
�رشيكا  يخلق  �أن  �ملمكن  من  م�رش  نحو  �لعر�قي  �لتحرك 
�سحريا,  حال  �سيكون  �لتوجه  هذ�   �ن  ويبدو  قويا,  وحليفا 
على �أ�سا�س تكامل �مل�سالح, و�لرتكيز على �جلانب �ل�سياحي 

�سيكون مورد� مهما للعر�ق.
�ل�سياحية,  �لدولة  خ�سائ�س  ميلك  �لعر�ق  �ن  خرب�ء  ويقول 
بابا  تفتح  �أن  ميكن  و�لأ�سورية  و�لبابلية  �ل�سومرية  فالآثار 
�لأوىل  �حل�سار�ت  يعدها  �لعامل  كل  �أن  خ�سو�سا  كبري�, 
�لدولة  من  بقيت  �لتي  �لآث���ار  �أخ��ر  جانب  وم��ن  للب�رشية, 
�لعبا�سية, و�أما �جلانب �لديني فالعر�ق ي�سم �ثار� مهمة لكل 
�لأنبياء  من  �لعديد  �لعر�ق  �ر�س  يف  يرقد  حيث  �لديانات, 
كان  �ل��دو�م  على  لكن  و�حلكماء,  و�ل�ساحلني  و�لأو�سياء 
�لعر�ق يحكمه �جلاهلون, فلم يهتمو� باجلانب �ل�سياحي, مع 

ما منلك من مقومات �سياحية مطلوبة عامليًا.
�جلانب  بخ�سو�س  �ملنطقة  يف  ر�ئ���دة  دول��ة  م�رش  وتعد 
مهما  مورد�  �ل�سياحة  من  جتعل  �أن  متكنت  وهي  �ل�سياحي, 
للدولة, بدل عن �لقت�ساد �لأعرج �ملعتمد على ثرو�ت �لأر�س, 
كما يف �لعر�ق ودول �خلليج, فم�رش حتتوي على �لغاز, لكنها 
بل  للبلد,  �لإي��ر�د�ت  لتحقيق  �لوحيد  منه م�سدرها  مل جتعل 
عمدت �ىل تنويع م�سادرها, وقد جعلت من �ل�سياحة م�سدر� 
عرب  �ل�سياحي  �لقطاع  تن�سيط  �ىل  فاجتهت  للرزق,  مهما 
�لهتمام باملناطق �لأثرية, وتهيئتها لتكون مناطق �سياحية 
متكاملة, بال�سافة �ىل ربط بقية �لأعمال بال�سياحة لتكون 

دورة �قت�سادية متكاملة.
من جانبه يرى �لعالمي ��سعد عبد �هلل �ن �ملاليني يتوجهون 
للمر�قد  �لدينية  �لزيارة  لأد�ء  و�لنجف,  كربالء  �ىل  �سنويا 
جد�,  �سعيف  م��از�ل  �ل�سياحي  �ل�ستغالل  لكن  �ملقد�سة, 
�ملنا�سبات  ��ستغالل  ميكن  حيث  �لنظر,  لإع��ادة  ويحتاج 
ب�سكل  ��ستثمارها  ممكن  للزيارة  �ملتوجه  فالوفود  �لدينية, 
ما  كل  لهم  وتوفر  للز�ئرين  �لر�حة  تعطي  بحيث  �أف�سل, 
يحتاجوه, باملقابل نتح�سل على �إير�د�ت �كرب, و�عتقد يجب 

تكون  و�لرب�مج  �لوفود,  لكل  برنامج  يكون  �أن 
مو�سوعة من قبل �ملحافظتني 

و�جل�����ه�����ات 

�لتي تدير �لعتبات �ملقد�سة, بحيث يتحقق �لز�ئر على فائدة 
�لق�سوى, نحتاج فقط خلطط و�إر�دة خ�سو�سا �أن �ملحافظتني 
�ألن �أف�سل من ناحية �لبنية �لتحتية مبا يتنا�سب مع �سكلها 

