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اقتصاد

ّ
العامة
مرت نحو خم�س ع�شرة �سنة على التغيري ،لكن العراق مل يزل وفق تقارير دولية ،بني الأ�سو�أ من بلدان العامل على �صعيد احلياة
ّ
نتيجة لرتدي نظام اخلدمات العامة وانعدام م�شاريع البنى التحتية .ويف خطوة للنهو�ض بالواقع اخلدمي يجري العمل منذ فرتة على
اطالق "م�صرف ا�ستثماري" بر�أ�سمال ي�صل اىل  100مليار دوالر ي�شارك فيه القطاع املايل الأجنبي مع احلكومة العراقية لتمويل م�شاريع
البنى التحتية يف عموم البالد ،بح�سب م�ست�شار ل�ش�ؤون اال�ستثمار الذي ي�ؤكد �أن االعالن عنه بات و�شيك ًا .وفيما و�صف خبري اقت�صادي
الأمر باملهم جداً لتطوير عملية التنمية االقت�صادية� ،شدّ د على �ضرورة دمج جميع امل�صارف املتخ�ص�صة كال�صناعي والعقاري و�صندوق
الإ�سكان بامل�صرف املنتظر للعمل على دفع التنمية الزراعية وال�صناعية والعمرانية للبلد.

م�صرف دويل بر�أ�سمال  100مليار دوالر لتمويل البنى التحتية العراقية
 خبري يدعو لدمج امل�صارف املحلية املتخ�ص�صة فيه لت�سريع التنمية االقت�صادية
 بغداد /زهراء الجا�سم
ويع ��رف الباحث ��ون م�صطل ��ح البني ��ة
التحتي ��ة لأيّ بلد وال ��ذي يعترب ر�أ�سمال
املجتم ��ع ،ب�أنه كل امل�ؤ�س�س ��ات والهياكل
الفنية الت ��ي تدعم املجتم ��ع ومت�س �أمن
املواطن االقت�صادي والعلمي وال�صحي
واخلدمي ،مثل املدار� ��س وامل�ست�شفيات
والطرق واجل�سور وال�سدود واملحطات
واملط ��ارات وامل�صانع والإنتاج الزراعي
والكهرباء ،والتي يعاين العراق تدهور ًا
وا�ضح ًا فيها.
م�ست�ش ��ار �ش� ��ؤون اال�ستثمار يف جمل�س
ال ��وزراء ثائ ��ر الفيلي ،يق ��ول يف حديث
لـ(امل ��دى)� ،إن جمل� ��س ال ��وزراء يعم ��ل
على ان�شاء نظام م�صرف ا�ستثماري� ،أو
�صن ��دوق للتنمية ،يعن ��ى بتمويل جميع
م�شاري ��ع البن ��ى التحتي ��ة واخلدم ��ات
التابع ��ة للدول ��ة وال ��ذي �سيت ��م االعالن
عن ��ه قريب� � ًا ،مو�ضح ًا� :أن ه ��ذا امل�صرف
�سيكون بتمويل دويل خا�صة و�أن هناك
الكثري م ��ن الدول مثل الياب ��ان وال�صني
وفرن�س ��او ماليزي ��ا وكوري ��ا اجلنوبي ��ة
واملانيا وبلجيكا وكندا وايطاليا ،متتلك
�سيول ��ة مالي ��ة كبرية ج ��د ًا و�ست�سهم يف
متوي ��ل ه ��ذا امل�ص ��رف ،كم ��ا �أن املبل ��غ
املق�ت�رح يف الوق ��ت احلا�ض ��ر لإط�ل�اق
ه ��ذا امل�صرف هو  100ملي ��ار دوالر يتم
جمعها من هذه ال ��دول ،فيما يكون جزء
قليل جد ًا من الدولة العراقية.
وه ��ذا امل�شروع ه ��و عبارة ع ��ن م�صرف
جت ��اري دويل مهت ��م ببن ��اء م�شاري ��ع
البني ��ة التحتي ��ة يف الع ��راق كاملج ��اري
والط ��رق واجل�س ��ور وامل ��اء والكهرب ��اء
وامل�ست�شفي ��ات ،مبعن ��ى �أن كل م�شاريع
الدول ��ة اخلدمي ��ة يت ��م االتف ��اق عل ��ى
بنائه ��ا .وي�ضي ��ف الفيل ��ي� :إن املهم هنا
لي� ��س التموي ��ل فق ��ط و�إمن ��ا االدارة لأن
امل�شكل ��ة الكبرية يف العراق لي�ست دائم ًا
التموي ��ل بل هي يف ادارة هذه امل�شاريع

