
وق��ال العبيدي يف حديث  �صحف��ي اإن "الأمانة 
العام��ة ملجل���س ال��وزراء بالتن�صي��ق م��ع هيئة 
ال�صتثم��ار الوطني��ة وافق��ت عل��ى اإقام��ة اك��ر 
موؤمتر ا�صتثماري يف البالد داخل بعقوبة جلذب 
مئات ال�رشكات وامل�صتثمرين من كل اجلن�صيات 
م��ن اج��ل اإحياء مل��ف ال�صتثم��ار ال��ذي يواجه 

حتديات كبرية يف دياىل". 
 وم��ن جهة اخرى ك�صف جمل���س حمافظة دياىل 
عن حاج��ة املحافظة اىل ملياري دولر لت�صديد 
ديونه��ا واجن��از م�صاري��ع خدمي��ة وا�صتثمارية 

فيها ا�صوة باملحافظات الخرى.
 وق��ال رئي�س املجل���س، علي الداين��ي يف حديث 
�صحف��ي ان "ادارة املجل���س اجرت درا�صة خالل 
امل��دة القليل��ة املا�صي��ة للك�صف ع��ن امل�صاريع 
املتوقفة يف املحافظة وكذلك الديون لل�رشكات 
واملقاول��ن بال�صاف��ة اىل امل�صاري��ع اخلدمية 
ال�صخمة كالط��رق واجل�صور التي يجب اجنازها 
يف املحافظ��ة، مبين��ًا ان الدرا�ص��ة او�صح��ت ان 
املحافظ��ة بحاجة اىل تخ�صي�س ملياري دولر 

لتزدهر ا�صوة باملحافظات العراقية الخرى.
 واأ�ص��اف الداين��ي، ان حمافظ��ة دي��اىل �صه��دت 
ا���رشاراً كبرية خ��الل العوام الثالث��ة املا�صية 
تنظي��م  بي��د  مناطقه��ا  بع���س  وق��وع  نتيج��ة 
داع���س وكذل��ك قل��ة التخ�صي�ص��ات املالية من 
قب��ل احلكومة م�ص��رياً اىل ان امليزاني��ة ال�صنوية 
للع��ام احل��ايل قليلة ج��داً ول تتنا�صب مع حجم 
املتطلب��ات املادية لدياىل والت��ي تبلغ ملياري 

دولر.
 واو�ص��ح اأن ميزاني��ة املحافظة لل�صن��ة احلالية 
حمدودة جدا ب�صبب تداعيات الزمة املالية التي 
ي�صهده��ا الع��راق، موؤكدا اأن جمي��ع خطط البناء 
والعم��ار وال�صتثمار متوقفة يف املحافظة يف 
الوقت احلايل حلن توافر التخ�صي�صات املالية 

الالزمة.
 وتع��اين حمافظ��ة دي��اىل من��ذ 3 �صن��وات قل��ة 
موازناته��ا ال�صنوي��ة م��ا اأدى اىل عرقل��ة اإن�صاء 

الكثري من امل�صاريع اخلدمية فيها.
ومن جهت��ه طال��ب النائب ع��ن حمافظة دياىل 
بره��ان املعم��وري يف وقت �صاب��ق بتخ�صي�س 

واردات املناف��ذ احلدودي��ة يف حمافظ��ة دياىل 
للع��ام املن���رشم 2016، لتموي��ل العجز املايل 
يف املحافظ��ة نظرا ملا تعانيه م��ن نق�س كبري 
يف متويل امل�صاريع اخلدمية وال�صحية و�صيانة 

الطرق واجل�صور والبنى التحتية.
وق��ال املعموري يف بيان �صحفي ان املحافظة 
تع��اين ب�ص��كل كب��ري ج��دا قل��ة التخ�صي�ص��ات 
املالي��ة اإن مل نق��ل انه��ا معدوم��ة ب�صبب الزمة 
املالي��ة التي متر بها الب��الد ، م�صريا اىل انه من 
املمكن ان ت�صتغل عائدات املنافذ احلدودية يف 
املحافظ��ة لتغطي��ة ج��زء من ه��ذا العجز املايل 
خا�ص��ة وان البنى التحتية للمحافظة قد دمرت 
ب�ص��كل كبري بفعل الرهاب وم��ا خلفه من دمار 
�صم��ل جمي��ع القطاع��ات وم��ن اهمه��ا القطاع 
ال�صح��ي والبيئي والتعليم��ي والذي يحتاج اىل 
اع��ادة اعمار ول��و باحل��د الدنى لتق��دمي اب�صط 
اخلدم��ات ملواطن��ي املحافظ��ة واع��ادة تاهيل 