�لديني.
نهو�س  كيفية  على  مثال  بابل  حمافظة  من  �سنتخذ  وهنا 
من  مهم,  م��ورد  �ىل  يتحول  بحيث  �سياحيا,  �ملحافظات 
�ملمكن �أن تتفق حمافظة بابل مع م�رش, لل�سعي لإقامة ثورة 
�أول  يكون  وهذ�  للعامل,  قبلة  بابل  تتحول  بحيث  �سياحية 
ل�ستقبال  موؤهلة  تكون  �ل�سياحية, حتى  �ملو�قع  تاأهيل  عرب 
�لوفود �لعاملية, و�لأمر �لأخر بناء فنادق ر�قية قرب �ملوقع 
ومدن  متكاملة,  �سياحية  مدينة  بناء  �أهمية  مع  �ل�سياحية, 
مالٍه حديثة و�سينمات وم�سارح حديثة, يف بابل مع فنادق 
جتهيز  �ىل  بال�سافة  �سناعية,  بحري�ت  �إن�ساء  مع  وفلل, 
ومتطورة,  ممتازة  نقل  ب�سبكة  �ل�سياحية  و�ملناطق  �ملدينة 
ميلك  بابل,  حمافظة  يف  مطار  وجود  �أهمية  �ىل  بال�سافة 

�لقدرة على ��ستيعاب �لرحالت �جلوية.
وهذ� �لأمر �أول ينعك�س �إيجابا على �ملحافظة, حيث �ستنتع�س 
لالأيدي  �ستحتاج  بل  للعاطلني,  وظائف  وتتو�فر  �قت�ساديا, 
�ستتغري  �لعر�ق, ومعها  �لعاملة و�خلرب�ت من كل حمافظات 
�ل�رشكات  مع  تعاون  عرب  تطبق  �أن  للفكرة  وميكن  �لعقلية, 
نحو  بابل  تنطلق  وعندها  بال�سياحة,  �ملتخ�س�سة  �مل�رشية 
�لعاملية, بدل عن �لو�سع �لبائ�س �حلايل, نتيجة حكم �جلهال 

و�سيطرت حمدودي �لأفق على مركز �لقر�ر.
م��ورد�  �ل�سياحة  م��ن  جنعل  لكي  ��سعد  �لع��الم��ي  وي��ق��ول 
جتعل  �أمور  ملجموعة  نحتاج  فاأننا  �لنفط,  �إير�د�ت  ي�ساهي 
�ل�سياحة تنجح, وهي:�حلاجة �ىل مطار�ت متطورة  منظومة 
مع  ترتبط  و�حللة,  و�لعمارة  و�لب�رشة  وبابل  �لنا�رشية  يف 
�لرحالت من كل  �لعاملية, وتكون مهياأة ل�ستقبال  �خلطوط 

�حلياة  لتطور  رئي�سي  �رشط  �لأم��ر  وهذ�  �لعامل, 
يف  و�ل�سياحية  �لق��ت�����س��ادي��ة 

�ل���ع���ر�ق ك��ك��ل, 

مع  و�رش�كة  ��ستثمارية  لروؤية  فقط  ويحتاج  وهو ممكن جد� 
�ل�رشكات �لعاملية بالتز�من مع �لرتكيز على �جلانب �لرقابي 

وحما�سبة �أي فا�سد كي نحفظ �حللم من �ل�سياع.
�ل�سياحية  �ملدن  تربط  �سياحية  قطار�ت  �سبكة  �ىل  نحتاج 
و�مل�سارح  بال�سينمات  �ملالهي  مب��دن  �لأث��ري��ة  باملو�قع 
�أف�سل  �ل�سياحية  �ل��وف��ود  ��ستثمار  ميكن  كي  و�لأ���س��و�ق, 
�لنقل �ملريح  لل�سائح,  ��ستثمار, باملقابل تقدمي خدمة ر�قية 
و�ل�رشيع يجعل من �جلغر�فية �ل�سا�سعة قرية �سغرية, ويحبب 

�لنا�س لتكر�ر �لزيارة, وبالتايل ترتفع مو�رد �ل�سياحة.
وفنادق  �ل�سيخ  �رشم  مثل  �سياحية  مدن  لبناء  نحتاج  كما 
بتوثيق  �لأمر ممكن  , وهذ�  �أ�سو�ق  وفتح  و�سينمات وم�سارح 
�ل�رش�كة مع �جلانب �مل�رشي,و�لعمل على تكر�ر جتربة �رشم 
�أول ي�ستفيد منه  �أو مي�سان مثال, وهذ� �لأمر  �ل�سيخ يف بابل 
وقتي,  ولي�س  د�ئم  كحليف  معنا  ويربطه  �مل�رشي  �جلانب 
�لوعي  يف  تغري  ويتح�سل  �لعمر�نية  �حلركة  تنتع�س  وثانيا 
و�لثقافة ويتح�رش �لبلد ويغادر �لبد�وة �ىل غري رجعة, فهي 
خطوة كان يجب �أن تكون منذ ع�رش �سنو�ت, لول �لتخلف �لذي 

