
ال�ش���أن  يف  واملتخ�ش�ش��ون  اخل��راء  وي��رى 
االقت�ش���دي ان الع��راق ام���م فر�ش��ة ت�ريخية 
كب��رة لدعم وتطوير اقت�ش���ده بعد رغبة الدول 
وال���رك�ت الع�ملي��ة لال�شتثم�ر عل��ى ارا�شيه، 
اال�شتثم���ر مبختل��ف  لكون��ه ميتل��ك مقوم���ت 

القط�ع�ت االقت�ش�دية.
وزي��ر  برئ��ش��ة  �شع��ودي  وف��د حكوم��ي  وك�ن 
الط�ق��ة ال�شع��ودي خ�ل��د الف�ل��ح ق��د زار بغداد 
يف  ب�مل�شوؤول��ن  والتق��ى  امل��ش��ي  االثن��ن 
احلكوم��ة االحت�دية لبحث مل��ف الط�قة ومتديد 
اتف���ق اوب��ك خلف�ض االنت���ج، كم� اب��دى الوفد 
رغب��ة بالده ب�ال�شتثم���ر يف العراق يف خمتلف 

القط�ع�ت االقت�ش�دية.
وقب��ل اي���م زار وزير اخل�رجي��ة القطري العراق 
وابل��غ امل�شوؤول��ن يف احلكوم��ة العراقي��ة ب���ن 
ب��الده ترغ��ب بتعزي��ز العالق���ت الثن�ئي��ة يف 

خمتلف املج�الت ومنه� االقت�ش�دية.
ويق��ول اخلب��ر االقت�ش���دي ع���دل املندالوي، 
ان "التق���رب اخلليج��ي للع��راق ي�ت��ي بع��د ان 
متك��ن العراق م��ن فر�ض نف�ش��ه يف املنطقة من 
خ��الل حم�رب��ة تنظيم داع���ض االره�بي وكذلك 
انت���ج  تخفي���ض  وب���رزاً يف  كب��راً  دوراً  ادى 
النف��ط يف منظم��ة الدول امل�ش��درة للنفط اوبك، 
وكذل��ك الدعم الدويل املق��دم للعراق يف خمتلف 

املج�الت.
وا�ش���ف املن��دالوي يف ت�ري��ح �شحف��ي  ان 
"العراق ام�م فر�شة كبرة وت�ريخية ال�شتغالل 
ه��ذه العالق���ت اجلدي��دة والتق���رب م��ع الدول 
جللب اال�شتثم�رات مبختل��ف القط�ع�ت خ��شة 
وان��ه يع���ين ازم��ة م�لي��ة كب��رة، ف�ال�شتثم���ر 

�شيحل جزءاً كبراً من االزمة يف البلد".
البل��دان  م��ن  تع��د  "ال�شعودي��ة  ان  اىل  وا�ش���ر 
االقت�ش�دي��ة الكب��رة التي لديه��� روؤو�ض اموال 
ع�لي��ة فرغبته��� لال�شتثم���ر يف الع��راق وفت��ح 
�شفح��ة اقت�ش�دي��ة جدي��دة مع الع��راق �شيخلق 
حركة اقت�ش�دي��ة وجت�رية كبرة ب��ن البلدين 

وب�ملح�شلة �شيخدم االقت�ش�د العراقي".
واو�ش��ح ان "ال��دول اخلليجية ومنه��� االم�رات 
وقط��ر �شتح��ذو ح��ذو ال�شعودية بفت��ح مزيد من 

العالق���ت االقت�ش�دي��ة مع الع��راق ال�شيم� يف 
جم���ل اال�شتثم���ر"، مبين��� ان "ا�شتغ��الل ه��ذه 
الفر�ش��ة ت�شتوجب تهيئة بيئ��ة ا�شتثم�رية امنة 
وتذلي��ل ال�شعوب���ت ام���م امل�شتثمري��ن جلل��ب 

اال�شتثم�رات االجنبية".
وك�ن وف��د �ش��م عدد م��ن امل�شتثمري��ن ورج�ل 
االعم�ل االردنين ابل��غ رئي�ض اجلمهورية فوؤاد 
مع�ش��وم خ��الل زي�رت��ه االخ��رة اىل اململك��ة 
يف  الرغب��ة  لديه��م  ب���ن  اله��شمي��ة  االردني��ة 
اال�شتثم���ر ب�لع��راق اال ان��ه هن���ك �شعوب���ت 
تواجه عملهم يف العراق مط�لبن بتذليل جميع 
ال�شعوب�ت للقدوم اىل العراق لغر�ض اال�شتثم�ر 

