
املالية  لل�ش�ؤون  ال�زراء  جمل�س  رئي�س  م�شت�شار  اأكد   
االقت�شادية  الق�انني  جميع  اأن  �شالح،  حممد  مظهر 
العراق، ت�ؤمن باحلرية االقت�شادية،  املعم�ل بها يف 
واالأو�شاع  املالية  االرهاب واالزمة  لكن احلرب �شد 
من�  اأم��ام  �شعبًا  ج���اً  خلقت  وال�شيا�شية،  االأمنية 
م�ؤ�ش�شة  ت�شنيف  اأن  اإىل  م�شرياً  العراقي،  االقت�شاد 
احلرية  م�ؤ�رش  خارج  بانه  للعراق  االأمريكية  هريتاج 

االقت�شادية، ال يعدو عن ك�نه مبالغات لي�س اال.
هريتاج  م�ؤ�ش�شة  اإح�����ش��اءات  اأظ��ه��رت  ح��ني  ويف 
اأخرى  عربية  دول  واأرب��ع  العراق  خروج  االأمريكية، 
من الت�شنيف الدويل م�ؤ�رش احلرية االقت�شادية للعام 
التي  العربية املتحدة  2017، بينما ارتقت االمارات 
حافظت على م�قعها االأول عربيًا لتك�ن ثامن دولة 

يف الت�شل�شل العاملي.
امل�ؤ�ش�شة  م�قع  على  املن�ش�رة  االإح�شاءات  اأف��ادت 
هي  عربية  دول  خم�س  ب��ان  االل��ك��روين 
ال�����ع�����راق ول��ي��ب��ي��ا 

الت�شنيف  من  خرجت  واليمن  و�ش�ريا  وال�ش�مال 
العاملي �شمن 5 دول �شمت اأي�شًا اإمارة ليختن�شتاين 

ال�اقعة يف جبال االألب.
املالية  لل�ش�ؤون  ال�زراء  رئي�س جمل�س  م�شت�شار  وقال 
)اجل�رنال(،  اأجرتها  مقابلة  يف  �شالح،  حممد  مظهر 
االقت�شادية  واالزمة  داع�س  ب�شبب  االمنية  االزمة  اإن 
ال�شيا�شية  واالزم���ة  النفط  ا�شعار  انخفا�س  ب�شبب 
واالج������اء امل�����ش��ح���ن��ة، اب��ع��دت ال��ع��راق ع��ن مناخ 
اال�شتثمار لكن احلك�مة ت�شعى بكل ما لديها لتحقيق 
ونحن  اال�شالح  مقدمات  وت�فري  اال�شتثمار  مناخ 
ان  م�ؤكدا  االقت�شادي"،  اال�شالح  حتقيق  على  نعمل 
م�ؤ�رش  من  العراق  تخرج  التي  الت�شنيفات  "جميع 
لي�س  ومبالغات  واقعية  غري  هي  االقت�شادية  احلرية 
اال ك�ن العراق يعي�س ظروفا ا�شتثنائية غري كل الدول 

التي تتمتع باج�اء م�شجعة لالقت�شاد".
االقت�شادية  الق�انني  "جميع  اأن  �شالح  واأ���ش��اف 
االقت�شادية،  باحلرية  ت�ؤمن  العراق  يف  بها  املعم�ل 
املالية  واالزم���ة  االره���اب  �شد  احل��رب  نتيجة  لكن 
�شعبًا  ج���اً  خلقت  وال�شيا�شية،  االأمنية  واالأو���ش��اع 
اإح�شاءات  واأظ��ه��رت  العراق".  االقت�شاد  من�  اأم��ام 
خروج  االأمريكية،  هريتاج  م�ؤ�ش�شة 
ال���ع���راق واأرب����ع 

دول عربية اأخرى من الت�شنيف الدويل م�ؤ�رش احلرية 
االم��ارات  ارتقت  بينما   ،  2017 للعام  االقت�شادية 
االأول عربيًا لتك�ن ثامن  التي حافظت على م�قعها 

