
وق��د رف��ع رئي���س و�أع�ض��اء جلان فت��ح وحتليل 
�لعطاء�ت �لتنفيذية �ملتناف�ض��ة مل�رشوع تطوير 
)�أل��ق بغ��د�د(، مذك��رة تف�ضيلي��ة �ىل  �ضاح��ات 
�ملو�ضيق��ار ن�ضري �ضم��ة �ضارحني فيه��ا �أ�ضباب 
�لتاأخ��ري بناًء عل��ى طلبه �ملبا�رش منه��م، طلبو� 
فيه��ا متدي��د �لعم��ل �ىل �لث��اين ع�رش م��ن �ل�ضهر 

�جلاري  .
مهند�ض��ون  وقعه��ا  �لت��ي  �ملذك��رة  و�أو�ضح��ت 
وخرب�ء ماليون من خمتلف �الخت�ضا�ضات ،من 
�لبن��ك �ملركزي ووز�رة �مل��و�رد �ملائية ووز�رة 
�لثقاف��ة و�ل�ضياحة و�الث��ار، �إ�ضافة �ىل �ملكتب 
�ال�ضت�ض��اري �مل���رشف على مرحل��ة �لتنفيذ ، �أن 
"�للجان با�رشت �عمالها مبوجب �المر �الإد�ري 
�ملرق��م 56 يف 2017/8/31م��ن تاأري��خ غلق 
بح�ض��ور  �لعط��اء�ت  فت��ح  ،ومت  �ملناق�ض��ات 
�ل���رشكات �ملتقدم��ة يف زمان��ه ومكانه ، ومتت 

�إحالة �لعطاء�ت �ىل جلان �لتحليل" .
و�أك��دت �ملذك��رة " وكان عم��ل �للج��ان مكثف��ا 
ومتو��ض��ا م��ن تاأري��خ غل��ق �ملناق�ض��ات يف 
2017/9/6 ،مبع��دل عم��ل يوم��ي متو��ض��ل ، 
وبلغ��ت �ضاع��ات �لعم��ل �لكلي��ة �أكرث م��ن 100 
�ضاع��ة م�ضتمرة حت��ى �الن ، و�أ���رشت خمرجات 
عمل �للجان بعد �النته��اء من �لتحليل و�لتقييم 
لل�رشكات �ملتقدمة، حتديد �ل�رشكات �مل�ضتجيبة 
يف  �ملعتم��دة  �لقيا�ضي��ة  �لوثائ��ق  ملتطلب��ات 
�ملذك��رة  وتابع��ت    ." �لدولي��ة  �ملناق�ض��ات 
�لتو�ضيحي��ة " ولكرثة ما حتتوي��ه هذه �لوثائق 
م��ن تفا�ضيل دقيقة و��ضتم��ار�ت ، ونظر� لعامل 
ع��ن  �ل���رشكات  �إجاب��ة  تتطلب��ه  �ل��ذي  �لوق��ت 
�ال�ضتف�ضار�ت و�لتو�ضيحات و��ضتكمال �لوثائق 
�لنز�ه��ة  للعط��اء�ت �مل�ضجيب��ة، ومب��ا ي�ضم��ن 
و�ل�ضفافية العمال �لتحليل و�لرت�ضية، وتو��ضا 
مع ما تقدم من حتديد موعد �ملبا�رشة بالتنفيذ، 
ورغب��ة من �للج��ان �لفرعية لتحلي��ل �لعطاء�ت 
يف �لو�ض��ول �ىل �الختي��ار �ل�ضحي��ح لل�رشكات 
�ملتناف�ض��ة ، ن��ود �عامكم باحلاج��ة �ىل متديد 
�لعم��ل �ىل ي��وم �خلمي�س �مل�ض��ادف 10/12/ 
2017". و�أكد �ملو�ضيقار ن�ضري �ضمة �أن " موعد 

�طاق تنفي��ذ �ل�ضاحات �لع�رشين �ضيتم يف وقت 
وتاأري��خ و�ح��د ، �ضيعل��ن فور �نته��اء جلان فتح 
وحتليل �لعطاء�ت �لتنفيذية �ملتناف�ضة مل�رشوع 
تطوي��ر �ضاح��ات )�أل��ق بغ��د�د( م��ن عملها دون 

تاأخري".
و�أع��رب �ضم��ة ع��ن �ضك��ره و�متنان��ه "للجه��ود 
�لتي تبذله��ا هذه �للجان و�ملكت��ب �ال�ضت�ضاري 