يف خمتلف القط�ع�ت.
واك��دت جلنة االقت�ش�د واال�شتثم�ر الني�بية، ان 
ق�ن��ون اال�شتثم�ر اجلديد من��ح ت�شهيالت كبرة 
للم�شتثمري��ن االج�نب واملحلين اال ان الق�نون 

م� زال غر مفعل ب�ل�شكل ال�شحيح.
وق�ل��ت ع�ش��و اللجنة الن�ئب��ة جنيبة جنيب  يف 
ت�ريح �شحف��ي  ان "هن�ك رغبة دولية ومنه� 
دول اخلليج لال�شتثم�ر يف العراق، لكن الروتن 
االداري الت��ي تع�ني��ه اغل��ب موؤ�ش�ش���ت الدولة 

ب�ل�ش��د  الع��راق و�شيق��ف  اال�شتثم���ر يف  قت��ل 
م��ن كل املح���والت الت��ي ت�شع��ى اىل خلق بيئة 
ا�شتثم�ري��ة يف البلد". واأك��دت اأن غي�ب االرادة 
ال�شي��شي��ة بدع��م االقت�ش���د واال�شتثم���ر وراء 
التلك��وؤ الذي يواج��ه امل�شتثمر يف البل��د، كم� اأن 
ت��ردي االأو�ش�ع االأمني��ة يف بع�ض املح�فظ�ت 
اأثر عل��ى جميء ال���رك�ت االجنبي��ة للعمل يف 
البل��د، مبين��ة اأن ق�ن��ون اال�شتثم�ر بع��د تعديله 
ال توج��د فيه م�ش���كل ومنح جمي��ع الت�شهيالت 

للم�شتثمرين االج�نب واملحلين " .
وق���ل اإبراهي��م الفيلك�وي، اخلب��ر االقت�ش�دي 
ل�ركة الدرا�ش�ت املتقدمة يف الكويت، اإن بع�ض 
ال���رك�ت الكويتي��ة تواجه م�ش�ع��ب كبرة يف 
ا�شتثم�راته� ب�لعراق، اأبرزه� �ركة "اأجيليتي" 

للمخ�زن العمومية و"زين" لالت�ش�الت.
واأعلن��ت �ركة "اأجيليتي"، التي متتلك احلكومة 
الكويتية ح�شة 20% منه�،  ، اأنه� تقدمت بطلب 
حتكي��م اإىل املركز ال��دويل ملن�زع�ت اال�شتثم�ر 
لت�شوية نزاع ا�شتثم�ري مع دولة العراق، م�شرة 
اإىل اأن الطل��ب بخ�شو���ض "م�ش���درة حكوم��ة 
الع��راق ب�شكل غر مب����ر" ا�شتثم�رات لل�ركة 

بقيمة 380 ملي��ون دوالر يف قط�ع االت�ش�الت 
العراق��ي  وق�ل ب�تريك اأمل�ن، الرئي�ض التنفيذي 
ل�رك��ة "دانة غ�ز" االإم�راتية  يف وقت �ش�بق " 
اإن �ركته ترتقب �شدور حكم اإيج�بي من هيئة 
التحكي��م ال��دويل يف نزاعه��� مع حكوم��ة اإقليم 

كرد�شت�ن العراق " .
وك�نت دان��ة، التي تق��ود كون�شورتيوم �رك�ت 
ي�ش��م "نف��ط اله��الل"، و"برل برتولي��وم"، مب� 
ال"  او.  و"ام.  النم�ش�وي��ة،  يف"  اإم.  "اأو.  فيه��� 
الهنغ�ري��ة، اأق�م��ت دع��وى اأم�م حمكم��ة لندن 
االأول  اأكتوبر/ت�ري��ن  يف  ال��دويل،  للتحكي��م 
2013، ال�شت�ش��دار ق��رار حتكي��م مل��زم يوؤك��د 
على احلق��وق احل�رية لالئتالف مبوجب العقد 
امل��رم م��ع اإقلي��م كرد�شت���ن يف ع���م 2007 
وللح�شول على املب�لغ امل�شتحقة عن اإنت�جه�.

