
حذر باحث اقت�سادي، من اأن ا�ستمرار القرو�ض اخلارجية، 
ي�ؤدي بالعراق، اإىل دوامة، جتعله يقرت�ض لت�سديد قرو�سه 
ال�سابقة، م�سرياً اإىل اأن الإ�سالحات التي انتهجها العراق 
ا�سطرارية  تدابري  تعد  الدويل،  البنك  مع  اتفاقاته  �سمن 
م�ؤقتة، �ستزول مع ارتفاع ا�سعار النفط التي �ستعيد البالد 

اإىل الت��سع يف النفاق وت�سييع الم�ال.
مت�يل  حزمة  ال��دويل  البنك  جمم�عة  اأق��رت  حني  ويف 
لدعم  اإنها،  وقالت  دولر،  مليار   1.485 بقيمة  جديدة 
تقدمي  لتح�سني  ال��ع��راق  بها  يق�م  التي  الإ���س��الح��ات 
القطاع  من�  وحفز  ال�سفافية،  وتعزيز  العامة،  اخلدمات 
اأن  اإىل  م�سرية  العمل،  فر�ض  خلق  وم�ساندة  اخلا�ض، 
اإن�سانية كبرية، يف ظل وج�د  اأزمة  العراق مازال ي�اجه 
نح� 10 ماليني �سخ�ض اأو اأكرث من ربع �سكان البالد يف 
داخليًا،  نازح   ملي�ن   3.4 بينهم  امل�ساعدة،  اإىل  حاجة 

ف�سال عن 240 األف لجئ.
�سيا�سة  اإىل  العراق،  جل�ء  اأن  اىل  اقت�سادي،  حملل  ن�ه 
يف  واقعية،  �سيا�سة  تعد  واخلارجي،  الداخلي  القرتا�ض 
التي  ال�����س��ي���ل��ة  اأزم����ة  ظ��ل 

ووج�د  النفط،  اأ�سعار  انخفا�ض  ب�سبب  البالد  واجهتها 
نفقات حاكمة كبرية تتمثل برواتب امل�ظفني والنفقات 

احلربية.
وقال ا�ستاذ الدارة والقت�ساد يف اجلامعة امل�ستن�رصية 
ال�سيا�سة  ميل  "ا�ستمرار  اإن  ل�)اجل�رنال(،  لعيبي،  ميثم 
املالية اىل القرتا�ض ل �سيما القرتا�ض اخلارجي، ي�ؤدي 
قرو�سه  لت�سديد  يقرت�ض  جتعله  دوام��ة،  اإىل  بالعراق، 
انتهجها  التي  "الإ�سالحات  اأن  اإىل  م�سرياً  ال�سابقة"، 
تدابري  تعد  ال��دويل،  البنك  مع  اتفاقاته  �سمن  العراق 
التي  النفط  ا�سعار  ارتفاع  �ستزول مع  م�ؤقتة،  ا�سطرارية 

�ستعيد البالد اإىل الت��سع يف النفاق وت�سييع الم�ال".
ن�سبة  اىل  ينظر  ان  ينبغي  القرتا�ض  "قرار  اأن  واأ�ساف 
�سمن  ويك�ن  الجمايل،  املحلي  الناجت  اىل  القرتا�ض 
فاننا  وال  العراقي،  لالقت�ساد  ُير�سم  متكامل  �سيناري� 
اذا نظرنا اىل نفقات ال�سنة املالية 2017، �سنالحظ من 
البالغ  واخلارجي  الداخلي  الدين  اق�ساط  مبلغ  �سمنها 

خم�سة ترلي�نات و�ستمائة وثمانية مليارات دينار.
"جل�ء  اإن  �سامي،  �سامل  القت�سادي  املحلل  قال  بدروه 
تعد  واخلارجي،  الداخلي  القرتا�ض  �سيا�سة  اإىل  العراق، 
�سيا�سة واقعية، يف ظل اأزمة ال�سي�لة التي واجهتها البالد 
حاكمة  نفقات  ووج���د  النفط،  اأ�سعار  انخفا�ض  ب�سبب 
والنفقات  امل�ظفني  برواتب  تتمثل  كبرية 

احلربية".

