
ويق��ول اخلب��ر االقت�سادي عب��د احل�سن حمي 
ال�سيا�س��ة  اىل  يفتق��ر  الع��راق  ان  ال�سم��ري، 
االقت�سادي��ة احلكيم��ة التي بامكانه��ا ان تنقذ 
البل��د يف حال وقوع اية ازمة اقت�سادية، وعند 
وق��وع االزمة املالي��ة ب�سبب انخفا���ض ا�سعار 
النف��ط التج��اأت احلكوم��ة العراقي��ة اىل الديون 
كح��ل رئي�سي لالزمة م��ن دون التفكر بكيفية 
تفعي��ل  ع��ر  الوطن��ي  باالقت�س��اد  النهو���ض 
القطاع��ات االنتاجي��ة احليوي��ة والتقلي��ل من 

اال�سترادات اخلارجية.
ان    : ال�سم��ري  يف حدي��ث �سحف��ي  وا�س��اف 
حج��م الدي��ون اخلارجي��ة للعراق م��ن �سندوق 
النق��د ال��دويل والبنك ال��دويل وال��دول االخرى 
بلغ��ت نح��و 122 ملي��ار دوالر باال�ساف��ة اىل 
الدي��ون الداخلية من البنوك املحلية بلغت نحو 
40 ملي��ار دوالر، وه��ذا ما يجع��ل هناك خوفا 
م��ن م�س��ادرة الق��رار ال�سيا�س��ي واالقت�سادي 
للحكوم��ة العراقية خ��الل امل��دة املقبلة لكون 
تلك الدي��ون م�رشوطة ب�رشوط جمحفة من قبل 

اجلهة الدائنة 
وا�س��ار اىل ان عل��ى احلكوم��ة التفك��ر بكيفية 
اخلروج من هذه الكارثة االقت�سادية التي ادت 
اىل ارتف��اع حجم الدي��ون يف ظل غياب املنتج 
املحلي وزي��ادة حجم اال�ست��رادات اخلارجية 
الب�س��ط املنتجات ال�سناعية الت��ي كانت تنتج 

يف الداخل 
من جهته��ا، ا�ستبعدت اللجن��ة املالية النيابية 
اال�ستح��واذ على ال�سيا�سة االقت�سادية العراقية 
م��ن قبل اجلهات التي تدي��ن العراق، موؤكدة ان 
جميع الديون كانت داعمة لالقت�ساد العراقي.

وقال ع�س��و اللجنة النائب م�سعود حيدر ر�ستم  
يف حدي��ث �سحف��ي : ان "الدي��ون الت��ي ح�سل 
عليها العراق من �سن��دوق النقد الدويل هدفها 
دع��م وتطوير االدارة املالي��ة للبلد ولالقت�ساد 
وحماول��ة  االنف��اق  حج��م  وتقلي��ل  العراق��ي، 
زي��ادة االي��رادات وتفعي��ل القط��اع اخلا���ض، 
ال�سيا�س��ة  عل��ى  اال�ستح��واذ  هدفه��ا  ولي���ض 

االقت�سادي��ة للحكوم��ة العراقي��ة ، وا�ساف ان 
هن��اك ت�رشيعات قانوني��ة يف الرملان تخ�ض 
الدي��ون اخلارجي��ة لكن هذا ال يعن��ي ان هناك 
االقت�س��ادي  الق��رار  م��ن م�س��ادرة  خم��اوف 
وامن��ا لكيفي��ة اال�ستف��ادة من الدي��ون لتطوير 
االقت�س��اد العراق��ي، وقال��ت جلن��ة االقت�س��اد 
واال�ستثمار النيابية، االحد املا�سي ان الديون 
اخلارجي��ة املرتاكم��ة عل��ى الع��راق بلغت نحو 
59 ملي��ار دوالر، مبينة ان بع���ض تلك الديون 
�س��م حت��ى االن، واك��دت ع�س��و اللجن��ة،  مل تحُ
النائب��ة جنيبة جنيب، يف ت�رشي��ح �سحفي ان 
الع��راق اقرت�ض اكرث من 20 ملي��ار دوالر منذ 
ب��دء االأزمة االقت�سادية حت��ى االن، اىل جانب 
الدي��ون املرتاكم��ة منذ عه��د النظ��ام ال�سابق، 
لتبل��غ الديون اجماال نحو 59 مليار دوالر، من 
�سمنه��ا ديون ن��ادي باري�ض وه��ي 14 مليار 

