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اقتصاد

ّ
ي�شكل م�ؤمتر املانحني الذي ت�ست�ضيفه الكويت يف ال�شهر املقبل ،طفرة نوعية يف طبيعة اال�ستثمارات داخل
يتوقع عدد من خرباء االقت�صاد� ،أن
املدمرة من احلرب على الإرهاب ،يرى
املناطق
إعمار
�
إعادة
ل
دوالر
مليار
100
قرابة
ؤمتر
�
امل
هذا
يوفر
أن
�
إمكانية
العراق ،وفيما يرى البع�ض� ،
ّ
�آخرون� ،أنه �سيفتح الطريق نحو حترك كبري لقطاع اال�ستثمار من خالل جذب امل�ستثمرين الأجانب والعرب ،مع توفري فر�ص كبرية �أمام
امل�ستثمرين املحليني� ،أهمها الت�سهيالت امل�صرفية والقانونية .

"طفرة نوعية" يف اال�ستثمار منتظرة بعد م�ؤمتر الكويت
 ت���وق���ع���ات ب��ت��دف��ق  100م��ل��ي��ار دوالر ع��ل��ى ال����ع����راق م���ن ال������دول امل��ان��ح��ة
 بغداد /فادية الجواري
وم ��ن املق ��رر انعق ��اد م�ؤمت ��ر املانحني يف
الف�ت�رة م ��ن  12اىل � 14شب ��اط املقب ��ل،
يف العا�صم ��ة الكويتي ��ة مب�شارك ��ة ع ��دد
م ��ن ال ��دول املانح ��ة واملنظم ��ات الدولي ��ة
والإقليمية ،حيث �سيك ��ون برئا�سة خم�س
جه ��ات ت�شمل ،االحت ��اد االوروبي والأمم
املتح ��دة والبنك الدويل ،بالإ�ضافة للعراق
والكويت.
املتح ��دث با�س ��م البن ��ك املرك ��زي �أي�س ��ر
جب ��ار ،ق ��ال يف حديث لـ(امل ��دى) �إن "خط
اال�ستثم ��ارات يف الع ��راق يف طريق ��ه
للتحرك بعد ركود طويل" ،موا�ص ًال :وهذه
العام �سي�شهد حترك ًا كبري ًا وفاع ًال للقطاع
اال�ستثماري يف الع ��راق على ال�صعد كافة
 ،وم�ؤمتر الكوي ��ت للمانحني يعترب بوابة
�أوىل تفت ��ح طري ��ق اال�ستثم ��ارات العاملية
والعربي ��ة للع ��راق ،خا�صة و�أن ��ه �سي�شهد
منح وا�ستثمار م ��ا يقرب من الـ 100مليار
دوالر امريك ��ي ،لإع ��ادة اعم ��ار املناط ��ق
املدمّرة من �أثر الإرهاب الداع�شي.
وي�ؤك ��د جب ��ار :كم ��ا �سيح� � ّرك امل�ؤمت ��ر
احلركة اال�ستثماري ��ة يف بقية املحافظات
العراقي ��ة م ��ن خ�ل�ال اكم ��ال امل�شاري ��ع
اخلدمي ��ة والبن ��ى التحتية الت ��ي تع�سّ رت
ب�سب ��ب الأزمة املالية الت ��ي ع�صفت بالبالد
خالل ال�سن ��وات الأخرية ،مبين ًا � ّأن "هناك
توجيهات للم�صارف احلكومية واخلا�صة
لتقدمي االجراءات املنا�سبة وت�سهيل مهمة
امل�ستثمري ��ن الأجانب واملحليني ،حيث �أن
هناك بع� ��ض القوانني ال ت�سمح لال�ستثمار
داخ ��ل امل�ص ��ارف نف�سه ��ا ،يف ح�ي�ن هناك
نواف ��ذ �أخ ��رى للتعام ��ل الف ّع ��ال م ��ن �أجل
جذب اال�ستثم ��ارات خ�صو�ص ًا بعد م�ؤمتر
الكويت ،من �أجل �أن يكون للقطاع اخلا�ص
دور يف عملي ��ة النم ��و وزي ��ادة ت�شغي ��ل
الأي ��ادي العامل ��ة وتقلي ��ل ن�س ��ب البطال ��ة

