
واأعل��ن امل�شت�شار املايل لرئي�س الوزراء مظهر 
حمم��د �شالح، اأن العراق »جنح يف �شطب نحو 
100 بلي��ون دوالر م��ن ديون��ه ع��ام 2004، 
عل��ى خلفي��ة توقيع اتف��اق »ن��ادي باري�س« 
الذي ُحّلت مبوجبه الديون ال�شيادية املرتتبة 
ل���65 دول��ة منه��ا 19 �شم��ن الن��ادي، و46 
خارج��ه. كم��ا ي���ري االتف��اق عل��ى الديون 

التجارية البالغة 19 بليون دوالر.
ودع��ا �شال��ح اإىل »التعام��ل بح��ذر مع ملف 
الديون لتجّنب الو�شول اإىل مرحلة االنفالت«، 
الفت��ًا النظ��ر اإىل اأن ه��ذه الدي��ون »�شتخ�شع 
ملدقق خارجي وف��ق املعايري الدولية، لبيان 
و�شعه��ا بدق��ة وبالتف�شي��ل، عل��ى اأن ي�شدر 

التقرير يف املدة املقبلة«. 
و�ش��دد عل��ى �رورة اإع��ادة النظ��ر يف اتفاق 
»نادي باري�س« قبل حلول عام 2020، موعد 
ب��دء ال�شداد، ما ق��د يعّر�س البلد اإىل اأزمة عام 
2022، وذل��ك من خالل التحرك عرب القنوات 
الدبلوما�شي��ة، عل��ى اأن ي�شم��ل دي��ون ما قبل 

عام 2003 وبعده.
واأعلن وزي��ر التخطيط ال�شابق مهدي احلافظ، 
اأن قرو���س البن��ك ال��دويل و »بن��ك التنمي��ة 
والياب��ان  االأوروب��ي  واالحت��اد  االإ�شالم��ي« 
ف�شاًل عن دي��ون اأخرى لبع���س دول اخلليج، 
»موج��ودة يف التعام��الت املالي��ة اخلارجية 
للع��راق«. و�ش��األ »ه��ل ميك��ن التخل��ي ع��ن 
القرو���س واالعتم��اد عل��ى امل��وارد املحلي��ة 
ال�شعيف��ة با�شتثناء عائدات النفط التي ت�شغل 

احليز االأكرب يف التغطيات املالية للدولة«.
 واأ�ش��ار اإىل وج��ود اأم��وال تع��ود ملكيتها اإىل 
الع��راق خ��ارج الب��الد، مل ُت�ش��رتد كاملة ومل 
تقدم احلكومة جواب��ًا �شافيًا عنها حتى االآن، 
عل��ى الرغ��م م��ن ت�شكي��ل جلن��ة وزاري��ة لهذا 

الغر�س.
وتوق��ع اأن تك��ون تل��ك االأم��وال »اأه��درت اأو 
تعر�شت لال�شتغالل واالبتزاز«. ولفت االنتباه 
اإىل وج��ود »مبل��غ يزيد عل��ى 6 باليني دوالر 
تعر�شت لل�شبهة منذ التغيري يف العراق، وفقًا 
لتقاري��ر املفت���س الع��ام االأمريك��ي ل�ش��وؤون 

اإعادة االإعمار، الذي اأكد اأن 6.6 باليني دوالر 
م��ن اأم��وال �شندوق تنمي��ة الع��راق ال يعرف 
م�شريها، وتدور حوله��ا �شبهات، وهناك من 
يوؤكد اأن معايري ال�شيطرة املالئمة على اأموال 
ه��ذا ال�شندوق، ه��ي عر�شة للتالع��ب والهدر 

و�شوء اال�شتعمال«.
 واأفاد باأن املجل�س الدويل للم�شورة والرقابة 

قدم اأ�شئلة كثرية حول االأداء املايل اآنذاك
وحتدث رئي�س دي��وان الرقابة املالية �شالح 
نوري خلف ع��ن بع�س تفا�شيل ملف الديون 
العراقي��ة، منها »اإن�شاء �شن��دوق عام 2012 
يرتب��ط برئا�ش��ة الوزراء ويراأ�ش��ه وكيل وزارة 
امل��ال، مهمت��ه متابع��ة اأم��وال الع��راق غ��ري 
املعروفة اأو غري املوثقة والبحث عنها«. لكنه 
اأو�ش��ح اأن هذا ال�شن��دوق »مل يتمكن من اأداء 

