
 تزامن��ا م��ع تكثيف اجله��ود احلكومي��ة الإدراج االه��وار واملواقع 
االثري��ة على الئح��ة الرتاث العامل��ي، راأى خ��راء ان هذه اخلطوة 
�ص��وف تنعك�س ايجابا على االقت�صاد العراقي، داعيا اىل االهتمام 
بقط��اع ال�صياحة واال�صتثمار فيه. ومن املق��رر ان يفتح الت�صويت 
على ادراج االهوار واملواقع االثرية على الالئحة العاملية يوم 10 
اىل 20 من �صهر متوز املقبل يف اجتماع يعقد يف ا�صطنبول برتكيا 
تنظم��ه منظمة اليون�صكو والدول االأع�ص��اء يف هيئة الرتاث. ودعا 
اخلب��ر االقت�صادي حممود علو���س اىل ا�صتثمار االه��وار كعن�رص 
ج��اذب لل�صياحة، خ�صو�ص��ا ان العراق ي�صع��ى اىل ادخالها �صمن 
الرتاث العاملي وهي بحد ذاتها تلزم تركيا باعطاء العراق ح�صته 

املائية التي ي�صمنها القانون الدويل للدول املت�صاطئة.
ومتثل االه��وار يف البالد اأبرز االرا�صي الرطبة على م�صتوى الكرة 
االأر�صي��ة، كما تعدم��ن اأهم مراكز التن��وع االحيائي يف العامل ملا 
حتتوي��ه من ثراء بايولوجي زاخر مبختل��ف اأنواع االأحياء املائية 
والري��ة والتن��وع النباتي والطي��ور النادرة، و�صه��دت ابان حقبة 
النظام الدكتاتوري ازمة ان�صانية امتدت لعقدين من الزمن، ب�صبب 
�صيا�صة التجفيف التي اتبعها النظام يف ذلك الوقت والتي ادت اىل 
نزوح الكثر من �صكانها بحثا عن م�صادر للمياه، قبل ان تتم بعد 

العام 2003 اعادة احلياة اليها.
كم��ا حث عل��ى الرتوي��ج للمواقع االثري��ة يف الع��راق، ال�صيما يف 
املحافظ��ات االآمنة، اذ ميك��ن ان جتنى اموال �صخمة تدعم خزينة 

الدولة، كما يف م�رص او املغرب وغرهما من الدول العربية. 
و�ص��دد علو�س عل��ى �رصورة االهتم��ام بقطاع ال�صياح��ة )الدينية، 

املجامي��ع  ا�صتقط��اب  م��ع  والرتفيهي��ة(  واالثري��ة، 
ال�صياحي��ة لتنويع اي��رادات البلد وحتريك 

مفا�ص��ل  يف  االقت�ص��اد 
عل��ى  عدي��دة، 

العك���س مم��ا يح��دث يف الوق��ت احلا���رص، اذ تنظ��م العدي��د م��ن 
ال�رصكات واملكاتب ال�صياحية رحالت اىل خارج البلد ما ي�صتنزف 
م��وارد املواطن العراقي واخراج العملة االجنبية اىل اخلارج وعدم 

دخولها يف الدورة االقت�صادية.
واق��رتح اخلب��ر ب�ص��اأن كيفي��ة اجن��اح عملي��ة ا�صتقط��اب ال�صواح 
االجان��ب اىل البل��د، القيام بحمالت اعالمية مكثف��ة واتباع �صيغ 
ترويجي��ة حديث��ة وم�صجع��ة لدع��م قط��اع ال�صياح��ة، وه��ذه كلها 
عوام��ل يج��ب الرتكيز عليه��ا، الأنها تخ��دم وحترك اقت�ص��اد البلد 
وحتق��ق موارد جديدة تدع��م الدورة االقت�صادي��ة وتعود باملنفعة 
عل��ى املواط��ن العراقي.  بدوره ق��ال نائب عن التحال��ف الوطني، 
ان "ادخ��ال االه��وار العراقية �صمن ال��رتاث العاملي يحفظ للعراق 
ح�صت��ه املائي��ة وين�ص��ط ال�صياحة ويحاف��ظ على تراث��ه". وطالب 
النائ��ب عادل املن�صوري يف بيان "احلكومة العراقية ببذل اق�صى 
اجله��ود الإدخال االه��وار العراقية �صمن ال��رتاث العاملي للحفاظ 
عليه��ا و�صمان تدفق املي��اه فيها". وتابع "انن��ا نطالب احلكومة 
واجله��ات املخت�صة ببذل جهود كبرة وم�صتم��رة من اجل ادخال 
االه��وار العراقي��ة �صمن ال��رتاث العاملي"، مبين��ا ان "هذا ي�صمن 
توف��ر احل�ص�س املائي��ة الالزمة لالهوار العراقي��ة وكذلك تن�صيط 
ال�صياح��ة يف االه��وار". ولف��ت املن�ص��وري اىل ان "النظ��ام البائد 

