
زهري  د.  لال�ستثمار  الوطنية  الهيئة  م�ست�سار  ق��ال 
العراق  بني  اخ��رياً  عقدت  اتفاقية  "هناك  اإن  احل�سني 
واجلانب الفرن�سي لت�سجيع الدخول الفرن�سي لال�ستثمار 

يف العراق " . 
«،اأن"  »اجل��ورن��ال  ل�  ت�رصيح  يف  احل�سني  واأ���س��اف 
جمل�س االعمال العراقي الفرن�سي له تعاون يف خمتلف 
التح�سري  �سدد  يف  ونحن  اال�ستثمارية  القطاعات 
اأن  اىل  م�سريا   ، احلايل  العام  نهاية  مو�سع  الجتماع 
احلكومة تعمل على قدم و�ساق يف تهيئة املناخ املالئم 
لدخول ال�رصكات الفرن�سية والتي لديها تاريخ م�رصف 

يف جمال اال�ستثمار للقطاعات املختلفة " .
الفرن�سية  العراقية  " العالقات اال�سرتاتيجية  اأن  وتابع 
وهناك  االن،  1968 وحتى  عام  منذ  قدمية جدا متتد 
النفطي  القطاع  اطار  يف  عديدة  واتفاقات  ثقة  اوا�رص 
يف  الفرن�سية  ال�رصكات  ان  اىل  النظر  الفتًا   ، والنووي 
مع  االجتماع  ومت  بغداد  مرتو  مل�رصوع   االعداد  اطار 
امل�ستقبل  يف  امل�رصوع  بتنفيذ  للبدء  الفرن�سي  اجلانب 

القريب " . 
عديدة  فرن�سية  �رصكات  اأن"هناك  اىل  احل�سني  وا�سار 
اجتماعات  وعقدت  بغداد  المانة  جدوى  درا�سة  قدمت 
مكثفة بني العراق وفرن�سا، مبينا ان املجال مفتوح امام 
جميع  لال�ستثماريف  ال�رصكات 
ال��ق��ط��اع��ات 

االقت�سادية بال ا�ستثناء كقطاع البنى التحتية والنفط 
والقطاعات ال�سناعية والزراعية وال�سياحية م�سيفا ان 
تلك ال�رصكات تفتح االبواب امام ال�رصاكة بني القطاع 

اخلا�س والعام " .
العراقيني  االعمال  رجال  احتاد  نائب  قال  جهته  من 
با�سم انطون اإن"العراق يفتح ذراعيه لدخول ال�رصكات 
االجنبية وعلى راأ�سها ال�رصكات االجنبية لال�ستثمار " .
«،اأن" هناك  ل�»اجلورنال  ت�رصيح  يف  انطون  واأ�ساف 
الفرن�سي  اجلانب  اىل  عراقية  ودع��وات  قويا  حراكا 
من  ال��ع��راق  يف  بقوة  اال�ستثماري  امل��ج��ال  ل��دخ��ول 
رجال  االحت��اد  بني  عقد  ال��ذي  االخ��ري  املوؤمتر  خ��الل 
الفرن�سي  االعمال  رج��ال  واحت��اد  العراقيني  االعمال 
اجتماعات  هناك  وكانت  تقريبا  �سهر  قبل  باري�س  يف 
املعرتك  بدخول  الفرن�سية  ال�رصكات  لطماأنة  مكثفة 

اال�ستثماري يف العراق ".
عالية  م��ه��ارة  على  الفرن�سية  اأن"ال�رصكات  وت��اب��ع 
وال�سحي  التعليمي  كالقطاع  القطاعات  خمتلف  يف 
والبنى التحتية  ، لكننا وجدنا تخوفا كبريا من اجلانب 
ب�سبب  العراق  اال�ستثمار يف  باب  اقتحام  الفرن�سي يف 

حماذير امنية مبالغ فيها من اجلانب الفرن�سي " .
وال�سمايل  العراقي  اجلنوب   " اأن  اىل  انطون  وا�سار 
وحتى بغداد ماأمنة تقريبا وتفتح االبواب امام جميع 
من  الرغم  على   ، ا�ستثناء  بال  اال�ستثمارية  القطاعات 
وجود تلك الرف�س اال�ستثمارية اال ان اخلطوات الفرن�سية 
بطيئة جدا ، الفتًا النظر اىل ان هناك مقرتحات ال�سافة 
م�ساريع اىل مدينة احلبانية التي بنيت على ايدي 
ثم  وم���ن  فرن�سية  ���رصك��ات 
الدعوات 