دولة عامليا يف الت�شل�شل.
امل�ؤ�ش�شة  م�قع  على  املن�ش�رة  االإح�شاءات  واأفادت 
العراق وليبيا  االلكروين بان خم�س دول عربية هي 
الت�شنيف  من  خرجت  واليمن  و�ش�ريا  وال�ش�مال 
العاملي �شمن 5 دول �شمت اأي�شًا اإمارة ليختن�شتاين.
اأوروبا  يف  االألب  جبال  يف  ليختن�شتاين  اإمارة  وتقع 
كيل�مًرا   160 قلياًل على  م�شاحتها  وتزيد  ال��شطى، 

مربًعا ويقدر عدد �شكانها بنح� 35،000 ن�شمة. 
امل�ؤ�ش�شة  م�قع  على  املن�ش�رة  االإح�شاءات  واأ�شارت 
17 مرتبة دفعة  االإمارات �شعدت  اأن  اىل  االإلكروين 
واحدة �شمن امل�ؤ�رش، يف حني جاءت قطر يف املرتبة 

الثانية عربيا و29 عامليا.
و44  عربيا،  الثالثة  املرتبة  البحرين  واحتلت 
و53  عربيًا  الرابعة  املرتبة  يف  االأردن  ثم  عامليا، 
و61  عربيًا  اخلام�شة  املرتبة  يف  والك�يت  عامليا، 
عامليًا،  و64  عربيًا  ال�شاد�شة  وال�شع�دية  عامليًا، 
وفق االإح�شاءات. وحازت �شلطنة عمان على املرتبة 
ال�شابعة عربيًا و 82 عامليًا، تلتها املغرب يف املرتبة 
 ،137 ولبنان  عامليًا،   123 ت�ن�س  ثم  عامليًا،   86
وجاءت م�رش يف املرتبة 144 عامليًا، يف حني تب�اأت 
واجلزائر   164 املرتبة  ال�ش�دان 
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االأمريكية، جاءت  امل�ؤ�ش�شة  اإح�شاءات  ووفق  عامليًا. 
م�ؤ�رش  يف  عامليًا  االأوىل  املرتبة  يف  ك���جن  ه���جن 
�شنغاف�رة  تلتها  احلايل،  للعام  االقت�شادية  احلرية 

وني�زيالند، و�ش�ي�رشا واأ�شراليا، على الرتيب.
 ،12 املرتبة  يف  املتحدة  اململكة  ج��اءت  حني  يف 
واأملانيا   ،17 املتحدة  وال�اليات   ،14 ول�ك�شمب�رج 

.26
ويتك�ن امل�ؤ�رش الذي ت�شدره م�ؤ�ش�شة هريتيج )مقرها 
معايري  تت�شمن  رئي�شية،  مقايي�س   4 من  وا�شنطن( 
القان�ن،  �شيادة  هي  املقايي�س  وهذه  اأخرى،  فرعية 
اخلا�شة،  امللكية  حق�ق  اح��رام  م��دى  ومعايريها 

والتحرر من الف�شاد.
من  ويتك�ن  املالية،  احلرية  فه�  الثاين  املقيا�س  اأما 

احلرية املالية للدولة، وحجم االإنفاق احلك�مي.
ويتفرع  التنظيمية،  بالكفاءة  الثالث  يعنى  بينما 
واحلرية  العمل،  وحرية  االأعمال،  ممار�شة  حرية  اإىل 
ويتفرع  االأ�ش�اق  انفتاح  الرابع،  ويت�شمن  النقدية. 
ن�شاط  وحرية  اال�شتثمار،  وحرية  التجارة،  حرية  اإىل 
االأول  م�شت�يات،  �شتة  على  امل�ؤ�رش  ويعتمد  التم�يل. 
 ،5 اإىل   1 من  ال��دول  وي�شمل  اقت�شاديا"  "حرة  ه� 
 6 اإىل حد كبري" للدول من املراكز  "حرة  والثاين ه� 
وي�شم  احلرية"،  مت��شطة  "دول  والثالث    ،  35 اإىل 
م�شمى  حتت  فجاء  والرابع   ،90 اإىل   36 من  املراكز 
 91 املركز  الدول من  اإىل حد كبري"، و�شم  "غري حر 
اإىل 152. وي�شم امل�شت�ى اخلام�س "مكب�ت" املراكز 
خارج  الدول  وفيه  وال�شاد�س   178 اإىل   153 من 

الت�شنيف.
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التجارة تدعو وكالء الطحين في األنبار 
إلى تسلم حصة شباط