يتحكم بكر�سي �لقر�ر.
وحتفظ  �ل�سياحي,  �لعمل  تنظم  لقو�نني  �حلاجة  عن  ف�سال 
وحتمي  لال�ستثمار,  �ساحلة  بيئة  وتلقى  �ل�رشكات,  حقوق 
�لرعاع,  وه��رج  �ملتخلفني  تخلف  من  �ل�سياحية  �ملنظومة 
و�إفهام من ل يفهم �أن �ل�سياحة لي�ست دعارة, بل �أن �لبلد�ن 
وتعدها  بال�سياحة,  تهتم  و�ل�سعودية  �إير�ن  مثل  �لإ�سالمية 
م�سدر� مهم لالإير�د�ت �لوطنية, بل عن طريق �ل�سياحة ميكن 

�أن نن�رش فكرنا ويفهم �لنا�س هويتنا, عرب �لختالط 
مع �لآخرين.
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�لنف��ط  �سع��ود  �إن  حملل��ون  ق��ال 
دولر�ً   53 م�ست��وى  م��ن  و�قرت�ب��ه 
يدع��م �سعود �أغلب �أ�سو�ق �خلليج يف 
جل�س��ة يوم �لأح��د, وذلك عق��ب قر�ر 
�أوب��ك بخف�س �إنت��اج �خلام للحد من 

تخمة �ملعرو�س �لعاملي.
و�رتفعت معظ��م �لأ�س��و�ق �خلليجية 
بنهاي��ة �جلل�سة �ملا�سي��ة, و�نتع�ست 
�لبور�سة �ل�سعودية مدعومة ب�سعود 
�لبرتوكيماوي��ات  قط��اع  موؤ���رش 
%3.5. و�سجل خ��ام برنت �رتفاعًا 
ن�سبت��ه  بلغ��ت  �ملا�سي��ة  �جلمع��ة 
دولر�ً   52 �إىل  لي�س��ل   0.9%
للربميل ر�بح��ًا 52 �سنتًا, وز�د خام 
غ��رب تك�سا���س �لو�سي��ط �لأمريك��ي 
%1.2 �إىل 51.68 دولر�ً للربميل.
وق��ال �أحم��د عقل �ملحل��ل يف �أ�سو�ق 
�مل��ال, �إن عودة �لنف��ط فوق م�ستوى 
و�قرت�ب��ه  للربمي��ل  دولر�ً   52
مل�ستوي��ات -53 54 دولر�ً خ��الل 
�ل�سب��وع �ملا�س��ي م��ن �ملتوق��ع �أن 
يزي��د م��ن مكا�س��ب �أغل��ب �لأ�س��و�ق 

�خلليجية يف جل�سة �لأحد.

�رتفع �سع��ر �لذهب �لعر�قي من عيار 
192 �ل��ف دينار للمثقال  21,  �ىل 
�لو�ح��د.  وبل��غ �سعر �لذه��ب �لعر�قي 
�لف��ا   192 �لي��وم,   21 عي��ار  م��ن 
و375 دينار� عر�قيا, يف حني �سجل 
يف �ليومني �ل�سابقني 191 �لف ينار 
للمثقال �لو�حد. ي�سار �ىل �ن �ملثقال 
�لو�ح��د م��ن �لذه��ب ي�س��اوي خم�سة 

غر�مات.

�أعلنت جلنة �لطاقة يف جمل�س دياىل, 
���رشوع وز�رة �لنف��ط مب���رشوع بن��اء 
ثالث من كربى حمطات تعبئة �لوقود 
د�خ��ل �ملحافظ��ة, يف ح��ني توقع��ت 
�جنازه��ا نهاي��ة ع��ام 2017.وق��ال 
نائ��ب رئي�س �للجنة عامر �لكيالين �إن 
"وز�رة �لنف��ط �رشع��ت مب�رشوع بناء 
ثالثة حمطات ه��ي �لأكرب من نوعها 
د�خ��ل حمافظ��ة دي��اىل ومبو��سفات 

حديثة ومتطورة".

