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ً
حقال نفطي ًا فقط من �أ�صل 78
رئي�س هيئة امل�ست�شارين ن�ستغل 22

امل�����س��ت��ق��ب��ل ي���ب���دو م���ت����أل���ق��� ًا �أم������ام �����ص����ادرات ال��ن��ف��ط ال��ع��راق��ي
 بغداد  /قي�س عيدان

ك�ش ��ف رئي� ��س هيئ ��ة امل�ست�شاري ��ن لرئي�س
الوزراء ثامر الغ�ضب ��ان ان العراق ي�ستغل
 22حق�ل�ا نفطي ��ا من �أ�ص ��ل  78حقال .وقال
الغ�ضب ��ان يف ت�صري ��ح ل�صحيف ��ة خليجية
�أن اال�ستثم ��ار يف الطاق ��ة متث ��ل  %44م ��ن
امل�شروع ��ات اال�ستثماري ��ة للع ��راق ،مقدر ًا
ن�سبتها بـ  %21من ميزانية الدولة التي تعد
الأك�ب�ر يف تاريخ الع ��راق ،متوقع ًا �أن يبلغ
�إنتاج العراق من النفط  3. 4مليون برميل
يومي� � ًا وال�ص ��ادرات  2. 9ملي ��ون برمي ��ل
يومي� � ًا يف املتو�س ��ط بحل ��ول الع ��ام املقبل
 .و�أ�ش ��ار الغ�ضب ��ان عل ��ى هام� ��ش م�ؤمت ��ر
ومعر� ��ض م�شاري ��ع العراق الك�ب�رى بدبي
�إىل �أن �إقامة ه ��ذا املعر�ض ت�أتي لال�ستفادة
من دولة الإمارات والتي تعد مركز ًا �إقليمي ًا
لكربى ال�ش ��ركات العاملية العاملة يف قطاع
النف ��ط والغاز ،حيث م ��ن املتوقع الو�صول

�إىل م�شروع ��ات ثنائي ��ة مع ه ��ذه ال�شركات
وممثليه ��ا من خ�ل�ال وجودنا بدب ��ي ،الفت ًا
�إىل �أن الع ��راق تعمل في ��ه � 16شركة عاملية
و�أن الكث�ي�ر م ��ن احلق ��ول غ�ي�ر م�ستغلة ما
يتطل ��ب املزيد من ه ��ذه ال�ش ��ركات ،م�شري ًا
�إىل �أن هن ��اك  78حق�ل� ًا نفطي� � ًا موج ��ود ًا
بالدول ��ة امل�ستغ ��ل منه ��ا فق ��ط  22حق�ل� ًا
.وتوق ��ع الغ�ضب ��ان �أن يرتفع حجم الإنتاج
النفط ��ي للع ��راق م ��ن  3. 2ملي ��ون برميل
يومي� � ًا �إىل  8مالي�ي�ن برمي ��ل يومي� � ًا وذلك
حتى ، 2017م�شري ًا �إىل �أن القطاع النفطي
�س ��وف يرف ��د ميزاني ��ة الدولة مب ��ا يقدر بـ
 115ملي ��ار دوالر بعد دخ ��ول امل�شروعات
النفطي ��ة اجلديدة �إىل العم ��ل ،الفت ًا �إىل �أن
ل ��دى العراق خطط ًا طموحة لتعزيز الطاقة
الإنتاجي ��ة مب�ساع ��دة ال�ش ��ركات الأجنبية
لت�ص ��ل �إىل  12مليون برميل يومي ًا بحلول