كردستان تكشف حجم اإلنفاق 
السنوي على النازحين

اأكد النائب عن التحالف ال�طني فالح اخلزعلي، ان م�رشوع جامعة الب�رشة 
للنف��ط والغاز ه��� م���رشوع ا�شراتيجي للع��راق واليقت�رش عل��ى الب�رشة 
وحده��ا. وقال اخلزعلي، يف بيان، ان "جامع��ة الب�رشة للنفط والغاز هي 
من اهم اجلامعات عل��ى م�شت�ى العراق حيث الطاقات والكفاءات العلمية 
اذ انه��ا ال تقب��ل الطلبة الذين تق��ل معدالتهم ع��ن %95، ووفق التخطيط 
له��ذه اجلامع��ة ان تفتح فيه��ا ثماين كلي��ات ابرزها كلي��ة الهند�شة للنفط 

والغاز وكلية االدارة للنفط والغاز وكلية ال�شناعات التح�يلية".
وا�ش��اف ان��ه "من امل�ؤم��ل ان يتم بناء ث��الث جامعات للنف��ط والغاز يف 
عم���م الع��راق "مبين��ا" ان الب���رشة له��ا االول�ي��ة لك�نه��ا متث��ل العمق 
اال�شراتيج��ي للحق�ل النفطية يف الع��راق ومتثل ال�شدارة من حيث انتاج 

النفط والغاز وامل�شايف".

اأعل��ن م���رشف الر�شي��د، مبا�رشت��ه بي��ع ال��دوالر للم�شافري��ن واحل��االت 
االن�شانية من خالل 6 فروع يف بغداد.

وبح�شب بي��ان للم�رشف فانه "�شيبيع الدوالر وفق ال�ش�ابط التي حددها 
امل���رشف �شابق��ا ومن خ��الل فروعه يف )مط��ار بغداد ال��دويل /ال�ثبة/
"ال�ش�اب��ط  ان  اىل  م�ش��ريا  الربي��ع("،  الدورة/ال�ش�رجة/اايرم�ك/ح��ي 

ت�شمنت ج�از وتذكرة �شفر".
ي�ش��ار اىل ان امل�رشف �شبق وان اطل��ق مبادرة بيع الدوالر جلرحى احل�شد 
ال�شعبي والق�ات االمنية والتي و�شلت اىل )10000( $ ع�رشة االف دوالر 
كح��د اعل��ى للجري��ح و )3000( $ للمراف��ق على ان يك���ن العالج خارج 
الع��راق وجاءت تلك املبادرة مل�شان��دة الق�ات االمنية واحل�شد ال�شعبي يف 

حربهم �شد االرهاب.

دعت وزارة التجارة، وكالء الطحني يف االنبار اىل مراجعة مراكز القطع 
لت�شلم ح�شة �شباط.

وق��ال املدير العام لل�رشكة العامة لت�شنيع احلب���ب يف وزارة التجارة، 
ط��ه يا�شني، اإن "عل��ى وكالء الطحني يف حمافظة االنبار مراجعة مراكز 
القطع يف مطحنة االنبار احلك�مية املجاورة ل�شايل� احلب�ب لتجهيزهم 

بح�شة �شهر �شباط ٢٠١٧ من مادة الطحني والبالغة 13412 طنا".
وا�ش��اف يا�ش��ني ان "الكمي��ة املذك���رة ت�شمل احل�شة املق��ررة ملناطق 
)عامري��ة الفل�ج��ة، اخلالدي��ة، ال�ش�في��ة، الرم��ادي املرك��ز، امللع��ب، 
االندل���س ،التاأميم، ال�شامي��ة، هيت، كبي�شة، املحم��دي، الرطبة، النخيب، 
الرحالي��ة، حديث��ة، بروان��ة، البغ��دادي، الكرم��ة، الفل�ج��ة، ال�شقالوية، 

جزيرة اخلالدية، مركز خالد بن ال�ليد وناحية الفرات(".

قال��ت حك�مة اإقليم كرد�شتان، اإنها تنفق �شن�ي��ًا نح� 1.4 مليار دوالر 
على النازحني الذين الذوا باالإقليم منذ نح� ثالث �شن�ات.