وال�سناعي  ال�سياحي  القطاع  يف  لال�ستثمار  مفتوحة 
االقت�ساد  بتن�سيط  تفائال  هناك  ان  مبينا  وغريها،  

الوطني يف امل�ستقبل القريب" .
ودعا رئي�س جمل�س الوزراء حيدر العبادي،  ال�رصكات 
الفر�س  عرب  العراق  اعمار  يف  امل�ساركة  اإىل  الفرن�سية 

اال�ستثمارية الكبرية املتاحة يف البالد.
وقال مكتب العبادي يف بيان �سحفي تلقت "اجلورنال 
" ن�سخة منه، ان "رئي�س جمل�س الوزراء حيدر العبادي 
اميانويل  الفرن�سي  الرئي�س  من  هاتفيا  ات�ساال  تلقى  
ال�رصكات  دع���ا   "العبادي  اأن  م�سيفا  ماكرون"، 
الكبرية  اال�ستثمارية  بالفر�س  امل�ساركة  اىل  الفرن�سية 

يف العراق".
واأو�سح البيان، اأن "الرئي�س الفرن�سي اميانويل ماكرون 
اأكد التزام فرن�سا امل�ستمر بدعم جهود احلكومة العراقية 
باإعادة اال�ستقرار وبناء املوؤ�س�سات، ا�سافة اىل تطوير 

م�ستوى العالقات بني البلدين".
ي�سار اىل ان  العراق وفرن�سا  اتفقا يف وقت �سابق على 
ابرام مذكرة تفاهم م�سرتكة يف م�سعى لتطوير التعاون 
باالنفتاح  مايل  خبري  وا�ساد  البلدين،  بني  امل�رصيف 
�ساحبة  ال���دول  م��ع  خا�سة  ال����دويل،  املجتمع  م��ع 
يف  العزاوي  ثامر  اخلبري  وقال  الكربى.  االقت�ساديات 
ايجابية  نتائج  له  باري�س  اجتماع  ان  حديث �سحفي  
بعد  العراقي  العمل  �سوق  على  قريبا  تنعك�س  �سوف 

ح�سول اتفاقيات يف طور التوقيع قريبا.
تعزيز  حدثت،  التي  التوافقات  اب��رز  ان  اىل  وا���س��ار 
ان  مبينا  وفرن�سا،  ال��ع��راق  بني  امل�رصيف  التعاون 
العمل  انطالق  ي�سهد  االجتماع املقبل يف بغداد �سوف 

احلقيقي للتعاون بني بغداد وباري�س.
وكان احتاد رجال االأعمال العراقيني فرع ذي 
االجتماع  يف  �سارك  قار 

وفرن�سا  العراق  بني  ما  العمل  اأرباب  ملجل�س  الدوري 
ح�رصه ممثل احتاد رجال اأعمال ذي قار وع�سو جمل�س 
ح�سني  عكاب  عادل  -الفرن�سي  العراقي  العمل  اأرباب 
احل�سناوي وممثلون عن احلكومتني العراقية والفرن�سية 
و�سفري العراق لدى فرن�سا واملمثل عن وزارة النفط ليث 
هيئة  ورئي�س  بالوكالة  وزيراال�سكان  ووكيل  ال�ساهر 

اال�ستثمار �سامي االعرجي.
 وقال عكاب انه متت مناق�سة عدة حماور مهمة بينها 
ان يكون لل�رصكات الفرن�سية دور يف الدخول ب�رصاكات 
ما  م�سرتكة  تعاون  اآفاق  وفتح  املحافظة  يف  حقيقية 
قار  ذي  حمافظة  يف  ال�سيما  العراقية،  ال�رصكات  بني 
وال�رصكات االأوروبية عن طريق عملية اال�ستثمار. وحث 
مهام  لت�سهيل  مفا�سلها  بكل  الهيئة  هذه  تن�سيط  على 
امل�ستثمر االأجنبي والعربي واملحلي يف اإقامة م�ساريع 
على  للقائمني  الكبرية  اجلهود  مثمنا  ومهمة،  حيوية 
يف  اأيام  ثالثة  ا�ستمرت  التي  االجتماعات  هذه  جناح 

العا�سمة الفرن�سية باري�س.
ابرام مذكرة تفاهم  االتفاق على  انه مت  ا�سار اىل  كما 