وا�ساف �سامي، اإن "اأغلب �رصوط البنك الدويل لالقرا�ض 
تعنى  لنها  ال��ع��راق��ي،  القت�ساد  م�سلحة   يف  ت�سب 
ا�سرتط  الدويل  البنك  لأن  وتر�سيدها،  النفقات  بتقلي�ض 
على  ي�افق  كي  الطبيعي  الغاز  اإه��دار  عدم  العراق  على 
بالتزامها  للبنك  تعهدت  "احلك�مة  اأن  مبينا  اإقرا�سه"، 
الغاز  هدر  اإيقاف  خاللها  من  يتم  طاقة  با�سرتاتيجية 
م�ساريع  ل�ج�د   ،2030 عام  امل�ساحب متامًا  الطبيعي 

لالفادة منه".
واأ�ساف، اأن "البنك الدويل ا�سرتط اأي�سًا تفعيل ال�رصكات 
ال�زراء منذ  اململ�كة للدولة، وه� ما يعمل عليه جمل�ض 
العديد من  لتفعيل  برنامج  اأ�سهر حيث �سّدق على  اأربعة 
اأن  اإىل  م�سريا  واخلدمية"،  والنفطية  ال�سناعية  ال�رصكات 
البنك  طلبها  التي  ال�رصوط  نفذ  قد  بذلك  يك�ن  "العراق 

الدويل".
يقدر  ال��ذي  ال���دويل  البنك  "قر�ض  اأن  �سامي  وت��اب��ع   
الأ�سا�ض  بالدرجة  �سيذهب  دولر،  ملي�ن  و200  مبليار 
الكهربائية،  بالطاقة  اخلا�سة  ال�ستثمارية  للم�ساريع 
ت�سغل  التي  كما �سيخ�س�ض جزء منه لالأغرا�ض املنتجة 
اأهمية  م�ؤكداً  الأج�ر"،  اأو  للرواتب  ولي�ض  عاملة،  اأيدي 
اأ�س�اق  من  القرتا�ض  من  العراق  ميّكن  لك�نه  "القر�ض 

املال العاملية ب�سمانة البنك الدويل".
على  واف��ق  اإن��ه  �سحفي،  بيان  يف  ال��دويل  البنك  وق��ال 
قر�ض جديد بقيمة 1.485 مليار دولر مل�ساعدة العراق 
النفط ال�سعيفة على اقت�ساده  اأ�سعار  على تخفيف وطاأة 
تنظيم  �سد  احل��رب  تكلفة  وحتمل 
ال������دول������ة 

اإجمايل  يرفع  اجلديد  القر�ض  اأن  واأ�ساف  ال�سالمية. 
امل�ساعدات املالية من البنك الدويل للعراق اإىل نح� 3.4 

مليارات دولر.
1.2 مليار دولر  بقيمة  وافق على قر�سني  البنك  وكان 
و350 ملي�ن دولر لدعم العراق يف 2015 بعد عام من 
�سيطرة مت�سددي الدولة ال�سالمية على نح� ثلث اأرا�سي 

البالد.
دعم  اإىل  يهدف  اجلديد  القر�ض  اإن  ال��دويل  البنك  وق��ال 
جه�د احلك�مة العراقية لرت�سيد النفاق وحت�سني كفاءة 

الطاقة وتعزيز احل�كمة يف ال�رصكات اململ�كة للدولة.
بعد  اأوبك  للنفط يف منظمة  اأكرب منتج  ثاين  والعراق ه� 

ال�سع�دية.
واأعلن فريد بلحاج مدير ال�رصق الو�سط يف البنك الدويل، 
ووا�سعة  عميقة  هيكلية  اإ�سالحات  "يخ��ض  العراق  اأن 
النطاق يف ال�قت نف�سه الذي يقاتل فيه بحرب �رصو�ض 

�سد ق�ة تدمريية."
 3.4 اإىل ت�رصيد نح�  واأدت احلرب �سد الدولة ال�سالمية 
ال���زراء  رئي�ض  قّدر  خ�سائر  يف  وت�سببت  عراقي  ملي�ن 

العراقي حيدر العبادي قيمتها بنح� 35 مليار دولر.
اتفاق قر�ض  الدويل على  النقد  وافق �سندوق  ويف مت�ز 
5.34 مليارات  م�رصوط جديد مدته ثالث �سن�ات بقيمة 
اأ�سعار  �سعف  على  للتغلب  بغداد  م�ساعي  لدعم  دولر 

النفط و�سمان قدرته على ال�فاء باأعباء دي�نه.
ت�سكل  والغاز  النفط  من  العراق  ث��روة  اإن  بلحاج  وق��ال 

�سمانة را�سخة ل�سداد القرو�ض.
واأ�ساف قائال "العراق اأحد اأغنى الدول على وجه الأر�ض. 
العراق لديه امكانات �سخمة والعراق لديه القدرة 

على �سداد دي�نه."