ف�ضا عن �أع�ض��اء �للجنة �لعليا مبا فيها ر�بطة 
�مل�ض��ارف �خلا�ض��ة �لعر�قي��ة ورئي�ضه��ا �ل�ضيد 
ودي��ع �حلنظ��ل �لتي تربع��ت باملبال��غ �لازمة 
الجن��از هذ� �مل�رشوع �لذي �ضيخ��دم �أبناء بغد�د 

وي�ضهم يف ر�ضم �ألق جديد بغد�د د�ر �ل�ضام".
جتدر �الإ�ض��ارة �ىل �أن ر�أ�ضم��ال �لوطني �لعر�قي 
�ملتمث��ل بالقط��اع �مل���رشيف �خلا���س بقيادة 

ت��ربع  �لعر�قي��ة،  �خلا�ض��ة  �مل�ض��ارف  ر�بط��ة 
باملبال��غ �لازمة لتنفيذ ه��ذ� �ملحور �ملهم من 
حماور مب��ادرة )�ألق بغد�د( �ملتع��ددة ، ومببلغ 
ز�د على ثمانية مليار�ت دينار عر�قي، وبحدود 
ث��اث مائة ملي��ون دينار عر�قي ل��كل م�رشف 
�هل��ي، علم��ا �أن �الأمو�ل حمفوظ��ة حتت �إ�رش�ف 

�لبنك �ملركزي �لعر�قي.

    

�لتج��ارة  وزي��ر  برئا�ض��ة  �ضع��ودي  �قت�ض��ادي  وف��د  ي��زور   
و�ال�ضتثم��ار ماج��د �لق�ضبي، �لعا�ضم��ة �لعر�قية بغد�د خال 
�الأي��ام �لقليل��ة �ملقبل��ة، للم�ضاركة يف معر�س بغ��د�د �لدويل 
2017، يف ح��ني ��ضار �إىل م�ضارك��ة 60 �رشكة يف �ملعر�س. 
وقال �ل�ضفري �لعر�قي لدى �ل�ضعودية ر�ضدي �لعاين، �إن "�لوفد 
�لتج��اري �ل�ضعودي �ضي�ضارك يف معر�س بغد�د �لدويل �ملقرر 
�إقامت��ه بني 10 و20 �أكتوبر )ت�رشين �الأول( �حلايل"، كا�ضفًا 

عن "م�ضاركة �أكرث من 60 �رشكة �ضعودية يف �ملعر�س".
و�أ�ض��اف �أن "ه��ذه ه��ي �مل��رة �الأوىل �لت��ي ت�ضه��د م�ضارك��ة 
�إن  �إذ  �ل��دويل،  بغ��د�د  معر���س  يف  �حلج��م  به��ذ�  �ضعودي��ة 
�ل�ضعودي��ة �أخذت �أكرب م�ضاح��ة يف �ملعر�س، وب�ضالة عر�س 
يق��در حجمه��ا ب���1200 م��رت مرب��ع، و�ضيعر���س مندوب��و 
تل��ك �ل���رشكات منتجاته��م وتق��دمي خدماته��م �ال�ضت�ضاري��ة 
و�لتجاري��ة'، مبينا �أن “حجم �مل�ضاركة �لكبري يعك�س �هتمام 
�لبلدي��ن بتعزيز �لتبادل �القت�ضادي و�لتجاري". و�أكد �لعاين 
�أن "م�ضارك��ة �لريا���س بوف��د �قت�ض��ادي كب��ري عل��ى �أعل��ى 
�مل�ضتوي��ات يعك���س �الهتمام �الإيجابي �لكب��ري بني �لريا�س 
وبغ��د�د"، الفت��ًا �النتب��اه �إىل �أن "�إع��ادة فت��ح �ملنف��ذ �لربي 
�حل��دودي �لذي يربط �ل�ضعودي��ة بالعر�ق �ضيمّك��ن من زيادة 
تدفق �لب�ضائع بني �لبلدي��ن". وتعّول �الأو�ضاط �ملعنية كثري�ً 
على تطوير �لعاقات �القت�ضادي��ة و�ملالية و�مل�رشفية بني 
�ل�ضعودي��ة و�لع��ر�ق النعكا�ضها �الإيجابي عل��ى �لعاقات مع 
دول �خللي��ج �لعرب��ي عمومًا، كم��ا تخدم �القت�ض��اد �لعر�قي 
وقطاعات��ه �لنا�ضطة يف جمال �ال�ضتثم��ار و�ملال، ف�ضًا عن 
�الأث��ر �الإيجابي �لذي ميكن �أن حتدثه هذه �لعاقات على �أد�ء 
�مل�ض��ارف �لعر�قية نح��و �الأف�ضل م�ضتفيدة م��ن �خلربة �لتي 
تتمت��ع به��ا �ملوؤ�ض�ضات �ملالي��ة و�مل�رشفي��ة �خلليجية. وعّد 
م�ضوؤول��ون يف �لقط��اع �مل���رشيف، �الجتم��اع �ل��ذي ُعقد يف 
بغ��د�د �أخري�ً بني رئي���س ر�بطة �مل�ض��ارف �خلا�ضة �لعر�قية 
ودي��ع �حلنظل ونائب حمافظ موؤ�ض�ضة �لنقد �لعربي �ل�ضعودية 
فه��د ب��ن �بر�هي��م �ل�ض��رثي، بد�ي��ة نوعي��ة من �لتع��اون بني 
�ملوؤ�ض�ضات �ملعنية يف �لبلدين �ل�ضقيقني، من �ضاأنها �أن ت�ضكل 
بو�بة مل�ض��ار من �لعمل �مل�ضرتك لتعزي��ز فر�س �ل�رش�كة بني 

