
واأ�ش��ار اإىل اأن »اأغلبي��ة املن��ح الدولية ت�رشف 
عل��ى ترجمتها اإىل م�ش��اريع كل من ال�ش��فارة 
ال  اأم��وال  وه��ي  املتح��دة،  واالأمم  االأملاني��ة 
تقيَّد �ش��من �شجالت وزارة املال اأو التخطيط، 
وُت���رشف بالتن�ش��يق مع احلكوم��ات املحلية 

للمحافظات«.
الهيت��ي يف حدي��ث �ش��حفي »توج��د  وق��ال 
جلنت��ان �ش��كلتهما احلكوم��ة لالإ���رشاف على 
عملية اإع��ادة اإعمار املناطق املحررة، االأوىل 
خلي��ة االأزم��ة برئا�ش��ة االأمني الع��ام ملجل�س 
ال��وزراء مه��دي الع��الق، والثاني��ة موؤلفة من 
الفريق اال�شت�شاري االأعلى الذي يراأ�شه رئي�س 
ال��وزراء حي��در العب��ادي وع�ش��وية ال��وزراء 
املعني��ني وممثلني عن االإقلي��م واملحافظات 
والقادة الع�شكريني، مهمتها تاأمني متطلبات 
النازحني وعودتهم وا�شتقرارهم يف مناطقهم 

االأ�شلية«.
وع��ن اآلي��ات التن�ش��يق م��ع اجله��ات الدولية 
املانح��ة، اأو�ش��ح اأن »ه��ذا التن�ش��يق موجود 
فعاًل، وُدجمت اجلهود الدولية يف خلية االأزمة 
وعقدت اجتماعات مع �شفراء الدول االأوروبية 
للنظر يف حاجات الوزارات املعنية، يف حني 
ال يوج��د حتى االآن قانون الإدارة الكوارث يف 

العراق«. 
ولف��ت االنتباه اإىل »بروز م�ش��اكل منها اإزالة 
االألغام، اإذ كان يجب فك اال�شتباك بني اإعادة 
اال�ش��تقرار واإعادة االإعمار«، ع��اداً اأن »اإعادة 
اال�ش��تقرار تتطل��ب مدد ق�ش��رة ال تتجاوز ال� 
90 يوم��ًا، يف ح��ني يحتاج االإعم��ار اإىل 10 

�شنوات يف االأقل«.
 وذكر اأن �ش��ندوق اإعادة االإعمار »اأ�ش���س يف 
عام 2016 ب�148 بليون دينار )127 مليون 
دوالر(، اإىل جانب القرو�س واملنح والقرو�س 

البالغة 350 مليون دوالر لالإعمار«.
واأكد اأن »على ال�ش��لطة الت�رشيعية �شّن قانون 
لل�ش��ندوق لي�ش��هل علين��ا التعامل م��ع الدول 
املانحة واإ�شفاء طابع الر�شانة يف تعامالته 

مع الدول«.
عل��ى  حالي��ًا  ين�ش��ب  »الرتكي��ز  اأن  وراأى   
حمافظ��ة نينوى حي��ث مل يتحقق اال�ش��تقرار 

االأو�ش��اع  ا�ش��تقرار  مقاب��ل  بع��د، يف  فيه��ا 
تقريب��ًا يف االأنبار و�ش��الح الدي��ن وُيفرت�س 
بدء مرحلة االإعمار، وذلك من �ش��من مهمات 
اخللية التي تبداأ اإعادة اخلدمات االأ�ش��ا�س اإىل 

املناطق املحررة«.
واع��رتف الهيتي بوجود »تداخل بني اجلهات 
املحلية والدولية، لكن اأي جهة متلك التمويل 
ال��الزم �ش��توكل اإليها مهمة اإجن��از امل�رشوع، 
م��ع االأخ��ذ يف االعتبار اأولويات��ه«. واأعلن اأن 
»اللجن��ة العلي��ا اأنفق��ت اأك��ر م��ن 20 بليون 
دين��ار لالأنب��ار و�ش��الح الدين ع��ام 2016، 
بينم��ا �رشفت منظمة »ي��و اأن دبي بي« 300 
ملي��ون دوالر الإعادة اال�ش��تقرار الذي بداأ يف 
اآب )اأغ�ش��ط�س( 2015 بع��د حتري��ر تكري��ت«. 
وب��داأت االأم��وال تاأت��ي اإىل �ش��ندوق خا���س 

تدي��ره �ش��فرة اأملانيا يف الع��راق اليزا كراند، 
وال توجه اإىل احلكوم��ة العراقية، لكنها تاأخذ 

