
فق��د ذك��ر بي��ان ل��وزارة اخلارجي��ة ان 
الوزي��ر اإبراهي��م اجلعف��ري التقى نظريه 
ال�سع��وديَّ ع��ادل اجلب��ري عل��ى هام���ش 
اجتماع التحال��ف الدويلِّ �سّد داع�ش يف 
��ة وا�سنط��ن ،وبح��ث  العا�سم��ة الأمريكيَّ
ر الذي  مع��ه العالق��ات الثنائيَّة والتط��وُّ
�سهدت��ه خ��الل امل��دة املا�سي��ة، و�ُسُب��ل 
تعميقه��ا، وفت��ح اآف��اق جدي��دة للتعاون 

امُل�سرَتك يف املجالت كافة.
واتف��ق اجلانب��ان - بح�س��ب البي��ان - 
ب��ن  الزي��ارات  تب��ادل  ���رورة  عل��ى 
م�س��وؤويل البلدين، ومنهم وزيرا التجارة، 
وال�سناع��ة خ��الل املدة املقبل��ة لزيادة 

حجم التبادل التجاري وال�ستثمار.
اجلعف��ري اأكد حر�ش الع��راق على اإقامة 
اأف�س��ل العالق��ات م��ع اململك��ة العربيَّة 
��ة ، ُم�س��رياً اإىل اأنَّ البل��د لي��زال  ال�سعوديَّ
بحاجة اىل الدعم امل��ايل، واإعادة اإعمار 
بع��د  العراقي��ة  للُم��ُدن  ��ة  التحتيَّ البن��ى 

حتريرها بالكامل من قب�سة داع�ش.
ة عن  بدوره عبَّ وزي��ر خارجيَّة ال�سعوديَّ
ارتياح��ه لزيارة الوفد العراقيِّ للريا�ش، 
وا�سف��ًا اياه��ا باجليدة وج��اءت لتفعيل 

حجم التعاون بن البلدين.
��ة ب��الده اإلغ��اء  وك�س��ف اجلب��ري ع��ن نيَّ
الدي��ون ال�سابق��ة املرتتبة عل��ى العراق، 
ُمبيِّن��ًا �سعي بالده لفت��ح خط طريان من 
الريا���ش اإىل بغ��داد والنج��ف يف اإط��ار 

تعزيز العالقات الثنائيَّة بن البلدين.
واألق��ت مبال��غ الدين اخلارج��ي بظاللها 
عل��ى الداء القت�سادي للعراق من حيث 
تاأثريه��ا يف املوازنات العام��ة ، اإذ ادت 
الدي��ون املرتاكم��ة ، م��ن ج��راء الحداث 
التي مر بها البل��د، اىل احلاجة للتخل�ش 
منه��ا من اأج��ل الو�س��ول اىل ت�سوية تلك 
الدي��ون ملا لها م��ن اأثر وا�س��ح يف دعم 

التنمية القت�سادية.
الباح��ث القت�س��ادي فرا���ش عامر لفت 

الدي��ون  مل��ف  اغ��الق  ان  اىل  النتب��اه 
اخلارجي��ة ، ول�سيم��ا اخلليجي��ة منه��ا، 
تتطلبه��ا  الت��ي  ال���رورات  م��ن  ب��ات 
املرحل��ة احلالي��ة بغي��ة الب��دء بعملي��ة 
اذ ان تل��ك  اقت�سادي��ة حقيقي��ة  تنمي��ة 
الدي��ون تقيد القت�ساد العراقي وتفر�ش 
عليه اآليات حمددة لالنفاق ال�ستثماري 

اأثرت كثريا يف تنمية البلد.
وراأى عامر امكانية حتويل بع�ش الديون 
اخلارجية الخرى اىل ا�ستثمارات طويلة 
اأو متو�سطة الأجل بعد التن�سيق والتفاق 

مع الدول الدائنة على ذلك.
وبح�سب م�سادر ف��ان الديون ال�سعودية 

املرتتبة على العراق تبلغ نحو 15 مليار 
دولر.

