
�إن"  د. زهري �حل�سني  ��ستثمار بغد�د  �مل�ست�سار يف هيئة  قال 
نظام �ملقاي�سة ال يوجد فيه �ي ��سكال قانوين لكونه مقاي�سة 
" . و�أ�ساف �حل�سني يف  �لنفط �خلام مقابل �ل�سلع و�لب�سائع 
يخ�سع  �لتبادل    �و  �ملقاي�سة  �أن"  »�جلورنال«،  لـ  ت�رصيح 
لالنتاج  �لدول  بني  �لتناف�سية  و�لقوة  و�لطلب  �لعر�ض  لقوة 
�ملختلف لتلك �لب�سائع"، مبينا �نه "�ذ� �رتفعت ��سعار �لنفط 
�مل�ساعدة   يف  ف�ست�سهم  �خلام  �لعر�قي  �لنفط  ومنها  �لعاملية 
�الخرى".  ــدول  و�ل �لعر�ق  بني  �لتجارية  �لعقود  �بــر�م  على 
"�ال�ستري�د يجب �ن يحدد ب�سو�بط، منها �ن تكون  �أن  وتابع 
�سلعا ن�سف م�سنعة �ي ت�سارك بعملية رفد �القت�ساد �لوطني 
�ن  �لعام و�خلا�ض" ، مبينا  �لقطاع  وتن�سيط  �لتحتية  و�لبنى 
"�لقطاع �لعام مرحب ب�رص�كة �لقطاع �خلا�ض ودخوله بقوة 
و�خلدمات  "�ل�سلع  �ن  �إىل  �لنظر  الفتًا  �ملحلية"،  �ل�سوق  �ىل 
�خلطوة  بتلك  يق�سد  وال  �القت�ساد،  برفد  ت�سهم  �مل�ستوردة 
حتجيم �ل�سناعة �لوطنية " . و�أ�سار �ىل �أن " �كمال �مل�ساريع 
�ملتوقفة هي يف مرحلة �عادة �كمال �جنازها لكون �حلكومة 
عنهم"،   �لديون  و��سقاط  �ملقاولني  م�ستحقات  بدفع  ما�سية 
يف  ت�سهم  �لدولية  "�لقرو�ض  �ن  مبينا 
�كمال �مل�ساريع 

�ملتوقفة و�ي�سا �الإ�سهام يف �عادة �عمار �ملناطق �ملحررة ". 
وقالت ع�سو جلنة �ال�ستثمار يف جمل�ض حمافظة بغد�د تغريد 
�ملرتقب  و�الرتفاع  �لع�سكرية  �لعمليات  �نتهاء   “ �إن  �سالح 
و�لذي  �لوطني  �القت�ساد  يدعم  �لعاملية  �خلام  �لنفط  ال�سعار 
يتمثل باعادة ر�سم �خلطط و�ل�سيا�سات �ل�سابقة بروؤى و�أفكار 
و�أ�سافت  �لوطني”.  باالقت�ساد  �لنهو�ض  ملحاولة  جديدة 
�سالح يف ت�رصيح لـ »�جلورنال«، �أن "ما يقرب من %75 من 
�مل�ساريع توقفت نهائيا عن �لعمل ال�سيما بعد دخول د�ع�ض 
و�قليم  �جلو�ر  "دول  �ن  وبينت  �ملالية"،  �الزمة  مع  وتز�منا 
ب�سبب  �ال�ستثماري  �ال�ستقطاب  عر�ض  على  ترتبع  كرد�ستان 
��ستقر�ر �لو�سع �المني وتهيئة �لبيئة �ملالئمة ومنح �لقرو�ض 
الفتة   ، �ملحلي  �أم  �الأجنبي  لال�ستثمار  كان   �سو�ء  وغريها 
�لنظر �ىل  �أن  خطوة  تبادل �لنفط �خلام �لوطني مع �ل�رصكات 
ما  و�ي�سا  �ملتوقفة،  �مل�ساريع  الكمال  �لقادمة  �الجنبية 
يخ�ض �لتبادل �لنفطي مع �لدول ال�ستري�د �حلاجة �ملحلية من 
“توفري  و�أ�سارت �ىل �رصورة   . " �لب�سائع و�ل�سلع و�خلدمات 
�لطاقة �لكهربائية العادة ت�سغيل �مل�سانع و�ملعامل وتعظيم 
�الير�د�ت و�البتعاد عن �العتماد �لوحيد للنفط”. و�علن وزير 
�لتخطيط �سلمان �جلميلي يف وقت �سابق  �إطالق 781 مليار 
�مل�ستحقات  هذه  �أن  مبينًا  �ملقاولني،  م�ستحقات  من  دينار 
�ملرتبطة  غري  و�جلهات  ـــوز�ر�ت  �ل من  عــدد  بني  ما  تتوزع 
�سمن  �ملنفذة  �مل�ساريع  �إطــار  يف  و�ملحافظات  ــوز�رة  ب
برنامج  �أو  �ال�ستثماري  �لربنامج 
ـــة  ـــي ـــم ـــن ت