االأوامر من احلكومات املحلية.
وقب��ل انته��اء عملي��ات حترير نين��وى باأكر 
من �شهرين، بداأت م�ش��اريع اال�شتقرار واملنح 
الدولي��ة، اإذ قدمت »يو اأن دي بي« 25 مليون 
دوالر لتمويل 27 م�رشوعًا، وبعدها باأيام اأُقّر 
25 م�رشوع��ًا اإ�ش��افيًا بتمويل م��ن املجتمع 
ال��دويل لدع��م اال�ش��تقرار والرتبية وال�ش��حة 

والكهرباء وال�رشف ال�شحي.
يف  تالع��ب  »ح��دوث  الهيت��ي  ي�ش��تبعد  ومل 
عملي��ات تنفيذ امل�ش��اريع، الأن »لدى اجلهات 
مث��ل  للتحاي��ل،  الو�ش��ائل  ع���رشات  املنف��ذة 
ا�ش��تخدام اآليات قدمية وغرها، لذا كان يجب 
اإيج��اد طريق��ة لالإ���رشاف على تنفي��ذ العقود 

م��ن جانب جهات متخ�ش�ش��ة«. وك�ش��ف عن 
اأن »�ش��ندوق اإعادة اإعمار العراق ي�ش��م جلنة 
ق��ادرة عل��ى  هند�ش��ية وح�ش��ابية متكامل��ة 
التحق��ق م��ن اأي م���رشوع، ومعرف��ة الكلف��ة 
و�ش��مان  االأم��وال،  ه��در  ومن��ع  احلقيقي��ة 
�رشفها على عدد اأكرب من امل�شاريع، حتى لو 
كانت منحًا دولية فهي حم�شوبة على العراق، 
وعلينا البحث عن م�شلحة بلدنا وفائدة اأبناء 

املناطق املت�رشرة«.
حمافظ��ة  يف  نف��ذ  »ال�ش��ندوق  اأن  واأو�ش��ح 
 13 �ش��نجار  ويف  م�رشوع��ًا،   113 االأنب��ار 
امل�ش��اريع  م��ن  ع��دد  جان��ب  اإىل  م�رشوع��ًا، 
يف مناط��ق اأخ��رى، ليبلغ م��ا اأجنزناه خالل 
�ش��هرين 152 م�رشوع��ًا، واأعدن��ا احلي��اة اإىل 

عدد من اجلامعات وامل�شت�شفيات«.

ق��ال م�ش��وؤولون عراقي��ون، اإن الت��زام احلكوم��ة االحتادية يف 
الع��راق باتفاق "اأوبك" خلف���س االإنتاج النفطي، فاقم االأزمات 
املالي��ة يف الب��الد الت��ي جل��اأ اإىل تعوي�ش��ها ع��رب قرو�س من 

اخلارج.
ويواج��ه الع��راق اأزم��ة مالي��ة ح��ادة، دفعت��ه اىل االقرتا���س 
ملي��ارات الدوالرات، لتعوي�س النفقات املالية مع تراجع حجم 
االإي��رادات املالي��ة النفطية و�ش��ط حتذيرات م��ن عواقب كبرة 

تنتظر اقت�شاد البالد.
واأو�ش��ح امل�ش��وؤولون اأن العراق يعاين عدة م�ش��اعب �شيا�ش��ية 
واقت�ش��ادية واأمني��ة بفع��ل حرب��ه �ش��د االإرهاب، اإ�ش��افة اإىل 
تراجع اأ�ش��عار النفط الذي اأدى اإىل اختالالت وعجز قيا�ش��ي يف 

املوازنة العامة.
والعراق هو ثاين اأكرب م�شّدر للنفط يف منظمة البلدان امل�شّدرة 
للب��رتول "اأوبك"، الت��ي اتفقت يف ت�رشين الثاين املا�ش��ي على 
خف���س اإنتاجه��ا االإجمايل مبق��دار 1.2 مليون برمي��ل يوميًا، 
ابت��داًء م��ن كان��ون الث��اين املا�ش��ي ال�ش��تعادة الت��وازن يف 
االأ�ش��واق. وعادت املنظمة قبل اأ�ش��ابيع، ومددت االتفاق ت�شعة 

اأ�شهر تنتهي يف  اآذار 2018.
ويعتمد العراق ب�ش��كل رئي�ش��ي يف اإيراداته املالية على ت�شدير 
النف��ط اخل��ام بن�ش��بة 97 باملائ��ة، يف حني يعم��ل حاليا على 
تفعيل اجلانب ال�ش��ناعي والزراعي والتج��اري لتوفر اإيرادات 

