
النائبة  واال�ستثمار  االقت�ساد  جلنة  ع�سو  قالت 
اإن   » ل���»اجل��ورن��ال  ت�رصيح  يف  العبيدي  جميلة 
احلياة  عجلة  لتحريك  مهمة  خطوة  هو  “اال�ستثمار 
وخالل   2004 ع��ام  منذ  ال��ع��راق  لكن  ال��ب��الد،  يف 
امليزانيات املتعاقبة مل يقم باية م�ساريع ريادية “، 
الذي دخل  االجنبي  ان” اال�ستثمار  اىل  النظر  الفتة 
الف�ساد  لكون  االمثل  بال�سكل  ُي�ستغل  مل  العراق  اىل 
الدولة”.  مفا�سل  يف  اله�سيم  يف  كالنار  ا�ست�رصى 
واأكدت ، اأن “ار�سية الف�ساد املوجودة يف موؤ�س�سات 
الدولة، واملحا�س�سة ال�سيا�سية واحلزبية املوجودة، 
اأدت دورا كبريا يف تلكوؤ امل�ساريع اال�ستثمارية وطرد 
امل�ستثمرين، ما ادتى اىل زيادة معدالت البطالة يف 
ميثم  االقت�سادي،  اخلبري  اأكد  جانبه،  من  البالد”. 
االجنبي  “اال�ستثمار  اإن   » »اجل��ورن��ال  ل�  لعيبي 
على  ويقت�رص  ال��ع��راق  يف  حم���دود  امل��ب��ا���رص 
بع�ض  مثل  معينة  �رصكات 

اأن  وا�ساف  النقالة”.  والهواتف  النفطية  ال�رصكات 
الرغم  على  حاليا  املوجودة  االجنبية  “ال�رصكات 
ربحها  معدل  احتكارية  �رصكات  انها  اال  قلتها  من 
عن  تبحث  التي  ال�رصكات  بع�ض  با�ستثناء  ع��ال 
ارباح معقولة”. واأو�سح، ان” اال�ستثمارات االجنبية 
ملعايري  وفقا  منا�سبة  ا�ستثمارية  بيئة  اىل  بحاجة 
ومعدل  الف�ساد  وحجم  االعمال  :ت�سهيل  منها  دولية 
تخطاها  اذا  ال�رصيبي  والنظام  الواحدة  املعاملة 

العراق فاإن العراق �سيكون قبلة لال�ستثمار”.
تعد  طاملا  املعايري  “هذه  ان  اىل  االنتباه  ولفت 
خارج العراق ودائما ما يح�سل العراق على درجات 
ال�رصكات  من  الكثري  ابتعاد  اىل  ي��وؤدي  ما  قليلة 
“العراق يعد بلداً  اأن   ، اال�ستثمارية االجنبية”. واأكد 
من  وهي  احلكومة  بيد  مركزة  املوارد  واكرث  ريعيًا 
متنح اال�ستثمارات من خالل امل�ساريع اال�ستثمارية، 
فال�رصكة االجنبية تعاملها احلكومة معاملة املقاول 
ان  اىل  واأ���س��ار  االرباح”.  من  فائ�سًا  منه  وتاأخذ 
“ال�رصكات التي تعمل يف جماالت انتاجية كالزراعة 
ب�سبب  واال�ستثمار  باملجيء  تخاطر  ال  وال�سناعة 
الو�سع االمني وال�سيا�سي باال�سافة اىل �سعر 
�رصف العملة وال�سيا�سات 

