
االنبار  اال�ستثمار يف جمل�س حمافظة  قال ع�سو جلنة 
حميد احمد "ان جمل�س حمافظة االنبار قد عقد اجتماعا 
تغطية  اع�سائه  جلميع  واالج��م��اع  بالت�سويت  واق��ّر 

نفقات احلجاج اإىل مكة املكرمة" 
وا�ساف احمد يف ت�رصيح ل� ) اجلورنال ( "اأن املجل�س 
اقر تخ�سي�س مبلغ مليار دينار عراقي لتغطية نفقات 
تقدمي  ناحية  احلدودي من  على طريق عرعر  اخلدمات 
ماء  من  احل��رام  اهلل  بيت  حلجاج  املختلفة  اخلدمات 
وادوية وكل ما يحتاجه احلاج يف زيارته مكة املكرمة 

من اجل اداء فري�سة احلج" .
الوزراء  جمل�س  رئا�سة  خالل  ومن  احلكومة  ان  وتابع 
كانت تخ�س�س مبالغ مالية لطريق قوافل احلجاج، اإال 
تخ�س�س  مل  قبله  الذي  والعام  احلايل  العام  خالل  اأنه 
عراقي  دينار  املليار  مبلغ  ان  اىل  م�سريا  مبالغ،  اية 
املحافظة  م��وازن��ة  من  هي  خ�س�ست  التي 
املخ�س�سة من املوازنة 

االحتادية والتي تقدر ب� 50 مليار دينار عراقي للعام 
وعلى  االن  حتى  الينا  ت�سل  مل  والتي    2017 احلايل 

مدار ال�سنتني االخريتني" .
حتتاج  "االنبار  ان  اىل  املحافظة  جمل�س  ع�سو  وا�سار 
اىل اعادة ترميم وتاأهيل يف جميع املفا�سل احلياتية، 
ال�سابقة، وما جرى من  الثالث  ال�سنوات  بعد  خ�سو�سا 
تهدمي للج�سور الرئي�سية والبنى التحتية والطرق العامة 
وباالخ�س الطرق التي تربط العراق باملنافذ احلدودية 
اىل   حتتاج  والتي   ) ال�سعودية   - االردن    – �سوريا   (
ان   اىل  مبينا   ، التاهيل  الع��ادة  الدينارات  مليارات 
االب��واب  بفتح  لها  ُي�سمح  ال  املحلية  االنبار  حكومة 
امام ال�رصكات التي تدفع باالآجل اال مبوافقة احلكومة 

املركزية يف بغداد" .
يخ�س  فيما  متلكئة  بغداد  "حكومة  ان  احمد  وب��ني   
ال�سياقات الالزمة وتخ�سي�س جمال للحكومات  و�سع 
املحلية بدعوة وتوقيع العقود اال�ستثمارية مع ال�رصكات 
االجنبية والتي تعمل بطريقة الدفع باالآجل لكوننا يف 
ازمة مالية تق�سفية ، الفتًا النظر اىل ان الوزارات الثماين 
ومنذ عامني قد مت التو�سيت على نقل �سالحياتها اىل 
ادارتها  القائمني على  املحافظات  لكن 
تلك  ي��خ��ط��ون  ال 

عدم  وه��ذا  ال�سالحيات،  بتلك  ومتم�سكون  اخلطوات 
الورزاء من اجل  الوزراء الوامر رئا�سة  امتثال من قبل 
من  املحلية  احلكومات  تتمكن  حتى  ال�سالحيات  نقل 

تغطية املجال اال�ستثماري ب�سورة �سحيحة " .
اعمار املحافظات  اعادة  "�سندوق  ان  واكد يف حديثه 
ميلك  وال  املالية  املبالغ  من  خاٍو  �سندوق  املحررة، 
 5% ن�سبة  ت�سد  وال  جعبته  يف  �سئيلة  مبالغ  �سوى 
حمافظة  يف  التحتية  للبنى  ت��دم��ري  م��ن  �سجل  مم��ا 
االنبار، م�سريا اىل ان 86 ج�رصا عمالقا مت تهدمياه يف 
املحافظة على طول الطريق من بغداد واالنبار و�سوال 
االنبار  ان  عن  كا�سفا  االردنية،  العراقية  احل��دود  اىل 
بحاجة اىل ما يقرب من 50 مليار دينار عراقي العادة 
والطرق  والكهرباء  التحتية  البنى  واعمار  تاأهيلها 