و�سنفت ديون الع��راق اخلارجية على 4 
ت�سنيفات وهي كل من ديون دول نادي 
باري���ش ، ودي��ون ال��دول غ��ري الع�ساء 
الدائن��ن  ودي��ون   ، باري���ش  ن��ادي  يف 
التجاري��ن القط��اع اخلا���ش الجنب��ي، 
ودي��ون دول جمل���ش التع��اون اخلليجي 
ا�سافة اىل عقود امل�ست�سارين املحا�سبي 

والقانوين.
الع��راق  دي��ون  موق��ف  ان  اىل  ي�س��ار 
اخلارجية، ح�سب ما اعلنته وزارة املالية 
قب��ل �سنوات، يو�س��ح ان اجمايل الديون 

ال��ذي متت ت�سويتها ل��دول نادي باري�ش 
كان��ت بح��دود 51.6 ملي��ار دولر عام 
2004 وا�سب��ح نهاي��ة 2012 بح��دود 

9.444 مليارات دولر.
مت��ت  الت��ي  الدي��ون  اجم��ايل  ان  كم��ا 
ت�سويته��ا ل��دول خ��ارج ن��ادي باري���ش 
كان��ت بحدود 18.33 ملي��ار دولر عام 
2004 وا�س�بح��ت بحدود 2.712 مليار 
دولر يف 2012 ، يف ح��ن بلغ اجمايل 
الدي��ون التجاري��ة التي مت��ت معاجلتها 
 2004 ع��ام  دولر  ملي��ار   19 بح��دود 
 3.681 بح��دود   2012 يف  وا�سبح��ت 

مليارات دولر.

حمود  ن�ر  بابل،  ا�ستثمار  لهيئة  العام  املدير  اأك��د 
اأن حمافظة بابل، متثل تاريخ العراق  ال�سبت،  العنزي، 
عب احل�سارة التي قامت على ارا�سيها، مبينًا اأن هذه 

الآثار تعد نقطة جذب مهمة لال�ستثمارات العاملية.
جذب  ع��وام��ل  اأه��م  "من  اإن  بيان  يف  العنزي  وق��ال 
الإ���س��ت��ث��م��ار يف امل��ح��اف��ظ��ة ه��ي امل��ن��اط��ق الآث��ري��ة 
من  غريها  ع��ن  بابل  بها  تتميز  التي  والتاأريخية 
العالقات  تعزيز  "اأهمية  اإىل  م�سرياً  املحافظات"، 
التي  املناطق  يخ�ش  فيما  الآثار  دائرة  مع  والتعاون 
من املمكن ا�ستثمارها �سياحيًا والتي تكون قريبة من 

املناطق الآثرية املوجودة يف املحافظة".
ح�سن  بابل،  اآثار  مدير  لقائه  خالل  العنزي  واأو�سح 
م�ستوى  على  �سياحيًا  الأوىل  تعد  "بابل  اإن  العماري، 
مهمة،  وتاريخية  اآثرية  مناطق  وجود  بف�سل  العراق 
لل�سياحة  قبلة  تعد  التي  الآثرية  بابل  مدينة  اأهمها 
واحل�سارة يرتادها ال�سياح من اأنحاء العامل كافة ، كما 
متثل احل�سارة الإن�سانية على م�ستوى العراق والعامل".
من جانبه، اأثنى مدير اآثار بابل، "على اجلهود املبذولة 
يف  امللمو�ش  ودوره��ا  بابل  اإ�ستثمار  هيئة  قبل  من 
بح�سب  بابل"  حمافظة  يف  ال�سياحي  القطاع  تطوير 

البيان ذاته.
ال�سياح  اعداد  ال�سياحة، ت�ساعف  اأعلنت هيئة  اىل ذلك 
املا�سية،  ال�سهر  خالل  الهوار  مناطق  اإىل  املحلين 
األف   15 نحو  ت�سجيل  اإىل  ت�سري  التقديرات  اأن  مبينة 

�سائح خالل اأعياد نوروز.
وقال رئي�ش الهيئة حممود الزبيدي اإن “اعداد ال�سياح 
الأ�سهر  خالل  ت�ساعفت  الأه��وار  مناطق  اىل  املحلين 