ع ��ام  2017لك ��ن ب ��دا �أن ه ��ذا اله ��دف غري
واقع ��ي ب�سب ��ب اختناقات البني ��ة التحتية
و�ضع ��ف الإمكان ��ات اللوج�ستي ��ة .وم ��ن
املتوقع �أن ي�سته ��دف العراق ما بني ثمانية
مالي�ي�ن برميل يومي ��ا و 8. 5مليون برميل
يومي� � ًا لكن بع�ض املحللني وامل�س�ؤولني يف
�ش ��ركات النفط ي ��رون �أن جم ��رد الو�صول
�إىل �ست ��ة مالي�ي�ن برمي ��ل يومي� � ًا بحل ��ول
� 2017سيكون مهمة �صعبة على البلد الذي
دمرت ��ه احل ��رب .ومن جانبه ق ��ال فريدريك
بونت ��ون ،مدي ��ر العالق ��ات احلكومي ��ة ـ� �ـ
ال�ش ��رق الأو�س ��ط ،جمموع ��ة (�س ��ي دبليو
�س ��ي) :ي�ض ��م الع ��راق فر�ص� � ًا مده�ش ��ة
للم�ستثمري ��ن يف جم ��ال امل�ساع ��دة يف
تطوير البنية التحتي ��ة للطاقة يف الدولة .
ويف نف� ��س الوقت ،فهو يجمع بني حتديات
فري ��دة وبيئي ��ة  .ومن هنا ،ف� ��إن الهدف من

ه ��ذا احل ��ث ي�أت ��ي يف تزوي ��د امل�ستثمرين
باملعلوم ��ات والأدوات الالزمة ال�ستك�شاف
امل�شه ��د اال�ستثم ��اري يف الع ��راق ما ي�ؤدي
جل ��ذب مزي ��د م ��ن اال�ستثم ��ارات وتنمي ��ة
قط ��اع الطاقة يف الدول ��ة نفط اجلنوب تقر
ب�صعوب ��ة ا�ستخ ��راج نف ��ط حقل ��ي القيارة
والنجم ��ة يف ال�سي ��اق ذات ��ه �أك ��د مدير عام
�شرك ��ة نفط اجلن ��وب �ضياء جعف ��ر حجام
�صعوبة العمل يف حقل ��ي القيادة والنجمة
اللذي ��ن يحتاج ��ان اىل خ�ب�رات متط ��ورة
ال�ست�شارهم ��ا وق ��ال ف ��ى ت�صري ��ح �صحفي
ان طبيعة النف ��ط يف مكامن هذين احلقلني
حتت ��اج اىل تقني ��ات متط ��ورة ال�ستخراج
النف ��ط الثقي ��ل ال ��ذي تت�صف ب ��ه �آبار هذه
القول ،الفتا اىل ان النفوط يف هذه املكامن
اق ��رب اىل حالة ال�صالبة.وا�شار اىل و�ضع
خطة تطوير متميزة يدخل عربها احلقالن

مرحل ��ة االنتاج بعد عام�ي�ن بطاقة انتاجية
ت�ص ��ل اىل  300ال ��ف برميل يومي ��ا .يذكر
ان �شركة نفط اجلن ��وب وقعت عقد تطوير
حقلي القي ��ادة والنجم ��ة مبحافظة نينوى
م ��ع �شرك ��ة �شانن ��دول االنغولي ��ة ال�شري ��ك
احلكومي ل�شركة نفط اجلنوب.

�آفاق امل�ستقبل

يف تقري ��ر ن�ش ��ره موقع افكار ع ��ن العراق
باللغة االنكليزية جاء مايلي :
ت�شه ��د �صناع ��ة النف ��ط يف الع ��راق من ��وا
مت�صاعدا لكنه غ�ي�ر ثابت �أحيانا ،فقد �شهد
�شه ��ر �أيل ��ول زي ��ادة طفيف ��ة يف ال�صادرات
النفطية التي الزالت ه ��ي امل�ستوى الأعلى
من ��ذ ع ��ام  . 2003ال�سب ��ب يف ذل ��ك يع ��ود
جزئي ��ا اىل ا�ستئن ��اف �إقلي ��م كرد�ست ��ان
مبيعات ��ه اخلارجي ��ة ،و يف نف� ��س الوق ��ت

