
 دعضضا عضضدد مضضن �القت�صاديضضن �لعر�قيضضن �إىل �ضضرورة دعم 
�لقطضضاع �خلا�ضضص بهدف حتريضضك �القت�صاد مضضن �لركود �لذي 
��صابضضه خالل �لفرتة �حلالية، مطالبن بخ�صخ�صة �ل�ركات 

�حلكومية �خلا�رة.
 2014 ت�صكيلهضضا يف نهايضضة عضضام  �أطلقضضت �حلكومضضة منضضذ   
��صرت�تيجيضضة لدعضضم �لقطاع �خلا�ضضص وحت�صن بيئضضة �العمال 
ولكن تطبيقها �صهد تلكوؤ� يف �لفرتة �ملا�صية، وي�صكل �لقطاع 
�خلا�ص %31 من �لناجت �ملحلي �الإجمايل وفيه 2.3 مليون 

وظيفة.
 وقضضال نائضضب رئي�ضضص �حتضضاد رجال �العمضضال �لعر�قضضي، با�صم 
جميضضل �نطضضو�ن، لض)�جلورنضضال(، �إن "�لقطضضاع �خلا�ضضص �أمامه 
�لعديضضد مضضن �لعقبضضات ويحتضضاج يف �لفرتة �حلاليضضة �إىل دعمه 
وتفعيلضضه"، م�صضضدد� علضضى �ضضرورة "دعضضم �لقطضضاع �ل�صناعي 
�خلا�ضضص عرب منضضح �لقرو�ص �ملي�رة الكمضضال م�صاريع �لبنى 
�لتحتيضضة وتوفضضر �لعمالة �ملاهضضرة وكذلك �لتيضضار �لكهربائي 

بهدف حتريك عجلة �ل�صناعة �ملحلية".
 ولفضضت �إىل �أنه "من �ل�ضضروري دعم �لقطاع �لزر�عي �خلا�ص 
مضضن خالل توفر �ال�صمضضدة و�ملعد�ت وتدريضضب �لقوى �لعاملة 
ومنح �لقرو�ص"، م�صضضر� �إىل �أن "�لقطاع �خلا�ص يحتاج �إىل 

ت�ريع قو�نن و�إز�لة �لروتبن و�لبروقر�طية".
 وكان �مل�صت�صضضار �ملضضايل لرئي�ص جمل�ص �لوزر�ء، مظهر حممد 
�صالح قال يف حديث �صحفي، �إن هناك "عدة معوقات حتول 
دون تنفيضضذ ��صرت�تيجيضضة �لنهو�ص بالقطضضاع �خلا�ص �أبرزها 
�لبروقر�طيضضة �حلكوميضضة ومعوقات �لتعليمضضات و�الإجر�ء�ت، 
وتاأخضضر ت�ريع �لقو�نضضن �خلا�صة بهذ� �مللف، ال�صيما يف ظل 
وجضضود نحضضو �ألف قانون يعطضضل �لتحول نحو �قت�صضضاد �ل�صوق 
وتاأثضضر �لضضدور �لت�ريعي للربملضضان ب�صجال �أع�صائضضه"، نافيا 

�أن "تكضضون �حلكومة قضضد �أهملت خطضضة تطوير �لقطاع 
�خلا�ص".

�أن  و�أ�صضضاف،   

"عدم قدرة �لدولة على متويل �لقطاع �خلا�ص نتيجة �الأزمة 
�ملالية وخف�ص �ملو�زنة للربع كان من بن �ملعوقات �أي�صا، 
باالإ�صافضضة �إىل �أخضضرى تتمثل مبخلفضضات من بينهضضا �النفتاح 
�القت�صادي و�ر�ع �الإر�د�ت �لتي تقف �صد �الإ�صالح وت�صعى 
الإبقاء �لعضضر�ق نائمًا يعتمد على �لنفط و�ال�صتر�د"، مبينا �أن 
"�ل�صوق تعي�ص يف �لوقت �لر�هن حالة من �النكما�ص مقابل 
عضضدم يقضضن وتردد مضضن �لقطاع �خلا�ضضص، ما يقت�صضضي تطبيق 

�صيا�صات توؤدي �إىل تفعيل دوره".
 مضضن جهضضة �أخضضرى، قضضال �خلبضضر �القت�صضضادي علضضي ح�صضضن 
لض)�جلورنال(، �إن "�لقطاع �خلا�ص يحتاج �إىل ت�ريع قو�نن 
و�إنهضضاء �لبروقر�طيضضة يف عمل �لدولضضة"، مبينًا �أنضضه "البد �أن 
تقضضوم �لدولضضة باإدخضضال �لقطاع �خلا�ضضص ك�ريضضك يف عملها 
باالإ�صافضضة �إىل خ�صخ�صضضة �ل�ضضركات �حلكوميضضة �لتي تعترب 