دوالر، حيث هناك مطالبات دولية بت�سديدها
وعزت جني��ب ال�سبب يف اقرتا���ض العراق اكرث 
م��ن 20 مليار دوالر خ��الل ازمته االقت�سادية 

احلالي��ة اىل "ف�س��ل احلكوم��ات ال�سابق��ة التي 
او�سلت اقت�ساد البلد اىل ما هو عليه االن

 واعلنت �رشكة “�ستاندرد اند بورز″ للت�سنيف 
االئتماين، يف وقت �سابق ارتفاع ديون عدد من 
احلكومات العربي��ة اىل اكرث من ال�سعف العام 
املا�سي متوقعة ان تظل مرتفعة خالل 2016
وا�س��ارت ال�رشك��ة يف تقري��ر له��ا ان اىل ديون 
11 دول��ة عربي��ة خ�سع��ت لت�سنيفه��ا، بينه��ا 
دول جمل���ض التعاون اخلليج��ي الغنية بالنفط، 
ارتفع��ت اىل 143 ملي��ار دوالر العام املا�سي 

مقارنة مع 70.6 مليار دوالر يف 2014 
ولف��ت التقري��ر النظ��ر اىل ان دي��ون العراق يف 
عام 2015 بلغ��ت 30 مليار دوالر ، وهذه هي 
امل��رة التي ت�سي��ف فيه��ا ال�رشك��ة االئتمانية 

ديون العراق اىل قائمتها  
وتاب��ع ، ان  حكوم��ات دول جمل���ض التع��اون 
الع��ام  دوالر  ملي��ار   40 اقرت�س��ت  اخلليج��ي 
املا�س��ي، بينه��ا 26 ملي��ار دوالر اقرت�سته��ا 
ال�سعودي��ة، اك��ر ال��دول امل�س��درة للنف��ط يف 

القائم��ة  م���رش  وت�س��درت   ، اوب��ك   منظم��ة 
باقرتا�ض 44 ملي��ار دوالر يف 2015، بح�سب 

�ستاندرد اند بورز 
وتوقع��ت ال�رشك��ة انخفا���ض االقرتا���ض لهذه 
ال��دول نف�سه��ا يف 2016 بن�سب��ة ال تزي��د على 
6 يف املئ��ة لت�س��ل اىل 134 ملي��ار، بحي��ث 
�ستقرت���ض دول جمل�ض التع��اون اخلليجي 45 

مليار دوالر 
وت�ستن��د توقع��ات 2016 عل��ى االفرتا�ض بان 
معظم دول جمل���ض التعاون اخلليجي �ست�سحب 
م��ن احتياطياته��ا املالي��ة ال�سخم��ة لتموي��ل 
العج��ز يف ميزانياته��ا الناج��م ع��ن انخفا�ض 

ا�سعار النفط 
ويتوقع ان يبلغ حجم اجمايل الديون التجارية 
لل��دول العربي��ة 667 ملي��ار دوالر يف نهاي��ة 
الع��ام احلايل، بارتفاع ن�سبته 85 مليار دوالر 
يف 2015 ، وعلى �سبي��ل املقارنة، فقد �سجلت 
دول جمل���ض التعاون اخلليج��ي فائ�سا مبقدار 

220 مليار دوالر يف 2012.

