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{ هـــــونـغ كـــــونـغ (أ ف ب) - كـــــشـــــفت
ـصـرفـية مـجمـوعـة "إتش إس بي سي" ا
العـمالقة عن خـطط إعادة تـنظـيم جذرية
تشمل إلغاء 35 ألف وظيفة حول العالم
ـتحدة وخفض عـملـياتـها في الـواليات ا
وأوروبا بعـد تسجيـلها تـراجعاً بـنسبة
%53 ألربـاحـهـا الـصـافـيـة عـام 2019.
وتـنـوي الــشـركـة الـتي مــقـرهـا في لـنـدن
لـكـنـهـا تـنـشط في كـافـة أنـحـاء الـعـالم ال
ســـيـــمـــا آســيـــا خـــفض عـــدد إجــمـــالي
وظـائفـهـا بـنـسـبة %15 في إطـار خـطة
واسـعـة خلـفض الـتـكـاليـف.وأعـلن مـدير
عام اجملـمـوعة بـالـوكالـة نـويل كوين في
مقـابلة مع شـبكـة بلـومبرغ نـيوز "هـدفنا
(...) هــو تـخــفــيض وظــائـفــنــا احلـالــيـة
الـبـالغ عـددهـا 235 ألـفـا إلى 200 ألف
وظــــيــــفـــــة خالل الـــــســــنـــــوات الــــثالث
ـنـاطق الـتي ـقـبـلـة".ولم يـحـدد كـوين ا ا
ســيـجــري فـيــهـا إلــغــاء هـذه الــوظـائف.
اضي وسبق أن ألغت اجملـموعة الـعام ا
ئـة من وظـائـفـها أي مـا نـسبـته %2 بـا

4700 وظيفة. 
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وأعــلــنت اجملــمــوعــة امس الــثالثــاء عن
تراجع بنسبة %53 ألرباحها الـصافية
في عـــام 2019 أي مـــا يـــســـاوي 5,97
مـلــيـار دوالر.وأعــلن كـوين في بــيـان أنه
رغم محافـظة اجملمـوعة على نـشاط جيد
في آســيــا إال أن "أداء بــعض قــطــاعــات
أنشـطـتنـا لم يـكن مقـبـوال".وأضاف "نـعدّ
نتيجة لـذلك خطة (إعادة تنـظيم) منقحة
لـزيـادة الـعـائـدات من أجل مـسـتـثـمـريـنا
(...) وبنـاء قاعـدة لنـمـو مسـتقـبلي دائم.
وقد بدأنـا بتنـفيذهـا".وتراجعت الـنتائج
السـنـوية لـلـمجـمـوعة خـصـوصاً بـسبب
تــدني فــارق صــافي األصــول والــقــيــمــة
الـســوقـيـة لـلــشـركـة بــقـيـمـة 7,3 مـلـيـار
دوالر ال ســيـمــا بـســبب أنــشـطــتــهـا في
ــيـــة وعــمــلـــيــاتـــهــا في األســـواق الــعـــا
أوروبــا.ورغم أن أنـشــطــتـهــا الــسـنــويـة
اآلسـيـويـة ال تـزال قـويـة بـسـبب الـسـوق
الـصــيـنـي لـكن اجملــمـوعــة رازحـة حتت
ــتـــحــدة ضـــغط كـــبــيـــر في الـــواليـــات ا
وأوروبــــا ال ســـيــــمــــا بـــســــبب احلـــرب
التجاريـة ب بكـ وواشنطن واخلروج
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اجملــمــوعــة في فــرنــســا 8500 مـوظف
يــعـمـل جـزء كــبــيـر مــنــهم في مــصـرفــهـا
ــــســـاهـــمـــون في االســـتــــهالكي.ووافق ا
"نـيــســان" عـلى مــجـلس اإلدارة اجلــديـدة
للـمجـموعـة الـيابـانيـة في تصـويت جرى
خالل جـمـعـيـة عامـة اسـتـثـنـائـيـة سـادها
التوتر وسط تـدهور نتائج الـشركة.وبعد
جــلـســة طــويـلــة في مــقـر اجملــمــوعـة في
يــوكـوهــامـا ضــاحــيـة طــوكـيــو  بـثــهـا
وقع االلكتـروني لنيسان مباشرة عـلى ا
ــســاهــمــون عــلى تــعــيــ أربــعـة وافق ا
ن فيهم أعضاء جدد في مجلس اإلدارة 
رئـيسـهـا التـنـفـيذي مـاكـوتو أوشـيـدا.أما
ــديـر األعــضــاء األربــعــة اآلخــرون فـهـم ا
اجلديـد لـلعـمـليـات أشـواني غـوبتـا الذي
قدم من مجموعـة "ميتسـوبيشي موتورز"
ونائب للمدير العام هيديوكي ساكاموتو
ومدير من رينو بيار فلوريو الذي يشارك
ـثال من اخلارج.وكـان أوشـيدا بصـفـته 
عــ بـعــد رحـيل هــيـروتــو سـايــكـاوا في
أيلـول/سبـتمـبر بـسبب مـخالـفات تتـعلق
ــكــافـــآت حــصل عــلــيــهــا عــنــدمــا كــان
كارلوس غصن رئـيسا للـمجموعة.وخالل
اجلــلــســة وجّه مــســاهــمــون غــاضــبـون

