
العبايجي  �ششروق  النيابية  الزراعة  جلنة  ع�ضو  قالت   
ان  املفارقة  ومششن  االول  الششزراعششي  البلد  "العراق  اإن 
زراعية وال  بلدانا  تعّد  يكون بحاجة اىل خربات دول ال 
ا�ضبه  وهي  الزراعي  القطاع  يف  الطويل  التاريخ  متتلك 
يف  نحجت  لكنها  املائية،  املوارد  متتلك  وال  بال�ضحراء 

تطوير اخلربات يف القطاع الزراعي" .
وا�ضافت العبايجي يف ت�ريح لشش ) اجلورنال ( اأن هناك 
تطوير  جمال  يف  العراق  مع  واجنبيًا  اقليميًا  "تعاونًا 
ان  اىل  النظر  الفتة  فيه،  واال�ضتثمار  الزراعي  القطاع 
الرئي�ضية  اال�ضباب  من  الف�ضاد  واآفة  اخلاطئة  ال�ضيا�ضات 
الرغم مما ميتلكه من  ، على  الزراعي  القطاع  يف تراجع 
امكانيات وتراكم خربات وتوافر بيئة مالئمة للزراعة من 
لالنتاج  ال�ضاحلة  االرا�ضي  من  �ضا�ضعة  وم�ضاحات  ماء 
اخلربات  من  اال�ضتفادة  �ششرورة  اىل  م�ضرية  الششزراعششي، 
ال  والتي  ال�ضعودية  العربية  كاململكة  للدول  االخششرى 
متتلك مقومات الزراعة ولكنها نحجت يف هذا القطاع " .
يف  رئي�ضي  حمششرك  الف�ضاد   " اأن  العبايجي  وتابعت 
توجد  العامل ال  الزراعة ويف جميع دول  تراجع 
ت�ضتهلك  زراعششششة  وزارة 

يكون  ان  دون  ومن    ، الدولة  ميزانية  من  خم�ض�ضات 
هناك مردود للموازنة من تلك التخ�ضي�ضات �ضوى انها 
احل�ضار  وقت  ان  مبينة   ، ال�ضارقني  جيوب  اىل  تذهب 
القطاع  كان  املا�ضي   القرن  ت�ضعينات  يف  االقت�ضادي 
من   30% من  يقرب  مبا  الدولة  ميزانية  يرفد  الزراعي 

الناجت القومي املحلي بعد القطاع النفطي" .
تدفع  للفالحني  ت�رف  التي  القرو�ض   " ان  وبينت 
اخلاملة  االرا�ضي  وتن�ضط  االمام  اىل  الزراعي  بالقطاع 
اىل  تذهب  القرو�ض  تلك  اموال  اغلب  لكن   ، االنتاج  عن 
الزراعي   القطاع  ويبقى  تهدر   وبالتايل  ي�ضتحق  ال  من 
بالقوانني،  النظر  اعادة  �رورة  اىل  م�ضرية   ، مرتاجعا 
ب�ضبب  معطل  الربملانية  الزراعية  اللجنة  اداء  اأن  كما 

املحا�ض�ضة  احلزبية والطائفية " .
علي  الفالحية  اجلمعيات  احتششاد  رئي�ض  قال  جهته  من 
الدبا�ض " اإن القطاع الزراعي يعاين م�ضاكل عديدة منها 
وحمافظة  بغداد  حزام  مناطق  يف  املياه  وملوحة  �ضحة 
يف  تقع  التي  املناطق  وخ�ضو�ضا  والديوانية  الب�رة 
يف  امللوحة  ن�ضبة  ارتفاع  تعاين  التي  االنهر  نهايات 
 ) اجلورنال  لش)  ت�ريح  يف  الدبا�ض  وا�ضاف   .  " املياه 
ان  الزراعية يجب  واال�ضتثمارات  الزراعية  اأن" القرو�ض 
تكون حملية الن اال�ضتثمار االجنبي عبارة عن ا�ضتغالل 
م�ضاحات �ضا�ضعة من االرا�ضي، اي وجه اخر من وجوه 
جتربة  اية  توجد  ال  االن  وحتى   ، االقطاع 
االجنبي  لال�ضتثمار 

