
 اأعلن��ت مديرية كهرباء الك��رخ التابعة ل��وزارة الكهرباء عن 
اإحالته��ا جانب الك��رخ بالكامل لأربعة ���ركات ا�ستثمارية 

لغر�ض توزيع الطاقة الكهربائية للمواطنني. 
 وق��ال مدير عام مديري��ة كهرباء الك��رخ املهند�ض بهاء زيد 
خل��ف يف ت�ريح �سحف��ي تابعته )اجلورن��ال( اإن املديرية 
�ستق��وم خ��ال الأي��ام املقبلة بتوقي��ع عق��ود ا�ستثمارية مع 
اأربع��ة ���ركات لغر�ض ا�ستثم��ار توزيع الطاق��ة الكهربائية 

لعموم مناطق الكرخ.
 وب��ني اأن املديري��ة تلق��ت عرو�سا م��ن قبل ع���رة �ركات 
ربع��ة منها هي )ال�سبت  ا�ستثماري��ة ومت اإحالة هذه العقود لأ
فاير( الت��ي �سيكون لها اجلزء الكرب من هذا امل�روع والذي 
�سيعط��ي توزيع الطاق��ة الكهربائية ل��� )108(  حملة �سكنية 
فيم��ا �سيك��ون العقد الخ��ر ل�ركة )خ���راء القائ��م( والتي 
�ستخ��دم فرع الكرخ اجلنوبي من توزيع الطاقة الكهربائية ل� 
)74( حمل��ة �سكنية فيما �ستقوم �ركة )ديار الغامن( بخدمة 
حمل��ة )211 ، 213( و�سيكون املتبقي املركز ملنطقة الكرخ 
م��ن ح�س��ة �رك��ة )الكري�ست��ال( والتي �ستعط��ي اخلدمة من 

الطاقة الكهربائية ل� )34( حملة �سكنية.
 واأ�ساف خلف اأن ه��ذه امل�ساريع ال�ستثمارية �ستكون عقود 
�راكة ملدة خم�سة �سنوات قابلة للتجديد وانها �ستوفر خدمة 
ل��� )450( الف م�س��رك م�سجل لدى املديري��ة بتوفري الطاقة 
الكهربائي��ة للمواطنني م��ن 18 - 20 �ساعة و�س��ول اإىل ال� 

. 24 �ساعة 
 وتاب��ع اأن ال���ركات ال�ستثماري��ة �ستتبنى توف��ري رواتب ل� 
�ساف��ة اإىل اأن عملي��ات  )%80( م��ن موظف��ني الدائ��رة بالأ
ال�سيان��ة واجلباي��ة �ستت��م من قب��ل ال���ركات ال�ستثمارية.
م�س��ريا اأن املديرية ح�سلت على موافق��ة جلنة �سوؤون الطاقة 

بتوقيع هذه العقود وان هذه امل�ساريع حت�سى بدعم 
ومتابع��ة م��ن قب��ل رئي�ض ال��وزراء 

ووزي��ر  �سخ�سي��ا 

الكهرباء.
 وبني خل��ف اأن توزيع الطاقة الكهربائية امل�ستثمرة من قبل 
ال���ركات امل�ستثم��رة �ست�سم��ل التجهيز املن��زيل وال�سناعي 
الطاق��ة  من��ح  به��دف  واحلكوم��ي  والزراع��ي  والتج��اري 

الكهربائية جلميع املواطنني ولعموم املحافظات. 
 ون��وه اىل اإن توزيع الطاقة الكهربائي��ة �سي�سمل الع�سوائيات 
واملتجاوزي��ن والزراعي على ح��د �سواء من اأجل الق�ساء على 
املتجاوزين وال�سائعات للطاقة الكهربائية والتي و�سلت ما 

بني  -50 %60 من الطاقة الكهربائية.
 واأ�سار خلف اأن هذه اخلطة �ستكون ناجحة %100 وتق�سي 
عل��ى اأزم��ة الكهرب��اء والت��ي عان��ى منه��ا ال�سع��ب العراق��ي 
طيل��ة ال�سنني املا�سية كم��ا اأنها �ستوفر الطاق��ة الكهربائية 
للمواطن��ني طيل��ة ال��� 24 �ساع��ة وباأ�سع��ار منا�سب��ة لعموم 
املواطن��ني ف�س��ا ع��ن اأن ال��وزارة �ستتمكن م��ن ا�ستح�سال 

