
الثالثاء، عن ت�سليم احلكومة  الدويل،  النقد  اأعلن �سندوق 
اأن  اإىل  ال�سندوق، م�سريا  ثانية من قر�ض  العراقية دفعة 
تاأتي ملعاجلة  617.8 مليون دوالر  البالغة  الدفعة  هذه 
عن  ك�سف  فيما  العاجلة،  املدفوعات  ميزان  احتياجات 
موافقته على طلب العراق اإعفاءه من اإعالن عدم االلتزام 

باحلد االأق�سى امل�ستمر للمتاأخرات اخلارجية اجلديدة.
ل�سندوق  التنفيذي  "املجل�ض  بياناإن  ال�سندوق يف  وقال 
اتفاق  لتنفيذ  االأوىل  املراجعة  ا�ستكمل  ال��دويل  النقد 
ثالث  مل��دة  ال��ع��راق  م��ع  املعقود  االئتماين  اال�ستعداد 
�سنوات الذي يهدف اإىل م�ساعدة العراق يف تنفيذ برنامج 
االإ�سالح االقت�سادي وا�ستعادة توازن املالية العامة على 
املدى املتو�سط"، م�سريا اىل انه "مبقت�سى هذه املراجعة 

فانه يجوز للعراق �رصف 617.8 مليون دوالر".
االقت�سادي  االإ�سالح  "برنامج  ان  ال�سندوق  واأ�ساف 
العراقي الذي يدعمه اتفاق اال�ستعداد االئتماين يهدف اإىل 
معاجلة احتياجات ميزان املدفوعات العاجلة، والو�سول 
باالإنفاق اإىل م�ستوى يتنا�سب مع انخفا�ض اأ�سعار النفط 
ميكن  ح��دود  يف  الدين  ا�ستمرارية  و�سمان  العاملية، 
اإج��راءات  اأي�سا  يت�سمن  "الربنامج  ان  مبينا  حتملها"، 
ودعم  العامة،  املالية  اإدارة  وتعزيز  الفقراء،  حلماية 

ا�ستقرار القطاع املايل، وكبح الف�ساد ".
واأو�سح ال�سندوق ان "املجل�ض التنفيذ له وافق على طلب 
االأق�سى  باحلد  االلتزام  عدم  اإع��الن  من  اإعفاءه  العراق 

وطلب  اجلديدة،  اخلارجية  للمتاأخرات  امل�ستمر 
اىل  ا�سافة  االأداء،  معايري  تعديل 

من  ال��ع��راق  اإع��ف��اء  طلب 
انطباق  �رصط 

اأهداف نهاية ايلول ملعايري االأداء االأربعة املتعلقة باحلد 
االأق�سى  واحل��د  الدولية  االحتياطيات  الإجمايل  االأدن��ى 
العراقي  املركزي  البنك  لدى  املحلية  االأ�سول  ل�سايف 
امل�ستحقة  القائمة  املتاأخرات  لر�سيد  االأق�سى  واحل��د 
اإجمايل  لر�سيد  االأق�سى  واحلد  الدولية  النفط  ل�رصكات 
تنفيذ  مراحل  تعديل  طلب  اإىل  باالإ�سافة  العام،  الدين 
متوز  يف  واف��ق  قد  التنفيذي  املجل�ض  وك��ان  االتفاق". 
قيمته  البالغة  االئتماين  اال�ستعداد  االتفاق  على   2016
االإ�سالح  برنامج  �سمن  اأمريكي  دوالر  مليار   5.34

االقت�سادي العراقي.
اآمالها  اخلا�سة  العراقية  البنوك  تعلق  اخر  �سعيد  على 
على احلكومة لتح�سني قوائمها املالية التي تاأثرت ب�سدة 

ب�سيطرة تنظيم داع�ض على م�ساحات كبرية من البالد.
اخلا�سة  امل�����س��ارف  راب��ط��ة  رئي�ض  ط��ارق  علي  وق��ال 
من  ع��ددا  اإن  االثنني  يوم  مقابلة  يف  لرويرتز  العراقية 
للمعايري  التحمل  اختبار  اجتياز  من  يتمكن  لن  البنوك 

