
 متثل املوارد الب�رشية ا�صا�س التنمية جلميع اقت�صاديات 
الع��امل وال�صغرية منه��ا املتمثلة باقت�ص��اد العائلة، اذ 
يتطل��ب العمل تطوي��ر االيدي العاملة واخل��رات ب�صكل 
متوا�صل ليواكب ما ت�صهده جميع القطاعات من حتديث 
المكاناته��ا وبراجمها الت��ي تعمل مراك��ز عاملية على 
اعداد مدربني حمليني بكفاءة دولية.  علي طارق املدير 
التنفي��ذي لرابط��ة امل�صارف العراقي��ة اخلا�صة قال ان 
العراق يحتاج اىل ان�ص��اء مراكز تدريب متخ�ص�صة، يف 
جمي��ع املحافظ��ات دون ا�صتثناء للحاج��ة املا�صة اىل 
خلق اي��دي عاملة ماهرة بجميع االخت�صا�صات، مبينا 
ان ذلك ينطلق من احلاجة الكبرية اىل م�صاريع يف كافة 

املدن.
االقت�صاد احلر

 وا�صار اىل ان املجتمع العراقي يو�صف ب�»ال�صاب« وهذا 
ميث��ل اهم عنا���رش جناح عملي��ة التنمي��ة االقت�صادية 
الت��ي ين�صده��ا البلد يف ه��ذه املرحلة املهم��ة التي تعد 
ج�رش عبور اىل ميدان االقت�صاد احلر الذي اقره الد�صتور 
العراق��ي، م�صريا اىل ان��ه رغم ال�صعوب��ات الكبرية التي 
تكتنفه��ا مرحل��ة االنتق��ال ه��ذه ولك��ن ب��وادر النجاح 

ممكنة يف ظل توفري اهم مرتكزاته حمليا.
وبخ�صو���س تدري��ب العاملني يف القط��اع البنكي قال 

ط��ارق: ان رابط��ة امل�ص��ارف اعتمدت خط��ة تدريب 
االخت�صا�ص��ات  جمي��ع  لت�صم��ل  دوري��ة 

امل�رشفي��ة ت�صته��دف العامل��ني 
الع��ام  القطاع��ني  يف 

���س  خلا ا و

لتمكينهم من اهم الرامج والتقنات امل�رشفية املعتمدة 
عامليا والت��ي جتري التفاهمات لنقله��ا اىل امل�صارف 
العراقية ب�صكل تدريجي خللق قطاع م�رشيف قادر على 

خدمة املواطن ويعزز الثقة بني الطرفني.
مراكز عاملية

 ولف��ت اىل ان الرابط��ة تتعام��ل م��ع موؤ�ص�ص��ات عاملية 
بخ�صو���س التدري��ب به��دف اعداد مدرب��ني مب�صتويات 
عاملي��ة، الن البل��د يفتق��ر اىل هك��ذا خ��رات يف الوقت 
احل��ايل، الفت��ا اىل ان اع��داد اخلرات ب��داأ باالتفاق مع 
مراك��ز عاملية متخ�ص�ص��ة يف اعداد مدرب��ني بكفاءات 
دولي��ة. احم��د الها�صمي مدي��ر التدري��ب يف الرابطة اكد 
من جانبه ، وجود تفاهمات مع عدة موؤ�ص�صات واخرها 
مع موؤ�ص�ص��ة “اي كامز” االمريكية ومت تخرج دورة يف 
غ�صيل االم��وال ومتويل االرهاب ح�ص��ل امل�صارك الذي 
جتاوزه��ا عل��ى �صه��ادة معرتف به��ا من جمي��ع انحاء 
الع��امل، ويت��م التوا�صل م��ع خريجي هذه ال��دورات بعد 
تخرجهم عر و�صائل االت�ص��ال وتقدم لهم ا�صئلة ب�صكل 