اإيراداتها ال�سابقة والتي بلغت 4، 2 ترليون دينار.
 ولف��ت اإىل اأن املديرية �ستقوم بتق�سيم املبالغ املتاأخرة على 
�س��كل دفع��ات �سهرية عل��ى املواطن��ني وذل��ك للتخفيف عن 

كاهل املواطنني بدل من ت�سديدها دفعة واحدة. 
 واأك��د خلف اأن املديرية ه��ي اأول مديرية تقوم بحالة توزيع 
الطاق��ة الكهربائية بالكامل اإىل ال���ركات ال�ستثمارية بعد 
اأن مت��ت اإحالة منطقة الريموك كمرحل��ة اأوىل اإىل �ركة برز 
ي��ار للمقاولت والتي ثب��ت فيها جناح كبري من خال عملية 
التوزيع للطاق��ة الكهربائية طيلة ال�24 �ساعة والق�ساء على 
املتجاوزي��ن وال�سائع��ات بالكام��ل، داعي��ا املواطن��ني اىل 
التع��اون مع ال��وزارة يف جناح ه��ذه امل�ساريع الت��ي �ستقدم 

له��م خدم��ة الطاق��ة الكهربائية على م��دار اليوم 
بع��د اأن عجزت عن توفريها طيلة 

ال�سنوات املا�سية 
.

 واأك��د خلف اأن هذه امل�ساريع �ستدخل حيز التنفيذ يف جتهيز 
املواطن��ني بالطاقة الكهربائية مطلع العام املقبل من خال 

ن�سب مقايي�ض الكرونية.
 جتدر ال�سارة اإىل اأن وزارة الكهرباء اأعلنت عن خدمة جديدة 
�سيتخدمها �سكان العا�سمة بغداد واملحافظات الأخرى على 
م��دار 24 �ساعة وال�ستغن��اء عن املول��دات الأهلية ح�سب ما 
اأعلنت��ه وزارة الكهرباء حيث تعاقدت مع �ركات متخ�س�سة 

تتوىل توزيع الطاقة وجباية الأجور.
 وبح�س��ب ت�ري��ح للمتحدث با�س��م وزارة الكهرب��اء م�سعب 
املدر���ض اأم���ض الثنني ق��ال اإن ال��وزارة حققت ن�س��ب اجناز 
بغ��داد  العا�سم��ة  مناط��ق جدي��دة يف  احال��ة  متقدم��ة يف 
واملحافظ��ات �سم��ن عقود ال�ستثمار يف قط��اع التوزيع من 
خال مديريات التوزيع العامة ال�سبع يف بغداد واملحافظات.
 واأ�س��اف، اأن رئي���ض الوزراء حيدر العب��ادي ووزير الكهرباء 
قا�س��م حمم��د الفه��داوي وجها ب���رورة ال���راع بعمليات 
الحال��ة �ريطة ان تكون ال�ركات متخ�س�سة للعمل يف هذا 
املجال، حيث تاأمل الوزارة ان يتم �سمول جميع املناطق بهذا 

امل�روع لغاية نهاية هذا العام. 
 واأ�س��ار اإىل اأن توجه الوزارة هذا �سيحقق العديد من الهداف 
ملنظوم��ة الكهرب��اء الوطني��ة وللمواطن��ني تتلخ���ض بانهاء 
ال�سائع��ات من الطاق��ة الكهربائية التي و�سل��ت حلدود 50 

يف املئ��ة من كميات النت��اج، وال�سيطرة على 
عملية البيع )اجلباية(.
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العراق��ي  الذه��ب  �سع��ر  انخف���ض   
للمثقال الواح��د عيار 21  اىل  218 
ال��ف دينار،  فيما و�س��ل �سعر الذهب 
ال��ف.  وح�س��ب   187 18 اىل  عي��ار 
الرق��ام ال��واردة  من �س��وق ال�ساغة 
يف الع��راق بل��غ �سعر مثق��ال الذهب، 
عي��ار 21 الي��وم 218 ال��ف و 252 
دين��ارا، وعيار 18 بل��غ �سعر مثقاله 
187 ال��ف 941  دين��ارا . ويتعامل 
ال�سوق العراقي باملثقال الذي يعادل 
5 غرام��ات م��ن الذه��ب. وبل��غ �سعر 
الذه��ب عي��ار24، له��ذا الي��وم 250 

الف و 533  دينارا.

