
 ال�سيم��ا نح��ن نتح��دث ع��ن ���رورة العم��ل 
عل��ى تنفي��ذ م�ساري��ع ا�سرتاتيجي��ة ت�سه��م يف 
توف��ر بيئة تنموي��ة ايجابية وعلي��ه فاإن هذا 
االم��ر يدخل �سم��ن �سيا�سة حمارب��ة االرهاب 

اقت�ساديًا 
وا�س��اف: ان ال�سندوق نال ا�ستح�سال موافقة 
رئا�س��ة ال��وزراء و�ستكون ل��ه تخ�سي�سات من 
املوازن��ة اإىل ح��د م��ا  وت�سه��م يف ان تك��ون 
لل�سن��دوق مكان��ة متكن��ه م��ن دع��م م�ساريع 
ارتباط��ه  ان  املوؤك��د  فم��ن   ، الفق��ر  تخفي��ف 
املبا���ر براأ���س ال�سلط��ة التنفيذي��ة املتمثل��ة 
برئي���س ال��وزراء �سيعطي��ه زخما قوي��ا ، فيما 
يتعل��ق بتنفي��ذ ال�سيا�س��ات الت��ي تَق��ر من قبل 
ميثل��ون  وزراء  ي�س��م  ال��ذي  االدارة  جمل���س 
قطاع��ات التنمي��ة اال�سا�سي��ة ومعن��ى هذا ان 
ال�سن��دوق �ستكون له قدرة على ر�سم �سيا�ساته 
واتخ��اذ الق��رارات ب�ساأن الق�ساي��ا التي ُتطرح 

امامه .
وتابع الهن��داوي : من املمي��زات التي �سيكون 
له��ا اث��ر يف اداء �سندوق التنمي��ة االجتماعي 
ه��ي وجود �ركاء فعالني على م�ستوى الوطن 
ممَثل��ني مبنظم��ات املجتم��ع امل��دين والقطاع 
اخلا���س ف�س��ا ع��ن احلكوم��ات املحلي��ة يف 
املحافظ��ات ، ا�ساف��ة اإىل خ��راء يف جماالت 
خمتلفة ، م�سرا اىل بروز عائق امام ال�سندوق 
االجتماع��ي للتنمي��ة  وه��و التموي��ل ، وم��ن 
املوؤم��ل ان يكون للدعم ال��دويل دور يف توفر 
التموي��ل حت��ى وان كان حمدوداً، يف االقل يف 
املراح��ل االوىل ، لعمل ال�سندوق ريثما يتمكن 
م��ن الوق��وف عل��ى قدميه بع��د ان يت��م تدوير 

االموال من خال عمليات اال�ستثمار . 
وا�س��ار اىل اأنه : بح�س��ب املعلومات والبيانات 
لدع��م  ا�ستع��داده  ال��دويل  البن��ك  اب��دى  فق��د 
ال�سن��دوق باخل��رات الدولية وكذل��ك امكانية 
متويل بع�س امل�ساريع الت��ي ُيِقرها ال�سندوق 
بع��د ان يب��داأ مبمار�س��ة فعاليات��ه مببل��غ 50 
ملي��ون دوالر خ��ال ال�سن��وات الث��اث االوىل 
م��ن عمل��ه ويف ه��ذه املرحل��ة �سيت��م الرتكيز 

على ثاث حمافظات جرى اختيارها ال�سباب 
منطقي��ة ، الفتا النظ��ر اىل ان حمافظة املثنى 
تع��د اعل��ى املحافظ��ات يف مع��دالت الفقر اذ 
ت�س��ل الن�سب��ة فيه��ا اإىل اك��ر م��ن 50 باملئة 
وتواج��ه م�س��اكل تنموي��ة واجتماعي��ة كثرة 
ب�سب��ب ارتف��اع مع��دالت الفق��ر فيه��ا ، وكذلك 
حمافظة �ساح الدين لكونها من املحافظات 
الت��ي حررت بالكامل وعاد ابناوؤها النازحون 
اليه��ا  ، ومن ث��م فهي بحاجة اإىل دعم منا�سب 
لتمكينه��ا من اع��ادة البناء التنم��وي لواقعها 
االقت�س��ادي واالجتماعي ، يف حني مت اختيار 
حمافظ��ة دهوك �سمن اقليم كرد�ستان لكونها  
ا�ستقبل��ت اكر موج��ات النازحني خال املدة 
املا�سي��ة االمر الذي ت�سبب يف تراجع م�ستوى 