املا�سية”، مو�سحا اأنه “مت ت�سجيل نحو 
���س��ائ��ح خ��الل  األ���ف   15

اأع����ي����اد 

ال�سياحة  “انتعا�ش  اأن  الزبيدي،  فقط”.واأ�ساف  نوروز 
الفنادق  جمال  يف  ا�ستثمارات  اىل  بحاجة  الهوار  يف 
اإىل  م�سريا  واجل�سور”،  والطرق  ال�سياحية  واملنتجعات 
املحافظات  يف  التحتية  والبنى  الفنادق  “نق�ش  اأن 

اجلنوبية هو املعرقل الوحيد امام حركة ال�سياحة”.
اخليون  بديع  اجلباي�ش  ق�ساء  قائممقام  هدد  ذلك  اىل 
قبل  عرقلوا  حكومين  م�سوؤولن  ا�سماء  بف�سح  اليوم 
ايام اقامة م�ساريع �سياحية يف الهوار بدوافع حزبية 
قار  ذي  حمافظ  ان  اىل  نف�سه  الوقت  يف  النظر  لفتا   ،
الذي يدعم بقوة  الوحيد  النا�ري هو امل�سوؤول  يحيى 

ملف ال�سياحة يف الق�ساء.
م�سوؤولن  ان   ، النا�رية  اخبار  ل�سبكة  اخليون  وقال 
اي��ام  قبل  وع��رق��ل��وا  منا�سبهم  ا�ستغلوا  حكومين 
م�روعن �سياحين كانا مقررين يف ق�ساء اجلباي�ش .
اىل  يذهبون  ك��ان��وا  امل�سوؤولن  ه���وؤلء  ان  واو���س��ح 
الدوائر احلكومية املخت�سة ويهددون املوظفن هناك 
 ، حزبية  بدوافع  امل�ساريع  تعطيل  على  ويرغمونهم 

متوعدا بف�سح ا�سمائهم لالعالم يف وقت قريب.
واكد ان هذه امل�ساريع مل تات للمحافظة بب�ساطة كما 
ُبذلت من اجلها جهود ذاتية �ساقة  البع�ش بل  يت�سور 

اثمرت عن اقناع امل�ستثمرين ب�رف اموالهم فيها.
النا�ري  ونوه اخليون بجهود حمافظ ذي قار يحيى 
انه امل�سوؤول احلكومي الوحيد  ، موؤكدا  يف هذا املجال 
الذي وقف بقوة لدعم ملف ال�سياحة يف مناطق الهوار.
وبن ان بقية امل�سوؤولن يف ذي قار ل يحركون �ساكنا 

مطلبا  يلبوا  ومل  حقيقيا  دعما  يقدموا  ومل 
واحدا يف جمال دعم و تطوير 

ال�������س���ي���اح���ة 

والهوار .
من جانبه ك�سف املتحدث الر�سمي با�سم هيئة ال�سياحة 
يف اإقليم كورد�ستان نادر رو�ستي عن ان اعداد ال�سياح 
نوروز  اأعياد  خالل  كورد�ستان  اقليم  ق�سدوا  الذين 

جتاوز 110 اآلف �سائح.
وقال رو�ستي ان "اعداد ال�سياح الذي زاروا كورد�ستان 
�سائح  اآلف  ال� 110  نوروز، جتاوز  اعياد  خالل عطلة 
وانخفا�ش  املاطر  اجل��و  ان  اىل  النظر  لفت  حن  يف 
درجات احلرارة وعدم تعطيل الدوام الر�سمي حال دون 

قدوم اأعداد اكرث اىل القليم".
ويحتفل ال�سعب الكوردي عموما بعيد نوروز الذي يوافق 
21 اآذار مار�ش من كل عام حيث يخرج املحتفلون اىل 
الرق�ش  حلقات  ليعقدوا  العامة  وال�ساحات  اجلبال 
ويغنوا يف مرا�سيم احتفالية تعك�ش نهاية ال�ستاء وبدء 

الربيع الذي ي�سي باجلمال واحلرية والنعتاق.
العراق  بغداد ومن و�سط  �سائحة من  وتزور جمموعات 
وجنوبه اقليم كورد�ستان لال�ستمتاع بالطبيعة اجلبلية 
يف  ايجابي  ب�سكل  ي�سهم  ما  املعتدل  والطق�ش  اخلالبة 