الـشــركـة جتـري مـراجــعـة اسـتـراتــيـجـيـة
يتـوقع ان تنـتـهي في ايار/مـايو من اجل
اعــادة الــشــركــة الى ســكــة الــربح. وقــال
"أرجوكم أعـطونـا بـعض الوقت. أنـا أقدر
صـــبـــركم (...) أريـــد أن تـــكــون نـــيـــســان
ن فـيـهم أنـا ـدراء الــكـبـار  أفـضل. كل ا
يـأخـذون هـذا الـوضع بـجـديـة ويـعـمـلـون
سـاهمـ تـابعـوا هجـومهم علـيه".لـكن ا
وقـــام أحـــدهـم بـــتـــوبـــيخ رئـــيس ريـــنـــو
الـشــريـكـة فـي الـتـحــالف جـان دومــيـنـيك
سينـار بسبـب ركوبه سيـارة تويوتـا بعد
خـــروجه مـن احـــد االجـــتـــمـــاعـــات.وقــال
مساهم متوجها الى سينار "بعد اجتماع
ــســاهــمـ ركــبـت في ســيـارة مـن نـوع ا
(تويـوتـا) ألفـارد لـلخـروج من يـوكوهـاما
او الـيابـان. ألـفـارد! مـدراء نيـسـان كـانوا
. بالطـبع. لقد كنـت تركب سيارة غاضبـ
ـاذا اخترت ان تـفعل هـذا سيد منافـسة. 
ـكــنك ان ســيــنــار?".وتــابع غــاضــبــا "ال 
جتـــــعل الـــــتـــــحـــــالـف رابـــــحـــــا بـــــهــــذه
الـعقـلـية".وتـعـهـد سيـنـار الذي بـدا نـادما
بـأنه لـن يـكـرر ذلك. وقــال "مـا ان تــنـبـهت
ــــكن أن يــــحـــدث (...) قــــلت ان هــــذا ال 
ـا بــدر مـني وانـا آسف مـجـددا. اعــتـذر 
ـدراء حــاضـرة في جـدا".وكــانت رواتب ا
ـــســاهــمــ ايـــضــا. وقــال أحــد أذهــان ا
ـسـاهـمـ الى يـوشـيدا قـائال "إذا كـنت ا
ســتــقــوم بـخــفض األربــاح بــقــدر مــعـ

دراء فيـجب علـيك مـراجعـة تعـويضـات ا
." التنفيذي

وأضـاف أن هــنـاك 57 مــديـرا تــنــفـيــذيـا
"يجب ان تـكون تـعويضـاتهم أقل من 10
مـــلــــيـــون ين (91 الف دوالر)". واضـــاف
"يــجب اتـــخــاذ هــذا الــقــرار عــلى الــفــور
وإصـدار بيـان صـحـافي بـهـذا الـشأن"ولم
ساهم بعد توزع الشركة أرباحا على ا
تـســجـيل خـســارة صـافـيــة قـدرهـا 26,1
مليار ين في األاشهر الثالثة حتى كانون
االول/ديــــســــمــــبـــر وهـي أول خــــســـارة
تسجلها الشركة في فصل ثالث منذ أكثر

من عقد.
وجتهـد نـيسـان السـتعـادة سـمعـتـها بـعد
اعتـقال رئـيسـهـا السـابق كارلـوس غصن
ـثــيـر بــتـهــمــة اسـاءة األمــانــة وهـروبـه ا

الحقا.

