
وق��ال ع�ش��و اللجن��ة، ط��ارق �شدي��ق ر�شي��د، 
ل�»اجلورن��ال « اإن العراق دول��ة ذات �شيادة وال 
يقب��ل مقاي�ش��ة نفط��ه من قب��ل جه��ات دولية 

مقابل اعادة اعمار املدن املحررة من داع�ش 
واأ�ش��اف ، من  غري املمك��ن اجلزم باأن نقاي�ش 
النف��ط مقابل االعمار، مت�شائ��ا: ماهو املعيار 
االقت�ش��ادي الذي ي�شتند على ه��ذه املقاي�شة؟ 
واي��ن تك��ون طموح��ات ال�شع��ب العراق��ي واين 
تك��ون �شيا�ش��ة الع��راق اال�شرتاتيجي��ة النفطية 
خا�ش��ة وان الع��راق م��ن �شم��ن دول “اوب��ك” 

املنتجة للنفط 
واأك��د اأن��ه م��ن املمك��ن ان ت�ش��ارك ال��دول ذات 
الب��اع الطوي��ل يف م�شاألة االعم��ار كال�رشكات 
االحت��اد  او  الك��رى  االمريكي��ة  اال�شتثماري��ة 
االوروب��ي يف اعم��ار العراق مقاب��ل مبالغ يتم 
حتديدها ، ولفت النظر اىل ان االقت�شاد العراقي 
ه��و ا�شا�ش��ا حمّمل ومكب��ل بالكثري م��ن القيود  
املتعلق��ة بالقرو���ش الدولية، م�ش��ريا اىل انه ال 

ميكن البت با�شعار النفط م�شتقبا يف العراق 
وطال��ب متخ�ش�ش��ون باإيج��اد مق��رتح موؤق��ت 
وه��و )النف��ط مقاب��ل االعم��ار والبن��اء(  خللق 
�رشاكة عراقي��ة – اأمريكية  اأو غريها من الدول 
ال�شناعي��ة الياب��ان، املانيا وفرن�ش��ا بعد ف�شل 
و�ش��وء امل�شاري��ع القائم��ة من حي��ث التخطيط 
والتنفي��ذ خ��ال اربع ع�رشة �شن��ة املا�شية من 
عم��ر النظ��ام ال�شيا�ش��ي واالقت�ش��ادي اجلدي��د 
يف الع��راق.  وتتج��ه امل�ش��ارف العراقي��ة نحو 
امل��دن  اإعم��ار  اإع��ادة  يف  القوي��ة  امل�شاهم��ة 
واملناطق املحررة من االإرهاب، وامل�شاعدة يف 
متوي��ل امل�شاري��ع اخلا�شة به��ا واإقرا�شها، مبا 
يتواف��ق مع حم��ات البناء الت��ي �شتنظم. ويعد 
ت�شكي��ل »�شن��دوق اإعم��ار املناط��ق املح��ررة« 
ال�شديق��ة  ال��دول  م�شاع��دات  م��ن  ومتويل��ه 
واملانحة، خط��وة تلبي رغبة القطاع امل�رشيف 
امل�شاري��ع  تنفي��ذ  يف  دور  ل��ه  يك��ون  اأن  يف 
تق��دمي  خ��ال  م��ن  واخلدمي��ة  اال�شتثماري��ة 

اخلدمات امل�رشفية.
واأ�ش��ار رئي���ش »جمعي��ة امل�ش��ارف االإ�شامية 
العراقية« االأكادميي �شادق ال�شمري يف حديث 
�شحف��ي �شاب��ق  اإىل »احلاج��ة امللح��ة الإع��ادة 

بن��اء املدن املحررة ب�رشعة، ما دفع امل�شارف 
االإ�شامي��ة اإىل و�شع خريط��ة طريق للم�شاهمة 
يف اإع��ادة بناء املناطق املت���رشرة من احلرب 
عل��ى االإره��اب وحتدي��د االأولوي��ات يف تنفي��ذ 
امل�شاري��ع، باعتباره��ا الذراع املالي��ة للتنمية 

ويجب اأن ت�شّخر قدراتها يف هذا املجال
متوي��ل  يف  امل�شاهم��ة  اأن  اإىل  النظ��ر  ولف��ت 
امل�شاري��ع املت�شلة بحم��ات االإعمار ودعمها، 
تتي��ح للم�ش��ارف االإ�شامي��ة اإثب��ات جدارتها 
لكونه��ا م�ش��ارف تنمي��ة وت��وؤدي دوره��ا يف 
الفر���ش اال�شتثماري��ة التي حتتاجه��ا م�شاريع 

