
 اجم��ع خ��راء اقت�ص��اد على ���رورة دعم املنت��ج الوطني، 
وتوف��ري احلماية ل��ه مقابل نظريه امل�صت��ورد، لتحقيق تنمية 
اقت�صادية م�صتدامة، حتافظ على دورة راأ�س املال يف البلد. 

وتع��د م��ادة ال�صمنت اح��دى املنتجات الوطني��ة التي حتتاج 
اىل دع��م حكومي من خالل احلد من االغ��راق ال�صلعي للمواد 
االن�صائية امل�صابهة، اىل جانب تنفيذ القوانني امل�رعة التي 
تخدم العم��ل ال�صناعي. وبهذا ال�صاأن بني اخلبري االقت�صادي 
احمد مكل��ف ان ال�صناعات االن�صائية وخا�صة مادة ال�صمنت 
تواج��ه حتدي��ات يف مقدمتها االغ��راق ال�صلع��ي ب�صلع رديئة 
بخ�ص��ة االثم��ان ب�صب��ب فقدانها للج��ودة، ما يوؤث��ر يف العمر 
االنتاج��ي للم�صاريع قي��د االن�صاء، موؤك��دا ان املنتج الوطني 
م��ن م��ادة ال�صمنت يتمت��ع باملوا�صف��ات العاملي��ة واجلودة 

)االيزو(. 
 من جهته افاد املخت�س بال�صاأن االقت�صادي ح�صن علي عبد 
الك��رمي ب��اأن الطلب على م��ادة ال�صمنت يف ارتف��اع متوا�صل 
وي��وازي احلاجة اىل اخلدمات وامل�صاريع التنموية، الفتا اىل 
امكاني��ة ان تغط��ي معام��ل �صناعة ال�صمن��ت املحلية حاجة 
ال�ص��وق، يف ظ��ل وج��ود ف��رق متخ�ص�صة تتابع م��دى الطلب 

احلايل وامل�صتقبلي للبلد من هذه املادة.
كما نوه بتوفر اخل��رات املحلية املتخ�ص�صة بهذه ال�صناعة 
والت��ي تعم��ل على ادارة خطوط االنت��اج املتطورة، ما يحقق 
مكا�صب اقت�صادية للبلد، خ�صو�صا ان اعتماد املنتج املحلي 

يحافظ على دورة راأ�س املال داخل العراق. 
 اىل ذل��ك �صدد ع�صو منتدى بغداد االقت�صادي هادي هندا�س 

عل��ى �رورة ان يت��م اختيار ال�صناع��ات التي ت�صتخدم 
يف عمله��ا امل��واد االولية املتوف��رة حمليا 

لغر���س تقليل ت���رب العملة 
مث��ل  ال�صعب��ة 

الطاب��وق،  اجل���س،  ال�صمن��ت،  م��ن  االن�صائي��ة  ال�صناع��ات 
والبلوك، والكا�صي، ال�صيما انها تدخل يف الكثري من م�صاريع 
اعمار البنى التحتي��ة، وم�صاريع اعمار املناطق املحررة من 

ع�صابات »داع�س« االرهابية. 
 وحث هندا�س على تنفيذ القوانني امل�رعة التي تخدم العمل 
ال�صناع��ي بال�ص��كل ال�صحيح، كقوان��ني التعرف��ة اجلمركية، 
حماي��ة املنتج الوطني، حماي��ة امل�صتهلك، ومن��ع االحتكار، 
ا�صافة اىل ت�ريع قوانني جديدة اخرى لالنتقال اىل اقت�صاد 
ال�صوق، كقوانني العمل، وت�صجيل ال�ركات، و�ريبة الدخل.

