
جنيبة  النيابية  واال�ستثمار  االقت�ساد  حلنة  ع�سو  قالت 
الأزمة  ج��ذري  حل  اىل  تتو�سل  مل  "احلكومة   اإن  جنيب 
واأ�سافت جنيب يف  ترقيعية".   بحلول  اكتفت  بل  ال�سكن 
متكاملة  درا�سة  تقدمي  "مت  اأنه   ، ل�"اجلورنال"  ت�رصيح 
حل  ومعوقات  ال�سكن  م�ساكل  اهم  عن  ال��وزراء  لرئا�سة 
تلك االزمة �سواء كانت من  تخ�سي�ص لقطع االرا�سي او 
تخ�سي�سات مالية"، مبينة ان "جميع املبادرات ال�سابقة 
كانت حتتاج الرادة �سيا�سية" معربة عن تفاوؤلها بلجنة 
لل�سكن لكونها م�سرتكة من قبل جميع  الوطنية  املبادرة 
جنيب  وا�سارت   .  " الوطني  باالقت�ساد  املعنية  اللجان 
اىل اأن ازمة �سكن يف طريقها اىل احلل بعد حل معوقات 
الت�رصيعات الد�ستورية والقانونية ، الفتة االنتباه اىل ان 
احلكومة توجهت اىل دعم املنتوج املحلي، كما بينت ان 
املحلية  املنتوجات  تغذيها  للمواطن  التموينية  احل�سة 
�ستكون  القادمة  اخل��ط��وات  وان  ال���رز،  ع��دا 
بتنفيذ القوانني التجارية 

مبنع املنتجات وال�سلع التي ت�رصب املنتج املحلي". من 
بغداد،  حمافظة  يف  اال�ستثمار  جلنة  رئي�ص  قال  جهته 
" احلكومة ال ت�ستطيع   ان  " اجلورنال"،  ل�  الدين،  برهان 
اململوكة  للمنازل  االيجار  ا�سعار  ارتفاع  على  ال�سيطرة 
يف  ال�سكنية  املجمعات  “بناء  ان  مبينا  للمواطنني”، 
ال�سكن عالوة  العديد من املحافظات من �ساأنه حل ازمة 
ان  واأ���س��اف،  املنازل”.  ايجار  ا�سعار  انخفا�ص  على 
”االزمة االقت�سادية الراهنة ب�سبب انخفا�ص ا�سعار النفط 
ان�ساء  �سعوبة  اىل  ادت  عوامل  االره��اب،  على  واحل��رب 
ولكن  املواطنني،  على  توزع  حكومية  �سكنية  جممعات 
واعطائها  ارا�ص  تخ�سي�ص  على  حاليا  تعمل  احلكومة  
اىل �رصكات ا�ستثمارية تقوم باإن�ساء املجمعات ال�سكنية 
“م�ساريع  “هناك  وت��اب��ع،  حديثة”.  موا�سفات  وف��ق 
ا�ستثمارية �سكنية ب�سدد االن�ساء وهي منت�رصة يف انحاء 
العراق وال�سيما بغداد”. ي�سار اىل ان احلكومة ا�ستعر�ست 
واحتواء  ال�سكن  قطاع  لدعم  اتخذتها  التي  االج���راءات 

االزمة يف هذا القطاع ف�سال عن دعم املنتج املحلي.
االعالمي  املكتب  با�سم  املتحدث  احلديثي  �سعد  وق��ال 
للعبادي يف بيان �سحفي ، انه يف اإطار اجلهود احلكومية 
لدعم قطاع ال�سكن فقد �سدرت موافقة جمل�ص 
ت�سكيل جلنة  على  الوزراء 

