
 تاأهي��ل الكف��اءات الب�رشي��ة بال�س��كل الذي يتنا�س��ب والتطور 
العامل��ي بات ميثل منعطفا مهما يف احلياة العملية، ال�س��يما 
ان القرو���ض التنموي��ة ملختل��ف امل�س��اريع ع��ر امل�س��ارف 
التخ�س�س��ية تتطل��ب ا�س��اليب ادارية مب�س��تويات عالية تقدم 
م��ن قبل امل��وارد الب�رشي��ة التي يج��ب ان تكون مهي��اأة ملثل 
هذه اخلدمات الكبرية التي تقدم اىل خمتلف �رشائح املجتمع.  
رئي���ض اللجنة العليا لالقرا�ض املهند�ض ا�س��ترق ال�س��وك اكد 
اهمية العمل على تفعيل مو�س��وع تدري��ب الكفاءات الب�رشية 
واعداده��ا بال�س��كل املطلوب الذي يعك�ض واقع��ا ايجابيا لدى 
تقدمي خمتلف اخلدمات اىل جمهور امل�ستفيدين التي يجب ان 

ترتقي اىل م�ستوى ما يقدم اىل املواطن اقليميا ودوليا.
مرحلة اإقرا�ض

 وب��ن خ��الل ت�رشيح��ات �س��حفية تابعتها )اجلورن��ال( ان 
الع��راق مقب��ل على مرحلة اقرا�ض وا�س��عة ته��دف اىل احداث 
تنمي��ة يف اغل��ب مفا�س��ل االقت�س��اد املهمة، وه��ذه املرحلة 
تتطل��ب اع��داد املوارد الب�رشية بال�س��كل الذي يتنا�س��ب وهذه 
املرحل��ة وتقل��ل م��ن عن��اء املواط��ن وترف��ع م��ن الثق��ة بن 

الطرفن. 
 ال�س��وك ب��ن اهمية ان تعمل اجله��ات ذات العالقة على اعداد 
اكر عدد من الكفاءات الب�رشية خالل الفرتة املقبلة ومتكينها 
م��ن التكنولوجي��ا املتطورة التي ت�س��اعد عل��ى تقدمي خمتلف 
اخلدمات ب�سكل ي�س��ري. يذكر ان البنك املركزي خ�س�ض قرابة 

6.5 تريليون دينار الإقرا�ض امل�ساريع.
خطة تطوير 

 اىل ذل��ك ق��ال املدي��ر التنفيذي لرابطة امل�س��ارف اخلا�س��ة 
العراقي��ة عل��ي ط��ارق ان الرابطة تبنت خط��ة لتطوير املوارد 
الب�رشي��ة من��ذ عام��ن وتتوا�س��ل ال��دورات التدريبية ب�س��كل 
م�س��تمر وت�س��تهدف العامل��ن يف م�س��ارف القطاع��ن العام 
واخلا���ض. وكانت الرابطة قد نظمت دورات تدريبية با�رشاف 
موؤ�س�س��ات عاملي��ة الع��داد مدرب��ن حملي��ن ي�س��اهمون يف 

تدريب الكفاءات العاملة يف القطاع امل�رشيف وتنفذ 
االختب��ارات النهائية وفق ا�س��اليب 

ورقاب��ة  متط��ورة 

ع��ر االقمار ال�س��ناعية.  وا�س��ار اىل ان التنمية االقت�س��ادية 
تتطل��ب قطاعا م�رشفيا متينا قادرا على التعامل مع االرقام 
الكب��رية الت��ي يتطلبها االقت�س��اد الوطني، حي��ث احلاجة اىل 
اجله��د الدويل املتخ�س���ض للعم��ل يف جميع امل��دن العراقية 
وبثق��ل كبري ف�س��ال عن اجله��د املحلي الذي بداأ يتوا�س��ل مع 
ال���رشكات العاملية الك��رى وهذا يحت��اج اىل انظمة متطورة 