اخلدمات وزيادة ن�سبة الفقر فيها.  
واك��د ان ه��ذه التجربة مهمة وم��ن ال�روري 
دعمه��ا م��ن قبل جمي��ع الفعالي��ات ال�سيا�سية 

ان  وينبغ��ي   ، واالجتماعي��ة  واالقت�سادي��ة 
يك��ون لاإع��ام ال�سيم��ا االع��ام االقت�سادي 
دور وا�س��ح يف الرتوي��ج له��ذا امل�روع ، ويف 
املقاب��ل مطلوب من املعنيني او القائمني على 
امل�روع ،  اعط��اء  اجلانب االعامي اهتماما 
خا�سا من خال وجود وحدة متخ�س�سة بهذا 

املجال �سمن الهيكل التنظيمي لل�سندوق
 وا�ساف الهن��داوي :  ميكن ان يتحقق النجاح 
�سيا�س��ات  ال�سن��دوق  ادارة  تتبن��ى  عندم��ا 
وا�سحة تركز على م�ساريع البنى التحتية التي 
توفر فر�س عمل كثرة ما ي�سهم يف ا�ستقطاب 
االي��دي العامل��ة وخف���س م�ستوي��ات البطالة 

التي ت�سهد تزايدا يف معدالتها. 
م��ن جهت��ه ق��ال رئي���س االع��ام االقت�سادي 
ماج��د االم��ر يف حديث خ�س ب��ه ) اجلورنال 
( : ان مث��ل هكذا م�ساري��ع يجب ان تلقى الدعم 
احلقيقي من جانب احلكومة وان يخ�س�س لها 

ج��زء م��ن املوازن��ة االحتادية لغر���س تكوين 
راأ���س امل��ال وان ي�ستطيع ال�سن��دوق الوقوف 
وبن��اء م�ساريع��ه يف تخفيف الفق��ر ومعدالته 

عن املواطن. 
وا�س��اف  االم��ر :  ان اله��دف م��ن ال�سن��دوق 
رفع وحت�سني م�ستوي��ات املعي�سة يف املناطق 
الفق��رة وامل�ستهدف��ة وذل��ك من خ��ال تنفيذ 
جمموعة من املبادرات واالأن�سطة االجتماعية 
ويت��م تو�سي��ل تلك اخلدم��ات اإىل اك��ر قطاع 

ممكن من املواطنني.   
وتاب��ع : ان ارتفاع معدالت الفقر �سبب اأ�سا�سي 
يف ظه��ور اجلماعات امل�سلح��ة والتي تقف يف 
وجه الدولة وتعار�س م�سلحة احلكومة، وهذا 
يرج��ع اىل �س��وء توزي��ع امل��ال الع��ام ،  وعدم 
تنظي��م اإدراة امللف��ات ب�سكل جي��د ، لذلك مثل 
هك��ذا م�ساريع تتبنى ا�ستهداف تلك الن�سب من 

الفقراء من املواطنني.

اأك��د االأمني العام لغرفة التج��ارة االإيرانية العراقية مهدي كرمي 
ب��ور، اأن اأرب��اح 10 �سل��ع ت�سديري��ة اأ�سا�سية اإيراني��ة اإىل العراق 
بلغ��ت 1.65 مليار دوالر ، واأو�سح كرمي بور يف حديث �سحفي 
: اأن االأ�سمنت واملواد الغذائية من اأهم ال�سلع االإيرانية الت�سديرية 
للع��راق يف ال�سن��وات االأخرة، واأن اجلمهوري��ة االإ�سامية حققت 

اأرباحا بواقع 1.65 مليار دوالر من 10 �سلع اأ�سا�سية 
واأ�س��ار اإىل اأن التمعن بقائمة ال�سلع الت�سديرية االإيرانية للعراق، 
با�ستثن��اء بع���س امل��واد البرتوكيمياوي��ة، ت�سم ب�س��كل اأ�سا�سي 