وت�شت�شيف مدن كرد�شتان نح� 1.8 ملي�ن عراقي واأكرث من ربع ملي�ن 
الج��ئ �ش�ري على الرغم من االأزمة املالية التي تفجرت بعد قطع بغداد 

ح�شة االإقليم من امل�ازنة وانهيار اأ�شعار النفط.
وقال رئي���س حك�مة كرد�شتان نيجريفان بارزاين خالل لقائه امل�رشف 
الع��ام على م�ؤ�ش�شة امللك �شلمان للم�شاع��دات االإن�شانية، اإن "م�شاريف 
النازح��ني والالجئ��ني تكلف حك�مة االإقليم  اأكرث م��ن مليار و400 األف 

دوالر �شن�يا من دون اأي اهتمام من بغداد باأمرهم".

انتق��دت ع�ش��� جمل�س الن�اب لق��اء وردي، وزارة النفط 
لع��دم ا�شتغالله��ا ال��رثوات الطبيعي��ة وخا�ش��ة الغ��از 
الطبيع��ي والف��شف��ات يف حمافظت��ي االنب��ار و�شالح 
الدي��ن. وقال��ت وردي يف ت�رشيح �شحف��ي، ان "هناك 
اخفاق��ا وا�شح��ا من قبل وزارة النف��ط منذ عام ٢٠٠٥ 
وحت��ى ي�منا ه��ذا يف ا�شتثم��ار ال��رثوات الطبيعية يف 
حمافظة االنبار ويف مقدمته الغاز الطبيعي، اذ ي�شت�رد 

العراق الغاز من بلدان اخرى وبا�شعار باهظة".
واعرب��ت ع��ن ا�شتغرابه��ا م��ن ج��دوى ا�شت��رياد الغ��از 
الطبيع��ي م��ن دول اخ��رى وحمافظة االنب��ار غنية به، 

وقال��ت "ا�شبحت لدينا قناعة تامة ب��ان هناك ا�شبابا 
�شيا�شية تكمن وراء ع��دم اال�شتثمار او القيام مب�شاريع 
ا�شراتيجية يف حمافظتي االنبار و�شالح الدين ف�شال 
ع��ن و�ش��ع العراقي��ل واملع�ق��ات باجت��اه احلك�م��ات 
املحلي��ة هن��اك للقي��ام باال�شثثم��ار يف املحافظ��ات 

املذك�رة".
واو�شح��ت وردي اأن "الذي عزز تل��ك القناعة لدينا ه� 
ع��دم و�شع خطط م�شتقبلية للحك�مة با�شتثمار امل�ارد 
الطبيعي��ة هناك "م�ش��رية اىل ان "االم��ر تعدى ذلك يف 
م�شف��ى بيح��ي مبحافظ��ة �ش��الح الدين، حي��ث وقفت 
وزارة النف��ط متفرج��ة ب�ش��دد اعمار امل�شف��ى واعادة 
تاأهيله".وا�ش��ارت اىل ان " اللجن��ة احلك�مي��ة امل�شكلة 

حل���رش االأ�رشار التي طالت امل�شفى بعد �شيطرة داع�س 
عليه ، حددت ن�شب��ة االأ�رشار يف اأق�شام امل�شفى والتي 
ت�شم��ل �شالح الدي��ن 1 ، 2 ، و�شالح الدين ال�شمايل ، ب� 
%15، %25، %20، على الت�ايل واأن طاقة م�شفاة 
�ش��الح الدين 1، كانت تبلغ 70 األف برميل ي�ميا ، يف 
ح��ني تبلغ طاقة م�شف��اة �شالح الدي��ن ال�شمايل 190 

األف برميل ي�ميا ".
وطالب��ت وردي ، وزي��ر النف��ط اباتب��اع �شيا�شة جديدة 
تختل��ف ع��ن �شيا�ش��ات ال���زراء ال�شابقني الت��ي كانت 
�شبب��ا يف حرمان حمافظة االنبار من ا�شتغالل ثرواتها 
وا�شتثمار ال��رثوات يف املحافظات املذك���رة ، م�شددة 
عل��ى ان املحافظات املذك���رة ا�شبحت بحكم املحررة 