بيان  يف  �جلميلي  وقــال  ــرتودوالر.  ــب �ل وبرنامج  �الأقاليم 
781 مليار و274 مليون دينار من  "�إطالق  �إنه مت  �سحفي 
�لرقابة  ديــو�ن  قبل  من  تاأييدها  بعد  �ملقاولني  م�ستحقات 
جمموع  من   40% ن�سبته  ما  �ملقاولون  و�سيت�سلم  �ملالية، 
م�ستحقاتهم �سمن هذ� �ملبلغ و�لتي تبلغ 300 مليار�ً و457 
مليون دينار". و�أ�ساف، �أن "�لوز�رة �أكملت جميع �الإجر�ء�ت 
�ملتعلقة ب�رصف هذه �مل�ستحقات و�أر�سلتها �إىل وز�رة �ملالية 
�لتي �ستقوم ب�رصفها بالتعاون مع �لبنك �ملركزي �لعر�قي"، 
مو�سحًا �أن "هذه �مل�ستحقات تتوزع ما بني عدد من �لوز�ر�ت 
و�جلهات غري �ملرتبطة بوز�رة و�ملحافظات يف �إطار �مل�ساريع 
�ملنفذة �سمن �لربنامج �ال�ستثماري �أو برنامج تنمية �الأقاليم 
�لتي  �مل�ستحقات  "هذه  �أن  وتابع،  �لبرتودوالر".  وبرنامج 
�لتي  �الأوىل  �لوجبة  من   57% ن�سبته  ما  متثل  �إطالقها  مت 
مليار  و364  ترليونًا  و�لبالغة  �إطالقها  على  �لعمل  يجري 
دينار"، م�سري�ً �إىل �أن "�لعمل يجري على قدم و�ساق من �أجل 
�إكمال جميع �مل�ستحقات بعد �أن يتم تدقيقها من قبل ديو�ن 
وقت  يف  وجه  �لوزر�ء  جمل�ض  �أن  �إىل  ي�سار  �ملالية".  �لرقابة 
وقال  "فور�ً"  �ملتاأخرة  �ملقاولني  م�ستحقات  ب�رصف  �سابق 
وزير  "�جتماع  �ن  �ل�سدر،  حبيب  �لقاهرة  لدى  �لعر�ق  �سفري 
�لعر�قي  ونظريه  قابيل  طارق  �مل�رصي  و�ل�سناعة  �لتجارة 
�لر�سمية  �للقاء�ت  ��ستمر�ر  �سياق  يف  ياأتي  �جلميلي  �سلمان 
بني كبار �مل�سوؤولني �مل�رصيني و�لعر�قيني من �أجل �الرتقاء 
�لعر�قي  �ل�سفري  و�أو�سح  �لبلدين".  بني  �لثنائية  بالعالقات 
على   ،" �جلورنال   " عليها  �طلعت  �سحفية  ت�رصيحات  يف 
هام�ض �أعمال �الجتماع �لوز�ري للمجل�ض �القت�سادي 
�لدول  بجامعة  و�الجتماعي 