املواد الغذائية مثل البطيخ والطماطم ومنتجات االألبان 
و�س��دد عل��ى اأهمية اعتم��اد برامج دقيق��ة لرفع حج��م �سادرات 
ال�سل��ع االإيرانية اإىل العراق والتوجه نحو �س��وق املواد االإن�سائية 
والغذائي��ة وال�سل��ع، الت��ي حت��ول جت��ارة اجلانب��ني اإىل �رورة 

وتن�سط بدورها قطاع االإنتاج يف اإيران 
ودع��ا اأمني غرفة التجارة االإيرانية العراقية اإىل عقد احتاد نقدي 
م���ريف ب��ني البلدين ال�ستخ��دام العمات املتاح��ة يف التبادل 
التج��اري البيني ، واأو�س��ح اأن التعامات امل�رفي��ة بني اإيران 
والع��راق مل ت�سه��د حتى االآن حت��وال مهمًا، غ��ر اأن خدمات فتح 
االعتم��ادات امل�ستندي��ة واإ�س��دار خطابات ال�سم��ان والعمليات 
امل�رفي��ة العام��ة، متاح��ة ب�س��كل حم��دود، عر ف��روع البنوك 

االإيرانية يف العراق خال ال�سنوات االأخرة 
وك�سف��ت تقرير ع��ن حجم التب��ادل التجاري بني الع��راق واإيران 
خ��ال العام اجلاري 2016، م�سرا اإىل اأن العاقات االقت�سادية 
ب��ني طه��ران ت�سهد ارتفاعا يف حجمها ب�س��كل م�ستمر على الرغم 
م��ن التق�س��ف يف الع��راق، وذك��ر التقري��ر االقت�س��ادي اأن��ه م��ن 
املتوق��ع ان يبل��غ حجم التبادل التجاري ب��ني ايران والعراق يف 
ع��ام 2017 احلايل 6 ملي��ارات ون�سف املليار دوالر على الرغم 
من قي��ام احلكومة العراقية بخف�س ال��وارادت بن�سبة 10 باملئة 
للع��ام الث��اين على الت��وايل، واأ�س��اف اأنه يف وقت هب��وط ا�سعار 
النفط تراجع حجم ميزانية العراق من 100 مليار دوالر يف عام 
2014 اىل 45 ملي��ار دوالر يف ع��ام 2015 لك��ن حجم التبادل 

التج��اري مع ايران �سهد منوا على عك�س بقية 
ع��دد  وو�س��ل  املج��االت 

ال�سي��اح العراقيني الذين زاروا ايران يف عام 2015 اىل مليونني 
ون�س��ف امللي��ون �سائح ، وا�سار التقري��ر اإىل اأن  العام املقبل يف 
الع��راق هو عام تق�س��ف اقت�سادي عل��ى غرار العام��ني املا�سي 
واحل��ايل، وتبلغ ميزانية العراق يف عام 2017، 70 مليار دوالر 
لك��ن العاقات االقت�سادية بني طهران وبغداد ت�سر وفق خمطط 
مر�س��وم وهي ت�سهد ارتفاعا يف حجمها ب�س��كل م�ستمر يف �سبيل 

تطوير وتنمية العاقات التجارية واالقت�سادية مع اإيران
 يذك��ر ان وزي��ر التخطي��ط وزي��ر التج��ارة وكالة وكال��ة �سلمان 
اجلميل��ي التق��ى الوف��د االقت�س��ادي االي��راين ال��ذي زار الع��راق 
والذي تراأ�سه وكيل وزير ال�سناعة وي�سم ممثلي القطاع اخلا�س 

االيراين وغرفة التجارة العراقية االيرانية امل�سرتكة
وق��ال اجلميل��ي لدين��ا رغب��ة عراقية بتطوي��ر وتنمي��ة العاقات 
االقت�سادي��ة م��ع ايران وا�ستكم��ال املباحثات الت��ي انطلقت يف 
طه��ران قبل ع��دة ا�سهر والو�س��ول اىل نتائج ايجابي��ة ت�سهم يف 