خبراء : االتفاق العراقي المصري خطوة مهمة في مجال تطوير السياحة الوطنية

مقترح لتسويق االستثمار الوطني

السندات الحكومية تحقق عوائد مرتفعة للعراق
ويقول �لكادميي �لقت�سادي �لدكتور عماد 
غري  �ل�ستثمار�ت  �ن  �ل��ع��اين  علي  حممد 
�ملبا�رشة تتجه عادة نحو �ل�سوق �لتي متتاز 
�سبه  �و  ن�سبيا  منخف�سة  خماطرة  بدرجة 
و�لور�ق  �ل�سند�ت  ��سو�ق  ل�سيما  معدومة 

�ملالية.
يرتبط  �لعائد  معدل  �ن  �لك��ادمي��ي  ويبني 
ب���درج���ة �مل��خ��اط��رة �ل��ت��ي ي��ت��ع��ر���س لها 
يدخالن  لنهما  وثيقا  �رتباطا  �ل�ستثمار 
�سيما  ول  �ل�ستثمار�ت  تقييم  يف  �سوية 
�ن  �ىل  م�سري�   , �ملالية  �ل�سوق  ��ستثمار�ت 
�لعائد  على  يعتمد  ل  �ل�ستثمار  قر�ر  �تخاذ 
�ملتوقع فح�سب و�منا ير�عي درجة �ملخاطرة 
وذلك ملدى تاثريها يف ذلك �لعائد , ويكون 
�لتي  �ملخاطرة  بدرجة  �لعائد  معدل  قيا�س 

يتعر�س لها .
�ملخاطرة من  درجة  تاأتي   : �لعاين  و��ساف 
خالل �لعديد من �لقنو�ت وتتمثل يف نوعني 
و�ملخاطرة  �لفائدة  ��سعار  خماطر  �برزهما 
��سعار  خماطرة  �ت�ساح  ,موؤكد�   �لئتمانية 
يف  �حل��ا���س��ل  �لتغيري  خ��الل  م��ن  �ل��ف��ائ��دة 
�سكال  تاأخذ  �لتي  �لفائدة  ��سعار  م�ستوى 
��سو�ق  ول�سيما  �ملالية  �ل�سو�ق  يف  متميز� 
��سعار  حتديد  يف  يعتمد  �ذ   , �مل�ستقبليات 
��سعار  ��ستناد� �ىل  �لتعامل  �لعقود وم�ستوى 

�لفائدة �ل�سائدة يف �ل�سوق .
من جانب �خر تكون �لفائدة �سديدة �لرتباط 
�ل�سند�ت  �سيما  ول  �ملالية  �لور�ق  با�سعار 
ب�سكل  يظهر  �ل��ف��ائ��دة  ��سعار  فانخفا�س 

�رتفاع يف ��سعار �ل�سند�ت.
�لخرى  �ملخاطرة  �ن  �ىل  �لنظر  لفت  �لعاين 
ل  عندما  وتن�ساأ  �لئتمانية  �ملخاطر  هي 
يف  �لعقد  تنفيذ  �ملتعاقدين  �ح��د  ي�ستطيع 
فهناك  �ل�����س��د�د  يتاأخر  �و  �مل��ح��دد  �مل��وع��د 
�ملتعاقدين  �ح��د  �فال�س  �و  ف�سل  �حتمال 
��سهر  ولعل   ,  ) �ملدين   ( للدين  �مل�سدرين 

يف  حدثت  �لتي  هي  �لنوع  هذ�  من  حادثة 
عام 1974 عندما �علن �حد �لبنوك �خلا�سة 
�لغربية  �مل��ان��ي��ا  يف   ) �ستات  ه��ري  بنك   (
, و��سبح  �ل�سوق  �فال�سه خالل �ساعات عمل 
تنفيذ  عدم  خطر  على  يطلقون  �ملتعاملون 
)هري  خطر  مو�عيدها  يف  وت�سويتها  �لعقود 

�ستات( .
�ن  �ملتويل  يا�رش  �لقت�سادي  �خلبري  ويرى 
لال�ستثمار  حقيقي  ت�سويق  �ىل  يفتقد  �لعر�ق 
�هم  �ح��د  ه��ي  �ل��ط��اردة  �لبيئة  تكون  وق��د 
�سمن  ت��ن��درج  معاجلتها  ول��ك��ن  �ل���س��ب��اب 

مفاهيم علم �لد�رة وفن �لت�سويق.
وجتربة عر�قية ر�ئدة قريبة جد� من متطلبات 
ت�سويق �ل�ستثمار بطريقة مثالية وذكية جد� 
عاملي  مو�سيقار  �قرتحها  بفكرة  تلخ�ست 

عر�قي باطالق م�رشوع �ألق بغد�د.
��ستح�سان  نال  �لذي  �ملقرتح  هذ�  وي�سيف 
�لقطاع �خلا�س وتبنته جهات حكومية حيث 
ت�سمن �ملقرتح �لعمل على تطوير 22 �ساحة 

�لتربعات  طريق  عن  بغد�د  �لعا�سمة  يف 
�لبلد �ملالية من جر�ء  و�ل�سبب قطعا ظروف 

