
اأم��وال   م�صيف��ًا: »بع��د رف��ع احل�ص��ار تدفق��ت 
امل�صتثمري��ن الذي��ن منحه��م القان��ون امتيازات 
كب��رة، مب��ا فيه��ا اجلن�صي��ة ال�صوداني��ة«. واأ�صار 
اإىل وج��ود »حمادثات مع العتب��ة العبا�صية التي 
متتل��ك ا�صتثم��ارات زراعية متمي��زة يف الربازيل 
واأ�صرتاليا، ووجدت رغبة يف تو�صيع اال�صتثمارات 
اخلارجية لت�صم��ل ال�صودان«، موؤكداً وجود »جلنة 
م��ن العت�ب�ة �صت�زور ال�صودان ق�ري�ب�ًا الإب�رام ه�ذه 
االتفاق��ات«. واأ�ص��اف: »التقين��ا وزي��ر الزراع��ة 
العراق��ي ب�صب��ب وج��ود م�صكل��ة تتعل��ق باحلجر 
ال�صحي على اللح��وم ال�صودانية، وقدمنا للوزارة 
كل امل�صتن��دات والوثائ��ق الت��ي تثب��ت �صالحية 
منتجاتنا وخلو ثروتن��ا احليوانية من االأمرا�ض، 
خ�صو�ص��ًا احلم��ى القالعي��ة، ووعدن��ا بالعم��ل 
عل��ى معاودة التب��ادل التجاري«. واأ�ص��ار اإىل اأن 
»اأو�ص��اع الع��راق االقت�صادي��ة م�صابه��ة تقريبًا 
للواقع ال�صوداين، خ�صو�صًا من جهة وجود موارد 
وفر���ض ا�صتثمارية غر م�صتغلة، كما عانينا من 
احل�ص��ار ال��ذي دام اأك��ر م��ن 21 �صن��ة ومت رفع 
معظم��ه بق��رار دويل، اإذ بق��ي من��ه 10 يف املئة 
ننتظ��ر خ��الل االأ�صه��ر املقبل��ة رفع��ه اإذا تعاوّنا 
م��ع الوالي��ات املتح��دة يف املج��ال الع�صكري«. 
وق��ال: »نحت��اج اىل ج��ذب اال�صتثم��ار يف جمال 
الزراعة وال�صياحة ولدينا بوادر ا�صتثمار �صعودية 
و�صوري��ة، وي�صل معدل اإنت��اج الفدان اإىل 3600 
اإىل  ال��دول  كيلوغرام��ًا، وه��ذا م��ا دف��ع بع���ض 
ا�صتثم��ار م�صاح��ات �صا�صعة من ارا�ص��ي ال�صمال 
حتدي��داً«، الفت��ًا النظر اإىل اأن بل��ده يعد ثاين اأكرب 
بل��د يف العامل جلهة االأرا�ص��ي ال�صاحلة للزراعة، 
اأّي 200 ملي��ون فدان زراعي، لكنه��ا اأرا�ض غر 
م�صتغل��ة عدا 10 يف املئة فق��ط، لكن احل�صار اأثر 
يف تقدم ال�صناع��ات ون�صبة النمو«. واأو�صح اأن« 
ال�ص��ودان ميتل��ك اأي�صًا 145 ملي��ون راأ�ض ما�صية 
خمتلف��ة االأن��واع، ناهيك عن الغاب��ات الطبيعية 
وامل��واد االأولي��ة، كم��ا اأنه ي�صتح��وذ على 90 يف 
املئة م��ن االنتاج الكلي لل�صم��غ العربي، ناهيك 
ع��ن زراع�����ة ال��ذرة و�صناع��ات بدائي��ة تتعل��ق 
بال�صك��ر، اإ�صاف��ة اإىل �صناع��ة التعدي��ن املتعلقة 
ال�صيني��ة  اال�صتثم��ارات  الت��ي جذب��ت  بالذه��ب 

والرو�صي��ة«. وتاب��ع اأن »اإنتاجنا من الذهب لعام 
2014 و�ص��ل اإىل نح��و 40 طن��ًا، يف حني و�صل 
يف الن�ص��ف االأول م��ن ال�صنة اإىل 80 طنًا، اأغلبها 
والرو�صي��ة  ال�صيني��ة  اال�صتثم��ارات  م��ن خ��الل 

واملغربية.
واأك��د م�صت�ص��ار ال�صف��ر ال�ص��وداين اأن الع��راق »ال 
ي��زال البلد املرح��ب باأ�صقائه الع��رب على الرغم 
م��ن االأو�ص��اع الت��ي مير به��ا، وخر دلي��ل على 
ذلك �رسعة ا�صتجابة وزي��ر الداخلية اأخراً، مبنح 
املواط��ن ال�ص��وداين الذي كان يقي��م يف املو�صل 
اجلن�صي��ة العراقي��ة بع��د تعر�ص��ه الإ�صابة خالل 
العمليات الع�صكري��ة هناك« ي�صار اىل ان حكومة 
جمهوري��ة  افتت��اح  اعلن��ت  كرد�صت��ان،   اقلي��م 

