
ق��ال رئي���س هيئة  ا�شتثم��ار بغداد �شاك��ر الزاملي يف 
حدي��ث خا�س للجورنال "اإن هيئة اال�شتثمار ت�شتقبل 
امل�شاريع التي تكون ممولة من القطاع اخلا�س ولي�س 
من الدولة، اأما امل�شاريع اخلدمية كاالك�شاء وخدمات 
املج��اري، و�شب��كات املياه فتق��وم بها امان��ة بغداد، 
يف داخ��ل واط��راف العا�شم��ة، الفتا االنتب��اه اىل ان 
تل��ك امل�شاري��ع بحاجة  اىل تخ�شي���س االموال داخل 
املوازن��ات ويف ظل االزمة املالي��ة توقفت العديد من 
امل�شاريع اخلدمية والرتفيهية يف العا�شمة واطرافها 

. "
واأ�ش��اف "ان املنا�ش��دات م��ن قبل جمل���س املحافظة 
للحكومة ب���رف املخ�ش�شات لكونه��ا موجودة يف 
املوازنة  لتقدمي خدمة للمواطن يف ما يخ�س االك�شاء 
و�شب��كات املي��اه وال���رف ال�شح��ي ، يف االط��راف 
ال�شتة للعا�شمة، وان قلة ال�شيولة ت�شاهم ببطء �رف 

امل�شتحقات املالية للم�شاريع املقدمة .
وتاب��ع "ان اخلطط اال�شرتاتيجية اليوم 
و�شم��ن �شيا�شي��ة 

اال�شالح تدفع بالقطاع اخلا�س اىل نيل اكرب جزء من 
امل�شاريع اال�شتثمارية ليتم رفع عبء كبري عن الدولة 
باالخ���س الدفع وال�رف املايل الن القطاع اخلا�س 
ميلك �شيولة نقدية ت�شاعد يف اجناز امل�شاريع با�رع 
وقت واقل كلفة، الفت��ا االنتباه اىل ان امل�شاريع التي 
ياأخذه��ا القطاع اخلا�س على عاتقه هي م�شاريع تدر 
ربح��ًا بعد اجناز امل���روع فالقطاع اخلا�س ال يدخل 
م�شاري��ع  غري مربحة اما امل�شاريع اخلدمية فهذه من 

اعمال الدولة لكونها م�شاريع حتتاج اموااًل كبرية .
وا�شار اىل ان جمل�س املحافظة ميلك م�شاريع خمتلفة 
ال�شناع��ي  والقط��اع  واخلدم��ي  ال�شح��ي  كالقط��اع 
والقط��اع ال�شياح��ي والتعليمي والرتفيه��ي والزراعي 
، مبين��ا اىل ان هن��اك م��ا يق��رب م��ن %50 من تلك 
امل�شاريع موجودة عل��ى االر�س وقد وفرت امل�شاريع 
اال�شتثماري��ة ما يقرب م��ن 30 الف فر�شة عمل حتى 
االن واك��ر م��ن 16 م�روع��ًا ا�شكاني��ًا ومت الت�شكني 

باغلب  تلك امل�شاريع كمجمعات الزهور واليمامة ".
ولفت الزاملي النظر اىل قرب افتتاح اكرب مركز جتاري 
يف العا�شم��ة بغداد هو م��ول بغداد يف احلارثية الذي 
يحت��وي على فندق ومركز جت��اري وجممع طبي، كما 
اأن بابل��ون م��ول يف طريق��ه لالفتت��اح وم��ول زيونة 
نهاي��ة �شهر رم�ش��ان والعمل جاٍر 
افتت��اح  عل��ى 

م�شت�شفيات يف القريب العاجل ".
من جهته��ا قالت ع�ش��و جلنة االقت�ش��اد واال�شتثمار 
خا���س  حدي��ث  يف   احلام��دي  ميث��اق  النيابي��ة 
)للجورن��ال ( "ان رئا�ش��ة ال��وزراء ت�شتقبل اي مقرتح 
م��ن اي وزارة او حمافظ��ة ويتم الت��داول به من خالل 
اجتماع العبادي كل يوم ثالثاء، ويتم الت�شويت عليه 
من قبل ال��وزراء او جمل�س الوزراء ، الفتا االنتباه اىل 
ان الع��راق قد اتفق �شابقا على م��ا يعرف باال�شتثمار 
والدفع باالجل لكنه �شيكبل املوازنة االحتادية مبالغ 