العتبتني  جتربتي  �ضوى  جناحها  اثبتت  الششعششراق  يف 
النظر  الفتًا   ، جناحهما  اثبتتا  التني  والعلوية  العبا�ضية 
اىل ان احلكومة و�ضمن املبادرة الزراعية  اعطت الكثري 
ومن  امل�ضتحقات  تعط  مل  لكنها  القرو�ض  امششوال  من 
الت�ضديد  بششامششوال  مطالبني  الفالحني  اغلب  ا�ضبح  ثم 
للم�ضارف والبنوك وهو ما اربك عمل امل�ضارف ووزارة 

املالية ووزارة الزراعة " .
املخت�ضة  والهيئات  الفالحية  اجلمعيات   " اأن  وتابع 
القطاع  وا�ضتثمار  لدعم  املقرتحات  من  الكثري  و�ضعت 
�ضكلها  التي  ، وقد قدمت من قبل جلنة اخلرباء  الزراعي 
جمل�ض الوزراء لكن مل تنفذ ب�ضبب املنتفعني على الرغم 
من تعاون وزارة الزراعة الكبري يف ما يخ�ض تفعيل منع 
املحلي  املنتج  ح�ضاب  على  والفواكه  اخل�ر  ا�ضترياد 
عن  عبارة  عي  االجنبية  اال�ضتثمارات  ان  اىل  م�ضرياً   ،

احاديث �ضحيفة وال توجد جتربة حقيقة طبقت " .
فالح  الششزراعششة   لوزير  مرتقبة  زيششارة  م�ضادر  واأعلنت 
والهيئة  العراقيني  االأعمال  رجال  من  وفد  مع  اللهيبي 
الوطنية لال�ضتثمار، اإىل ال�ضعودية يعر�ض خاللها الفر�ض 
الزراعة يف  العراق وخ�ضو�ضًا  املتاحة يف  اال�ضتثمارية 
الغرف  جمل�ض  يف  م�ضادر  عن  ونقلت   االآمنة.  املناطق 
والغرف  االأعششمششال  رجششال  اأبلغ  املجل�ض  اأن  ال�ضعودية، 
التجارية، بزيارة الوفد العراقي اإىل جمل�ض الغرف، وذلك 
مل�ضاركة اأكرب عدد من امل�ضتثمرين يف القطاع الزراعي ، 

ولالطالع على الفر�ض اال�ضتثمارية املتاحة يف العراق.
امل�ضتثمرين  من  اإقبااًل  هناك  اأن  امل�ضادر  واأو�ضحت 
الفر�ض،  على  لالطالع  ال�ضعوديني، 
رغبة  وتششاأكششيششد 

بنتائج  باخلروج  توقعات  و�ضط  وامل�ضاركة،  احل�ضور 
اإيجابية.

حول  مف�ضاًل  �رحًا  اللقاء  ي�ضهد  اأن  امل�ضادر  وتوقعت 
لال�ضتثمار  املتاحة  ال�ضمانات  ومدى  االآمنة،  املناطق 
�ضي�ضهد  اللقاء  اأن  اإىل  م�ضرية  واأبرزها،  املناطق  تلك  يف 

م�ضاركة خا�ضة من املهتمني باال�ضتثمار يف القطاع.
 ،2003 عام  منذ  العراق،  يف  الزراعي  القطاع  و�ضهد 
تراجعًا كبرياً وواجه معوقات واأزمات ال تزال ال�ضلطات 
امل�ضوؤولني  ف�ضاد  ب�ضبب  العراقية عاجزة عن معاجلتها، 
البالد، وتزايد  االأمنية يف  االأو�ضاع  احلكوميني، وتردي 
من  عليها  ترتب  ومششا  ال�ضيا�ضيني،  الفرقاء  م�ضاكل 
القطاع  واأهمها  القطاعات،  جميع  يف  اأثششرت  تداعيات، 
العراق  مششن  الششزراعششيششة  الشش�ششضششادرات  و�ضجلت  الششزراعششي. 
تراجعًا ملحوظًا خالل ال�ضنوات املا�ضية؛ ب�ضبب الف�ضاد 
االإداري وت�ضدر امللف االأمني يف البالد لعمل ال�ضلطات 
اأخرى  حيوية  جوانب  يف  اهتمام  عدم  رافقه  احلكومية، 