اإ�شافية.
ويحتل املرتبة التا�شعة بني دول العامل الغنية بالغاز الطبيعي، 
بعد كل من رو�شيا واإيران وقطر وال�شعودية واالإمارات واأمركا 
ونيجري��ا وفنزويال، وتبل��غ االحتياطيات املوؤك��دة فيه 143 
ترليون قدم مكعبة من الغ��از الطبيعي، بينما يبلغ االحتياطي 

االإجمايل للغاز امل�شاحب 98.3 ترليون قدم مكعبة.
وقال زاهر العبادي ع�ش��و جلنة النفط الطاقة 

يف الربملان، اإن حتديد االإنتاج 
للعراق  النفط��ي 

يف املرحلة احلالية اأثر ب�ش��كل كبر يف حجم االإيرادات املالية، 
م�ش��راً اإىل اأن البلد لدي��ه القدرة على زيادة �ش��ادراته النفطية 

بعد اإدخال العديد من االآبار النفطية للخدمة.
وواف��ق العراق عل��ى خف�س اإنتاج��ه مبع��دل 210 اآالف برميل 
يومي��ًا، اإىل 4.35 ماليني برميل يوميا، ويقول م�ش��وؤولو وزارة 

النفط العراقية، اإن بغداد التزمت باالتفاق بالكامل.
ويعتمد العراق على اإيرادات بيع النفط لتمويل ما ي�شل اإىل نحو 
95 باملائ��ة من نفقات الدولة وكان لرتاجع اأ�ش��عار اخلام منذ 

2014 اأثراً بالغًا يف االقت�شاد العراقي.
تدين الإيرادات

وقال �رشحان اأحمد، ع�ش��و اللجنة املالي��ة  النيابية اإن "هناك 
اأزم��ة مالية حادة يف البالد مرتاكمة منذ �ش��نوات، نتيجة تدين 
االإيرادات املالية ال�ش��نوية واالأزمة تتفاقم ب�شكل يومي يف ظل 

زيادة النفقات".
واأ�شاف �رشحان اأن "التزامات العراق املالية الدولية املتعلقة 
بالقرو���س العدي��دة املق��درة مبلي��ارات ال��دوالرات، كالقر�س 
الياب��اين والفرن�ش��ي واالجنلي��زي والقط��ري وغرها، �ش��توؤرق 
احلكوم��ة يف موعد �ش��دادها يف ظل غياب روؤي��ة طويلة املدى 

لواقع اقت�شاد البالد".
ولفت �رشحان النظر اإىل اأن "مواجهة االأزمة املالية يحتاج اإىل 
�شل�ش��لة اإجراءات عملية تتخذها حكومة قوية، اأبرزها ال�شيطرة 

على االإنفاق الداخلي واإنهاء الف�شاد".
وي��رى اخلب��ر االقت�ش��ادي ماجد ال�ش��وري، ع�ش��و يف الهيئة 
االإدارية للبنك املركزي العراقي، اإن االإيرادات املالية للحكومة 

العراقي��ة، حقق��ت ارتفاع��ا طفيفا على مدى االأ�ش��هر 
املا�ش��ية، لكنها ما تزال دون م�شتوى 

ع��دم  ب�ش��بب  الطم��وح 
ذ  تخ��ا ا

اإج��راءات داخلي��ة م��ن �ش��اأنها اإنعا�س االقت�ش��اد ورف��ع قيمة 
االإيرادات.

واأ�ش��اف ال�ش��وري اأن "االإيرادات املالية حقق��ت ارتفاعا على 
م��دى االأ�ش��هر املا�ش��ية انعك�س على اإق��رار الربمل��ان العراقي 
موازن��ة تكميلي��ة ملوازن��ة العام اجل��اري، لك��ن بطبيعة احلال 
كان م��ن املمكن حتقيق اإيرادات مالية اأكرب، لو اُتخذت �شل�ش��لة 

اإجراءات داخلية لتقليل االعتماد على النفط".
واأو�شح اأن "ال�شيطرة على املنافذ احلدودية وتفعيل القطاعات 
ال�ش��ناعية والتجارية والزراعية، كان له االأثر الكبر يف زيادة 
حج��م االإيرادات املالية للدول��ة وتقليل االعتماد على النفط يف 

ظل �شبه ثبات لالأ�شعار يف االأ�شواق العاملية".
اأزمتان متزامنتان

ويق��ول �ش��ندوق النقد الدويل، وفق مذكرة بحثية �ش��درت عنه 
اأواخر العام املا�ش��ي، اأن العراق واج��ه اأزمتني متزامنتني منذ 
الن�ش��ف الث��اين لعام 2014، وه��ي التمرد الذي يق��وده تنظيم 