وا�شنطن تعترب تدهور قيمته دليل على جناح لعقوبات

الريال الإيراين يرتنح واملواطنون يتعر�ضون ل�ضغوطات اقت�صادية
 طهران  /املدى – وكاالت
�شهد االيام املا�ضية تراجع الريال االيراين
لي�ص ��ل مقاب ��ل ال ��دوالر الواح ��د اىل ما بني
 34و 36الف ري ��ال مقابل  22الف ريال يف
اال�سبوع املا�ض ��ي .كما ان باق ��ي امل�ؤ�شرات
حم ��راء ،حي ��ث يتوق ��ع ان ي�شه ��د النم ��و
االقت�ص ��ادي تراجع ��ا وا�ضح ��ا يف 2012
ليبل ��غ  0.4باملئة مقاب ��ل  2باملئة يف ،2011
و 5.9باملئة يف .2010
ويتوق ��ع ان يبقى الت�ضخم يف م�ستوى عال
جدا عند ن�سبة  21.8باملئة ،ون�سبة البطالة
عند  16.7باملئة .ومتثل هذه امل�ؤ�شرات يف
�أعني الغربيني دليل جناع ��ة العقوبات التي
فر�ضوها عل ��ى �إيران لإجبارها على التخلي
ع ��ن �أن�شط ��ة نووي ��ة ح�سا�س ��ة .واعت�ب�رت
اخلارجية االمريكية ان تدهور قيمة الريال
دليل على "جناح" العقوبات .وقال م�س�ؤول
اوروبي كبري "العقوبات تفعل فعلها" ،مقرا
ب� ��أن اله ��دف يتمث ��ل يف "تركي ��ع االقت�ص ��اد
االيراين".
وت�شتبه الدول الغربية وا�سرائيل يف �سعي
اي ��ران �إىل حي ��ازة �سالح ن ��ووي .و�أ�ضيف
اىل ارب ��ع حزمات من العقوبات االقت�صادية
والتجارية ،مت الت�صويت عليها منذ .2006
و�أ�ضيف ��ت عليه ��ا من ��ذ  2008عقوب ��ات �ضد
البن ��وك والقطاع النفط ��ي االيراين ،قررتها
الوالي ��ات املتح ��دة ،ثم االحت ��اد االوروبي،
و�صل ��ت �إىل حد حظ ��ر نفطي غ�ي�ر م�سبوق
منذ متوز/يوليو .2012
بيد ان الكثري م ��ن اخلرباء يتفقون على انه
ب�صرف النظ ��ر عن العقوبات ،ف ��ان النتائج
االقت�صادية الهزيل ��ة لإيران تعود اي�ضا اىل
االدارة "الكارثية" منذ  2005التي ي�شرف
عليها الرئي�س حمم ��ود احمدي جناد ،الذي
تنتهي واليته يف حزيران/يونيو .2013
وح ��ذر ب ��ول �سوليف ��ان م ��ن جامع ��ة جورج
ت ��اون بوا�شنطن من ان "االقت�صاد االيراين
متما�س ��ك ا�سا�س ��ا بف�ضل التهري ��ب .وعاجال
او �آج�ل�ا ف ��ان ال�شع ��ب �سيق ��رر ان االم ��ور
لي�ست بخري .واملواط ��ن االيراين املتو�سط
احلال يتع ّر�ض ل�ضغ ��وط وميكن توقع عدم
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ا�ستقرار".
وي�ضي ��ف ان ��ه �سيك ��ون م ��ن ال�صع ��ب عل ��ى
النظ ��ام مواجه ��ة انهيار الري ��ال "حتى وان
ا�ش ��ار البع�ض اىل ان ��ه ميل ��ك احتياطيا من
العملة االجنبية بقيمة  75مليار دوالر".
وجرت مناو�ش ��ات الأربعاء يف طهران حني
حاول ��ت ال�شرط ��ة توقي ��ف جت ��ار عملة غري
�شرعي�ي�ن متهم�ي�ن بانه ��م يتحمل ��ون جزئيا
م�س�ؤولية انهيار العملة االيرانية.
وكانت وزيرة اخلارجية االمريكية هيالري
كلينتون قالت االربع ��اء ان النظام االيراين
ه ��و امل�س�ؤول عن تبعات �أفعال ��ه ب�ش�أن ازمة
الري ��ال ،الذي �شه ��د انخفا�ض ��ا تاريخيا هذا
اال�سب ��وع ،ب�سب ��ب العقوب ��ات الدولية على
االقت�صاد االيراين.
و�صرح ��ت كلينت ��ون ردا على �س� ��ؤال ب�شان
تراج ��ع العمل ��ة االيراني ��ة ،ال ��ذي ادى اىل
�صدام ��ات يف طهران" ،اعتق ��د ان احلكومة