الوزراء  جمل�ص  رئي�ص  برئا�سة  لل�سكن  الوطنية  املبادرة 
االإعمار  وزير  من  كل  وع�سوية  العبادي  حيدر  الدكتور 
بغداد،  واأمني  الوزراء،  ملجل�ص  العام  واالأمني  واالإ�سكان، 
ورئي�ص الهيئة الوطنية لال�ستثمار، ووكيل وزارة املالية، 
 . ورئي�ص �سكرتارية الهيئة التن�سيقية العليا للمحافظات 
وتتوىل هذه اللجنة دعم دائرة االإ�سكان يف تنفيذ مهامها 
املحددة لها ح�سب االآتي :  تنفيذ م�ساريع االإ�سكان العام 
الواردة �سمن اخلطط ال�سنوية لالإ�سكان بوا�سطة ال�رصكات 
واملختلط.  اخلا�ص  القطاع  و�رصكات  ل��ل��وزارة  العامة 
الالئق للمواطنني عن طريق و�سع وتنفيذ  ال�سكن  تاأمني 
االإ�سكان  لدائرة  تخ�س�ص  لالإ�سكان.  العامة  ال�سيا�سة 
مل�ساريع  الالزمة  االمكانات  للدولة  العائدة  االأرا�سي 
للدولة جمانا  عائدة  ارا�ص  اأي  ت�سغل  ان  ولها  االإ�سكان، 
ما  ا�ستمالك  لها  مثلما  املالكة،  اجلهة  مع  بالتن�سيق 
جلنة  وتنظر  الأهدافها    حتقيقا  العقارات  من  حتتاجه 
ب�ساأنها  التي �سدرت  لل�سكن باحلاالت  الوطنية  املبادرة 
قرارات تخ�سي�ص ومل تكتمل اإجراءاتها .  وبخ�سو�ص دعم 
ال�سناعة العراقية وت�سجيع املنتوج املحلي، قال احلديثي 
ال�سناعي  القطاع  باإحياء  احلكومة  اللتزام  تاأكيدا  اإنه 
املحلي  املنتوج  ودعم  العراقية  ال�سناعة  تاأهيل  واإعادة 
وزارات  بقيام  قرارا  ا�سدر  ان  الوزراء  ملجل�ص  �سبق  فقد 
الدولة واجلهات غري املرتبطة بوزارة واملحافظات كافة 
�رصكات  منتجات  من  احتياجاتها  بتاأمني 
واملعادن  ال�سناعة  وزارة 

يتم  اأن  على  االآخ����رى  ل��ل��وزارات  ال��ع��ام��ة  وال�����رصك��ات 
بوزارة  املرتبطة  غري  واجلهات  ال��وزارات  طلبات  جتهيز 
وزارة  مع  املبا�رص  التعاقد  بطريقة  كافة  واملحافظات 
االأخرى  للوزارت  العامة  وال�رصكات  واملعادن  ال�سناعة 
ت�سجيعًا للمنتوج الوطني. وا�ساف انه يف ال�ساأن ذاته فقد 
ت�سمن قانون املوازنة االحتادية لالعوام الثالثة املا�سية 
واملحافظات  االحتادية  ال��وزارات  تلتزم  اأن  على  تاأكيدا 
االحتادية  ال���وزارات  منتجات  من  احتياجاتها  ب�رصاء 
املجمعة  للمنتجات  امل�سافة  القيمة  تقل  ال  ان  على 
للقيمة  االإ�ستريادية  الكلفة  من   25% عن  وامل�سنعة 
امل�سافة لها وعلى ان ال تكون اأ�سعار املنتجات املحلية 
اعلى من مثيالتها امل�ستوردة بن�سبة تزيد على %10 مع 
احلديثي  واأو�سح  واجل��ودة.   النوعية  موا�سفات  مراعاة 
ال�سناعة  حلماية  احلكومي  اجلهد  هذا  يف  ا�ستمرارا  اأنه 
ت�سجيع  جلنة  تو�سيات  الوزراء  جمل�ص  اأقر  فقد  العراقية 
املنتج الوطني امل�سكلة مبوجب قرار جمل�ص الوزراء رقم 
حمدد  ن�سبي  وزن  تعيني  وبح�سب   2015 ل�سنة   ٤٠٥
تت�سدى  للمنتوج  امل�سافة  القيمة  احت�ساب  اعادة  عند  
اأ�سعار ال�سلع امل�ستوردة املناف�سة يف  ملو�سوع م�سكالت 
ال�سوق املحلية الناجمة عن حاالت االغراق الذي  تعانيه 
اللجنة املذكورة  العراقية حاليًا، ف�ساًل عن قيام  ال�سوق 
باأخذ مو�سوع املنتوج  الوطني املماثل للقطاع اخلا�ص 
وامل�سمول بقانون حماية املنتجات العراقية وعلى نحو 
ي�سجع القطاع اخلا�ص من خالل �رصاء الدولة ملنتوجاته 
جديدة   قراءة  بعر�ص  ذاتها  اللجنة  قيام  وكذلك  اأي�سًا، 
للقيمة امل�سافة من اأجل ت�سمينها يف م�رصوع 
العامة  امل���وازن���ة  ق��ان��ون 