واجل�سور وامل�ست�سفيات وجميع اخلدمات بال ا�ستثناء"
الفهداوي  عذال  االنبار  حمافظة  جمل�س  ع�سو  واعلن 
تخ�سي�س مبلغ مليار دينار لتاأهيل طريق �سري قوافل 
اىل  و�سوال  العراقية  واملحافظات  االنبار  من  احلجاج 

منفذ عرعر ال�سعودي.
ان   » »اجلورنال  ملرا�سل  ت�رصيح  يف  الفهداوي  وقال 
“حكومة االنبار املحلية قررت تخ�سي�س مليار دينار 
امل�ستلزمات لطريق قوافل احلجاج  لتاأهيل وتوفري كل 
قبل  كافة  العراقية  واملحافظات  االن��ب��ار  م��دن  م��ن 

انطالق مو�سم احلج”.
ان  وا����س���اف 

على  تعمل  االمنية  واالجهزة  اخلدمية  الدوائر  “جميع 
قوافل  �سري  طريق  لتاأمني  اال�ستعدادات  جميع  انهاء 
ال�سعودي  عرعر  منفذ  اىل  و�سوال  االنبار  من  احلجاج 
ا�سعاف ترافق مواكب  مع توفري و�سائل نقل و�سيارات 

احلجاج”.
عام  كل  يف  تت�رصف  االنبار  ان”  اىل  الفهداوي  وا�سار 
من  احلجاج  قوافل  لكل  ال�رصورية  اخلدمات  بتقدمي 
املحافظات العراقية مع ا�ستقبالهم اي�سا خالل عودتهم 

اىل االرا�سي العراقية”.
مطلع   اأع��ل��ن،  االأن��ب��ار  حمافظة  جمل�س  ان  اىل  ي�سار 
2016، اأن ن�سبة الدمار يف مدينة الرمادي تبلغ 80% 
من جراء العمليات الع�سكرية يف املدينة، وان احلكومة 
تقديرات  من   10% �سوى  تاأمني  ت�ستطيع  ال  املحلية 
الدعم  طلب  اىل  عمدت  فقد  لذا  االعمار،  اعادة  موازنة 

الدويل. 
هناك  ان  اىل  الوزارء  ملجل�س  العامة  االمانة  وا�سارت 
لتقدمي  امريكية  نية  وجود  اىل  ت�سري  موؤكدة  معلومات 

منحة مالية للعراق بقيمة 200 مليون دوالر .
 بيد ان احلكومة املحلية يف حمافظة االأنبار اكدت اإن 
اإعادة اإعمار وتاأهيل مدن املحافظة الت�سع يتطلب ما ال 
يقل عن 20 مليار دوالر، ب�سبب اخلراب الهائل، مطالبة 

بتدخل دويل وا�سع لدعم العراق يف هذا ال�ساأن.
قيمته  بلغت  قر�سًا  اوىل  وكمرحلة  قدم  ال��دويل  البنك 
وعدد  واجل�سور  الطرق  بناء  لدعم  دوالر  مليون   350
من املن�ساآت احليوية يف حمافظتي االنبار و�سالح 

الدين.

 توقعات بتسونامي”الكساد” يضرب 

المنطقة الحرة نهاية العام 
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اقتصاديات العراق بالتزامن مع موسم أداء الفريضة

مليار دينار فقط لتأهيل طرق الحجاج من أصل 50 مليار دينار مخصصة إلعمارها 
بغداد – فادية حكمت 