جف��ف االهوار وارتكب جرمية بحق الطبيعة يف جنوب العراق 
والب��د م��ن ا�ص��الح كل م��ا اأف�ص��ده ه��ذا النظ��ام 

الظامل".
اىل ذل��ك قال املخت�س 

ن  ل�ص��اأ با

ال�صياح��ي ح�ص��ن علي عبد الكرمي: ان االه��وار تعد ثروات كامنة مل 
يتم ا�صتثمارها اىل اليوم، موؤكدا ان العمل على ادراجها على الئحة 
الرتاث العاملي �صيغر م��ن واقعها ويجعلها �صمن اأف�صل املناطق 
ال�صياحي��ة يف املنطقة و�ص��وال اىل العاملية وتكون بوابة �صياحية 
جدي��دة عل��ى العامل.  وح��ث عل��ى اهمي��ة التوا�صل م��ع ال�رصكات 
العاملي��ة املتخ�ص�ص��ة وم��د ج�ص��ور التع��اون واب��رام االتفاق��ات 
الثنائي��ة التي تع��ود باملنفعة على طريف العملية من خالل تفويج 
ال�صي��اح م��ن خمتلف دول العامل اىل هذه املناط��ق املهمة، ال�صيما 
ان ه��ذه املناطق ت�صم اثارا تهم كث��ر من الديانات العاملية وهذا 
عن���رص ج��ذب جدي��د.  عب��د الك��رمي لف��ت اىل ان ال�ص��اأن ال�صياحي 
الداخل��ي بام���س احلاج��ة اىل تنظيمه بال�ص��كل ال��ذي يتنا�صب مع 
حجم القطاع ال�صياحي يف العراق، حيث احلاجة اىل تن�صيق جهود 
القطاع��ن العام واخلا�س لتوفر االج��واء املالئمة لتن�صيط العمل 
ال�صياح��ي.  وب��ن اهمية ان�ص��اء قطاع خا�س متخ�ص���س بال�صاأن 

ال�صياح��ي على قدر كبر من امل�صوؤولية ي�صهم يف تعظيم 
واردات البل��د املالي��ة، حيث تع��د ال�صياحة 

نفطا دائمًا.

Mon. 20 Jun. 2016 issue no 140مال واستثمار4
االثنين 20 حزيران 2016 العدد 140

 4

11

10

 قف��زت اأ�صعار النف��ط حوايل 4 باملئة 
مع تراجع الدوالر وانح�صار القلق من 
خروج حمتمل لريطانيا من االحتاد 
االوروبي وهو ما �صج��ع امل�صتثمرين 

على �رصاء اال�صول العالية املخاطر.
و�صج��ل خ��ام القيا���س العاملي مزيج 
خ�صائ��ر  ع��ن  تزي��د  مكا�ص��ب  برن��ت 
اجلل�ص��ة ال�صابق��ة عندم��ا هب��ط 3.6 
باملئة ومع هذا فاإن��ه ينهي اال�صبوع 
تراجع��ات  �صل�صل��ة  بع��د  منخف�ص��ا 
يومي��ة م��ن االثن��ن حت��ى اخلمي�س. 
واأنه��ت عقود برنت الأق��رب ا�صتحقاق 
جل�ص��ة التداول مرتفع��ة 1.98 دوالر 
4.2 باملئ��ة لت�صج��ل  اأو م��ا يع��ادل 
عند الت�صوي��ة 49.17 دوالر للرميل. 
االمريك��ي  اخل��ام  عق��ود  و�صع��دت 
لتبل��غ  باملئ��ة   3.8 اأو  دوالر   1.77
عند الت�صوي��ة 47.98 دوالر للرميل. 
وكان��ت ق��د هبط��ت 1.80 دوالر يف 

اجلل�صة ال�صابقة.