خا�رة".
 ونوه �إىل �أن "�مل�صارف �خلا�صة تعترب �ف�صل من �مل�صارف 
��صتخضضد�م  خضضالل  مضضن  كبضضر�  جناحضضا  وحققضضت  �حلكوميضضة 
�لتكنولوجيضضا و�خلدمات �لتي تقدمها علضضى عك�ص �مل�صارف 
�حلكوميضضة �لتي ت�صتخدم نظام بد�ئي"، د�عيا �إىل "خ�صخ�صة 

�مل�صارف �حلكومية بعد دفع �لديون �لتي بذمتها".
 و�طلقت �حلكومة �لعر�قية برناجما القر��ص �لقطاع �خلا�ص 
و�لتضضي ت�صعضضى من خضضالل �إىل توفضضر 250 �ألضضف فر�صة عمل  
عضضرب ت�صجيع �لقطاع �خلا�ضضص على تاأهيضضل وت�صغيل �ملعامل 
�الإنتاجيضضة �ملتوقفضضة، و�إدخضضال �لتقنيضضات �حلديثضضة مبا يزيد 
عضضن 330 معمضضال وم�صنعا وت�صنيضضع �ملو�د �الأوليضضة ولو�زم 

�ل�صناعة و�ل�صناعات �لتحويلية �لزر�عية و�ل�صناعية.
 مضضن جهة �أخرى، قالت ع�صو �للجنة �القت�صادية جنيبة 

جنيب، �إن "�قت�صاد�ت �لدول �ملتطورة 
مبنيضضة علضضى �لقطضضاع 

�خلا�ضضص لذلك البد من تفعيضضل دور �لقطاع �خلا�ص يف �لبالد 
للحد من �الأزمة �ملالية"، موؤكدة �أنه "البد من ت�ريع قو�نن 

و�تخاذ �جر�ء�ت تدعم �لقطاع �خلا�ص".
 وبينضضت �أن "تفعيضضل �لقطضضاع �خلا�ضضص �صيقلضضل مضضن �لب�صائع 
�مل�صتضضوردة وبذلضضك �صتفعضضل �ل�صناعضضة �ملحليضضة و�لزر�عضضة"، 
م�صرة �إىل �نه "البد من تفعيل �ل�صمان �الجتماعي للعاملن 

يف �لقطاع �خلا�ص لي�صبح مو�زي للوظيفة �حلكومية".
 ولفتضضت �إىل �أن "�طضضالق �لقرو�ضضص �صيفعضضل �لقطضضاع �خلا�ص 
وبالتضضايل ينعك�ضضص ب�صكل �إيجابي على �ل�صضضوق وعلى �قت�صاد 

�لبلد".
 وكان ع�صضضو �للجنضضة �القت�صاديضضة  جضضو�د �لبضضوالين، قضضال �إن 
"�لفر�صضضة مو�تيضضة للقطضضاع �خلا�ضضص للعضضب دور مهم وكبر 
ومناف�ص للقطاع �لعام مضضن خالل م�صاريع ��صتثمارية كبرة 
و�مل�صاهمضضة يف م�صاريضضع �لبحث �لعلمي ورعايضضة �البتكار�ت 
�لعلميضضة �ملحليضضة و�لعمضضل علضضى تنفيذهضضا خا�صضضة يف جمال 

�قت�صاد �ل�صوق".
 وبضضن �ن "�لربملان �أقضضر حزمة ت�ريعات تقلضضل من �لعقبات 
�مضضام �لقطضضاع �خلا�ص �لضضذي قيدته عو�مل عضضدة منها �صعف 
وقلضضة  �لعضضام  �لقطضضاع  علضضى  و�العتمضضاد  �حلكومضضي  �لدعضضم 

�ملخ�ص�صات �ال�صتثماريه خالل �ملو�زنات �ل�صابقة".
 ودعضضا �مل�صتثمريضضن �لعر�قيضضن �ىل "جتميع روؤو�ضضص �المو�ل 

�ملحليضضة و�لدخول يف م�صاريع ��صتثمارية تلك �الزمة �لتي 
ت�صبضضب بهضضا �نخفا�ضضص �أ�صعضضار �لنفضضط يف 

�الأ�صو�ق �لعاملية".
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للذهضضب،  �لعاملضضي  �ملجل�ضضص  �أعلضضن   
حافضضظ  �لعضضر�ق  �أن  �ل�صبضضت،  �أم�ضضص 
علضضى �حتياطياته مضضن �لذهب ل�صهر 
ت�ريضضن �الأول. وقضضال �ملجل�ضضص يف 
وبح�صضضب  �لعضضر�ق  لضضه،"�إن  تقريضضر 
�الإح�صاء�ت �لر�صميضضة ل�صهر ت�رين 
�حتياطياتضضه  علضضى  حافضضظ  �الأول، 
مضضن �لذهضضب، ومل يقم ببيضضع �أو �ر�ء 
�ي كميضضة من �لذهضضب". و�أو�صح، �ن 
"�حتياطيضضات �لعر�ق من �لذهب ما 

ز�لت ثابتة عند 89.8 طنا".