متوا�صل لتجديد معلوماتهم.
توفري تخ�صي�صات 

 الها�صم��ي ب��ني ان خل��ق كف��اءات 
تدريبي��ة حملي��ة يحق��ق 

ج��دوى اقت�صادية كبرية جلمي��ع املوؤ�ص�صات والقت�صاد 
البل��د، اذ يعم��ل عل��ى تزف��ري املبال��غ املالي��ة الكب��رية 
املخ�ص�ص��ة اىل ال��دورات التدريبي��ة الت��ي تنظم خارج 
الع��راق، كم��ا يوف��ر ن�صب��ة كب��رية م��ن املبال��غ املالية 
الت��ي تخ�ص�س ملدرب��ني اجانب يت��م ا�صتقدامهم اللقاء 
املحا���رشات، وبذل��ك ميك��ن ان نخلق كف��اءات ب�رشية 

متطورة تناف�س اخلرات العاملية. 
وتاب��ع حديث��ه بالق��ول: ان الرابط��ة تتاب��ع احتياجات 
امل�ص��ارف من الكفاءات امل�رشفي��ة وتعطي االولويات 
ح�ص��ب االحتي��اج مقرون��ة باأه��م التقان��ات العاملي��ة، 
امل�رشفي��ة  اخلدم��ات  يحت��اج  الع��راق  ان  اىل  الفت��ا 
لتتمك��ن من التعامل مع االرقام الكب��رية التي يتطلبها 

االقت�ص��اد العراق��ي، كم��ا تتمك��ن م��ن مناف�صة 
فروع امل�ص��ارف الدولي��ة املتواجدة 

يف الع��راق خلل��ق مناف�ص��ة 
حقيقية.
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 ارتف��ع �صعر الذه��ب العراقي من عيار 
ال��ف  اىل219  الثالث��اء،  ام���س   ،21

دينار للمثقال الواحد.
وبل��غ �صعر الذه��ب العراق��ي من عيار 
دين��ارا،  و555  الف��ا   219  ،21
يف ح��ني �صج��ل يف االي��ام االربع��ة 
دين��ارا  و390  الف��ا   218 املا�صي��ة 

عراقيا للمثقال الواحد.
ي�ص��ار اىل ان مثق��ال الذه��ب ي�ص��اوي 

خم�صة غرامات.

 اأعلنت دائ��رة اال�صتثم��ار والتمويل 
الذاتي يف وزارة ال�صباب والريا�صة، 
ان حجم اال�صتثمارات التي ابرمتها 
الوزارة جت��اوزت 125 مليار دينار 
عراقي خالل الن�صف االول من عام 

2016 اجلاري.
وقال مدير عام الدائرة رزاق ح�صني 
�صر، يف بيان ورد ل�)اجلورنال(، ان 
ال��وزارة "وحر�صا منه��ا على ادامة 
زخم احلرك��ة ال�صبابي��ة والريا�صية 
ا�صتثم��ار  اىل  �صارع��ت  الب��الد  يف 
الفر���س املتاح��ة لديه��ا يف جميع 
حال��ة  بع��د  خا�ص��ة  املحافظ��ات 
وامل��ادي يف  االقت�ص��ادي  الرك��ود 
البالد الت��ي ت�صببت ب�صل��ل �صبه تام 

يف جميع مرافق العمل والبناء".

 �صجلت اأ�صعار النفط تراجعا �صئيال، 
اأم�س الثالثاء، بعد اأن و�صلت االثنني 
اإىل اأعل��ى معدالته��ا يف 5 اأ�صابي��ع. 
ومت ت��داول خام مزي��ج برنت ب�صعر 
48.14 دوالر للرمي��ل بانخفا�س 
ال�صاب��ق،  االإغ��الق  ع��ن  �صنت��ا   21
لكن االأ�صع��ار حافظت على تعافيها 
الن�صب��ي بع��د اأق��ل �صع��ر حققته يف 
اأغ�صط���س اجل��اري. وانخف�س اخلام 
االأمريكي غرب تك�صا�س الو�صيط 18 
�صنت��ا اإىل 45.56 دوالر للرمي��ل، 
لكنه يظل مرتفع��ا بنحو 16 باملئة 
عن اأقل �صعر له يف اأغ�صط�س. ويقول 
ج��اء  االأ�صع��ار  تراج��ع  اإن  التج��ار 
يف  البي��ع  حرك��ة  ت�ص��ارع  نتيج��ة 

م�صعى جلمع االأرباح.