املدار�س واملراكز ال�صحية وت�رشيف املجاري
وا�ص��اف ان��ه �صب��ق وان طالبن��ا بفت��ح ح�صاب 
املالي��ة  وزارة  قب��ل  م��ن  خا���س باملحافظ��ة 
جلباية ال��واردات املتاأتية من ال�صاحات العامة 
يف املناف��ذ احلدودي��ة والتي تق��در ب�}100{ 

مليون دينار يومي��ا لتمويل القطاعات اخلدمية 
املالي��ة  وزارة  ان  اىل  م�ص��ريا  املحافظ��ة،  يف 

رف�صت فتح هذا احل�صاب. 
امل�صاري��ع  ب�دع��م  املعم��وري  طال��ب  كم��ا 
ال�صرتاتيجي��ة والتي ه��ي على م�صا���س مبا�رش 
بحياة املواطنن منها م�رشوع جماري اخلال�س 
الذي ادى تاأخ��ره اىل اإحداث اأ�رشار كبرية و�صل 
حرك��ة العمار يف القطاع��ات اخلدمية الخرى 
،وكذلك اإحداث في�صان��ات وامرا�س ناجمة عن 

ت�رشب مياه املجاري 
وطالب��ت ع�ص��و جمل���س حمافظة دي��اىل �صهاد 
بزي��ارة املحافظ��ة حل�ص��م  ال��وزراء   ، احلي��ايل 

امللفات ال�صائكة وعلى جميع ال�صعد
وقالت يف حديث �صحفي : ان بع�س امل�صوؤولن 
املا�صيت��ن  ال�صنت��ن  يف  زاروا  احلكوم��ة  يف 
حمافظة دي��اىل ولكن زياراته��م كانت لتحقيق 
م�صال��ح حزبية او �صخ�صية ولي�س للوقوف على 

الو�صاع المنية واخلدمية املرتدية 
ال��وزراء اىل  :  ان زي��ارات  وا�صاف��ت احلي��ايل 
عل��ى  ايجاب��ي  تاأث��ري  له��ا  دي��اىل  حمافظ��ة 
ال�ص��ارع للوق��وف عل��ى معان��اة املحافظة من 
قل��ة التخ�صي�صات املالي��ة وامل�صاريع اخلدمية 

الف�ص��اد  ملف��ات  ح�ص��م  اىل  ا�صاف��ة  املتلكئ��ة 
الداري امل��ايل ، وقالت ع�ص��و جمل�س حمافظة 
دي��اىل عن التحالف الكورد�صت��اين، اأمل عمران،  
يف حديث �صحفي  اإن "اجلميع يعلم مدى تردي 
الواق��ع اخلدمي يف نواحي دي��اىل منها  ناحية 
من��ديل التابع��ة للمحافظ��ة ، وال�صب��ب يعود اإىل 
ال�رشاع حول حتديد املوقف لكون هذه املنطقة 
م�صمول��ة يف املادة 140 التي حتول دون تقدمي 
امل�صاري��ع م��ن قبل حكوم��ة اإقلي��م كورد�صتان، 
وكذل��ك حكومة دي��اىل، ومن ثم ف��اإن املت�رشر 
الوحي��د ه��و املواطن، حي��ث اأن جميع اخلدمات 
معدوم��ة يف ه��ذه املنطق��ة، وحكوم��ة دي��اىل 
عاجزة عن تقدمي اخلدمات ب�صبب حالة التق�صف 

التي متر بها البالد
تق��دمي اخلدم��ات له��ذه الناحية ���رشورة ملحة 
لك��ي ت�صتعي��د عافيته��ا وتنف���س عنه��ا غب��ار 
احل��روب، حي��ث اأنه��ا متتل��ك كاف��ة املقومات، 
فه��ي منطق��ة �صياحي��ة جميلة، ومرك��ز جتاري 
حي��وي، بالإ�صافة اإىل وجود املنافذ احلدودية، 
لكنه��ا تع��اين الإهم��ال، ويبق��ى الأم��ل معقوداً 
يف ا�صتغ��الل موارده��ا يف اأقل تقدي��ر للنهو�س 

بالناحية. 

