
ويقول اخلبري االقت�شادي عبد احل�شن ال�شمري، 
انه "على الرغم من املوارد ال�ش��خمة للموازنة 
العراقي��ة الت��ي تعادل 12 م��رة موازنة االردن 
و15 م��رة موازنة �ش��وريا الت��ي تخو�ض حربا 
�ش��د االرهاب، اال ان ن�ش��بة البطالة يف العراق 
و�ش��لت اىل اك��ر م��ن 40 يف املائ��ة بح�ش��ب 

تقارير ر�شمية". 
وا�ش��اف ال�ش��مري يف حدي��ث �ش��حفي "نحن 
نرتاج��ع اقت�ش��اديا والع��امل يتق��دم ولكن هل 
يبق��ى العراق يف هذه املعان��اة على الرغم من 
موارده الكبرية ؟ وملاذا نحن بهذا الو�ش��ع ولو 
كان النهران دجلة والفرات يف اأي دولة لكفاها 
م��وردا؟ ، الفتًا النظر اىل ان "االردن لي�ض فيها 
الفاكه��ة واخل���ر  الع��راق  اإىل  نه��ر وت�ش��در 
والكويت ال�شحراء ت�ش��در لنا منتجات االلبان 

وكذلك ت�شدر لنا املاء".
 وا�ش��ار اىل ان "جمي��ع احلكوم��ات الت��ي مرت 
على العراق تتحمل م�ش��وؤولية ما مير به العراق 
حاليا، الأنه مل يتم و�شع خطة اقت�شادية لبناء 
االقت�ش��اد العراقي ا�ش��وة بدول اخرى، ب�ش��بب 
جه��ل ال�شا�ش��ة باالقت�ش��اد". وب��ن ان "دول 
اجل��وار ت�ش��عى اإىل تدم��ري االقت�ش��اد العراق��ي 
مبنهجية مدرو�ش��ة ليبقى العراق بلدا م�شتهلكا 
فق��ط". م��ن جهته، ح��ذر اخلب��ري االقت�ش��ادي 
حممد احل�ش��ني، من ا�ش��تمرار تدهور االقت�شاد 
يف ظ��ل غي��اب اخلط��ط االقت�ش��ادية الناجعة، 
داعي��ا احلكومة اىل التفكري بكيفية اخلروج من 

االزمة التي مير بها البلد حاليا. 
وق��ال احل�ش��ني، ان "70 يف املائة من االموال 
العراقي��ة  وامل�ش��ارف  املن��ازل،  يف  تكن��ز 
تع��اين نق�ش��ا يف ال�ش��يولة، باالإ�ش��افة اىل اأن 
هناك هج��رة كبرية الأ�ش��حاب روؤو�ض االموال 
وامل�ش��تثمرين ب�ش��بب غياب القوانن ال�شامنة 
وامل�شجعة". وا�ش��اف ان "اخلطط االقت�شادية 
التي ت�شعها احلكومة ال نرى لها اأي وجود على 
ار�ض الواقع وكان اخرها برنامج دعم القطاع 
القطاع��ات  العراق��ي، م�ش��ريا اىل ان  اخلا���ض 
االقت�ش��ادية العراقية ال�ش��يما ال�شناعية منها 
حتت���ر وبحاج��ة اىل االرادة احلكومي��ة التي 
تنقذه��ا". وتوقع��ت وزارة التخطي��ط، يف وقت 

�ش��ابق ارتف��اع مع��دالت البطال��ة يف الع��راق 
ب�ش��بب ن��زوح املدنين م��ن املناط��ق املحتلة 
م��ن ع�ش��ابات داع���ض االإرهابي��ة وانخفا�ض 
واردات النف��ط. وق��ال املتحدث با�ش��م الوزارة 
عب��د الزهرة الهن��داوي: "مل ُنعّد درا�ش��ة جديدة 
ع��ن البطالة واآخر م��ا نفذناه كان��ت يف العام 
2012 وبلغ��ت ن�ش��بتها 11% ولك��ن التوقعات 
ومبوج��ب معطيات الواق��ع العراقي بع��د اأزمة 
داع���ض وانخفا�ض اأ�ش��عار النف��ط ارتفعت هذه 