مالية عالية جدا .
وا�شاف��ت "ان القطاع اخلا�س متع��اون جدا وب�شمن 
ال�شياق��ات التي مت و�شعه��ا لال�شتثمار لكن امل�شاريع 
واع��ادة االعم��ار او�شلت��ا احلكومة اىل دي��ن  للقطاع 
اخلا���س مببال��غ مالية عالي��ة، وعدم وج��ود ال�شيولة 
واالزمة املالية جعل��ت الدولة ال متلك امكانية ت�شديد 
تلك الديون ومن ثم قو�شت الفر�س يف اخذ املزيد من 

امل�شاريع اال�شتثمارية ".
وتابعت احلامدي " اأن جلنة االقت�شاد اقرت تعديالت 
كث��رية على قوانني اال�شتثم��ار املحلي واالجنبي وان 
اي خ��رق يف بنود تلك القوانني ف��اإن العراق يلجاأ اىل 
املحاك��م املحلية واالجنبية ل�شمان حق الطرفني يف 
الذهاب للق�شاء، وقد قمن��ا بخطوة القرو�س ال�شكنية 
كي ن�شاعد يف امكانية التملك لل�شقق ال�شكنية من قبل 
املواط��ن ، الفت��ا االنتباه اىل ان الع��راق اخذ  العديد 
من القرو���س الدولية الغرا�س 
ع��ة  ل�شنا ا

والزراع��ة وامل�شاريع اال�شكانية لكن الجدوى من تلك 
القرو�س ب�شبب البريوقراطية والف�شاد املايل" .

واعربت حمافظة بغداد قي وقت �شابق عن ا�شتعدادها 
لتنفي��ذ م�شاريع خدمية يف ع��دة مناطق يف االطراف 
بع��د موافق��ة رئي�س ال��وزراء حيدر العب��ادي و�رف 

التخ�شي�شات".
وق��ال املحافظ عط��وان العطواين، يف بي��ان  �شحفي 
ان  املحافظة على ا�شتعداد تام لتنفيذ م�روع اك�شاء 
املحمودية حال ���رف التخ�شي�شات خ�شو�شا بعد 
موافق��ة رئي���س ال��وزراء على تنفي��ذ خم�ش��ة م�شاريع 
مهمة يف مناطق االطراف من �شمنها اك�شاء الق�شاء 
وا�ش��اف، ان املحافظ��ة ما�شي��ة نح��و تنفي��ذ اه��م 
امل�شاري��ع اخلدمي��ة يف مناطق االط��راف، ال�شيما يف 
جم��ال االك�ش��اء واملج��اري وامل��اء، ج��اء ذلك خالل 
جولة ميدانية قام بها املحافظ يف ق�شاء املحمودية 
�شمل��ت مبن��ى الق�ش��اء واملجل���س البل��دي وم�شت�شفى 
املحمودي��ة الع��ام وال�شوق ال�شعبي وعق��د اجتماعات 

امنية ولقاءات باالهايل.
وعق��د املحاف��ظ، بح�ش��ب البي��ان،  اجتماع��ا امني��ا 
بقيادات الق�شاء من اجل بحث اخلطط االمنية الكفيلة 
بتوفري احلماية للمواطنني وتقدمي خمتلف الت�شهيالت 
الت��ي ت�شهم يف عملية ان�شيابية املرور من املحمودية 

واليها.
وتاب��ع البي��ان، كما التق��ى املحافظ وجه��اء و�شيوخ 
وممثل��ي الق�شاء لالط��الع عن كثب عل��ى متطلباتهم 
وتق��دمي خمتل��ف ا�ش��كال امل�شاع��دة والوق��وف عل��ى 
احل��ول  بو�ش��ع  وااليع��از  اخلدمي��ة  امل�ش��اكل 

املنا�شبة لها. 
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اقتصاديات العراق بانتظار إطالق تخصيصاتها 

المشاريع االستثمارية البغدادية.. توقف مشروط بانتظار السيولة 
بغداد – فادية حكمت 

أوبك وتخمة المعروض.. 
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ألول مرة بعد 2003..
 استخدام المتفجرات في مقالع السمنت 

عقدت وزيرة االعمار واال�شكان والبلديات العامة اآن نافع اأو�شي اجتماعا مع 
اللجنة املخت�شة ال�شتثمار طريق املرور ال�ريع رقم )1( او ما ي�شمى الطريق 