بقي ��ت �أرباح ال�شهر مثلم ��ا كانت ل�شهر �آب.
امل�شكل ��ة كما ه ��ي احل ��ال تتمث ��ل باالفتقار
اىل البني ��ة التحتي ��ة املنا�سب ��ة الت ��ي كانت
و ال ت ��زال من اك�ب�ر العوائق �أم ��ام حتقيق
�أه ��داف الطاقة يف الع ��راق  .كما �شهد �شهر
�أيلول ارتفاعا �آخ ��ر يف ال�ش�أن النفطي بعد
االجتي ��اح ،فعل ��ى طول ال�شه ��ر كان العراق
ي�ص� �دّر م ��ا معدل ��ه  2.600ملي ��ون برمي ��ل
يومي ��ا �أي بزي ��ادة ع ��ن �ص ��ادرات �شهر �آب
البالغ ��ة  2.564مليون برميل  .ال�صادرات
تت�صاع ��د منذ �شهر متوز ،ام ��ا قبل ذلك فقد
كان ��ت ت�ت�راوح �صع ��ودا و ن ��زوال .مع هذا
فق ��د �ص� �دّر الع ��راق اك�ب�ر كمية م ��ن النفط
اىل اخل ��ارج من ��ذ االجتي ��اح الأمريكي يف
 . 2003نتيج ��ة لذل ��ك ف ��ان الع ��راق يعترب
الي ��وم ثاين اك�ب�ر م�صدّر ب�ي�ن دول الأوبك
بع ��د ان جتاوز اي ��ران  .و �صرح ��ت وزارة
النفط ب�أنها ت�أمل الو�صول اىل  2.9مليون
برميل يوميا بحلول عام  . 2013يبدو ذلك
هدفا معق ��وال ،اال ان امل�س�ألة تتعلق بالكمية
الت ��ي ت�ستطي ��ع �أنابي ��ب النف ��ط و املوانئ
ا�ستيعابه ��ا  .لقد �شه ��دت املوانئ الرئي�سية
يف الع ��راق توجه ��ات عك�سي ��ة يف ال�شه ��ر
املا�ض ��ي .فالب�ص ��رة – الدعام ��ة الرئي�سية
لل�صناعة يف البالد – كانت ت�صدّر ما معدله
 2.180مليون برميل يوميا يف �شهر �أيلول
�أي اق ��ل من مع ��دل �شه ��ر �آب البالغ 2.252
مليون برميل و عن معدل �شهر متوز البالغ
 2.216ملي ��ون برميل  .بينم ��ا �شهد اخلط
ال�شم ��ايل م ��ن كركوك اىل تركي ��ا  410الف
برمي ��ل يوميا م ��ن ال�ص ��ادرات يف �أيلول .
كانت تل ��ك اكرب كمية منذ �شه ��ر �آذار عندما
�ص� �دّر  400الف برمي ��ل يف اليوم الواحد
 .تع ��ود ه ��ذه الزي ��ادة اىل ا�ستئن ��اف اقليم
كرد�ستان �صادرات ��ه النفطية يف �آب ،حيث
�ض ��خ ح ��وايل  140 – 120ال ��ف برمي ��ل
يومي ��ا خ�ل�ال ال�شه ��ر املا�ض ��ي .ال�سبب يف
انخفا� ��ض �صادرات اجلن ��وب غري معروف
بالتف�صي ��ل ،حيث ميك ��ن ان يعود اىل عدد
م ��ن الق�ضاي ��ا مثل امل�ش ��اكل الفني ��ة و �سوء
االحوال اجلوية الت ��ي عادة ما تعاين منها
مدينة الب�صرة .
رغم الزيادة الطفيفة يف �صادرات اجلنوب
فان حق ��ول النفط هناك ت�شهد تو�سعا ثابتا
 .يف منت�ص ��ف ايلول كانت حقول اجلنوب
تنتج حوايل  2.5ملي ��ون برميل ،الرتاجع
الوحي ��د كان يف حق ��ل جمن ��ون ال ��ذي مت
اغالقه لأجراء الإدام ��ة و لن ي�ست�أنف حتى