مطالبات بمراكز دولية تؤهل مدربين محليين لمعالجة األزمات المحتملة

معاناة أصحاب معارض السيارات في العراق تتفاقم بالبيع والشراء
بسبب الركود االقتصادي 

ويق��ول حي��در �ص��الح تاج��ر يف معار�س 
ال�صي��ارات باأن الو�ص��ع يف �صوق ال�صيارات 
االن �صي��ئ ج��دا حي��ث تقت���رش التعامالت 
ال�صي��ارات  تبدي��ل  اأي  )املراو���س(  عل��ى 
القدمية، واأق�صد بالقدمية لي�صت امل�صتهلكة 
والعاطل��ة وامن��ا ال�صي��ارات ذات املودي��ل 
االأق��دم ب�صي��ارة ذات مودي��ل اح��دث م��ع 
دف��ع ف��ارق ه��ذا التبدي��ل وبح�ص��ب نوعية 
ال��ذي  املعر���س  �صاح��ب  اأم��ا  ال�صي��ارة، 
يق��وم با�صتب��دال ال�صي��ارات فان��ه �صيق��وم 
ببي��ع ال�صي��ارة القدمية امل�صتبدل��ة اىل احد 
معارفه بالتق�صيط م��ع اخذ مبالغ ا�صافية 
منه.وي�صي��ف حيدر ان��ه على الرغم من  ان 
معار���س ال�صيارات ممل��وءة باأنواع كثرية 
م��ن ال�صي��ارات وباأحدث املودي��الت لكنها 

التبيع اال القليل منها جدا. 
وي��رى مراقبون ب��اأن تذب��ذب �صعر �رشف 
ال��دوالر وع��دم ا�صتقراره وفر���س �رشائب 
احلدودي��ة  املناف��ذ  يف  باهظ��ة  جمركي��ة 
�صاه��م  باللجوء اىل هذا النوع من التعامل 
يف ا�ص��واق ال�صي��ارات، فيم��ا ع��د بع�صه��م 
ب��اأن خوف املواطن م��ن تخفي�س الرواتب 
التي ت�صع��ى له احلكومة حالي��ا هو ال�صبب 

املبا�رش بك�صاد جتارة ال�صيارات.
يذك��ر ب��اأنَّ نق��ل ال�صي��ارات ب��ني الع��راق 
واالأردن يت��م عر منف��ذ طريبيل، احلدودي 
م��ع االأردن، وال��ذي يع��د اأحد اأه��م املنافذ 
التجاري��ة للعراق. حي��ث تدخل نحو 90% 
من جت��ارة الع��راق يف ا�صت��رياد ال�صيارات 
ع��ر هذا املنف��ذ بطري��ق النقل ال��ري بعد 
تده��ور االو�صاع يف �صوريا وتوقف الطرق 
اخلارجي��ة ب�صب��ب تعر���س تنظي��م داع���س 
ال�صي��ارات  لنق��ل  املخ�ص�ص��ة  لل�صاحن��ات 
والب�صائع من واإىل �صوريا وقتل ا�صحابها 
بع��د م�ص��ادرة حموالتها. فيم��ا بقى منفذ 
موان��ئ الب���رشة ه��و املنف��ذ الوحي��د الذي 

ال�صي��ارات  �صح��ن  يف  حالي��ا  ُي�صتخ��دم 
والب�صائ��ع امل�صت��وردة م��ن اخل��ارج  م��ن 
خ��الل النقل البحري لكنه مكلف بكثري عن 
النقل الري كذلك يعاين منه التجار ب�صبب 
تاأخ��ر و�ص��ول الب�صائع بالوق��ت املنا�صب 
وه��و مايخ�صونه من االنقالب��ات ال�رشيعة 
ل�ص��وق االوراق املالية بالع��راق، واملرتبط 
جدا باالحداث ال�صيا�صي��ة للبالد والظروف 

االمنية غري امل�صتقرة ب�صكل متام.
ا�صافة اىل ذلك ف��اإن حركة النقل الداخلية 
ب��ني املحافظات، بالن�صب��ة ل�صاحنات نقل 
ال�صي��ارات احلديثة ت�صهد �صعوبة بالغة من 
حيث االإجراءات املتبعة يف نقاط التفتي�س، 
اإذ ت�صتغ��رق عملية �صحن �صيارة واحدة بني 

املحافظتني نحو ثالثة اأيام.