الن�شبة اإىل %18".
واأ�ش��ار اإىل اأن "اأ�ش��باب ارتف��اع البطال��ة كان 
الذي��ن  للنازح��ن  الكب��رية  االأع��داد  لوج��ود 
فقدوا اأعمالهم واأ�ش��بحوا عاطل��ن على العمل 
واأ�ش��يفوا اىل ن�ش��بة البطال��ة، وال�ش��بب االآخ��ر 
ه��و االأزم��ة االقت�ش��ادية م��ن تراج��ع اأ�ش��عار 
النفط، ومن ثم فاإن عودة النازحن بعد حترير 
مناطقهم وتعايف اأ�ش��عار النفط �شيحرك عجلة 
االقت�شاد، ما يعني ا�ش��تيعاب االأيدي العاملة، 

وبالنتيجة تراجع ن�شب البطالة".
يذك��ر اأن الع��راق يع��اين اأزم��ة بطالة ال�ش��يما 

يف �ريحة ال�ش��باب ب�ش��بب االأو�ش��اع االأمنية 
وانخفا���ض واردات النف��ط وتوق��ف امل�ش��اريع 
العمرانية، كما ت�ش��ري مع��دالت الفقر يف العراق 

اإىل %30 .
وكان��ت وزارة التخطي��ط، اأعلن��ت يف ت�ري��ن 
االأول 2011، اأن احلكوم��ة خ�ش�ش��ت اأكر من 
700 مليار دينار لدعم ا�ش��رتاتيجية التخفيف 
م��ن الفق��ر يف الب��اد، موؤك��دة اأنها ته��دف اإىل 

تخفيف حاالت الفقر.
وك�ش��فت حكوم��ة اإقلي��م كرد�ش��تان العراق يف 
وق��ت �ش��ابق عن ارتف��اع مع��دالت البطالة يف 
االإقليم خال العامن املا�شين اإىل م�شتويات 
اإ�ش��احية  خط��ط  وج��ود  موؤك��دة  قيا�ش��ية، 

للت�شدي لهذه امل�شكلة.
وزير التخطيط يف اإقليم كرد�شتان، علي ال�شندي 
يف حديث �ش��حفي اإن »ن�ش��بة البطالة يف عام 
2013 كان��ت 4.5%، لكنه��ا ارتفع��ت مبع��دل 
ثاث��ة اأ�ش��عاف لت�ش��ل يف 2016 اإىل %14«. 
واأدت احل��رب التي يخو�ش��ها اإقليم كرد�ش��تان 
العراق �شد تنظيم داع�ض، وهبوط اأ�شعار النفط 

اإىل ت��اأزم االأو�ش��اع االقت�ش��ادية يف االإقلي��م، 
وتخل��ف احلكوم��ة عن دف��ع روات��ب املوظفن 
لعدة اأ�ش��هر ف�ش��ًا عن اإجراء تخفي�شات كبرية 

على الرواتب واالأجور.
ودع��ا وزي��ر التخطي��ط �ش��ندوق النق��د الدويل 
والبنك الدويل اىل تقدمي الدعم الإقليم كرد�شتان 

لتجاوز م�شاكله االقت�شادية.
الكات��ب هوار دهوكي، قال يف حديث �ش��حفي 
: »يج��ب على حكوم��ة االإقليم اإيج��اد حل لهذه 
املع��دالت املفزع��ة م��ن البطال��ة، والعمل على 
اإيج��اد موارد مالي��ة اأخرى غري النف��ط لتاأمن 
االإقلي��م  يف  فاالأو�ش��اع  االإقلي��م،  ميزاني��ة 
ت�ش��تدعى تدخ��ًا عاجًا وفوريًا قبل اأن ت�ش��ل 
اإىل مرحل��ة االنفج��ار، ون�ش��ل اإىل نتيجة نندم 
فيه��ا على ع��دم ا�ش��تيعاب امل�ش��كلة يف وقتها 
اإقلي��م  رئي���ض  وكان  له��ا«.  احلل��ول  وو�ش��ع 
كرد�ش��تان الع��راق، م�ش��عود ب��ارزاين، دعا يف 
وقت �ش��ابق، حكومة االإقلي��م اىل ايجاد احللول 
للم�ش��اكل االقت�ش��ادية يف االإقليم وحما�ش��بة 