من حلظة درا�س ��ة امل�شروع حتى تنفيذه
ب�ش ��كل كام ��ل ،مو�ص�ل ً�ا :وب�صراحة �أننا
يف الع ��راق ف�شلن ��ا كدول ��ة يف ادارة
ه ��ذه امل�شاري ��ع املهم ��ة وف�شلن ��ا حت ��ى
يف الدرا�س ��ات ،فالكث�ي�ر م ��ن امل�شاري ��ع
العراقية اخلدمي ��ة كانت درا�ستها ركيكة
وفا�شلة ،يف وق ��ت �أن امل�شاريع اخلدمية
حتت ��اج اىل جمموعة درا�س ��ات فبع�ضها
يحت ��اج اىل درا�س ��ة اجتماعي ��ة و�أخرى
حتت ��اج اىل درا�س ��ات للبن ��ى التحتي ��ة

وبع�ضها يحتاج اىل الدرا�سات املرورية
ودرا�س ��ات فني ��ة �أي�ض� � ًا� ،إ�ضاف ��ة اىل
الدرا�س ��ات االقت�صادي ��ة وحتى يف هذه
الأمور نحن ف�شلنا.
يب�ّي�نّ الفيل ��ي خ�ل�ال حديث ��ه �أي�ض� � ًا �أن:
الدول ��ة العراقي ��ة ف�شلت حت ��ى يف تهيئة
درا�س ��ات �صحيح ��ة للم�شاري ��ع املهم ��ة،
حي ��ث �أن ال�صحي ��ح يق ��ول �إنن ��ا عندم ��ا
ننج ��ح يف درا�سة م�ش ��روع نقوم ب�إعداد
درا�س ��ات اخرى هند�سية م ��ع الت�صاميم

للم�شاري ��ع وهن ��ا �أي�ض ًا مل ننج ��ح ،لذلك
فيج ��ب �أن نق ��وم عل ��ى ان�ش ��اء م�شاري ��ع
�ضم ��ن املعايري الدولية ل�ضمان جناحها،
ب ��ل اننا حتى يف مرحل ��ة التنفيذ نحتاج
اىل �شركات مقاوالت �سواء كانت حملية
�أو اجنبية لكنها كبرية ومهمة حتى تبني
هذه امل�شاريع �ضمن املوا�صفات الدولية
املعتم ��دة لها ،م�ست ��درك ًا :انن ��ا حتى يف
مرحلة ما بعد البناء نحتاج اىل ال�صيانة
الت ��ي نحن يف �أبعد ما يكون عنها اليوم،

حيث ف�شلنا �أي�ض� � ًا يف �صيانة م�شاريعنا
الت ��ي نف ��ذت ،وعلى ه ��ذا اال�سا� ��س ،ف�إن
املجتم ��ع ال ��دويل يف الوق ��ت احلا�ض ��ر
ال يث ��ق باخل�ب�رة االداري ��ة العراقي ��ة
لإدارة ه ��ذه امل�شاريع لذل ��ك عندما تدخل
�ش ��ركات وا�ست�شاري ��ون دولي ��ون �ضمن
نظام م�صرف التنمي ��ة� ،سنجد �أن الدول
م�ستع ��دة �أن متوّ ل وت�ساعد العراق لأنها
ت�ضمن جناح هذه امل�شاريع.
وي�ؤكد م�ست�ش ��ار �ش�ؤون اال�ستثمار على