مدن العالم .. سباق في جودة 

   الحياة وتطور التقنيات

السعودية تستدرج 

   عروضًا لمشروع طاقة الرياح  

مستشار العبادي: العراق بصدد تسلم دفعة 
جديدة من صندوق النقد الدولي

 العراق يسدد إليران نصف مليار دوالر 
ديونًا عن استيراد الكهرباء 

دعوات عراقية لفتح خط جوي بين 
بغداد وأمستردام 

اأنه��ى املوؤ���رص الع��ام لبور�س��ة الع��راق تداوالت��ه  اأم���س االثن��ني، مرتاجع��ًا 
%0.23، عن��د م�ست��وى 562.91 نقط��ة، بخ�سائ��ر 1.28نقط��ة، مقارن��ة 
باإقفال��ه اأول اأم���س االأحد .  و�سغ��ط على املوؤ�رص هبوط ع��دة اأ�سهم ت�سدرتها 
8 م�سارف متتالية، على راأ�سها م�رصف اآ�سور بنحو %9.09، تبعه م�رصف 
باب��ل بواقع %5.71، ث��م امل�رصف االأهلي، وم���رصف املو�سل بن�سب بلغت 
%3.85 و%3.12 عل��ى الرتتي��ب.  على اجلانب االآخر، ارتفعت عدة اأ�سهم، 
اأوله��ا م�رصف اإيالف االإ�سالم��ي بنحو %7.41، تاله م���رصف كورد�ستان، 
وم���رصف ال�سم��ال بن�سب مت�ساوية بلغت %4.55 عل��ى التوايل.   وزاد حجم 
التداوالت يف يوم االثنني اإىل 792.52 مليون �سهم مقابل 333.99 مليون 

�سهم باجلل�سة ال�سابقة.

اأك��د امل�ست�سار املايل لرئي�س ال��وزراء مظهر حممد �سالح اأن “العراق منفتح 
عل��ى املوؤ�س�سات املعنية بال�س��وؤون االقت�سادية يف العامل ومثلما لدينا مقر 
ل�سن��دوق البنك الدويل نرح��ب بان يكون لدينا مقر ل�سن��دوق النقد الدويل، 

مبينا ان العراق ب�سدد ت�سلم دفعة جديدة من �سندوق النقد الدويل .
وقال �سالح يف ت�رصيح ل� »اجلورنال « اإن “العراق لديه اتفاقات طويلة مع 
�سن��دوق النقد ال��دويل، تبلغ اربعة  اتفاقات منذ ع��ام 2003 وحتى االن"، 
م�سريا اىل اأن “ثالثة اتفاقات  لال�ستعداد االئتماين واتفاقية اخرى “ما بعد 

ال�رصاعات” ُوقعت بعد عام 2003″.
ولف��ت م�ست�س��ار العبادي النظر اىل ان “اتفاق برنام��ج اال�ستعداد  االئتماين 
ُوق��ع من حيث املبداأ يف ال�سه��ر اخلام�س من عام 2016 واعتمده ال�سندوق 
بتاري��خ 7/7/ 2016  عل��ى ان يتم تقدمي قر���س للعراق بقيمة 5.3 مليار 
دوالر عل��ى م��دى 36 �سهرا”. وتابع �سالح اأن “دفع��ات القرو�س تق�سم اىل 
6 دفعات رئي�سية و7 دفعات فرعية، ح�سب ما يتم تقدميه من طلبات من 
احلكومة العراقية اي عند احلاجة، مبينا ان العراق ت�سلم ما يقرب من مليار 
دوالر “. وا�س��ار اىل ان “الع��راق بانتظ��ار دفعة قر�س اخ��رى اي ما يعادل 
%35 م��ن ح�س��ة الع��راق داخل ال�سن��دوق”. واو�س��ح ان “القر�س يحدد 

بت�سديد خم�س �سنوات ومبدة �سماح �سنتني وبفائدة منخف�سة”.

اأعل��ن م�ساعد وزير الطاقة يف �سوؤون الكهرباء هو�سنك فالحتيان، ان العراق 
�س��دد 500 مليون دوالر من الدي��ون املرتتبة عليه املتعلقة ب�رصاء الكهرباء 
م��ن ايران. وقال فالحتي��ان ان وترية ت�سديد الدي��ون امل�ستحقة على العراق 
الي��ران، حت�سن��ت حي��ث تعه��د اجلان��ب العراقي خ��الل اجلول��ة االخرية من 
املحادث��ات بانه �سيدف��ع يف غ�سون اال�سبوعني املقبل��ني دفعة جديدة من 
هذه الديون. ويف حني ا�سار اىل ا�ستمرار ت�سدير الكهرباء اىل العراق، او�سح 
ان الع��راق �سدد 500 ملي��ون دوالر من الديون امل�ستحقة عليه اليران خالل 

االأ�سه��ر االربعة املا�سية بينما تبقى 800 مليون دوالر م��ن ه��ذه الدي��ون.
يذك��ر ان اي��ران تتب��ادل الكهرب��اء م��ع جمهوري��ات ارميني��ا واذربيج��ان 
وتركمن�ستان ونخجوان وت�سدر اىل تركيا وباك�ستان وافغان�ستان والعراق.