املتورطن بق�شايا ف�شاد. 

اأك��د خرباء عراقي��ون اأن تنوع امل��وارد املالي��ة حاجة ملحة 
تتطل��ب م��ن امل�ش��وؤولن م�ش��اعفة جهوده��م نح��و تفعي��ل 
قطاعات عديدة، على راأ�شها ال�شياحة الأنها عن�ر حا�شم يف 

تو�شيع دائرة الن�شاط االقت�شادي.
و�ش��ددوا عل��ى �رورة اأن يك��ون لدى العراق قطاع �ش��ياحي 
جاذب وموؤهل يعتمد ا�ش��رتاتيجية ق�شرية ومتو�شطة وطويلة 

االأمد للنهو�ض بالناجت املحلي.
وكانت جلنة ال�ش��ياحة يف الربملان دع��ت اإىل فر�ض �ريبة 
ت�ش��ل اإىل 50 دوالراً عل��ى كل زائ��ر، يف ح��ن اأك��دت هيئ��ة 
ال�ش��ياحة احلكومي��ة ا�ش��تعدادها لتقدمي ا�ش��رتاتيجية تطوير 
الت��ي  امل��وارد  تعزي��ز  ي�ش��اهم يف  ال�ش��ياحي مب��ا  القط��اع 
يحتاج اإليها االقت�ش��اد الوطني الغن��ي بالقطاعات املتعددة 

لا�شتثمار.
ويحتاج قطاع ال�ش��ياحة اإىل تطوير املن�شاآت والبنية التحتية 
واخلدم��ات، كما اأن اال�ش��تثمار فيه يعد فر�ش��ة للبلد الإدخال 

العملة ال�شعبة وخلق فر�ض عمل واحلّد من اأزمة ال�شيولة.
واأجم��ع خ��رباء عل��ى اأن »اأب��رز العوام��ل لتطوي��ر ال�ش��ياحة 
وتن�ش��يطها، ه��ي تقدمي اخلدم��ات للوافدي��ن واإن�ش��اء فنادق 
بطاقات ا�شتيعابية كبرية لنتمكن من رفد املوازنة االحتادية 
باإي��رادات جي��دة«. ولفت��وا االنتب��اه اإىل اأن الع��راق اأك��د يف 
مفاو�ش��اته مع �شندوق النقد الدويل التزامه اجلاد بال�روط 
التي و�ش��عها ال�شندوق، خ�شو�ش��ًا ما يتعلق بتعزيز املوارد 
ال�ش��حيحة يف البلد، ولعل اأهم ال�روط، خف�ض االإنفاق واحلّد 

من االتكال على النفط مورداً اأ�شا�شيًا.
واأظه��رت بيان��ات هيئة ال�ش��ياحة زي��ادة كبرية 

خمتل��ف  م��ن  الوافدي��ن  ع��دد  يف 
اجلن�ش��يات، م��ا �ش��جع 

القط��اع  لتطوي��ر  جهوده��م  م�ش��اعفة  عل��ى  امل�ش��وؤولن 
واال�شتثمار فيه، ال�ش��يما اأن العراق ميتلك كل اأنواع املقا�شد 
ال�ش��ياحية، وحتدي��داً الديني��ة، الت��ي مل ي�ش��تفد م��ن جدواها 
االقت�ش��ادية ب�ش��بب عقبات حتول دون التو�ش��ع العمراين يف 
قط��اع الفنادق يف حمافظات بغداد والنجف وكرباء، واإلزام 
اأ�ش��حاب هذه الفنادق بدفع مبالغ كبرية يف مقابل الكهرباء 
والوق��ود لت�ش��غيل مولداتهم اخلا�ش��ة، م��ا دفع بع�ش��هم اإىل 