تلوث بيئي وحرائق ودمار بسبب 

المعارك في العراق
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النفط الليبية تتوقع ارتفاع 

إنتاجها 270 ألف برميل يوميا
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الصناعة تسعى لإلفادة 
من الخبرات الدولية

التقى ال�سفري الأملاين يف بغداد فراتنت�ض ج�زيف مبالك �رصكة مارل�ك 
الأملاني��ة املتعاقدة مع امل�انئ العراقي��ة يف عقد ت�سغيل م�سرتك ح�ل 

اإعادة اأعمار وتاأهيل وحتديث ر�سيف رقم 8 يف امليناء.
وذكر مدير اعالم �رصكة امل�انئ امنار عبد املنعم ال�سايف، يف ت�رصيح 
�سحف��ي، اأن "ال�سف��ري الأملاين زار مين��اء خ�ر الزب��ري والتقى عددا من 
م�س���ؤويل ال�رصك��ة الأملانية ومدي��ر امليناء الكابنت ه��ادي جا�سم عبد 
احل�س��ني ومت��ت خالل اللق��اء مناق�سة طبيع��ة العم��ل وان�سيابية حركة 
الب�ساع��ة والأج�اء ال�سحي��ة التي ت�فرها اإدارت��ه لل�رصكات املتعاقدة 

يف العمل ب��سفهم �رصكاء حقيقي�ن يف العمل امل�سرتك".

اأك��د ال�كيل الفني ل���زارة الزراعة مهدي �سمد القي�س��ي، �رصورة التزام 
املحافظ��ات و اجله��ات ذات العالقة م��ن دون ا�ستثن��اء بالق�انني التي 
تنظ��م عمليات ال�سترياد والت�سدير ومراقبة املنتجات الزراعية ب�سقيها 

النباتي واحلي�اين.
ونق��ل بيان ل���زارة الزراع��ة الي�م ع��ن القي�سي ق�له، ان "م��ن اهم تلك 
الق�ان��ني قان���ن احلج��ر الزراع��ي رق��م )76( لع��ام 2012، و قان���ن 
ال�سح��ة العامة رقم )32( ل�سن��ة 2013، وقان�ن تداول امل�اد الزراعية 

رقم )46( ل�سنة 2012، و الق�انني الخرى ذات العالقة".
وا�ساف القي�سي، ان "العمل بالق�انني املعنية ي�سمن �سالمة املنتجات 
الزراعي��ة ) احلي�انية والنباتية ( ويحافظ عل��ى �سحة امل�اطن العراقي 

وثروتنا الزراعية".

 دع��ت ع�س� جلنة القت�ساد وال�ستثمار يف جمل�ض الن�اب ن�رة البجاري، 
اىل ت�سكي��ل جلن��ة عليا للتحقي��ق يف ق�سية �سفق��ة الرز الهن��دي الفا�سد ، 
م�ؤك��دة وج�د غم����ض يف هذه الق�سية على الرغم م��ن ت�زيع الرز �سمن 

مفردات البطاقة التم�ينية على امل�اطنني.
وقال��ت البج��اري يف ت�رصيح �سحفي، ان "وزارة التج��ارة اكدت ان كمية 
ب�سيطة تعر�ست للعفن نتيجة ل��س�ل املياه اىل الباخرة املحملة القادمة 
م��ن الهند، لكن بعد اطالع اع�ساء من اللجن��ة القت�سادية على امل��س�ع 
ُوج��دت كمي��ات كبرية من الرز فا�س��د ،كما ان كميات كب��رية غطت بع�ض 
املناطق بالرز امل�زع �سمن مفردات البطاقة التم�ينية"، م�ؤكدة ان "هذه 

الن�عية يتم ا�ستريادها اول مرة مل�سلحة وزارة التجارة".