اإعادة االإعمار
وق��ال اإن »الظ��روف ال�شاغطة عل��ى االقت�شاد 
العراقي ب�شب��ب انخفا�ش اأ�شعار النفط العاملية 
ت�شتوج��ب م��ن القط��اع امل���رشيف العم��ل على 
تعبئ��ة اإمكاناته التمويلية والرتوي��ج لها وفقًا 
لرامج تخدم اأهداف حمل��ة االإعمار«. واأ�شاف 
ال�شمري اأن »و�شع اإ�شرتاتيجية خا�شة وخريطة 
طريق الإع��ادة اإعمار املدن يفر���ش تعاون كل 
ال��دول عل��ى دعم ه��ذا اجله��د العراق��ي، كما اأن 
م��ن ال�رشوري وج��ود ميثاق بني ال��دول لر�شم 

ا�شرتاتيجيات خا�شة، مثل خطة مار�شال«. 
ال��وزارات  ب��ني  املناف�ش��ة  تفعي��ل  اإىل  ودع��ا 
و�شح��ن طاقاته��ا لغر���ش دع��م عملي��ة اإعادة 

االإعم��ار واإ�شنادها وتعزي��ز ال�رشاكة يف حتقيق 
االأهداف االأ�شا�ش للبلد يف تطوره، وذلك يتطلب 
و�ش��ع ا�شرتاتيجي��ة للقطاعني الع��ام واخلا�ش 
وتعزي��ز ال�رشاك��ة وتفعيل التع��اون بينهما مع 
انفتاح على التكنولوجي��ا يف ع�رش املعلومات 
واالأدوات ملحارب��ة الفقر ونقل التكنولوجيا اىل 

االقت�شادات يف طور النمو. 
و�ش��دد ال�شم��ري عل��ى اأهمي��ة »�شن��دوق اإعمار 
املناط��ق املت�رشرة من االإره��اب جلهة اإجنازه 
تلك امل�شاريع وفقًا جل��داول زمنية تكفل اإعادة 
اأن  املنكوب��ة«، م�شيف��ًا  املناط��ق  اىل  احلي��اة 
خ��راء معني��ني بالقطاع امل���رشيف االإ�شامي 
وم��ن خ��ال درا�شتهم حال املناط��ق امل�شمولة 
اإىل  احلاج��ة  اإىل  االنتب��اه  لفت��وا  باالإعم��ار، 
50 تريلي��ون دين��ار )نح��و 40 ملي��ار دوالر(، 
والعم��ل عل��ى تفعي��ل ائتم��ان دوري يخ�ش�ش 
ل��ه �شقف م��ن املبالغ يعنى بقطاع��ات االإنتاج 
واخلدم��ات املتنوع��ة الن�ش��اط ، واأ�ش��ارت اإىل 
ق��درة »امل�ش��ارف االإ�شامي��ة العراقي��ة عل��ى 
التوا�ش��ل مع القطاعات امل�رشفية املماثلة يف 
املنطق��ة لت�شكيل اآلية دعم ال�شندوق، من خال 
امل�ش��اورات الت��ي ح�شل��ت مع ه��ذه القطاعات 
الداعم��ة للعراق«، موؤك��داً اأن التمويل االإ�شامي 
قادر على حتقيق الكثري من املنافع بعد مرحلة 