اأك��د �صرج��ي بيرتو�ص��وف موؤ�ص���س   
والرئي���س  االإدارة  جمل���س  ورئي���س 
�صمارت��ر«،  »ج��ت  ل���  التنفي��ذي 
ب��ن  بالتوا�ص��ل  املتخ�ص�ص��ة 
امل�صافري��ن والطائ��رات اخلا�صة من 
تط��ور  اأن  الذكي��ة،  هواتفه��م  خ��الل 
وازده��ار م�صتقب��ل معظ��م اخلدم��ات 
احلي��اة  يف  املتداول��ة  واملنتج��ات 
اليومي��ة يرج��ع اإىل االإمكان��ات التي 

يطلق العامل الرقمي لها العنان.

 )Hoppa( ح�صب��ت �رصك��ة هوب��ا 
خلدم��ات ال�صياحة متو�ّص��ط التكلفة 
للف��رد يف اليوم الواح��د بكّل بلد من 
خ��الل خف���س اأ�صع��ار �ص��ّت �صفرات 
منوذجي��ة تتخل��ل م�صاري��ف رحلة 
بالتاك�ص��ي  كيلوم��رتاً   3 م�صافته��ا 
واإقام��ة ليلة واح��دة داخ��ل الفندق 
ل�صخ�ٍس واحد باالإ�صافة اإىل وجبة.  
وتبّن اأّن املتو�صط الذي با�صتطاعة 
امل�صاف��ر اأن ينفق��ه عل��ى ق��دٍح م��ن 
اجلعة اأو كوٍب من القهوة اأو زجاجة 
النبيذ يوؤثر على امل�صاريف اليومية 

للم�صافر.

مختصون في المجال السياحي: األهوار ستكون بوابة السياحة العراقية الجديدة

)الجورنال(: خارطة تنفيذ االصالحات الحكومية هدفها ان يكون االستيراد مكمال لالنتاج المحلي خبراء لـ
 

اك��د اخلب��ر االقت�صادي �صم��ر الن�ص��ري على 
���رصورة و�ص��ع اخلط��ط املالي��ه ور�ص��م �صورة 
يف  اجلدي��د  والعج��ز  والنفق��ات،  االي��رادات 
املوازن��ة  للن�ص��ف الث��اين م��ن الع��ام  2016، 
م��ع ا�ص��دار ملح��ق بالبيان��ات واملوؤ���رصات يف 
�ص��وء امل�صتج��دات والتعدي��الت الت��ي �صتج��رى 
عليه��ا، وذلك بهدف تخفي���س النفقات اجلارية، 
االي��رادات   وزي��ادة  اال�صتثماري��ة،  والنفق��ات 
النفطي��ة  االي��رادات  خ��ارج  م��ن  امل�صتح�صل��ة 
املقرتحة، داعيا يف الوقت ذاته اىل اهمية اعادة 
درا�صة اجل��دوى االقت�صادي��ة للم�صاريع الكبرة 
الت��ي نفذت يف املحافظ��ات وب�صكل خا�س التي 
مت تنفي��ذ اك��ر م��ن 50 باملئ��ة منه��ا وخا�صة 
تل��ك امل�صاري��ع اال�صرتاتيجية او البن��ى التحتية 