العراق يكتفي ذاتيًا من التمور

 واألجنبية تستورد بطريقة غير قانونية
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اقتصاديات العراق
 في إطار تعزيز الجهود الحكومية

المبادرة الوطنية.. طوق النجاة لحل مشكلتي السكن والمنتج المحلي
بغداد -  فادية حكمت 

االستثمارات السياحية ودورها 

في إنعاش االقتصاد 

35 ألف برميل نفط تسّربت 

إلى المياه الكويتية

 كوردستان تبرم عقدًا بـ 40 مليون 
دوالر مع ألمانيا لتطوير مطار أربيل 

  إعادة التيار الكهربائي إلى 50 ألف 
مواطن بعد يومين من انقطاعه  

ت�ستعد �رصكة نفط ذي قار حلفر 52 بئرا يف حقل الغراف �سعيا لرفع طاقته 
االنتاجية، يف حني ك�سفت ادارة مكتب غاز النا�رصية عن خطط لتنفيذ اول 
م���رصوع لتجهي��ز عدد من املجمعات ال�سكنية يف مدين��ة النا�رصية بالغاز 
بوا�سط��ة االنابي��ب. وقال املعاون الفني للمدير الع��ام ل�رصكة نفط ذي قار 
عل��ي خ�س��ري يف ت�رصي��ح �سحفي، ان �رصك��ة )كري��ت وول( ح�سلت اخرياً 
عل��ى عقد حف��ر 24 بئرا نفطية يف حق��ل الغراف من املوؤم��ل املبا�رصة به 
خ��الل امل��دة القليلة املقبلة يف اط��ار تطوير عمليات االإنت��اج خالل العام 
2018، يف حني �سيتم توقيع عقد اآخر حلفر 28 بئرا ل�رصكة احلفر العراقية 
�سمن اجلهد الوطني يف عمليات التطوير، م�سريا اىل ان �رصكة نفط ذي قار 
ب�س��دد اعداد خط��ة بالتن�سيق مع �رصكة نفط الب�رصة حلف��ر عدد من االآبار 
النفطية يف حقل النا�رصية وحقل �سبة �سمن خطة العام املقبل. وا�ساف 
ان ال�رصك��ة تلقت ا�سعارا جديدا برفع عملي��ات االنتاج من حقل النا�رصية 
اىل 75 الف برميل يوميا بعد تخفي�سه يف وقت �سابق اىل 60 الف برميل 
ح�سب اتفاقات منظمة اوبك، يف حني يوا�سل حقل الغراف عمليات االنتاج 

بطاقة يومية تبلغ 100 الف برميل.

�سم��ن ا�ستعدادات العام الدرا�سي اجلدي��د، �سهدت حمافظتا كركوك ودياىل 
ان�س��اء ت�سع مدار���ص جديدة احداها بتربع��ات االهايل، �سعي��ا لفك ازدواج 