قانون حماية املنتج الوطني 
  من جانبه �صدد املحلل االقت�صادي قي�س املال على �رورة 
تفعيل قان��ون حماية املنتج الوطن��ي يف �صبيل دعم القطاع 
ال�صناعي يف العراق واحل��د من ظاهرة اغراق ال�صوق املحلي 

بال�صلع االجنبية. 
 وق��ال امل��ال ان��ه يج��ب تفعي��ل جمي��ع القوان��ني الداعم��ة 
لالقت�صاد العراقي والتي مت ت�ريعها من قبل جمل�س النواب 
منها قانون حماية املنتج الوطني ملا له من اهمية بالغة يف 
عملية دعم القطاع ال�صناعي العراقي والتقليل من اال�صترياد 
الع�صوائي لل�صلع والتي اغرقت ال�صوق املحلية. ودعا املال اىل 
���رورة تاأهيل كاف��ة ال�صناعات ال�صغ��رية واملتو�صطة من 
اأج��ل النهو�س به��ذا القط��اع وتوفري فر�س عم��ل للعاطلني، 
موؤكداً اأن االغراق الع�صوائي وغري املدرو�س لل�صلع والب�صائع 

الرديئة يف ال�صوق املحلية اأثر وب�صكل كبري على االقت�صاد 
العراق��ي. وا�ص��ار امل��ال اىل اأن العراق ميتلك 

قاع��دة �صناعي��ة كب��رية �صواء 
م�صت��وى  عل��ى 

اخلرات او اجلودات لكنه يفتقر اىل الدعم احلكومي له، موؤكداً 
ان ال�صناع��ة العراقية كبرية وم�صه��ود لها يف املنطقة وكان 
الع��راق حمقق��ًا منه��ا اكتف��اءه الذاتي ب��ل وي�ص��در منها اىل 
اخل��ارج. وذكر املحلل االقت�ص��ادي انه لو كان هناك اهتمام 
بالقط��اع ال�صناع��ي يف العراق لكانت هن��اك �صناعة حملية 
كبرية اأف�صل من املنتجات التي ي�صتوردها العراق حاليًا من 

دول اجلوار من ناحية املوا�صفات والنوعيات.
و�ص��دد على قدرة العراق عل��ى مناف�صة دول اجل��وار �صناعيًا 
وجتاري��ًا خ��الل ال�صن��وات القادمة مل��ا ميتلك م��ن مقومات 
اقت�صادي��ة كب��رية. قائاًل اإن الع��راق �صي�صهد خ��الل ال�صنوات 
القادم��ة تط��ورا كب��ريا يف اقت�ص��اده ما يجعل��ه يناف�س دول 
اجل��وار ودول ال���رق االو�صط �صناعيًا وجتاري��ًا كونه ميتلك 
مقوم��ات اقت�صادي��ة كب��رية على �صعي��د القط��اع ال�صناعي 
اإذا م��ا مت تفعي��ل ال�صناع��ة املحلي��ة  والزراع��ي التج��اري 
الع��راق غن��ي  الع�صوائ��ي، واأ�ص��اف ان  وايق��اف اال�صت��رياد 
مب��وارده الطبيعي��ة والب�رية ولدي��ه املوؤهالت لك��ي ي�صبح 
منطق��ة حيوي��ة فاعل��ة للتب��ادالت التجارية م��ع جميع دول 

الع��امل يف املنطق��ة، معربا ع��ن امل��ه يف اأن يقطع العراق 
اأ�صواطًا كبرية يف عملية التنمية االقت�صادية 

خالل ال�صنوات الثالث القادمة.
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 ارتف��ع �صعر الذهب العراقي من عيار 
21، اإىل 216 األ��ف دين��ار للمثقال 
الواحد، بع��د ان كان اأم�س 215 األف 
دينار. وبلغ �صعر الذهب العراقي من 
 620 الف��ا   216 اأم���س،   ،21 عي��ار 
دينارا عراقيا. ي�ص��ار اىل ان املثقال 
الواح��د م��ن الذه��ب ي�ص��اوي خم�صة 

غرامات.