واملدرجة �صمن املوازنة.
واق��رتح الن�ص��ري التوج��ه اىل تفعي��ل وتطوير 
القط��اع  م��ن  الداخل��ي  االقرتا���س  اج��راءات 
امل���رصيف العراقي، واالقرتا���س اخلارجي وفق 
م��ا ورد يف مقرتح احلكوم��ة يف موازنة 2016 
ووف��ق االتفاق��ات م��ع �صن��دوق النق��د ال��دويل 
والتفاهم��ات م��ع البن��وك واملنظم��ات املالي��ة 
الدولي��ة.   وب��ن ان اتخ��اذ االج��راءات لتنفي��ذ 
ق��رار جمل�س ال��وزراء بت�صكي��ل موؤ�ص�ص��ة �صمان 
الودائ��ع �صيعم��ل على �صح��ب ال�صيول��ة املكتنزة 
يف البي��وت واملقدرة بحدود 39 تريليون دينار، 
ف�ص��ال عن ت�صكي��ل هيئة ا�صترادي��ة عليا العداد 
املنه��اج اال�صت��رادي للدول��ة ح�ص��ب اولوي��ات 
�صالحي��ة  وتخويله��ا  التخ�صي�ص��ات  توف��ر 
الدرا�ص��ة وامل�صادقة ومتابع��ة التنفيذ. واو�صح 
امكانية ان تويل الهيئة اع��داد منهاج اال�صتراد 
ال��وزارات،  جلمي��ع  تنفي��ذه  ومتابع��ة  للدول��ة 
وايق��اف ا�صتراد املواد �صب��ه ال�رصورية واملواد 
اال�صتهالكي��ة والرتفيهي��ة وذل��ك لدع��م االنتاج 
املحلي الزراع��ي وال�صناعي وان يك��ون ال�صعار 
لعام 2016 )اال�صت��راد مكمال لالنتاج املحلي 
ولي�س مناف�صًا له( على ان يقت�رص اال�صتراد على 
املواد اال�صا�صية وال�رصورية وم�صتلزمات تاأمن 
الطاق��ة الكهربائي��ة وال�صناعة النفطي��ة والغاز 
واملعادن ومتطلبات ادامة احلرب على االرهاب 

وحف��ظ االم��ن الوطني.  وبن ان تل��ك االجراءات 
اال�صالحية مكملة لرنامج اال�صالح االقت�صادي 
ال��ذي مت االتفاق عليه مع �صن��دوق النقد الدويل 
واحلا�ص��ل عل��ى م�صادقة جمل�س ال��وزراء، الذي 
�صيب��داأ تنفي��ذه ابت��داء من مت��وز املقب��ل ولفرتة 
ث��الث �صن��وات حت��ى الع��ام 2019 للعم��ل على 
جت��اوز االزم��ة املالية وع��ودة حال��ة االقت�صاد 
امل�صتقر. ولف��ت اال�صت�ص��اري االقت�صادي اىل ان 
املوازن��ة مل تت�صمن حتديد خريطة طريق لتنفيذ 
اال�صالح االقت�صادي واملايل، كما مل يتم حتديد 
امل�صاريع اال�صتثمارية ذات اجلدوى االقت�صادية 
الت��ي تخ��دم التنمية االقت�صادي��ة واال�صالحات 
االقت�صادية مع غي��اب اجلهة املركزية املتابعة 
للتنفي��ذ واملراجعة والتقيي��م. وطالب الن�صري 
بال��زام امل�ص��ارف احلكومية واخلا�ص��ة بتنفيذ 
مب��ادرة البنك املرك��زي بتخ�صي���س مبلغ 6.5 
تريليون��ات دين��ار لتموي��ل امل�صاري��ع ال�صغرة 
واملتو�صط��ة. ون��وه ب��ان موازن��ة الع��ام 2016 
ات�صم��ت بغي��اب �صفافي��ة البيان��ات، وذل��ك م��ن 
خ��الل اعتماد �صع��ر 45 دوالراً للرميل يف حن 

كان �صع��ره ال يتجاوز 30 دوالراً للرميل يرافق 
ذلك �صعف حتديد دور القطاع اخلا�س يف تنمية 
املوارد غ��ر النفطية، ف�صال عن عدم حتديد دور 
للقطاعات االنتاجية وت�صجيع القطاع ال�صناعي 

اخلا�س املحلي كما ورد بالرنامج احلكومي. 
م��ن جانب��ه اكد ال�صي��د )�صالم امر عل��ي(، خبر 
�صناعي، اأن اكر معامل القطاع اخلا�س والعام 
توقف��ت عن االنت��اج لعدم قدرتها عل��ى مناف�صة 
العراق��ي مبوج��ب  لل�ص��وق  الب�صائ��ع املتدفق��ة 
االنفتاح االقت�صادي ال��ذي حدث نتيجة الو�صع 
االمن��ي احل��ايل وبع��د �صق��وط النظ��ام املب��اد. 
الب�صائع التي تغ��زو اال�صواق حاليا هي ب�صائع 
م�صت��وردة من ال�صن حيث تلق��ى هذه ال�صناعة 
ال�صينية دعما م��ن حكومتها ي�صل اىل )25%( 
ا�صاف��ة اىل قل��ة ا�صع��ار االي��دي العامل��ة هناك 
ا�صاف��ة اىل عوام��ل اخ��رى على ذلك مم��ا �صاعد 
الب�صائ��ع ال�صيني��ة عل��ى التدف��ق ب�ص��كل كب��ر 
يف اال�ص��واق العراقي��ة يف الوق��ت ف��ان القط��اع 
ال�صناع��ي يف الع��راق ي�صه��د تده��ورا كب��را يف 
الوق��ت احلا���رص وال�صب��اب ع��دة منه��ا �صعوبة 

