
توقع مراقبون، باأن الفر�ص احلقيقية لتن�صيط االقت�صاد 
ونهاية  امل�صلحة  القوات  بانت�صار  مرهونة  العراقي، 
تنظيم داع�ص االرهابي، م�صريين اإىل اأن حترير االرا�صي 
اليومية  احلربية  النفقات  �صيخف�ص  كافـة،  العراقية 
احلكومة  طاولة  اإىل  االقت�صادية  التنمية  ملف  ويعيد 
ب�صكل جدي، لكن االأهم من ذلك اأن عراق ما بعد داع�ص 
االأموال  روؤو�ص  حركة  �صتغري  ا�صتثمارية  فر�صا  يحمل 
فر�ص  من  �صيكون  ملا  الداخل  نحو  توجيهها  وتعيد 
التهديد  وزوال  جهة  من  االعمار  العــادة  ا�صتثمارية 

االمني الذي اأوقف م�صاريع �صابقة.
ويف حني ذكر م�صدر حكومي، اأن البالد ا�صتنزفت ع�رشات 
املليارات، يف احلرب على داع�ص، واإن املخاوف من عدم 
الق�صاء على التنظيم االرهابي، قبل بداية 2017، متثل 
لذلك.  االمني  الهاج�ص  عن  تقل  ال  اقت�صادية  هواج�ص 
"النفقات  ان  االأمــني،  مالذ  االقت�صادي  املحلل  وقــال 
والعتاد  اال�صلحة  ب�رشفيات  املتمثلة  اليومية  احلربية 
لكونها  العامة  املوازنة  كاهل  تثقل  واخل�صائر  والوقود 
غري حمددة ،والنها تتعلق بتحرير 
االر�ــــــــــص 

البنى  ــر  دم ــدو  ع مــن  املــواطــنــني  وحتــريــر  املغت�صبة 
التحتية وحجم دور االقت�صاد املحلي و�رشق االموال من 

موؤو�ص�صات الدولة ورواتب املوظفني واملواطنني".
املقبل  العام  موازنة  من  املرجوة  "الفائدة  ان  وا�صاف 
فكلما مت  ت�صكيالتها  وبجميع  االمنية  بالقوات  مرهونة 
الن�رش  حترير مدينة او حي من حمافظة نينوى اقرتب 
وامل�رشوفات  النفقات  ملف  �صيغلق  ــذي  ال النهائي 
ودعم  اال�صتقرار  م�رشوفات  حملها  و�صتحل  احلربية 
للدخل  املــدرة  االقت�صادية  الوحدات  وت�صغيل  وتنمية 
ــواق واملــعــامــل واملــــزارع وحمــطــات الــوقــود  ــص ،كــاال�
احلكومية  والدوائر  الكهربائية  الطاقة  توليد  وحمطات 
مع  احلدودية  واملنافذ  واجلامعات  املدار�ص  ب�صمنها 

دوائر ال�رشيبة وو�صائل النقل وابار النفط وغريها".
وتابع اخلبري االقت�صادي، ان "االنفاق على دعم التنمية 
يعود  ال  قد  املــحــررة  املــدن  يف  املحلية  االقت�صادية 
،جتنى  ورمبا  املحلي  االقت�صاد  على  الفورية  بالفائدة 
خطوة  انها  اال  �صنوات  عدة  او  ا�صهر  بعد  الفائدة  تلك 
الب�رشية  الطاقات  من  لال�صتفادة  ال�صحيح  الطريق  يف 
يف  ودجمها  املناطق  تلك  يف  املتوافرة  واملعطيات 
م�صاريع حتقق طفرة اقت�صادية تعزز املردودات املالية 
حمافظة  يف  الدولة  دوائر  وكانت  املقبلة".  للموازنات 
املحررة  املناطق  يف  ــدوام  ال با�رشت  قد  نينوى 
مدينة  االي�رش من  باجلانب 

املو�صل لتقدمي اخلدمات اىل اهايل املحافظة يف حني 
معاقل  دك  �صنوفها  بجميع  العراقية  القوات  توا�صل 
املدينة  لتحرير  الغربي  اجلانب  يف  داع�ص  ع�صابات 