اأ�صع��ار النف��ط يف العق��ود   ارتفع��ت 
االآجل��ة م��ع انخفا���س ال��دوالر م��ن 
اأعل��ى م�صت��وى ل��ه يف اأ�صبوعني رغم 
ا�صتم��رار تاأثر االأ�صع��ار �صلبا ب�صكوك 
يف اتفاق منتجي اخلام ال�صهر املقبل 
االإنت��اج.   م�صتوي��ات  تثبي��ت  عل��ى 
وجرى ت��داول خ��ام القيا�س العاملي 
مزي��ج برنت يف العق��ود االآجلة ب�صعر 
بزي��ادة  للرمي��ل  دوالرا   49.28
�صنت��ني ع��ن االإغ��الق ال�صاب��ق. وزاد 
�صع��ر خ��ام غ��رب تك�صا���س الو�صي��ط 
االأمريكي ت�صع��ة �صنتات اإىل 47،07 
دوالرا للرمي��ل.  وتراجع الدوالر من 
ذورته مع ترقب امل�صتثمرين لبيانات 
الوظائ��ف ه��ذا االأ�صب��وع والتي قال 
عنها نائب رئي�س جمل�س االحتياطي 
االحتادي )البنك املركزي االأمريكي( 
�صتانل��ي في���ر اإنه��ا �صتك��ون مهمة 
يف حتدي��د م��ا اإذا كان البن��ك �صريفع 

اأ�صعار الفائدة قريبا.

 اأعلنت وزارة الرتبية عن موافقة 
وزي��ر الرتبي��ة حممد اقب��ال على 
اإط��الق )756( درج��ة وظيفي��ة 
تربي��ة حمافظ��ة  �صم��ن ح�ص��ة 
كرب��الء. واو�صح��ت ال��وزارة يف 
ورد  االإعالم��ي  ملكتبه��ا  بي��ان 
)اجلورنال(، ان اإطالق التعيينات 
النق���س  �ص��د  اج��ل  م��ن  ياأت��ي 
احلا�صل يف مدار���س املحافظة، 
م�صيف��ة اأن التق��دمي يك��ون م��ن 
خالل املديري��ة العامة ملحافظة 
كربالء املقد�صة، ووفق ال�صوابط 
الت��ي اعلن��ت �صابق��ًا.  كم��ا دعت 
الوزارة م��ن تتوفر فيهم ال�روط 
املطلوب��ة اإىل املبادرة ال�صتثمار 
ه��ذه الفر�صة، ومب��ا يحقق النفع 
التعليمي��ة  للم�ص��رية  والفائ��دة 

وللمجتمع يف املحافظة.

اقتصاديون: دعم المنتج الوطني يحافظ على دورة رأس المال

دعوات لتبني الطاقة النظيفة لتحقيق جدوى اقتصادية كبيرة في العراق

 وا�صاف��ت خالل ت�ريحات له��ا "ان العراق 
لدي��ه ان��واع خمتلف��ة م��ن امل��وارد املول��دة 
والري��اح  املائي��ة  امل��وارد  منه��ا  للطاق��ة 
وال�صم���س وجميعها م��وارد حيوي��ة متوفرة، 
مبين��ة ان اآفاق تنمي��ة بع�س هذه املوارد يف 
الع��راق حم��دودة بحك��م الكل��ف االقت�صادية 

والفنية.
 وقال��ت عبد العزيز ان الع��راق غني باملوارد 
املائي��ة ونف��ذ العدي��د م��ن م�صاري��ع ال�صدود 
به��دف تولي��د الطاقة الكهربائي��ة ، الفتة اىل 
اهمي��ة النهو���س بهك��ذا م�صاري��ع وو�صعها 
ج��دوى  حتق��ق  ا�صرتاتيجي��ة  خط��ط  �صم��ن 
م�صت��وى  وترف��ع  للبل��د  كب��رية  اقت�صادي��ة 
اخلدم��ات الت��ي تق��دم اىل املواط��ن، م�ص��رية 
اىل ان ه��ذا الن��وع من امل�صاري��ع يحتاج اىل 
تكالي��ف مرتفع��ة لك��ن عمره��ا االفرتا�ص��ي 