الدويل ال�ريع الرابط بني العراق واالأردن و�شوريا.
وعق��د االجتم��اع برئا�شة االو�شي يف مقر ال��وزارة ، وبح�ش��ور وكيل الوزارة 
ا�شت��ربق ال�شوك وممثلي عن وزارتي )الداخلي��ة ، التخطيط( وهيئة اال�شتثمار. 
وذك��رت الوزيرة، يف بي��ان �شحفي، خالل االجتم��اع ان "اللجنة امام مهمة 
وطنية كبرية يف اختيار اجلهة  املنفذة التي �شتقوم با�شتثمار الطريق وادارة 

وت�شغيل منفذ طربيل احلدودي ما يتطلب منا الدقة وال�رعة يف اإجنازه 
وا�شاف��ت ان��ه بن��اًء عل��ى تكليفن��ا برئا�ش��ة اللجن��ة املخت�شة باع��داد العقد  
اال�شتثم��اري اخلا���س باإع��اة تاأهي��ل وتاأمني طري��ق املرور ال�ري��ع  ح�شب 
االم��ر الديواين ال�ش��ادر من االمانة العامة ملجل�س ال��وزراء فقد متت مناق�شة 
متطلب��ات اع��داد فق��رات العقد الأ�شتثم��ار وتاأمني الطريق ال��دويل الرابط بني 

بغداد واحلدود االأردنية من النواحي الفنية واالأمنية واالقت�شادية 
واأو�شح��ت الوزي��رة اأن ال�رك��ة امل�شتثم��رة �شتت��وىل اإع��ادة تاأهي��ل الطريق 
واجل�ش��ور املقام��ة علي��ه و�شيانته على نح��و متوا�شل واإ�ش��الح التخ�شفات 
احلا�شل��ة فيه واإنارت��ه واإقامة حمطات ا�شرتاحة و�شاح��ات وقوف للعجالت 
وور���س �شيان��ة للمركب��ات املارة علي��ه وحمطات وق��ود، ف�شاًل ع��ن اإقامة 
ال�شي��اج العازل على جانبي الطريق ل�شم��ان عدم عبور احليوانات والعربات 
ب�ش��كل يتعار���س م��ع نظام ال�ش��ري فيه ويت�شب��ب باحلوادث، اأم��ا عن اجلانب 
االأمني ف�شيتوىل امل�شتثمر تاأمني جانبي الطريق بعمق خم�شة كيلومرتات من 
كل جهة، وتابعت االو�شي ان "االجراءات املذكورة اآنفًا �شتتم باإ�راف اللجنة 
املخت�ش��ة من وزارة االعم��ار واالإ�شكان والبلديات العام��ة يف اجلانب الفني 

ووزارة الدفاع والداخلية يف اجلانب االأمني واملروري”.

ك�شف م�شوؤول حملي يف حمافظة نينوى اأم�س االحد عن الغاء جمل�س الوزراء 
جميع مواقع الدوائر البديلة التابعة للمحافظة �شواء داخلها ام خارجها

وكان��ت احلكومة املحلية يف نينوى قد ا�شطرت بع��د اجتياح تنظيم داع�س 
ملدين��ة املو�شل يف اأوا�ش��ط عام 2014 اىل افتتاح مواق��ع بديلة لدوائرها 

لغر�س مت�شية اأمور ال�شكان 
وق��ال امل�ش��وؤول، ان جمل�س الوزراء الغ��ى مواقع الدوائ��ر التابعة ملحافظة 
نين��وى البديلة كافة واأوق��ف نفقاتها املالية ابتداًء من يوم ام�س االحد 28 
/5/ 2014، واأ�ش��اف امل�ش��در ان جمل���س ال��وزراء �ش��كل جلن��ة "كب��رية" 

ملتابعة عودة تلك الدوائر فورا اىل مدينة املو�شل.

اأعلن��ت ال�ركة العام��ة لل�شمنت العراقي��ة اإحدى ���ركات وزارة ال�شناعة 
واملع��ادن ا�شتخدام معم��ل �شمنت كربالء التابع له��ا متفجرات لالغرا�س 
املدني��ة لغر���س قل��ع ال�شخ��ور واإنتاج حج��ر الكل�س والأول م��رة بعد عام 
2003. وقال مدير اإعالم الوزارة لوؤي الوائلي يف بيان �شحفي ان العملية  
بدع��م ومتابعة م��ن قبل وزير ال�شناع��ة واملعادن حممد �شي��اع ال�شوداين 

وباإ�راف من وزارة الدفاع 
وب��ني اأن "ال�رك��ة وبعد جهود كب��رية ومتوا�شلة م��ن اإدارتها متكنت من 
ا�شتح�ش��ال املوافق��ات الر�شمية االأ�شولي��ة ال�شترياد متفج��رات من مادة 
]االنف��و[ املتفج��رة وا�شتخدامها يف عملي��ات التفجري لقل��ع ال�شخور بدال 
م��ن الك�شارات واإنتاج حج��ر الكل�س من املقلع ملعمل �شمنت كربالء التابع 