ُيذك��ر اأن حكوم��ة كرد�شت���ن م� ت��زال يف ح�لة 
اإخ��الل بق��رار هيئة التحكي��م املوؤق��ت، ال�ش�در 
يف اأكتوبر/ت�ري��ن االأول 2014، ب�ش��داد 100 
مليون دوالر الئتالف ال�رك�ت كدفعة مرحلية؛ 
م� ا�شطر ائتالف ال���رك�ت اإىل طلب تنفيذ هذا 

القرار من قبل حمكمة لندن.

ُيِعّد الع��راق برن�جمً� وا�شع��ً� لالت�ش�ل ب�ملنظم���ت الدولية، 
للح�ش��ول على دعم لتفعي��ل الن�ش�ط االقت�ش���دي يف منطقة 
االأه��وار يف جن��وب الع��راق والت��ي اأُدرجت اأخ��راً، يف الئحة 

الرتاث الع�ملي.
ورّجح��ت اأو�ش�ط معنية ب��دء دخول ���رك�ت ا�شتثم�رية اإىل 
املنطقة خ��الل املدة املقبلة، خ�شو�ش��ً� يف جم�ل ال�شي�حة، 
م��ع عدم اإغف�ل قط�ع�ت اأخ��رى تت�شل ب�ل�شن�ع�ت املحلية، 
وال��ردي  االأولي��ة ك�لق�ش��ب  امل��واد  تواف��ر  م��ن  م�شتفي��دة 

و�شن�ع�ت االألب�ن.
واأك��دت اأو�ش�ط حكومي��ة اأهمية االت�ش�ل م��ع عدد من الدول 
واملنظم���ت املتخ�ش�ش��ة، خ�شو�شً� منظمة �ش��ون الطبيعة 

الع�ملية ومركز الرتاث الع�ملي . 
اذ ُتعق��د لق���ءات م�شتم��رة يف ب��روت ووا�شنط��ن وب�ري���ض 
ال�شتقط�ب مب�ل��غ م�لية ب�لتن�شيق مع البن��ك الدويل، بهدف 
ت�أ�شي���ض البن��ى التحتي��ة ملن�ط��ق االأه��وار واإن�ش���ء ق�ع��دة 
معلوم���ت . ولوح��ظ اتخ���ذ تداب��ر اأخ��رى لدع��م الن�ش���ط 
اال�شتثم���ري املتوقع يف املنطقة، منه��� االإ�راع يف حتويل 
ق�ع��دة ع�شكرية يف حم�فظة ذي ق���ر )400 كيلومرت جنوب 
بغ��داد( اإىل مط���ر مدين، يك��ون ج�هزاً ال�شتقب�ل ال��زوار، اإىل 
ج�ن��ب ت�شكي��ل ال�رط��ة الت��ي يحم��ل اأفراده� �شه���دات يف 

اخت�ش��ش�ت كي تتوىل االهتم�م ب�ملحمي�ت الطبيعية.
ويف ال�شي���ق وبه��دف تفعي��ل الن�ش���ط اال�شتثم���ري، ُيعم��ل 
ح�لي��ً� على تعدي��ل ق�نون اال�شتثم���ر على نح��و يتوافق مع 
ا�شتحق�ق���ت احل����ر وامل�شتقب��ل مب� ينّمي امل��وارد ويدعم 
االقت�ش�د العراق��ي. اإذ يتطلب االهتم�م ب�لقط�ع�ت املتعددة 
لال�شتثم�ر، ويف مقدمه��� ال�شي�حة التي متلك مقوم�ت مهمة 
ق�درة على حتقيق االإيرادات امل�لية، التي ت�ش�عد يف حل جزء 

من االأزمة االقت�ش�دية.
 كم��� ُيعّد تطور البن��ى التحتية وقط�ع 

اخلدم�ت اأ�ش��شً� للقط�ع 

ال�شي�ح��ي. واأ�ش���ر املعني��ون اإىل اأن ل��دى ن�شب��ة كب��رة م��ن 
ال�شي���ح رغبة يف التوج��ه اإىل املن�ط��ق ال�شي�حية يف جنوب 

العراق، وت�شكل االأهوار مركزاً له� . 
ال�شي���ح  ت�شتقط��ب  ب��داأت  الت��ي  االأه��وار  من�ط��ق  اأن  وراأوا 
وامل�شتثمري��ن بعد اإدراجه� يف الئحة ال��رتاث الع�ملي ، متثل 
ن�ف��ذة وا�شع��ة يطل من خالله��� االقت�ش�د العراق��ي، لتحقيق 
فر���ض احلف���ظ على دورة راأ���ض امل�ل داخل الع��راق، وكذلك 
امل�ش�همة يف تنمية املنطقة مع اأهمية دخول القط�ع اخل��ض 
بقوة يف ميدان القط�ع ال�شي�حي، ويف �راك�ت مع موؤ�ش�ش�ت 