احلكومية وم�ساألة فتح احلدود غري املالئمة لها”.
واأ�سدرت احلكومة االحتادية، اجراءات جديدة لدعم 
وتن�سيط قطاع اال�ستثمار واالعمار يف البالد. وقال 
املتحدث االعالمي با�سم احلكومة �سعد احلديثي يف 
احلكومة  من  اأدراك��ا  انه   ،" "اجلورنال  تلقته  بيان 
واالعمار  اال�ستثمار  قطاع  وتن�سيط  دعم  ب�رصورة 
البنى  ت��اه��ي��ل  اع����ادة  يف  اأه��م��ي��ة  م��ن  ميثله  مل��ا 
للمواطن  التحتية وتوفري وتطوير اخلدمات املقدمة 
امل�ستدامة  والنهو�ض  االقت�سادية  التنمية  وحتقيق 
العراقي وتوفري فر�ض  االقت�ساد  مبختلف قطاعات 
جمل�ض  اق��ر   ، االقت�سادية  ال���دورة  وحتفيز  العمل 
لال�ستثمار  العليا  اللجنة  واآليات عمل  الوزراء مهام 
لتتوىل  �سكلها  ان  للمجل�ض  �سبق  التي  واالإع��م��ار 
واال�سرتاتيحية  التي  اجلوهرية  باملو�سوعات  البت 
مل�ساريع  اخلطط  ور�سم  اال�ستثمار  بت�سجيع  تتعلق 
املعوقات”.  واإزال���ة  ومتابعتها  الكربى  االإع��م��ار 
رئي�ض  برئا�سة  �سكلت  التي  “اللجنة  ان  وا�ساف 
جمل�ض الوزراء حيدر العبادي و�سمت وزراء املالية 
ومدير  واملعادن  وال�سناعة  واالإ�سكان  والتخطيط 
الوزراء  العام ملجل�ض  الوزراء واالأمني  مكتب رئي�ض 
اال�ستثمار  هيئة  ورئي�ض  املركزي  البنك  وحمافظ 
وم�ساريع  اال�سرتاتيجية  امل�ساريع  مبتابعة  �ستقوم 
الرثوات  ا�ستخراج  وم�ساريع  التحتية  البنى 
وم�����س��اري��ع  الطبيعية 

املوانئ واملطارات والطرق و�سكك احلديد وم�ساريع 
وم�ساريع  والبرتوكيمياوية  املعدنية  ال�سناعات 
�ستتابع  كما  وتابع”  والري”.  واخلزانات  ال�سدود 
ت��واج��ه  ال��ت��ي  ال��ع��ق��ب��ات  ودرا����س���ة  حتليل  اللجنة 
�سالحية  ولها  ازالتها  اأج��ل  من  اال�ستثمار  عملية 
لال�ستثمار  الوطنية  الهيئة  اىل  باالإيعاز  القيام 
املتطلبات  ا�ستيفاء  حال  اال�ستثمار  اأج��ازة   مبنح 
على  املعرو�سة  للم�ساريع  القانونية  وال�����رصوط 
االأرا���س��ي  تخ�سي�ض  على  واالإ������رصاف  اللجنة، 
الواحدة  النافذة  وتوجيه  اال�سرتاتيجية  للم�ساريع 
من  االإج��راءات  وا�ستكمال  املوافقات  ال�ستح�سال 
لالجناز،  زمنية  مدة  واعتماد  العالقة  ذات  اجلهات 
التجاوزات  الزالة  املعنية  االأمنية  اجلهات  وتوجيه 
اجلهات  واحالة  لال�ستثمار  املعدة  االرا���س��ي  عن 
وتوفري  احلماية  الق�ساء  اإىل  بالف�ساد  املتورطة 

االأمنية للم�ساريع اال�ستثمارية”.
وا�سار اىل ان “اللجنة وجهت اي�سا باإ�سدار القرارات 
الالزمة الإقامة البنى التحتية واي�سال اخلدمات اىل 
تنفيذ  ومتابعة  لال�ستثمار،  املخ�س�سة  االأرا�سي 
امل�ساريع وذلك بتكليف اجلهات القطاعية امل�سوؤولة 
موظفني  بتخ�سي�ض  اال�ستثماري  امل�����رصوع  عن 
امل�رصوع  اإك��م��ال  حلني  امل�ستثمر  مبعية  يعملون 
اال�ستثماري، ف�سال عن ت�سهيل االإجراءات الكمركية 
الدخول امل�ساحبة لتنفيذ  وال�رصيبية ومنح �سمات 
امل�ساريع ، ومراجعة مهام النافذة الواحدة ومتكينها 

للقيام بدورها الذي اأن�سئت من اأجله”.
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بدعم دولي.. إجراءات حكومية "صارمة" إلنهاء البيئة الطاردة لالستثمار
بغداد – فادية حكمت 