والتي �صيتبعها حترير كامل ارا�صي املحافظة.
وقال م�صدر حكومي لـ)اجلورنال(، اإن "النفقات احلربية 
بلغت زهاء 37 مليار دوالر يف ال�صنوات الثالث االأخرية، 
بينما حتتاج املناطق املحررة اإىل نحو 23 مليار دوالر، 
من  التحتية  للبنى  عاجلة  ترميمات  الإجراء  اأدنى  كحد 
وفتح  االلغام  ــة  وازال ال�رشب  مياه  منظومات  ا�صالح 
والبطاقة  واملدار�ص  امل�صت�صفيات  وا�صتعادة  ال�صوارع 
مرحلة  �صتكون  والحقًا  النازحني،  العــادة  التموينية 
ثانية العادة اعمار البنى التحتية ب�صكل منظم وال�صيما 
فيما يتعلق با�صالح اجل�صور والطرق، الأن االإعمار عادة 

ما يكون اأبطاأ واأ�صعب من التخريب".
جزء  حتويل  تــاأمــل  "احلكومة  اأن  امل�صدر  ــاف  واأ�ــص
 2017 موازنة  يف  والــدفــاع  ــن  االأم تخ�صي�صات  من 
ال�صيما  ــررة،  ــح امل للمناطق  املــدنــيــة  اخلــدمــات  اىل 
يف  انفاقها  املقرر  واالمنية  الع�صكرية  التخ�صي�صات 

نهاية العام املقبل".
واأكد امل�صدر اأن "التدفقات املالية للموازنة يف ظروف 
على  عبئًا �صعبًا  كانت  النفط  اأ�صعار  وانخفا�ص  احلرب 
التدفقات  فيها  اأ�صهر كانت  وقد مرت  العبادي،  حكومة 
حاجة  بينما  ال�صهر  يف  دينار  ترليون  من  اأقل  النقدية 
النفقات ال�صهرية ال تقل عن �صتة ترليونات دينار، وهنا 
للتجهيز  االولوية  تعطي  احلكومة  كانت 
ــات  ــه ــب ودعـــــــم ج

القتال ودفع رواتب املقاتلني ثم دفع رواتب املوظفني، 
كبرياً  دوراً  واخلارجية  الداخلية  القرو�ص  مثلت  وقد 
ال�صعبة  املالية  الظروف  هذه  يف  البالد  �صفينة  لت�صيري 

يف ظل احلرب وانخفا�ص ا�صعار النفط".
مّثل  املا�صي  متوز   20 يف  وا�صنطن  موؤمتر  اأن  يذكر 
العراق،  اعمار  بخ�صو�ص  الــدويل  لاللتزام  امل  بارقة 
و�صهد التربع باكرث من ملياري دوالر العمار املناطق 
من  اقل  كان  التربع  ذلك  ان  من  الرغم  وعلى  املحررة، 
التحالف  ا�صتثماره لتحويل  انه ميكن  اال  احلاجة بكثري 
املناطق  اعــمــار  العـــادة  مــدين  حتالف  اىل  الع�صكري 
يعقد  قد  ثان  مانحني  ملوؤمتر  توجه  ويوجد  املحررة، 
الدويل  الدعم  لتو�صيع  املو�صل،  حترير  بعد  الكويت  يف 

الإعمار العراق".
حديث  يف  الن�صريي  �صمري  االقت�صادي  اخلبري  وقــال 
لـ)اجلورنال(، "تخ�صي�ص 50 باملائة من التخ�صي�صات 
االرهـــاب  على  احلـــرب  لتكاليف  تر�صد  كــانــت  الــتــي 
الأغرا�ص تطوير املناطق املحررة ف�صاًل اعادة االعمار 
للمناطق املحررة ا�صافه للمنح الدولية املخ�ص�صة لهذا 

الهدف".
 2017 موازنة  يف  "املخ�ص�ص  اأن  الن�صريي  واأ�صاف 
لالأمن وتكاليف احلرب على االرهاب ي�صكل 22 باملائة 
وامل�صاعدات  الدولية  املنح  له  ت�صاف  املــوازنــة  من 
يتم  ذلك  وكل  املدن،  اعمار  �صندوق  لدى  واملخ�ص�ص 
تخويل  و  ال�صندوق  قبل  من  مركزيا  عليه  اال�ــرشاف 
املحافظات املحررة باملتابعة فقط على ان يتم ت�صغيل 
باعمار  العمل  عن  العاطلني  املحافظات  هــذه  ابناء 
اجتماعي  هــدف  واحــد  ان  يف  هدفني  لتحقيق  مدنهم 

واالخر اقت�صادي".
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بحــث وزير النفط جبار علــي ح�صني اللعيبي، مع ال�صفري الربيطاين لدى 
العراق فرانك بيكر ، العالقات الثنائية يف قطاع �صناعة النفط والغاز.