والفق ��ر ،مم ��ا ي�سه ��م يف زي ��ادة واردات
البلد" .من جهته يقول اخلبري االقت�صادي
�سامل البياتي لـ(املدى) �إن "م�ؤمتر الكويت
�سيكون مب�شاركة  5جهات رئي�سة وفاعلة،
وه ��ي الأمم املتحدة واالحت ��اد الأوروبي

والبن ��ك ال ��دويل والع ��راق والكويت ،مما
يعني دف ��ع دول العامل املانحة للوقوف مع
الع ��راق بقوة يف �سبيل �إع ��ادة �إعمار مدنه
املح� � ّررة الت ��ي دمرته ��ا احل ��رب ،م�ضيف ًا:
�أن الدم ��ار ال ��ذي حلق بامل ��دن العراقية ،مل

ي�سبق له مثيل يف تاريخ العراق ،وبالتايل
�ستخ�ص�ص ،بالكاد تفي
ف�إن الأم ��وال التي
ّ
لإعادة �إعمار تلك املناطق.
ويلف ��ت البيات ��ي اىل �أن "�إع ��ادة احلي ��اة
اىل املناط ��ق الت ��ي دمرها الإره ��اب ،باتت

�ض ��رورة ملحّ ة للدف ��ع باجت ��اه اال�ستقرار
الأمن ��ي يف عموم البالد ،وعم ��وم املنطقة
العربي ��ة" ،م�ضيف ًا �أن "خطة �إعادة الإعمار
�ستك ��ون عل ��ى مرحلت�ي�ن ،وهذا م ��ا �أعلنت
عن ��ه وزارة التخطيط ،حيث تكون اخلطة

الأوىل متت ��د ب�ي�ن عام ��ي  2018و،2022
والثاني ��ة ب�ي�ن عام ��ي  2023و،"2028
متوقع� � ًا �أن "تعلن ال ��دول املانحة عن قيمة
تعهداته ��ا مب ��ا يق ��ارب  18ملي ��ار دوالر،
فيم ��ا �ست�ص ��ل منح ��ة الكوي ��ت �إىل ما بني

�ست�صل
منحة الكويت
�إىل ما بني
 100و150
مليون دوالر

 100و 150ملي ��ون دوالر".وكان وزي ��ر
النف ��ط العراقي جبار اللعیب ��ي ،قد �أكد يف
ت�صريح ��ات �صحفية م ��ن الكويت م�ؤخر ًا،
�أن م�ؤمت ��ر الكوي ��ت الدويل لإع ��ادة �إعمار
الع ��راق� ،سي�ش� � ّكل قف ��زة نوعي ��ة النفت ��اح
الع ��راق على ال ��دول وال�ش ��ركات العاملية،
ونهو�ض ��ه م ��ن خ�ل�ال بواب ��ة الكوي ��ت،
قائ�ل ً�ا� :إن �أهمی ��ة امل�ؤمت ��ر تتمثل يف جلب
اال�ستثم ��ارات ور�ؤو� ��س الأم ��وال لإع ��ادة
�إعمار البلد ،حي ��ث �سي�شمل اال�ستثمار يف
خمتل ��ف القطاع ��ات ،خا�ص ��ة و�أن العراق
مقب ٌل على �إن�ش ��اء م�شاريع كبریة وعمالقة
وه ��و بحاج ��ة �إىل بن ��ى حتتي ��ة منا�سب ��ة
لذلك.
وب�ّی�نّ اللعيب ��ي� ،أن "�إع ��ادة �إعم ��ار البل ��د
ال تت ��م �إال بفت ��ح �أب ��واب اال�ستثم ��ار �أم ��ام
ال�شركات املقت ��درة وذات اخلربة الطويلة
يف جماالت وم�سارات الإعمار".
ويف ذات ال�سي ��اق� ،أك ��د وزي ��ر اخلارجية
�إبراهي ��م اجلعف ��ري خالل ا�ستقبال ��ه وفد ًا
�إعالمي ًا كويتي ًا يف بغداد� ،أن م�ؤمتر �إعادة
اعمار العراق مي ّثل "بادرة رائعة" ،منوه ًا
اىل �أن امل�ؤمت ��ر �سی�ش� � ّكل تظاه ��رة ذات
طاب ��ع �إن�ساين �سیتطلع �إلیها العامل �أجمع،
وم ��ع �أن الكوي ��ت دولة �صغ�ي�رة من حيث
امل�ساح ��ة ،لكنه ��ا كب�ی�رة ال�ش� ��أن والت�أثري
واملكانة بنی العامل".
وب�ش�أن تخوف الدول املانحة من الهاج�س
الأمن ��ي الذي ميك ��ن �أن ي�ؤث ��ر يف اجلانب
اال�ستثم ��اري ،قال اجلعف ��ري� :إن الو�ضع
الأمن ��ي م�ستقر واحلكومة تب ��ذل ق�صارى
جهده ��ا لتوف�ي�ر الأج ��واء الأمني ��ة �إميان ًا
منه ��ا ب� ��أن االقت�ص ��اد ينم ��و يف الأج ��واء
الآمن ��ة ،وعل ��ى الرغ ��م م ��ن ك ��ون العملية
ال�سیا�سی ��ة يف العراق لی�س ��ت مثلى ،لكنها
مل تكن كما كانت يف ال�سابق ،فهناك تنظیم
قوان�ی�ن لال�ستثمار وحماربة للف�ساد املايل
املوجود.