انـتــقـادات حـادة الـى مـسـؤولي الــشـركـة
بـسبب انـخـفـاض األرباح وتـدهـور سـهر
سهم الـشـركة وأجـور مسـؤولـيهـا الكـبار
واســتــخــدام احــدهم لــســيـارة مـن طـراز
منـافس.وخالل االجتـماع واجه الـرئيس
الـتـنفـيـذي اجلـديـد لـلـمجـمـوعـة مـاكـوتو
أوشيدا العديد من األسئلة الغاضبة بعد
أن أظهـرت أحدث الـنـتائج انـخفـاضا في
صافي أرباح الـشركـة بنسـبة بلـغت أكثر
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وصرخ أحـد حامـلي األسـهم "أنا مـساهم
في نـيـسـان مـنـذ عـشـرين سـنـة. علـيك أن
تـراجع ما تـفـعـله. أمـلك ثالثـة آالف سهم
في نــيـســان. أوشــيـدا-ســان انت تــمـلك
ألفي سهم. عدد األسهم التي أملكها أكبر
من تـلك الـتي تــمـلـكـهـا".وتـابع "اشـتـريت
الـسـهم مـقـابل 800 ين ولم أفـكـر يـومـا
بـأنه قـد يــهـبط أدنى من  700ين. سـعـر
السهم يبلغ اآلن 500 ين. ما رأيك بهذا?
هل من االفــضل بــيــعـهــا في الــبــورصـة?
ماذا باسـتطاعـتي أن أفعل بأسـهم شركة
نـيـسـان الـتي أحـمـلـهـا?".وسـعى أوشـيدا
ـسـاهـمــ مـشـيـرا الى ان إلى تـهــدئـة ا

البريطاني من االحتاد األوروبي.ويتولى
نــويل كــويـن بــالــوكــالــة اإلدارة الــعــامـة
لـلــمـصــرف مـنــذ إقـالـة جــون فـلــيـنت في
آب/أغـسـطس بـشـكل مـفـاجئ. وهـو أمام
مهمة صعبة تقضي بإعادة هيكلة عميقة
ــصـــرفــيــة.وأعــدّ كــوين لـــلــمــجــمــوعــة ا
خــصـوصــاً األرضـيــة لـ"إعــادة تـصــمـيم"
واسـعــة لـلـمــجـمـوعــة تـتـضـمـن خـفـضـاً
ـــصــرف كـــبـــيـــراً في الـــوظـــائف.وأكـــد ا
الــثـالثـاء "نــخــطـط لــتــبــسـيـط هــيــكــلــنـا
عـقـد" مع تخـفـيض تكـاليف التـنـظيـمي ا
"أنـشـطـتـنـا الـتي تـسـجل نـتـائج مـخـيـبـة
لآلمال".وتنوي اجملموعة أن تخفض عدد
الــوظــائـف في شــبــكــتــهــا في الــواليــات
تحدة بنسبة  %30وتكاليفها العملية ا
ب 10 و%15. وتــــريـــــد "اتش اس بي
سي" أن "تـخفض مـبـيعـاتـها وأنـشـطتـها
السوقـية فـضالً عن أنشطـتهـا البحـثية"
ــــمــــلــــكـــة في أوروبــــا بــــاســــتـــثــــنــــاء ا
ــتــحـدة.وفـي كـانــون األول/ديــســمــبـر ا
علمت فرانس برس من مصادر قريبة من
ـلف أن اجملــمـوعـة تــنـوي الــتـخـلي عن ا
ـصـرفـيـة االسـتـهالكـيـة في عـمـلـيـاتـهــا ا
فـرنــسـا كــامالً أو بـشــكل جـزئي. وتــمـلك
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تُعـد من محالت بـغداد في جـانب الكـرخ وتعد من اقـدم احملالت التي ال
زالت شاخصة رغم تراكم الزمن السحيق عليها واصبحت مثلها كمثل
ـتعـمد من تـعـمد او غـير ا اخلرائب الـتي المسـهـا االهمـال والنـسيـان ا
كافة احلـكومات الـسابـقة والالحقـة وجاءت تسـميـتها من كـون ساكنـيها
السـابقون مـشهـورين ببـيع (الشـوك) الذي يـأتي اليـهم من منـطقه كرادة
ادة والـتي كانت تسـتعـمل بوضـعها مر والتـي اشتهـرت بزرعه هـذه ا
ـاء وكـانت هذه فوق الـشـبـابيك احلـديـديـة على شـكل اقـفـاص وترش بـا
الوسيـلة الوحـيدة في ذلك الزمن الـسحيق لـغرض ترطـيب اجلو في ايام