تعتمد يف اهم امل�سارف العاملية. 
اإعداد امل�ساركن

 ب��دوره ق��ال احم��د الها�س��مي مدي��ر التدري��ب يف الرابطة ان 
خط��ة تاأهيل املوارد الب�رشية التي اعتمدتها الرابطة تت�س��من 
ت�س��اعد اعداد امل�س��اركن يف ال��دورات التي تق��دم با�رشاف 
خ��راء دولين وحملي��ن، الفتا اىل ان اخلريج��ن لهم القدرة 
عل��ى التعامل م��ع اح��دث االنظم��ة امل�رشفية، مبين��ا اهمية 
تكثيف عدد الدورات التدريبية ورفع اعداد امل�ساركن لتمكن 
اكر عدد من املوظفن، مبينا ان امل�س��اركة يف الدورة لنظام 
معن ت�س��م قرابة ال� 20 موظفا متخ�س�س��ا يف مف�سل حمدد 

داخل العمل امل�رشيف. 
 يذك��ر ان البن��ك املرك��زي والرابط��ة يتابع��ان احتياج��ات 
امل�س��ارف من الكفاءات امل�رشفية وتعطى االأولويات ح�س��ب 

االحتياج مقرونة باأهم التقانات العاملية.
احلاجة الفعلية 

 ولفت الها�سمي اىل ان الدورات التدريبية تنظم با�رشاف البنك 
املرك��زي العراق��ي، وان الرابطة و�س��عت اولويات ملوا�س��يع 
التدري��ب وفق احلاج��ة الفعلي��ة ملتطلبات العم��ل امل�رشيف، 
حي��ث تهتم بجميع مفا�س��ل اخلدمات التي تق��دم اىل الزبون 
يف امل�سارف العراقية من اال�ستقبال اىل اخلدمة املالية التي 
يج��ب ان ترتق��ي اىل م�س��تويات مقبولة لدى امل�س��تفيد وتعيد 

الثقة بن الطرفن. 
 وا�سار اىل ان اآليات التدريب التي تعتمد حاليا متطورة 

وتخلق اجواء تفاعلية من قبل جميع 
ويت��م  امل�س��اركن 

تلقي املعلومة با�س��اليب �س��هلة، موؤكدا ان هذه االجواء فعلت 
التعاون مع اغلب امل�سارف، كما يتم تلقي جميع املالحظات 
ب�ساأن العملية التدريبية بهدف خلق كفاءات على درجة عالية 

من التطور. 
 وب��ن الها�س��مي ان ا�س��اليب التدريب املتطورة تخلق ا�س�س��ا 
ل�رشاك��ة فعلية ذات جدوى اقت�س��ادية بن القطاعن اخلا�ض 
والعام وهذه مهمة يف عملية التنمية االقت�س��ادية املن�س��ودة 

وتعد اوىل بوادر االنفتاح والتعاون مع موؤ�س�سات الدولة.
 اىل ذل��ك يق��ول الباحث االقت�س��ادي ب�س��ام حامد جا�س��م اإن 
امل�س��ارف االأهلي��ة تعد واح��دة من اأه��م مقوم��ات النهو�ض 
بالواقع االقت�س��ادي للبلد ال�س��يما فيما يتعلق بدعم م�ساريع 
البن��اء واالإعم��ار التي يجري تنفيذها هن��ا وهناك يف رحاب 
الوطن العزيز ومبختلف جماالتها وتخ�س�س��اتها ال�س��ناعية 
والتجارية وغريها حيث �سعت وت�سعى هذه امل�سارف لتقدمي 