واكــد اللعيبــي يف بيان للــوزارة خالل اللقــاء �رشورة تعزيــز وتطوير 
العالقــة بني البلديــن يف املجاالت كافــة وال�صيما يف قطــاع �صناعة 
النفط والغاز، داعيا اىل ، تو�صيع م�صاركة ال�رشكات النفطية الربيطانية 
من خالل عقود م�صاركة ا�صتثمارية يف امل�صاريع التي تعلنها الوزارة".
وا�صــاف ان "وزارة النفــط حتر�ــص على توفــري بيئة العمــل املنا�صبة 

لل�رشكات العاملة يف العراق".
مــن جانبــه اكد ال�صفــري الربيطــاين بح�صب البيــان حر�ص بــالده على 
التعــاون امل�صرتك مع العــراق يف جميع املجاالت ومنهــا قطاع النفط 

والغاز".

بحــث ال�صفري العراقــي لدى كوريــا اجلنوبية وديع بتي حنــا مع رئي�ص 
املوؤ�ص�صــة الكورية لتعزيــز التجارة واال�صتثمــار )KOTRA( يف مقر 
املوؤ�ص�صة بالعا�صمة �صول �صبل االفادة من خربات املوؤ�ص�صة الكورية يف 
جمــال ت�صجيع وجذب اال�صتثمار اىل ال�صــوق العراقية عرب تفعيل مذكرة 

التفاهم املوقعة بني املوؤ�ص�صة والهياأة الوطنية العراقية لال�صتثمار.
وذكــر بيان لــوزارة اخلارجية، اأنــه مت خالل اللقاء اي�صــا بحث متابعة 

اتفاقية ت�صجيع وحماية اال�صتثمار املزمع توقيعها بني اجلانبني.
من جانبه اكد رئي�ص املوؤ�ص�صة الكورية حر�ص بالده على اال�صتثمار يف 
العــراق اذ انــه �صوق واعدة ، مبديا ا�صتعــداد املوؤ�ص�صة لتنفيذ اي برنامج 

م�صرتك لنقل اخلربة اىل العراقيني.

نفت وزارة االت�صاالت، وجود اي زيادة على اجور خطوط اأو "كارتات" 
االنرتنــت يف ال�رشكات احلكومية واالهليــة �صمن موازنة عام 2017، 
يف حني ا�صارت اىل متابعة اية حاالت جتاوز من قبل جلان متخ�ص�صة.
وقالت الوزارة يف بيان لها، اإنه "ال وجود الي زيادة على اجور اخلطوط 
او كارتــات االنرتنت التابعة لل�ــرشكات احلكومية واالهلية"، مبينة ان 
"مــا اعلــن يف موازنة عام 2017 هو مثــل اإجراءات �صابقة يف بداية 
عــام 2016 ب�صــاأن زيادة اجور كارتات املوبايــل فقط ومل حت�صل اي 
زيــادة اخرى". واأ�صافت الوزارة "قمنــا بتوفري البنى التحتية اخلا�صة 
باخلدمــات املقدمة لل�ــرشكات االهلية املتعاقد معهــا وتخفي�ص اجور 
احلــزم واالأبراج مــن اجل تخفيف العبء عن كاهــل املواطن وتخفي�ص 

اجور اال�صرتاك ال�صهري".

اأعلنــت مديريــة زراعة مي�صان، بــدء دائرة وقايــة املزروعات يف وزارة 
الزراعــة باملكافحة اجلوية لب�صاتني املحافظــة الأول مرة منذ اأكرث من 
عقدين، يف حني رجحت احل�صول على انتاج زراعي وفري بعد التخل�ص 
مــن االآفات الزراعية.  وقــال مدير زراعة مي�صــان املهند�ص ح�صني عبد 
احل�صــن، "منــذ يومني متت عملية املكافحة اجلويــة والتي �صملت عموم 
ب�صاتــني املحافظة والتي �صتق�صي على مر�ــص لفحة النخيل من خالل 
ر�ــص املبيــد بوا�صطة الطريان اجلــوي"، مبينا اأن "هــذه العملية مل تنفذ 
منــذ اأكرث مــن 20 عامًا". واأكد عبد احل�صــن "اأهمية اال�صتمرار مبكافحة 
االأمرا�ــص االأخــرى التــي تهــدد ب�صاتني املحافظــة منهــا خيا�ص طلع 

النخيل، والقمة املجنونة، وح�رشة احلمرية".