 �أكد ع�صو يف جلنة �لنفط �لربملانية، 
�ل�صبضضت، دعضضم جلنتضضه تثبيضضت  �أم�ضضص 
�صضضادر�ت �لعضضر�ق �لنفطيضضة مبو�زنضضة 
�لعام �ملقبل عنضضد 3.7 مليون برميل 
يوميا، م�صضضر� �ىل �ن �لوز�رة �صتكون 
قضضادرة علضضى �ملحافظضضة علضضى معدل 
تلضضك �ل�صادر�ت.  وقال ز�هد �لعبادي 
ع�صضضو �للجنضضة يف ت�ريضضح �صحفي، 
�إن “قانضضون �ملو�زنضضة لغايضضة �الن مل 
ي�صضضل �ىل �لربملان، وهناك متغر�ت 
لكضضن معضضدل  �مل�ضضروع،  حت�صضضل يف 
�ل�صضضادر�ت �لضضذي يثبضضت يف �ملو�زنة 
مليضضون   3.7 عضضن  اليزيضضد  �ن  يجضضب 

برميل “.

 �علضضن م�ضضرف �لر�فديضضن، �أن بع�ص 
بالتزويضضر  يقومضضون  �مل�صتلفضضن 
لغر�ضضص �حل�صول علضضى �ل�صلفة، فيما 
�تهم بع�ص �لدو�ئضضر بض"�لتن�صل" عن 

�لتز�ماتها �خلا�صة بامل�صتلفن.
ورد  بيضضان  يف  �مل�ضضرف  وقضضال   
"�مل�صضضاكل  �إن  )�جلورنضضال(، 
لهضضا  تعر�ضضص  �لتضضي  و�ملعوقضضات 
م�ضضرف �لر�فديضضن وموظفيه خالل 
عملية �لت�صليضضف و�الإقر��ص ال ميكن 
�ملو�طضضن  بتعضضاون  �إال  معاجلتهضضا 
معضضه يف تنفيضضذ �ل�صو�بضضط و�اللتز�م 
بهضضا و�إعضضادة �لثقضضة �ملتبادلضضة بضضن 
خدمضضة  و�ملو�طنضضن  �مل�صضضارف 

لل�صالح �لعام".

يشكل 31% من الناتج المحلي اإلجمالي 

اقتصاديون يدعون إلى ضرورة دعم القطاع الخاص لتوفير 2.3 مليون وظيفة

وزارة النقل توافق على تأسيس شركة طيران العراق

)�جلورنضضال(   للضضوز�رة، وردت  بيضضان  و�أفضضاد   
ن�صخضضة منضضه، �ن "وزيضضر �لنقل كاظضضم فنجان 
�حلمامضضي تر�أ�ضضص �الجتمضضاع �ل�صهضضري لهيئة 
ر�أي �لضضوز�رة بح�صضضور مفت�ضضص عضضام �لضضوز�رة 
قي�ضضر �حمد و�لوكيل �لفني و�لوكيل �الإد�ري 

و�ملدر�ء �لعامن يف �لوز�رة وت�صكيالتها".
 و�أ�صاف �نه "متت مناق�صة ��صتعد�د�ت زيارة 
�لعا�ضضر من حمضضرم �حلضضر�م و�جلهضضد �خلدمي 
�لضضذي يقع علضضى عاتضضق �لضضوز�رة وت�صكيالتها 
�ملعنيضضة بعضضد تن�صيضضق �جلهضضود مضضع �جلهضضات 
�ملعنية يف حمافظة كربالء �ملقد�صة من �جل 
ت�صخضضر جميع �إمكانات �لوز�رة يف خطة نقل 