اإغاق فنادقهم.
ولفت��ت هيئ��ة ال�ش��ياحة االنتب��اه اإىل اأن ع��دد الوافدي��ن م��ن 
خمتل��ف اجلن�ش��يات بل��غ ع��ام 2014 اأكر م��ن 1.4 مليون، 
بينم��ا ارتفع العدد ع��ام 2015 اإىل 2.5 مليون، ليت�ش��اعف 
عام 2016 ويتجاوز 3.5 مليون. وعملت الهيئة على ت�ش��هيل 
اإ�ش��دار �ش��مات الدخ��ول للوافدي��ن اإىل الباد، عرب ا�ش��تحداث 
نظ��ام الناف��ذة املوح��دة، اإذ يوج��د ممثل��ون ع��ن كل اجلهات 
احلكومية امل�شوؤولة عن اإ�ش��دار �شمة الدخول، مثل اخلارجية 

والداخلية واجلهات االأمنية، يف مقر الهيئة.
وي�ش��هل ه��ذا النظ��ام عمل ال���ركات ال�ش��ياحية وي�ش��اعف 
االإيرادات املالية للجهات احلكومية، يف حن تعتزم اله����يئة 
قريبًا تطبيق اآلية جديدة ت�شهل عمل �ركات ال�شياحة لتن�شيط 
القط��اع اخلا���ض ودعم��ه لتعزيز قدرت��ه على اإدخ��ال العملة 
ال�شعبة اإىل البلد وخلق فر�ض عمل، كما �شتخول هذه االآلية 

الهيئة اإ�ش��دار �ش��هادة اخلربة ال�ش��ياحية اأ�شوة 
برابطة �ركات ال�شفر وال�شياحة.

وتلق��ى الع��راق ع��دداً 
م��ن 

عرو���ض اال�ش��تثمار يف مناطق االأهوار م��ن �ركات عاملية، 
تت�ش��من تطوي��ر البني��ة التحتي��ة واإن�ش��اء بع���ض امل�ش��اريع 
الرتفيهي��ة والفن��ادق وغريها، عل��ى اأن تكون �ش��من النظام 
املعي�ش��ي لاأه��وار ك��ي ال يت��م تغيي��ب طبيعته��ا اخلاب��ة. 
واأدرج��ت مناطق االأهوار العراقية على الئحة الرتاث العاملي 
نهاي��ة العام املا�ش��ي، ما يعد اأم��راً ايجابي��ًا اإذ باتت تتمتع 

بحقوق دولية حتافظ على بيئتها الرطبة.
ويف م��ا يتعلق بن�ر الوعي ال�ش��ياحي، اأكد خ��رباء اأن كثافة 
الن�شاط ال�شياحي تعتمد بدرجة كبرية على مدى توافر الوعي 
ال�ش��ياحي يف دولة املق�ش��د من موؤ�ش�ش��ات وهيئات واأجهزة 
ر�ش��مية اأو غري ر�ش��مية، اإذ يجب اأن تتوافر لديهم املهارة يف 
االأداء والقدرة والرغبة ال�شادقة يف اإر�شاء ال�شياح. وتت�شمن 
�ش��ناعة ال�ش��ياحة الكثري من الن�ش��اطات التي يجب اأن تعمل 
ب�ش��كل متجان���ض ومتكامل ومن�ّش��ق يف كل مرافق ال�ش��ياحة 
املتمثل��ة باالإقامة والنق��ل واملطاعم واالت�ش��االت وغريها، 

اإىل جانب تنوع املوؤ�ش�ش��ات واالأجه��زة التي يتعامل معها 
ال�شائح، اإذ قد تكون موؤ�ش�شات حكومية اأو غري 