تول��ت منطقة االأه��وار يف جنوب �رشقي الع��راق، التي عانت 
التدمر املتعمد اإبان مرحلة  النظام ال�سابق وجنت من �سنوات 

احلرب، اىل منطقة جذب ل�سائحني وعلماء.
وتعر�ست االأهوار للتجفيف ب�سكل كامل تقريبا على يد النظام 
ال�ساب��ق قب��ل �سمه��ا لقائمة مواق��ع الرتاث العامل��ي ملنظمة 

اليون�سكو يف العام املا�سي.
واالآن تنق��ل ق��وارب خ�سبي��ة ) امل�سح��وف والط��رادة والبل��م 
( ال��زوار وه��م يتجول��ون يف بيئ��ة فري��دة من نوعه��ا، ويردد 
�سائقوها والراكبون معه اأغنية تراثية ) طر الهور م�سحويف ( .
وق��ال عمر فا�س��ل عبد الرحمن املدير التقن��ي ملنظمة املناخ 
االأخ���رش العراقي��ة "قامت منظم��ة املناخ االأخ���رش العراقية 
بالتع��اون مع منظمة اجلباي�ض لل�سياحة البيئية باإجراء رحلة 
ميدانية ترفيهية علمية للتعريف بجزئني اأ�سا�سيني يف االأهوار 
العراقي��ة. وهو اجلزء البيولوجي واالأنرثوبولوجي يعني اجلزء 
االأحيائي واملك��ون االأركيولوجي الرتاثي. الأن هذين اجلزءين 
هم��ا اأه��م جزءين دخل��ت بهما االأه��وار العراقي��ة كمجمل اإىل 
الئح��ة الرتاث العاملي لليون�سكو. طبعا الهدف من هذه الرحلة 
ه��و جلب النا�ض اإىل بيئة االأه��وار العراقية وجعلهم يف متا�ض 

مبا�رش مع حياة االأهوار. مع حياة عرب االأهوار 
ومنطقة االأه��وار، التي ي�سب فيها نهرا دجلة والفرات، منطقة 
تفري��خ لالأ�سم��اك وموطن الأنواع الطيور مث��ل طائر اأبو منجل 

املقد�ض.
كم��ا اأنه��ا تعد منطقة ا�سرتاح��ة الألوف الطي��ور املهاجرة بني 

�سيبريا واأفريقيا.
وت�سم جمموعة من الزوار الباحثني من جامعة بغداد يجرون 

اأبحاثا على بع�ض اأنواع النباتات وا�ستخداماتها الطبية.
ويجم��ع الباحث��ون حبوب لقاح نبات الق�س��ب، وهي م�سحوق 
اأ�سفر، لعمل حملول ودرا�سة اآثارها يف عالج االلتهابات التي 

ت�سببها البكتريا.
وقال ع�س��ام اخلليفتني االأ�ستاذ امل�ساعد يف كلية 

الرتبية اب��ن الهيثم بجامعة بغداد 
ب�سف��رة  "قِدمن��ا 

اإىل منطقة االأهوار جلمع عينات البحث. البحث اخلا�ض بنا هو 
درا�سة فعالية االأزهار الذكرية واالأنثوية لنبات الردي. ح�سب 
البح��وث العاملي��ة وح�سب البحوث القدمية احل�س��ارة البابلية 
واحل�س��ارة امل�رشية اأثبت��ت البحوث اأنه��م ي�ستعملون الزهرة 

االأنثوية لنبات الردي لعالج اجلروح .
وقال��ت باحث��ة االأحياء يف كلي��ة الرتبية اب��ن الهيثم بجامعة 
بغ��داد يا�سم��ني جمع��ة كاظ��م اإن اجلول��ة �ساع��دت يف اإث��راء 

معرفتها العلمية باملنطقة.
واأ�ساف��ت "ب�رشاح��ة جئت اليوم م��ن اأجل م�ساألت��ني. الرتفيه 
وم�ساأل��ة علمي��ة. الأنني ب�رشاح��ة عندي بحث اأري��د اأن�رشه يف 
اخل��ارج يف جمل��ة اأمركي��ة اأريد اأن اأع��رف واأعر ع��ن اأهمية 
االأه��وار ب�سورة عامة وال��ذي ال يعرف اأهمي��ة االأهوار اأعطيه 
فك��رة اأو�سع عن م��ا موجود فيه��ا من طبيعة النا���ض وطبيعة 
الكائن��ات املوج��ودة فيه��ا. الرحل��ة كان��ت ج��داً ج��داً ممتعة 
وب�رشاحة تعرفت على اأ�سياء اأنا كواحدة من هذا البلد ما كنت 