احلر داخل البيوت وذلك قبل اكتشاف (النفط) او باألحرى الكهرباء. 
اعمال ساكنيها:

تـهن الكـثيـر من اهالي الـشواكـة مهـنة (صـيد الـسمك الـنهري) ومـنهم
من امتهن شـراء الزوارق النـهرية اي االبالم لـغرض نقل الـناس ما ب

اجلهـت مـن نهـر دجلـة وكانت االجـرة الـتي يتـقاضـاهـا صاحب (الـبلم)
اربعـة فـلـوس وكان هـذا الـواقع في عـهد الـدولـة العـثـمـانيـة والـتي كانت
مـهــيـمـنــة عـلى مـقــدرات الـعـراق بــأكـثـر من 400 عـام رافـقـهــا الـثـالـوث

رض الفقر).  (اجلهل ا
وبعد اندحـار الدولة العـثمانيـة وتفكك مسـتعمراتهـا وكان ذلك في بداية
سنه 1916 م ودخول القوات البريـطانية الى العـراق  افتتاح  (جسر
خـشـبي) حـيث اخـذ الـنـاس يـتـنقـلـون عـلـيه من جـانب الـكـرخ الى جـانب
الـرصافـة بـعـد ان يـدفع االجـرة الى مـلتـزم اجلـسـر (الـقـنطـرجي) وهي
فلسا اجمليدي نـسبة لـلسلـطان العـثماني عـبد اجمليـد اي ما يساوي  15 
قاول مسؤول عن سالمة اجلسر خوفاً من قطعه في تقريباً وحيث ان ا
ـاء في نهر دجلـة وكثيراً مـا كان هذا اجلسر ايام الشتـاء بعد ارتفاع ا
ــاء الـــدافع وهــنــا تــقع الــطــامــة يــكــســـر الــقــيــود ويــنــســاب مع تــيــار ا
نـاطق االخرى ويكون التـعاون بينهم الكبرى...!!! حيث يـجتمع اهالي ا
على قدم وساق والكل يـتحزم جالبـاً معه احلبال والزنـاجيل لكي يربطوا
اجلـسـر الـهـارب واعـادته الى مــكـانه وعـنـد اعـادة ربـطه تـقـرع (الـطـبـول
ـرطـبـات والـدنــابك) ويـلـعب الــشـبـاب (اجلــوبـيـة) وتــوزيع احلـلـويــات وا