الدوام واالرتقاء بامل�ستوى العلمي للطلبة.
وق��ال املدير الع��ام لرتبية كركوك فا�س��ل ا�سود يف ت�رصي��ح �سحايف ان 
م��ن اولويات عمله بعد ت�سنم��ه من�سبه مديراً عامًا ملديري��ة الرتبية تنفيذ 
ا�سرتاتيجي��ة خا�س��ة لالرتق��اء بامل�ست��وى الرتب��وي وخدم��ة الطلبة وحل 
امل�س��اكل االداري��ة واالهتمام باالمتحانات والعمل عل��ى اجناحها. وا�سار 
اىل اجن��از ثم��اين مدار���ص جدي��دة بطابقني وثالث��ة طوابق م��ن ا�سل 18 
مدر�سة، اذ مت ت�سليمها اىل املديرية ومن املوؤمل اكمال املتبقي منها خالل 
ال�سهري��ن املقبلني ما ي�سه��م يف فك االزدواج الثالثي لل��دوام وحل م�سكلة 
تزاح��م التالمي��ذ يف ال�س��ف الواحد. وب��ني ا�سود ان مديري��ة تربية كركوك 
فيها 23 الف موظف ومعلم ومدر�ص من كال اجلن�سني، اذ تتم درا�سة اجراء 
ت�سوي��ة له��م ب�سكل منظم بغية �سد الكثري م��ن ال�سواغر يف املدار�ص، كما ان 
هناك �سواغر يف بع�ص االخت�سا�سات التي من املوؤمل ان تخ�س�ص وزارة 

الرتبية درجات تعوي�سية لها. 

اأبرم��ت حكوم��ة اإقلي��م كورد�ست��ان عق��داً مببلغ مق��داره 40 ملي��ون دوالر 
امريك��ي م��ع احلكوم��ة االأملاني��ة لغر�ص اجراء تغي��ريات على مط��ار اأربيل 
ال��دويل وتطويره. واأعلن��ت القن�سلية االأملاني��ة يف كورد�ستان يف بيان لها 
الي��وم، ان العق��د يت�سم��ن اج��راء تغي��ريات، وجتديد املحتوي��ات مبا يخ�ص 
عملي��ة النقل من املط��ار واليه، وكذل��ك ملف حفظ االم��ن، وال�سالمة والذي 
�سيت��م باإ���رصاف م��ن اإدارة املط��ار وبتنفيذ من احلكوم��ة االأملاني��ة. واأ�سار 
البيان اىل ان 40 مليون دوالر امريكي هو املبلغ الذي خ�س�ص للعقد والذي 
يت�سم��ن اجن��از اعمال طرق املط��ار ومراأبه، واجراء تغي��ريات على عدد من 
االأماك��ن وتغيري حمتوياتها، وكذلك ت�رصيف مياه االمطار، وم�سائل تتعلق 
بالنق��ل من املطار واليه. من جهتها اأعرب��ت مديرة مطار اأربيل الدويل تالر 
فائ��ق ع��ن اأملها باأن يتم اجناز العمل بوقت �رصيع لكي تزيد كورد�ستان من 

خطاها نحو العاملية، والتقدم.

دياىل – خا�ص  
اعل��ن ع�س��و جمل�ص حمافظ��ة دياىل عمار اجلب��وري، االثنني، اع��ادة التيار 
الكهربائ��ي اىل 50 ال��ف ن�سم��ة �سم��ال �رصق��ي ب عقوب��ة بع��د يوم��ني عل��ى 

ا�ستهداف خط رئي�سي بعمل تخريبي.
وق��ال اجلبوري يف حديث �سحف��ي اإن "املالكات الفني��ة يف كهرباء دياىل 
جنح��ت وبجه��ود مميزة م��ن ا�سالح برج��ني للكهرب��اء يف منطق��ة جميلة، 
)82ك��م �سمال �رصقي بعقوبة(، ا�سُته��دف قبل يومني بعمل تخريبي ما ادى 
اىل انقطاع الكهرباء عن 50 الف ن�سمة يف ناحية قره تبه، )112كم �سمال 

�رصقي بعقوبة(، والقرى القريبة منها".
وا�س��اف اجلبوري، ان "ا�سته��داف ابراج الكهرباء ظاه��رة خطرة يف دياىل 
ت�ستدعي حتركًا من قبل اجلهات االمنية لو�سع حلول جذرية تنهي عمليات 
ا�سته��داف االب��راج التي توؤدي اىل ���رصر بالغ للمناطق خا�س��ة مع ارتفاع 

درجات احلرارة".
وكان خط ناقل للكهرباء ا�سُتهدف يف منطقة جميلة قبل يومني ما ادى اىل 

انقطاع الكهرباء عن مناطق قره تبه والقرى املحيطة بها. 