اأعرفها فما حال الذي يف اخلارج 
وقال��ت منظمة اجلباي�ض لل�سياح��ة البيئية ال�رشيكة يف تنظيم 
الرحل��ة اإن املنطقة جذب��ت اآالف ال�سائحني الع��رب واالأجانب 
اإ�ساف��ة للعراقيني وحثت احلكومة واأطرافا اأخرى على ت�سجيع 

اال�ستثمار االأجنبي يف املنطقة.
وق��ال رئي���ض منظم��ة اجلباي���ض لل�سياحة البيئي��ة رعد حبيب 
"�سجلنا توافد اأكرث من 15000 �سائح يف يوم دخول الربيع 
االأه��وار. ه��ذه االأع��داد الب��د اأن تو�س��ع له��ا درا�سة م��ن اأجل 
اال�ستف��ادة منه��ا وكذل��ك توف��ر اخلدم��ات ال�سياحي��ة للنا�ض 
الذي��ن ي��زورون مناط��ق االأه��وار باالإ�ساف��ة اإىل انن��ا بدورنا 
كمنظم��ات جمتم��ع م��دين ننا�سد اجله��ات املعنية ب��اأن توِجد 

فر�سًا ا�ستثمارية لل�رشكات العاملية اأو الدول االأوربية 
واأو�سح حبيب اأن املنطقة تتاج اإىل ا�سرتاحات 

ومراف��ق للرتفي��ه مث��ل الفنادق 
واملطاعم وحث 

احلكومة على االهتمام ب�سكل اأكر بها وت�سجيع ال�سياحة.
وع��ن الو�سع يف املنطق��ة قال رجل من اأه��ايل عوز اجلباي�ض 
يدع��ى عطية خريبط من�س��د "ال�سمك يوم ت�سيد ويوم ما ت�سيد. 
يوم ت�سل 20،15 ال�سيد مو ثابت. ال�سياحة احلمد هلل وال�سكر 

اإذا جتي النا�ض تطلع ت�سل 30 -40 األف".
وانكم�س��ت م�ساح��ة االأه��وار الت��ي كان��ت تغط��ي ت�سع��ة اآالف 
كيلوم��رت مرب��ع يف ال�سبعين��ات اإىل 760 كيلوم��رتا مربعا يف 
ع��ام 2002 قب��ل اأن ت�س��رتد نح��و 40 يف املئة م��ن منطقتها 

االأ�سلية يف 2005
ويقول العراق اإنه ياأمل يف اأن ي�ستعيد �ستة اآالف كيلومرت مربع 

يف املجمل
ودع��ا قائممق��ام ق�س��اء اجلباي���ض التابع ملحافظ��ة ذي قار 
بديع لبنان اخليون  يف وقت �سابق جميع امل�ستثمرين بالعمل 
يف قط��اع ال�سياح��ة اإىل دخ��ول ال�سوق املحلية م��ن خالل ما 
وفرت��ه االإدارة املحلية للق�ساء من فر���ض ا�ستثمارية متعددة 

وم�ساحات خم�س�سة لذلك
 وق��ال اخليون يف حدي��ث �سحفي  اإن اه��وار اجلباي�ض ت�سجل 
�سهري��ا و�سول 8000 �سائح وزائر حمل��ي واأجنبي االأمر الذي 
يتطل��ب توف��ر البنى التحتي��ة الالزم��ة لتن�سي��ط ال�سياحة يف 
املنطقة، م�سرا اإىل اأن حاجة الق�ساء ترتكز على اإن�ساء اأماكن 
ترفيهية وفنادق �سياحية وا�ستثمار املن�ساآت املتوافرة ومنها 
ن�س��ب ال�سهيد واأ�ساف اخليون اأن اه��وار املنطقة متثل اأف�سل 
منتج��ع �سياح��ي يف الع��راق حالي��ا نظ��را لالأم��ن واال�ستقرار 