الو�سع القت�سادي لالقليم.
كورد�ستان  اقليم  يف  لل�سياحة  العامة  الهيئة  وكانت 
دينار  مليون   100 مبلغ  احلكومة  تخ�سي�ش  اعلنت 

عراقي، لتاأهيل وتطوير الماكن ال�سياحية وتوفري 
عطلة  اي��ام  خالل  فيها  اخلدمات 

نوروز.
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يف بح��ث �سم��ل اأ�سع��ار 160 �سلع��ة 
وخدم��ة يف 133 مدينة حول العامل 
معلوم��ات  وح��دة  �رك��ة  اأجرت��ه 
اأن العي���ش يف  اإيكونومي�س��ت، تب��ن 
�سنغافورة ل يزال الأعلى تكلفة حول 

العامل.
اأن  البح��ث  ك�س��ف  فق��د  اأم��ا عربي��ا 
العا�سم��ة الأردنية عمان هي الأغلى 
تقا�سم��ت  اإذ  املعي�س��ة،  تكالي��ف  يف 
 29 املرتب��ة  الأردني��ة  العا�سم��ة 

عامليا مع مدينة ميالنو الإيطالية.

توقع تقرير م�ريف حديث مزيدا من 
الهب��وط يف قيمة اجلني��ه الإ�سرتليني 
يف نهاي��ة العام اجل��اري، مع خروج 

بريطانيا من الحتاد الأوروبي.
وذك��ر دويت�س��ه بن��ك يف تقري��ر اأن��ه 
اأم��ام  الإ�سرتلين��ي  تراج��ع  يتوق��ع 
%15 بنهاي��ة ع��ام  ال��دولر بنح��و 
2017، لي�س��ل ق��رب م�ستوى 1.06 
دولر. واأو�س��ح البن��ك يف تقريره اأن 
توقعات��ه بانخفا�ش الإ�سرتليني جاء 
القت�س��ادي،  النم��و  تباط��وؤ  نتيج��ة 
عج��ز  يف  املتوا�سع��ة  والتعدي��الت 

اجل�ساب اجلاري لبيطانيا.

ارت��ف��ع ع���دد ح���ف���ارات ال��ن��ف��ط يف 
خالل  الأمريكية  املتحدة  الوليات 
21 من�سة،  الأ�سبوع اجلاري، بنحو 
بيكر  لتقرير �سادر عن �ركة  وفقًا 
النفطية،لأعلى  للخدمات  ه��ي��وز 

م�ستوى منذ 9 نوفمب 2015.
وذكر التقرير، اإن عدد حفارات النفط 
املتحدة  الوليات  يف  الت�سغيل  قيد 
خ��الل  ح���ف���ارا   652 اإىل  ارت���ف���ع 
اأعلى م�ستوى منذ  الأ�سبوع، م�سجال 
 631 مقابل   ،2015 نوفمب   9

حفارا خالل الأ�سبوع ال�سابق.
عن  التنقيب  حفارات  عدد  وتراجع 
خالل   155 اإىل  من�ستن  ال��غ��از 
من�سة   157 مع  مقارنة  الأ�سبوع، 

الأ�سبوع ال�سابق.

سجل حضورًا الفتًا للنظر من حيث عدد السائحين

نوروز ينعش السياحة في األهوار وبابل وكردستان

العراق يقترب من حسم ملف الديون الخارجية والتوجه نحو تنمية حقيقية 

يف الوقت الذي ك�شف فيه 
وزير اخلارجية ال�شعودي 

عادل اجلبري نية بالده اإلغاء 
الديون ال�شابقة املرتتبة على 

العراق وحت�شني العالقات 
االقت�شادية الثنائية ،اأكد 

باحث اقت�شادي اأهمية اغالق 
ملف الديون اخلارجية 

والتوجه نحو تنمية حقيقية 
وفعالة للبد.

بغداد- خاص

بغداد – متابعة  

بغداد ــ متابعة

المــواد

المــواد

الغذائية

اإلنشائية

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

1500
1250
1000
2000
2500
1750
2500
3000
2000
2000
5500

470000

450000

440000

470000

510000

250000

500000

500000

157000

160000

170000

70000

150000

25000

210000

250000

50000

15000

11500

20000

4300
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