التو�ش��ع التي �شهده��ا خال العق��ود املا�شية، 
وب��ات ي�شتقط��ب الكثري م��ن الزبائ��ن ويناف�ش 
امل�شارف التقليدية. ودعا اإىل دعم »فكرة توافر 
�شم��ول مايل و�شح��ي وتعليمي لغر���ش تعزيز 
التنمي��ة االقت�شادية واالجتماعي��ة للبلد، اإذ اأن 
اإيجاد واإدخال ال�شمول املايل ي�شاعد على نظام 
جت��اري ومايل يت�ش��م باالنفت��اح، الأن��ه ي�شمل 
التزام��ًا باحلوكم��ة واحلك��م الر�شي��د والتنمي��ة 
وتخفيف وط��اأة الفقر مع ���رشورة اإجراء م�شح 
مبنتج��ات  تتمي��ز  الت��ي  للمحافظ��ات  كام��ل 
اإ�شرتاتيجي��ة به��دف تاأ�شي���ش م�شاري��ع فيها«. 
واأ�ش��اف: »يفرت���ش االإ���رشاع به��ذا الرنام��ج 
وال�شغ��ط على الدول ال�شديقة واملانحة لتهيئة 
ه��ذه املعام��ل وت�شغيله��ا، وكل ذل��ك يتطل��ب 
اإع��ادة اخلريط��ة اال�شتثماري��ة وتوزيعه��ا على 
املحافظ��ات بحيث توزع ه��ذه املعامل بح�شب 
اإمكانات وم��وارد كل حمافظة، مع عدم اللجوء 
اإىل اعتبار النفط املورد الوحيد ، ولفت االنتباه 
اإىل اأن »مبل��غ ال�350 ملي��ون دوالر الذي وافق 
عليه جمل�ش املديرين للبنك الدويل لدعم جهود 
العراق يف اإع��ادة بناء موؤ�ش�شات الدولة واإعادة 
االقت�شاد اإىل م�شار النمو يف املناطق، ال يغطي 
اإال ج��زءاً �شغرياً من خطة اإعمار البنية التحتية 

املدمرة«. 

 تتج��ه حمافظ��ة النجف االأ���رشف اإىل ت�شفية اأغل��ب امل�شاريع 
الت��ي ه��ي قيد االجن��از ب�شبب ع��دم وجود تخ�شي�ش��ات مالية 
كافي��ة، موؤكدة عزمها اعتم��اد اآلية الدفع االآج��ل لتنفيذ بع�ش 
امل�شاري��ع، يف حني �شتعمل على تعظيم ال��واردات املحلية من 

خال ت�رشيع بع�ش القوانني
وق��ال املحافظ ل��وؤي اليا���رشي يف ت�رشيح �شحف��ي انه وبعد 
توق��ف امل�شاريع بق��رار من جمل�ش ال��وزراء، �شتعم��د احلكومة 
املحلية اإىل ت�شفية العقود ال�شابقة ب�شبب عدم وجود موازنات 
لاعم��ار واال�شتثمار. واأكد عزم احلكوم��ة التوجه اإىل م�شاريع 
الدف��ع االج��ل، لذا تنتظر حاليا االتفاق عل��ى اآليات العمل التي 
م��ن خاله��ا �شتبا���رش م�شاري��ع جدي��دة، ومن املمك��ن اجناز 

امل�شتمر منها ح�شب االولوية.
واأو�ش��ح اليا�رشي ان القطاعات الت��ي �شرتكز عليها املحافظة 
يف م�شاري��ع الدف��ع االجل، تتمث��ل بالبنى التحتي��ة واال�شكان 
خط��ة  و�شع��ت  املحافظ��ة  ان  مبين��ًا  والكهرب��اء،  والزراع��ة 
للم�شاري��ع الت��ي حتتاجه��ا من خ��ال هيئة االعم��ار، على ان 
توزع بني االق�شية والنواحي ح�شب الن�شب ال�شكانية، الفتا اىل 

انها �شتعر�ش على جمل�ش املحافظة للت�شديق عليها
ويف م��ا يتعل��ق مبيزاني��ة تنمي��ة االقالي��م، ذك��ر اليا�رشي ان 
»امليزانية لن تعالج العجز يف موازنة املحافظة، فهناك ديون 
عل��ى املحافظ��ة ت�ش��ل اىل 347 ملي��ار دينار، بينم��ا ميزانية 
تنمي��ة االقالي��م لع��ام 2016 ترتاوح ما ب��ني 70 – 78 مليار 
دين��ار ، وم��ع وج��ود ه��ذا العج��ز �شن�شط��ر اىل ت�شفي��ة عقود 
املقاول��ني وال���رشكات ح�شب املراحل الت��ي بلغتها م�شاريعهم 

وعليهم ان ينتظروا
وع��ن االي��رادات للحكومة املحلي��ة، بني انها غري ق��ادرة على 
معاجل��ة العج��ز لكونه��ا �شئيل��ة جدا ن�شب��ة اىل العج��ز املايل 
الكبري الذي تواجهه املحافظة، م�شريا اىل ان املحافظة �شتعمل 
على تعظيم الواردات املحلية من خال ت�رشيع بع�ش القوانني 

