
اأبل��غ م�شت�ش��ار رئي���س ال��وزراء الدكت��ور مظه��ر حممد 
�شال��ح )اجلورن��ال(، ب��اأن امل�ش��اورات الأخ��رة م��ع 
�شن��دوق النق��د ال��دويل انتهت بنج��اح فائ��ق، ومثلت 
متهي��داً مهمًا لجتم��اع املجل�س التنفي��ذي لل�شندوق 
يف ١٤ مت��وز املقبل، لق��رار اطالق مبلغ  ٨٤٠ مليون 
دولر �شم��ن اكتم��ال اعم��ال املراجع��ة الثاني��ة م��ن 

.)SBA( اتفاقي��ة ال�شتع��داد الئتم��اين
بينم��ا اأكد م�شت�ش��ار رئي�س ال��وزراء لل�ش��وؤون املالية، 
اأن البن��ك الدوىل وعد مبوا�شل��ة دعمه بربامج متويلية 
خمتلف��ة للنهو���س بالبني��ة التحتية واإع��ادة العمار 
�شم��ن برنام��ج قرو���س او متوي��الت م��ا اطل��ق عليه 
بربنام��ج التنمية، �شواء من م��وارد البنك الدويل نف�شه 
او م�شاهمات الدول املانح��ة ول�شيما جمموعة الدول 

ال�شناعية ال�شبع الكربى.
اأن  )اجلورن��ال(،  اأجرته��ا  مقابل��ة  وب��ن �شال��ح يف 
"�شندوق النقد الدويل لديه بع�س التفا�شيل احل�شابية 
الكلفوية لبناء موديله يف ا�شتقرار القت�شاد الكلي 
للع��راق خ��الل امل��دة املقبلة 

فه��و 

يرغب با�شتكمال تل��ك املعلومات ل�شيما يف مو�شوع 
قطاع الطاقة الكهربائية".

واأ�ش��ار �شال��ح اإىل اأن "قرو���س برنام��ج ال�شتع��داد 
الئتم��اين )SBA( موزعة على م��دى ٣٦ �شهراً بنحو 
٥.٣ ملي��ار دولر، ومبل��غ رمبا مياثله وللم��دة نف�شها 
م��ن قرو�س  البنك ال��دويل والتمويل امل��وازي املي�رس 

ملجموعة ال�شبع ال�شناعية الكربى".
واأ�ش��اف �شال��ح اأن "م�شادر التموي��ل اخلارجية ل�شد 
فجوة العجز يف موازنة العام ٢٠١٧، تبلغ ٣ مليارات 
دولر، موزع��ة ب��ن ٥٠٪  م�شاهم��ة ال�شن��دوق �شمن 
قر�ش��ه الجمايل البال��غ 5،3 ملي��ار دولر، والن�شف 
الث��اين م�شاهمة البنك الدويل وبع���س بلدان جمموعة 
G7 وال��ذي ميث��ل التموي��ل امل��وازي لقر���س البن��ك 
الدويل، وجميعها ت�شح��ب يف الن�شف الثاين من العام 

."٢٠١٧
واأ�شار �شال��ح اإىل اأن "جممل امل�شاورات الأخرة التي 
ج��رت يف وا�شنطن، م��ع �شندوق النقد ال��دويل والبنك 
ال��دويل، م�ش��ت ب�شكل ايجاب��ي على الرغ��م من بع�س 
التفا�شي��ل الفنية، ويوؤم��ل اأن يح�شل العراق مبوجبها 
عل��ى منح وقرو�س مي�رسة تزيد على ٣ مليارات دولر 
خ��الل الع��ام اجل��اري ٢٠١٧ لدع��م املوازن��ة واإعادة 
العم��ار وامل�شاري��ع ال�شتثماري��ة يف البنية 

التحتية".
 