مهمت��ه«، كا�شف��ًا عن تقدمي اإح��دى ال�ركات 
االأمريكية عر�ش��ًا ملتابعة 3.5 باليني دوالر 
م��ن اأم��وال الع��راق املفق��ودة، ومنه��ا اأموال 
موجودة يف ب��ريوت، يف مقابل عمولة وُوقع 
اتفاق مع ال�ركة، لكنها األغته بعد وقت ق�شري 
من بدء العم��ل، بعدما ُن�رت اأ�شماء العاملني 
يف ال�شح��ف، ومن ثم فهم �شيتعر�شون خلطر 
الت�شفية الأن رئي���س ال�ركة م�شوؤول اأمريكي 

�شابق.
وطرح اخلب��ري االقت�شادي�س ماج��د ال�شوري 
مالحظ��ات ح��ول مل��ف الدي��ون، م�ش��رياً اإىل 
بلي��ون  نح��و 17.7  »�شيقرت���س  الع��راق  اأن 
دوالر خ��الل ال�شنة احلالي��ة، وفق ما ورد يف 
املوازن��ة، م��ا يعني ازدي��اد القرو���س ب�شكل 

ملحوظ«. 

وت�شاءل عن قرو�س اإقلي��م كرد�شتان البالغة 
نح��و 40 بليون دوالر، وما اإذا كانت �شتندرج 

�شمن الدين العام للعراق. 
وح���سّ الدبلوما�ش��ي غال��ب العنبك��ي، عل��ى 
�رورة »تفعيل اجلان��ب الدبلوما�شي ب�شقيه 
وزارة  خ��الل  م��ن  واالقت�ش��ادي  ال�شيا�ش��ي 
الع��راق  دي��ون  مل��ف  ملتابع��ة  اخلارجي��ة، 
اخلارجي��ة بق��وة«. اإذ لف��ت النظ��ر اإىل اأن هذا 
املل��ف »ال تتابع��ه وزارة اخلارجية، ما ميثل 

خلاًل وا�شحًا«.
 وت�شاءل اخلبري ال�شناعي �شمري ليلو عن مدى 
انعكا���س الدين اخلارجي على الناجت املحلي، 
وتاأث��ر قطاع��ات التنمي��ة املتمثل��ة بالزراعة 
وال�شياح��ة وال�شناع��ة ك��ي ن�شتطي��ع و�ش��ع 

ت�شور خلارطة طريق للمعاجلة .

موارد  تعظيم  اىل  احلكومة  اقت�شاديون  وخرباء  برملانيون  دعا 
الريعي  االقت�شاد  على  االعتماد  وعدم  االقت�شادية  القطاعات 
القطاع  اىل  احلياة  اع��ادة  اىل  واالجت��اه  النفط  وهو  اال  الوحيد 
الدول  اقت�شاديات  يف  مهما  ع�شبا  متثل  قوته  لكون  ال�شناعي 
قطاع  موارد  تعظيم  اىل  باال�شافة  اقت�شادية  قوة  متتلك  التي 

الزراعة وال�شياحة والقطاع امل�ريف 
امل�شتقبل  ويف  املالية  االزم��ة  من  �شيخرج  العراق  ان  وا�شافو 

القريب �شيخرج من حالة التق�شف االقت�شادي 
�شحفي  ت�ريح  يف  العبادي  جبار  املالية   اللجنة  ع�شو  وقال 
اأدت  العاملية  النفط  ا�شعار  ان زيادة    :  ) )  اجلورنال  به   خ�س 
دورا يف عملية تفكك االزمة املالية التي مير بها العراق وحالة 
التي  النفط  وكمية  النفط  ا�شعار  الن  االقت�شادي،  التق�شف  
لرواتب املوظفني  العراق قادرة على توفري تعوي�شات  ي�شدرها 