اأ���رص تقرير الف�سل الثاين لن�س��اط التداول يف �سوق العراق 
لالوراق املالية، ال�سادر عن هيئة االوراق املالية ارتفاع 
�سايف اال�ستثمار االجنبي للف�سل الثاين من العام احلايل 
ليبل��غ 0199٫3 مليون دينار، يف وقت �سجل فيه التقرير 
انخفا���ص حج��م التداول خ��الل الف�سل الثاين م��ن العام 
احل��ايل اىل 55.7 ملي��ار دين��ار مقاب��ل 180.9 ملي��ار 
دين��ار خالل الف�سل االول م��ن 2017 وبن�سبة انخفا�ص 
مقداره��ا 69.2 باملئة، وانخف�ص حج��م التداول للف�سل 
الث��اين بن�سب��ة 40.4 باملئ��ة عم��ا كان علي��ه يف الف�سل 
الث��اين م��ن الع��ام ال�ساب��ق 2016. وب��ني التقري��ر، الذي 

تلقت��ه “اجلورن��ال”، ان القط��اع امل���رصيف احت��ل خالل 
الف�س��ل الثاين من 2017 املرتب��ة االوىل من حيث حجم 
الت��داول حيث بلغ ما يقارب 39.6 ملي��ار دينار وبن�سبة 
71.1 باملئ��ة م��ن املجم��وع الكلي ، يف ح��ني جاء يف 
املرك��ز الث��اين القط��اع ال�سناعي، فقد بلغ حج��م التداول 
نح��و 10.5 ملي��ارات دين��ار وبن�سب��ة 18.9 باملئ��ة من 
املجموع الكلي، وج��اء يف املركز الثالث القطاع اخلدمي 
حي��ث بلغ حج��م التداول نح��و 1.9 مليار دين��ار وبن�سبة 
3.6 باملئ��ة م��ن املجم��وع الكل��ي. وا�س��اف التقرير ان 
معدل اجلل�سة حلجم التداول خالل الف�سل الثاين من العام 
احلايل بلغ نحو1.0 مليار دينار مقابل 2.9 مليار دينار 
خالل الف�سل االول ، حيث بلغ عدد جل�سات التداول خالل 

ه��ذا الف�س��ل 58 جل�سة ت��داول مقاب��ل 63 جل�س��ة تداول 
للف�س��ل االول . واأ�س��ار التقري��ر اىل انخفا�ص عدد اال�سهم 
املتداولة خ��الل الف�سل الثاين اىل نحو 90.0 مليار �سهم 
مقاب��ل 309.8 ملي��ارات �سه��م خ��الل الف�س��ل االول من 
2017 وبن�سبة انخفا���ص مقدارها 71.0 باملئة، الفتًا 
االنتب��اه اىل اأن عدد اال�سهم للف�سل الثاين انخف�ص بن�سبة 
70.8 باملئة عما كان عليه يف الف�سل الثاين من العام 
ال�سابق 2016. التقرير اأو�سح ان القطاع امل�رصيف احتل 
خالل الف�سل الث��اين املرتبة االوىل من حيث عدد اال�سهم 
املتداولة حيث بلغ عددها نحو 81.5 مليار �سهم وبن�سبة 
90.6 باملئ��ة م��ن املجم��وع الكل��ي، مبين��ا ان القطاع 
ال�سناع��ي ج��اء يف املركز الث��اين حيث بلغ ع��دد اال�سهم 