ت�ضهم يف رفد االقت�ضاد املحلي وانتعا�ضه.
وتقول وزارة الزراعة العراقية اإنها تخطط حاليًا الإ�ضالح 
القطاع الزراعي، وحلحلة املعوقات كافة التي قد تواجه 
امل�ضتثمرين يف املجال الزراعي، وفتح فر�ض اال�ضتثمار، 
وخا�ضة من ال�ضعودية. وكان جمل�ض ال�ضوؤون االقت�ضادية 
والتنمية ال�ضعودي اأكد توجه اململكة نحو عقد �راكات 
ا�ضرتاتيجية جديدة تهدف اإىل ت�ضجيع اال�ضتثمار الزراعي 
يف  اململكة  م�ضاركة  وتعزيز  اخلشششارج،  يف  ال�ضعودي 
ال�ضاأن  يف  الدولية  واملعاهدات  واالتفاقيات  اللجان 
اال�ضرتاتيجي  واخلزن  االحتياطي  برنامج  وتعزيز  ذاته، 
و�ضيا�ضة  الزراعية،  االأ�ضواق  معلومات  ونظام  لالأغذية، 

جتارة االأغذية وا�ضتريادها واأطر �راكات دولية.
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اقتصاديات العراق قلق في األوساط المختصة.. 

السعودية تستثمر في القطاع الزراعي العراقي 
بغداد -  فادية حكمت 

مأزق الهيمنة المالية الخليجية 

    بعد أزمة قطر

األسهم األوروبية نحو االنتعاش 

ومهيأة لتحقيق نمو مستدام

إيران: صدرنا بضائع بقيمة 1.6 مليار 
دوالر إلى العراق  

التخطيط: البنك الدولي سيدعم الصندوق 
االجتماعي للتنمية بـ 50 مليون دوالر

اللعيبي يفتتح رصيف تحميل ثالثًا ويعلن 
خطة استثمار للغاز

بعششد ثالثة اأعوام على �ضششيطرة داع�ض على املو�ضششل، اأ�ضششبحت ثاين كربيات 
مششدن العششراق حرة اإثر جنششاح القوات العراقية امل�ضششرتكة بدعششم من التحالف 

الدويل يف دحر التنظيم وا�ضتعادة ال�ضيطرة على املدينة بالكامل.
لكن حمنة املو�ضل مل تنته، اإذ اأن املرحلة احلالية ت�ضكل نوعا اآخر من التحدي 
للمواطنني وال�ضششلطات. ويقدر املتحدث با�ضششم رئا�ضششة الوزراء �ضعد احلديثي 
قيمة اخل�ضششائر التي حلقت بالبنية التحتية ب�ضبب �ضيطرة داع�ض على 40 يف 
املئششة من اأرا�ضششي العراق منذ منت�ضششف 2014، بش"نحششو 50 مليار دوالر". 
ويقششول االأمششني العام ملجل�ض الوزراء مهدي العالق يف ت�ريح  �ضششحفي اإن 
"م�ضتوى التدمري يف بع�ض االأحياء ب�ضيط جدا وعدد منها مل يغادره ال�ضكان 
وحمالهششا التجارية مفتوحة"، ما يجعل مهمة اإعادة اال�ضششتقرار فيها �ضششهلة 
جششدا وترتبط باإعششادة خدمتي املششاء والكهرباء، على خالف بع�ششض االأحياء 
االأخرى". ويعتقد معاون حمافظ نينوى اأن "اخل�ضششائر املادية كبرية جدا يف 
عدة مناطق من املو�ضششل خا�ضششة يف املدينة القدمية"، مو�ضششحا اأن "الكلفة 

االأوليششة الإعادة اإعمار املدينششة تششرتاوح مششا بششني 30 اإىل 40 مليششار دوالر".