وتوفري العملة  ال�شعبة للحالة امللحة لالقت�شاد الوطني 
يعادله  ان  يحب  املوازنة  عجز  تغطية  ان   : العبادي  وا�شاف 
لنا  �شبب   ما  وه��ذا  دوالرا،    65 اىل  الربميل  �شعر  يف  ارتفاع 
ازمة  مالية  بانخفا�س اال�شعار العاملية وباالخ�س ما واجهته 
و�شبب  الدولة  ملوظفي  الرواتب  دفع  يف  �شائقة  من   احلكومة 
ان تكون هناك خطوات  اال حتادية ما تطلب  املوزانة  عجزا يف 

لتعظيم الربامج التنموية للقطاعات االقت�شادية االخرى. 
وتابع : ان بوادر االنفراج يجب ان ال تبتعد عن الربامج التنموية 
الن اجلهة التنفيذية الترتبط مع اجلهات املنفذة  ، واليوم  علينا 
تطرحها  التي  الت�ريعات  خالل  من  التنفيذي  الغطاء  توفري 
اللجان الربملانية وباالخ�س اللجنة املالية ومن ثم فاإن هناك 
اجراءات يجب ان تكون منفذة من خالل اطالق قرو�س امل�شارف 
وامل�شاريع  امل�شانع  نحو  تتجه  والتي  واالهلية  احلكومية 
يكون  وهذا  املحلية  ال�شوق  اىل  بطرحها   ، احلياة  اىل  واعادتها 
من خالل عدم اهمال القطاع الزراعي والقطاع ال�شياحي واالهم 
القطاع امل�ريف والذي يجب ان يواكب التطور العاملي امل�ريف  

وي�شهل عمل القطاعات االقت�شادية االخرى 
من جهته قال اخلبري االقت�شادي عبد احل�شن ال�شمري يف حديث 
خ�س به )اجلورنال( :  ال اعتقد  ان االنفراج يف االزمة االقت�شادية  
العاملية للنفط  باال�شعار  ا�شتقراراً  �شيكون قريبا لكون ان هناك 
وبنحو ال� 55 دوالرا للربميل ، واالقت�شاد الوطني اقت�شاد ريعي 

النفطي  القطاع  على  بالكامل  يعتمد  اي 
اي�����رادات�����ه  ويف 

االتفاق  خالل  ومن  للبلد  ال�شعبة  العملة  وادخ��ال  والت�شدير 
املنتجة  للدول  االنتاج  تخفي�س  يف  اوب��ك  منظمة  مع  االخ��ري 
املوازنة  يف  والعجز  م�شتقرة  احلالية  اال�شعار  و�شتبقى  للنفط، 
و�شك  على  املالية  االزمة  ان  اعتبار  والميكن  موجود  االحتادية 
االنفراج اال اذا كان هناك ارتفاع ب�شعر الربميل الواحد اىل حدود 

ال� 65 دوالرا للربميل 
قبل  م��ن  اتباعها  ال��واج��ب  اخل��ط��وات  ان   : ال�شمري  وا���ش��اف 
امل��وارد االخ��رى واالجت��اه نحو  احلكومة االجت��اه �شوب تعظيم 
الت�شهيالت   تقدمي  طريق  عن  املحلي  واالنتاج  ال�شناعة  اعادة 
الت�شهيالت  جميع  وتقدمي  املحلي  املنتج   وحماية   ، امل�رفية 

للقطاع الزراعي وامل�ريف .
من  واملايل،  االقت�شادي  ال�شاأن  يف  ومتخ�ش�شون  خرباء  وحذر 
احتمالية ح�شول ازمة مالية خانقة يف موازنة العام املقبل،من 
ا�شعار  انخفا�س  ال�شتمرار  نتيجة   ، املايل  العجز  زي��ادة  خالل 
واخلطط  الناجعة  احللول  وغياب  العاملية،  اال�شواق  يف  النفط 
قبل  من  املعطلة  االنتاجية  بالقطاعات  للنهو�س  اال�شرتاتيجية 