�أن :ه ��ذا البن ��ك �س ��وف ل ��ن يوف ��ر امل ��ال
ويعطيه لل�ش ��ركات العراقية والدولة بل
هو من �سي�سهم وي�شرف على تنفيذ هذه
امل�شاري ��ع ،من جه ��ة �أخرى نح ��ن �أي�ض ًا
نع ��ول كث�ي�ر ًا على ه ��ذا البن ��ك ،لأنه يعد
م�ؤ�س�سة مالية كب�ي�رة جد ًا على غرار ما
مت ت�أ�سي�س ��ه يف اخلم�سينيات من القرن
املا�ض ��ي ،و�سمّي مبجل� ��س الإعمار ،وقد
جن ��ح بالفع ��ل يف ان�ش ��اء م�شاري ��ع بنى
حتتي ��ة مهم ��ة يف الع ��راق ،بالت ��ايل ف�إن

الدولة
العراقية
ف�شلت حتى
يف تهيئة
درا�سات
�صحيحة
للم�شاريع
املهمة

بوليفيا
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ّ
م�صدري الغاز ينتقدون
كبار
العقوبات الأحادية اجلانب

ق ��ال ممثلو جمموعة من الدول الرئي�سة امل�صدّرة للطاقة �،إنهم
يعار�ض ��ون ا�ستخدام العقوبات �أحادي ��ة الأجانب بحق �أيّ من
الأع�ض ��اء يف انتق ��اد على م ��ا يب ��دو للواليات املتح ��دة ب�سبب

خطواته ��ا �ضد رو�سيا و�إيران وفنزويال.و�أبدى منتدى الدول
امل�ص ��درة للغ ��از ،الذي ي�ض� � ّم �أي�ض ًا �أع�ضاءً ،مث ��ل ليبيا وغينيا
اال�ستوائي ��ة ونيجريي ��ا” ،قلقه العمي ��ق“ �إزاء العقوبات التي
مت� � ّ�س قطاع الغ ��از وال تقرها الأمم املتحدة وفق� � ًا لبيان نهائي
وقع ��ت عليه الدول الأع�ضاء االثنت ��ا ع�شرة �إثر قمة للمجموعة
ا�ست�ضافته ��ا بوليفي ��ا ه ��ذا الأ�سبوع.وفر� ��ض الكونغر� ��س
الأمريك ��ي عقوب ��ات اقت�صادية على ع ��دد من �أع�ض ��اء املنتدى
و�شمل ��ت اخلط ��وات الأخ�ي�رة رو�سي ��ا ب�إج ��راءات مث ��ل من ��ع

ال�شركات من امل�شاركة يف م�شاريع خطوط الأنابيب الرو�سية.
رو�سيا ثاين �أكرب منتج للغاز الطبيعي يف العامل بعد الواليات
املتح ��دة ،غري الع�ضو يف املنتدى ،وتعتم ��د اعتماد ًا كثيف ًا على
�شبكتها من خطوط الأنابي ��ب للو�صول �إىل عمالئها الرئي�سني
يف �أوروبا.ه ��وت �أ�سع ��ار الغاز �أكرث م ��ن  80باملئة يف الع�شر
�سن ��وات الأخ�ي�رة ومازال ��ت حت ��ت �ضغ ��ط م ��ن ج ��راء تنامي
�إم ��دادات الغاز ال�صخري وتزايد الغ ��از الطبيعي امل�سال الذي
ميكن �شحنه بحر ًا.وزادت الواليات املتحدة �إنتاجها من النفط

مال وأعمال

 الطريان املدين
الإماراتي يلغي
حظر الطريان يف
الأجواء العراقية
قررت �سلطة الطريان الإماراتية� ،إلغاء
حظر الط�ي�ران يف الأج ��واء العراقية
بع ��د �أن �شارف ��ت العملي ��ات الع�سكرية
�ض ��د تنظي ��م داع� ��ش عل ��ى االنته ��اء،
وق ��ال م�ص ��در يف الط�ي�ران املدين يف
حديث �صحف ��ي� ،إن "�سلط ��ة الطريان
االماراتية ق ��ررت الغاء حظر الطريان
يف الأج ��واء العراقي ��ة و�ش ��ركات
الطريان االماراتية �ستبد�أ بالعبور يف
الأج ��واء العراقية ب ��دل عبورها فوق
الأجواء االيرانية ابتدا ًء من منت�صف
الأ�سبوع املقبل".
�أ�ش ��ار امل�ص ��در� ،إىل �أن ��ه "بع ��د الغ ��اء
احلظ ��ر �ستب ��د�أ رح�ل�ات الط�ي�ران
االمارات ��ي واالحت ��اد ع�ب�ر االج ��واء
العراقي ��ة اىل خمتل ��ف دول ال ��دول،
و�أو�ض ��ح �أن "عدد الطائ ��رات العابرة
�سي�ص ��ل اىل  ٥٠٠طائرة يومي ًا ب�شكل
مبدئ ��ي ،م ��ن ث ��م يت�صاع ��د الع ��دد �إىل
ا�ضع ��اف هذا العدد يومي ًا مقدّر ًا ن�سبة
االي ��رادات املتوقع ��ة بعد رف ��ع احلظر
بـ� ١٨٧,٥٠٠أل ��ف دوالر يومي ًا ،وعلى
ه ��ذا املعدل فقط ت�صل اي ��رادات عبور
االجواء العراقية اىل  ٦٨مليون دوالر
�سنوي� � ًا ،علم� � ًا �أن ر�س ��م تكلف ��ة عب ��ور