�لقطاعات �القت�ضادية �ملختلفة وخ�ضو�ضًا 
�مل�رشفية.

ن  كا و

�حلنظ��ل بحث مع �ل�ض��رثي يف �جتماعهما يف بغ��د�د ق�ضايا 
و�خلا�ض��ة  �حلكومي��ة  �لعر�قي��ة  �مل�ض��ارف  ب��ني  �لتع��اون 
ونظريتها يف �ململكة �لعربية �ل�ضعودية، وال�ضيما يف جماالت 
متطلب��ات �المتث��ال و�الأخط��ار �الئتمانية. و�تف��ق �جلانبان 
عل��ى عقد لق��اء يف نيوي��ورك يف 16 ت�رشي��ن �الأول )�أكتوبر( 
�ملقب��ل عل��ى هام���س موؤمت��ر »�حت��اد �مل�ض��ارف �لعربي��ة«، 
ملو��ضل��ة �لبحث ب�ضاأن �آف��اق �لتعاون �مل�رشيف بني �لبلدين. 
وع��رب �ل�ضرثي عن رغبة �ململكة يف تعزيز �لتعاون �مل�رشيف 
م��ع �لعر�ق وتطويره يف �إطار �لتع��اون يف خمتلف �ملجاالت 
�القت�ضادي��ة و�ملالي��ة و�لتجاري��ة. و�أكد �حلنظل ب��دوره، �أن 
�لتعاون �مل�رشيف بني �لبلدين �ضيوؤمن مزيد�ً من فر�س �لعمل 
للتجار و�مل�ضتثمرين يف كا �لبلدين. ويقول معنيون �إن �لدور 
�ملتعاظم للموؤ�ض�ضات �مل�رشفية �لعر�قية خال �ملدة �حلالية، 
يتطلب �النفتاح �ضوب �الأ�ضقاء �لعرب وخ�ضو�ضًا �لدول �لتي 
�ضهدت منو�ً كبري�ً يف ن�ضاطها �مل�رشيف وتو�ضع قاعدة بنيتها 
�لتنظيمية على نحو يتناغم مع تطور �لقطاع عامليًا، م�ضريين 
�إىل �أن �الأ�ضقاء يف �ململكة �أو يف دول �خلليج �الأخرى، �أعربو� 
يف �للق��اء�ت �لت��ي ج��رت معهم ع��ن �لرغب��ة بامل�ضاهمة يف 
تفعي��ل �لعاق��ات �لثنائي��ة به��دف تق��دمي �أف�ض��ل �ملنتجات 
�مل�رشفي��ة، و�عتم��اد �لتقني��ات �لت��ي تعتمده��ا �مل�ض��ارف 
�الإقليمي��ة و�لدولي��ة. و�أ�ض��ارت �الأو�ض��اط �مل�رشفي��ة، �إىل �أن 
�أي جن��اح يتحقق يف ه��ذ� �ملجال يخ��دم �لربنامج �حلكومي 
�ل��ذي يت�ضمن �إعادة هيكلة �لقطاع �مل���رشيف �لعر�قي �لعام 
و�خلا���س الأهميت��ه يف تنفي��ذ بر�م��ج �لتنمي��ة. وكان خرب�ء 
حتدث��و� ع��ن ن�ض��اط متوق��ع للقط��اع �مل���رشيف �لعر�قي يف 
جم��ال تن�ضي��ط �حلرك��ة �القت�ضادية يف �لبلد خ��ال �ملرحلة 
�ملقبل��ة، تفر�ضه �لتحديات �ملتعلقة باملعركة �لتي يخو�ضها 
�لعر�ق حاليًا �ض��د �الإرهاب وم�ضتلزمات �إعادة بناء �ملناطق 
و�ملدن �ملحررة �لتي حتت��اج �إىل �أمو�ل يجب تاأمينها. وتربز 
هنا �أهمية �مل�ض��ارف �لعر�قية يف ��ضتثمار �ملحيط �الإقليمي 
لتق��دمي �لدعم للن�ض��اط �القت�ض��ادي يف �لع��ر�ق، �إذ �إن هناك 