 ارتفع��ت اأ�سع��ار النف��ط مقربة من 47 
دولرا للربمي��ل لك��ن حال��ة الغمو���ض 
الت��ي ت�سب��ق اجتم��اع منظم��ة اأوبك يف 
وقت لحق هذا الأ�سبوع من املتوقع اأن 

حتد من مكا�سب اخلام.
 وزاد خ��ام القيا�ض العاملي مزيج برنت 
يف العق��ود الآجلة 34 �سنت��ا لي�سل اإىل 
46.82 دولر للربمي��ل متعافي��ا م��ن 

خ�سائر اجلمعة املا�سية.
 وارتفع��ت عق��ود خ��ام غ��رب تك�سا���ض 
الو�سيط الأمريكي 34 �سنتا اإىل 44.82 

دولر للربميل .
 و�ستجتم��ع ال��دول الأع�س��اء يف اأوب��ك 
عل��ى هام���ض املنت��دى ال��دويل للطاقة 
يف العا�سم��ة اجلزائرية فيما بني -26

28 �سبتم��رب اجلاري حي��ث �سيناق�سون 
اتفاقية حمتملة لتقلي�ض الإنتاج.

 ك�سف��ت اللجن��ة املالي��ة النيابية، عن 
تعدي��ل �سع��ر برميل النف��ط يف موازنة 
فيم��ا  دولرا،   40 اىل   2017 ع��ام 
ا�سارت ان العجز املايل ل يقل عن 20 

تريليون دينار.
 وق��ال ع�س��و اللجنة النائ��ب �رحان 
مت  ان��ه  توؤك��د  الت�ريب��ات  ان  احم��د 
تعدي��ل �سعر النفط املح��دد يف موازنة 
 40 35 دولرا اىل  2017 م��ن  ع��ام 
�س��ادرات  ومبع��دل  للربمي��ل،  دولرا 

3.6 مايني برميل يوميا.

الكهرباء تحيل 4 مشاريع لشركات استثمارية لتوزيع الطاقة 
من أجل زيادة عملها

مختصون يؤكدون إمكانية الدولة للبدء بعملية التنمية االقتصادية

 الكادمي��ي القت�س��ادي ع�سام حممد ح�سن 
اق��رح بدء اخلط��ة ال�سمولية لبن��اء امل�ستقبل 
بامل��وارد املتاح��ة لمكاني��ة توجي��ه ه��ذه 
املوارد باخلطط الت��ي تنا�سبها كخطوة اوىل 
وم��ن ثم تطوير اخلط��ة ال�سمولي��ة بعد تنمية 

املوارد الب�رية واملالية.
طاقات اإبداعية

 واأ�ساف ح�س��ن ان ا�ستغال املوارد الب�رية 
وا�ستثم��ار  املتعل��م  بال�سب��اب  املتمثل��ة 
الت��ي  املج��الت  يف  البداعي��ة  طاقاته��م 
تخ�س�سوا بها من خال درا�ساتهم اجلامعية 
ميثل اول خطوة يف طريق النهو�ض باملوارد 
الب�ري��ة، ف�س��ا ع��ن النهو���ض بالقطاعات 
النتاجي��ة م��ن خ��ال زج حمل��ة ال�سه��ادات 
يف العمل املي��داين لك�سابهم اخلربة الازمة 
�سواء كان ذل��ك يف القطاع العام او اخلا�ض، 
ف�س��ا عن العم��ل عل��ى ا�ستثم��ار القطاعات 
النتاجي��ة واخلدمي��ة الت��ي متت��از ب�رع��ة 

تفعيل مفا�سلها.
 وحتقق اجلامعات يف خمتلف الخت�سا�سات 
خمرج��ات باعداد كب��رية، توا�سل بحثها عن 
فر���ض عمل يف جم��ال اخت�سا�سها او قريبة 
منها، وهذه ثروة ب�ري��ة متثل ركنا ا�سا�سيا 

لعملية تنموية �ساملة.   
 ولف��ت ح�س��ن اىل امكانية ا�ستيع��اب القطاع 
اخلا���ض له��ذه الطاقات ح��ني يت��م ال�روع 
با�ستثم��ار املت��اح م��ن امل��وارد ال�سناعي��ة 
يف القطاع��ني العام واخلا���ض )وب�سكل جاد 

ومدرو�ض(. 
ا�ستثمار �ريع

 املخت���ض بال�س��اأن القت�س��ادي ح�سن علي 
عب��د الك��رمي ق��ال ان الع��راق لي���ض بالبل��د 
الفق��ري وميتكل��ك من امل��وارد الكث��ري وميكن 
ا�ستثماره��ا بال�س��كل ال�ري��ع ال��ذي يحق��ق 
املنفع��ة الكب��رية لاقت�س��اد الع��راق ويرفق 

تتمث��ل  والت��ي  القطاع��ات  اه��م  اي��رادات 
بال�سناعة  والزراعة وال�سياحة. 