تطوير وتنمية العاقة بني البلدين اجلارين 
وا�س��اف ان املباحثات م��ع الوفد االقت�س��ادي االيراين ت�سمنت 
ث��اث حم��اور رئي�سي��ة ابرزها مو�س��وع التعرف��ة الكمركية بني 
البلدي��ن وه��ذا يق��ع يف �سل��ب تخ�س�س��ات احلكوم��ة والرملان 
وحتتاج اىل قرارات �سيا�سي��ة لتقدمي م�سودة قانون اىل الرملان 
للت�سدي��ق علي��ه واالمر الث��اين يف املباحث��ات تن��اول التقيي�س 
وال�سيط��رة النوعية و�رورة ان يتم قبول الب�سائع االيرانية من 
خال املوا�سفات العراقية بعد ان يتم االتفاق حول اليات العمل 
بتل��ك املوا�سفات مع اجهزة التقي�س االيرانية ولدينا مفاو�سات 
يف ه��ذا اجلانب بداأت من��ذ العام املا�سي ون�سع��ى للم�سي فيها 
و�س��وال اىل اتف��اق ب��ني الطرف��ني موؤك��دا ان الع��راق يعتمد على 
جه��از التقي���س وال�سيطرة النوعي��ة يف جمي��ع الفحو�سات وهذا 
اجله��از كان قادرا على تنفيذ عملي��ات الفح�س قبل عام 2003 
بوج��ود ثاث منافذ حدودية اما االن فقد مت ا�ستحداث 23 منفذاً 

جدي��داً وهذا يحتاج اىل ق��درات اكر االمر الذي جعل 
العراق يتعاقد مع �ركات عاملية 

فاح�سة خال 

االع��وام املا�سية وهناك توجه لتجديد العق��د مع هذه ال�ركات 
والتوج��ه الثالث هو توقيع مذكرات التفاه��م مع الدول امل�سدرة 
للع��راق وهذه جترب��ة جديدة �ستكون بدايتها م��ع طهران ون�سعى 
يف ه��ذا اجلانب لتطبي��ق املوا�سفات العراقي��ة ، اجلميلي او�سح 
ال���ركات يف  تناول��ت كذل��ك م�سارك��ة  املباحث��ات  ان  اي�س��ا 
اجلمهوري��ة اال�سامية يف التعاقدات التي جتريها وزارة التجارة 
خا�س��ة يف مو�سوع الزيت والطحني اخلا�س��ة مبفردات البطاقة 
التموينية ولدينا مذكرة تفاهم موقعة بني اجلانبني ممكن العمل 

بها يف امل�ستقبل  
مبينًا ان املدة املقبلة �ست�سهد مزيداً من التطور يف العاقات بني 
البلدي��ن يف ظل الرغبة امل�سرتك��ة وجتاوز العقبات التي تعرت�س 
�سبل النهو�س بها معربا عن امله بزيادة عملية التبادل التجاري 
واالقت�س��ادي ب��ني البلدي��ن خا�س��ة وان هن��اك رغب��ة م�سرتكة 

لتطوير هذه العاقات اىل مديات اكر واو�سع .
م��ن جهته اك��د وكيل وزي��ر ال�سناعة يف اي��ران ان زي��ارة الوفد 
االقت�س��ادي تاأتي يف اط��ار الرغبة امل�سرتك��ة بتطوير العاقات 
االقت�سادية والتجارية بني البلدين وحل امل�ساكل العالقة موؤكدا 
ان هناك اولوية يف توفر املواد االولية للعراق لدعم ال�سناعات 
الوطني��ة العراقي��ة ، وا�س��ار اىل اهمي��ة معادل��ة املقايي���س ب��ني 
البلدي��ن لت�سهيل عملية دخول الب�سائع اىل داخل البلدين خا�سة 
وان اي��ران متتلك ���ركات فاح�سة ممكن له��ا فح�س املواد قبل 
و�سوله��ا اىل املناف��ذ احلدودي��ة وهن��اك ح��االت تاأخ��ر ب�سبب 

اجراءات الفح�س التي ت�سبب ارباكا يف عملية دخول الب�سائع  
الفتًا النظر اىل اهمية اللقاءات امل�سرتكة لكونها ت�سهم يف حلحلة 