اأكششد االمني العششام لغرفة التجارة امل�ضششرتكة بني ايران والعراق، �ضششيد حميد 
ح�ضششيني، االربعاء، اأن ايران �ضدرت للعراق يف الربع االول من العام احلايل 

ب�ضائع بقيمة ١.٦ مليار دوالر. 
وقششال ح�ضششيني يف حديششث �ضششحفي ان "العششراق ُيعششد مبثابة اكرب اال�ضششواق 
امل�ضششتهدفة يف الوقت الراهن وامل�ضتقبل بالن�ضبة الإيران"، داعيا اإىل "تعزيز 
ح�ضششور ايران لششدى اال�ضششواق العراقية ملا فيششه من اثار ايجابيششة كثرية يف 

خمتلف املجاالت ال�ضيا�ضية واالقت�ضادية والثقافية داخل البالد".
واأ�ضششاف ان "معششدل ال�ضششادرات االيرانية اىل العراق �ضششهد زيادة بن�ضششبة 6 
باملئة، مبا يعادل مليارا و600 مليون دوالر، خالل اال�ضششهر الثالثة االوىل 

من العام االيراين احلايل.

اأعلنت وزارة التخطيط، االربعاء،  اأن البنك الدويل �ضيدعم ن�ضاطات ال�ضندوق 
االجتماعششي للتنميششة  بششش 50 مليششون دوالر علششى هيئششة قر�ض ملششدة  ثالث 
�ضششنوات، م�ضششيفة اأن املحافظات امل�ضمولة بربنامج ال�ضششندوق االجتماعي 

للتنمية هي املثنى و�ضالح الدين ودهوك.
وقششال املتحششدث باإ�ضششم وزارة التخطيششط، عبد الزهششرة الهنششداوي يف حديث 
�ضششحفي اإن "الششوزارة ب�ضششدد العمششل علششى اإعششداد قانششون خا�ض ب�ضششندوق 
االجتماعي للتنمية"، م�ضششرياً اىل ان "الهدف من امل�روع يكمن يف تخفيف 
الفقر و معاجلة االأزمات االن�ضانية من خالل متويل امل�ضاريع اخلا�ضة التي 

ت�ضهم يف توفري فر�ض العمل للمواطنني".
وا�ضششاف اأن "البنك الدويل �ضششيدعم ن�ضاطات ال�ضششندوق بش 50 مليون دوالر 
علششى هيئة قر�ض للعراق ملدة ثالث �ضششنوات وجششرى االتفاق على يطبق اأوال 
يف حمافظات املثنى و�ضالح الدين و دهوك  وبدعم من  ممثلني عن القطاع 

اخلا�ض ومنظمات املجتمع املدين وا�ضاتذة جامعات".
اجلدير بالذكر ان العا�ضششمة اللبنانية بريوت �ضهدت يف بداية ال�ضهر اجلاري 
اجتماعششًا مغلقششًا بني احلكومة العراقية و�ضششندوق النقد الدويل وممثلني عن 
القطششاع اخلا�ششض يف العششراق ومششن املوؤمششل ان تتششم املبا�ششرة يف عمل هذا 

امل�روع فور انتهاء االجراءات القانونية.

افتتششح وزيششر النفط جبششار علي اللعيبششي ر�ضششيف التحميل الثالششث يف مرفاأ 
ت�ضدير الغاز يف ميناء ام ق�ر، معلنا عن خطة ا�ضتثمارية ت�ضل اىل 1300 

مقمق باليوم نهاية العام.
واكششد اللعيبي خالل االفتتششاح ان اجناز هذا امل�روع ميثششل حلقة مهمة يف 

م�ضار ت�ضدير م�ضتقات الغاز من املكثفات والغاز ال�ضائل 
وا�ضششار اىل ان ا�ضتثمار الغاز �ضي�ضهد "قفزات كبرية" نهاية هذا العام لت�ضل 
معدالتششه اىل 1300 مقمششق مليون قدم مكعبة قيا�ضششية باليوم، ف�ضششال عن 
خطششط الششوزارة الراميششة اىل تعظيششم معدالت الت�ضششدير من املكثفات لت�ضششل 
اىل 50 الف من املكثفات و5000 طن من الغاز ال�ضششائل، مو�ضششحا ان ذلك 

�ضيعظم من ايرادات العراق املالية. 