ع�ملية جلعل القط�ع م�ش�همً� كبراً يف الن�جت الوطني.
ويف املو�ش��وع البيئ��ي، ط�ل��ب وكيل وزارة ال�شح��ة والبيئة 
العراقي��ة ج��ش��م عبدالعزيز الفالحي، اجله���ت امل�شوؤولة ب� » 
اإيالء هذا املو�شوع اهتم�مً� كبراً، الأن الع�مل ب�ت يهتم بهذا 
ال�ش����أن بع��د موؤمتر قمة االأر�ض يف ب�ري�ض قبل نحو ع�من، 
والت��ي �شكل��ت نقل��ة حقيقي��ة يف املفه��وم الع�مل��ي لظ�هرة 

االحتب��ض احلراري، والرتف�ع درجة حرارة االأر�ض«.
ويف �ش��وء التوقع���ت الت��ي ت�شر اىل تط��ور وا�ش��ع �شت�شهده 
اأن  املعني��ون  ي��رى  االقت�ش���دي،  الن�ش���ط  يف  املنطق��ة 
ال�شم�ن���ت  توف��ر  اأهمه���  وم��ن  كث��رة،  اال�شتحق�ق���ت 
واحلكوم��ة  ال��دويل  املجتم��ع  م��ن  املطلوب��ة  وااللتزام���ت 
العراقي��ة، لدع��م اإجن���ز اإدراج االأه��وار العراقي��ة على الئحة 
ال��رتاث الع�مل��ي. ولع��ل اأبرزه��� ا�شتم��رار تدف��ق املي���ه اإىل 
املنطق��ة، واإل��زام دول امل�شدر التزام االإطالق���ت امل�ئية من 
خ��الل االتف�ق���ت التي تع��ّزز الر�شيد امل�ئ��ي، خ�شو�شً� مع 

اجل�نب الرتكي.
وال ُتغَفل امل�ش�كل الت��ي يواجهه� العراق نتيجة 

عدم وج��ود اأي اتف�ق بهذا ال�ش�أن 
م��ع تركي���، الت��ي 

تع��د بل��د املنب��ع ملي���ه دجل��ة والف��رات .  اإذ اإن 87 يف املئة 
م��ن كمي���ت املي�ه يف اأنه���ر العراق م�شدره��� تركي�، و8.5 
يف املئ��ة م�شدره��� ايران و5 يف املئة م��ن روافد داخل البلد 
.   واق�مت االدارة املحلية يف ق�ش�ء اجلب�ي�ض يف وقت �ش�بق     
موؤمتره��� اال�شتثم���ري االول حت��ت �شع���ر "ع�ملي��ة االهوار 
ن�ف��ذة للتط��ور واال�شتثم���ر" بح�ش��ور ع��دد م��ن امل�شوؤولن 
وامل�شتثمري��ن، يف ح��ن ُطرح��ت خ��الل املوؤمت��ر 18 فر�شة 
ا�شتثم�ري��ة متنوع��ة �شمن احل��دود االدارية للق�ش���ء ووفق 
نظ�م امل�ش�طح��ة ابرزه� تخ�ض قط�ع���ت ال�شي�حة وال�شكن. 
وق���ل ق�ئممق���م الق�ش���ء بدي��ع لبن���ن ان ه��ذا املوؤمتر يعد 
فر�ش��ة مهم��ة للق�ش�ء وللم�شتثمرين من خ��الل توفر ارا�ض 
وا�شع��ة الإن�ش���ء امل�ش�ري��ع املعلن��ة ومنه��� فن���دق �شي�حية 
وم�ش�ت��ل  ومالع��ب  ا�شك�ني��ة  ووح��دات  ترفيهي��ة  واأم�ك��ن 
ومدار�ض اهلية ومط�عم ومتحف و�ش�ح�ت لوقوف املركب�ت 
ب�الإ�ش�فة اىل ام�كن اخرى بح�شب رغبة امل�شتثمر.وا�ش�ف " 
مت ت�أم��ن امل�شتلزم�ت اخل��ش��ة ب�مل�شتثمرين يف ظل اجواء 
االم��ن واال�شتق��رار الت��ي ي�شهده��� الق�ش�ء وكذل��ك يف عموم 
املح�فظة،م�ش��را اىل ان الفر���ض اال�شتثم�رية املتوافرة هي 
فر�ض مهمة ويف مواق��ع ا�شرتاتيجية ب�ال�ش�فة اىل م�ش�ريع 
اخ��رى �شتعل��ن الحقً�، متوقع��� جن�ح املوؤمت��ر يف ظل وجود 