بداي ��ة الع ��ام الق ��ادم .كان ميك ��ن للع ��راق
ت�صدير كمية اكرب ل ��وال افتقاره اىل البنية
التحتي ��ة .احلق ��ول اجلنوبية تنت ��ج فعليا
اك�ث�ر مما ي�ستطي ��ع البل ��د ا�ستيعاب ��ه .كما
ان احلكوم ��ة تتعام ��ل م ��ع امل�شكل ��ة ب�شكل
بط ��يء .بع ��د �سن ��وات م ��ن العقوب ��ات فان
الع ��راق يحت ��اج اىل كل �ش ��يء م ��ن اج ��ل
�صناعت ��ه النفطي ��ة لكي ي�شه ��د تقدما اكرب،
من اخلطوط اجلدي ��دة اىل حمطات ال�ضخ
اىل م�ستودع ��ات اخل ��زن اىل امل�ص ��ايف.
ل�س ��وء احلظ ف ��ان التخطيط يك ��ون احيانا
مبني ��ا عل ��ى اهداف ق�ص�ي�رة امل ��دى كما ان
هن ��اك دائم ��ا خط ��ا احم ��ر و بريوقراطي ��ة
ت�سب ��ب الإبط ��اء يف كل �ش ��يء  .م ��ن جانب
�آخ ��ر ،الزال الع ��راق ي�ستفي ��د م ��ن �أ�سع ��ار
الب�ت�رول املرتفع ��ة ب�سب ��ب ع ��دم ا�ستق ��رار
ال�س ��وق العاملي ��ة .يف ايل ��ول بل ��غ مع ��دل
�سع ��ر بي ��ع اخل ��ام العراق ��ي  107دوالرات
للربمي ��ل الواحد ،اي بزيادة ع ��ن �سعر �آب
البال ��غ  106.22دوالرا .على مدى �شهرين
ه ��ذا الع ��ام انخف�ض ال�سع ��ر اىل دون 100
دوالر لأول م ��رة من ��ذ �شهر �شب ��اط ، 2011
اال ان ��ه ارتفع مرة �أخ ��رى ب�سبب القتال يف
�سوري ��ا و العقوبات املفرو�ضة على ايران.
نتيجة لذلك ،ك�سب العراق  8.4مليار دوالر
يف �شه ��ر ايل ��ول  ،اي مثلم ��ا ك�سب يف �آب .
مادام ال�صراع م�ستمرا يف ال�شرق االو�سط
فان الع ��راق م�ستم ��ر يف جن ��ي االرباح ،و
هذا مه ��م للبلد عموما لأن النفط يوفر %90
من اي ��رادات احلكومة و يدع ��م امليزانية و
االنتاج املحلي االجمايل .
ال ميك ��ن التنب� ��ؤ دائم ��ا باالنت ��اج النفط ��ي
العراق ��ي  ،فهناك ا�شه ��ر ينمو فيها ثم يعود
فينه ��ار .على م ��دى ثالثة ا�شه ��ر الآن تزداد
ال�صادرات و اال�سع ��ار و االرباح ،لكن قبل
ذل ��ك كان هن ��اك انهيار على م ��دى �شهرين.
ه ��ذه بب�ساط ��ة هي طبيع ��ة ال�ش� ��أن النفطي
يف الع ��راق .م ��ا مل ي�ب�ن الع ��راق كل بنيت ��ه
التحتي ��ة الت ��ي يحتاجه ��ا ف�سيبق ��ى هن ��اك
تذبذب من �صعود و نزول ،و ان اي تراجع
ب�سي ��ط ميكن ان ي�ؤثر عل ��ى جممل ال�شبكة
و ي�سبب انخفا�ضا يف ال�صادرات  .مع هذا
ف ��ان امل�ستقبل يبدو مت�ألق ��ا ،انها م�س�ألة كم
م ��ن الوق ��ت ي�ستغرق جم ��ع كاف ��ة االجزاء
ال�ضرورية لكي يتمكن العراق من الو�صول
اىل كامل طاقته الكامنة.