 مازال العراقيون يعي�صون ومنذ �صنوات ازمة م�صتمرة ومعاناة 
دائمة م��ع الكهرباء وجتهيزها اليوم��ي والتي على ما يبدو ل 
حل قريبا لها على الرغم من كل املليارات من الدولرات التي 
�رشف��ت على هذا القط��اع ونهبت با�صمه وعل��ى الرغم من كل 
الج��راءات واجله��ود التي بذل��ت على م��دى ال�صن��وات الربع 

ع�رشة التي م�صت وانتقلت فيها البالد من �صىء اىل اأ�صوء. 
فحج��م الم��وال الت��ي �رشف��ت لتح�ص��ن ال�صبك��ة الكهربائية 
جت��اوزت ال� 35 مليار دولر مبليارات اخ��رى ول اثر ملمو�س 
له��ذه الم��وال عل��ى حت�صينه��ا وامنا اثره��ا يف ك��رة ملفات 
الف�ص��اد حوله��ا وال���رشكات الوهمي��ة التي ت�صتح��دث من قبل 

البناء والقارب ل�صحاب اجلاه والنفوذ 
وازدادت ازم��ة القطوعات يف اغل��ب مناطق بغداد خالل املدة 
املا�صية لي�صل التزويد يف بع�صها اىل �صاعة او �صاعتن ورمبا 
اقل يف اليوم الواحد ما اثار موجة من الغ�صب وال�صتياء لدى 

املواطنن 
وم��ع دخول �صه��ر رم�صان املب��ارك �صهر الرحم��ة وامل�صاعدة 
ل يب��دو ان هن��اك حلول �رشيع��ة لهذه الزمة ولتفط��ر العائلة 
العراقي��ة وتت�صح��ر على ا�ص��واء ال�صموع والتي تع��د يف بلدان 
كث��رية منا�صبة لف��رح او ل�صتقباله بينما يف الع��راق منا�صبة 
لتذكرين��ا دائم��ا بحياة اجي��ال م�صت قبل ان ينع��م علينا اهلل 

�صبحانه بايدي الغراب بالكهرباء
واينم��ا تذه��ب وتط��ل مبختل��ف مناط��ق بغ��داد جت��د التذم��ر 
وال�صتي��اء بادي��ا على وج��وه النا�س قب��ل األ�صنته��م يف وقت 
م��ن املفرت���س ان يكون جتهي��ز الطاقة الكهربائي��ة امرا فات 

وانق�صى وا�صبح من املا�صي يف ظل مامت �رشفه من اموال
ح�ص��ن حمم��ود /معل��م/ ي�صكو كغ��ريه من مالي��ن العراقين 
والبغدادي��ن ب�صكل خا���س من عدم املبالة ل��دى امل�صوؤولن 

ع��ن ه��ذا القط��اع بحي��اة املواطن��ن اليومي��ة وحاجتهم 
للكهرب��اء يف اأوق��ات المتحان��ات وحلول 

�صهر رم�صان املبارك وقال 
حمم��ود : ان 

منطقتن��ا /ال�صعب / �صمايل بغداد تع��اين نق�صا وا�صحا ان مل 
يك��ن معدوما م��ن التجهيز احلكومي للطاق��ة الكهربائية فيمر 
الي��وم من فجره اىل منت�صف ليله و/الوطنية/ تاأتينا ك�صيف 

�رشف �صاعة او اقل 
ودع��ا حممود  احلكوم��ة واجهزتها املعني��ة اىل توفري الطاقة 
الكهربائي��ة وب�ص��كل م�صتمر ليلم���س النا�س فائ��دة ال�صتثمار 