اأك��د وزير ال�سناعة واملعادن وكالة حممد �سياع ال�س�داين، حر�ض ال�زارة 
ورغبته��ا اجلادة باإقامة اف�سل العالقات م��ع خمتلف دول العامل لالفادة 

من خرباتها يف املجال ال�سناعي.
وا�س��ار ال�س���داين خالل لقائ��ه ال�سفري اجلزائري عبد الق��ادر بن �ساعة، اىل 
اهمي��ة زي��ادة التع��اون وفت��ح افاق وقن���ات ات�س��ال جديدة ب��ني العراق 
واجلزائ��ر لالرتق��اء مب�ست���ى العالق��ات التي جتم��ع البلدين ومب��ا يحقق 
م�ساحلهم��ا امل�سرتك��ة و���رصورة تب��ادل اخل��ربات والتج��ارب يف قطاع 

ال�سناعة مبا ي�سهم يف تعزيز القدرات والمكانيات وتنفيذ امل�ساريع.
ولف��ت النظ��ر اىل اهتم��ام احلك�م��ة العراقي��ة وت�جهاته��ا لتهيئ��ة مناخ 
ال�ستثم��ار وجذب املزي��د من ال�ستثمارات اجلادة م��ن خمتلف اجلن�سيات 

لتط�ير قطاعات الدولة كافة. 

اتخذت جلنة ال�س���ؤون القت�سادية يف جمل�ض ال�زراء، 
ع��ددا من الق��رارات لدعم القت�س��اد ال�طن��ي، بعد اأن 
ناق�ست يف اجتماعها ال�سابع ع�رص، الق�سايا وامللفات 
ذات الطابع القت�سادي املدرجة على جدول اأعمالها.
وذك��ر بي��ان ل���زارة التخطي��ط، ان "اللجن��ة عق��دت 
جل�ستها ال�سابعة ع�رصة برئا�سة وزير التخطيط الدكت�ر 
�سلم��ان اجلميلي / رئي�ض اللجنة وع�س�ية وزير النفط 
عبداجلب��ار اللعيبي ووزير الزراعة فالح ح�سن الزيدان 
وحمافظ البنك املرك��زي العراقي علي العالق ورئي�ض 

الهي��اأة ال�طني��ة لال�ستثمار �سام��ي العرجي ووكالء 
وزارات املالية والتخطيط والتجارة وامل�ست�سار املايل 
لرئي���ض ال���زراء واملدير الع��ام للدائ��رة القان�نية يف 
مكت��ب رئي�ض ال���زراء، و�سّيف��ت اللجنة امين��ة بغداد 
ذك��رى عل��ض و مدير ق�س��م ال�سيدلة يف وزارة ال�سحة 
ف�سال عن ممثل��ي رابطة م�سنعي الدوية يف العراق". 
فق��د وافقت اللجنة عل��ى الت��سي��ات املقدمة من قبل 
امان��ة بغ��داد ب�س��اأن م���رصوع �سيان��ة جم���رص حممد 

القا�سم ملا له من اهمية يف حياة امل�اطنني".
كم��ا وافق��ت اللجنة عل��ى ايق��اف اج��ازات ال�سترياد 
مل��ا  حملي��ا  واملنتج��ة  امل�سابه��ة  الدوي��ة  لبع���ض 

له��ا م��ن دور مه��م يف دعم القط��اع اخلا���ض املعني 
بال�سناع��ة الدوائي��ة، ويف ه��ذا ال�سياق دع��ت اللجنة 
الهي��اأة ال�طني��ة لال�ستثمار اىل العم��ل على ا�ستقطاب 
ال�رصك��ات العاملية الر�سينة امل�سنعة لالدوية لن�ساء 
م�سانعه��ا يف الع��راق. ووجه��ت اللجن��ة القت�سادية 
وزارات املالي��ة والداخلي��ة والتج��ارة والزراع��ة اىل 
ل�سن��ة   )76( رق��م  الزراع��ي  احلج��ر  بقان���ن  العم��ل 
2012 والتعليم��ات ذات الرق��م )17( ل�سن��ة 1970 
القا�سي��ة مبنع ا�سترياد ف�سائ��ل النخيل واجزاء النخلة 
ومنتجاته��ا عدا ماي�ست���رد لالغرا���ض العلمية دعما 
للقط��اع اخلا���ض الزراع��ي وت�سجيعا لزراع��ة النخيل 