�لكث��ري من �لفر�س �ال�ضتثمارية يف �لقطاعات �ملختلفة 
�ضتكون من ن�ضي��ب �لقطاع �خلا�س 

�ملالية.  وذر�ع��ه 

ويج��د �خل��رب�ء �أن �لروؤي��ة يف طريقة دعم �لقط��اع �مل�رشيف 
�خلا���س تتمثل يف �ملبا�رشة باإ�ض��د�ر �لت�رشيعات و�لقو�نني 
�لتي ت�ضاهم يف �إعطاء دور بارز للم�ضارف يف تنفيذ �لرب�مج 
�لتنموي��ة. وكان �لنا�ضط �القت�ضادي �ضم��ري �لن�ضريي �رشح 
�إب��ان �للقاء�ت �لتي مت��ت يف بغد�د بني �الأ�ضق��اء �ل�ضعوديني 
وب��ني �لقطاع �مل�رشيف �لعر�قي ب�ضقي��ه �حلكومي و�خلا�س، 
�ضاع��دت عل��ى ر�ض��م خريط��ة طري��ق لتنمي��ة �لعاق��ات يف 
�ل���رشكات  وت�ضجي��ع  �خلارجي��ة  �مل�رشفي��ة  �لتعام��ات 
�ال�ضتثماري��ة عل��ى تنفيذ م�ضاري��ع لها يف �لع��ر�ق خ�ضو�ضًا 
�أن �القت�ض��اد �لعر�ق��ي مي��ر مبرحل��ة �نتقالية مهم��ة تتطلب 
ب��ذل جه��ود ��ضتثنائية الإع��ادة �إعمار �ملناط��ق �ملحررة، ما 
يتطل��ب �إقفال مرحل��ة �الأزمات �ىل مرحل��ة �ال�ضتقر�ر �الأمني 
و�القت�ض��ادي خ�ضو�ض��ًا بع��د �النفت��اح �ل��دويل و�الإقليم��ي 
و�خلليج��ي و�لعربي �لو��ض��ع على �لعر�ق وب��دء بناء عاقات 
�ضيا�ضي��ة و�أمني��ة و�قت�ضادية جديدة و�لت��ي تنامت يف بد�ية 
�لن�ض��ف �لثاين من �ل�ضن��ة. و�قرتح �أن يت��وىل �لبنك �ملركزي 
�لعر�ق��ي ور�بطة �مل�ض��ارف �خلا�ضة �لعر�قي��ة �إعد�د �خلطط 
يف  �مل�ض��رتك  �مل���رشيف  للتع��اون  �لتف�ضيلي��ة  و�لرب�م��ج 
�خلارجي��ة  �مل�رشفي��ة  �لتعام��ات  تع��زز  �لت��ي  �ملج��االت 
وتفعله��ا وتنميه��ا، ��ضاف��ة �ىل ت�ضجي��ع �ال�ضتثم��ار وتبن��ي 
�لق��در�ت وتاأهي��ل �مل��اكات �مل�رشفية �لعر�قي��ة، م�ضري�ً �ىل 
�رشورة ت�ضمية ممثل��ي �جلانب �لعر�قي يف �للجان �مل�ضرتكة 
�لعلي��ا �ملنوي ت�ضكيلها م��ع �لدول �خلليجي��ة، وكذلك ت�ضمية 
�للج��ان �القت�ضادية و�لفنية و�مل�رشفي��ة �لفرعية �حلكومية 
و�لقط��اع �خلا���س و�ملبا�رشة بالزي��ار�ت �ملتبادل��ة لو�ضع 
و�إع��د�د �أ�ض���س و�ضيا�ضات �لتع��اون �لتف�ضيلي��ة لتوقيعها من 
قب��ل �للجان �مل�ضرتكة �لعليا، موؤك��د�ً �حلاجة �إىل و�ضع خطة 
للتع��اون �القت�ض��ادي و�مل���رشيف �مل�ضرتك مل��دة 5 �ضنو�ت 