�لعربية، �أن �لوزير �مل�رصي طرح فكرة تزويد م�رص للعر�ق 
بالنفط  مل�رص  �لعر�ق  تزويد  مقابل  �مل�رصية  بالب�سائع 
�خلام، ف�ساًل عن توقيع مذكرة تفاهم بني �لبلدين الإعطاء 
�إعفاء�ت يف هذ� �ل�ساأن، م�سري�ً �إىل �أن هناك زيارة مرتقبة 
�إبر�هيم  �ملهند�ض  �لقومية  للم�رصوعات  �لرئي�ض  مل�ساعد 
�ىل  �مل�رصية  �لعمالة  دخــول  لت�سهيل  �لعر�ق  �ىل  حملب 
�ل�سدر،  و�أو�سح  �لعر�ق.  �إعمار  الإعــادة  �لعر�قية  �ل�ساحة 
دفع  �سبل  بحثا  و�لعر�قي  �مل�رصي  �ل�سناعة  وزيــري  �أن 
�لعالقات �لثنائية بني �لبلدين و�لتبادل �لتجاري، ال�سيما 
�ملجال،  هــذ�  يف  م�سجعة  جــديــدة  معطيات  هناك  و�أن 
ي�سهل  و�لذي  �حلدودي،  طريبيل  معرب  �فتتاح  �إعادة  منها 
�أن  �إىل  �لعر�قية، م�سري�ً  �الأ�سو�ق  �إىل  �ل�سلع �مل�رصية  تدفق 
�لوزيرين بحثا �أي�سًا فتح منفذ عرعر بني �حلدود �لعر�قية 
�ل�سعودية ملرور �لب�سائع �مل�رصية من خالله �ىل �لعر�ق، 
و�الإعد�د �جليد للجنة �لعر�قية �مل�رصية �لرئا�سية �مل�سرتكة 
ا  �أي�سً �لــوزيــر�ن  وبحث  بغد�د،  يف  قريبًا  عقدها  �ملقرر 
�أعمال  �أجندة  على  �ملطروحة  �لتفاهم  ومذكر�ت  �مللفات 
�للجنة �لعليا �مل�سرتكة برئا�سة رئي�سي وزر�ء كال �لبلدين. 
وذكر �ل�سفري �لعر�قي، �إن �لوزيرين بحثا فتح مركز جتاري 
و�ل�سلع  �ال�ستثمارية  �لفر�ض  لعر�ض  بغد�د  يف  م�رصي 
�مل�رصية �ملتاحة للت�سدير ليلبي هذ� �ملركز كل ت�ساوؤالت 
�لتجاري، ف�سال  �لتبادل  �لعر�قيني وي�سهل  �الأعمال  رجال 
�إقامة معار�ض م�رصية يف خمتلف �ملحافظات  عن بحث 
�لعر�قية على غر�ر �ملعر�ض �مل�رصي يف حمافظة كربالء 
"�ل�سدر" باأن �لوزيرين بحثا  �ملقد�سة �ملقام حاليا. ونوه 
�إىل  �لعر�قيني  و�مل�ستثمرين  �الأعمال  رجال  دخول  ت�سهيل 
 110 �إىل م�رص قائمة ت�سم  �لعر�ق قدم  �أن  م�رص، ال�سيما 
��سماء من هوؤالء لغر�ض منحهم تاأ�سرية دخول 

�ىل م�رص ملدة عام.
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 الشركات التركية المستفيد األول من 
إعادة إعمار الموصل 

الجوية القطرية تحقق أرباحًا من خط 
العراق ـ قطر تصل إلى 247.6 مليون دوالر 

الرافدين يصدر توجيهًا لفروعه بشأن 
قروض المشاريع للمواطنين

تصنيف عالمي يتوقع تأثير تخفيض 
تصدير النفط على النمو االقتصادي العراقي 

��ســدر م�ــرصف �لر�فديــن، �ل�سبــت، توجيهــًا لفروعه ب�ســاأن قرو�ــض �مل�ساريع 
�ل�سغــرية للمو�طنني و�لبالغة ١٥ مليون دينار، يف حني دعا فروعه �ىل ت�سهيل 
منح تلك �لقرو�ض. وقال �ملكتب �العالمي للم�رصف يف بيان تلقت " �جلورنال 
" ، ن�سخــة منــه �إن "�مل�رصف �بلــغ فروعه يف حال قيامهــم بتم�سية وترويج 
معامــالت منح قرو�ض �مل�ساريــع �ل�سغرية و�لبالغة ١٥ مليون دينار، باعتماد 
هويــة غرفــة جتارة بغد�د �و هوية �حتاد �ل�سناعــات �و �ي هوية تثبت ممار�سة 
�ملهنــة". و��ساف �ملكتب �ن "�مل�رصف دعا فروعــه �ىل ت�سهيل مهمة منح تلك 

