
وا�ضاف��ت اأن " االتف��اق املبدئ��ي كان ان يقوم 
الع��راق بدفع 300 ملي��ون دوالر نقدا وحتويل 
املتبق��ي البال��غ 200 ملي��ون دوالر اىل قاعدة 
را�ضم��ال لتاأ�ضي���س اخلط��وط اجلوي��ة العراقية 
الكويتية كم�رشوع م�ضرتك والذي مت الغاوؤه".     
و�ضيق��وم الع��راق بدف��ع الدين بالكام��ل كجزء 
من ت�ضوية خ��ارج املحكم��ة يف مقابل ا�ضقاط 
اجلوي��ة  اخلط��وط  �ض��د  املرفوع��ة  الق�ضاي��ا 
العراقي��ة ع��ن اال���رشار الت��ي حلق��ت با�ضطول 
اخلط��وط اجلوي��ة الكويتي��ة خالل غ��زو العراق 

للكويت عام 1990 .
وكانت ع�ض��و يف جلنة االقت�ض��اد واال�ضتثمار 
النيابي��ة، اك��دت يف وق��ت �ضاب��ق اأن الع��راق 
�ضي�ض��دد لدول��ة الكوي��ت ديون��ا تق��ارب ال�)9( 

مليارات دوالر.
وقالت جنيب��ة جنيب يف ت�رشيحات �ضحافية، 
اإن "االتف��اق املربم بني العراق و�ضندوق النقد 
ال��دويل يق��در ب��20 ملي��ار دوالر م��ن �ضمنها 
مبال��غ تعوي���س الكوي��ت"، مو�ضح��ة اأنه "يف 
ال�ضابق مت تاأجيل هذه التعوي�ضات ملدة �ضنتني 
متتاليتني ب�ضبب ع��دم متكن احلكومة العراقية 

من دفعها للكويت".
")13،6( ملي��ار �ضتك��ون لدع��م  اأن  واأ�ضاف��ت 
و2017   2016 لع��ام  البل��د  يف  املوازن��ة 
ملي��ارات   )9-6(" اأن  اىل  م�ض��رة  و2018"، 

دوالر �ضتخ�ض�س لت�ضديد ديون الكويت".
ولفتت جنيب النظر اىل اأن "العراق قام بت�ضديد 
اك��ر من )55( ملي��ار دوالر للكوي��ت"، موؤكدة 
اأن��ه "مت التو�ض��ل اىل نتيج��ة ان مينح �ضندوق 
النق��د الدويل العراق هذه املبالغ لت�ضديدها اىل 

الدولة املذكورة".
وتابع��ت ع�ض��و جلن��ة االقت�ض��اد واال�ضتثم��ار 
النيابي��ة اأن "ه��ذه املبال��غ �ضت�ض��دد على �ضكل 
اق�ض��اط مريحة، مبينة اأن  ه��ذه القرو�س توؤثر 

ب�ضكل �ضلبي على اقت�ضاد العراق".
وقال��ت جنيب تق��ول "نحن يف اللجن��ة املالية 
الربملاني��ة ال منلك اإح�ضائي��ة دقيقة عن حجم 
الدي��ن، والرق��م املوج��ود لدينا ه��و 39 مليار 

دوالر، الأن وزارة املالي��ة ال ت���رشح حتى االآن 
مب��ا تبق��ى م��ن الدي��ن، وم��ا نعلم��ه اأن العراق 
�ضي�ضتمر يف دفع فوائد الديون، ولي�ضت الديون، 

حتى العام 2020".
 اخلب��ر االقت�ضادي �ضبيح جمب��ل بدوره قال 
اإن الديون انخف�ضت بعد عام من �ضقوط النظام 
حت��ى الوقت احلا�رش حي��ث اأ�ضقطت 44 مليار 
دوالر م��ن الدي��ون يف ن��ادي باري���س، منه��ا 
لرو�ضيا )12 مليارا( والواليات املتحدة  )4.1 
ملي��ار( والياب��ان )6.8 ملي��ار( واأملانيا )5.1 
ملي��ار( وفرن�ض��ا )5.1 ملي��ار( وبلغاريا )3.1 