النموذج االسيوي في 

النمو االقتصادي

اطالق  برنامج »فكرتك شركتك« لتشجيع 

المشاريع الناشئة ودعمها في مصر 

حفر 50 بئرًا نفطية شمالي الناصرية 

النقل تعلن توقيعها عقدًا مع شركة 
تركية لصيانة الطائرات في العراق

المباشرة بمنح موافقات االستيراد 
عبر منفذ طريبيل

200 مليون دوالر لدعم االستقرار 
في المناطق المحررة  

A T )اأعل��ن وزير النقل كاظم فنجان احلمام��ي، توقيع عقد مع �رصكة 
STEAM( الرتكية ل�س��يانة الطائرات يف العراق. وقال احلمامي يف 
موؤمتر �س��حفي عق��ده يف مطار بغ��داد ان " العق��د يوفر مركزاً ل�س��يانة 
جمي��ع الطائ��رات ب�س��منها االأجنبية واملحلي��ة ما يقلل اندث��ار االأموال 
ويع��ود على وزارة النق��ل وخزينة الدولة باأرباح طائل��ة، مبينًا ان مركز 
�س��يانة الطائرات مطابق للمعاي��ري الدولية القيا�س��ية املعتمدة عامليا. 
وا�س��اف ان " مالكات املركز مدربة على التعامل مع خمتلف الطائرات 

مبا فيها الطائرات الع�سكرية".

اعلن��ت وزارة الزراع��ة، مبا�رصتها مبنح موافقات اال�س��ترياد للمنتجات 
الزراعي��ة ع��رب منف��ذ طريبي��ل احل��دودي، م�س��رية اىل ان الق��رار ج��اء 
للم�س��اهمة يف تنوع الب�سائع وال�س��لع واملنتجات الزراعية الداخلة اىل 
ال�سوق العراقية. وقال ق�سم العالقات واالعالم والتعاون الدويل يف بيان 
ل��ه اإن “الوزارة با�رصت منح املوافقات اال�س��ولية اخلا�س��ة با�س��ترياد 
املنتج��ات الزراعية النباتية واحليوانية عرب منف��ذ طريبيل احلدودي”، 
مبين��ا ان “الق��رار ياأت��ي بع��د توجي��ه رئي���ض ال��وزراء حي��در العبادي 
وبا���رصاف م��ن وزير الزراعة فالح ح�س��ن زي��دان باإع��ادة افتتاح معرب 
طريبيل احلدودي امام احلركة التجارية للب�س��ائع وال�س��لع”. واأ�س��اف 
اأن “طل��ب احل�س��ول على اجازات اال�س��ترياد يتم عن طري��ق تقدمي طلب 
مبا�رص اىل وزارة الزراعة ال�ستح�سال املوافقات اال�سولية، وللمنتجات 
الزراعية امل�سموح با�س��تريادها وبنوعيها النباتية واحليوانية، من قبل 
ال�رصكات اخلا�س��ة الراغبة باال�س��ترياد”، م�سريا اىل ان “هذا القرار جاء 
للم�س��اهمة يف تن��وع الب�س��ائع وال�س��لع واملنتج��ات الزراعي��ة الداخلة 
اىل ال�س��وق العراقي��ة، لتوف��ري االمن الغذائ��ي للمواط��ن العراقي ودعما 

لالقت�ساد الوطني”.
وكان رئي���ض ال��وزراء حي��در العب��ادي اأعل��ن، يف )1 اآب 2017(، اأن 
احلكوم��ة العراقي��ة تعمل على تاأم��ني الطريق الدويل الراب��ط بني بغداد 

وعمان.

اتخذت وزارة العمل وال�سوؤون االجتماعية اخلطوات االوىل للمبا�رصة بامل�رصوع 
الطارئ لدعم اال�ستقرار يف املناطق املحررة بالتن�سيق مع البنك الدويل، والذي 
�سي�س��مل حمافظات نينوى واالنبار و�س��الح الدين. وق��ال املتحدث االعالمي 
با�س��م الوزارة عمار منعم  يف حديث �س��حفي ان “البنك الدويل خ�س���ض مبلغ 
200 ملي��ون دوالر لتنفي��ذ امل���رصوع الط��ارئ لدعم اال�س��تقرار يف املناطق 
املحررة، اذ �سيتم التن�سيق مع االمانة العامة ملجل�ض الوزراء ووزارات التخطيط 
وال�سحة والعمل لغر�ض تنفيذ فقرات هذا امل�رصوع”. وا�ساف ان “هناك ور�سا 
م�س��تمرة تنفذ ملناق�سة االليات التي �س��يتم مبوجبها تنفيذ امل�رصوع الطارئ”، 
م�س��يفا ان “الوزارة اتفقت مع البنك الدويل وع��دد من الوزارات ودائرة متكني 
امل��راأة يف االمان��ة العامة ملجل�ض ال��وزراء على االطار الع��ام لتنفيذ امل�رصوع 
يف املناطق املحررة”. واو�س��ح منعم ان البن��ك املركزي اطلق باإ�رصاف وزارة 
العم��ل م�رصوعا طارئا لتحقيق اال�س��تقرار االجتماعي يف العراق وخا�س��ة يف 
املناط��ق املح��ررة م��ن “داع���ض” االرهابي، والتع��اون م��ع وزارات التخطيط 