ولي�س ان يكون ال�صتثمار من دون طاقة كهربائية م�صتمرة
�صاركت��ه ال��راأي ال�صيدة ام رائد /موظف��ة حكومية/ بالقول ان 
"م��ا مت �رشفه من اموال لتح�ص��ن الكهرباء وان�صاء حمطات 
وغريه��ا كانت كافية ليعي���س العراق كله يف يوم��ه وا�صبوعه 
و�صه��ره و�صنينه بطاق��ة كهربائية م�صتمرة ل انقطاع فيها ول 

فقدان
وا�صاف��ت ان م���رشوع اخل�صخ�ص��ة وال�صتثم��ار م�رشوع مهم 
وحي��وي ولكن يج��ب اول توفري الطاق��ة الكهربائية امل�صتمرة 

لتتنا�صب مع هذا امل�رشوع املهم
م��ن جانبه قال ع�صو جمل�س النواب عبد القهار ال�صامرائي انه 
من املفرت���س ان يح�رش وزير الكهرباء اىل الرملان لالجابة 
عن ا�صئلة موجهة من الع�صاء حول ا�صتثمار احدى املحطات 

من قبل احدى ال�رشكات/ مل يف�صح عنها / وفيها خلل كبري
وع��ر عن المل بان يكون جوابه وافيا حوله وبالتاأكيد هناك 
خلل مبلف ال�صتثمار ونامل ايجاد اجابة وا�صحة حوله بحيث 
ل يتك��رر م�صتقبال، م�صريا اىل م�صاألة املحاباة يف العقود وهذا 

يكون وفق حتقيق بن ا�صتكمال الجابات  
وع��ّد ع�ص��و جمل�س النواب عن دولة القان��ون ر�صول ابو ح�صنة 
ق�صية الكهرباء مهمة وا�صا�صية ورئي�صية ول ي�صتغني عنها اي 

فرد وامل�صكلة تتعاظم دائما يف ف�صل ال�صيف
خمتلف��ة  اراًء  "هن��اك  ان  وا�ص��اف 

اخل�صخ�ص��ة  ح��ول 

وال�صتثم��ار وطبق��ت ببع���س املناطق ولكن ه��ل �صتطبق بكل 
مناط��ق بغداد؟ يف ظل ان القط��ع الن ي�صل اىل 6 و7 �صاعات 
ورمب��ا 12 �صاعة انقطاع والتجهيز ب�صاع��ة واحدة ومتقطع ل 

ميكن ال�صتفادة منه ؟
واو�ص��ح اب��و ح�صن��ة ان" هذا يدل عل��ى اأنه اإم��ا ان هناك دفع 
للنا���س للقب��ول بال�صتثمار واما ان تك��ون الطاقة متدنية اىل 
ح��د ل حتل م�صكل��ة الكهرباء يف ه��ذا الف�صل وه��و من المور 
املعيب��ة على الوزارة التي تدع��ي اخل�صخ�صة وهي غري قادرة 

على توفري الطاقة الكهربائية بادنى م�صتوياتها 
وم��ن جهت��ه اعل��ن جمل���س حمافظ��ة بغ��داد انقط��اع التي��ار 
الكهربائ��ي يف اأغل��ب مناط��ق العا�صمة، مبدي��ا ا�صتغرابه من 

�صمت الوزارة وعدم تو�صيح الأ�صباب
وق��ال ع�صو املجل���س �صعد املطلب��ي يف ت�رشي��ح �صحفي  اإن  
اأغلب العا�صمة بغداد ت�صهد اإنقطاعا �صبه تام للتيار الكهربائي، 

مبينا اأن جانبي الكرخ والر�صافة م�صرِتكان بالنقطاع
واأ�ص��اف املطلبي، اأن وزارة الكهرباء ومنذ يومن �صامتة من 
دون تو�صي��ح اأ�صباب هذا النقطاع، مطالبا الوزارة مب�صارحة 