�لقرو�ض"، م�سدد� على "عدم �لتلكوؤ �و و�سع �لعر�قيل يف منحها".  

�كــدت �ستانــدرد �ند بــورز ت�سنيفهــا �الئتماين للعــر�ق عنــد B-/B مع نظرة 
م�ستقبليــة م�ستقــرة لكنهــا توقعــت �أن يوؤثــر خف�ــض �إنتــاج �لنفــط علــى �لنمو 
�القت�ســادي يف 2017. وعــزت وكالــة �لت�سنيفــات �الئتمانيــة منــح نظــرة 
م�ستقبليــة م�ستقــرة �إىل �لتوقعات با�ستمر�ر جهود �سبــط �مليز�نية يف �ل�سنو�ت 
�لقليلــة �ملقبلــة. و�أو�سحــت �ستاندرد �نــد بــورز �أن �لت�سنيف يتلقــى دعمًا من 
�أن �إنتــاج �لنفــط �لعر�قــي يرتكــز يف مناطــق حتت �ل�سيطــرة �الأكيــدة للحكومة 

�الحتادية. 

قــّدر �لبنــك �لــدويل تكلفــة �إعــادة �إعمار �ملــدن و�ملناطــق �لعر�قيــة �لتي متت 
��ستعادتها من تنظيم د�ع�ض بنحو 100 مليار دوالر �أمريكي، وذلك بعد �نتهاء 
معركــة ��ستعــادة �ملو�سل يف �سهر متــوز �ملا�سي، الفتًا �لنظــر �إىل �أن �رصكات 
�ملقــاوالت �لرتكيــة قد تكون �مل�ستفيــد �الول من عملية �إعــادة �الإعمار. ونقلت 
�سحيفــة "�ملونيتور" �الأمريكية عن خرب�ء يف �لبنك �لدويل قولهم، �إن �حلكومة 
�حلكومة �لعر�قية تتوقع �أن ت�سل قيمة فاتورة �إعادة �إعمار �لدمار �لذي خلفته 
معــارك ��ستعادة �ملو�سل وغريها من �ملناطــق �لعر�قية من �آثار تنظيم د�ع�ض 
�إىل 100 مليار دوالر �أمريكي. وبنّي هوؤالء �أن "بر�مج �عادة �الإعمار يف �لعر�ق 
و�إن كانــت �ستكلف �خلز�نة �لعر�قيــة �أمو�ال طائلة فاإنها �ستكون يف �لوقت ذ�ته 
�ســوق عمــل مربحة ومغريــة ل�رصكات �ملقــاوالت �لكربى يف �لعــامل". و�و�سح 
�خلــرب�ء �ن "�لعر�ق �سيكون �بتد�ًء من �لعــام 2018 �أكرب �سوق الإعادة �الإعمار 
يف �لعــامل، وهــو ما يف�رص تهافــت �رصكات �ملقاوالت �لرتكيــة على �لدخول يف 
هــذه �ل�ســوق بقــوة وحتقيق مكا�ســب طائلة من ور�ئــه". و�أ�سار �خلــرب�ء �إىل �أن 
�ملرحلــة �الأوىل من برنامج �لعر�ق الإعــادة �إعمار �ملناطق �لتي خربتها �حلرب 
مــع د�ع�ض �ستكون يف �لعــام 2018، وت�ستمر هذه �ملرحلة حتى �لعام 2022، 
�أمــا �ملرحلــة �لثانية و�الأخــرية ف�ستبد�أ يف �لعــام 2023 وت�ستمــر حتى �لعام 
2028. وبالن�سبة الإعادة �لنازحني، �ستطلق �حلكومة برناجما مو�زيا الإعادة 
ت�سكني 690 �لفا من �أبناء مدينة �ملو�سل بعد فر�رهم من �ملدينة ب�سبب �لقتال 
و�ملعــارك �لد�ئــرة. و�أكــد �لبنك �لــدويل لالإن�ســاء و�لتعمري يف وقــت �سابق، �أنه 
�سيكــون له دور يف تنفيذ برنامج �إعــادة �الإعمار، حيث بد�أت �حلكومة �لعر�قية 
يف �سهر �أيار �ملا�سي، بالتفاو�ض مع �لبنك الإطالق �لربنامج ومت حتديد 151 
م�رصوعــا كبري� �سيتم �لبــدء بها مع �عطاء �الولوية مل�رصوعــات �لطرق و�لبنية 