م�رصفية ما بني اجلانبني العراقي والفرن�سي.
احمد  االقت�سادي  بال�ساأن  املتخ�س�س  اك��د  ب��دوره 
ودور  العاملية  االقت�سادات  اىل  التوجه  اهمية  مكلف 
ذلك يف حتقيق اجلدوى االقت�سادية للبلد، الفتًا النظر 
امل�رصفية  التقانات  اىل  احلاجة  باأم�ّس  العراق  ان  اىل 
العراق  الذي ينتظر  الكبري  العمل  املتطورة حيث حجم 
يف  العراقية  املدن  جميع  يف  املقبلة  ال�سنوات  خالل 
القطاعات االنتاجية واخلدمية. وبني مكلف ان اجلهود 
الدولية تتطلب خدمات م�رصفية لها القدرة على اجناز 
تتطلبها  كبرية  بارقام  واملتمثلة  البنكية  العمليات 
العملية اال�ستثمارية، كما ان امل�سارف املحلية ال�سيما 
اخلا�سة منها يجب ان تقدم منتجات تناف�س منتجات 
يف  لها  فروعا  فتحت  التي  االجنبية  امل�سارف  فروع 

العراق. 
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اقتصاديات العراق
 مترو بغداد أول الغيث

االستثمار الفرنسي في العراق.. خطوات مهمة لتطوير االقتصاد الوطني 
بغداد -  فادية حكمت 

سوق األفكار 

والصناعات االبداعية

أسهم  بورصة أبو ظبي ترتفع 

   إلى 122 بليون دوالر

العراق والسعودية يوقعان مذكرة تفاهم 
لزيادة عدد الرحالت الجوية

الطاقة الوزارية تناقش المعوقات في مشروع 
النبراس البتروكيماوي

اعلن��ت وزارة االعم��ار واال�سكان والبلديات واال�سغ��ال العامة ام�س الثالثاء  
تنفيذ حملة خدمية ل�سيانة املجاري يف حمافظة ذي قار .

وذك��ر املرك��ز االعالم��ي لل��وزارة يف بيان �سحف��ي " ان ف��رق ال�سيانة يف 
مديري��ة جم��اري ذي ق��ار التابع��ة للوزارة با���رصت حمل��ة �سيانة حمطات 
وخطوط نقل و�سب��كات مياه ال�رصف ال�سحي واالمطار يف عدد من االحياء 
واملناطق التابعة ملراكز املديرية . واو�سح ان احلملة �سملت تنظيف وت�سليك 
خط��وط نقل و�سب��كات مياه املج��اري ب�سقيه��ا ال�رصف ال�سح��ي واالأمطار 
وتبدي��ل اغطية فتحات الت�رصيف )املانهوالت( وتعوي�س التالفة واملفقودة 

منها ، ف�ساًل عن �سيانة وتبديل غواط�س ملحطات الرفع .
وا�س��ار البيان اىل ان العم��ل ينجز حاليا يف اق�سام �سوم��ر وال�سهداء و مربع 

املدينة وغريها من املناطق واالحياء ال�سكنية القريبة منها . 

اأنه��ى املوؤ�رص الع��ام لبور�سة العراق ت��داوالت، ام�س الثالث��اء، على ارتفاع 
هام�سي %0.03، باإقفاله عند النقطة 580.84، لريبح 0.2 نقطة، مقارنة 

مب�ستويات اإقفاله يوم االثنني. 
ودف��ع ارتف��اع 4 اأ�سهم اجت��اه املوؤ�رص الع��ام اىل ال�سع��ود، تقدمها م�رصف 
االئتم��ان ب�%3.03، و�سع��د العراقية النتاج البذور واملن�س��ور الدوائية ب� 

.1.28% %1.69 و%1.52 على الرتتيب، كما زاد م�رصف املن�سور 
عل��ى اجلانب االآخ��ر، تراج��ع الرابطة املالي��ة للتحوي��ل %12.7، وت�سنيع 

وت�سويق التمور ب� 3.57%.
وتراج��ع حجم التداوالت اإىل 11.52 مليار �سه��م، مقابل 31.3 مليار �سهم 
يف اجلل�سة ال�سابقة، كما انخف�ست قيمة التداوالت اإىل 11.25 مليار دينار، 

مقاب��ل 31.2 ملي��ار دين��ار يف جل�س��ة االثن��ني املا�س��ي  . 
وت�سدر م�رصف العربية االإ�سالمي التداوالت حجمًا وقيمًة، من خالل تداول 