ت�صغيل املعامل ب�صبب �صح��ة الطاقة الكهربائية 
وغالء ثم��ن الوقود يف ال�صوق ال�ص��وداء وارتفاع 
اج��ور العمال ه��ذا ف�صال ع��ن اإن العامل يحتاج 
اىل ف��رتة زمنية وهن��اك مطالب م�صتم��رة لرفع 
اج��ور العام��ل لتك��ون م�صاوية االج��ور اىل رفع 
التكاليف ب�ص��كل م�صاعف كما اإن هناك م�صاكل 
اخ��رى تتعل��ق باالم��ن و�صعوب��ة النق��ل مع ان 
ال�ص��وق العراق��ي يع��د االكر يف ال���رصق االو�صط 
م��ن حيث حج��م الطل��ب وهذا م��ا اكدت��ه العديد 
م��ن الدول ال�صناعية الت��ي ت�صعى للح�صول على 
موط��ئ ق��دم في��ه، غ��ر انه��ا اتبعت طرق��ا غر 
�صحيحة لتحقيق ذلك وهذا ما تراه يف الب�صائع 
ال�صيني��ة الت��ي ح�صل��ت عل��ى دعم كب��ر لت�صل 
رخي�ص��ة اىل امل�صتهل��ك العراق��ي ل�صمان وجود 
طلب ثابت على ب�صائعها، وهذا االمر �صيتيح لها 
م�صتقب��ال فر�س اأي �صعر ت��راه منا�صبا لتعوي�س 
خ�صائره��ا وحتقي��ق ارباح كب��رة وعلى ح�صاب 
ال�صناع��ات العراقي��ة حي��ث بات ال�ص��وق خاليا 
م��ن املنت��وج املحلي م��ع اإن معظ��م ال�صناعات 

امل�صتوردة.

 تطالب اجلهات 
االقت�صادية العراقية 

ب�صرورة و�صع خطط 
ا�صرتاتيجية تفعل 

القطاعات وتراجع درا�صة 
اجلدوى للم�صاريع الكبرية 

يف خمتلف املحافظات 
يف ظل معاناة االقت�صاد 

العراقي من تعرث يف 
خطواته نتيجة اال�صترياد 

الع�صوائي الذي �صبب 
اغراق البلد بالب�صائع 

االجنبية الرديئة، ويرى 
خرباء �صرورة الرتكيز 
على تقنني االعتماد على 

امل�صتورد. 

يغداد ــ خاص

خاص

بغداد ــ متابعة

المــواد

المــواد

الغذائية

االنشائية

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

عدد

عدد

طخم

طخم

طخم

طخم

طخم

طخم

طخم 

م 2

1000
1350
1100
3000
2000
1500
2500
3000
2500
2350
4500

470000

450000

440000

470000

510000

250000

500000

500000

157000

160000

170000

70000

150000

25000

210000

250000

50000

15000

11500

20000

4300

حركة 
الطائرات

FZ211 IA474IRN 3429IA23 MHK130 IA474ABY368IA164 IRA3415 ME322FZ215QR445 IA237 IA904IA443PGT870
دبي نيودلهي لندن - مالمو قوانغشتو   عماندبيمشهد طهران دوحةزاهدان بيروت اربيل عمانصبيحةالشارقة بصرة 

الرحلة 

المدينة

10:40 10:0017:30 16:00 10:3010:5015:00 14:40 15:5020:0011:00 14:30 16:4512:1017:0009:00 وقت المغادرة

11:10 08:1509:5019:00 12:00 09:0013:5019:00 10:30 14:5011:3015:20 18:10 09:4010:0019:00 وقت القدوم