  ويق��ول املواطن ريا�س ريحان باأن �صوق 
ال�صي��ارات الي�صجع على البيع وال�رشاء االن 
ب�صب��ب ع��دم ا�صتق��راره ا�صاف��ة اىل قي��ام 
بع���س اجله��ات احلكومية باغ��راق ال�صوق 
باأن��واع جدي��دة م��ن ال�صي��ارات وباأ�صع��ار 

منا�صبة لكنها تفتقر املتانة واجلودة.
عراقي��ون  �صي��ارات  جت��ار  حم��ل  فيم��ا 
العراقي��ة  احلكوم��ة  معار���س  واأ�صح��اب 
م�صوؤولي��ة ك�ص��اد �ص��وق ال�صي��ارات وترديه 
وال�ص��ول اىل حافة الهاوية ب�صبب اتباعهم 
�صيا�ص��ة خاطئة وهوجاء من دون تخطيط، 
ال�صاحن��ات  �صائق��ي  م��ن  ع��دد  وتظاه��ر 
الكب��رية املخ�ص�ص��ة لنق��ل ال�صي��ارات اىل 
بغ��داد واملحافظ��ات ب�صب��ب منعه��م م��ن 
دخ��ول العا�صمة بغ��داد اىل مابعد ال�صاعة 

ال�صاد�صة ع�رشا.
ويوؤك��د خراء اقت�صاد ب��اأن تراجع الن�صاط 
اأم��را  ه��و  العراقي��ة  لل�ص��وق  االقت�ص��ادي 
طبيعي��ا ب�صبب الظروف املحيطة باملنطقة 
والت��ي توؤثر على الو�ص��ع داخليا مما يدفع 
باملواطن��ني اىل االحتف��اظ مب��ا لديهم من 
مدخ��رات، وقليل النفقات غ��ري ال�رشورية 
وغري املهمة وتع��د ال�صيارة ب�صبب احلديثة 
غ��ري مرغوب فيه��ا بالوقت احل��ايل ب�صبب 
ع��دم التمك��ن م��ن دف��ع مبالغه��ا بطري��ق 
)الكا���س( او �صعوب��ة االعتم��اد على الدفع 
بالتق�صي��ط لذل��ك اللج��وء االن اىل تبدي��ل 
�صيارة باخرى احدث منها مع دفع الفارق 
النه��ا اب�صط طريقة ي�صتعمله��ا املواطن ذو 

الدخل املحدود لتجنب اخل�صائر الكرى.

ب�ضبب �ضوء الأو�ضاع 
الأمنية يف معظم مناطق 

العراق والهزات القت�ضادية 
التي تعر�ض لها البلد واحدة 

تلو الخرة والتي كان اآخرها 
التق�ضف وتخفي�ض الرواتب 

العليا، تعي�ض معار�ض بيع 
و�ضراء ال�ضيارات حالة من 

الركود وقلة معامالت البيع 
وال�ضراء وخلو بع�ضها 
من ال�ضيارات احلديثة، 

بينما ت�ضيطر على ال�ضوق 
ظاهرة تبديل ال�ضيارات 

القدمية باأخرى وهو 
ماي�ضمى بالـ )مراو�ض( على 

حركة التعامل باأغلب تلك 
املعار�ض.  

بغداد – علي كريم أذهيب

بغداد – خاص

بغداد ــ متابعة

المــواد

المــواد

الغذائية

االنشائية

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

1000
1350
1100
3000
2000
1500
2500
3000
2500
2350
4500

470000

450000

440000

470000

510000

250000

500000

500000

157000

160000

170000

70000

150000

25000

210000

250000

50000

15000

11500

20000

4300

حركة 
الطائرات
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