فرحة. ناسبة ا والفواكه وينشد بعض االغاني تيمناً بهذه ا
ـنطقة الذي عمره اكثر من 70 سنة حيث لقد استفدت من احد اخيار ا
ـعلـومات التـي كنت اجـهل القـسم منـها وكان قد تـبرع بـإيضـاح بعض ا
يجـيد الـشعـر (وله صوت رخـيم) وينـشد ويـتغـنى بأقـوال الشـعراء ومن
ذلك في بـدايـة حـديـثي مـعه قـوله: (بـكـيت عـلى الـشـباب بـدمع عـيـني ولم
يفـتيـني البكـاء وال النـحيب) الى هـذا احلد تـوقف ولم يذكـر بقـية الـشعر
(فأجبـته فوراً) بـعد ان استـعان بي لتـكملـه هذا البـيت وقلت له: (اال ليت
ـشـيـب) وكـمـا قـلت في هـذه ـا صـنع ا الـشـبـاب يــعـود يـومـاً فـاخـبــره 
الـسـطـور عن هـذا حـيث رأيت في شـخـصـيـته الـذكـاء والـتـوقـد والـذهـنـيـة
والـسـلـمـيـة رغـم تـأكل الـزمن من عـمـره ولـكــونه (يـؤمن بـاحلـداثـة) وهـنـا
اتـوقف واردد مـع نـفــسي واقـول: (ان االجــيـال يـورث بــعـضــهـا بــعـضـاً

ندثر). حكاية التاريخ وعصرنا ا
وعلى مـا اظن ان هـذا اخلتـيار (دعـبول الـبالم) وحـسب ما اعـرف انه قد
توفي خـريف سـنة 1971 م وكان شـخصـيـة معـروفـة وكان من اصـدقاء

(الباشا نوري سعيد). 
ولنا عـودة اخرى الى الشـواكة حيث امـتازت محـلة الشـواكة بأسـواقها
فـمـنــهم من يـبـيع الــسـمك الـنـهــري الـذي يـصــــــــــطـاده مـن نـهـر دجـلـة
ومحالت بيع اخلضار واللحوم واالجبـان ومشـــــــــتقاتها وال  يفوتني
ان اذكر مـحلـة (الشـوكيـة) في كـرادة مر والـتي تنــــــــسب الى جدهم
شوكـت حيث لـيس لـهـا عالقة بـبـــــــــيع الـشـوك حسب ظـني ومـعـرفتي
وامـا حـدود مـحـلــة الـشـواكـة فـهي تـمـتـــــــــــد الى بـاب الـسـيف وانـتـهـاء
ات والبـاقي الى منـطقة الـصاحليـة تقـريباً وقـد شيدت احلـكومة بالكـر
ـنـطـقة احملـصـورة مـا بـ باب الـبريـطـانـيـة سـفارتـهـا في ا
ات والزالت شـاخصة الى يـومنا هذا السيف والـكر
وعندما استذكرهـا أتألم اشد االلم على احلال التي
توجة باهلها آلت اليها هذه احملـــــــلة الصـابرة وا
الـكــرام من اصــحـاب الــغــيـرة والــوجـدان والــكـرم

والشجاعة.
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ـاشــاهـدت وســمـعت فـأنــا فـرح جــدا  ــقـالي هــذا ال أعـرف كــيف أبـدا 
ــرأة الــعــراقــيه وإطــلــعت عـــلى مــا جــرى من عــمـل نــســوي رائع قــادتـه ا
ا جـرى ويـجري من تـفـكيك الشـجـاعة األصـيـلـة وهي تعـبـر عن غضـبـهـا 
وإهانـة لـبلـد يُـعد أبـاَ لـبلـدان الـعالـم بعـمـقه التـاريـخي وعظـمـة دوره وكونه

منبع الشعوب واحلضارات. 
السـيـدات واألنسـات واألمهـات واألخـوات والصـديـقات واحلـبـيبـات أنامل
يالها انطـلقت وتنـطلق صوب الوطن , وأنـوثة صادقة الـتوجه  رفيقة نـاعمة
نـعم حب الوطن ـرأة وقارا وجـمـاال وجاذبـيـة  من إنطالقـه مشـرّفـة تزيـد ا
تـراب الوطـن واستـقـالله الـسيـاسي أعـظم وأرقى من اخلـيـارات األخـرى 
هـذا ماأكـدته وبقـوة نساء ـكيـاج والتـزين واحللي  واالقتـصادي أهم من ا
زوج باحلماس العراق وهن يخرجن الى الشارع وبصوت إنثوي هاديْ 
خـالي من يـهـتـفن مـطـالبـات بـوطـن قوي ومـسـتـقل وعـظـيم وكـبـيـر والـقـوة 
قدراته وأضعفوه الفساد والفاسـدين ولصوص السيـاسية الذين عبثـوا 