الدعم املطلوب.
 وا�س��اف: اإن هذا التوا�س��ل االقت�س��ادي املطلوب من �س��اأنه 
اأن ي�س��هم يف تنمي��ة االقت�س��اد العراق��ي كون��ه ال يجيء على 
ا�س���ض ربحية بال�سكل الذي يعتقده البع�ض وامنا على خطوات 
مبنية على ا�س���ض علمية، ت�س��تمد قوتها من ركائز معلوماتية 
وقاع��دة بيان��ات حقيقية ووا�س��حة ومن خ��الل علمية ذوي 
اخلرة واالخت�س��ا�ض االقت�سادي عر ر�س��م ال�سيا�سات التي 
تدعم وترفع من قدرة االقت�س��اد العراقي وا�س��تثمار الطاقات 
والعق��ول العراقي��ة، والرج��وع اإىل نت��اج البح��ث العلم��ي يف 
اجلامعات واملراكز البحثية واملوؤ�س�سات العلمية املتخ�س�سة 

االأخ��رى، والدرا�س��ات البحثية االأكادميية و�س��وال اإىل 
كل التفا�س��يل الت��ي ت�س��هم باإنعا���ض 

االقت�ساد الوطني.
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اأن  اأك��د املجل���ض العامل��ي للذه��ب   
الذه��ب  م��ن  الع��راق  احتياطي��ات 
ثابت��ة ومتث��ل 7.1 م��ن احتياطياته 
م��ن العمل��ة االأجنبية، م�س��ريا اىل اأن 
العراق م��ازال يحتل املرتبة 37 من 
بن ال��دول التي متتل��ك احتياطيات 
ذه��ب.  واأورد املجل���ض يف موقع��ه 
ر�س��مية  اإح�س��ائيات  االلك��رتوين 
اإن  )اجلورن��ال(  عليه��ا   اطلع��ت 
احتياطي��ات العراق من الذهب بقيت 
ثابت��ة ومل تتغري حي��ث بلغت 89.9 
طنًا، م�س��رية اىل اأن هذه الكمية متثل 
7.1 م��ن احتياطيات��ه م��ن العمل��ة 
االأجنبي��ة، بع��د اأن كان��ت متثل 4.6 

خالل �سهر كانون الثاين.

 اعلن��ت ال�رشك��ة العام��ة للموان��ئ التي 
الب���رشة،  حمافظ��ة  يف  مقره��ا  يق��ع 
و�س��ول باخ��رة اأجنبي��ة اىل مين��اء ام 
ق�رش اجلنوبي حتمل 42 األف طن مرتي 
م��ن م��ادة ال�س��كر امل�س��توردة حل�س��اب 
وزارة التجارة لتوزيعها �س��من احل�سة 

التموينية.
 وق��ال مدي��ر ق�س��م االإع��الم والعالقات 
العام��ة يف ال�رشك��ة اأمن��ار عب��د املنعم 
A r( الباخ��رة االأجنبية"  ال�س��ايف اإن

kas( ر�س��ت بجانب الر�سيف رقم )2( 
يف ميناء اأم ق�رش اجلنوبي وهي حمملة 
بنح��و 42 األ��ف ط��ن م��رتي م��ن مادة 
ال�س��كر"، مبينًا اأن "ال�س��حنة م�س��توردة 
لغر���ض  التج��ارة  ل��وزارة  خ�سي�س��ًا 
توزيعها على املواطنن �س��من احل�سة 

التموينية".

 تراجعت اأ�سعار النفط بفعل خماوف من 
اأن ي�س��تمر ارتف��اع عدد من�س��ات احلفر 
االأمريكي��ة واأن ت��وؤدي عودة �س��ادرات 
تخم��ة  تعزي��ز  اإىل  ونيجريي��ة  ليبي��ة 

املعرو�ض العاملي من اخلام.
وج��رى ت��داول خ��ام القيا���ض العامل��ي 
مزي��ج برن��ت يف العق��ود االآجلة ب�س��عر 
46.20 دوالرا للرميل بانخفا�ض 39 
�س��نتا اأو 0.8 باملئة عن �س��عر الت�سوية 

ال�سابقة.
 ونزل �س��عر خام غرب تك�سا�ض الو�سيط 
االأمريكي يف العقود االآجلة 36�س��نتا اأو 
0.8 باملئة اإىل 43.55 دوالرا للرميل.