وق��ال �شال��ح اأن "ال�شيء امله��م على �شعي��د برنامج 
ال�شتعداد الئتماين مع �شندوق النقد الدويل م�شالتان 
الوىل الق��درة على ا�شتم��رار وتطوير قطاع الطاقة يف 
ظروف �شوق معقدة تعر�ش��ت لزمات حادة والخرى 
ه��ي الدارة املالي��ة احلكيم��ة الت��ي مكن��ت البالد من 
جت��اوز حمنته��ا التمويلي��ة ازاء تده��ور عوائ��د النفط  
ف�شاًل عن النفقات الكبرة يف املوازنة والتي �شاهمت 
يف �شح��ق الرهاب وحترير الن�ش��ان والر�س واخراً 
جن��اح املنظوم��ة ال�شعري��ة وا�شتقرار امل�شت��وى العام 
لال�شع��ار والق��درة عل��ى موازن��ة ذل��ك باحلف��ظ عل��ى 

امل�شتوى المن من الحتياطيات الدولية للعراق". 
واختت��م الوف��د العراق��ي مباحثاته مع �شن��دوق النقد 
والبن��ك الدولي��ن، �شم��ن الجتماع��ات الربيعي��ة يف 
وا�شنط��ن، و�ش��ارك م�شت�ش��ار رئي���س ال��وزراء الدكتور 
مظه��ر حمم��د �شالح، �شم��ن الوفد، ال��ذي تراأ�شه وزير 
املالية وكال��ة الدكتور عبد ال��رزاق العي�شى وبح�شور 
عدد من م�شوؤويل وزارتي املالية والكهرباء ومب�شاركة 

ال�شفر العراقي يف وا�شنطن فريد م�شطفى.
وك�ش��ف وزي��ر املالي��ة وكال��ة الدكت��ور عب��د ال��رزاق 
العي�ش��ى عن ا�شتع��داد البنك ال��دويل لتخ�شي�س ت�شعة 
مالي��ن دولر لدع��م ال�شتثم��ار والتطوي��ر يف جمال 

الغاز امل�شاحب.
وق��ال العي�شى خالل اجتماعات الربيع ل�شندوق النقد 
والبن��ك الدولي��ن يف وا�شنط��ن ان احلكوم��ة العراقية 
ب��ن  امل�شرتك��ة  اللجن��ة  عم��ل  �شتكث��ف 
املالي��ة  وزارات 

والكهرب��اء والنفط لتفعي��ل ا�شتثمار الغ��از امل�شاحب 
والإفادة منه يف ت�شغي��ل م�شاريع الطاقة الكهربائية، 
لفتا النتباه اىل ا�شتع��داد البنك الدويل لتوفر منحة 
بقيم��ة ت�شعة مالين دولر لدعم امل�شاريع والدرا�شات 

ل�شتثمار الغاز امل�شاحب يف العراق.
وقالت وزارة املالي��ة يف بيان اإن ممثلي البنك الدويل 
ا�ش��اروا اىل ان الإ�شالحات القت�شادية متثل �رسورة 
رئي�شي��ة للو�ش��ول اىل نظ��ام متكام��ل لإدارة العملية 

املالية للدولة على امل�شتوى الحتادي واملحلي.
وا�شاف��ت اأن املجتمع��ن اأو�شح��وا ان ن�شب��ة مهم��ة 
حققته��ا املوؤ�ش�شات العراقية يف هذا املجال ما يعطي 
جم��ال منا�شبا للبنك الدويل لدع��م املوازنة وم�شاريع 
الإعمار �شمن �شقوف زمنية حتقق اأهدافها املطلوبة.

ورح��ب البن��ك بخط��وات احلكومة العراقي��ة يف جمال 
ادارة امل��وارد وبلورة الروؤى الإ�شالحية بالتن�شيق مع 

املنظمات واملوؤ�ش�شات املالية الدولية.
واأك��د البنك ال��دويل، اأن العراق اأه��م دول املنطقة وان 

دعمه �شيتوا�شل لتجاوز الأزمة.
وقال نائب رئي�س البنك الدويل ل�شوؤون ال�رسق الأو�شط 
و�شمال افريقيا حافظ غامن، خالل الجتماع مع الوفد 
العراق��ي، ان البن��ك الدويل ملتزم جت��اه العراق لتوفر 
املتطلب��ات املالي��ة الت��ي تفر�شه��ا عملي��ات اع��ادة 

الإعمار يف املناطق املحررة.
 واأو�ش��ح فري��ق البنك ال��دويل ان اإعمار تل��ك املناطق 
والت�رسي��ع بخط��وات التنفيذ �شيوؤ�ش���س لدعم متوا�شل 
يف �ش��وء ما حتتاجه وم��ا ت�شخ�شه احلكومة العراقية 

من احتياجات ما�شة.
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االقتصاد النيابية: العراق بحاجة للخبرات 
األجنبية في االستثمار   