يو�صف باملجدي اقت�صاديا.
ال�صم���س  ا�صتثم��ار  امكاني��ة  اىل  وا�ص��ارت   
يف تولي��د الطاق��ة وه��ذا يحت��اج اىل درا�ص��ة 
ه��ذه امل�صاري��ع ب�صكل دقيق ومن ث��م تبنيها 
باال�صل��وب ال��ذي يتنا�ص��ب وواق��ع احلال يف 
الع��راق، حي��ث ميك��ن ان�صاوؤه��ا يف املناطق 
ال�صحراوي��ة والنائية ال�صتخ��راج مياه الري 
هناك وان�ص��اء امل�صاري��ع الزراعية املدعومة 

بالطاقة ال�صم�صية.
 عب��د العزي��ز طالب��ت بالتوج��ه نح��و اي��الء 
الطاق��ة ال�صم�صية االهمي��ة املطلوبة ودرا�صة 
امكاني��ة تبنيه��ا يف خمتلف مناط��ق العراق 
وتقليل االعتماد عل��ى الطاقة التقليدية التي 

تعاين اخللل يف كثري من جوانبها.
 و�صددت عل��ى اهمية تنظي��م حمالت تثقيف 
باهمية الطاقة النظيف��ة وامكانية اعتمادها 
يف كث��ري من مناط��ق الع��راق وجعلها حتقق 
يف  وتوظيفه��ا  كب��رية  اقت�صادي��ة  ج��دوى 
داعم��ا  وعده��ا  امل�صتدام��ة  التنمي��ة  خل��ق 
ا�صا�صي��ا لتوف��ري الطاقة للم�صاري��ع ال�صغرية 
واملتو�صطة ال�صيما الزراعية منها يف خمتلف 

انحاء العراق. 

 وبين��ت اهمي��ة التع��اون مع مراك��ز البحوث 
واملنظم��ات الدولي��ة واالف��ادة م��ن خرتها 
وا�صتخ��دام التكنولوجيا وذل��ك بالتن�صيق مع 
الكفاءات واخل��رات العراقية يف هذا اجلانب 
مب��ا ينمي جماالت الت�صني��ع الذاتي واالدارة 
على ا�ص�س �روط االدارة االقت�صادية والفنية 
مبا يخدم هذا التوجه ويقلل االآثار البيئية، ال 
�صيم��ا ت�ريح��ات وكالة الطاق��ة التي حتث 
على التوجه نح��و ا�صتخدام الطاقات اجلديدة 
واملتج��ددة م��ا �صيخلق املزيد م��ن الوظائف 
وينقذ ارواح املالي��ني ويخف�س تلوث الهواء 
وي�صعن��ا عل��ى م�صار جديد للح��د من ارتفاع 

درجة حرارة االر�س كما اتفق يف باري�س.
حمم��ود  االقت�ص��ادي  اخلب��ري  ا�ص��ار  فيم��ا   
املي��ايل اإىل ان تنوع م�صادر الطاقة النظيفة 
يعد اأم��راً اإيجابيًا، فمنها طاق��ة املد واجلزر، 
الكهرومائي��ة،  والطاق��ة  املائي��ة،  والطاق��ة 
وطاقة الري��اح، والطاقة ال�صم�صي��ة، والطاقة 
االأر�صي��ة،  احلراري��ة  والطاق��ة  احليوي��ة، 
والطاق��ة احليوي��ة. واأبرزه��ا حالي��ا هي تلك 

التي ُتنت��ج يف حمطات الق��وى الكهرومائية 
بوا�صطة ال�صدود العظيمة.