ال�ص��ودان ممثلي��ة له��ا يف االقلي��م، ح�صبم��ا بني 
بي��ان حلكومة االإقلي��م، يف حني ب��نّي ان يا�صني 
يف  ال�ص��ودان  قن�ص��ل  مه��ام  �صيت�صن��م  عو���ض 
االقلي��م. وقال البي��ان، ان "ال�صف��ر ال�صوداين يف 
الع��راق حمم��د عمر مو�صى التق��ى يف وقت �صابق 
م�ص��وؤول دائ��رة العالقات اخلارجي��ة يف حكومة 
االقلي��م ف��الح م�صطفى وق��دم خالل اللق��اء ا�صم 
ال�ص��وداين يا�ص��ني عو���ض مله��ام  الدبلوما�ص��ي 
قن�ص��ل ال�ص��ودان يف حكومة االقلي��م". وا�صاف 
البي��ان، ان "ال�صفر ال�ص��وداين اكد ان بالده تعمل 
م��ن اج��ل تعزي��ز عالقاتها م��ع اقلي��م كرد�صتان 
يف املجاالت الثقافي��ة واالقت�صادية والتجارية 
والرتبوي��ة ناهيك عن جم��ال اال�صتثمار". وا�صار 

اىل اأن "م�ص��وؤول دائ��رة العالق��ات اخلارجية يف 
حكومة االقليم فالح م�صطفى تباحث مع ال�صفر 
ال�ص��وداين حول او�صاع اقليم كرد�صتان يف �صوء 
امل�صتجدات ال�صيا�صي��ة والع�صكرية واالقت�صادية 
على �صعيد املنطقة"، موؤك��داً ان "االقليم م�صمم 
على حماربة تنظيم )داع�ض( االرهابي وم�صاعدة 
النازح��ني القادم��ني م��ن املناط��ق الت��ي ف��روا 

منها".
يذك��ر ان العالق��ات العراقي��ة ال�صوداني��ة ت�صه��د 
تط��وراً ملحوظ��ًا يف ال�صن��وات االخ��رة يف م��ا 
واالقت�صادي��ة  الدبلوما�صي��ة  العالق��ات  يخ���ض 
والتجاري��ة، خا�ص��ة بع��د زيارة الع��راق من قبل 

عدد من امل�صوؤولني يف اجلمهورية ال�صودانية.

  اعل��ن ع�صو جمل�ض حمافظة االنب��ار حممد يا�صني، افتتاح منفذ 
عرعر احلدودي لغر�ض التبادل التجاري مع ال�صعودية.

وقال يا�صني يف حديث �صحفي انه "مت اإعادة افتتاح منفذ عرعر 
احل��دودي مبحافظ��ة االأنب��ار )430 كم جنوب غرب��ي الرمادي(، 

لغر�ض التبادل التجاري مع ال�صعودية".
واأ�صاف يا�صني، اأن "اإعادة افتتاح منفذ عرعر �صوف يوفر فر�ض 
عم��ل وينع�ض اقت�صاد االأنب��ار خا�صة من خالل مرور ال�صاحنات 

املحملة بالب�صائع".
ب��دوره، اأكد ع�صو جمل���ض االنبار فهد الرا�ص��د يف حديث �صحفي 
ان "ال�صف��ر العراقي لدى الريا�ض والقن�ص��ل ال�صعودي وحكومة 
االأنب��ار ه��م م��ن افتتح��وا منف��ذ عرع��ر احل��دودي العراق��ي م��ع 

ال�صعودية يف االأنبار".
وتاب��ع الرا�ص��د اأن "افتت��اح املنف��ذ �ص��وف يق��وي العالقات بني 
الع��راق وال�صعودي��ة وينع���ض اقت�ص��اد االأنبار وي�صه��م يف عودة 

اال�صتقرار وتوفر فر�ض عمل الأبناء املحافظة".
واأ�ص��اف ان افتت��اح املنفذ �صينع���ض املنطق��ة اقت�صاديا وي�صهم 
يف تن�صي��ط حركة الت�صدير واال�صتراد ب��ني البلدين، كما �صي�صهم 
يف اإنعا���ض امل��دن واملحافظات الواقعة عل��ى الطرق املوؤدية اىل 
املنفذ، ويوجد يف منطقة احلدود ال�صمالية م�صانع اال�صمنت التي 
ب��ال �صك �صت�صتفيد من افتتاح املنفذ بت�صدير اال�صمنت اىل العراق 
اإث��ر �صماح ال�صعودي��ة بت�صدير اال�صمنت اىل اخل��ارج بعد اأن كان 
موقوف��ا قبل مدة، كما اأن فتح املنف��ذ �صيخدم احلجاج العراقيني 