دع��ا وزير اخلارجية العراقية اإبراهيم اجلعف��ري االثنني احلكومة الهولندية 
اىل فت��ح خط جوي بني بغداد وام�سرتدام. ج��اء ذلك خالل ت�سلمه ن�سخة من 
اأوراق اعتم��اد �سف��ري هولندا اجلدي��د لدى الع��راق ال�سيِّد ماتاي���س فولرت�س، 
وج��رى خالل اللق��اء ا�ستعرا�س العالق��ات الثنائيَّة بني بغ��داد واأم�سرتدام، 
و�ُسُب��ل دعمها ومبا يع��زز امل�سالح امل�سرتكة ومواجه��ة املخاطر امل�سرتكة 
ب��ني البلدي��ن. وق��ال اجلعف��ري ان العراق �سيب��داأ مرحل��ة البن��اء، واالإعمار 
للُم��ُدن العراقيَّة، ويتطلع اىل ُم�سان��دة الدول ال�سديقة يف اإعادة اإعمار البنى 
��ة، واال�ستثم��ار يف العديد من املج��االت، داعي��ًا اىل العمل على فتح  التحتيَّ
خ��ط ط��ريان جّوّي بني بغ��داد واأم�سرتدام؛ ملا له من اأثر كب��ري يف فتح اآفاق 
جدي��دة للتع��اون. من جانبه ق��ال �سفري هولن��دا اجلديد لدى بغ��داد "ن�سعى 
للعمل على فتح اآفاق جديدة يف جمال الطاقة، والزراعة، واملوارد املائيَّة"، 
ًا يف جمال املياه،  و�ست�ست�سي��ف هولندا خالل االأ�سهر املقبل��ة ُموؤمَتراً خا�سّ
ة ج��ّداً لي�ستفي��د العراق من  مبين��ًا "نع��دُّ ُم�ساَرك��ة الع��راق يف امُلوؤمَت��ر ُمهمَّ

ة يف هذا املجال. اخلربات الهولنديَّ  رح��ب حمافظ ذي قار يحي��ى النا�رصي بعقد ا�ستثمار 
الغ��از يف حقلي الغراف والنا�رصي��ة النفطيني٬ موؤكدا 
اأهمي��ة ا���رصاك احلكوم��ات املحلية يف جل��ان م�سرتكة 
ومبوج��ب  حمافظاته��ا  يف  النفط��ي  املل��ف  الإدارة 

الد�ستور.
وقال النا���رصي يف ت�رصيح  �سحفي  "نرحب بتوقيع 
عق��د ا�ستثم��ار وانت��اج الغ��از يف حقل��ي النا�رصي��ة 

والغ��راف النفطي��ني مع �رصكة ج��رال الكرتيك بجهود 
م�سك��ورة م��ن وزارة النفط الأنه يوقف اله��در يف الغاز 
ويوظفه يف �سد احلاجة املحلية مع فتح افاق الت�سدير 
م�ستقب��ال". وا�ساف ان "وزارة النفط مدعوة اىل ا�رصاك 
احلكوم��ات املحلية يف اإدارة احلقول النفطية ومبوجب 
فق��رات الد�ست��ور وع��رب جل��ان م�سرتك��ة الن ا�ستغالل 
وا�ستثم��ار امل��وارد الطبيعية يدخل �سم��ن �سالحيات 
احلكوم��ات املحلي��ة"٬ مبين��ا "م��ع مباركتن��ا جلهود 
وزارة النفط يف �سعيه��ا اال�ستغالل االأمثل للغاز و�سبق 

ان قدمن��ا ورقة عمل ودرا�س��ات مل�ساريع م�سابهة ٬ اال 
ان احلكومة املحلية مل يوؤخذ راأيها بهذا امل�رصوع"

واأ�س��ار النا�رصي اىل اأن "لدين��ا جتربة جيدة وناجحة 
يف ق�س��اء �س��وق ال�سي��وخ الإي�س��ال الغ��از اىل املنازل 
ع��رب االنابيب وناأمل ان تعمم ه��ذه التجربة على بقية 
املناط��ق". يذك��ر ان وزارة النف��ط االحتادي��ة اأعلن��ت 
عق��د  توقي��ع  )13/7/2017(املا�س��ي  اخلمي���س 
ال�ستثم��ار الغ��از يف حقل��ي النا�رصي��ة والغ��راف م��ع 
�رصك��ة جرال الكرتي��ك متمثلة ب�)�رصك��ة بيكر هيوز(، 