ان  ل�)اجلورن��ال(  حديث��ِه  خ��الل  واو�ص��ح 
والطاق��ة  الري��اح  عل��ى  املعتم��دة  الطاق��ة 
ال�صم�صي��ة ت�صتخ��دم عل��ى نط��اق وا�ص��ع يف 
البل��دان املتقدم��ة وبع���س البل��دان النامية، 
وهن��اك بلدان و�صعت خططا لزيادة اإنتاجها 
%20 م��ن  الطاق��ة املتج��ددة بن�صب��ة  م��ن 

ا�صتهالكها عام 2020.
وا�ص��ار اإىل اأن، معظ��م روؤ�ص��اء ال��دول اتفقوا 
خالل موؤمتر كيوتو باليابان عام 1997على 
تخفي���س اإنت��اج ث��اين اأك�صي��د الكرب��ون يف 
االأع��وام التالية لتجن��ب التهدي��دات الرئي�صة 
لتغري املن��اخ ب�صبب التلوث وا�صتنفاد الوقود 
االأحفوري، باالإ�صاف��ة للمخاطر االجتماعية 
والطاق��ة  االأحف��وري  للوق��ود  وال�صيا�صي��ة 
النووي��ة. اأم��ا مميزاته��ا، فه��ي متوف��رة يف 
معظم دول الع��امل، وال تلوث البيئة، وحتافظ 
عل��ى ال�صح��ة العامة للكائن��ات احلية، وهي 
اال�صتخدام��ات،  م��ن  كث��ري  يف  اقت�صادي��ة 

وا�صتم��رار توافره��ا وتواجده��ا م�صمون��ان، 
وت�صتخدم تقنيات غري معقدة.

اجلدوى االقت�صادية
 وا�ص��اف املي��ايل ان تذب��ذب اأ�صع��ار النف��ط 
عاملي��ا وعدم ا�صتقرارها جع��ل البع�س يفكر 
جدي��ا باحلاج��ة اإىل طاق��ة ال�صم���س اأو طاقة 
الري��اح اأو الطاق��ة املائي��ة اأو م��ا يناظرها، 
اإال اأن احلقيق��ة عك���س ذلك متام��ا كما تقول 
الوكالة الدولي��ة للطاقة املتج��ددة )اإيرينا(، 
فالطاق��ات املتج��ددة اأق��ل كلفة م��ن الطاقة 

االأحفورية )النفط والفحم والغاز(.
 م�ص��رياً اإىل اأن اأ�صع��ار األواح اخلاليا ال�صم�صية 
انخف�ص��ت بن�صب��ة %80 منذ الع��ام 2008، 
االأر���س والطاق��ة  الري��اح وج��وف  وطاق��ة 
وبج��دارة  مناف�ص��ة  تعت��ر  الكهرومائي��ة 
للطاق��ة االأحفوري��ة، مم��ا حف��ز دول الع��امل 
واأ�صح��اب القرار على اال�صتثمار احلقيقي يف 
الطاق��ة النظيفة مبا يع��ود بالفائدة املرجوة 
لالقت�ص��اد القوم��ي، والنفع للنا���س جميعًا، 

والتنمية امل�صتدامة للمجتمع كافة.

 �ضددت ع�ضو منتدى 
بغداد االقت�ضادي 

اكرام عبد العزيز على 
اهمية التوجه لتبني 
هذا النوع من الطاقة 

يف العراق، ال�ضيما مع 
توفر حقوق التنمية 

بهذا املف�ضل املهم من 
رياح وطاقة �ضم�ضية، 

الفتة اىل اهمية 
اال�ضتفادة من التجارب 

العاملية الناجحة 
التي حققت جدوى 
اقت�ضادية كبرية.  

بغداد – خاص

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

FZ211 IA474IRN 3429IA23 MHK130 IA474ABY368IA164 IRA3415 ME322FZ215QR445 IA237 IA904IA443PGT870
دبي نيودلهي لندن - مالمو قوانغشتو   عماندبيمشهد طهران دوحةزاهدان بيروت اربيل عمانصبيحةالشارقة بصرة 

الرحلة 

المدينة

10:40 10:0017:30 16:00 10:3010:5015:00 14:40 15:5020:0011:00 14:30 16:4512:1017:0009:00 وقت المغادرة

11:10 08:1509:5019:00 12:00 09:0013:5019:00 10:30 14:5011:3015:20 18:10 09:4010:0019:00 وقت القدوم