م�ص ��رف اال�ستثم ��ار احل ��ايل �سيك ��ون
م�شابه ًا له لكن بتمويل دويل لإعادة بناء
العراق من جديد.
واعمار البنى التحتي ��ة م�س�ألة �ضرورية
ج ��د ًا للع ��راق كم ��ا للتنمي ��ة االقت�صادية
والب�شرية ،وان�شاء مث ��ل هذا ال�صندوق
�أو امل�ص ��رف يع ��د خط ��وة كب�ي�رة ج ��د ًا،
وفق م ��ا يراه اخلب�ي�ر االقت�صادي ماجد
ال�ص ��وري يف حدي ��ث لـ(امل ��دى) وال ��ذي
يرى �أن العراق بد�أ يتجه نحو القرو�ض
الت ��ي توظ ��ف يف التنمي ��ة ،مبعن ��ى انها
قرو� ��ض ا�ستثماري ��ة ولي�س ��ت لتغطي ��ة
الت�شغيلي ��ة فقط ،م ��ن جملته ��ا قر�ض الـ
 12ملي ��ار ًا و 800ملي ��ون دوالر م ��ن
الت�سهي�ل�ات االئتماني ��ة الربيطاني ��ة،
وهن ��اك �أي�ض� � ًا �صنادي ��ق ا�ستثمارية يف
العامل كلها ترغب يف امل�شاركة يف عملية
اعادة بناء العراق وخ�صو�ص ًا يف جمال
البن ��ى التحتية ،مردف ًا :لذل ��ك ف�إن ان�شاء
هذا امل�ص ��رف �سيوفر فر�ص ��ة مهمة جد ًا
لال�ستثم ��ار ويف ذات الوق ��ت �سيعم ��ل
على ا�سا�س ال�صريفة وهذه �أي�ض ًا م�س�ألة
مهمة جد ًا للعراق.
ً
وي�ستدرك ال�ص ��وري قائال :لكن امل�شكلة
الأ�سا� ��س يف العراق وال ��كل يعرفها هي
�إدارة ه ��ذه امل�شاري ��ع �أو ه ��ذا امل�صرف،
فلو متكن العراق من ادارة هذا امل�صرف
ب�ش ��كل حقيقي و�صحيح ،ف�سيكون الأمر
يف غاية االهمية لعملية التطور والتنمية
االقت�صادي ��ة ،واذا كان ��ت بالفعل الإدارة
�ستكون ب�إ�ش ��راف دويل ،فه ��ذا �أمر جيد
ج ��د ًا ،ويعن ��ي �أن الأمور ت�س�ي�ر بال�شكل
ال�صحيح ،وه ��و اذا كانت الأمور جتري
بهذا النحو ،ف�أنا يف ت�صوري يجب دمج
جمي ��ع امل�صارف املتخ�ص�صة كال�صناعي
والعق ��اري و�صن ��دوق الإ�س ��كان يف
م�ص ��رف تنم ��وي ي�ستطي ��ع �أن يعم ��ل
على دف ��ع التنمية الزراعي ��ة وال�صناعية
والعمراني ��ة يف البل ��د وذلك بع ��د ت�أمني
مو�ضوعة البنى التحتية.