مليار(" .
 وم��ن خارج ن��ادي باري�س اأ�ضقط��ت االإمارات 

ديونها البالغة �ضبعة مليارات دوالر.
اأك��رب  اأن  اإىل  جمب��ل  �ضبي��ح  اخلب��ر  وي�ض��ر 
الدائن��ني االآن هم ال�ضعودي��ة التي تبلغ ديونها 
ثالث��ني ملي��ار دوالر، وكانت قد ق��ررت �ضطب 

ديونها ثم تراجعت. 
وللكوي��ت 11 ملي��ارا، وت�رش عل��ى ا�ضرتدادها 
كامل��ة بع��د اأن ا�ضتقطع��ت من مبيع��ات النفط 

العراق��ي منذ توقف حرب اخللي��ج الثانية عام 
1991 حت��ى االآن مبل��غ 44 ملي��ارا. وهن��اك 
دي��ون تبلغ نح��و 16 ملي��ارا لدول م��ن خارج 

دول نادي باري�س.
وي��رى ع�ضو غرف��ة جت��ارة بغداد �ض��امل ح�ضن 
العقاب��ي اأن الدي��ون ت�ض��كل عقبة اأم��ام تعايف 
اأن حت��ذو  ال��ذي كان ياأم��ل  اقت�ض��اد الع��راق 
الكوي��ت ح��ذو دول ن��ادي باري���س واأن تق��وم 
بخط��وات ت�ضتطي��ع على وفقه��ا اأن حت�ضل من 
خ��الل العالق��ات الطيبة عل��ى اأ�ضع��اف قيمة 
اإعم��ار  ديونه��ا عندم��ا ت�ض��ارك يف عملي��ات 

العراق.
وي�ضن��ف العقاب��ي دي��ون ب��الده باأنه��ا اأربعة 
اق�ضام، وهي ديون دول جمل�س التعاون، ودول 
ن��ادي باري���س ودول خ��ارج ن��ادي باري���س، 

والدائنون التجاريون.
ويق��ول اإن��ه ال ي��زال مل��ف احلرب ب��ني العراق 
واإيران مغلقا حيث تطالب االأخرة بتعوي�ضات 
بع���رشات املليارات عما تق��ول اإنها خ�ضائر يف 

حرب الثماين �ضنوات بني البلدين .

اعلن��ت  العراقي��ة،  وزارة اخلارجي��ة  ان  يذك��ر 
يف وق��ت �ضاب��ق موافق��ة الكويت عل��ى تاأجيل 
ا�ضتقط��اع مبالغ التعوي�ض��ات من العراق حتى 
الع��ام  احلايل 2017، ب�ضب��ب انخفا�س ا�ضعار 

النفط وحالة التق�ضف التي تعانيها البالد.  
وزارة  با�ض��م  الر�ضم��ي  املتح��دث  وق��ال 
اأحم��د جم��ال يف بي��ان  العراقي��ة  اخلارجي��ة 
�ضحف��ي  "ا�ضتجاب��ة لطل��ب وزي��ر اخلارجي��ة 
ابراهي��م اال�ضيق��ر اجلعف��ري، ق��ررت احلكوم��ة 
الكويتية املوافقة على تاأجيل ا�ضتقطاع مبالغ 
التعوي�ض��ات من عائدات النف��ط العراقي عامًا 
ا�ضافي��ًا من ع��ام 2016 وحت��ى العام احلايل 
كان  التاأجي��ل  ان  جم��ال  واأو�ض��ح   ."2017
"ب�ضب��ب االنخفا���س احل��اد يف ا�ضع��ار النفط، 
اإ�ضاف��ة اىل النفق��ات اال�ضافي��ة الت��ي يبذلها 

العراق يف حماربته لالإرهاب".
واأ�ض��اف جم��ال اإن وزارة اخلارجي��ة العراقية 
تع��رب عن تثمينه��ا العايل له��ذا املوقف النبيل 
واملعرب عن عمق العالقات االخوية بني العراق 

والكويت . 