وال�سحة والرتبية ودائرة متكني املراأة،

 ق��ال رئي���ض جلنة الطاق��ة يف جمل�ض حمافظ��ة ذي قار نعم��ة الزاملي 
ل�»اجلورنال نيوز« ، اإن انتاج النفط �سريتفع يف النا�رصية بعد املبا�رصة 
بحف��ر 50 بئ��راً نفطية �س��مايل النا�رصية بعقد ابرم م��ع �رصكتي احلفر 
العراقي��ة ، وكري��ت ول ال�س��ينية حلفر االبار اجلديدة عل��ى ان تنجز يف 
غ�سون عامينفي �سوء جوالت الرتاخي�ض التي اأبرمتها وزارة النفط مع 
�رصكات اأجنبية.واأكد الزاملي انه على الرغم من التحديات االقت�س��ادية 
التي يواجهها البلد، وتقلي�ض ال�رصف املايل، اإال اأن �رصكة نفط ذي قار 
�س��تقوم بحف��ر 50 بئراً نفطي��ة جديدة يف حقل الغراف النفطي �س��مايل 
املحافظ��ة بع��د ان و�س��لت اب��راج احلفر التابع��ة لل�رصك��ة العراقية اىل 
موق��ع العم��ل فيم حني يتوقع و�س��ول االب��راج ال�س��ينية نهاية كانون 
االول املقب��ل . وا�س��اف اأن "اخلط��ة التطويرية التي يت��م تطبيقها االن 
على احلقل النفطي، ال تت�س��من فقط انتاج النفط، بل تتعداه اىل ان�س��اء 
البنى التحتية ال�رصورية القامة خطوط اخرى ال�ستثمار الغاز الطبيعي 

امل�ساحب ال�ستخراج النفط".

ع��ن  النا���رصي،  يحي��ى  ق��ار  ذي  حماف��ظ  ك�س��ف 
ا�ستح�سال موافقة رئي�ض الوزراء حيدر العبادي على 
تخ�س��ي�ض اكرث م��ن 30 مليار دينار الكم��ال تنفيذ 
27 م�رصوع بنى حتتية متلكئًا يف قطاعات الرتبية 
وال�س��حة والكهرب��اء والط��رق واملاء باال�س��افة اىل 
متابعة احالة عدد من امل�ساريع اىل قطاع اال�ستثمار 

ومنها مطار النا�رصية واملدينة ال�سناعية .

وق��ال يحي��ى النا���رصي يف بيان تلقت��ه " اجلورنال 
" ، ان "زي��ارة رئي���ض الوزراء حي��در العبادي كانت 
ناجحة جدا ومهمة للمحافظة٬ وح�س��لنا على نتائج 
ممت��ازة منه��ا موافقته على تخ�س��ي�ض مبل��غ مليار 
دين��ار اىل مرك��ز القل��ب يف النا�رصية٬ وتخ�س��ي�ض 
مبل��غ 16 ملي��ار دين��ار اىل م�ست�س��فى ال��والدة يف 
ال�س��طرة٬ وزي��ادة العمال��ة بثالث��ة ا�س��عاف لغر�ض 
�رصعة اجناز م�ست�س��فى النا�رصية العام ) امل�ست�سفى 
الرتك��ي (٬ وا�س��تكمال م�ست�س��فى اجلباي���ض وال��ذي 

و�س��لت ن�س��بة اجنازه ٧٥٪". وا�س��اف ان "العبادي 
وافق على تخ�س��ي�ض مبلغ 5 مليارات دينار الإكمال 
م���رصوع ماء الف�س��لية � كرمة بنى �س��عيد يف ق�س��اء 
�س��وق ال�س��يوخ٬ باال�سافة اىل تخ�س��ي�ض مبلغ 3،5 
ملي��ار دينار الكم��ال بناية دي��وان حمافظة ذي قار 
اجلدي��دة". وا�س��ار النا���رصي اىل"ان رئي���ض الوزراء 
وافق على تخ�س��ي�ض مبلغ 4 مليارات دينار الكمال 
20 مدر�س��ة يف االق�س��ية والنواح��ي ممن جتاوزت 
ن�س��ب اجنازه��ا ٪85 ٬ ومت��ت املوافق��ة اي�س��ًا على 