مال وأعمال
خارج الحدود

Out o f B o r d e r s
� أمانة بغداد
تعلن جتاوز
�إنتاجها من املاء
�أربعة ماليني
مرت مكعب يومي ًا
�أعلن ��ت �أمانة بغ ��داد ،عن جتاوز
�إنتاجه ��ا م ��ن امل ��اء �أربعة ماليني
مرت مكعب يف اليوم.
وقال ��ت الأمان ��ة يف بي ��ان� ،إن
"�إنتاجنا من امل ��اء ال�صايف بلغ
 4,205,000مرت مكعب من املاء
ال�صايف يف اليوم الواحد".
و�أ�ضاف ��ت الأمانة� ،أنه ��ا "تراقب
�سالم ��ة �إنت ��اج امل ��اء م ��ن خ�ل�ال
خمترباته ��ا املو ّزع ��ة يف عم ��وم
العا�صمة و�صالحيته لال�ستخدام
الب�شري ،و�أنه مطابق للموا�صفة
املو�ضوع ��ة م ��ن قب ��ل وزارة
ال�صحة العراقي ��ة ،كما �أن جميع
م�شاريعن ��ا وخزاناتن ��ا تخ�ض ��ع
ملراقبة وزارة ال�صحة".
و�أ�ش ��ارت يف بيانه ��ا اىل �أنه ��ا
تع ّل ��ل "بع� ��ض احل ��االت الفردية
الت ��ي ت�ش�ي�ر اىل تغي�ي�ر ل ��ون
امل ��اء �أو تلوث ��ه اىل التج ��اوزات
الت ��ي حت�ص ��ل عل ��ى �شبكاتها من
قب ��ل بع� ��ض ال ��دور املتج ��اوزة

والع�شوائي ��ة" ،م�ؤك ��دة �أن
"�إنتاجه ��ا للم ��اء مطابق ملعايري
ال�صحة وال�سالمة".

 وفد كويتي
يناق�ش يف
الب�صرة ربط
العراق ب�شبكة
خليجية
للكهرباء
�أعلن ��ت جلن ��ة الكهرب ��اء يف جمل�س
حمافظ ��ة الب�ص ��رة ،ع ��ن �إج ��راء
مناق�ش ��ات م ��ع وف ��د كويت ��ي مت ّه ��د
لتنفي ��ذ م�ش ��روع يق�ض ��ي بتجهي ��ز
املحافظ ��ة بالطاق ��ة الكهربائي ��ة من
دول ��ة الكوي ��ت بوا�سط ��ة ربطه ��ا
"ب�شبك ��ة خليجي ��ة" ،فيما ب�ّي�ننّ �أن
الع ��راق� ،سي�ست ��ورد الطاق ��ة خالل
ف�صل ال�صي ��ف ،مقابل ت�سديد ثمنها
ب�صيغة غاز خام".
وقال رئي�س اللجنة جميب احل�ساين
يف حديث �صحف ��ي� ،إن "م�س�ؤولني
فني�ي�ن عراقيني اجتمعوا ،اليوم يف
�أحد فنادق الب�صرة ،مع وفد كويتي
ي�ضم مهند�س�ي�ن يف م�شروع الربط
اخلليج ��ي للطاق ��ة الكهربائية ،ومت