االعرجــي،  �صامــي  اال�صتثمــار  هيــاأة  رئي�ــص  قــال 
امل�صاريــع  تعرقــل  االأرا�صــي  عائديــة  م�صــكالت  اإن 

اال�صتثمارية.
وقال االأعرجــي يف موؤمتر �صحفي عقد الثالثاء "لدينا 
م�صكالت بخ�صو�ص اال�صتثمار يف االأر�ص وعائديتها، 

وناأمل ان يتم حلها ".
وا�صاف ان "الكثري من امل�صتثمرين يرغبون يف دخول 
العراق الإجناز الكثري من الفر�ص"، يف حني ا�صاد بدور 
جمال�ــص املحافظات على العمل يف جمــال اال�صتثمار 
وتعزيــزه". وكان رئي�ص جمل�ص حمافظة بغداد ريا�ص 
الع�صا�ــص قــد اكــد عقــب اجتمــاع لروؤ�صــاء جمال�ــص 

املحافظــات "متــت مناق�صــة قانون نقــل ال�صالحيات 
واالأمــوال املخ�ص�صــة ملجال�ــص املحافظــات، واتفــق 
روؤ�صــاء املجال�ص علــى رف�ص اإلغاء جمال�ــص النواحي 
واالق�صيــة مــع تر�صيــد عدد اع�صــاء كل جمل�ــص ، وان 
يكــون للع�صــو �صهــادة جامعيــة مــع احلفــاظ علــى 
حقوقهم ، وكذلك ان تكون انتخابات جمال�ص االق�صية 

والنواحي مع انتخابات جمال�ص املحافظات".
اعطــاء  با�صتمــرار  املجتمعــني،  الع�صا�ــص  وطمــاأن 
ال�صمانــات البنكيــة وال�صيادية لال�صتثمــار والتنمية، 
مبينــا ان "اجلميع متفق على االإدارة الالمركزية وعدم 

و�صع اأية �صعوبات اأمامها".
ولفتت هياأة ا�صتثمار بغداد النظر٬ اإىل ان م�صكلة ملكية 

االرا�صي تعرت�ص موا�صلة تنفيذ م�صاريع اال�صكان.

وقــال رئي�ــص هيئة ا�صتثمــار بغداد �صاكــر الزملي، يف 
وقــت �صابق، اإن "عــزوف امل�صتثمرين عــن الدخول يف 
م�صاريــع ا�صتثماريــة �صخمــة كمــا هو خمطــط ب�صبب 
م�صكلــة تخ�صي�ــص االرا�صــي يف العا�صمــة بغــداد"٬ 
مبينــا اأن "هياأة ا�صتثمار بغــداد لديها اكرث من اربعني 
م�رشوعــا �صكنيــا مت تخ�صي�ــص االرا�صــي الالزمة لها 

كما مت ا�صتح�صال املوافقات النهائية لتنفيذها".
واأ�صاف الزاملــي "امل�صكلة االكرب التي تعرت�ص عملية 
موا�صلــة تنفيــذ امل�صاريــع ال�صكنية التــي تتنا�صب مع 
حاجــة مدينة بغداد هو القانون رقم 581 ال�صادر عن 
جمل�ــص قيادة الثورة املنحل"، م�صتــدركا بالقول "هذا 
باال�صافــة اىل ت�صارب ال�صالحيات بــني امانة بغداد 

ووزارة املالية حول ملكية االر�ص". 