لل�ركة وامل�شتثمر من قبل �ركة الفارج الفرن�شية 
ولف��ت االنتب��اه اإىل اأن ا�شتخدام خم�شة اأطنان من م��ادة ]االنفو[ نتج عنه 
30 الف طن من مادة حجر الكل�س ومن ثم م�شاعفة اإنتاج املقلع مقارنة 
با�شتخ��دام الك�شارات اإذ اأن ا�شتخدام 10 ك�ش��ارات يف اليوم الواحد اليزيد 

اإنتاجها على خم�شة اآالف طن من حجر الكل�س 
واأكد الوائلي اأن هذه العملية انعك�شت ب�شكل اإيجابي وملمو�س على اإنتاجية 

املعمل املذكور وب�شكل كبري وم�شاعف النتاج مادة ال�شمنت. 

  اكد رئي�س الهيئة الوطنية لال�شتثمار، الدكتور �شامي 
االأعرج��ي، ان الع��راق يويل معرك��ة البن��اء واالإعمار 
اأهمية ال تقل عن املعركة الع�شكرية �شد قوى التطرف 
وع�شاباته��ا االإرهابية.واأ�شاف يف ت�ريح �شحفي، 
ان جه��ود اع��ادة االإعم��ار �شتب��داأ قريبا وهن��اك دور 
للقط��اع اخلا�س العراقي واالجنبي للدخول ب�ركات 
واعدة الإعادة االإعمار، ر�شالتنا حتمل االأمل والطموح 

.
 مبين��ا  انن��ا عل��ى اأعت��اب الن���ر الكب��ري  واملرحلة 
املقبلة مرحل��ة البناء واالعمار وه��ي ال تقل �شعوبة 
ع��ن املرحل��ة الع�شكري��ة والتح��دي فيه��ا كب��ري؛ حتد 
اإن�ش��اين واقت�ش��ادي وجمتمع��ي” واأك��د ان��ه �شتكون 

لل���ركات االأردنية ورجال االأعمال االأردنيني فر�شة 
للم�شارك��ة يف م�روعات اإع��ادة االإعمار، الفتا النظر 
اإىل االجتم��اع ال��ذي �ش��م رج��ال اأعم��ال عراقي��ني 
واأردنيني، كانوا رافقوا الرئي�س العراقي فوؤاد مع�شوم 
يف زيارت��ه االأخ��رية اإىل عمان، وق��ال:  حققنا نتائج 
جي��دة م��ن خالل لق��اءات مع رج��ال اأعم��ال اردنيني 
وعراقي��ني واجلانب الر�شم��ي يف البلدين وان �شاء اهلل 
يف امل�شتقبل القريب يعاد فتح معرب طريبيل والطريق 

الدويل . 
واأ�شار اإىل اأن جمل�س الوزراء العراقي احال على �ركة 
اأمريكي��ة عطاًء لتوف��ري احلماية واإع��ادة اإعمار وبناء 
الطريق الدويل بني بغداد وعمان من اجلانب العراقي، 
وتاأمينه وتوفري اخلدمات املهمة للم�شافرين وتطوير 
املع��رب ذات��ه، موؤكدا ان ه��ذه ال�رك��ة من�شوية حتت 

ائت��الف ���ركات تقدم الدع��م االقت�ش��ادي املطلوب 
للع��راق. وبني ان العراق تبن��ى خطة خم�شية )2018 
– 2022( تراع��ي متطلب��ات الربنام��ج املعتمد مع 
�شن��دوق النقد ال��دويل لتنويع م�ش��ادر الدخل للعراق 
وعدم االعتم��اد على النفط كم��ورد ا�شا�شي، وا�شالح 
اقت�شادي لل�ركات اململوكة للدولة، وهذه مرتكزات 
اخلطة اخلم�شية حيث �شتك��ون للقطاع اخلا�س ح�شة 
كب��رية فيه��ا. واأ�شاف ان��ه �شيتبع ذلك خط��ة خم�شية 
اأخرى تركز على اإع��ادة االقت�شاد العراقي للقطاعات 
اال�شا�شية بالرتكيز على النفط والغاز وزيادة االنتاج 
وتنوي��ع امل�شتقات، وبن��اء �شناعات تقوم على هذين 
املوردي��ن للح�ش��ول على قيمة م�شاف��ة اأكرب، وكذلك 
الرتكيز على ال�شناع��ة والزراعة وال�ركات اململوكة 
م��ن الدول��ة وزي��ادة تناف�شيته��ا، واع��ادة االهتم��ام 