10.5 مليار دينار.  10.5 مليار �سهم، بقيمة 

ك�سفت وزارة النقل، الثالثاء، عن اأن �سلطة الطريان املدين العراقي وقعت مع 
نظريته��ا ال�سعودية مذكرة تفاهم بني البلدي��ن لزيادة عدد الرحالت اجلوية 
وتنظيمه��ا. وذك��رت وزارة النقل يف بيان �سحفي تلق��ت "اجلورنال" ن�سخة 
من��ه، اإن "�سلط��ة الطريان املدين العراقي وقعت، الثالث��اء، مع الهيئة العامة 
للط��ريان املدين ال�سعودي مذك��رة تفاهم بني البلدين لزي��ادة عدد الرحالت 
اجلوي��ة وتنظيمها"، مبينة اأنه "جرى توقي��ع املذكرة بح�سور رئي�س الهيئة 
العامة للطريان املدين ال�سعودي عبد احلكيم بن حممد البدر التميمي وال�سفري 
العراق��ي يف اململكة العربية ال�سعودي��ة ر�سدي حممود العاين باال�سافة اىل 
وفدي البلدين". ونقل البيان عن املدير العام ل�سلطة الطريان املدين العراقي 
ح�س��ني حم�سن قول��ه، اإن "املذكرة من �ساأنها زيادة اع��داد الرحالت لت�سبح 

بذلك منتظمة ويومية بداًل عن الرحالت االأر�سية"
وا�س��اف حم�س��ن ان��ه "مت��ت مناق�س��ة اتفاقي��ة النقل اجل��وي ب��ني البلدين 
ا�ستعدادا للتوقيع عليها ب�سكل نهائي من قبل وزير النقل ال�سيد كاظم فنجان 

احلمامي يف القريب العاجل".

عقدت جلنة الطاقة الوزارية، اجتماعًا برئا�سة رئي�س الوزراء حيدر العبادي 
وا�س��درت توجيه��ات ب�س��اأن ا�ستعم��ال الغ��از ملركب��ات النق��ل ومناق�س��ة 

املعوقات يف م�رصوع النربا�س البرتوكيماوي اال�ستثماري.
وق��ال مكت��ب العبادي يف بيان �سحف��ي تلقت "اجلورن��ال " ن�سخة منه، اإن 
"رئي���س جمل���س الوزراء حيدر العبادي تراأ�س ي��وم االثنني اجتماعا للجنة 
الطاق��ة الوزاري��ة، وناق�ست اللجنة عق��ود اخلدمة واجلباية لقط��اع التوزيع 
وم��ا حتقق منها، واال�ستمرار باحالة بقي��ة املناطق لتوفري كهرباء م�ستمرة 
للمواطن��ني". واأو�س��ح "كم��ا متت مناق�س��ة املعوقات يف م���رصوع النربا�س 
البرتوكيم��اوي اال�ستثم��اري ومت اتخ��اذ التوجيه��ات الالزم��ة بخ�سو�سه ، 
ا�ساف��ة اىل املوافق��ة على طلب وزارة ال�سناعة واملع��ادن تغيري احالة عقد 
جتهيز املحطات الثانوي��ة الثابتة واملتنقلة اىل وزارة الكهرباء من ال�رصكة 
العام��ة لل�سناع��ات الكهربائي��ة وااللكرتوني��ة اىل �رصك��ة ال��زوراء العام��ة 
التابع��ة للوزارة". ولفت البيان االنتباه اىل اأن اللجنة "ناق�ست اي�سا مقرتح 
ا�ستك�ساف وتطوير الرقع واحلقول املقدم من وزارة النفط، ا�سافة اىل وحدة 
معاجل��ة املي��اه ال�سناعي��ة، كما مت اتخ��اذ توجيهات بخ�سو���س ا�ستعمال 

الغاز كوقود ملركبات النقل.

 اأعلنت هيئة النزاهة ام�س الثالثاء �سبط حاالت تزوير 
وهدر باملال العامِّ يف اأ�سابري عدد من العقارات وقطع 
االأرا�س��ي العائ��دة للدولة يف حمافظة �س��الح الدين.  
واأك��د مكتب حتقيق الهيئ��ة يف املحافظة، يف معر�س 

��ة ال�سبط التي متَّت مبوجب  حديث��ه عن تفا�سيل عمليَّ
��ٍة، "�سبطه حاالت تالعٍب وتزويٍر بعدَّة  رٍة ق�سائيَّ ُمذكَّ
��ة الت�سجي��ل العق��اريِّ ب�سامراء،  اأ�ساب��ري يف مالحظيَّ
مت��ني 231/1596 و8/35  �سمل��ت القطعت��ني امُلرقَّ
مقاطع��ة 4، يف حني متَّ العثور عل��ى غالٍف للقطعتني 
دون  م��ن  231/1598و231/1600  مت��ني  امُلرقَّ