دعم��ا للمنتج املحل��ي. ووافق��ت اللجن��ة القت�سادية 
اي�س��ا على تخ�سي�ض املبالغ الالزمة لكمال م�رصوع 
طري��ق دي�انية -عف��ك – اآل بدير( لهمية هذا الطريق 
يف خدم��ة حركة النق��ل يف املحافظ��ة والتخفيف من 
الزحامات املرورية. كم��ا وافقت اللجنة على م�رصوع 
العم��ال التكميلي��ة لناظ��م اب��ي �سخ��ري يف حمافظة 
النج��ف ال���رصف بهدف ال�سيط��رة على ت�زي��ع املياه 
بني املحافظات. ووافقت اللجنة على ا�ستثناء م�رصوع 
ان�ساء م�ست�سفى �سع��ة )100( �رصير يف ناحية غما�ض 
مبحافظة الدي�انية حلاجة م�اطني الناحية للخدمات 

الطبية وال�سحية.

رج��ح م�سدراردين مطلع، اأن حت�سم احلك�مة العراقية 
م�ع��د تنفيذ خط انب�ب نفط الب���رصة -العقبة مطلع 
الع��ام املقبل وف��ق ما اأعلم ب��ه م�س�ؤول���ن عراقي�ن 

نظراءهم الردنيني اأخريا.
اإن  ونقل��ت م�س��ادر �سحفي��ة ع��ن امل�س��در ق�ل��ه، 
"الردن ب��داأ يلم�ض حما�سا لتنفيذ هذا امل�رصوع من 
قب��ل خمتلف الط��راف العراقي��ة و�سط وع���د بر�سد 

مبال��غ مالي��ة لتنفيذ ه��ذا امل�رصوع �سم��ن امل�ازنة 
العراقية لعام 2017".

وت�ق��ع امل�س��در، اأن ي��زور الردن وزي��ر النفط جبار 
لعيب��ي مطلع الع��ام املقبل ل��س��ع اللم�سات الخرية 
عل��ى التفاق وحتديد م�عد التنفيذ من قبل الئتالف 
الذي �ستعتم��ده احلك�مة العراقي��ة والذي مت التفاق 
مع��ه ب�سكل مبدئي �سيتم اعالن��ه قريبا بعد الت�سديق 
عل��ى امل�ازن��ة. وكان��ت �سف��رية العراق ل��دى الردن 
�سفية ال�سهي��ل اأكدت يف ت�رصيح��ات �سحفيه اأخريا 

اأن الع��راق �سيب��داأ يف 2017 بتنفيذ م���رصوع اأنب�ب 
النف��ط مع الأردن خالل الرب��ع الأول من عام 2017 
بع��د ا�ستكم��ال طرح العط��اءات اخلا�س��ة بالأنب�ب ، 
وفق��ًا ملا ه� خمط��ط ، م��سح��ة اأن البلدين ا�ستكمال 

اأخرياً مباحثاتهما ب�ساأن اأنب�ب النفط.
واأج��رت وزارة النف��ط العام املا�س��ي، مباحثات مع 
�رصك��ات اأجنبي��ة راغب��ة بتنفي��ذ م�رصوع م��د اأنب�ب 
للنفط من الب�رصة اإىل ميناء العقبة/جن�بي الردن/ 
بط���ل اأك��رث م��ن /1000/ ك��م، وطاق��ة ت�سديري��ة 

ملي�ن برميل ي�ميًا.
وك��ان الع��راق والردن اتفق��ا على بن��اء اأنب�ب غاز 
كبري مب���ازاة اأنب�ب النفط املن���ي اقامته، و�سيجهز 
مبحط��ات لل�س��خ / ك��ل 100 م��رت حمط��ة / �سينقل 
نح��� ملي���ن برمي��ل م��ن النف��ط، يغط��ي احتياجات 
الأردن م��ن النف��ط اخل��ام والت��ي تقدر ب��� 150 الف 
برمي��ل ي�ميا، يف حني �سيتم نق��ل الكميات املتبقية 
م��ن العقبة بالب�اخر اىل م�رص وق�سم اآخر لدول لديها 

عق�د مع العراق.

االقتصادية الوزارية توقف 
إجازات االستيراد لألدوية المنتجة محليًا

بدء تنفيذ أنبوب نفط البصرة - العقبة مطلع 2017

األمان في موانئ البصرة 
يجذب شركات ألمانية

الزراعة تؤكد تنظيم االستيراد 
والتصدير والمراقبة

االقتصاد النيابية تدعو إلى 
التحقيق بقضية الرز الهندي

اسعار العمالت 
االجنبية بالدينار
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