حكومية.
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تراجع��ت االأ�ش��هم االأمريكي��ة متاأثرة 
ج��رال  ل�رك��ة  الهزيل��ة  باالأرب��اح 
اإلكرتي��ك يف الوق��ت الذي انخف�ش��ت 
في��ه اأ�ش��هم قط��اع التكنولوجي��ا من 
م�ش��تويات قيا�ش��ية مرتفع��ة واقتفى 
قطاع الطاقة اأثر هبوط اأ�شعار النفط.
جون��ز  داو  املوؤ���ر  وانخف���ض 
ال�شناعي 31.71 نقطة اأو ما يعادل 
 21580.07 اإىل  باملئ��ة   0.15
نقطة بينما تراجع املوؤ�ر �ش��تاندرد 
اآن��د ب��ورز 500 مبق��دار 0.91 نقطة 
تعادل 0.04 باملئة اإىل 2472.54 
املجم��ع  نا�ش��داك  واملوؤ���ر  نقط��ة 
اإىل  باملئ��ة   0.04 اأو  نقط��ة   2.25

6387.75 نقطة. 

اأك��رب  ال��ذه��ب ���ش��وب حتقيق  اجت��ه 
حيث  �شهرين  يف  اأ�شبوعي  مك�شب 
انخفا�ض  اإىل  اليورو  ارتفاع  اأدى 
يونيو  منذ  م�شتوى  الأدن��ى  ال��دوالر 
املعدن  جعل  م��ا   2016 ح��زي��ران 
حل��ائ��زي  ثمنا  اأرخ�����ض  االأ���ش��ف��ر 
عقود  وارتفعت  االأخ���رى.  العمات 
ت�شليم  االآج��ل��ة  االأم��ريك��ي��ة  ال��ذه��ب 
اأغ�شط�ض اآب 9.4 دوالر، اأو ما يعادل 
0.75 باملئة، اإىل 1254.90 دوالر 
مرتفعة  االأ�شبوع  واختتمت  لاأوقية 

2.2 باملئة.

 2.5 بنحو  النفط  اأ���ش��ع��ار  هبطت 
بعد  تعامات  ت�شوية  يف  باملئة 
ا�شت�شارية  ل�ركة  تقرير  توقع  اأن 
متوز  يوليو  يف  اأوبك  اإنتاج  ارتفاع 
بكبح  املنظمة  تعهد  من  الرغم  على 
االإنتاج ما جدد املخاوف يف ال�شوق 
من  املعرو�ض  تخمة  ا�شتمرار  من 

اخلام.
اأ�شبوعية  خ�شائر  اخلامان  و�شجل 
قالت  اأن  بعد  باملئة   1.6 جتاوزت 
تر�شد  ال��ت��ي  برتو-لوجي�شتك�ض 
اإنتاج  اإن  اأوب��ك  معرو�ض  توقعات 
املنظمة من اخلام �شيزيد 145 األف 
ليتجاوز  ال�شهر  هذا  يوميا  برميل 

االإجمايل 33 مليون برميل يوميا.

خطوات حكومية لتطوير القطاع السياحي عبر تشجيع االستثمار 

وسط غياب الخطط  الناجعة.. نسب البطالة تعاود الصعود !

حذر خرباء ومتخ�ص�صون 
يف ال�صاأن املايل 

واالقت�صادي من تدهور 
اقت�صادي م�صتمر يف ظل 

زيادة ن�صبة البطالة والفقر 
يف البالد ، وغياب اخلطط 

االقت�صادية الناجعة 
التي من �صاأنها ان تنه�ض 
بالبالد، حمملني احلكومة 

والربملان م�صوؤولية هذا 
الرتاجع الكبري لعدم وجود 
اجلدية يف ت�صريع القوانني 
وتنفيذها وا�صدار القرارات 

التي تدعم االقت�صاد 
ومتت�ض البطالة.

بغداد – متابعة 

بغداد – الجورنال 

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