االيراني ��ة تتحم ��ل م�س�ؤولي ��ة م ��ا يج ��ري
داخ ��ل اي ��ران" .وا�ضاف ��ت "ان هدفن ��ا كان
و�سيبقى اقن ��اع النظام االيراين بالتفاو�ض
اجلدي وال�صادق مع املجتمع الدويل ب�ش�أن
الربنامج النووي".
وتخ�ضع ايران لعقوبات من االمم املتحدة،
ا�ضاف ��ة اىل حظ ��ر م�ص ��ريف غربي ب ��د�أ منذ
 2010م ��ن قبل الوالي ��ات املتحدة واالحتاد
االوروب ��ي ،وذل ��ك ب�سب ��ب رف� ��ض طه ��ران
وق ��ف ان�شطته ��ا النووي ��ة الت ��ي تو�ص ��ف
باحل�سا�سة.
ويته ��م الغ ��رب وا�سرائي ��ل اي ��ران بال�سعي
اىل حي ��ازة �سالح ن ��ووي ،االمر الذي تنفيه
طهران .وت�ؤيد وا�شنطن ا�سرتاتيجية تقوم
على املزاوجة بني الدبلوما�سية وال�ضغوط
عرب العقوبات االقت�صادية ازاء ايران.
واعت�ب�رت كلينت ��ون ان االيرانيني "اتخذوا
قراراته ��م اخلا�ص ��ة به ��م ،والت ��ي ال عالق ��ة

لها بالعقوب ��ات ،وهو ما اث ��ر على الظروف
االقت�صادية يف البالد" .واقرت الوزيرة مع
ذل ��ك ان "العقوبات كان لها اي�ض ��ا ت�أثريها،
لكن ميك ��ن تاليف ذل ��ك اذا رغب ��ت احلكومة
االيراني ��ة يف العم ��ل ب�ص ��دق م ��ع جمموعة
اخلم�س ��ة زائدا واح ��د" ،اي الدول االع�ضاء
اخلم�س الدائمني يف جمل�س االمن واملانيا.
وتدخل ��ت ال�شرط ��ة االيراني ��ة االربع ��اء
املا�ض ��ي يف طه ��ران لتوقيف جت ��ار بالعملة
االجنبي ��ة غري �شرعيني اعت�ب�روا م�س�ؤولني
ع ��ن الرتاجع احلاد للري ��ال ،بح�سب �شهود.
و�شه ��د الري ��ال االي ��راين الثالث ��اء تراجع ��ا
تاريخي ��ا مقابل الدوالر .ويف منت�صف نهار
االربعاء املا�ضي ب ��دا وك�أن العملة االيرانية
ت�ستق ��ر عند  34ال ��ف ريال لل ��دوالر الواحد
مقابل  36الف ريال بعد ظهر الثالثاء .وكان
�سع ��ر العملة قبل ثمانية اي ��ام  22الف ريال
للدوالر الواحد.

التنمية ال�صناعية متنح � 319إجازة
ت�أ�سي�س مل�شاريع �صناعية جديدة
اعلن ��ت املديري ��ة العام ��ة للتنمي ��ة ال�صناعي ��ة
اح ��دى الدوائ ��ر التابع ��ة اىل وزارة ال�صناعة
واملع ��ادن ع ��ن منحها (  ) 319اج ��ازة ت�أ�سي�س
مل�شاري ��ع �صناعية جديدة خ�ل�ال �شهري متوز
و�آب املا�ضي�ي�ن .وذك ��ر مدي ��ر ع ��ام املديري ��ة
حمم ��د ح�سن عب ��ود يف ت�صري ��ح �صحفي ب�أن
هذه الإجازات توزعت على خمتلف القطاعات

ال�صناعي ��ة ( الغذائي ��ة  ,الن�سيجي ��ة  ,الورقية
 ,البال�ستيكي ��ة  ,الإن�شائي ��ة  ,الكيمياوي ��ة ,
اخل�شبي ��ة وال�صناع ��ات املعدني ��ة امل�صنع ��ة )
.واو�ضح ب�أن املديرية منحت اي�ضا � 23شهادة
اكم ��ال ت�أ�سي� ��س مل�شاريع م�ستوفي ��ة لل�شروط
خ�ل�ال �شهر متوز و�ألغت (  ) 14م�شروعا لعدم
التنفيذ.