التباح ��ث ب�ش� ��أن التفا�صي ��ل الفنية
لرب ��ط الب�ص ��رة ب�شبك ��ة خليجي ��ة
للكهرب ��اء" ،مو�ضح� � ًا �أن "املرحل ��ة
الأوىل م ��ن امل�شروع تق�ضي بتغذية
بع� ��ض مناط ��ق الب�ص ��رة بكهرب ��اء
كويتية ،ومنها ق�ضاء الفاو وناحية
ال�سيب ��ة وناحي ��ة �أم ق�ص ��ر وناحية
�سف ��وان ،ويف خط ��وة الحق ��ة يت ��م
رب ��ط ال�شبك ��ة اخلليجي ��ة بال�شبكة
الوطني ��ة الت ��ي تغط ��ي جمي ��ع
املحافظات العراقي ��ة ،وذلك يتطلب
م ��ن الناحي ��ة الفني ��ة ان�ش ��اء ث�ل�اث
حمط ��ات للرب ��ط يف جنوب وو�سط
و�شمال العراق".
و�أ�ض ��اف احل�س ��اين� ،أن "الر�ؤي ��ة
الأولية للم�شروع ،تفيد ب�أنَّ العراق
�س ��وف ي�ستورد الطاق ��ة الكهربائية
م ��ن ال�شبكة اخلليجية خ�ل�ال ف�صل
ال�صيف ،على �أن ي�سدّد الثمن للكويت
ب�صيغة غاز خ ��ام" ،م�ضيف ًا �أن "هذا
امل�ش ��روع ه ��و ج ��زء م ��ن م�ش ��روع
�سرتاتيجي م�ستقبلي يق�ضي بربط
ال�شبكة اخلليجية ب�أوربا عرب تركيا
ومرور ًا بالعراق".
وب�ّي�نّ احل�س ��اين� ،أنه "م ��ن املقرر،
خ�ل�ال ال�شهر املقب ��ل ،عق ��د اجتماع
ب�ي�ن اجله ��ات العُلي ��ا املخت�ص ��ة
العراقي ��ة والكويتي ��ة لإب ��رام اتفاق
نهائ ��ي ب�ش� ��أن اخلط ��وة املتعلق ��ة

الرب ��ط الكهربائ ��ي ب�ي�ن حمافظ ��ة
الب�ص ��رة ودول ��ة الكويت".يذكر �أن
حمافظ ��ة الب�ص ��رة فيه ��ا العديد من
حمط ��ات انتاج الطاق ��ة الكهربائية،
و�أكرثها حمطات قدمية ،واملحطات
اجلدي ��دة تعم ��ل ب�أق ��ل م ��ن طاقته ��ا
الت�صميمي ��ة ب�سب ��ب �ش ��ح الوق ��ود،
وبدل معاجلة تل ��ك امل�شكالت وبناء
حمط ��ات جدي ��دة ،قام ��ت احلكومة
خالل الأعوام ال�سابقة ب�إنفاق مئات
مليارات الدنانري على �شراء الطاقة
الكهربائي ��ة م ��ن القط ��اع اخلا� ��ص،
وه ��و مل � ٌ�ف حت ��وم حول ��ه �شبه ��ات
ف�ساد.