بالكام��ل ومب��ا ي�شم��ن امت�شا���س البطال��ة وت�شغي��ل 
ابنائه��ا ف�شال عن امل�شاهم��ة يف التخفيف من ال�شغط 
الكب��ري عل��ى م�ازنة الدول��ة ". اإىل ذلك اأك��د وزير النفط 
جب��ار اللعيب��ي، اأن العراق نفذ ما يقرب من 90 اإىل 93 
باملائة من اتفاق خف�س اإنتاج النفط، الذي مت الت��شل 
اإلي��ه بني ال��دول املنتجة للنفط، داخ��ل منظمة "اأوبك"، 
وم��ن خارجها. وقال اللعيب��ي يف ت�رشيح �شحفي، اإنه 
"بالن�شب��ة للعراق، بتنا على مقربة من 90 اإىل 93% 
م��ن م�شت�ى تنفي��ذ اتفاق خف�س اإنت��اج النفط، م�شيفا 
اأن "بالده تقرب من حتقيق م�شت�ى %100 من حجم 
التخفي���س املن�ش����س علي��ه يف االتف��اق املعلن بني 

الدول املنتجة للنفط".

اأكد وزير ال�شناع��ة والتجارة والتم�ين االردين املهند�س 
يع��رب الق�ش��اة، اأن فت��ح مع��ر طريبيل احل��دودي ميثل 

م�شلحة م�شركة لبالده والعراق.
وق��ال ال�زير الق�شاة يف ت�رشي��ح �شحفي، ان "احلك�مة 
االردني��ة تتابع ب�شكل ي�مي مع اجلان��ب العراقي، اعادة 
فتح منفذ طريبيل املغل��ق منذ مت�ز عام 2015 الأ�شباب 

امنية بالكامل".

واك��د ان "الظ��روف االمنية ل��دى اجلان��ب العراقي اخرت 
اعادة فتح منفذ طريبيل، بينما مركز حدود االردن جاهز 

متام ال�شتئناف حركة النقل والتجارة بني البلدين".
واو�شح ان "هنالك متطلبات يعكف اجلانب العراقي على 
ت�فريه��ا لت�ف��ري احلماي��ة االمنية ملركز ح��دود طريبيل 
وتاأم��ني الطريق من��ه اىل داخل الع��راق"، الفتًا النظر اىل 
ان "هن��اك م�شلحة م�شركة يف اعادة فتح احلدود الرية 

بني البلدين، مت�قعا اعادة فتحها قريبا".
عل��ى  واالردن  الع��راق  يف  اال�شتثم��ار  هيئت��ا  واتفق��ت 

ان�شاء تكت��ل اقت�شادي م�ش��رك الإقامة وتنفي��ذ م�شاريع 
الع�ام��ل  ا�شتغ��الل  عل��ى  تعتم��د  م�شرك��ة  ا�شتثماري��ة 

الطبيعية والب�رشية يف البلدين.
ويف حني اتفق اجلانبان، يف وقت �شابق، على اإعادة ر�شم 
خارط��ة عالقات البلدي��ن ال�شقيقني جتاري��ًا وا�شتثماريًا 
وت�ثي��ق الروابط العميق��ة التي جتمعهم��ا لتاأ�شي�س تكتل 

اقت�شادي يخدم م�شاحلهما امل�شركة.
الع��راق  قي��ادة  االأردن،  يف  العراقي��ة  ال�شف��ارة  اأك��دت 

لتحركات اإن�شاء تكتل اقت�شادي مع االأردن.

وقال��ت ع�ش��� جلن��ة االقت�ش��اد واال�شتثم��ار يف جمل���س 
الن���اب جنيب��ة جني��ب، يف مقابل��ة اأجرته��ا )اجل�رنال(، 
اإن "االتف��اق على اإن�ش��اء التكتل االقت�ش��ادي بني العراق 
واالأدرن، مل ي��اأت م��ن ف��راغ واإمن��ا ا�شتن��د اإىل عالق��ات 
تتمث��ل  التج��اري  امل�شت���ى  عل��ى  اقت�شادي��ة خا�ش��ة، 
بالتب��ادل عر احل��دود الري��ة، وعلى م�شت���ى الطاقة ال 
نن�ش��ى م�رشوع انب���ب الب�رشة العقب��ة، ف�شال عن وج�د 
جالية عراقية كبرية يف االردن، وعلينا اأن ناأخذ م�شالح 

تلك اجلالية وا�شتثماراتها بالنظر".
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