��ة اأوليَّاٍت". ولفت املكت��ب يف بيان �سحفي االنتباه  اأيَّ
ة باإفرازات  ه مل يتّم العثورعلى االأ�سابرياخلا�سَّ اىل، اأنَّ
�مة 71/10385 اإىل 11836 مقاطعة  العقارات امُلرقَّ
�ل��ًة يف ال�سج��الت الدائميَّة.  ��ا ُوِج��َدت ُم�سجَّ 25، واإنَّ
لة  واأ�س��اف املكتب اأنَّ "ق�سمًا م��ن هذه العقارات ُم�سجَّ
يف ع��ام 2015، يف حني ت�س��ري و�سوالت القب�س اىل 

داً اأنه "متَّ �سبط ال�سجالت  ها يف ع��ام 2016"، موؤكِّ اأنَّ
�مة ) 358و359و361و369-363(، وتنظيم  امُلرقَّ
حم���رص �سب��ٍط اأ�س��ويلٍّ بامل�سبوط��ات وعر�سه على 
ن �سبط )2( من ال�سجالت  قا�سي التحقيق، حيث ت�سمَّ
��ة، و)15( و�سل قب�ٍس، و�سجل اإفرازات االأرقام  اليوميَّ

الفرعيَّة". 

ح�سب مفه��وم البنك الدويل ف��ان اخل�سخ�سة متثل زيادة 
االن�سط��ة  ملكي��ة  ادارة  يف  اخلا���س  القط��اع  م�سارك��ة 
واال�س��ول الت��ي متلكها الدول��ة او ت�سيطر عليه��ا العوامل 

االقت�سادية. 
وق��ال االكادميي د. عبد الكرمي جاب��ر �سنجار"  ان اهداف 
اخل�سخ�سة تباينت من دولة اىل اخرى وال�سبب يعزى اىل 

العوامل االقت�سادي��ة وال�سيا�سية واالجتماعية لكل دولة، 
ف�سال ع��ن طبيعة الن�ساط امل��راد خ�سخ�سته، ومن جملة 
هذه االهداف التخل�س من االحتكار وتو�سيع قاعدة ملكية 
املواطنني للم�رصوعات وا�ستثمار ما ميلكونه من مدخرات 
وج��ذب روؤو�س االموال املهاجرة. وتاب��ع ان تقلي�س دور 
احلكومة يف قطاع االعمال وفتح باب اال�ستثمار االجنبي 
ال��ذي ي��وؤدي اىل التو�سع االنتاجي ونق��ل التقنية احلديثة 
واخلربات والتج��ارب العاملية اىل الداخل، كل هذا �سريفع 

العبء عن كاهل الدولة فيما يتعلق بتمويل امل�ساريع غري 
الكفوءة اقت�ساديا.

ب��ني  حمم��د  ف��وزي  االقت�س��ادي  بال�س��اأن  املتخ�س���س 
ان النج��اح يح��دد م�س��رية كل ن�س��اط، وتق��رتن جترب��ة 
اخل�سخ�س��ة مب��دى حتقيقه��ا النج��اح يف املف�س��ل الذي 
يعتمده��ا، واذا اطلعنا على جترب��ة اخل�سخ�سة يف قطاع 
توزيع الكهرباء نلم�س وجود تفاعل بني املواطن وال�رصكة 
املنف��ذة لهذا االمر. ولف��ت النظر اىل ان جتربة اخل�سخ�سة 

يف توزي��ع الكهرب��اء جنحت يف عدة مناط��ق داخل بغداد 
وب��داأت يف م��دن املحافظات بق��وة حيث جندهم��ا ُتعتمد 
يف مدين��ة النا�رصية وال�سماوة وغريها من املدن وهناك 
تفاوؤل كبري حي��ث حتر�س ال�رصكات على جتهيز متوا�سل 
لتح�س��ل عل��ى جباي��ة ب�س��كل ي�س��ري، ال�سيم��ا ان اال�سعار 
منا�سبة القت�س��اد العائلة حمدودة الدخل وهنا يكمن �رص 
النج��اح وناأمل ان تتوا�سل مث��ل هذه اخلدمات التي تقدم 

اىل املواطن.

 ضبط تزوير وهدر بالمال العام 
في التسجيل العقاري بصالح الدين
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