خبري اقت�صادي :م�شروع حذف الأ�صفار
يخدم املواطن
� �ش��دد اخل �ب�ير االقت�صادي
عبداحل�سن ال�شمري ،على
�� �ض ��رورة ت�ط�ب�ي��ق م�شروع
ح�� ��ذف اال� � �ص � �ف� ��ار ال� �ث�ل�اث
م��ن ال�ع�م�ل��ة الن ��ه ي���ص��ب يف
خ ��دم ��ة امل� ��واط� ��ن والعملة
ال��وط �ن �ي��ة م��ن خ�ل�ال تقليل
الكتل النقدية ذات الفئات
الكبرية يف ال�سوق املحلية.
وق� ��ال ال �� �ش �م��ري �إن تنفيذ

م�شروع اعادة هيكلة العملة
العراقية بعد حذف اال�صفار
ال �ث�لاث منها � �ض��روري النه
�سيخدم املواطن واالقت�صاد
الوطني باعتبار ان الفئات
الكبرية �ستتحول اىل الف
وحدة �صغرية ،مما �سي�سهل
ال� �ت� �ع ��ام�ل�ات يف ال�����س��وق
واحل�سابات بالن�سبة لدوائر
الدولة.

و�أ�ضاف� :أن امل�شروع �سيوفر
موارد مالية ا�ضافية للبلد من
خ�ل�ال ط�ب��ع ع �م�لات معدنية
(الربع دينار والن�صف دينار
والدينار) حيث يكون العمر
االف�ت�را���ض��ي ل �ه��ذه الفئات
( )25ع��ام��ا ،بينما الورقية
ع�م��ره��ا ال ي �ت �ج��اوز الثالثة
�أ�شهر لأنها �سريعة التعامل
والتلف.

وزارة الإعمار تربم مذكرة مع �شركة
(�إعمار) الإماراتية يف جمال الإ�سكان
وقع ��ت وزارة االعم ��ار مذك ��رة تفاه ��م م ��ع
�شركة �إعمار االماراتية لال�ستثمار العقاري
والت ��ي تعد م ��ن كربيات ال�ش ��ركات العاملية
يف جمال التطوير العقاري وال�سكني.
وق ��ال بيان للوزارة تلقت املدى ن�سخة منه
�أم� ��س االول اخلمي� ��س� :إن توقيع العقد مت
على هام� ��ش م�شاركة ال ��وزارة يف معر�ض
�سيت ��ي �سكيب العاملي املقام يف دبي والذي
ي�ض ��م كربيات ال�ش ��ركات العاملية يف جمال
البناء واالن�شاءات.
ونق ��ل البي ��ان ع ��ن وزي ��ر االعم ��ار حمم ��د

�صاح ��ب الدراج ��ي قول ��ه� :إن الع ��راق يعد
�سوق� � ًا واعدة وكب�ي�رة ونطمح ب� ��أن يكون
هن ��اك تواج ��د لل�ش ��ركات العاملي ��ة الكبرية
والر�صين ��ة يف العراق من اج ��ل اال�ستفادة
من ه ��ذه الفر�ص وكذلك خل ��ق �شراكات مع
�شركات الوزارة من اجل تطويرها وادخال
التقني ��ات احلديث ��ة وتدري ��ب الك ��وادر
الهند�سي ��ة والفني ��ة العراقي ��ة ،ا�ضاف ��ة اىل
اال�ستفادة من جتارب ال�شركات الكربى يف
جمال اال�سكان والطرق واجل�سور واملباين
العامة .