امل�ساكل والو�سول اىل نتائج مثمرة ت�سهم يف تنمية وتطوير 
العاقات االقت�سادية بني البلدين. 
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تراجعت املوؤ���رات الثاثة الرئي�سية 
لبور�س��ة وول �سرتي��ت يف تعامات  
دون  لتغل��ق  املا�س��ي  اال�سب��وع  
امل�ستوي��ات املرتفع��ة الت��ي �سجلتها 
خ��ال اجلل�سة بكثر بع��د ن�ر تقرير 
وظائف ج��اء اأ�سعف م��ن التوقعات 
وتنفي��ذ الوالي��ات املتح��دة هجوم��ا 
�ساروخي��ا يف �سوري��ا وت�ريحات 
م�س��وؤول مهم يف جمل���س االحتياطي 
االحتادي )البنك املركزي االأمركي( 

ب�ساأن خطط املجل�س 
وانخف�س املوؤ�ر داو جونز ال�سناعي 
يع��ادل  م��ا  اأو  نقط��ة   7.06 بواق��ع 
 20655.89 اإىل  باملئ��ة   0.03
نقطة بينما تراج��ع املوؤ�ر �ستاندرد 
اآن��د ب��ورز 500 مبق��دار 1.93 نقطة 
 2355.56 اإىل  باملئ��ة   0.08 اأو 
نقطة ونزل املوؤ���ر نا�سداك املجمع 
اإىل  باملئ��ة   0.02 اأو  نقط��ة   1.14

5877.81 نقطة 

ع��دد  االأمركي��ة  ال���ركات  زادت 
حف��ارات النفط لاأ�سب��وع الثاين ع�ر 
ملوج��ة  ا�ستم��رار  يف  الت��وايل  عل��ى 
تع��اف مدته��ا 11 �سه��را م��ع تعزي��ز 
�ركات الطاق��ة اإنفاقها على االإنتاج 
اجلدي��د لا�ستف��ادة من مي��زة تعايف 
النف��ط، وقال��ت بيك��ر هي��وز  اأ�سع��ار 
خلدمات الطاقة اإن ال�ركات اأ�سافت 
ع���ر حف��ارات نفطي��ة يف االأ�سب��وع 
املنتهي يف ال�سابع من اأبريل ني�سان.

م�ستوى  اأع��ل��ى  اإىل  ال���دوالر  ارت��ف��ع 
ق��ال  اأن  ب��ع��د  اأ���س��اب��ي��ع  ث��اث��ة  يف 
م�سوؤول بارز يف جمل�س االحتياطي 
االحت��������ادي )ال���ب���ن���ك امل���رك���زي 
املجل�س  خ��ط��ة  اإن  االأم����رك����ي( 
خال  ال�سندات  حمفظة  لتقلي�س 
دورة  كثرا  توؤخر  لن  احلايل  العام 

رفع اأ�سعار الفائدة.
اأعلى  اإىل  ال���دوالر  م��وؤ���ر  وارت��ف��ع 
عند  اأ���س��اب��ي��ع  ث��اث��ة  يف  م�ستوى 
ق��راءة  اأح���دث  و�سجلت   101.26
اإىل  باملئة   0.5 ن�سبته  ارتفاعا  له 

101.16

حققت أرباحًا بقيمة مليار دوالر 

السلع اإليرانية تهيمن على سوق البضائع المحلية 

التعويل على الدول المانحة  

 الصندوق االجتماعي للتنمية.. تجربة تواجه نقص األموال 

 اكد الناطق با�سم وزارة 
التخطيط عبد الزهرة 
الهنداوي يف ت�سريح 

خ�ص به ) اجلورنال ( : 
ان  التحدي الذي يقف امام 
هذا ال�سندوق هو ندرة او 
قلة االموال يف ظل االزمة 
املالية التي يواجهها البلد 

ومن ثم فان التعويل يبقى 
على الدعم الدويل للعراق 
من خالل املنح والقرو�ص 

وامل�ساعدات التي رمبا 
�ستمّكن ال�سندوق من اداء 

جانب من مهامه

بغداد – متابعة 

بغداد – فادية حكمت 

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