اأعلن��ت جلنة “االقت�ضاد واال�ضتثم��ار” النيابية ، اعتمادها على 
اجتاه��ني ا�ضا�ضي��ني اليج��اد حل��ول �رشيع��ة للنهو���س بقطاع 
التنمية االقت�ضادية يف العراق، واخراجه من �ضبغة اال�ضتهالك 

الطاغية عليه والهدر يف الروة الوطنية الناجتة عن ذلك.
ت�رشي��ح  يف   ، املالك��ي  عل��ي  النائ��ب  اللجن��ة  ع�ض��و  وق��ال 
ل�»اجلورنال « اإن “اللجن��ة عكفت على درا�ضة قانون اال�ضتثمار 
الكر من عام، ودر�ضت قوانني اال�ضتثمار العاملية حتى خرجت 
بحلة جديدة للقانون الذي حمل رقم 50 ل�ضنة 2015 املعدل”.

واأ�ضاف: “القانون �ضمل اجتاهني االول: تفعيل اال�ضتثمار جلذب 
روؤو���س االموال اخلارجية وتن�ضيط روؤو�س االموال الداخلية، يف 
ح��ني �ضيتم مبوجب االجتاه الثاين، تفعي��ل دور وزارة ال�ضناعة 

ملا لها من دور كبر يف حتريك التنمية االقت�ضادية”.
النائ��ب املالك��ي، اأ�ض��ار اىل اأن “تعطي��ل قطاع��ات ال�ضناع��ة 
والزراع��ة يف الب��الد، جع��ل م��ن التاج��ر العراق��ي مت��كال على 
االرباح ال�رشيعة من دون م�ضقة ال�ضناعة والزراعة وال�ضياحة”.
يف ال�ضي��اق ذات��ه، اأكد اخلب��ر االقت�ضادي ماجد ال�ض��وري، اأن  
“اأال�ض��واق العراقي��ة اأ�ضبحت ا�ضتهالكية ب�ضب��ب عدم ال�ضيطرة 

على املنافذ احلدودية وتدفق املواد وال�ضلع الرديئة”.
 واأ�ض��اف يف ت�رشي��ح ل�»اجلورن��ال « اأن “�ضيا�ض��ة احلكومات 
ال�ضابقة اأ�رشت بال�ض��وق املحلية واأ�ضعفت القطاع اخلا�س اإىل 

درجة اختفاء املنتج الوطني من االأ�ضواق ب�ضورة �ضبه تامة”.
واأ�ض��ار  ال�ض��وري، اىل ان “الع��راق مطال��ب باال�ضتف��ادة م��ن 
القرو���س الدولي��ة الإع��ادة ترمي��م البن��ى التحتي��ة للم�ضان��ع 

احلكومية واخلا�ضة بال�رشاكة مع القطاع اخلا�س فعليًا”.
كم��ا اأو�ض��ح اخلبر االقت�ضادي، اأن “من��ع ا�ضتراد نحو 70 يف 
املئ��ة م��ن امل��واد الغذائي��ة وال�ضل��ع ال�رشورية �ضي�ضه��ل عملية 
ت�ضوي��ق املنتج املحل��ي ويعطيه الثقة الالزم��ة لتطوير �ضناعة 

اآالف ال�ضلع اال�ضتهالكية وال�ضناعية”.
وينف��ق الع��راق اأك��ر من 250 ملي��ار دوالر عل��ى القطاع 

وت�ضيي��ع  “ه��در  وه��و  اال�ضتهالك��ي، 
لل��روة الوطني��ة، تتحمل 

احلكومات املتعاقبة م�ضوؤوليته”، وفقا للخرباء.
وق��ال نائ��ب رئي���س منتدى بغ��داد االقت�ض��ادي با�ض��م انطوان 
اهتم��ام م�رشوع منظمة التع��اون والتنمي��ة االقت�ضادية بواقع 
اال�ضتثم��ار يف الع��راق و�ضب��ل تفعيل��ه بع��د الوق��وف عل��ى اهم 
حمددات��ه والعمل عل��ى جتاوزها مبا يخدم اجله��د اال�ضتثماري 