با���رست مديري��ة زراعة الب���رسة، حملة احل�ش��اد امليكانيك��ي ملح�شويل 
احلنطة وال�شعر للعام احلايل يف اق�شية ونواحي �شمال الب�رسة وجنوبها.
وذكر م�ش��در اعالمي يف املديرية، انه "�شيتم ح�ش��اد م�شاحة )٧٣،٣٤٣( 
دومن��ا م��ن حم�ش��ول احلنط��ة وم�شاح��ة)٤،٢٨٠٠( دومن م��ن حم�ش��ول 

ال�شعر". 
وا�ش��اف ان "املو�ش��م الزراع��ي للع��ام احل��ايل يب���رس بخ��ر نتيج��ة دعم 
املزارع��ن م��ن قب��ل وزارة الزراع��ة بتطبي��ق الربنام��ج الوطن��ي لتنمي��ة 
حم�ش��ول احلنطة يف العراق"، م�شرا اىل "ت�شجي��ع املزارعن على الزراعة 
با�شتخ��دام التقنيات احلديثة)الري املحوري( ال��ذي يوؤدي اإىل زيادة الغلة 

يف الدومن الواحد كما ونوعا".

اأعلن  رئي�س احتاد امل�شّدرين ال�شوري حممد ال�شواح، ت�شير الطائرة الثالثة 
باجت��اه ال�شوق العراقي حمملة ب���43 طنا من الألب�شة كتنفي��ذ للعقود التي 
وقعها التجار العراقي��ن مع امل�شنعن ال�شورين خالل معر�س �شريامود 

الذي عقد اأخراً يف دم�شق.
ولف��ت ال�ش��واح النظر اإىل اأن دع��م احلكومة الكبر ل�شح��ن الب�شائع اأدى اىل 
تعايف القط��اع الن�شيجي ب�ش��كل ملحوظ حيث ت�شاعفت �ش��ادرات القطاع 
الن�شيج��ي، ومت تثبيت العقود من قبل رجال الأعم��ال العرب الذين ح�رسوا 
معر���س �شريامود وت�شدير الب�شائع لهم. وا�شار اإىل اأن هناك طائرة �شحن 

رابعة �شتنطلق اليوم حمملة بالألب�شة اإىل العراق.

اأعلن��ت اأ�شرتالي��ا، تقدميه��ا م�شاع��دات مالي��ة بقيم��ة 110 مالي��ن دولر 
اأ�شرتايل على مدى ال�شنوات الثالث املقبلة اإىل العراق.

وقال��ت وزي��رة اخلارجي��ة الأ�شرتالي��ة ج��ويل بي�ش��وب يف بي��ان، اإن "هذه 
امل�شاع��دات �شت�شه��م يف اأعم��ال الإغاث��ة الإن�شانية وحتقي��ق ال�شتقرار يف 

العراق ويف احلرب �شد تنظيم داع�س الإرهابي".
واأ�شار البيان اإىل اأن "هذه امل�شاعدات �شرتفع اإجمايل امل�شاعدات الإن�شانية 
الت��ي قدمتها اأ�شرتالي��ا اإىل العراق و�شوريا اإىل اأكرث م��ن 530 مليون دولر 

اأ�شرتايل منذ العام 2014".

اكد ع�ش��و جلنة القت�ش��اد وال�شتثمار الربملانية جواد الب��ولين، ان قطاع 
الت�شالت ي�شكل امل�شدر الثاين خلزينة الدولة العراقية بعد النفط ، يف حن 

ا�شار اىل حاجة العراق لال�شتثمار وتبادل اخلربات مع العامل اخلارجي.
وق��ال الب��ولين يف بي��ان، ان "ال�شتثمار مطل��ب عقالين واقت�ش��ادي مهم ، 
والعراق يحتاج اىل ال�شتثمار وتبادل اخلربات مع العامل اخلارجي ، ل�شيما 

وان العامل حتول الن اىل منظومة م�شالح خمتلفة ".
وانطلق��ت �شب��اح اأم���س الربع��اء ، فعاليات موؤمت��ر ال�شتثم��ار العربي يف 
تكنولوجي��ا املعلومات والت�شال حتت عنوان )خارطة ال�شتثمار يف قطاع 
الت�شالت للمنظمة العربية( بح�ش��ور �شخ�شيات �شيا�شية وعدد من �شفراء 

الدول املعتمدين.