باال�شتثم��ار يف ال�شياح��ة لرتف��د اخلزينة. وق��ال: اإنه 
مثلما اأكد رئي�س اجلمهورية يف كلمته باملنتدى، فاإن 
الع��راق يرحب بكل امل�شتثمرين م��ن كل اأنحاء العامل؛ 
فقان��ون اال�شتثم��ار واالأنظم��ة والتعليم��ات املتعلقة 
ب��ه تعط��ي كل الدع��م، وكذل��ك االتفاقي��ات الثنائي��ة 
واملتع��ددة االط��راف تعط��ي ه��ذا الدع��م اإىل جان��ب 
الفر���س املتاح��ة يف قطاع��ات ال�شناع��ة والزراع��ة 
والنفط والنق��ل واالت�شاالت وال�شك��ن وخمتلف انواع 
البن��ى التحتي��ة وال�شياح��ة والكهرباء الت��ي تت�شمن 
م�روع��ات ا�شرتاتيجي��ة كبرية ومتو�شط��ة و�شغرية. 
واأكد اأن احلكومة العراقية جادة يف االأخذ مبالحظات 
ال�شندوق والبنك الدولي��ني وتبنيها ل�شمان الو�شول 
اإىل كف��اءة اأك��رب يف اإدارة امل��وارد الب�رية ومكافحة 

الف�شاد. 

تدار�ش��ت غرفة ال�شناع��ة واال�شتثم��ار العراقية االملانية 
�شبل تطوير التوا�شل بني اجلانبني خالل املدة املقبلة يف 
اجتماع �شم خرباء اقت�شاد واع�شاء الغرفة وممثلني عن 
اللجنة االقت�شادية واحلكومة وممثلني عن غرف التجارة 
العراقي��ة االمريكية وال�شويدية والبولندية . رئي�س الغرفة 

د. عالء النوري بني يف حديث  �شحفي : ان االجتماع ركز 
يف اغل��ب مفا�شله على رفع التبادل التجاري مع اجلانب 
االمل��اين الذي ميلك ق��درات تكنولوجية كب��رية و�ركات 
عاملي��ة متخ�ش�ش��ة ور�شينة على م�شت��وى العامل. ولفت 
النظر اىل اجراء التح�شريات الالزمة لعقد اجتماع مو�شع 
مع وزارة اخلارجية االملاني��ة لدرا�شة �شبل ت�شهيل مهمة 
التوا�ش��ل ما بني القطاع اخلا���س يف البلدين، ال�شيما ان 

الع��راق باأم�س احلاجة اىل جهود ال�ركات االملانية التي 
لها خربة كبرية بال�شوق العراقية وبكّم العالقات الطويلة 
م��ع العراق.  الن��وري ا�شار اىل ان االجتم��اع تدار�س �شبل 
تفعي��ل النق��ل ال��ربي م��ع املاني��ا ع��رب ع��دة دول وع��ّده 
باملمك��ن والي�ش��ري وميك��ن ان يفعل بال�ش��كل الذي يحقق 
ج��دوى اقت�شادية كبرية لالقت�ش��اد الوطني، ال�شيما مع 
امكاني��ة تفعي��ل النقل الربي م��ن جديد وامت��الك العراق 

الق��درات الالزمة لهذا املف�شل امله��م. واكد ان التوجهات 
امل�شتقبلي��ة ت�ش��ري اىل ا�شتحداث خط نق��ل بحري مبا�رة 
م��ن االحت��اد االوروب��ي اىل الع��راق ويك��ون لدين��ا ناقل 
وطني ي�شهل عملية النقل عرب البلطيق اىل العراق، ونعمل 
جاهدي��ن على التم�شك بهذه اخلطوة الت��ي تبعد الب�شاعة 
العراقية ع��ن االنتظار الطويل يف املوانئ حلني احل�شول 

على ناقل يو�شلها اىل املوانئ االقليمية ثم العراق.

وسط تفاؤل وترحيب.. 
العراق يفتح ذراعيه لالستثمارات األردنية 

 غرفة الصناعة واالستثمار العراقية األلمانية تدرس آليات رفع التبادل التجاري بين البلدين

اإلعمار واإلسكان تكشف عن تفاصيل موسعة 
بشأن استثمار الطريق الدولي ومنفذ طريبيل

مجلس الوزراء يلغي مواقع الدوائر البديلة 
لمحافظة نينوى ويوقف نفقاتها المالية
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