�لتحتية ملر�فق �لدولة �لتي دمرها د�ع�ض قبل هزميته. 

�أفــاد م�سدر م�سوؤول يف �حلكومة �لعر�قية، باأن �رصكة �خلطوط �جلوية 
�لقطريــة حققــت �رباحــًا من خــط �لعر�ق ـ قطــر و�سلــت �إىل 247.6 
مليــون دوالر خــالل �لعام �ملا�ســي.  وقال �مل�سدر �لــذي ف�سل عدم 
�لك�سف عن ��سمه يف حديث �سحفي �إنه »وفقا ملذكرة �لتفاهم �لنافذة 
بــني �لعر�ق وقطــر فان عدد �لرحــالت يف �ال�سبوع  لنقــل �مل�سافرين 
هــو )70( رحلــة لكل طرف، وقــد مت تعديله �الن لي�سبــح )87( رحلة 
��سبوعيــًا لــكل طــرف«. و�أ�ســاف �أنــه »من خــالل حتليــل �ملعلومات 
�ملتو�فــرة بخ�سو�ــض حركــة �لنقــل بني �لعــر�ق وقطر لعــام 2016 
�ت�ســح ما ياأتــي، جميع �سوق �لنقــل �جلوي �لعر�قــي باجتاه قطر من 
ح�ســة �خلطــوط �جلويــة �لقطرية فقــط«، مو�سحا �أن »عــدد �لرحالت 
�ملنفــذة لديهم خالل عام 2016 هــو )3014( رحلة �أي بو�قع )56( 
رحلــة يف �الأ�سبــوع«. وتابع �أن »�جمايل �اليــر�د�ت �ملتاأتية للخطوط 
�جلويــة �لقطرية من هــذ� �لقطاع بلغــت )247،632( مليــون دوالر، 
بينمــا )123،816( مليون دوالر هي ح�سة �لنو�قل �لوطنية �لعر�قية 
�ل�سائعة نتيجة عدم �ال�ستثمــار �ل�سحيح لهذ� �خلط �جلوي و�ملبالغة 

يف عدد �لرحالت �ملمنوحة يف �التفاق �جلوي �لثنائي«. 

�أعربــت �سخ�سيات مــن �الأو�ساط �ل�سناعيــة و�لتجارية 
من د�خل �ل�سني وخارجها عن تفاوؤلها ب�ساأن �لتوقعات 
�القت�ساديــة لل�ســني وعالقاتهــا �لتجارية مــع �لعر�ق 
خــالل �لندوة �لتي عقــدت يف �لعا�سمــة �ل�سينية بكني 

�أخري�ً حتت عنو�ن "دفع ترقية �ل�سناعة �لتحويلية".
�لنــدوة نظمتهــا �لقمــة �لعامليــة لل�سناعــة و�لت�سنيع 
لالقت�ساديــات  �ل�سينــي  و�الحتــاد  �سيمنــز  و�رصكــة 
�ل�سناعيــة، لت�سليط �ل�سوء علــى ��سرت�تيجية "�سنع يف 
�ل�ســني 2025" ومبــادرة "�حلز�م و�لطريــق" و�أثرهما 

يف �لقوى �لعاملة و�سال�سل �لتوريد يف �ل�سني و�لعامل.
و�تفــق �مل�ساركــون يف �لنــدوة على �أنه علــى �لرغم من 