واالأتراك ودول �رسق اأوروبا.
ويف ظ��ل التق��ارب ال�صيا�ص��ي ب��ني حكومت��ي البلدي��ن، فاإنهم��ا 

يتطلع��ان اىل اإع��ادة العالقات اإىل م��ا كانت عليه يف وقت 
، ويف اإطار ذل��ك هناك رغبة ملحة من  ما���ضٍ

قب��ل الطرف��ني الإع��ادة افتت��اح 
مع��رب اجلميم��ة اأو 

)اجلميم��اء( ومعرب اجلدي��دة يف اإط��ار تعزيز العالق��ات االأخوية 
وفت��ح اآفاق التع��اون امل�صرتك وت�صهيل عب��ور احلجاج من اأق�رس 
الط��رق الربي��ة باالإ�صاف��ة اىل ت�صمي��ة �صف��ر جدي��د للمملكة يف 
العراق، وت�صهي��ل اإجراءات الدخول بالتاأ�صرة للعراقيني الراغبني 
بزي��ارة اململكة، وه��ذا ما متخ�ص��ت عنه زيارة وزي��ر اخلارجية 
ال�صع��ودي ع��ادل اجلبر للعراق اخ��راً. ومنفذ اجلميم��ة يبعد عن 
حمافظ��ة املثنى  نحو 35 ك��م فقط ويت�ص��ل باالأرا�صي العراقية 
الداخلية بح��دود 250 كم وتف�صل حمافظ��ة املثنى العراقية عن 
اململك��ة ثاين اأك��رب �صحراء يف الع��راق وهي �صح��راء )ال�صلمان( 
الت��ي حتاول املحافظة ا�صتغاللها يف م�صاريع جتارية و�صناعية 
نوعية يف ال�صنوات االأربع املقبلة م�صتعينة باالقت�صاد ال�صعودي 

املوؤثر والقيادي يف املنطقة.
وال �ص��ك يف اأن افتتاح ه��ذا املعرب �صي�صهم بزي��ادة حجم التبادل 
التج��اري واال�صتثم��اري ب��ني البلدي��ن وحت�صني فر���ض التعاون 
على جميع االأ�صع��دة ال�صيا�صية واالجتماعية واالأمنية والثقافية 
وا�صت�رساف م�صتقبل ح�صاري بني البلدين يعك�ض ذكريات جميلة 
للتع��اون الق��دمي واالأزيل بني اجلارتني الكبرت��ني، حينما كانت 
اأ�ص��واق مدين��ة لين��ة وحمافظ��ة رفحاء وعرع��ر تع��ج بالب�صائع 
العراقي��ة وتفوح معه��ا رائحة التم��ن العراقي والتم��ور ال�صقعي 
ال�صه��رة وغرها من الب�صائع العراقية والتي �صاهمت يف متازج 
جميل بني البلدين وهذا ما ُيتفاءل به يف ظل التحوالت ال�صيا�صية 

والتق��ارب ب��ني احلكومت��ني احلاليتني، وم��ا تتمتع به 
املنطق��ة من ه��دوء اأمني يب���رس مبزيد من 

التقارب والتط��ور بني بلدان 
املنطقة عموما.  

ويفت��ح املنفذ جديدة عرعر جماال كبرا للتبادل التجاري ويرفع 
م��ن م�صتوى املجال االقت�صادي للمنطق��ة، وقد يوفر فر�ض عمل 
كب��رة لل�صباب م��ن خالل افتتاح مكاتب تخلي���ض الب�صائع وقد 
يك��ون حج��م التب��ادل االقت�ص��ادي مرتفع��ا ج��دا؛ نظ��را حلاجة 
ال�ص��وق العراقية للمنتج ال�صعودي واخلليجي الذي يتميز باجلودة 
العالي��ة، ولك��ن ال ب��د م��ن توف��ر اجلان��ب االأمن��ي لتاأم��ني �صر 
ال�صاحنات التي تنق��ل الب�صائع للعراق اأو يكون من خالل تاأمني 
مراك��ز اإي��داع جتاري ب��ني املنفذين ال�صع��ودي والعراق��ي لت�صلم 
وت�صلي��م الب�صائ��ع؛ الأنه من ال�صع��ب جدا ذه��اب ال�صاحنات اىل 
داخ��ل العراق يف املدة احلالي��ة؛ نظرا لعدم ا�صتتباب االأمن ب�صكل 
جي��د وقد يتعر�ص��ون للمخاطر يف الطريق ال��ذي ي�صلكونه، اإال اأن 
املنطق��ة �صوف تنتع�ض جتاريا، كما اأن مرور ال�صاحنات من منفذ 
جدي��دة عرعر اأف�صل بكثر ملرور التج��ارة ال�صعودية واخلليجية؛ 
نظرا لقرب امل�صافة واختزال الزمن وقلة التكلفة بدال عن مرورها 
م��ن مناف��ذ اأخرى بعيدة حتم��ل التج��ار التكلفة العالي��ة والزمن 
والبعد.   ويع��د قرار افتتاح منفذي جديدة عرعر واجلميماء قراراً 