ع��دت وزارة الزراع��ة، الرتف��اع يف ا�شع��ار حم�ش��ول 
الطماط��م ال��ذي ت�شهده ال�ش��واق املحلية خ��الل اليام 
احلالي��ة باأنه "ارتف��اع وقتي"، م�ش��رة اىل اأن ال�شعار 
مرتبط��ة باملو�شم الزراعي.  وقال الوكيل الفني للوزارة 
مه��دي �شم��د القي�ش��ي، اإن "ارتف��اع ا�شع��ار حم�ش��ول 
الطماط��م تاأتي نتيج��ة قلة انتاجها حملي��ا"، مبينًا اأن 
"ال�شع��ار ب�شورة عامة ترتب��ط باملو�شم الزراعي لكل 

حم�شول من حما�شيل اخل�رس والفواكه".
واأ�ش��اف القي�ش��ي اأن "ال��وزارة قامت بفت��ح ال�شتراد 
له��ذا املح�شول الذي يدخل ب�شورة ا�شا�شية يف املائدة 
العراقي��ة وب�شكل مق��ن للتوازن بن العر���س والطلب، 

لن العر���س الن يف ال�شواق قليل ول يكفي لالحتياج 
اليومي"، موؤك��داً ان "هذه ال�شع��ار املرتفعة ملح�شول 
الطماط��م هي وقتي��ة و�شتزول تدريجا مع ب��داأ النتاج 
املحل��ي ال��ذي �شيك��ون قريب��ا". وا�شار القي�ش��ي اىل ان 
"ت�شوي��ت جمل���س الن��واب على اق��رتاح وزارة الزراعة 
بدعم املنتج الزراعي يعّد من الهمية للزراعة الوطنية" 
،لفتا النظر اىل ان "المن الغذائي للدولة يتحقق بوفرة 
املنت��ج املحلي ال��ذي يحتاج اىل حماي��ة من ال�شتراد 
الع�شوائ��ي وغ��ر الر�شم��ي" . وت�شهد ال�ش��واق املحلية 
ومن��ذ ع��دة اي��ام ارتفاع��ا ملحو�ش��ا با�شع��ار بع���س 
اخل���رس والفواك��ه وخا�شة حم�ش��ول الطماط��م والتي 
و�شل��ت ا�شعارها ما ب��ن 2000 و3000 الف دينار. 
وت�شاع��ف �شعر حم�ش��ول الطماط��م، لي�شج��ل ارتفاعًا 

طردي��ًا يف الأ�شواق املحلية طيل��ة ال�شهرين املا�شين، 
مبتعداً ع��ن الأ�شعار التي �شبقت موج��ة الرتفاع بنحو 
كب��ر، بدا مرهق��ا لكاه��ل املواطنن ل�شيما م��ن اأبناء 
اأغلبي��ة  ي�شكل��ون  والو�شط��ى مم��ن  الفق��رة  الطبق��ات 
العراقي��ن. وبينما اأكد مواطن��ون �شاركوا يف ا�شتطالع 
اأجرته، )اجلورنال( اأن �شعر كيلو الطماطم جتاوز اللفي 
دين��ار، ذاكري��ن اأن ال�شع��ر ال�شابق كان ي��راوح ما بن 

اإىل الف دينار يف حالت الرتفاع.  500
اأعلن��ت وزارة الزراع��ة، ع��دم امتالكها ال�شلط��ة للتحكم 
باأ�شعار ا�شواق املنتج��ات الغذائية، ويف حن اأو�شحت 
ال�شم��اح  الأ�ش��واق تك��ون يف  ب�ش��اأن  ان �شالحياته��ا 
بال�شت��راد املقن ل�شد حاجة الأ�شواق من املحا�شيل، 
ا�ش��ارت اىل ان قل��ة حم�شول الطماط��م دفعها اىل رفع 

احلظر عن ا�شتراده��ا وبن�شب حمددة. كما اأكدت وزارة 
الزراعة وامل��وارد املائية يف حكوم��ة اإقليم كرد�شتان، 
انه��ا مل تفر�س اية ر�ش��وم على ا�شتراد الطماطم. وقال 
الباح��ث الزراع��ي حمم��د عبا���س يف مقابل��ة اأجرته��ا 
)اجلورن��ال(، اإن “ارتف��اع اأ�شع��ار الطماط��م يع��ود اإىل 
ب�شب��ب  املزروع��ة باملح�ش��ول،  امل�شاح��ات  تناق���س 
الجتاه اىل املحا�شي��ل ذات العائد الأعلى مثل البطيخ 
واخليار والباميا والباذجنان، ف�شال عن تقلبات املناخ 
ال�شهري��ن املا�ش��ي واجل��اري  ودرج��ات احل��رارة يف 
ب��ن الرتفاع والنخفا���س اأدى اإىل تذب��ذب العمليات 
الف�شيولوجي��ة للزراعات”. واأ�ش��اف عبا�س، اأن “بع�س 
التج��ار �شاهموا يف ارتفاع وت�شخي��م اأ�شعار الطماطم، 

من خالل اتخاذهم �شيا�شة احتكارية”.