اخل ��ام والغاز الطبيعي زيادة كبرية يف ال�سنوات الأخرية مع
حت�سن تقنيات احلفر ال ��ذي �أتاح ا�ستغالل احتياطيات مل تكن
يف املتن ��اول من قبل.يحاكي منت ��دى الغاز ،الذي ي�ض ّم �أع�ضا ًء
مث ��ل قطر و�إيران ورو�سيا وفنزويال ،منظمة البلدان امل�صدرة
للب�ت�رول (�أوب ��ك) التي يدي ��ر �أع�ضا�ؤها االثن ��ا ع�شر معرو�ض
النف ��ط للتحك ��م يف الأ�سع ��ار .ويف ح�ي�ن يدع ��و املنت ��دى �إىل
زيادة التعاون للدفاع عن �سوق الغاز ف�إنه مل يطبق قيود ًا على
الإنتاج على غرار ما تفعله �أوبك.

فقدان هوية

االج ��واء العراقي ��ة  $٣٧٥للطائ ��رة
الواحدة".
و�أ�ض ��اف امل�صدر� ،أن "م ��ن املتوقع �أن
ترفع منظمة الطريان االمريكي حظرها
قريب� � ًا �أي�ض� � ًا بع ��د انته ��اء العملي ��ات
الع�سكري ��ة مم ��ا يتوق ��ع و�ص ��ول عدد
الطائ ��رات العابرة للأج ��واء العراقية
اىل  ٢٠٠٠طائرة يومي ًا ،واذا ما قامت
احلكومة العراقي ��ة برفع ر�سوم عبور
االج ��واء اىل � $١٠٠٠أ�س ��وة ب ��دول
اجل ��وار ،ف�إن املبل ��غ املتوقع من عبور
الأجواء العراقية بهذا احلال قد ي�صل
اىل  ٧٠٠مليون دوالر �سنوي ًا".

 النفط تفتتح
م�صفى �شمالي ًا
بطاقة � 20ألف
برميل و�سلة
الأوبك يرتفع �إىل
 61.14دوالر
يف وق ��ت �أعل ��ن وزي ��ر النف ��ط جب ��ار
اللعيبي ،عن افتت ��اح وتد�شني م�صفى
ال�صيني ��ة يف حمافظة �ص�ل�اح الدين،
م�شري ًا �إىل �أنه �سيكون بطاقة � 20ألف
برمي ��ل يومي� � ًا� ،أعلنت منظم ��ة �أوبك،
�أم� ��س ال�سبت ،ع ��ن ارتف ��اع �سعر �سلة
الأوب ��ك اليوم ��ي �إىل  61.14دوالر
للربميل الواحد.

وق ��ال اللعيب ��ي يف برقي ��ة رفعه ��ا �إىل
رئي�س الوزراء حيدر العبادي ،بح�سب
بي ��ان ملكت ��ب الوزي ��ر (امل ��دى) ن�سخة
منه� ،إن "امل�ل�اكات الوطنية يف �شركة
م�ص ��ايف ال�شم ��ال واجله ��ات ال�ساندة
م ��ن ال�ش ��ركات الوطني ��ة ا�ستطاع ��ت
بوق ��ت قيا�س ��ي وبالإمكان ��ات املتاحة
�إع ��ادة �إعمار وافتتاح وتد�شني م�صفى
ال�صينية يف حمافظة �صالح الدين".
و�أ�ض ��اف اللعيب ��ي �أن "ه ��ذا امل�صف ��ى
الذي دمّرته ع�صابات داع�ش الإرهابية
خالل ف�ت�رة �سيطرتها على بع�ض مدن
املحافظ ��ة و�أحلق ��ت �ض ��رر ًا مبن�ش�آته،
�سيكون بطاق ��ة � 20ألف برميل يومي ًا،
متابع� � ًا� :أن "ه ��ذا امل�صف ��ى �سيوف ��ر
كمي ��ات جيدة م ��ن امل�شتق ��ات النفطية
لتغطي ��ة احتياج ��ات املحافظ ��ة �سواء
ال�ستخدام ��ات املواطن�ي�ن �أو لت�شغي ��ل
حمط ��ات الطاق ��ة الكهربائي ��ة ،ف�ض�ل ً�ا
عن توف�ي�ر الأمن واال�ستق ��رار وي�أتي
هذا الإجن ��از �ضمن خطط الوزارة يف
�إعادة ت�أهي ��ل املن�ش�آت وامل�صايف التي
تعر�ض ��ت للتخري ��ب والتدمري من قبل
الع�صابات الإرهابية".
�سجلت �أ�سعار
ويف ال�سي ��اق ذاته فق ��د ّ
اخلام الأمريك ��ي �أعلى م�ستوياتها يف
�أك�ث�ر م ��ن عامني نهاي ��ة اال�سب ��وع مع
ا�ستم ��رار غل ��ق خط �أنابي ��ب بني كندا
والوالي ��ات املتحدة وهو م ��ن املتوقع
�أن يقل� ��ص الإم ��دادات املتجه ��ة �إىل
من�ش�أة تخزين رئي�سة.