الدويل واالقليمي الراغب بالعمل يف العراق. 
وا�ض��اف انط��وان يف حدي��ث �ضحف��ي  ان امل���رشوع الذي حمل 
عنوان حت�ضني من��اخ االأعمال واال�ضتثمار يف العراق يعمل على 
م�ضاع��دة احلكوم��ة العراقية الإعداد اإطار ل�ضيا�ض��ة ا�ضتثمار اأكر 
جاذبي��ة من اأجل تنفيذ اال�ضتثمارات، وزيادة قدرة احلكومة يف 
جمال ت�ضجيعها والرتويج لها كي جتذبه ب�ضورة اأف�ضل وحتتفظ 
ب��ه، وعل��ى االأخ�س يف قطاع��ات ا�ضرتاتيجية بالن�ضب��ة للتنمية 
االقت�ضادي��ة يف العراق على امل��دى الطويل، الفتًا النظر اىل انه 
ي�ضعى من خالل جمموعة العمل ب�ضاأن املناطق اال�ضتثمارية يف 
الع��راق، اإىل دعم جهود  احلكومة الرامية اإىل تاأ�ضي�س اإطار عمل 

ميكن من تطوير املناطق االقت�ضادية اخلا�ضة.
واأ�ض��ار اىل النتائ��ج امللمو�ضة احلديثة مل���رشوع العراق مبنظمة 
التع��اون والتنمي��ة االقت�ضادي��ة الت��ي اهمها وبن��اء على طلب 
النظ��راء م��ن الهيئة الوطني��ة لال�ضتثمار وجمل�س الن��واب، قيام 
امل���رشوع بتحلي��ل وبل��ورة تو�ضيات م��ن اأجل التعدي��ل الثاين 
لقان��ون اال�ضتثم��ار العراق��ي ل�ضن��ة 2006 حي��ث اأدخلت بع�س 
التو�ضي��ات يف ال�ضيغ��ة النهائي��ة للقانون ال�ض��ادر يف ت�رشين 
االأول 2015، كم��ا ي�ضان��د امل�رشوع وي�ضجع بن�ض��اط واإيجابية 
مب��ادرات قانوني��ة تتعل��ق باال�ضتثم��ار م��ن خ��الل ا�ضت�ضارات 
اخل��رباء ب�ض��اأن ال�ضيا�ض��ات وبناء الق��درات ،على �ضبي��ل املثال 

قانون للتحكيم واتفاقات ا�ضتثمار ثنائية
وقال �ضروان م�ضطفى التدري�ضي ملادة اال�ضرتاتيجيات 

جامع��ة  يف  وال�ضيا�ضي��ة  االقت�ضادي��ة 
�ضالح الدين: ان جذب 

اال�ضتثم��ارات االجنبي��ة وتن�ضي��ط القط��اع اخلا���س ا�ضبح من 
الو�ضائ��ل الت��ي ت�ضتخدم يف احلد من هج��رة روؤو�س االموال اىل 
اخل��ارج واإن كان �ضرها ابطاأ بكث��ر من خروج روؤو�س االموال 
م��ن الع��راق، اال انها ال ت��زال م��ن الو�ضائل اجلي��دة امل�ضتخدمة 
يف ه��ذا ال�ضي��اق والتي حتتاج بني احل��ني واحلني اىل املراجعة 

لت�ضخي�س مكامن اخللل وا�ضالحه على الفور.
وا�ض��ار اىل ان من اهم تلك الو�ضائل تقدمي االعفاءات الت�ضجيعية 
من اجل عودة روؤو�س االموال املحلية اىل الداخل بال�ضورة التي 
متي��زه عن غره من راأ�س املال االجنب��ي الوافد حديثا، انطالقا 
م��ن اهمي��ة دع��م القط��اع اخلا���س يف اعم��ال بن��اء واالعمار 
وقدرات��ه يف التعاط��ي االيجاب��ي م��ع املتطلب��ات االقت�ضادية 
لل�ض��وق املحلي��ة مب��ا ع��رف عنه م��ن امكان��ات وق��درات فنية 
ومادي��ة كبرة وخ��ربة يف العمل على م�ضت��وى ال�ضوق املحلية، 
ا�ضاف��ة اىل اهمية طماأنة امل�ضتثمري��ن من العراقيني واالجانب 
اىل وجود قان��ون يوفر احلماية املطلوبة له��م وال�ضتثماراتهم، 
والقي��ام بفر���س الر�ض��وم اجلمركية وال�رشيبية ب�ض��كل متوازن 
وعل��ى ا�ضا�س الفر�س املتكافئ��ة بني اجلانبني يف هذه املرحلة 
بال�ضكل الذي يحمي القط��اع اخلا�س املحلي وي�ضجع امل�ضتثمر 
االجنب��ي عل��ى الدخ��ول يف ال�ض��وق العراقي��ة به��دف النهو�س 
بالواق��ع اال�ضتثماري الذي من �ضانه انعا�س احلالة االقت�ضادية 
والتنموي��ة يف العراق، ال�ضيما ان الكثر من املحافظات واملدن 
العراقي��ة ت�ضهد حراكا اقت�ضاديا كبرا ومن��وا ا�ضتثماريا وا�ضعًا 