 وا�س��اف ان العراق بام�ض اىل توجه حقيقي 
وفعل��ي ل�ستثمار هذه املوارد "يجب ال نقف 
عن��د ال��كام ب��ل ان تك��ون هن��اك حت��ركات 
لحي��اء القت�س��اد الوطن��ي مب��ا متوف��ر من 
م��وارد ممكن ان توظف لبدء عملية التنمية ل 
يج��ب ان جنل�ض ونتمنى ب��ل نعمل وبادواتنا 
املتوف��رة لتعظيم ايرادات الدول��ة، موؤكدا انه 

لي�ض بالمرر امل�ستحيل".
عائد مايل

 ولف��ت اىل ان القط��اع ال�سياح��ي على �سبيل 
املثال ل احل�ر ميكنه ان يحقق عائدا ماليا 
كب��ريا للع��راق عند توف��ر اخلط��ط الت�سارعية 
للنهو���ض مبفا�سل��ه ب�س��كل تدريج��ي، حيث 

بالمكان حتويل 

مناط��ق الهوار اىل قبل��ة ل�ستقطاب ال�سياح 
من داخل وخارج الع��راق، وهذا يتطلب البدء 
بتوف��ري متطلب��ات ال�سكن وان كان��ت ب�سيطة 
يف اول الم��ر عل��ى ان تتط��ور وف��ق اخلط��ط 
الت��ي تعد لذل��ك، مبينا ان احلرك��ة ال�سياحية 
تق��ود القط��اع اخلا���ض اىل تطوي��ر املناطق 
وتنفيذ امل�ساريع هناك ل�سيما بعد ان �سهدت 
احلرك��ة ال�سياحي��ة تفعيا لغل��ب مفا�سلها 

خال الفرة املا�سية. 
 وا�رت اجلهات املعنية ارتفاع اخلط البياين 
ل�سياح العراق داخليا وخارجيا، و�سار هناك 
اقب��ال كبري ووا�سح على ه��ذا املف�سل املهم 

اقت�ساديا وترفيهيا.
اخلربات املوجودة

 ام��ا ع�سو منت��دى بغداد القت�س��ادي جعفر 
يا�س��ني فقد ا�س��ار اىل وجود خ��ربات ميكنها 

العم��ل على احياء القط��اع الزراعي من حالة 
ال�سبات التي يعي�سها منذ فرة.

اإرادة حقيقية
 وبني ان المر يحتاج فقط اىل ارادة حقيقية 
وان توؤدي املوؤ�س�س��ات العامة دورها الفاعل 
املزارع��ني  يق��ود  وه��ذا  الجت��اه،  ه��ذا  يف 
واملرب��ني اىل العم��ل على تفعي��ل ن�ساطاتهم 
املجدية اقت�ساديا وبذلك نكون قد �سلكا اول 
الطريق عل��ى تفعيل النت��اج الزراعي ب�سقيه 
النبات��ي واحلي��واين وهذا يوف��ر مبالغ مالية 
كبرية للموازن��ة العامة كانت تنفق ل�سترياد 

منتجات هذا القطاع.
 يذك��ر ان خ��رباء ال�س��اأن الزراع��ي اك��دو ان 
ال��روة  ملنتج��ات  ال�ست��رياد  تخ�سي�س��ات 
اليحوانية فقط تتجاوز املليار و300 مليون 

دولر �سنويا.

 اجمع خمت�صون يف 
ال�صاأن االقت�صادي على 

امكانية البدء بعملية 
التنمية االقت�صادية 

مبا متوفر من موارد 
يف البلد والتي ميكنها 

حتقيق جدوى اقت�صادية 
كبرية مبا متتاز به من 

مقومات النهو�ض ال�صريع 
وتناغمها مع حاجات 

املواطن. 

بغداد – متابعة

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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دبي جرجانالبحرين-نجفسليمانية باكودبيعمان الشارقه مشهددوحهاسطنبول اربيل سلميانيةدبيستوكهولماربيل

الرحلة 

المدينة

09:50 15:0016:30 15:00 12:3016:0017:30 16:30 10:3016:1016:00 10:00 11:4511:0010:0016:00 وقت المغادرة

09:15 12:0015:1010:00 14:00 11:0009:0009:00 15:50 09:0015:1513:30 09:30 11:0016:0015:00 وقت القدوم

لتلبية حاجات المواطن