على �أن يتوىل �لبن��ك �ملركزي �لعر�قي ور�بطة 
�مل�ضارف �خلا�ضة �لعر�قية 
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�رتف��اع  �قت�ض��ادي  تقري��ر  رج��ح 
حجم �لدي��ن �لعام للمملك��ة �لعربية 
ملي��ار دوالر   31 نح��و  �ل�ضعودي��ة، 
نتيج��ة  �جل��اري،  �لع��ام  بنهاي��ة 
��ضتم��ر�ر �حلكوم��ة باالقرت����س من 
�مل�ض��ارف �ملحلي��ة لتموي��ل عج��ز 
�ل��ذي  �لتقري��ر  و�أظه��ر  �مليز�ني��ة. 
�أ�ضدرته �رشكة “جدوى لا�ضتثمار” 
�ل�ضعودي��ة، �أن �لدين �لع��ام �ضريتفع 
من نح��و 84.5 مليار دوالر بنهاية 
ملي��ار   115.5 �إىل   2016 ع��ام 
،و�أن��ه   2017 ع��ام  بنهاي��ة  دوالر 
 167.5 �ضيو��ض��ل �رتفاع��ه ليبل��غ 

مليار دوالر بنهاية عام 2018.

تعيني  "في�ضبوك"  �رشكة  تعتزم   
خال  �ضخ�س   1000 م��ن  �أك���رث 
�الإعانات  ملر�جعة  �ملقبل  �لعام 
�ل�رشوط؛  و�لتاأكد من تطابقها مع 
يف  رو�ضيا  بتدخل  �دع��اء�ت  عقب 
�النتخابات �الأمريكية عرب �ضبكات 
�ل��ت��و����ض��ل �الج��ت��م��اع��ي. وذك��رت 
موقعها  عرب  بيان  يف  "في�ضبوك" 
ب��اأن  تعتقد  �أن��ه��ا  �الإل����ك����رتوين، 
�ل�ضهر  قامو�  رو�ضيا  يف  �أ�ضخا�ضًا 
�ملا�ضي ب�رش�ء نحو 3000 �إعان 
�لواليات  يف  موقعها  على  خا�س 
�ل�ضابقة  �ل�����ض��ه��ور  يف  �مل��ت��ح��دة 
�الأمريكية  �لرئا�ضية  لانتخابات 

�لتي جرت يف نوفمرب.

جتاوز  من  "ت�ضا"  �رشكة  مكنت 
توقعات �لت�ضليم خال �لربع �لثالث 
من  �لرغم  على  �جلاري،  �لعام  من 
طر�زها  ب�ضاأن  لاآمال  خميب  �أد�ء 
وك�ضفت   ."3 "موديل  �جل��دي��د 
يف  �لعاملة  �الأم��ريك��ي��ة  �ل�����رشك��ة 
�لكهربية،  �ل�ضيار�ت  ت�ضنيع  قطاع 
�ضيارة  �ألف   26.1 �ضلمت  �أنها  عن 
يف  �ملنتهية  �لثاثة  �الأ�ضهر  يف 
بلغت  ب��زي��ادة  �ملا�ضي،  �ضبتمرب 
من  نف�ضها  باملدة  مقارنة   4.5%

.2016

لتعزيز التعاون التجاري.. مشاركة سعودية مرتقبة في معرض بغداد

استعدادات متواصلة  لتأهيل 20 ساحة عامة في بغداد

 تتوا�سل اال�ستعدا دات 
والتح�سريات لت�أهيل 

واعم�ر ال�س�ح�ت الع�سرين 
من �س�ح�ت بغداد املهمة 

�سمن م�سروع متك�مل 
يعد اأحد حم�ور مب�درة 

)األق بغداد(، التي يراأ�س 
جلنته� العلي� املو�سيق�ر 

الكبري الفن�ن ن�سري �سمة، 
وت�سم يف ع�سويته� جه�ت 

عديدة ب�سمنه� ال�سريك 
اال�سرتاتيجي رابطة 

امل�س�رف اخل��سة العراقية، 
والذي ك�ن مقررا انطالقه� 
يف االأول من �سهر ت�سرين 

االأول احل�يل لكن اأمورا فنية 
بحتة ح�لت دون ال�سروع 

ب�لتنفيذ.

بغداد- متابعة

بغداد- خاص

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