�لتحديــات �لتي و�جهتها �ل�ســني يف تنفيذ ��سرت�تيجية 
"�سنــع يف �ل�سني 2025" ومبــادرة �حلز�م و�لطريق، 
لكــن �ل�ســني �ســوف جتتــذب �ملزيــد مــن �ال�ستثمار�ت 
�الأجنبيــة و�ستكون قــادرة على حتقيق �أهــد�ف �لتنمية 

�القت�سادية .
وت�ســكل �ل�ســني �ملحطــة �الأوىل �سمن جولــة ترويجية 
تنظمهــا �لقمة يف �لعديد من عو��ســم �ل�سناعة �لكربى 
على �مل�ستوى �لعاملي، وتاأتــي بعد �لنجاح �لكبري �لذي 
حققته �لدورة �الأوىل للقمة و�لتي عقدت يف �أبوظبي يف 

�آذ�ر 2017.
و�أ�ساد رئي�ض �للجنة �لتنظيمية للقمة �لعاملية لل�سناعة 
و�لت�سنيــع )بــدر �لعلمــاء( بالتطــور�ت �لتــي ت�سهدهــا 
�ل�سناعة �ل�سينية، موؤكد� �أن �لقطاع �ل�سناعي �ل�سيني 

يعد �أمنوذجًا يف توظيف �ل�سناعة خللق �لرثوة �لوطنية 
و�إقامة �رص�كات عاملية قوية.

و�أ�ســار )بدر( �إىل �أن �ل�سني ما ز�لت تو�جه جمموعة من 
�لتحديــات �لرئي�سية �لتي قد توؤثر يف جناح ��سرت�تيجية 
"�سنــع يف �ل�ســني 2025"، مبــا يف ذلــك �فتقارهــا 
للعمالة �ملاهرة و�عتمادهــا على �لوقود �الأحفوري يف 
�ل�سناعــات �لتقليديــة. وقال �سيانغ منــغ، نائب رئي�ض 
�الحتاد �ل�سيني لالقت�ســاد�ت �ل�سناعية، �أحد �ل�رصكاء 
�إن  �لعامليــة لل�سناعــة و�لت�سنيــع،  �لعامليــني للقمــة 
"�ل�ســني �ستلتزم بتعزيز �النفتــاح و�البتكار و�لتعاون 
يف �لقطــاع �ل�سناعي، نحن على ��ستعد�د للم�ساهمة يف 
دعم �الإجر�ء�ت �لهادفة �إىل �إ�سالح جانب �لعر�ض وبناء 
نــوع جديــد من �لت�سنيــع، ومتكني �ل�ســني من توظيف 

�أحدث �لتقنيات يف �لقطــاع �ل�سناعي." و�أو�سح مات�ض 
هاربــورن، رئي�ض غرفــة �لتجــارة �الأوروبية يف �ل�سني 
�أن "�لقطــاع �ل�سناعــي �ل�سينــي �سيكــون قــادر� علــى 
حتقيــق قفز�ت كبــرية طاملا م�ست قدمــًا يف �ندماجها 
ب�سال�سل �لتوريد �لعاملية". وقال و�نغ هاي بني، �لنائب 
�لتنفيذي لرئي�ض �رصكة �سيمنز )�ل�سني( "نثق باإمكانية 
�ل�ســني بتطوير قدر�تها �ل�سناعيــة و�ال�ستفادة �لكاملة 
مــن تطبيقــات �لثــورة �ل�سناعيــة �لر�بعــة، ولذلــك فقد 
قررنا بناء مركزيــن فنيني لل�سناعة �لرقمية يف مدينة 

ت�سنغدو مبقاطعة �سيت�سو�ن يف جنوب غربي �ل�سني".
�ل�رص�كــة  �تفاقيــة  جتديــد  مت  �لنــدوة  هام�ــض  وعلــى 
�ال�سرت�تيجية بني �لقمة و�الحتاد �ل�سيني لالقت�ساد�ت 

�ل�سناعية.