ك�ضششفت جلنة التطوير واالعمار يف جمل�ششض الب�رة، عن 
اأن احلكومششة املحليششة يف املحافظششة ترتقششب قششراراً مششن 
جمل�ششض الششوزراء يق�ضششي باإكمششال معظم م�ضششاريع البنى 
التحتية التي مت تعطيل العمل بها قبل اجنازها من جراء 

ال�ضائقة املالية.
واو�ضششحت رئي�ضششة اللجنة زهرة البجاري اأن "امل�ضاريع 
املتوقفة قبل اكمالها ت�ضششمل بناء مدار�ض وم�ضت�ضششفيات 
ومراكز �ضششحية، ف�ضاًل عن ت�ضششييد طرق وج�ضور، وان�ضاء 

�ضششبكات للمجاري وحمطات للمياه"، م�ضيفة اأن "اكمال 
تلك امل�ضششاريع �ضوف ينعك�ض ب�ضكل ايجابي على الو�ضع 
اخلدمششي يف الب�ششرة، كمششا انه يوفششر الكثري مششن فر�ض 

العمل الأبناء املحافظة".
ويواجه ديششوان جمل�ض حمافظة الب�رة اتهامات تتعلق 
بتورطششه باخفششاء 17 مليششار دينششار عراقششي خ�ض�ضششت 

مل�ضاريع ا�ضتثمارية وخدمية يف املحافظة  .
وقششال رئي�ض جلنششة النزاهة يف حمافظششة الب�رة حممد 
املن�ضششوري   لش»اجلورنششال « ان ”نحششو  17 مليار دينار 
عراقي مت اخفاوؤها كانت خ�ض�ضت مل�ضاريع  ا�ضتثمارية  

تقدم اخلدمات للمواطن لكنها غري منفذة  من قبل ديوان 
جمل�ششض املحافظششة املتورط مبلفات الف�ضششاد التي يجري 

التحقيق فيها  ” .
واأ�ضاف :” مت ت�ضكيل جلنة للتحقيق يف ملفات الف�ضاد يف 
جمل�ض املحافظة ت�ضششم رئي�ض اللجنة القانونية ورئي�ض 
جلنة الرقابة املالية وانا �ضخ�ضششيا لكوين رئي�ضششا للجنة 
النزاهة”. مبينا ان “تلك املبالغ كانت قد خ�ض�ضششت من 
املركششز  الإكمششال امل�ضششاريع واخلدمات املتوقفة  ب�ضششبب 
االزمششة املالية التي ت�ضششهدها البالد ” ، واكد ان “جمل�ض 
املحافظة عرث على م�ضششتندات وادلششة تثبت تورط ديوان 

املحافظششة بهدر االأمششوال على �ركات حمليششة واجنبية 
غري ر�ضينة و�رقة االأموال املخ�ض�ضة ” .

وا�ضششار اىل ان ”هناك تن�ضششيقا مع الق�ضاة يف املحافظة 
الإعطششاء جميع االأدلششة والثبوتات والتحقيششق جار فيها” 
الفتششا النظششر اىل تعاون كبري  بني االأجهششزة الرقابية يف 
املحافظششة اللقششاء القب�ض على املتهمني” ، وك�ضششف عن 
عششدم قناعة جلنششة النزاهة  باالأخبار التي ظهرت ب�ضششاأن 
اختفششاء عدد مششن ال�ضششيارات لكونها منت�ششرة يف جميع 
الوزارات ودوائر الدولة كامانة املحافظة وامل�ضت�ضفيات 

وغريهششا ” .