داع�س االرهابي و�شدمة اأ�شعار النفط.
واأ�ش��اف ال�ش��ندوق "كان لهات��ني االأزمتني اآثار �ش��ديدة على 
االقت�ش��اد، وتفاقم��ت َمواطن ال�ش��عف واالخت��الالت الهيكلية 
واأدت��ا م��ع ع��دم اال�ش��تقرار ال�شيا�ش��ي يف 2014 اإىل تراج��ع 

وترة اال�ش��تهالك واال�ش��تثمار يف القطاع اخلا�س، وتقييد 
االإنفاق احلكومي، ال�ش��يما على امل�رشوعات 

اال�شتثمارية".
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0.59

0.15

0.84

�ش��عد اجلني��ه اال�ش��رتليني باجت��اه 
اأعلى م�شتوياته يف ع�رشة اأ�شهر اأمام 
الدوالر مدعوما باآمال باأن بريطانيا 
�ش��تخرج م��ن االحت��اد االأوروبي يف 
ظل اتفاق انتقايل ومع تراجع العملة 
اخل���رشاء مقابل العمالت الرئي�ش��ية 
اقت�ش��ادية  بيان��ات  بع��د  االأخ��رى 

اأمركية اأ�شعف من املتوقع.
و�ش��عد اال�شرتليني 0.59 باملئة اإىل 
1.3144 دوالر يف اأواخر التعامالت 
ال�ش��وق االأمركي��ة مقرتب��ا م��ن  يف 
 1.3159 امل�ش��توى املرتفع البال��غ 
دوالر الذي �شجله يف اجلل�شة ال�شابقة 
م��ع ح�ش��وله على دع��م م��ن تراجع 

العملة االأمركية

بورز  اآن��د  �شتاندرد  املوؤ�رش  تراجع 
ب��ردود  متاأثرا  االأمركية  لالأ�شهم 
فعل �شلبية على تقارير االأرباح من 
�رشكات كربى مثل اأمازون واإك�شون 
و�شتاربك�س وخ�شائر الأ�شهم �رشكات 
جونز  داو  امل���وؤ����رش  ل��ك��ن  ال��ت��ب��غ. 
ال�شناعي �شجل ثالث م�شتوى اإغالق 
قيا�شي مرتفع على التوايل مدعوما 
اأن  بعد  �شيفرون  ل�شهم  مبكا�شب 

اأعلنت �رشكة الطاقة نتائجها.
ال��ت��داول  جل�شة  جونز  داو  واأن��ه��ى 
مرتفعا  ���ش��رتي��ت  وول  ب��ب��ور���ش��ة 
 0.15 يعادل  ما  اأو  نقطة   33.76

باملئة اإىل 21830.31 نقطة

اأعلى  اإىل  ال��ذه��ب  اأ���ش��ع��ار  �شعدت 
م�شتوى يف �شتة اأ�شابيع بعد بيانات 
اأ�شعف من املتوقع عن الت�شخم يف 
التوقعات  قل�شت  املتحدة  الواليات 
االحت��ادي  االحتياطي  جمل�س  ب��اأن 
الفائدة  اأ���ش��ع��ار  رف��ع  اإىل  �شيعمد 
الذهب  �شعر  و�شعد  �رشيعة.  بخطى 
يف املعامالت الفورية 0.84 باملئة 
ل��الأوق��ي��ة  دوالر   1269.10 اإىل 
التعامالت  اأواخ���ر  يف  )االأون�����ش��ة( 
قفز  اأن  بعد  االأمركية  ال�شوق  يف 
اإىل  اجلل�شة  م��ن  �شابق  وق��ت  يف 

1270.38 دوالر 

متخصصون: اتفاق التخفيض النفطي مع أوبك يفاقم األزمات المالية  

 صندوق إعادة اإلعمار: االستقرار األمني شرط إلعادة تأهيل المناطق المحررة 

عّد رئي�س »�صندوق 
اإعادة الإعمار العراقي« 

م�صطفى الهيتي، اأن 
القرو�س واملنح الدولية 
املخ�ص�صة لإعادة اإعمار 

املناطق املحررة من 
»داع�س«، هي الو�صيلة 
الأ�صرع لتنفيذ برامج 

الإعمار، مبديًا حتفظه 
على القرو�س لأنها 

»ت�صع البلد حتت طائلة 
الدين والفوائد املرتتبة 

عليه«. 

بغداد – متابعة 

 بغداد – متابعة 

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
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عدد
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طخم

طخم

طخم

طخم

طخم
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م 2

2250
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470000

450000

440000

470000

510000

250000

500000

500000

157000

160000

170000
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25000

210000

250000

50000

15000

11500

20000
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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