 العراق ي�ست�أنف
دفع تعوي�ضات
حرب الكويت

قال نائب وزير اخلارجية الكويتي،
خالد اجلار الله� ،إن العراق ا�ست�أنف
دف ��ع التعوي�ض ��ات الكويتي ��ة جراء
"الغزو" العراقي عام  1990وبا�شر
من ��ذ �شه ��ر ،بدفع الأق�س ��اط املرتتبة
عليه.
و�أ�ض ��اف اجل ��ار الل ��ه يف ت�صري ��ح
لل�صحافيني� ،أنَّ التعوي�ضات �سوف
ُتدف ��ع نقد ًا ،وفق اتف ��اق حتت مظلة
برنام ��ج الأمم املتح ��دة حت ��ى نهاية
عام .2021
وع ��ن ممتل ��كات الكويتي�ي�ن يف
الع ��راق� ،أك ��د اجلار الل ��ه� ،أن �أمالك
املواطن�ي�ن موج ��ودة وحمفوظ ��ة
ومثبّتة ،وهناك توا�صل مع الإخوة
يف الع ��راق ب�ش� ��أن متك�ي�ن الكويتي
من الت�صرف مبمتلكاته.
وكانت جلن ��ة التعوي�ض ��ات التابعة
ل�ل��أمم املتح ��دة� ،أعلن ��ت �أن مع ��دل
املدفوع ��ات من ال�صن ��دوق العراقي
اخلا� ��ص بالتعوي�ض ��ات للكوي ��ت
�سريتفع �سنوي ًا حتى عام .2021
يذكر �أن املدفوع ��ات من ال�صندوق
�أوقف ��ت يف �أكتوبر /ت�شرين الأول
 2014ب�سب ��ب التحدي ��ات الأمنية
وال�صعوبات التي واجهها العراق
يف ميزانيته.

بكني

ال�صني تخطط ل�شن
حملة �ضد النمو غري
القانوين يف طاقة
امل�صايف الإنتاجية
قال ��ت اللجن ��ة الوطنية للتنمي ��ة والإ�صالح يف
ال�ص�ي�ن� ،أم� ��س اجلمع ��ة� ،إنه ��ا �ستطل ��ق حملة
جدي ��دة على �ش ��ركات تكرير النف ��ط التي تزيد
طاقته ��ا الإنتاجي ��ة م ��ن دون احل�ص ��ول عل ��ى
موافقة ر�سمية.
وه ��ذا ه ��و �أح ��دث �إج ��راء �شامل تتخ ��ذه بكني
للح ��د من النمو غ�ي�ر املنظم يف �إنت ��اج الوقود
والتجارة غري امل�شروعة يف النفط.
ويف بي ��ان له ��ا ،قال ��ت اللجن ��ة� ،إنه ��ا �ستغل ��ق
م�صاف ،تقل طاقتها الإنتاجية عن مليوين طن
ٍ
يف الع ��ام �إذ وج ��دت �أن تل ��ك امل�ص ��ايف تخالف
القوانني ّ
املنظمة.
ويتجه لأكرب هبوط �شهري منذ �آذار .2016
ً
و�ستكون العقوبة التي �ستفر�ض على امل�صايف وكان تراج ��ع ال ��دوالر الأكرث و�ضوح� �ا مقابل
الأكرب هي احل ّد من �أي م�شروعات للتو�سع.
الي ��ورو حي ��ث ارتفع ��ت العمل ��ة الأوروبي ��ة
املوحدة  0.5باملئ ��ة �إىل  1.2465دوالر ،وهو
م�ست ��وى غ�ي�ر بعي ��د ع ��ن الأعل ��ى من ��ذ كانون
الأول  2014ال ��ذي جت ��اوز  1.25دوالر ي ��وم
اخلمي�س.
اليورو يرتفع مع فقد
وارتف ��ع اجلني ��ه اال�سرتلين ��ي  0.4باملئ ��ة �إىل
الدوالر موجة زخمه
 1.4191دوالر لكن ��ه ظل دون م�ستوى الذروة
�سجل ��ه ي ��وم اخلمي� ��س عن ��د ،1.4346
قفز اليورو �أكرث من ن�صف باملئة يوم اجلمعة ،ال ��ذي ّ
بعدم ��ا ت ��رددت يف �أ�س ��واق العم�ل�ات �أ�ص ��داء وال ��ذي كان الأعلى ل ��ه منذ الت�صوي ��ت ل�صالح
تعليقات م�س�ؤولني �أمريكيني كبار هذا الأ�سبوع اخل ��روج م ��ن ع�ضوي ��ة االحت ��اد الأوروب ��ي
عبرّ وا فيها عن دعمهم ل�ضعف الدوالر.
يف حزي ��ران .2016ومقاب ��ل ال�ي�ن ،مل ي�سجل
وعلى الرغم من �أن تعليقات الرئي�س الأمريكي ال ��دوالر تغ�ي�ر ًا يذكر عن ��د  109.42ي ��ن ليظل
دونال ��د ترامب اخلمي�س ،عن �أنه يريد ”دوالر ًا فوق �أدن ��ى م�ستوى يف �أربع ��ة �أ�شهر الذي بلغ
قوي� � ًا“ تتاق� ��ض م ��ع الت�صريح ��ات الت ��ي �أدىل  108.50ين يوم اخلمي�س.
به ��ا يف وق ��ت �ساب ��ق وزي ��ر اخلزان ��ة �ستيف ��ن
منوت�شني ،يرجح م�ستثم ��رون احتمال تراجع
العملة الأمريكية لفرتة طويلة.
يف
يريد
إنه
�
اخلمي�س،
وبعدما قال ترامب يوم
الأ�سهم الأوروبية
نهاي ��ة املطاف ارتفاع ال ��دوالر ،عو�ضت العملة
الأمريكية خ�سائرها مقابل العمالت الكربى .تتجه لت�سجيل هبوط
لك ��ن مقاب ��ل �سل ��ة ت�ض ��م �س ��ت عم�ل�ات كربى� ،أ�سبوعي مع ت�ضررها من
�سج ��ل الدوالر يف �أحدث تعامالت يوم اجلمعة
قوة اليورو
 88.87بعد �أن الم� ��س �أدنى م�ستوى يف ثالثة
�أعوام عند نحو  .88.43وهوى م�ؤ�شر الدوالر ارتفع ��ت الأ�سهم الأوروبية يف التعامالت
ب�أكرث من ثالثة باملئة منذ بداية كانون الثاين ،املبكرة اجلمعة ،بدع ��م من بيانات جديدة

