��ق اىل اخلدم��ات ال�س��حية 

والطبية. 

اأحبطت قوى االأمن الداخلي يف لبنان، عملية تهريب اأموال كبرية مزيفة 
اإىل العا�سمة بغداد، يف حني مل تعلق وزارة الداخلية على احلادث حتى 
ال�س��اعة. وك�سفت م�سادر اأمنية اأن "ف�س��يلة التفتي�سات يف �رشَية مطار 
رفي��ق احلريري الدويل، متكن��ت ام�س اجلمعة من اإحب��اط عملية تهريب 
كمية كبرية من االأموال املزيفة، قيمتها 400 األف دوالر اأمريكي، وهي 
عبارة عن 300 مليون دينار عراقي و150األف دوالر اأمريكي مزيف".

 واأو�س��حت �س��عبة العالقات العامة يف قوى االأمن الداخلي اللبنانية اأن 
العملية التي ح�س��لت »نتيج��ة عملية تفتي�س دقيق��ة«، اأظهرت اأن 300 
ملي��ون دينار عراقي و150 األ��ف دوالر )جميعها مزّيفة(، كانت خمّباأة 
يف حقيبة �س��حن، وكان يحاول اأحد امل�س��افرين العراقيني تهريبها اإىل 

بغداد ويدعى م. ع. )مواليد عام 1973(.

العالق��ات  الع��راق  يف  الهنغ��اري  ال�س��فري  م��ع  التج��ارة  وزارة  بحث��ت 
االقت�س��ادية والتجارية بني البلدين. وذكر بيان للوزارة ان "املدير العام 
لدائرة العالقات االقت�س��ادية اخلارجية عادل خ�سري عبا�س التقى ال�سفري 
الهنغاري اتيال تار ال�س��تعرا�س العالقات االقت�س��ادية والتجارية و�س��بل 
تطويره��ا ، باال�س��افة اىل بح��ث م���رشوع اتفاقي��ة التعاون االقت�س��ادي 
والتج��اري والعلم��ي والفن��ي ب��ني البلدي��ن به��دف التوقي��ع عليها خالل 
الع��ام املقبل بعد ا�س��تكمال االج��راءات القانونية الالزمة". وا�س��اف، ان 
"هذه االتفاقية اخذت بنظر االهتمام التغريات ال�سيا�س��ية واالقت�س��ادية 
احلا�س��لة ب��ني الع��راق وهنغاري��ا واملتمثل��ة باعط��اء دور اك��رب للقطاع 
اخلا�س يف عملية التنمية االقت�سادية باال�سافة اىل التعاون يف خمتلف 

املجاالت االقت�سادية".

حدد �س��وق العراق لالوراق املالية، يوم االثنني املقبل، موعداً الآخر جل�سة 
له للعام احلايل.

وقال ال�س��وق يف بيان، انه "ملنا�سبة قرب نهاية العام 2016 قرر جمل�س 
املحافظني بان تكون اخر جل�س��ة تداول له االثنني املوافق 26 من كانون 
االول". واأ�س��اف ال�س��وق" ان اول جل�س��ة ت��داول ل��ه لعام 2017 �س��تكون 

االثنني املوافق الثاين من كانون الثاين 2017".

اأعل��ن حماف��ظ ذي ق��ار يحي��ى النا���رشي، ق��رب 
االفتتاح الر�سمي ل�رشكة نفط ذي قار بح�سور وزير 
النف��ط ، موؤك��دا انه��ا �س��توفر ما يق��ارب/5/ االف 
فر�س��ة عمل و�ستعمل على تطوير ال�سناعة النفطية 

واال�ستخراجية يف املحافظة.
وقال النا�رشي، يف ت�رشيح �سحفي، ان "اال�سابيع 
القليل��ة املقبل��ة �ست�س��هد افتت��اح �رشك��ة نف��ط ذي 
قار ب�س��كل ر�س��مي بح�س��ور وزير النف��ط الذي وعد 
املحلي��ة  للحكوم��ة  باإعط��اء �س��الحيات مو�س��عة 
نام��ل ان تع��ود بالنفع على تطوي��ر القطاع النفطي 

ا�س��تكملت جمي��ع  ق��ار  ان ذي  باملحافظة،موؤك��دا 
متطلب��ات عمل �رشكة نفط ذي قار التي �س��توفر ما 
يقارب/5/االف درجة وظيفية و�س��تكون االولوية 
فيه��ا الأبناء ذي قار ، كما انها �س��تعمل على تطوير 
ال�س��ناعة النفطي��ة واال�س��تخراجية يف املحافظ��ة 

وتعزيز املوارد االقت�سادية لذي قار".
ب�س��قيها  "جه��ود احلكوم��ة املحلي��ة  ان  وا�س��اف 
الت�رشيع��ي والتنفي��ذي ا�س��همت وب�س��كل كب��ري يف 
التح�س��ري واالع��داد واجناح الت�س��ويت على اعالن 
جمي��ع  وا�س��تكمال  ال��وزراء  جمل���س  يف  ال�رشك��ة 
املوافقات اخلا�سة بذلك والتي �ستكون انعكا�ساتها 

االيجابية على الكثري من القطاعات املهمة".