ك�ش��ف م�ش��در يف �شن��دوق اإع��ادة اأعم��ار املناطق 
املت�رسرة م��ن العمليات الإرهابي��ة، اأم�س الربعاء، 
م��ع  ال�شن��دوق  وقعه��ا  الت��ي  التفاقي��ة  تفا�شي��ل 
�شن��دوق التنمي��ة الكويت��ي الت��ي ته��دف اإىل تطوير 

املوؤ�ش�شات ال�شحية يف �شبع حمافظات.
وقال م�شدر من داخل �شندوق اعادة اعمار املناطق 
املت���رسرة م��ن العملي��ات الرهابي��ة، اإّن "�شندوق 
اع��ادة العم��ار وقع مع �شن��دوق التنمي��ة الكويتي 

يف دولة الكويت اتفاقية تق�شي مبنحه 100 مليون 
دولر توزع��ت بواقع 97 مليون دولر لبناء وتاأهيل 
املوؤ�ش�شات ال�شحي��ة يف �شبع حمافظات هي نينوى 
وكرك��وك و�ش��الح الدي��ن ودي��اىل والنب��ار وبابل 
وبغ��داد"، مبينًا اأنه "ج��رى تخ�شي�س ثالثة مالين 
دولر للقيام مب�شح لال�رسار يف املناطق املت�رسرة 

من العمليات الرهابية".
واأك��د اأن "�رسك��ة دولي��ة حماي��دة �شتق��وم بامل�ش��ح 
وتق��دم نتائج وك�شوف��ات امل�شح ال��ذي ي�شمل جميع 
املحافظ��ات املت���رسرة م��ن العملي��ات الرهابي��ة 

وعل��ى �شعي��د كل القطاعات يف موؤمت��ر املانحن"، 
مو�شحًا اأن "التفاقية املوقعة بن العراق والكويت 
تع��ّد مرنة لأن اجلانب الكويتي ترك احلرية ل�شندوق 
الإعم��ار يف تنفي��ذ امل�شاري��ع ومل يفر���س  اإع��ادة 
�رسوطا على عملية التنفيذ �شوى تخ�شي�شها للقطاع 

ال�شحي".
واك��د امل�ش��در ان "ه��ذه التفاقية تع��د اول اتفاقية 
ر�شمي��ة وعل��ى كل الأ�شعدة توقع م��ع دولة الكويت 

ال�شقيقة منذ الغزو العراقي للكويت عام 1990".
وقالت متحدثة با�شم �شندوق اإعادة الإعمار العراقي 

اإن م�شوؤول��ن من البلدين وقع��ا على اتفاقية املنحة 
يف الكويت. وقال م�شطفى الهيتي رئي�س ال�شندوق، 
يف بي��ان اإن اتفاقية املنحة بداية م�شجعة ملزيد من 

التعاون بن العراق والكويت.
ويه��دف التموي��ل اإىل اإع��ادة بناء امل��دن واملناطق 
امل�ش��رتدة م��ن تنظيم الدول��ة الإ�شالمية ال��ذي اأعلن 

اخلالفة يف العراق و�شوريا عام 2014.
واأث��رت احل��رب �ش��د التنظيم وكذل��ك تراج��ع اأ�شعار 
النفط على ميزانية احلكوم��ة العراقية مع اعتمادها 

�شبه الكامل على مبيعات النفط.

الزراعة: ارتفاع أسعار 
الطماطم وقتي ونسعى لموازنة السوق

ألول مرة منذ 1990.. الكويت تقدم منحة مالية للعراق

زراعة البصرة تباشر حملة حصاد 
محصولي الحنطة والشعير

سوريا تسير طائرة إلى العراق محملة 
بـ 43 طنًا ألبسة

أستراليا تقدم مساعدات 
بـ 110 ماليين دوالر للعراق     
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