خا�ضة يف اقليم كرد�ضتان يف املرحلة الراهنة.  
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%3 

%72

%22

هبط��ت اأ�ضع��ار النف��ط نح��و %3 يف 
نهاية ت��داوالت نهاي��ة اال�ضبوع بعد 
املتح��دة  الوالي��ات  اإنت��اج  ارتف��اع 
و�ض��ادرات اأوب��ك اإىل اأعل��ى م�ضتوى 
الع��ام احل��ايل مب��ا األقى بظ��الل من 
ال�ضك على جه��ود املنتجني لتقلي�س 
االأ�ض��واق  يف  املعرو���س  تخم��ة 

العاملية.
وانخف���س خام برن��ت 1.40 دوالر، 
اأو م��ا يع��ادل %2.9، يف الت�ضوي��ة 
اإىل 46.71 دوالر للربمي��ل بع��د اأن 
هب��ط اإىل 46.28 دوالر، وه��و اأدنى 

م�ضتوى له يف اأكر من اأ�ضبوع.

اأعلنت �رشكة �ضام�ضونغ الكرتونيك�س 
اأنها تتوقع زيادة كبرة يف اأرباحها 
من  الثاين  الربع  يف   72% بن�ضبة 
قيا�ضيا  رقما  ي�ضكل  ما  يف  العام 
بعد اأن جتاوزت ازمة �ضحب هواتف 
رق��اق��ات  اأ���ض��ع��ار  ارت��ف��اع  بف�ضل 
الهواتف  على  الطلب  وتزايد  الذاكرة 
التكنولوجيا  �رشكة  وقدرت  الذكية. 
الكورية اجلنوبية ان ت�ضجل اأرباحها 
ني�ضان/ابريل- مل��دة  الت�ضغيلية 
ون  تريليون   14 حزيران/يونيو 
ب�  مقارنة  دوالر(  مليار   12.1(

8.14 تريليون ون قبل عام.

املجمعة  االأع��م��ال  نتائج  اأظ��ه��رت 
ل�رشكة القلعة امل�رشية اال�ضتثمارية 
حقوق  بعد  ال�رشكة  خ�ضائر  تفاقم 
االأقلية بنحو 36 % على الرغم من 

منو االيرادات بنحو 22%.
املجمعة  ال�رشكة  خ�ضائر  وبلغت 
مليون   383.4 االأقلية  حقوق  بعد 
يف  دوالر(  مليون   21.4( جنيه 
خ�ضارة  مقابل   2017 االأول  الربع 
نف�ضها  للمدة  جنيه  مليون   281.6
القلعة  وتتكبد  املا�ضي.  العام  من 
 .2010 عام  منذ  متتالية  خ�ضائر 
 22% اإيرادات ن�ضاط القلعة  وزادت 
اإىل 2.1 مليار جنيه يف الربع االأول 

مقابل 1.7 مليار قبل عام.

مصادر نيابية: التنمية المحلية تتكئ على قانون االستثمار المعدل 

ما يقرب من 500 مليون دوالر 

جهود عراقية لدفع تعويضات الخطوط الجوية الكويتية 

ك�شفت تقارير اعالمية ، 
ان وزارة املالية الكويتية 
و�شركة اخلطوط اجلوية 
الكويتية تقومان بتن�شيق 

اجلهود لت�شلم 500 
مليون دوالر .

وذكرت م�شادر �شحفية 
اأنه "من املقرر اأن يتم دفع 

املبالغ على �شكل دفعة 
او دفعتني خالل اال�شهر 

القليلة املقبلة" .

بغداد – الجورنال 

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