قــال �حتاد �جلمعيــات �لفالحية يف حمافظة ذي قــار �إن �زمة 
�ســح �مليــاه وتاأخــر �الطالقــات �ملائيــة تت�سببــان بحرمــان 
�ملحافظــة من زر�عة نحــو �ألفي دومن من �ل�سلــب كانت مقررة 
�سمــن �خلطة �لزر�عية �ل�سيفية �حلاليــة . وذكر رئي�ض �الحتاد 
يف ذي قــار مقــد�د �ليا�رصي، �ن زر�عة �ل�سلــب تعر�ست للعديد 
مــن �ملعوقات خالل �ملو�ســم �حلايل بينها تاأخــر �طالق �لرية 

�الوىل لنحــو �سهر كامــل، و�نخفا�ض منا�سيــب �ملياه مع عدم 
وجــود م�سخات مياه لدى �غلــب �ملز�رعني هناك.  و�و�سح �ن 
�الر��ســي يف مناطق �رصقي وجنوبي �ملحافظة غالبًا ما كانت 
ت�سقــى �سيحًا لكونهــا �ر��سي جماورة لالهــو�ر، لذلك ال ميتلك 
�لكثــري مــن مز�رعيهــا م�سخــات �مليــاه . وبــني �ن جميع تلك 
�المور تت�سبب بعرقلة زر�عة نحو �لفي دومن من حم�سول �ل�سلب 
وهــو ما ي�ســكل ن�سف �خلطــة �لزر�عية �ملخ�س�ســة للمح�سول 
يف �ملو�ســم �حلــايل.  و�علــن حمافظ ذي قار يحيــى �لنا�رصي 

تخ�سي�ــض جزء من �مو�ل �لبرتو دوالر لتمويل م�ساريع خدمية 
تدخــل �سمن خطة �ملحافظــة ملعاجلة �سح �ملاء. وقال حمافظ 
ذي قار �ن "د�ئرة �ملاء من �لدو�ئر �خلدمية �ملهمة �لتي يتطلب 
عملها �ملزيد من �لدعم، وقد خ�س�ست �د�رة �ملحافظة جزء�ً من 
�مــو�ل �لبرتو دوالر لتمويل م�ساريعهــا �لتي تدخل �سمن خطة 
معاجلــة �سحة �ملياه يف �ل�سيف �ملقبل". و�كد �لنا�رصي، وفق 
بيــان للمحافظــة حاجة د�ئرة �ملاء �ىل �لتمويــل �لالزم لتنفيذ 
م�ساريعهــا �ال�سرت�تيجيــة وتوفــري رو�تب عمــال �الجور. وبني 

�ن عمــل د�ئــرة �ملــاء يتطلب �إعــد�د خارطة متكاملــة ل�سبكات 
�ملــاء �ملطلــوب تنفيذهــا للق�ساء على �ســح �مليــاه، و�ن �د�رة 
�ملحافظــة ب�سدد �إعد�د خطة ��سرت�تيجية تت�سمن �الحتياجات 
�حلاليــة و�مل�ستقبليــة من م�ساريــع �ملاء لغر�ــض طرحها على 
�للجنــة �خلا�ســة �ملكلفة من جمل�ــض �لوزر�ء بالنظــر يف هكذ� 
م�ساريع. و�كد حمافظ ذي قار عزم �د�رة �ملحافظة توفري �ملاء 
�ل�سالــح لل�رصب و�لق�ساء على �ل�سحة بالتعاون مع د�ئرة �ملاء 

و�لوز�ر�ت و�للجان �ملعنية.

تفاؤل عراقي بشأن
توسع التعاون مع االقتصاد الصيني 

ذي قار تحرم من زراعة ألفي دونم من الشلب ضمن الخطة الصيفية

أسعار العمالت 
األجنبية بالدينار

126123 155432139122.550 12943151651 3031330.770
دينار أردنيدينار بحرينيدرهم إماراتيريال سعوديجنيه مصريتومان إيرانيجنية استرلينييورودوالر أميركي ليرة سوريةليرة لبنانية دينار كويتي 

بغداد - خاص

ذي قار – خاص 

بغداد – خاص 

بغداد – خاص 

بغداد - خاص

بغداد - خاص

رئيس التحرير