دعوات لتطوير الكفاءات البشرية العراقية الستيعاب القروض االستثمارية

مختصون يحذرون من تأثيرات زيادة العجز المالي على االقتصاد العراقي 

 ويق��ول اخلب��ري االقت�س��ادي عب��د احل�س��ن 
ال�س��مري، ان ال�س��عر احلايل املحدد ملوازنة 
2017 يعتر �س��عرا جي��دا وحقيقيا للواقع 
النفط��ي ال��ذي يعي�س��ه الع��امل حيث ت�س��هد 
ا�س��عار النف��ط حالة ع��دم ا�س��تقرار وتذبذب 
كب��ري متي��ل اىل االنخفا���ض امل�س��تمر وهذا 
يعن��ي ان حتديد �س��عر متفاءل ب��ه كثريا يف 

املوازنة �سيوؤدي اىل زيادة العجز املايل.
 وا�ساف ال�سمري خالل ت�رشيحات �سحفية 
انه "لي�ض من م�س��لحة احلكومة حتديد �سعر 
اعلى يف املوازنة النه �س��يوؤدي اىل م�س��اكل 
له��ا مم��ا يجعله��ا مبوقف �س��عب ج��دا من 
الدي��ون  النفق��ات وزي��ادة  ناحي��ة ت�س��ديد 
الت��ي ي�س��عب ت�س��ديدها م�س��تقبال"، داعيا 
اىل االبق��اء على ال�س��عر احلايل لت��اليف اأية 
م�س��اكل قد حت��دث نتيجة انخفا�ض ا�س��عار 
النف��ط ال �س��يما وان التقارير الدولية ت�س��ري 
اىل ان ال�س��عر النفط��ي قد ي�س��تمر بالرتاجع 

خالل ال�سنتن املقبلتن.
 من جهته��ا اكدت اللجنة املالي��ة النيابية، 
ان وزارة املالي��ة تعتزم تغيري �س��عر برميل 
النفط يف املوازنة املالية العام للدولة لعام 
2017 باتف��اق مع �س��ندوق النقد الدويل، 
ال�س��تباق اتف��اق حمتم��ل الأع�س��اء منظمة 
البلدان امل�س��درة للبرتول )اأوبك( يف نهاية 

�سهر اأيلول اجلاري.
 وق��ال ع�س��و اللجن��ة النائ��ب احمد ر�س��يد 
خالل ت�رشيح �س��حفي له، ان "تغيري �س��عر 
ج��اء   ،2017 موازن��ة  يف  النف��ط  برمي��ل 
كخط��وة ا�س��تباقية م��ن احلكومة مل�س��اعي 
منظم��ة )اأوبك( لتجميد االنت��اج ولكن نرى 
ان ال�س��عر التحفظ��ي ه��و االف�س��ل بالظرف 
احلايل واذا ما ح�س��ل فائ���ض بوارد الدولة 
ممكن ان تكون هناك موازنة تكميلية ونحن 

نرغب بذلك".

 وبن، ان "رفع �س��عر برمي��ل النفط اىل 43 
دوالراً �س��يزيد عجز املوازنة، كونه تفاوؤيل، 
لك��ن ال�س��عر ال�س��ابق 35 دوالراً ه��و اأك��ر 
حتفظ��ًا، ومادام النفط هو املورد اال�سا�س��ي 
ملوازن��ة العراق فان اعطاء �س��عر تفاوؤيل ال 

يخدم املوازنة العامة".
املالي��ة  "اللجن��ة  ان  اىل،  احل��اج  واأ�س��ار   
ال�س��عر  وطرحن��ا  امل�س��األة  ه��ذه  ناق�س��ت 
التحفظي طاملا ان �س��عر النفط غري م�س��تقر 
وغالبي��ة ال��دول املنتج��ة ت�س��ع حاليا هذا 
"م��ن  اأن��ه  مرجح��ا  )التحفظ��ي("،  ال�س��عر 
املحتم��ل ارتف��اع اأ�س��عار النفط اذا ح�س��ل 
اتف��اق الأع�س��اء اأوب��ك، ولك��ن بخالفه فان 