م��ا يق��ارب6.1 ملي��ارات �سه��م وبن�سب��ة 6.7 باملئة من 
املجموع الكلي، وج��اء يف املركز الثالث القطاع اخلدمي 
حي��ث بلغ ع��دد اال�سه��م املتداولة نح��و 1.4 ملي��ار �سهم 
وبن�سب��ة 1.5 باملئ��ة من املجموع الكل��ي، وقد بلغ معدل 
اجلل�س��ة لعدد اال�سه��م املتداولة خالل الف�س��ل الثاين نحو 
1.6 مليار �سهم مقابل 4.9 مليارات �سهم للف�سل االول 
من ع��ام 2017. وبلغ عدد العق��ود املنفذة خالل الف�سل 
الث��اين ما يقارب 23.3 الف عقد مقارنة بنحو31.0 الف 
عق��د للف�سل االول وبن�سبة انخفا�ص بلغت 24.8 باملئة ، 
وم��ن اجلدير بالذكر اأن عدد العقود للف�سل الثاين انخف�ص 
بن�سب��ة21.7 باملئة عم��ا كان عليه يف الف�سل الثاين من 

العام ال�سابق 2016.

توا�س��ل �رصكة دياىل العامة احدى ���رصكات وزارة ال�سناعة 
واملع��ادن تطوي��ر وحتديث معامله��ا وخطوطه��ا االنتاجية 
م��ن خالل ان�ساء وا�ستح��داث خطوط متط��ورة ملعاملها ذات 
منا�سىء عاملية ر�سينة. وقال املدير العام لل�رصكة املهند�ص 
عب��د ال��ودود عب��د ال�ستار حمم��ود ان ال�رصكة قطع��ت ا�سواطا 

كب��رية طيلة االعوام املا�سية م��ن 2008 وحتى 2014 يف 
تاأهيل وتطوير خطوطها االنتاجية ، م�سريا اىل تاأهيل العديد 
من املعام��ل واخلطوط االنتاجية من خ��الل ا�سترياد خطوط 
انتاجي��ة حديث��ة ومتطورة ج��دا معتمدة م��ن منا�سى عاملية 
املاني��ة وايطالي��ة وامريكي��ة ومن�ساوية. ولف��ت االنتباه اىل 
تطوي��ر خط انتاج القابلوات ال�سوئي��ة باال�سافة اىل خطوط 
حديث��ة اخرى ومتط��ورة من قبل �رصكة روزن��دال النم�ساوية 

) ال�رصك��ة االم ( النت��اج قابلوات جديدة وح�س��ب طلب وزارة 
االت�س��االت وبثالثة ان��واع ) 12 �سعرية – 24 �سعرية – 48 
ا�سترياده��ا  . وا�س��ار اىل ان خط��وط ومكائ��ن مت   ) �سع��رية 
لتقطي��ع وت�رصي��ح احلدي��د الكهربائ��ي م��ن �رصك��ة كي��ورك 
االملاني��ة باال�سافة اىل ا�سترياد خ��ط حديث ومتطور النتاج 
اخلزان ملح��والت التوزيع ومبختلف ال�سع��ات.  ع�سو منتدى 
بغ��داد االقت�س��ادي ه��ادي هندا�ص اثن��ى على توج��ه وزارة 

ال�سناع��ة بتطوير خطوطها االنتاجية وم��ن منا�سئ معتمدة 
عامليا وذات انتاج نوعي االمر الذي ي�سع عجلة االنتاج على 
ال�سك��ة ال�سحيحة والتي من �ساأنها تطوير االقت�ساد الوطني. 
هندا���ص ب��ني ان القط��اع ال�سناع��ي ميث��ل ع�س��ب ال�سناعة 
الوطني��ة وع�رص احيائها من جديد ويحقق جدوى اقت�سادية 
كب��رية للبلد، حيث ميكن ان ت�ساهم ال�سناعة الوطنية باحياء 

قطاعات اخرى.

ارتفاع صافي االستثمار
األجنبي للفصل الثاني من 2017 

خبراء: الصناعة قائدة لعملية التنمية المستدامة 

حفر 52 بئرًا نفطية في حقل الغراف 
لرفع طاقته اإلنتاجية

بناء 9 مدارس جديدة في كركوك وديالى

أسعار العمالت 
األجنبية بالدينار
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