الذي تتمت��ع به وكذلك وج��ود العديد املناطق 
ال�سياحية فيها .
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االرتف��اع  الذه��ب  اأ�سع��ار  وا�سل��ت 
للجل�س��ة الرابع��ة عل��ى الت��وايل م��ع 
هب��وط الدوالر بفعل م�ساكل �سيا�سية 
وبيان��ات اأ�سعف من املتوقع لقطاع 
امل�ساكن يف الواليات املتحدة بينما 
اأعطت توقعات اأكرث تفاوؤال يف اأوروبا 

دعما لليورو.
و�سع��د �سع��ر الذه��ب للبي��ع الفوري 
 1236.61 اإىل  باملئ��ة   0.52
دوالرلالأوقي��ة )االأون�س��ة( يف نهاية 
التعام��الت بال�س��وق االأمرك��ي بعد 
اأن قفز اأثن��اء اجلل�سة اإىل 1239.10 
دوالر وه��و اأعلى م�ست��وى منذ الرابع 

من مايو

عند  اليابانية  االأ�سهم  انخف�ست 
مقابل  ال��دوالر  تراجع  بعد  االإغ��الق 
اقت�سادية  ب��ي��ان��ات  بفعل  ال���ني 
اأ�سهم  و�سجلت  �سعيفة،  اأمركية 
ال�سوق  من  اأ�سواأ  اأداًء  املايل  القطاع 
ال�سندات  ع��وائ��د  انخفا�ض  ب�سبب 

االأمركية
القيا�سي  نيكي  املوؤ�رش  وانخف�ض 
0.5 باملئة ليغلق عند 19814.88 
توبك�ض  امل���وؤ����رش  ون����زل  ن��ق��ط��ة، 
اإىل  باملئة   0.5 نطاقا  االأو���س��ع 
املوؤ�رش  وتراجع  نقطة،   1575.82
بن�سبة   400 جيه.بي.اإك�ض-نيكي 
عند  ال��ي��وم  لينهي  ب��امل��ئ��ة   0.6

14063.86 نقطة

البرتول  معهد  من  بيانات  اأظهرت 
النفط  خم���زون���ات  اأن  االأم���رك���ي 
املتحدة  ال��والي��ات  يف  التجارية 
االأ�سبوع  متوقعة  زيادة غر  �سجلت 
ت��راج��ع��ت  ح����ني  يف  امل���ا����س���ي 
خم���زون���ات ال��ب��ن��زي��ن وارت��ف��ع��ت 

خمزونات امل�ستقات الو�سيطة
اخلام  خمزونات  اإن  املعهد  وق��ال 
يف  برميل  األف   882 مبقدار  زادت 
اأيار  12 مايو  االأ�سبوع املنتهي يف 
برميل  مليون   523.4 اإىل  لت�سل 
املحللني  توقعات  كانت  حني  يف 
ت�سر اإىل هبوط مقداره 2.4 مليون 

برميل. 

أهوار الجنوب.. وجهة جديدة للسائحين األجانب مطلوب استثمارها  

مخاوف من مصادرة القرار االقتصادي ..

المالية النيابية: لن نسمح باالستحواذ على السياسة االقتصادية العراقية من قبل الجهات الدائنة 

  بعد ارتفاع ديون العراق 
الداخلية واخلارجية 

اعرب عدد من اخلرباء 
االقت�صاديني عن خماوفهم 

من م�صادرة القرار 
االقت�صادي احلكومي ب�صبب 

زيادة الديون اخلارجية 
ب�صبب ال�صروط املجحفة 

املفرو�صة على العراق 
من قبل اجلهات الدائنة، 
م�صريين اىل ان الديون 

اخلارجية بلغت نحو 122 
مليار دوالر بينما الداخلية 

بلغت نحو 40 مليار دوالر.

بغداد – متابعة 

 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

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