الدولية مب�ستويات راأ�سمالها احلايل.
يف  فقدت  امل�سارف  من  فرع   100 “نحو  طارق  وقال 
املناطق ال�ساخنة بجميع اأ�سولها واأموالها وبناياتها. كل 

�سيء فقد من دون اأي تعوي�ض.”
)اختبار      stress test    عمل مت  “اإذا  واأ�ساف 

فيجب  احل��ايل  ال��وق��ت  يف  حتمل( 
االهتمام  بنظر  االأخ��ذ 

ال�����ظ�����رف 

احلايل الذي مير به البلد والقطاع امل�رصيف العراقي.”      
امل�رصيف  القطاع  على  اخلا�سة  البنوك  �سعف  يوؤثر  وال 
الذي تهيمن عليه امل�سارف اململوكة للدولة والتي  ككل 

تعتمد على االأن�سطة احلكومية يف العراق الغني بالنفط.
القطاع  لتطوير  احلكومة  مل�ساعي  انتكا�سة  ميثل  لكنه 

اخلا�ض وتقليل اعتماد البالد على النفط.
وقال طارق اإن البنك املركزي رمبا يطرح اإمكانية اإن�ساء 
�سندوق قيمته 500 مليار دينار عراقي كاإحدى الو�سائل 
البنية  البنوك اخلا�سة لال�ستثمار يف م�رصوعات  لتن�سيط 
وال�رصف  والنقل  االإ�سكان  مثل  اال�سرتاتيجية  التحتية 
ن�ساطا  للبنوك  احلكومة  توفر  الطريقة  وبهذه  ال�سحي. 

متوا�سال ي�ساعدها يف اإ�سالح قوائمها املالية.
املركزي  “البنك  اخلا�سة  امل�سارف  رابطة  رئي�ض  وقال 
البنوك  اإىل  كتابا  اأر�سل  وقد  االأخ��رية  املراحل  يف  االآن 

البنوك  جلميع  يحق  م�ساركتها.  ن�سب  لتحدد  امل�ساركة 
اأن ت�سارك.”
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االوروبي��ة  االأ�سه��م  موؤ���رصات  اأنه��ت 
تعام��الت جل�سة ام�ض عل��ى ارتفاعات 
جماعي��ة بع��د اال�ستفت��اء يف ايطاليا، 

بالتزامن مع ارتفاع ا�سعار النفط.
الربيط��اين  فوت�س��ي  موؤ���رص  وارتف��ع 
بن�سب��ة %0.24، لي�س��ل اىل م�ست��وى 
6746.83 نقط��ة مبكا�س��ب قيمته��ا 

16.11 نقطة.
كما ارتفع موؤ�رص داك�ض االأملاين بن�سبة 
%1.63، بعدم��ا و�س��ل اىل م�ست��وى 
بلغ��ت  10684.83 نقط��ة مبكا�س��ب 

171.48 نقطة.

تراأ���ض رئي���ض جمل���ض ال��وزراء حي��در 
الطاق��ة  للجن��ة  اجتماع��ا  العب��ادي 
االجتم��اع  خ��الل  وج��رى  الوزاري��ة. 
املواطن��ني  تزوي��د  م���رصوع  متابع��ة 
بالكهرب��اء 24 �ساع��ة ع��رب املقايي�ض 
واجلباي��ة  اخلدم��ة  وعق��ود  الذكي��ة 
وتاأكي��د اهمي��ة اال�ستم��رار بامل�رصوع 
لتغطية جميع املناط��ق واملحافظات 
مل��ا لها من اهمي��ة يف توفري الكهرباء 
ب�سكل م�ستم��ر جلميع املواطنني ومنع 

التجاوز والهدر بالطاقة.

اأظه��رت بيان��ات �س��ادرة ع��ن معه��د 
الن�س��اط  ارتف��اع  التوري��دات،  اإدارة 
اخلدم��ي يف الوالي��ات املتح��دة خالل 
نوفمرب باأعلى وترية �سهرية منذ عام.