النا�س واإطالعهم على الأ�صباب
ي�ص��ار اإىل ان الناط��ق با�ص��م وزارة الكهرب��اء م�صعب املدر�س 
اأعل��ن يف ت�رشيح �صحف��ي اإرتفاع اإنتاج الطاق��ة اىل 15 الف 
ميغ��اواط خالل مو�ص��م ال�صيف املقبل، يف ح��ن وعد بزيادة 

جتهيز املواطن��ن بالطاقة ب�صكل م�صتقر خالل 
�صهر رم�صان .
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3.64

0.3
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هبط الري��ال القطري مقاب��ل الدولر 
الفوري��ة  ال�صوق��ن  يف  الأمريك��ي 
والآجل��ة ب�صب��ب املخ��اوف اإزاء الأثر 
الأم��د  يف  قط��ر  عل��ى  القت�ص��ادي 
ال�صعودي��ة  قطع��ت  اأن  بع��د  الطوي��ل 
والإمارات العربية املتحدة العالقات 

معها
وبل��غ �صع��ر بي��ع ال��دولر 3.6470 
ري��ال يف ال�ص��وق الفوري��ة وهو اأدنى 
م�صتوى من��ذ يونيو حزي��ران 2016 
وفقا لبيانات توم�صون رويرتز. يربط 
البن��ك املرك��زي الري��ال القطري عند 
3.64 ريال للدولر وي�صمح بتقلبات 

حمدودة حول هذا امل�صتوى

وا�صلت الأ�صهم الأوروبية خ�صائرها 
من  النفط  اأ�صعار  برتاجع  متاأثرة 
بن  وا�صع  دبلوما�صي  خالف  جراء 
العزوف  عزز  ما  عربية  ودول  قطر 

عن املخاطرة
 600 �صتوك�س  املوؤ�رش  وانخف�س 
 0.3 الأوروب��ي��ة  ال�رشكات  لأ�صهم 
للجل�صة  هبوطا  لي�صجل  باملئة 
الثانية وهبطت اأ�صهم منطقة اليورو 
والأ�صهم القيادية 0.3 باملئة اأي�صا

ن�صيب  م��ن  الأك���ر  الهبوط  وك��ان 
هوى  حيث  ال�صحية  الرعاية  اأ�صهم 
باملئة   4.5 ال�صوي�رشية  رو�س  �صهم 
للمنتجات  كونفاتك  �صهم  وهبط 

الطبية 4.8 باملئة

فيما  م�صتوى  اأعلى  الذهب  لم�س 
هبوط  مع  اأ�صابيع  �صبعة  من  يقرب 
قبل  وال���دولر  الآ�صيوية  الأ���ص��واق 
بريطانيا  يف  العامة  النتخابات 
الأوروبي  املركزي  البنك  واجتماع 
يف وقت لحق من الأ�صبوع اجلاري

 0.8 للذهب  ال��ف��وري  ال�صعر  وزاد 
دولر   1259.20 اإىل  ب��امل��ئ��ة 
ال�صاعة  بحلول  )الأون�صة(  لالأوقية 
ويف  جرينت�س  بتوقيت   0805
اأعلى  �صجل  اجلل�صة  من  �صابق  وقت 
اأب��ري��ل  م��ن  ال��ع��ا���رش  منذ  م�صتوى 

ني�صان عند 1289.67 دولر.

35 مليار دوالر أنفقت على الكهرباء.. واالنقطاع المتكرر سيد الموقف  

مليارا دوالر لتسديد ديونها..

ديالى.. خزينة خاوية وفرص استثمارية مفقودة 

�أعلن �أمني جمل�س حمافظة 
دياىل خ�سر م�سلم 

�لعبيدي، ح�سول �ملحافظة 
على �ل�سوء �لأخ�سر لإقامة 

�كرب موؤمتر ��ستثماري 
يف �لبالد د�خل بعقوبة، 

مو�سحا �أن �ملوؤمتر "فر�سة 
ثمينة" لنت�سال دياىل من 

و�قعها �ملوؤمل، يف حني 
لفت �لنظر �ىل عدم تو�فر 

�لتمويل �ملايل �لالزم 
لإقامته نتيجة خلو خزينة 

دياىل من �أية �أمو�ل 

بغداد – متابعة 

إعداد – 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

ُ