الإنتاج الغاز اجلاف واملكثف��ات والغاز ال�سائل، مبينة 
ان العق��د �سينف��ذ عل��ى مرحلت��ني االوىل تنفي��ذ من�ساأة 
لتجفي��ف و�سغط الغاز )70 - 100 مليون قدم مكعب 
قيا�س��ي يومي��ًا(، والثاني��ة يت��م فيها اإجن��از امل�رصوع 
وبناء معمل جديد ل�سوائل الغاز بقدرة ا�ستيعابية تبلغ 
200 مليون قدم مكعب قيا�سي يوميًا. واو�سح اأن ذلك 
�سي�سه��م يف اإيق��اف حرق الغ��از يف حقل��ي النا�رصية 
والغ��راف، ف�س��ال عن توف��ري الغاز اجل��اف ال�ستعماله 

وقوداً ملحطات توليد الطاقة الكهربائية.

اعلنت وزارة التخطيط، االثنني، انخفا�س معدل الت�سخم 
ل�سه��ر حزيران بن�سب��ة %0.5، والت�سخم ال�سنوي بن�سبة 
%0.1، م�سرية اىل اأن امل�سح مل ي�سمل حمافظتي االنبار 

ونينوى ب�سبب الو�سع االمني فيهما.
وق��ال املتح��دث الر�سم��ي با�س��م وزارة التخطي��ط عب��د 
الزهرة الهنداوي يف حديث �سحفي اإن "اجلهاز املركزي 

لالإح�س��اء التابع ل��وزارة التخطيط اأجن��ز تقرير الت�سخم 
جم��ع  اأ�سا���س  عل��ى   2017 املا�س��ي  حزي��ران  ل�سه��ر 
البيان��ات ميدانيا ع��ن اأ�سعار ال�سلع واخلدم��ات املكونة 
ل�سل��ة امل�ستهل��ك من عينة خمت��ارة من مناف��ذ البيع يف 
حمافظ��ات الع��راق كاف��ة"، مبين��ا اأن "ه��ذه املع��دالت 
حتت�س��ب م��ن ال�سل��ع واخلدم��ات الت��ي ت�سم��ل الغذائي��ة 
واالإيجار والنقل واالت�ساالت وال�سحة والتعليم وغريها 

مما يقتنيه امل�ستهلك".

وا�ساف الهنداوي ان "موؤ���رصات الت�سخم ل�سهر حزيران 
املا�سي �سهدت انخفا�سا بن�سبة %0.5 مقارنة بال�سهر 
الذي �سبقه، ا�سافة اىل انخفا�س الت�سخم ال�سنوي بن�سبة 

."  2016 %0.1 مقارنة ب�سهر ايار 
وا�س��ار الهن��داوي اىل ان "االنخفا���س يف الت�سخم جاء 
نتيج��ة انخفا���س ا�سع��ار ق�س��م امل��واد الغذائي��ة بن�سبة 
%2.8 مقابل ارتفاع ا�سعار ق�سم ال�سكن بن�سبة 2.4%".
واو�س��ح الهن��داوي ان "امل�س��ح ال��ذي مت اج��راوؤه خالل 

�سهر حزيران مل ي�سم��ل حمافظتي االنبار ونينوى ب�سبب 
الو�سع االمني الذي ت�سهده هذه املحافظات ".

واأعلن اجلهاز املركزي لالإح�ساء وتكنولوجيا املعلومات 
خ��الل كانون الثاين 2012، اأن��ه با�رص ا�ستخدام املكننة 
يف جمع االأ�سعار املختلف��ة وباأوقات زمنية حمدده بداًل 
ع��ن اال�ستم��ارة الورقية املعم��ول بها �سابق��ًا، موؤكداً اأن 
ذلك �سي�سه��م يف �رصعة جمع االأ�سعار ودقتها، وت�سحيح 

احت�سابها يف حال وجود اأخطاء.

ذي قار ترحب بعقد استثمار الغاز 
وتدعو إلى إشراكها في إدارة الحقول النفطية

انخفاض معدل التضخم لشهر حزيران بنسبة 0.5% والسنوي بنسبة %0.1

 البورصة تغلق على انخفاض بنسبة 
%0.23

أسعار العمالت 
األجنبية بالدينار

126223 155432139122.550 12943151651 3031330.770
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