ولفــت رئي�ــص هيئــة ا�صتثمار بغــداد االهتمــام اىل اأن 
"م�صاريــع الهياأة يف حال مت توفــري العوامل الالزمة 
لتنفيذها �صت�صاعد يف توفري فر�صة عمل الكرث من 15 

الف عامل ومتخ�ص�ص خالل املدة املقبلة".
و�رّشع جمل�ص النواب يف ت�رشين االأول من عام 2006 
قانــون اال�صتثمــار العراقي٬ الذي قيل عنــه يف حينه٬ 
اأنــه �صيفتح االأبواب علــى م�رشاعيها اأمــام اال�صتثمار 
الت�صهيــالت  مــن  الكثــري  تقدميــه  ب�صبــب  االأجنبــي٬ 
للم�صتثمريــن االأجانــب٬ وعلــى الرغم مــن اأن القانون 
كل  يف  واالأجنبــي  العراقــي  امل�صتثمــر  بــني  �صــاوى 
االمتيــازات٬ اإال اأنــه مل مينــح امل�صتثمــر االجنبــي حق 
متلــك العقار اخلا�ــص بامل�رشوع٬ وا�صتبدلــه باإعطائه 

حق ا�صتئجار االأر�ص.

بحثــت وزارة التجــارة مــع م�ــرش امكانيــة التعــاون بــني 
اجلانبــني يف توفــري مــواد ان�صائيــة مطابقــة للمو�صفــات 
التــي يعتمدها العراق وخا�صة مــواد ال�صرياميك وال�صحيات 

.PVC واالأبــواب اخل�صبيــة الـــ
وبح�صــب بيــان للــوزارة فــان املدير العــام لل�رشكــة العامة 
لتجــارة املواد االن�صائية يف وزارة التجارة عدنان ال�رشيفي 

التقى امل�صت�صار التجاري يف ال�صفارة امل�رشية ببغداد ه�صام 
ح�صــام الدين والوفد املرافق لــه لبحث امكانية التعاون بني 

اجلانبني.
واال�صتعــداد  الرغبــة  لديهــا  �رشكتــه  ان  ال�رشيــف،  واكــد 
للتعاقــد مع ال�ــرشكات امل�رشية امُل�صّنعة ملــواد ال�صرياميك 
وال�صحيــات واالأبــواب اخل�صبية الـــ) PVC ( وذلك للحاجة 
املا�صــة لها خا�صة وان املرحلة املقبلــة �صت�صهد اإعادة بناء 
واعمار املناطق املحررة والتي خ�ص�ص لها مبلغ 16 مليار 

دوالر والذي �صيكون منه جزء للمواد االإن�صائية. 
مــن جانبــه اكــد امل�صت�صــار امل�ــرشي، اأنه توجــد يف م�رش 
جتمعــات لالأعمال ت�ــرشف عليها وزارة التجــارة وال�صناعة 
امل�رشيــة وان هنــاك جمال�ــص ت�صديريــة خا�صــة باملــواد 
االإن�صائيــة وانهــا م�صتعــدة لتوجيــه الدعــوات اإىل اجلانــب 
للمــواد  امل�صنعــة  امل�رشيــة  ال�ــرشكات  لزيــارة  العراقــي 

االإن�صائية.
واأعلنــت ال�رشكــة العامــة لتجــارة املــواد االإن�صائيــة اإحدى 

�ــرشكات وزارة التجارة، يف وقت �صابــق، اتفاقها مع �رشكة 
هــوم كا�صل الرتكية يف ال�ــرشوع بتنفيذ العقد املربم بينهما 
وفــق ال�صوابــط والتعليمات، واأكد ذلك املديــر العام لل�رشكة 
العامــة لتجارة املــواد االإن�صائية عدنــان ال�رشيفي واأ�صاف 
اأنــه مت ح�صــور املديــر املفو�ص ل�رشكــة هوم كا�صــل  ال�صيد 
واثق ذاكر واأكد ا�صتعداده التام لتنفيذ العقد اخلا�ص بتجهيز 
ال�رشكــة االإن�صائيــة بـــ)152،000( طــن مــن مــادة حديــد 

الت�صليح االأوكراين وفق املوا�صفات العاملية املعتمدة.

رئيس هيأة االستثمار: 

مشكالت عائدية األراضي تعرقل المشاريع

التجارة تسعى الستيراد المواد اإلنشائية من مصر

اللعيبي يبحث التعاون مع بريطانيا 
في النفط والغاز

العراق يستعين بخبرة كوريا الجنوبية 
في جذب االستثمار

االتصاالت: ال زيادة على أجور 
خطوط االنترنت
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