قششال املتحدث الر�ضششمي باإ�ضششم  وزارة الكهرباء  د.م�ضششعب 
املدر�ض اإن "منظومة الكهرباء الوطنية يف حمافظة نينوى 
تعر�ضت اىل دمار و�ضلت ن�ضبته اىل %90 ابتداًء من قطاع 
انتششاج الطاقششة الكهربائية، وحمطششة القيششارة الغازية ذات 
طاقششة 750 ميجاوات وكذلك مراكز ال�ضششيطرة يف الوحدات 
التوليدية باالإ�ضششافة اىل حرق ال�ضششهاريج اخلا�ضششة بخزن 

الوقود  " . وا�ضششاف املدر�ض يف ت�ريحات لش) اجلورنال ( 
" اأن لدينا 9 �ضهاريج  يبلغ ا�ضتيعاب كل �ضهريج منها من 
مليون اىل 14 مليون مرت مكعب ، م�ضريا اىل  تخريب حمطة 
املو�ضششل الغازية املوجودة يف اجلانششب االأمين من املدينة 
وحششرق حمطششة الششش 400 ميجششاوات التحويليششة بالكامششل ، 
باالإ�ضششافة اىل تخريششب 12 حمطة بطاقششة 132 ميجاوات 

و 22 حمطة  بطاقة 11 / 33 ميجاوات "  . 
وتابششع اأن " عمليششات التخريششب  قطعت جميششع خطوط نقل 

الطاقة الكهربائية بني حمطة ال�ضششد واملو�ضششل ، وت�ررت 
�ضششبكات التوزيع ب�ضششكل كبششري وُدمرت االأ�ضششالك واالأعمدة ، 
باالإ�ضششافة اىل العمليششات االإرهابية كانت هنششاك عمليات 
�رقة يف جميع املحافظات املحررة كما ح�ضل يف ق�ضية 
االأ�ضششالك النحا�ضششية التي نتهششم بها االأرهابيششني فقط على 
الرغم من االإ�ضششارات التي تلوح اىل البي�ضششمركة يف و�ضششائل 
االإعششالم"  . وبني املدر�ض  اأن "وزارة الكهرباء عليها  ديون 
م�ضششتحقة مل�ضششلحة ايران تعششود اىل عامني ما�ضششيني وقد 

�ضششلت اىل مليششار و200 مليششون دوالر ومت ت�ضششديد 350 
مليششون دوالر منهششا اأما املتبقي ف�ضي�ضششدد يف املدة املقبلة 
لوجود التزامات تعاقديششة بيينا وبني اجلمهورية االإيرانية 
، م�ضششريا اىل ان  وزارة املاليششة لديهششا تلكششوؤات يف اطششالق 
املبالششغ مل�ضششلحة وزارة الكهربششاء ،  وقد خ�ضشش�ض جمل�ض 
الششوزراء 3 ترليونششات و750 مليار دينششار يف  موازنة عام 
2015  مل  نن�ضلم منه �ضوى 22 باملئة والباقي �ضقط من 

ح�ض�ض الوزارة النتهاء ال�ضنة املالية " .

البصرة ..  مشاريع متوقفة قبل اكتمالها
واتهامات تطال مجلسها باختفاء 17 مليار دينار 

الكهرباء: لم نتسلم سوى 9 % من تخصيصات الوزارة في الموازنة 

الحكومة تقدر كلفة إعادة إعمار الموصل 
بـ 50 مليار دوالر

أسعار العمالت 
األجنبية بالدينار
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دينار أردنيدينار بحرينيدرهم إماراتيريال سعوديجنيه مصريتومان إيرانيجنية استرلينييورودوالر أميركي ليرة سوريةليرة لبنانية دينار كويتي 

بغداد –  خاص 

بغدادـ لميس عبد الكريم 

بغداد – خاص 

بغداد – خاص 

بغداد – خاص 

بغداد - خاص

رئيس التحرير

ّ