حتى وصل الى ماوصل اليه من تراجع وتخلف وتبعية ومذلة .
تـاء الـتـأنـيث الـتي تـخـلت عن الـسـكـون لـتصـبح سـيدات الـعـراق وآنـسـاته
متحركة وثائرة تـرفع أجمل وأصدق الشعارات واكثـرها  مقبولية من قبل
الرجال الذين يجمعُهم بالنساء أهم عامل مشترك يفوق احلب واالنسجام
أال وهو (حب العراق) نعم مزوجة بـالشوق  والهيام وسويعات الـلقاءات ا
ـشترك الـذي اضحى  أهم واقدس عـامل يحرك حب العراق هـو العامل ا
ـرفـوع بـأنـامل وهـكـذا أصـبح الـشــعـار ا وجـدان رجـال الـعـراق ونـســاءه 
إنثـوية يـحرك مـشاعـر الرجل أكـثـر من كلـمات الـشوق ومـسجـات التـناغم
شـترك والـسبب هـو جـاذبيـة الـعامـل ا عبـر وسـائل التـواصل اإلجـتمـاعي
كمـا أسـلفت وهـو حب الـعـراق ومن الشـعـارات اإلنثـويـة األكثـر من رائـعة
(بيـنـا حيل ونـتـقدم ولـطلـقـاتك مانـهـتم ) يالـه من شعـار تـتجـلى فـيه عظـمة
فالعراقية النبيلة األصيلة تقول هنا للسلطات التي التصميم وقوة االرادة 
فقدت الغـيرة على أبـناءها وبنـاتها أن طلـقات الغـدر التي تصوبـوها دائما
ـكن أن تكـون مانع ـتظـاهـرين أصبـحت القيـمـة لهـا إلنهـا ال الى صدور ا
(لبوات واصلة التظاهـر واإلحتجاج مادام في قوس الصـبر والقوة منزع
العـراق ) شعـار أخـر مرفـوع بـأيادي انـثويـة تـعشق الـعـراق وعظـمة دوره
ـتراجـع بأنـهن لبوات وهي تقـول للـفاسدين واألذالء وا اإلنساني الـكبـير
العـراق مـذكّرات الـسـلـطات الـتي تـقود الـدولـة والـتي إنبـطـحت امام ارادة
بـأن الـعـراق (رجـاله أسـود ونـسـاءه لـبـوات) وهـو بلـد الـرافـدين االجـنـبي 
كـون األسد هو شعار مستندات بـشعارهن على تاريـخه العريق واجمليد 
وعـليه الـبابـلـ الـذين غـطت حـضـارتـهم سـمـاء الدنـيـا مـنـذ االف الـسـنـ
فسـيظل بـلد األسـود دائمـا) ميـتنـا ضد أسـلحـتكم ) شـعار أخـر ورسالة
أخــرى من إمـرأة عــراقــيــة حـرة وشــجـــــــــاعــة الى الــذين يــسـتــخــدمـون
الـرصاص احلـي ضد مـن هـو مسـالم ومـثــــــــقف وواعـي وأصيـل يبـحث
ماأجمل ما عن وطن ضاع في زحمـة اإلرادات السياسـية سيـئة الصـيت 
يـدان حيث بنـات العـراق من فـعل على مـســــــتـوى ا قمن به بـنات حـواء 
ـلـمـوس مـقـدار حبـهن لـلـعـراق وعـدم تـخـلـيهـن عنـه حتى أثـب وبـالـفـعل ا
بـكل فـصائـله وعلى رأس تتـحقق كـافـة مطـالب الـشعب 
ـــطـــالـب هـــو عـــودة الـــوطن البـــنـــائه الـــبـــررة تـــلك ا
واحملــافـــظــة عـــلى اســـتــقاللـه ووجــوده فـــهــو وطن
عراق اخلـير األنبـياء واألوصـياء واالئـمـة االطهـار 
والـعــزة والــكـرامــة واالف الــسـنــــــ من الــوجـود

البهي على األرض . 
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عـدل واالنـظـمة وفقـا لـقـانون االسـتـثـمار رقم (١٣) لـسـنة ٢٠٠٦ ا
والتعليمات اخلاصة به.