ووفق��ًا لبيانات املعه��د، ارتفع موؤ�رص 
مديري امل�سرتي��ات اخلدمي االأمريكي 
نوفمربمقارن��ة  بنهاي��ة   52.7 اىل 

ب�54.8 يف اأكتوبر املا�سي.
وتباي��ن �سعر ال��دوالر االأمريك��ي اأمام 
العم��الت الرئي�سية، حيث ارتفع بن�سبة 
%0.99 اأمام العملة اليابانية م�سًجال 
114.63 ي��ن، بحل��ول ال�ساعة 3.15 

م�ساًء بتوقيت جرينت�ض.
 58.2 اإىل  الوظائ��ف  وارتف��ع موؤ���رص 
االأعل��ى  الق��راءة  وه��ي   ،53.1 م��ن 
يف 16�سه��راً.  كم��ا �سع��دت الورق��ة 
االإ�سرتلين��ي  اأم��ام اجلني��ه  اخل���رصاء 
بن�سبة %0.09، عند 1.2718 يورو.

النقد الدولي يسلم العراق دفعة ثانية من القرض بقيمة 617.8 مليون دوالر

الفاو.. من الحرب إلى طموحات بتحويلها لمدينة اقتصادية عالمية
االعمال  جمل�ض  ب��ه  تقدم  ال��ذي  امل��ق��رتح 
الوطني وباركه اع�ساء اللجنة االقت�سادية 
اقت�سادية  �سلطة  مبنح  يتمثل  الربملانية 
القطاع اخلا�ض  تدار من قبل  الفاو  ملدينة 
خلق  يف  ت�سهم  وا�سعة  �سالحيات  ومتنح 
نهو�ض اقت�سادي حقيقي يكون على مقربة 
وما  العاملية  االقت�سادية  الكتل  اكرب  من 
من  كبرية  اقت�سادية  ج��دوى  من  ترافقه 
العامل  ���رصق  ب��ني  التجارة  تعظيم  خ��الل 

وغربه عرب مدينة الفاو والعراق.
امل�رصوع الذي يعد بوابة على العامل يحتاج 
املتطور  العاملي  اجلهد  م��ع  توا�سل  اىل 
الذي  بح�سب رئي�ض املجل�ض داود عبد زاير 
رغبة  لها  كبرية  عاملية  �رصكات  ان  ق��ال: 
املهم من  اجلزء  باال�ستثمار يف هذا  كبرية 
مع  التوا�سل  ي�سهل  حيث  االر�سية  الكرة 
عن  ف�سال  وغربها  االر�سية  الكرة  ���رصق 
التي  الب�سائع  ملختلف  اال���س��واق  وج��ود 

ت�سنع يف هذه املنطقة.
اجلافة  القناة  تفعيل  على  يعمل  امل�رصوع 
اقت�سادية  حركة  �ستخلق  ب��دوره��ا  التي 
ذات جدوى اقت�سادية دائمة وتخلق فر�ض 
العراق  مكانة  وتعزز  متوا�سل  ب�سكل  عمل 
له  ينظر  العامل  ان  وال�سيما  االقت�سادية، 

كنمر اقت�سادي ثامن. 
من  ت�ستفيد  اجلديدة  االقت�سادية  املدينة 
ف�سال  املجال،  هذا  يف  العاملية  التجارب 
به  تتمتع  مما  اكرث  بامتيازات  متتعها  عن 

املدن االقت�سادية الدولية. 
ا�سافة  ال��ف��او  ج��زي��رة  �سبه  م��ن  وي����راد 
مدينة  م�رصوع  ت�سميم  مت  التي  املنطقة 
الفاو  جزيرة  �سبه  �سلطة  اىل  عليها  النخيل 
للنقل  دويل  مطار  وان�ساء  االقت�سادية. 
حتى  املنطقة  حاجة  ي�ستوعب  وال�سحن 
الكبري  ال��ف��او  ميناء  وك��ذل��ك   2050 ع��ام 
الفاو  جزيرة  �سبه  ورب��ط  �سغرية  وموانئ 
ب�سبكة �سكك حديد مع املحافظات العراقية 
حرة،  جتارية  ومنطقة  �سناعية  ومدينة 
ف�سال عن مدينة ترفيهية بت�ساميم عاملية 