احلكومة االحتادية.
ال��ن��واب  روات���ب  بتقليل  لهم  ت�ريحات  يف  اخل���رباء  ون�شح 
والرئا�شات الثالث والوزراء وامل�شوؤولني ذوي الدرجات اخلا�شة، 
اهمية  واالقل  ال�رورية  غري  ال�رفيات  تقليل  اىل  باال�شافة 
يف  اال�شتثمارية  امل�شاريع  وزي��ادة  الدولة  ودوائ��ر  ل��ل��وزارات 
االزمة  خطورة  تبعيات  من  للتقليل  وذلك  املقبل،  العام  موازنة 
االقت�شاد  جلنة  يف  ع�شو  ق��ال  ح��ني  ويف  املحتملة.  املالية 
املالية  االزمة  جتاوز  اىل  اجتهت  احلالية  احلكومة  ان  النيابية 
يف  خبري  و�شف  اخلا�س،  القطاع  ودع��م  اال�شتثمار  خالل  من 
ال�شاأن االقت�شادي حلول احلكومة اال�شالحية ب� "التقليدية وغري 
احلا�شمة" ب�شبب الظروف االقت�شادية واالمنية وال�شيا�شية التي 
مير بها البلد. وقالت ع�شو جلنة االقت�شاد واال�شتثمار النيابية، 
زيتون الدليمي يف حديث �شحفي ان "احلكومة متكنت من تقليل 
خطر االزمة االقت�شادية التي عاناها العراق من جراء انخفا�س 
باالقت�شاد  للنهو�س  جديدة  ط��رق  اتخاذ  عرب  النفط  ا�شعار 
العراقي"، مبينة ان "االنفتاح على ال�ركات العاملية لال�شتثمار 

يف العراق ودعم القطاع اخلا�س من ابرز ما قام به العبادي 
على  ال����وزارات  وت�شري  حكومته،  يف 

اخلطى نف�شها".

ا�شعار  ارتفاع  مع  يتح�شن  املايل  "الو�شع  ان  الدليمي  واأ�شافت 
بطبيعته،  قوي  العراقي  "االقت�شاد  ان  اىل  النظر  الفتة  النفط"، 

لذلك ال يتاأثر باالأزمات املالية ب�شهولة".
واو�شحت ان "حترير الكثري من املناطق التي كان ي�شيطر عليها 
االقت�شاد  بعودة  ي�شاهم  االمنية  االجهزة  يد  على  داع�س  تنظيم 
متتلك  املناطق  هذه  من  الكثري  ان  خا�شة  جديد،  من  العراقي 
من�شاآت نفطية حيوية، و�شوف ت�شتعيد ثرواتها من خالل ت�شدير 
ميثم  االقت�شادي  ال�شاأن  يف  اخلبري  و�شف  جانبه،  من  النفط". 
لعيبي يف حديث  �شحفي احللول التي و�شعتها احلكومة ملواجهة 
االزمات االقت�شادية باأنها "لي�شت بامل�شتوى املطلوب"، مبينا ان 
"احللول ق�شرية االمد ا�شبحت امرا واقعا، ولكنها حلول و�شطية، 
وغري حا�شمة، وهذا اأمر يحمل �شيئا من احلكمة، الن اي حل حاد 
له تكاليف مكلفة احيانا، وهو امر ال يتحمله البلد يف ظل ظروف 

اقت�شادية و�شيا�شية وامنية معقدة".
واأ�شاف اخلبري ان "احللول الق�شرية واملتو�شطة املتمثلة باإجراء 
ا�شالحات جذرية وعميقة يف االقت�شاد العراقي مطلوبة، لكنها 
مفقودة لالأ�شف ومل يجر التحرك عليها"، معربا عن اأمله ب� "اجراء 
القوانني  وتغيري  اخلا�س،  القطاع  يف  اقت�شادية  ا�شالحات 
وتطبيق  واالقليم  املركز  بني  العالقة  وتنظيم  واقرارها،  املهمة 
ت�شاعد  قد  التي  القوانني  من  وغريها  الكمركية  التعرفة  قانون 

على مواجهة االزمة املالية".
ثقيلة  العامة ومع وجود تركة  املالية  "املوازنة  ان  لعيبي  واأكد 
اىل  باالإ�شافة  ال�شابقة،  احلكومات  احلالية من  احلكومة  ورثتها 
باإجراء  الدفاع وتكاليف احلرب، مل يبق جمال للحكومة  موازنة 
متثلت  تقليدية  حلوال  احلكومة  اتخذت  لذلك  كبرية،  تغيريات 
الفتا  الت�شغيلية"،  من  وبع�س  اال�شتثمارية  املوازنة  باقتطاع 
اىل ان "بع�س القرارات التي جاءت يف املوازنة كانت غري دقيقة 
ال�  بحدود  املركزي  قبل  من  ال��دوالر  مبيعات  ح�شة  حتديد  مثل 
البنك  ا�شتقاللية  الذي قد ي�شعف  االمر  75 مليون دوالر يوميا، 