�شخ�شي���ت م�شتثمرة تتمتع بروؤو���ض اموال كبرة ميكن 
له��� ان جت��د الفر�ض املن�ف�ش��ة للعمل يف 

ق�ش�ء اجلب�ي�ض.
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القي��ش��ي  نيك��ي  املوؤ���ر  انخف���ض 
يف خت���م تع�مالت بور�ش��ة طوكيو 
ت��داوالت  و�ش��ط  امل�لي��ة  ل��الأوراق 
�شعيف��ة قب��ل �شه�دة رئي�ش��ة جمل�ض 
)البن��ك  االحت���دي  االحتي�ط��ي 
املرك��زي االأمريك��ي( ج�ني��ت يل��ن 
يف وقت الح��ق من يوم اخلمي�ض كم� 

تراجعت اأ�شهم الت�شدير.
اإىل  املئ��ة  يف   0.5 نيك��ي  وهب��ط 
املوؤ���ر  ون��زل  نقط��ة   20098.38
توبك���ض االأو�شع نط�ق� بن�شبة مم�ثلة 

اإىل 1619.34 نقطة.

االأ�شهم  على  ي��ذك��ر  تغر  ي��ط��راأ  مل 
جل�شة  يف  االإغ��الق  عند  االأمركية 
اأن��ب���ء  عليه�  هيمنت  م��ع���م��الت 
ب�ش�أن  القلق  بواعث  مثل  �شي��شية 
عنه�  ك�شف  اإلكرتوين  بريد  ر�ش�ئل 
ترامب  دون�لد  للرئي�ض  االأكر  االبن 
للحملة  رو���ش��ي  دع���م  اإىل  ت�����ش��ر 

االنتخ�بية لوالده.
وبن�ء على اأحدث البي�ن�ت املت�حة 
ال�شن�عي  جونز  داو  املوؤ�ر  ارتفع 
يذكر  تغر  دون  اأي  نقطة   0.55
اإىل  ل��ي�����ش��ل  امل��ئ��وي��ة  ب���ل��ن�����ش��ب��ة 

21409.07 نقطة 

اإىل  اال�شرتليني  اجلنيه  انخف�ض 
مق�بل  اأ�شبوعن  يف  م�شتوى  اأدن��ى 
مق�بل  ت��راج��ع��ه  ووا���ش��ل  ال����دوالر 
اليورو اإىل اأدنى م�شتوى يف ثم�نية 
حم�فظ  ن���ئ��ب  ق���ل  بعدم�  اأ���ش��ه��ر  
برودبنت  بن  املركزي  اإجنلرتا  بنك 
لرفع  بعد  م�شتعدا  لي�ض  البنك  اإن 
اال�شرتليني  وتراجع  الف�ئدة.  اأ�شع�ر 
العملة  مق�بل  تقريب�  ب�ملئة   0.25
بعد  دوالر   1.2815 اإىل  االأمركية 

الت�ريح�ت.
وب����مل���ث���ل، ان��خ��ف�����ش��ت ال��ع��م��ل��ة 
ال��ري��ط���ن��ي��ة م��ق���ب��ل ال���ي���ورو اإىل 
م�شتوى  اأدن��ى  وهو  بن�ض   89.49
رئي�ش�  ترامب  دون�لد  انتخ�ب  منذ 
نوفمر  يف  امل��ت��ح��دة  ل��ل��والي���ت 

ت�رين الث�ين. 

األهوار تترقب.. أين االستثمارات التي وعدنا بها دوليًا ومحليًا؟

بعد إزالة أسباب الخالفات

هل يكون العراق وجهة أموال دول الخليج في المرحلة المقبلة 

 بعد ت�سارع دول املنطقة 
ومنها اخلليجية اىل 

تعزيز عالقاتها االقت�سادية 
مع العراق ملا ميتلكه 
من امكانات وطاقات 

ومقومات مازالت 
غري م�ستغلة، بداأت 

اال�ستثمارات اخلليجية 
ومنها ال�سعودية والقطرية 

ترغب باال�ستثمار يف 
العراق ما �سيجعل البلد 
قبلة جللب اال�ستثمارات 

يف املنطقة.

  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

ُ