ومدينة �سكنية ت�ستوعب ن�سف مليون ن�سمة 
و�سبكة فنادق ومدينة معار�ض، يوازي ذلك 
ان�ساء مدينة موؤمترات دولية  واحياء زراعة 
ممالح  وا�ستغالل  والنخيل  احلناء  �سجرة 
املادة  هذه  لت�سنيع  م�سانع  القامة  الفاو 
ابحاث  ومراكز  عاملية  جامعة  ان�ساء  ثم 

البحار والنخيل وم�سارف وبنوك عاملية.
الب�رصة  الفاو تبعد عن مركز  و�سبه جزيرة 
وع��دد  ك���م2   3775 مب�����س��اح��ة  100ك����م 
النفو�ض 52000 ن�سمة عام 2011 وتوزيع 
اال�ستخدام  وف��ق  ال��ف��او  مدينة  م�ساحات 
60ب��امل��ئ��ة   : ال��ف��او  م��دي��ن��ة  يف  ال�سكني 
من  باملئة   18.5 الداخلية   وال�����س��وارع 
باملئة   0.9 جت��اري   وا�ستخدام  امل�ساحة 
وا�ستخدام  باملئة   0.6 �سناعي   ا�ستخدام 
وم�ساحة خ�رصاء   باملئة  خدمات  12.11 

 5.73 ترفيهي   وا�ستخدام  باملئة   2.1
مدينة  يف  النخيل  زراعة  متثل  كما  باملئة 
يف  التمور  ان��ت��اج  م��ن  باملئة   6.2 ال��ف��او 
انتاج  من  باملئة   4 و  الب�رصة  حمافظة 

العراق.
الفاو  ناحية  ال��ف��او  ج��زي��رة  �سبه  وت�سم 
الكائن على �سفة  ال�سمايل  الفاو  ومركزها 
الدولة  دوائر  واحل��اوي  اليمنى  العرب  �سط 
التجارية،  وال�سوق  امليناء  وموؤ�س�سات 
مت  ال��دورة  قرية  ومركزها  البحار  وناحية 
مبركز  ربطها  1962.ومت  عام  اإ�ستحداثها 
الق�ساء بطريق مبلط حديثًا وناحية اخلليج 
والق�سلة  اجلنوبي  الفاو  مركزها  العربي 
 25 م�سافة  ال��ف��او  ق�سبة  ع��ن  تبعد  التي 
كيلو مرتاً ويتكون هذا الق�سم من 27 حوزاً 
الناحية  �سكان  معظم  ت�سم  االأح��واز  وهذه 

�سط  الفاو من  اما موقع مدينة  االأ�سليني.  
دجلة  نهري  التقاء  م��ن  فيتكون  ال��ع��رب 
املدخل  على  كرمة  منطقة  يف  وال��ف��رات 
كانا  ح��ني  يف  الب�رصة  ملدينة  ال�سمايل 
يلتقيان يف مدينة القرنة على بعد 375كم 
وي�سب  190كم  طوله  ويبلغ  بغداد  جنوب 
التي  ال��ف��او  مدينة  ط��رف  يف  اخلليج  يف 
وي�سل  العراق  نقطة يف جنوب  اق�سى  تعد 
مزروعة  كلها  �سفافه  وكانت  2كم  عر�سه 
القطع  اىل  تعر�ست  التي  النخيل  با�سجار 

واالهمال نتيجة احلروب.
كانت كل مياه �سط العرب حتى عام 1975 
اجلزائر  اتفاقية  ومبوجب  انه  اال  عراقية 
املطل  ال�رصقي  ال�ساطئ  عن  العراق  تنازل 
املالحة  وا�سبحت  اي��ران  مع  احل��دود  على 

م�سرتكة.

بناء اقت�صادي جديد بهدف 
اإحداث تنمية اقت�صادية 

م�صتدامة تنطلق من اق�صى 
جنوب العراق لتتو�صع 

مبنفعتها وت�صمل جميع 
مناطق العراق، حيث ميتاز 
امل�صروع املقرتح بانه قادر 

على جلب التكنولوجيا 
املتطورة وروؤو�س االموال 
اىل العراق وان�صاء مرافق 

اقت�صادية مبوا�صفات 
عاملية تنتظرها ال�صركات 

الدولية املتخ�ص�صة.

بغداد – متابعة   

بغداد - خاص

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
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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