وفر�ش ر�شوم معينة
واأك��د اليا���رشي ان ق��رار جمل���ش ال��وزراء 

الت��ي  املبال��غ  بابق��اء 
جتبيها 

بلدي��ة النج��ف للبلدي��ة يع��د ق��رارا جي��دا ويخ��دم املحافظ��ة، 
موؤما �رشف ه��ذه االيرادات على اخلدم��ات البلدية. ويرى ان 
اال�شتثم��ار مل يتمك��ن م��ن معاجلة ازم��ة ال�شكن، ب��ل ان هناك 
الكثري من امل�شاريع ال�شكنية اال�شتثمارية ح�شلت على اجازات 
ومل حتق��ق اي عمل على ار�ش الواقع، لذل��ك »ار�شلنا كتابا اىل 
هيئة اال�شتثم��ار ل�شحب فر�شة ا�شتثماري��ة من م�رشوع �شكني 
يع��ود اىل �رشك��ة روت��ام يف الكوف��ة، ونعم��ل االن م��ن خ��ال 
مفاحت��ة الهيئ��ة على الغاء االج��ازة بالكام��ل وتوزيع االر�ش 

على �شكل قطع �شكنية بني املوظفني«
وبخ�شو���ش امل�شاري��ع اال�شتثمارية املتلكئة، ق��ال اليا�رشي: 
»�شنعال��ج بقي��ة امل�شاريع املتلكئ��ة بالتدريج لن�ش��ع االولوية 
لتوف��ري االرا�شي ال�شكني��ة للموظفني واملواطن��ني بدل تعطيل 
االر�ش حل�ش��اب امل�شتثمرين«، منوها ب��ان التوجه امل�شتقبلي 
للحكوم��ة املحلي��ة مب��ا يخ���ش م�شاري��ع اال�شتثم��ار، �شيكون 
للم�شاري��ع االنتاجية الت��ي حتق��ق واردات اقت�شادية، واهمها 
اال�شتثم��ار يف القطاعني ال�شناعي والزراعي، خا�شة ان هناك 
ارا�ش��ي �شحراوية �شا�شعة يف النجف لديها مقومات النهو�ش 
بهذي��ن القطاع��ني، ا�شاف��ة اىل الرتكي��ز عل��ى اال�شتثم��ار يف 

القطاع ال�شحي
واأبدى املحافظ تفاوؤله يف ما يتعلق بالنهو�ش بواقع اخلدمات 
البلدي��ة، موؤكدا ان املحافظة وعلى الرغم من النق�ش احلاد يف 
التخ�شي�ش��ات املالية التي كانت مررا للبع�ش يف عدم تقدمي 
خدمات بلدية جيدة، اال انها متكنت بهذه التخ�شي�شات نف�شها 
ان تنج��ز 60 باملئة م��ن حاجة املدينة يف جم��ال التنظيفات 

حتديدا
 وك�شف��ت جلنة الرتبية، يف جمل�ش النج��ف، عن وجود اأكرث من 
80 مدر�شة يف املحافظة، متوقف العمل يف اجنازها وان حاجة 

املحافظة من االبنية املدر�شية يزيد على 1200 مدر�شة لفك 
الدوام امل��زدوج الثاث��ي والثنائ��ي موؤكدة 

وجود اكرث من 20 مدر�شة 
الفي��ة يف 

النجف والعدد يف تزايد. وقال رئي�ش اللجنة، كاظم اجلليحاوي، 
يف ت�رشيح ل�”اجلورنال اإن اأكرث من 80 مدر�شة متوقف العمل 
يف اجنازه��ا ب�شبب االزمة املالية التي يعانيها العراق وتنق�شم 
ه��ذه املدار�ش ب��ني مدار�ش ت�شيد م��ن ميزانية تنمي��ة االقاليم 
وه��ذه بحدود 50 مدر�شة و30 مدر�شة كان من املقرر اأن تنجز 
وفق التعاقد بني وزارتي ال�شناعة والرتبية، ومنذ �شبع �شنوات 
مل ُت��ن اإال هياكل ملدار�ش، ومتوق��ف العمل بها على الرغم من 
ان وزارة الرتبي��ة �شلمت وزارة ال�شناعة جميع املبالغ الازمة 

لان�شاء
واأ�ش��اف اجلليح��اوي، اأن جمل�ش حمافظة النج��ف �شوت على 
من��ح ملي��اري دينار م��ن �شندوق ال��واردات املحلي��ة من اجل 
اكم��ال بناء 22 مدر�شة و�شلت مراح��ل االجناز فيها اىل %75 
الكماله��ا م��ن قب��ل هيئ��ة اعم��ار املحافظ��ة وا�شتغاله��ا من 
قب��ل الطلبة “، مبين��ًا اأن “مدر�شتني كان من املق��رر ان�شاوؤها 
من��ذ ث��اث �شنوات �شمن م���رشوع حتت خط الفق��ر يف االحياء 
ال�شعبي��ة الفقرية يف النجف، وهما ح��ي الوفاء وحي الع�شكري 
وه��ذه املدار���ش بتنفي��ذ ومتويل م��ن وزارة التخطي��ط وو�شل 