اال�سعار �ستهبط لذا االأمر غري م�سمون".
 وكان��ت امل�س��اورات الدوري��ة ب��ن العراق 
الت��ي ج��رت يف  ال��دويل  النق��د  و�س��ندوق 
واخلا�س��ة  عم��ان،  االردني��ة  العا�س��مة 
ملراجعة تنفيذ برنامج االأ�ستعداد االئتماين، 
واأ�س��ارت وزارة املالي��ة اىل ان املباحث��ات 

راجعت م�س��ودة قانون املوازن��ة االأحتادية 
لع��ام 2017 وج��رى االتفاق على ح�س��اب 
�س��عر برمي��ل النف��ط ب��� 43 دوالراً بدال من 
املوازن��ة  م�س��ودة  يف  املق��رتح   35 �س��عر 
وبطاقة ت�س��ديرية للنفط اخلام 3.6 مليون 

برميل يوميًا.
 وكان��ت وزارة املالي��ة ق��د اأعلنت، يف وقت 
�س��ابق، ع��ن اتفاق الع��راق و�س��ندوق النقد 
الدويل على ح�ساب �سعر برميل النفط ب� 43 
دوالراً بدال من �سعر 35 املقرتح يف م�سودة 

موازنة 2017.
 ومن املقرر اأن يعقد اجتماع غري ر�سمي يف 
اجلزائ��ر على هام�ض منت��دى الطاقة الدويل 
ال��ذي يعق��د يف الفرتة ب��ن 26 و28 اأيلول 
وم��ن املتوق��ع اأن ي�س��عوا خالل��ه اإىل اإحياء 
اتفاق عاملي على تثبيت م�ستويات االإنتاج 

النفطي. 
 يف �س��ياق ذي �س��لة ع��ّدت اللجن��ة املالية 
النيابي��ة، االتف��اق النفط��ي ب��ن حكومتي 

االحتادية واقليم كرد�ستان خطوة باالجتاه 
ال�س��حيح، فيما ا�س��ارت اىل ان هذا االتفاق 
�سيعزز الواردات املالية للموازنة االحتادية.
 وقال ع�سو اللجنة النائب �رشحان احمد ان 
"احلكومة تتخذ خطوات ايجابية يف جمال 
النفط من خ��الل االتفاق م��ع االإقليم، الذي 
ي�س��كل خط��وة يف االجتاه ال�س��حيح والذي 
�سي�س��اهم يف النهو�ض بالب��الد على جميع 

اال�سعدة".
�س��يعزز م��ن  االتف��اق  "ه��ذا  ان   وا�س��اف 
ال��واردات املالية للموازن��ة االحتادية على 
اعتبار ان عملية الت�س��دير �س��تكون منظمة 
االحتادي��ة  احلكومت��ن  ب��ن  وبالتن�س��يق 

واقليم كرد�ستان".
يذك��ر ان وف��دا من حكومة اقليم كرد�س��تان 
بغ��داد  زار  ب��ارزاين  جنريف��ان  برئا�س��ة 
ملناق�س��ة االتفاقي��ة النفطي��ة املرم��ة بن 
بغداد واأربيل ب�س��اأن ت�س��دير النفط وت�سليم 

الواردات.

 حذر عدد من اخلرباء 
واخلت�شني يف ال�ش�أن 

امل�يل واالقت�ش�دي من 
تعديل �شعر النفط املحدد 

يف موازنة ع�م 2017 
والب�لغ 35 دوالرا 

للربميل، النه �شيزيد من 
عجز املوازنة، موؤكدين 
ان ال�شعر احل�يل جيد 

ومالئم مل� متر به ا�شع�ر 
النفط من تذبذب�ت وعدم 

ا�شتقرار.

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 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

في الموازنة االتحادية المقبلة