 االت�صاالت:
�إ�صالح وت�أهيل
الكابالت الهاتفية
يف جانب الر�صافة
�أك ��دت وزارة االت�ص ��االت� ،أم� ��س
ال�سبت� ،أنها اكمل ��ت عملية �إ�صالح
و�صيانة وت�أهي ��ل الكابل النحا�سي
الرئي� ��س املت�ض ��رر ال ��ذي يغ� � ّذي
م�ؤ�س�س ��ات حكومي ��ة يف جان ��ب
الر�صاف ��ة ،بالإ�ضاف ��ة اىل ا�ص�ل�اح
الكاب�ل�ات الثانوي ��ة لع ��دد م ��ن
الكابين ��ات والتقا�سي ��م �ضم ��ن هذا
امل�س ��ار وادخاله ��ا جميع� � ًا للخدمة.
و�أك ��دت يف بي ��ان تلق ��ت (امل ��دى)
ن�سخ ��ة من ��ه� ،أن وت�ي�رة العم ��ل
للكوادر الهند�سي ��ة والفنية لهيئات
�صيان ��ة الكاب�ل�ات النحا�سية لبدالة
الر�شي ��د التابعة ملديري ��ة ات�صاالت
الر�صاف ��ة زادت ،حي ��ث قام ��ت هذه
الك ��وادر ب�صيان ��ة وت�أهي ��ل الكابل
النحا�س ��ي الرئي�س املت�ض ��رر الذي
يغ� � ّذي م�ؤ�س�س ��ات حكومي ��ة منه ��ا
حماك ��م ب ��داءة الر�صاف ��ة ووزارة
النف ��ط وم�ست�شف ��ى اجلمل ��ة
الع�صبي ��ة ،ف�ض ًال عن مدار�س ودور
�سكني ��ة للمواطن�ي�ن ،بالإ�ضافة اىل
ا�ص�ل�اح الكابالت الثانوية لعدد من
الكابين ��ات والتقا�سي ��م �ضم ��ن هذا
امل�سار وادخالها جميع ًا للخدمة .

�إع��ل��ان�����ات

فق��دت م��ن هوي��ة ص��ادرة م��ن نقاية
املهندسني باسم (عمار محمود محمد
احم��د) ،تاري��خ االص��دار  ، 2009خريج
 .2007يرجى ممن يعثر عليها تسليمها
إلى جهة االصدار  .مع التقدير

نـــــداء
�إلـى الزمالء املحامني الكرام
�إىل عوائل الراحلني من زمالئنا الكرام

يج��ري العمل على تأس��يس (متحف نقابة احملام�ين العراقيني) ،الظهار
وتوثيق دورها الرائد في العمل الوطني والدميقراطي منذ تأسيسها سنة
 1933إل��ى اليوم ،لذا نرجو تزويدنا مبا يتيس��ر لديكم م��ن املواد والوثائق
والبيان��ات والصور التي توثق النش��اطات اخملتلف��ة للنقابة واحملامني في
العه��ود (العثماني وامللك��ي واجلمهوري) لعرضها في املتحف ،وس��وف
يشار إلى مهديها عند عرضها.
نرجو أن يلقى نداؤنا هذا االس��تجابة الكرمية م��ن زمالئنا ،خدمة لتاريخ
نقابتنا العريقة ،الذي هو جزء من تاريخ وطننا العزيز.
مالحظة :تسلم املواد إلى مكتب النقيب مع وافر الشكر والتقدير.
نقيب املحامني