لندن

ميالنو

من �شركة �إل.يف�.إم�.إت�ش القت ا�ستح�سان ًا
على الرغم من �أنها تتجه �إىل ت�سجيل �أول
انخفا�ض �أ�سبوعي هذا العام مع ت�ضررها
من ارتفاع اليورو.
وارتفعت �أ�سهم �إل.يف�.إم�.إت�ش  3.4باملئة
بعد �أن �أعلنت �أك�ب�ر �شركة ل�سلع الرفاهية
يف العامل زيادة مبيعاتها و�أرباحها وقالت
�إنها حققت بداية جيدة يف عام .2018
وق ��اد ذل ��ك �أ�سهم �ش ��ركات �سل ��ع الرفاهية
�إىل االرتفاع مما �ساع ��د امل�ؤ�شر �ستوك�س
 600الأوروبي عل ��ى ال�صعود  0.2باملئة
بحلول ال�ساع ��ة  0828بتوقيت غرينت�ش
بينم ��ا مل ي�سج ��ل امل�ؤ�ش ��ر داك� ��س الأملاين
تغري ًا يذكر.
وارتف ��ع امل�ؤ�ش ��ر فاينن�ش ��ال تامي ��ز 100
الربيطاين  0.4باملئة.
و�صع ��د اليورو اجلمع ��ة ،و�إن كان ما زال
دون �أعل ��ى م�ست ��وى من ��ذ كان ��ون الأول
 2014الذي �سجله ي ��وم اخلمي�س ،بعدما
ق ��ال الرئي� ��س الأمريك ��ي دونال ��د ترام ��ب
�إن ��ه يري ��د ”دوالر ًا �أق ��وى“ يف تناق� ��ض
م ��ع الت�صريحات الت ��ي �أدىل بها يف وقت
�سابق وزير اخلزانة �ستيفن منوت�شني.
وامل�ؤ�ش ��ر �ستوك� ��س  600منخف� ��ض 0.4
باملئ ��ة منذ بداية الأ�سب ��وع وكان قد حقق
مكا�س ��ب بلغ ��ت نح ��و ثالث ��ة باملئ ��ة يف
الأ�سابيع الثالثة املا�ضية.