االجناز فيها اىل 40% وتوقف العمل ب�شبب االزمة املالية 
وتاب��ع، اأن النج��ف ح�شلت عل��ى 3 منح م��ن دول اأخرى بينها 
اإيران لبن��اء 3 مدار�ش ، لكن ويف الوقت نف�شه فاإن “املحافظة 
حتت��اج اىل اكرث 1200 مدر�ش��ة للق�شاء على ال��دوام املزدوج 
الثنائ��ي والثاث��ي يف املدر�ش��ة الواح��دة، وان اك��رث م��ن 20 
مدر�شة الفية توجد يف النجف اي حتوي اكرث من 1000 طالب 
يف املدر�ش��ة الواحدة والعدد يف تزاي��د ب�شبب الت�شخم ال�شكاين 

ال��ذي قابل��ه ع��دم ان�ش��اء مدار���ش ال�شتيعاب 
اعداد الطلبة. 
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اإن  امل���رشي  املرك��زي  البن��ك  ق��ال 
اخل��ارج  يف  امل�رشي��ني  حتوي��ات 
زادت 11.1 باملئ��ة اإىل 9.3 ملي��ار 
الث��اين  دوالر من��ذ نوفم��ر ت�رشي��ن 
وحت��ى نهاي��ة اأبري��ل ني�ش��ان وذلك 

مقابل 8.3 مليار قبل عام
بع��د  التحوي��ات  زي��ادة  وتاأت��ي 
حترير �شع��ر ال���رشف يف الثالث من 
نوفمر ت�رشي��ن الثاين وما اأعقبه من 
انخفا���ش ح��اد لقيمة اجلني��ه االأمر 
الذي قد يك��ون �شجع امل�رشيني على 
حتويل مزيد من االأموال عر القنوات 

الر�شمية 

اإن  اليابانية  املالية  وزارة  قالت 
تظهر  اجلمركي  التخلي�ش  بيانات 
النفط  م��ن  ال��ب��اد  واردات  ت��راج��ع 
اأيار  مايو  يف  باملئة   13.5 اخلام 

عنها يف املدة ذاتها قبل عام
وتو�شح االأرقام االأولية اأن اليابان، 
العامل،  يف  للخام  م�شرت  اأك��ر  راب��ع 
برميل  مليون   2.83 ا�شتوردت  قد 

يوميا ال�شهر املا�شي
وبلغ اإجمايل واردات الغاز الطبيعي 
ال�شهر  طن  مليون   6.239 امل�شال 
على  باملئة   13 ب��زي��ادة  املا�شي 
واردات  وانخف�شت  �شنوي.  اأ�شا�ش 
الفحم احلراري امل�شتخدم يف توليد 

الكهرباء 10.8 باملئة 

اأعلى  اليابانية  االأ���ش��ه��م  �شجلت 
م�شتوياتها يف اأ�شبوعني بفعل االأداء 
الني يف حني  مقابل  للدوالر  القوي 
اأن  بعد  العقارية  نومورا  �شهم  نزل 
يعد  مل  ال��ي��اب��اين  ال��ري��د  اإن  ق��ال��ت 

يدر�ش �رشاء ح�شة فيها
 0.6 القيا�شي  نيكي  املوؤ�رش  وزاد 
نقطة   20067.75 اإىل  ب��امل��ئ��ة 
له منذ  اإغاق  اأعلى م�شتوى  م�شجا 

اخلام�ش من يونيو حزيران

النجف تتحرك لتعظيم مواردها المالية والدفع باآلجل أبرز الحلول إلنجاز المشاريع

خبراء: اإلعمار مقابل النفط مستبعد وتأهيل المدن متوقف على التعاون الدولي   

ا�ستبعدت جلنة النفط 
والطاقة النيابية وجود 

مقرتح قدمه متخ�س�سون 
ب�ساأن امكانية مقاي�سة 

النفط مقابل ان تقوم 
ال�سركات االمريكية 

والعاملية باعمار املناطق 
املحررة من االرهاب

بغداد – متابعة 

بغداد – الجورنال 

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