وكان وزير النفط ال�س��ابق عادل عب��د املهدي اعلَن 
ي��وم االثن��ني 8 حزي��ران 2015 موافق��ة جمل���س 
ال��وزراء على ت�س��كيل �رشكة نفط ذي قار براأ�س��مال 

مقداره /3/ مليارات دينار.
وكان��ت حمافظ��ة ذي ق��ار، اأعلن��ت ي��وم االأحد 29 
االإنت��اج  �س��قف  بلوغه��ا   ،  2013 االأول  كان��ون 
القان��وين لتاأ�س��ي�س �رشك��ة نفط خا�س��ة بعد جتاوز 

االإنتاج 150 الف برميل يوميًا.
ومتتل��ك حمافظ��ة ذي قار،احتياطيا نفطي��ا موؤكدا 
يقدر بقرابة 20 مليار برميل �س��من خم�س��ة حقول 
نفطية غري م�س��تثمرة ابرزها حقل النا�رشية الكبري 
مبنطق��ة كطيعة )30 كم �س��مال غرب��ي النا�رشية( 

األ��ف برمي��ل   300 اأن ينت��ج  ال��ذي م��ن املتوق��ع 
يومي��ا، م��ع قدرته عل��ى انت��اج ملي��ون برميل بعد 
اكتم��ال تاأهيله، وحقل الغراف الذي يقدر املعنيون 
بال�س��وؤون النفطي��ة ارتف��اع اإنتاج��ه اىل 230 األف 
برمي��ل يومي��ا، وكذلك حق��ل الرافدي��ن/ اأبو عمو/ 
الذي يقدر اإنتاجه يف حال ت�س��غيله اأو ا�س��تثماره ب� 

اآالف برميل.  110
ويع��ود تاري��خ انت��اج النف��ط يف ذي ق��ار اىل ع��ام 
2007 حي��ث متت املبا���رشة باملرحلة االأوىل من 
تطوي��ر حق��ل نفط النا�رشي��ة مطلع الع��ام املذكور 
وبطاق��ة اإنتاجي��ة اأولي��ة تق��در ب��� 12 ال��ف برميل 

يوميا.

اأعلن ع�س��و اللجنة االقت�س��ادية النائب عبد ال�س��الم 
املالكي، ف�ساد 4700 طن من الرز الهندي امل�ستورد 
ل��وزارة التج��ارة اأخ��رياً ، موؤك��دا ، ان تقاري��ر اللجنة 
امل�س��رتكة من هياأة النزاهة واللجنة االقت�سادية يف 
الربملان اثبتت ف�س��اد الرز الهندي امل�ستورد حل�ساب 
ان جمي��ع ت�رشيح��ات  مبين��ا  التمويني��ة  البطاق��ة 

ال��رز  �س��حة  بخ�س��و�س  التج��ارة  وزارة  م�س��وؤويل 
الهندي غري �سحيحة.

وقال املالكي، يف ت�رشيح �سحفي، ان "جلنة م�سرتكة 
م��ن هياأة النزاهة وجلنة االقت�س��اد اواال�س��تثمار يف 
الربملان اثبتت اأخرياً ان الرز يف امل�ستودع رقم /1/ 
والبالغ��ة كميته / 4700 / طن هو رز فا�س��د ووزع 
عل��ى املواطنني ،م�س��تغربا ع��دم حما�س��بة احلكومة 
للمتورطني يف هذه ال�س��فقة عل��ى الرغم من ان هذه 

الق�سية متعلقة بقوت املواطن العراقي".
واك��د انه "عل��ى الرغم من تخ�س��ي�س ملياري دوالر 
ملف��ردات البطاق��ة التمويني��ة، لك��ن يوج��د تاأخر يف 
اخت��زال  اىل  باال�س��افة  �س��هريا  املف��ردات  توزي��ع 
مف��رادات البطاق��ة ب���3 م��واد وال ت�س��ل كامل��ة اىل 
املواط��ن مقاب��ل ا�س��تيفاء اج��ور احل�س��ة التموينية 

ب�سكل كامل من املوطن �سهريا".
ودع��ا املالك��ي، رئي���س ال��وزراء حيدر العب��ادي اىل 

ت�س��كيل خلي��ة ازم��ة من اج��ل متابعة مل��ف البطاقة 
التمويني��ة وح��ل ازم��ة التاأخ��ري واي�س��ال املفردات 
ب�س��كل منتظم اىل املواطن ومتابعة ف�ساد �سفقة الرز 

الهندي واحالة املتورطني اىل الق�ساء ". 
وكانت وزارة التجارة اكدت اأن رز البطاقة التموينية 
/ الرز الهندي / �سالح لال�ستهالك الب�رشي ومطابق 
للموا�س��فات العراقي��ة بع��د جن��اح عملي��ة الفح���س 
املختربي يف اكر من جهة فاح�سة حملية وعاملية.

مع قرب افتتاحها

شركة نفط ذي قار ستوفر خمسة آالف فرصة عمل

نائب يؤكد فساد 4700 طن من صفقة الرز الهندي 

رومانيا تقدم ثالثة مشاريع 
خدمية للعراق

إحباط تهريب عملة عراقية مزورة 
في لبنان

التجارة تبحث التعاون االقتصادي 
مع هنغاريا

اسعار العمالت 
االجنبية بالدينار

130923 155432139122.440 12943151651 3031330.770
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