حكيم��ًا وخط��وة ممي��زة للع��راق وال�صعودي��ة، حيث 
اإن ل��ه اأبع��ادا تقود نحو اخل��ر والنفع 

للبلدين.
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ه��وى النف��ط اأك��ر م��ن 2.5 باملئ��ة 
يف معام��الت متقلب��ة و�ص��ط ارتفاع 
للطل��ب  �صعيف��ة  وبيان��ات  ال��دوالر 
م��ن  ن��ال  م��ا  ال�ص��ني  يف  املحل��ي 
االأ�صعار بع��د دعم وجيز بفعل بواعث 
القلق م��ن تراجع حمتمل يف اإمدادات 
اخلام القادم��ة من ليبي��ا. وتراجعت 
العقود االآجل��ة خلام القيا�ض العاملي 
برن��ت 1.37 دوالر مبا يعادل 2.63 
باملئ��ة ليتح��دد �صع��ر الت�صوي��ة عند 
واأغلق��ت  للربمي��ل.  دوالر   50.73
عقود اخل��ام االأمركي غرب تك�صا�ض 
اأو  دوالر   1.23 منخف�ص��ة  الو�صي��ط 
دوالر   47.59 عن��د  باملئ��ة   2.52

للربميل.

ملكية  ذات  �رسكة  اأول  �صهم  ه��وى 
مع  قطر  بور�صة  يف  ُت��درج  عائلية 
النتائج  �صغطت  بينما  تداوله  بدء 
بور�صة  على  لل�رسكات  ال�صعيفة 
امل�رسية  البور�صة  وتراجعت  دبي 
للجل�صة اخلام�صة على التوايل. وهبط 
القاب�صة  ا�صتثمار  جمموعة  �صهم 
13 باملئة عن �صعر الطرح  القطرية 
وبلغ  ريال.   8.70 اإىل  االأويل  العام 
حجم التداول نحو 3.3 مليون �صهم 

وهو تقريبا ثلث اإجمايل ال�صوق.

تعافيها  االأمركية  االأ�صهم  وا�صلت   
بها  اأمل���ت  ال��ت��ي  البيع  م��وج��ة  م��ن 
املوؤ�رس  لي�صجل  املا�صي  االأ�صبوع 
اأك��رب   500 ب����ورز  ان���د  ���ص��ت��ان��درد 
يوم  يف  املئوية  بالن�صبة  مكا�صبه 
ظل  يف  ني�صان  اب��ري��ل  منذ  واح���د 
انح�صار املخاوف من ن�صوب �رساع 
ب��ني ال���والي���ات امل��ت��ح��دة وك��وري��ا 
جونز  داو  املوؤ�رس  وارتفع  ال�صمالية. 
مبا  نقطة   135.12 ال�����ص��ن��اع��ي 
اإىل  لي�صل  باملئة   0.62 ي��ع��ادل 
�صتاندرد  وزاد  نقطة   21993.44
واح��دا  اأو  نقطة   24.41 ب��ورز  ان��د 

باملئة لي�صجل 2465.73 نقطة .

 العالقات التجارية مع السعودية تتكلل بافتتاح منفذ عرعر الحدودي 

بعد االنفتاح العربي.. العراق يعزز استثماراته في السودان

و�صف امل�صت�صار االقت�صادي 
لل�صفارة ال�صودانية يف بغداد 

اآدم عثمان، حجم اال�صتثمارات 
العراقية يف بلده باملميزة، موؤكدًا 
توجه امل�صتثمرين العراقيني اإىل 
»بناء معامل وتاأ�صي�س جامعات 

طبية مع وجود ع�صرات الطلبات 
اجلديدة لال�صتثمار املبا�صر«.

وتابع يف حديث �صحفي على 
هام�س ا�صت�صافته من قبل »جلنة 

االقت�صاد واال�صتثمار« يف 
الربملان العراقي، اأن »احل�صار 

كان من العقبات الرئي�صية التي 
اأعاقت اال�صتثمار يف بلده، ف�صاًل 

عن منع حتويل االأموال من 
البلدان العربية واالأجنبية اإىل 
م�صارف �صودانية اأو م�صارف 

اأجنبية عاملة هناك«،

 إعداد – فادية حكمت

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

2250
1250
1000
2000
1500
1500
2000
2000
1500
1250
3500

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