تخ�س��ي�ض حمول��ة ب�س��عة 400 كي يف، باال�س��افة 
اىل حم��والت متنقلة للمحافظة لفك االختناقات على 

ال�سبكة الوطنية خالل مو�سم ال�سيف املقبل".
وا�س��ار اىل ان "العب��ادي وع��د ب�رصع��ة احال��ة مطار 
النا�رصية اىل اال�س��تثمار وتكليف احد امل�ست�س��ارين 
باملتابع��ة ٬ ووع��د مبتابع��ة اعمال الطري��ق ال�رصيع 
) نا�رصي��ة T ديواني��ة ( و�رصعة اكماله م��ع الوزارة 
املدين��ة  مو�س��وع  مبتابع��ة  وكذل��ك  املخت�س��ة٬ 

ال�سناعية ب�سكل �سخ�سي".

اعلن��ت وزارة الزراع��ة، ان الوزي��ر فالح ح�س��ن الزيدان مثل 
العراق مبوؤمتر االطراف يف ال�سني ملكافحة الت�سحر، مبينة 
ان الوزير اتفق على تنفيذ م�س��اريع بدعم من االمم املتحدة 

ومن ال�سناديق املانحة.
وقال��ت ال��وزارة يف بيان  �س��حفي ، اإن "العراق �س��ارك يف 
اجتماع��ات موؤمتر االطراف الثالث ع�رص املقام يف ال�س��ني 
اخلا�ض باتفاقية مكافحة الت�س��حر، حي��ث مثل العراق يف 

املوؤمت��ر وزير الزراع��ة فالح ح�س��ن الزيدان واملدي��ر العام 
 لدائرة الغابات والت�سحر راوية مزعل".

وا�س��افت ال��وزارة، اأن "املوؤمتر اقيم بح�س��ور رئي�ض وزراء 
ال�س��ني ووزراء و�سفراء الدول امل�ساركة يف االتفاقية، حيث 
مت الرتكيز على اهمية ايالء الدعم من قبل �س��كرتارية االمم 
املتحدة اىل العراق لكونه احد الدول الواقعة �سمن املناطق 
اجلافة و�س��به اجلافة ويعاين ب�سدة م�سكلة الت�سحر وتدهور 
االرا�س��ي والتي تنت��ج اثاراً �س��لبية ممثلة بزح��ف الكثبان 
الرملي��ة على امل�س��اريع اال�س��رتاتيجية كامل��زارع وقنوات 

ال��ري وطرق املرور حمدثة ا�رصار خط��رة باتت تهدد حياة 
االن�س��ان و�س��حته ا�س��افة اىل انح�س��ار الغط��اء النبات��ي 
بالتغ��ريات  الطبيع��ي وتده��ور املراع��ي ال�س��باب تتعل��ق 
املناخي��ة، ف�س��ال عن ان العراق يعد اح��د االطراف املنظمة 

لهذه االتفاقية منذ عام 2006".
وا�س��افت الوزارة، اأن "الوزير كان ممثال للعراق يف املوؤمتر 
املذكور بعد اجلهود اجلادة والعمل امل�ستمر والتي نتج عنها 
احراز رئا�س��ة اقليم ا�سيا وهذا اجناز مهم يتحقق الول مرة، 
حيث قدم العراق كلمة يف اجتماع رفيع امل�ستوى نيابة عن 

االقليم اال�س��يوي والبا�س��فيك". وتابعت، اأن "وزارة الزراعة 
وم��ن خ��الل دوائره��ا الزراعي��ة يف بغ��داد واملحافظ��ات 
م�س��تمرة بتقدمي جهوده��ا لتطوير القطاع الزراعي ب�س��قيه 
النبات��ي واحلي��واين وب�س��مها مكافح��ة الت�س��حر وزح��ف 
الرمال جتاه االرا�س��ي الزراعية وامل�س��اركة يف املوؤمترات 
الدولي��ة لالنفت��اح عل��ى الع��امل املتق��دم زراعي��ا وتذلي��ل 
العقب��ات الت��ي تق��ف يف طري��ق النهو�ض بالعم��ل الزراعي 
وح�س��د الدع��م ال��دويل جتاه متك��ني العراق من حل م�س��كلة 

الت�سحر".
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