تناق�س مو�رد �لنفط.
و�قع ملمو�س حني  �ىل  �لفكرة حتولت  وهذه 
�سخية  مببالغ  بالتربع  جهات  عدة  ب��ادرت 
بغد�د  �ساحات  �ىل  �حلياة  �عادة  مبقدورها 
و�لعربية  �لقليمية  للدول  منار�  كانت  �لتي 
�لطبيعية  و�لندثار�ت  �لظروف  �عيتها  لكن 
�دت �ىل ت�سويه �سورها �جلميلة .و�سدد �ليوم 
�خلا�س  �مل�رشيف  �لقطاع  مبادر�ت  جاءت 
للتربع من �جل بغد�د و�ظهارها بحلة جميلة 
مالذ�  لتكون  وتر�ثها  بعمقها  تليق  جديدة 
�لظروف  تعب  �عياها  �لتي  �لعر�قية  للعائلة 

لت�ستمتع بجمالها.
�ل�ستثمار؟  بت�سويق  �مل�رشوع  ما عالقة هذ� 
�ملبا�رشة  �ن  �حلقيقة  ي�����س��األ  �سائل  رب 
�لفنية  �للجنة  �نتهت  �ن  بعد  �مل�رشوع  بهذ� 
�ل�ست�سارية من و�سع �لت�ساميم �لولية �منا 
�ستهيئ �لذهان �ىل وجود فر�س ��ستثمارية 

قد  �ل�ستثمارية  �لبيئة  و�ن  حقيقي  وعمل 
حت�سنت ولي�ست كما يت�سورها �لبع�س.

وي�سرت�سل بت�رشيحه �ن كلفة �مل�رشوع �لتي 
�ستن�سط  �و �كرث  ب��ستة مليار�ت دينار  قدرت 
للعاطلني  عمل  فر�س  وتهيئ  �لعمل  �سوق 
جاذبة  بيئة  �ىل  يطمئن  �مل�ستثمر  جتعل 

جديدة.
و��سار �ملتويل �ىل �ن هناك �سبع مر�حل يف 
م�رشوع �ألق بغد�د ,عد� تطوير �ل�ساحات , هي 
�ل�سالم  نافورة  �ن�ساء  �لر�سيد  �سارع  تطوير 
و�ع��ادة  للح�سارة  عاملي  متحف  و�ن�ساء   ,
�لرحمن  جامع  �لعبا�سي  �ملتحف  تطوير 
,ومتحف �ل�سمع, وتاأهيل مناطق �أثرية جامع 
�خللفاء, ��سافة �ىل تاأهيل مقطع نهر دجلة 
�ل�ستثمار  ت�سويق  �همية  تكمن  ببغد�د,هنا 
لكن   , مكملة  �سياحية  م�ساريع  �ستفرز  حيث 
�لغريب �ن هياأة �ل�ستثمار مغيبة يف �للجنة 
بت�سويق  ت�سهم  لكي  ��سافتها  من  لبد  لذ� 

�ملر�حل �لالحقة.

تتمثل امل�شكلة التقليدية 
عند امل�شتثمر املحلي اأو 
االجنبي ،وال �شيما يف 

ال�شوق املالية ،يف ايجاد 
التوازن بني معدل العائد 
ودرجة املخاطرة املتعلقة 
به ، اذ يحاول با�شتمرار 
البحث عن الو�شيلة التي 

متكنه من تعظيم العائد 
الكلي املتوقع من حمفظته 

يف ظل درجة املخاطرة 
التي يعتقد انها منا�شبة.

بغداد – خاص

بغداد - 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

1250
1350
1250
3500
2750
1500
2500
3250
4000
2500
5500

470000

450000

440000

470000

510000

250000

500000

500000

157000

160000

170000

70000

150000

25000

210000

250000

50000

15000

11500

20000

4300

حركة 
الطائرات

FZ211 IA966QR458IF762 Z4100 RJ810IA244IA124 ABY368 TK1202IA124IRA3427 IA152 IA948IA102IA918
دبي القاهرةالبحرين-نجفسليمانية باكودبيعمان الشارقه طهراندوحهاسطنبول اربيل سلميانيةدبيستوكهولماربيل

الرحلة 

المدينة

09:50 15:0015:30 15:00 12:3010:0017:00 16:30 10:3016:1015:45 10:00 11:1511:0010:0015:00 وقت المغادرة

09:15 12:0015:1013:00 14:00 11:0009:0009:00 15:50 09:009:0013:30 09:30 11:0000:1012:00 وقت القدوم