تـعلن الـهيـئة الـوطنـية لـالستـثمـار ووزارة النـفط عن توفـر الفـرصة
االسـتـثـمـاريـة اقـامـة مـنـتـجع سـكـني تـرفـيـهي جتـاري في مـحـافـظة
ساحة كلية حوالي ٥٠٠ دو والعائدة فتية و البصرة مقاطعة ا
مـلكـيتـها اوزارة الـنفط) فـعلى كـافـة الشـركات االسـتثـماريـة احمللـية
واالجـنـبـيـة الراغـبـة بـاالستـثـمـار في هـذه الفـرصـة تـقد طـلـبـاتهم
وجودة لالستثمـار من خالل ملئ استمـارة طلب اجازة االستـثمار ا
ـــوقع االلـــكـــتـــروني لـــلـــهـــيـــئـــة الـــوطـــنـــيــة لـالســـتـــثـــمــار عـــلـى ا
  www.investpromo.gov.iq وتـــقــد كـــافـــة الـــوثــائق
ذكـورة في االسـتثـمـار وخالل مدة اقـصـاها (٣٠) يـومـا من تاريخ ا
ـستثمر اجور نشر االعالن في الصحف نشر هذا االعالن ويتحمل ا

احمللية الرسمية.
≠∫l−²MLK  WK UJ « W¹—ULF*« rO UB² «

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- كــورنــيش ســاحل شـط الــعــرب الـذي يــحــتــوي عــلـى شــالــيــهـات

ومنصات مائية مطاعم واماكن جلوس وغيرها.
فتوحة.  غلقة وا - مدينة مائية بفعالياتها ا
واصفات ومتنزه. ية ا - حديقة حيوانات عا

- منطـقة رياضية حتتوي على ملعب متعدد الوظائف وابنية العاب
مختلفة وترفيهية.

- موقف سيارات يسع الى (١٠٠٠) سيارة.
شروع متعدد الطوابق مع فعاليات سائدة. - مبنى اداري في مركز ا

شروع. - مناطق خضراء موزعة في ا
وقع من ـشروع نـهرا صنـاعيا يـبدأ من اقـصى اطراف ا - يـخترق ا

شط العرب ويعود ليصب فيه في الطرف االخر.
WÐuKD*« ozUŁu «

ــــــــــــــــــــــــــــ
- اسـتمـارة طـلب اجازة االسـتـثـمار مـخـتومـة ومـصدقـة من الـدائرة

االدارية في الهيئة الوطنية لالستثمار مع وصل شراء االستمارة.
لخص التنفيذي. - ا

- دراسة اجلدوى االقتصادية للمشروع.
- خطـة تـمويل مـقـتـرنة بـضـمان جـهـة الـتمـويل من مـؤسـسة مـالـية

معتمدة.
شروع. - جدول زمني لتنفيذ ا

- اوراق تــأسـيس الــشـركـة وحــسـابـاتــهـا اخلـتــامـيــة ومـلـخص عن
عنوي). ستثمر ا سيرتها العملية (ا

- نــسـخـة مـن الـبـطـاقــة الـشـخــــــصـيـة او جــواز الـسـفـر لــلـشـخص
اخملول.

ـمـاثـلـة الـسـابـقــة الـتي قـامت بـهـا الـشـركـة او - قـائـمـة بــاالعـمـال ا
ستثمر في مجال االستثمار او غيرها (٤ كحد اقصى). ا

ــعـلــومــات يــرجى مــراجـعــة مــقــر الـهــيــئــة الـوطــنــيـة ــزيــد من ا و
ـنطقـة الدولية – لالسـتثمـار/ دائرة النافـذة الواحدة الـواقعة في (ا
قـــرب مـــســـتـــشـــفى ابـن ســـيـــنــا) او عـــبـــر الـــبـــريـــد االلـــكـــتـــروني
 oss@investpromo.gov.iq او االتــــصــــال بــــالــــرقم

. ٠٧٧٠٦٧٧١٧١٩