املركزي كما ي�شاهم يف ارتفاع ا�شعار الدوالر ب�شكل حاد".
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اجته��ت اأ�شع��ار الذه��ب، اإىل ت�شجيل 
اأ�شع��ف اأداء يف جل�ش��ة واح��دة منذ 
ال��دوالر  ارتف��اع  بفع��ل  دي�شم��رب 
وزيادة توقع��ات رفع اأ�شعار الفائدة 
االأمريكي��ة يف مار���س بع��د بيانات 
الوالي��ات  يف  قوي��ة  اقت�شادي��ة 

املتحدة
املعام��الت  يف  الذه��ب  وتراج��ع 
اإىل  املئ��ة  يف   1.3 الفوري��ة 
لالأوقي��ة  دوالراً   1232.61
)االأون�شة( متجها �شوب اأكرب هبوط 

يومي منذ 15 دي�شمرب
وج��رت ت�شوي��ة الذه��ب يف العق��ود 
االأمريكي��ة االآجل��ة عل��ى انخفا���س 
ن�شبته 1.4 يف املئة اإىل 1232.90 

دوالراً لالأوقية.

اأعلن��ت وزارة املالي��ة ال�شيني��ة اأن 
ال�ش��ني ح��ددت عج��زاً متوّقع��ًا يف 
امليزاني��ة يبل��غ %3 م��ن اإجم��ايل 
الناجت املحلي لع��ام 2017 متا�شيًا 
مع م�شتوى العجز الذي مت ا�شتهدافه 
قب��ل ع��ام، وتوقع��ت ال�ش��ني عجزاً 
مالي��ًا لل�شن��ة احلالي��ة يبل��غ 2.38 
مايع��ادل  اأي  ي��وان،  تريلي��ون 
345.16 مليار دوالر، جاء ذلك يف 
خطة عم��ل ك�شفت النق��اب عنها يف 

الدورة ال�شنوية للربملان ال�شيني

اعلنت �ركة مدين��ة ن�ر لالإ�شكان 
والتعمري اإنها باعت جميع الوحدات 
املطروح��ة يف املرحل��ة الثانية من 
م�روع �راي التي اأطلقتها يف 21 

فرباير �شباط
واأ�شافت ال�ركة اأن قيمة احلجوزات 
الثاني��ة م��ن  يف وح��دات املرحل��ة 
امل���روع بلغ��ت 1.8 ملي��ار جني��ه 
م���ري )110.09 مالي��ني دوالر( 
لت�شج��ل اأعل��ى قيم��ة حج��وزات يف 

�شهر واحد يف تاريخ ال�ركة
متع��دد  ���راي  م���روع  ويق��ع 
 5.5 م�شاح��ة  عل��ى  اال�شتخدام��ات 
ماليني مرت مربع يف مدينة القاهرة 

اجلديدة �رقي العا�شمة امل�رية.

اقتصاديون: العراق يتجاوز األزمة المالية ودعوات إلى تعظيم الموارد المحلية 

خبراء يدعون إلى اعتماد الشفافية في ملف الديون العراقية

�صدد خرباء مال واقت�صاد 
يف ندوة نّظمها »معهد 

التقدم لل�صيا�صات الإمنائية« 
العراقي، على �صرورة 

البحث يف تفا�صيل ملف 
الديون يف ذمة العراق يف 
اإطار من ال�صفافية، والعمل 
من خالل ال�صعي احلكومي 

اإىل خف�صها اأو �صطبها، بهدف 
تعايف القت�صاد.

بغداد – فادية حكمت 

بغداد - متابعة

بغداد ــ متابعة

المــواد

المــواد

الغذائية

اإلنشائية

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

1500
1250
1000
2000
2500
1750
2500
3000
2000
2000
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