�لز�ئرين".
 و�أ�صضضار �ىل �نه "مت �لت�صويت باالإجماع على 
مر�جعضضة بنضضود عقد �طل�ضضص جت مضضع �لوز�رة 
ومناق�صته ب�صورة مف�صلة، وكذلك �لت�صويت 
باملو�فقة علضضى تاأ�صي�ص �ركة طر�ن �لعر�ق 
ملفاحتضضة  مقضضرتح  علضضى  �لت�صويضضت  و�أي�صضضا 
جامعضضة �لطضضر�ن �الأمريكضضي لتفعيضضل �لتو�أمة 
مضضع وز�رة �لنقل، و�التفاق علضضى توجيه عدد 
مضضن �لدعو�ت �ىل �ل�ركات �لعاملية �لر�صينة 
لغر�ضضص �ال�صتفادة من خرب�تهضضا و�إمكاناتها 

يف م�صاريع وز�رة �لنقل".
 و�أكضضد �لوزيضضر خضضالل �الجتمضضاع �ن "�لوز�رة 
تعمضضل وفضضق منهج يعتمضضد �ملهنيضضة و�لكفاءة 
يف �إن�صضضاء وتنفيضضذ �مل�صاريضضع �ال�صرت�تيجيضضة 
وفضضق روؤية و��صحضضة لتقدمي �أف�صضضل �خلدمات 
للمو�طنضضن عرب قطضضاع �لنقل �لو��صضضع ليكون 
بذلك قد حقق رغبضضات وطموح ما ي�صبو �إليه 

�ملو�طن �لعر�قي من خدمات نقل عديدة".
 مضضن جهته دعا �خلبر �القت�صاد ماجد حميد 
�إىل �أهميضضة �الرتقضضاء بعمضضل �خلطضضوط �جلوية 
�لعر�قية وحت�صن م�صتوى �الد�ء نحو �الف�صل 
وتوجههضضا نحضضو حت�صضضن �خلدمضضات �الر�صية 
و�صيانة �لطائر�ت �ليومية و�لدورية وتاهيل 
�وكار �لطائر�ت و�لور�ضضص �مل�صاندة وخمازن 
�لطائضضر�ت مبضضا ي�صمن حتقيضضق �ملعاير �لتي 

ت�صمن عودة �ركة �خلطوط �جلوية �لعر�قية 
. )IATA(ىل ع�صويتها يف منظمة�

 م�صر� خضضالل ت�ريح لض)�جلورنضضال( �ىل �نه 
ينبغضضي �ن يخ�صع �لعمضضل للمعاير و�النظمة 
�لدوليضضة �لتضضي �فرزتها �ملنظمضضات و�لهيئات 
مضضن  وحر�صضضا  �ل�صضضاأن  بهضضذ�  و�الحتضضاد�ت 
�لعضضر�ق علضضى تطبيق �ل�ضضروط �لتضضي �فرزتها 
هيئضضات �لرقابضضة �لدولية �ملعنيضضة بالتفتي�ص 
علضضى مطضضار�ت و�ملعنية بالك�صضضف و�لفح�ص 
و�ملعانيضضة عله طائر�ت والهمية رفع �حل�ر 
و�ل�صمضضاح  �لعر�قيضضة  �جلويضضة  �خلطضضوط  عضضن 
لطائر�تنضضا بالتحليضضق يف �الجضضو�ء �لعامليضضة 
ويف �ملديات �لبعيدة نوجة �لدعوة لل�ركات 
�لعاملية �ملتخ�ص�صضضة يف �خلدمات �الر�صيه 
و�صيانة �لطائضضر�ت وور�ضضص �ل�صيانة لتقدمي 
عرو�صها يف تفعيل �صيغة �لت�صغيل �مل�صرتك.
 ويف �صيضضاق ذي �صلة �أعلنضضت �ركة �خلطوط 

�جلوية �لعر�قية، عن تز�يد عدد �لرحالت عرب 
طر�نها باال�صافة �ىل حتقيقها �أرباح مالية 

كبرة خالل �صهر �أيلول �ملا�صي.
 وقضضال مديضضر عضضام �ل�ركضضة �صامر كضضرمي كبة 
منضضه،  ن�صخضضة  )�جلورنضضال(  بيضضان وردت  يف 
�ن "�ل�ركضضة ومضضن خضضالل �ملتابعضضة لعملهضضا 
و�الهتمضضام و�لدعضضم �مل�صتمضضر من قبضضل وزير 
�لنقل و�صعت خطة ت�صمنت حت�صن �خلدمات 
وهضضذ� �نعك�ضضص ب�صضضورة �يجابيضضة علضضى تز�يد 
�عضضد�د �مل�صافريضضن و�لرحضضالت �جلويضضة وهذ� 
منجز �يجابي خا�صة ونحن �الآن توجد لدينا 

�ركات مناف�صة على �ر�ص �لو�قع".
��صتطاعضضت حتقيضضق  "�ل�ركضضة  �ن  و��صضضاف   
�رباح مالية كبرة خالل �صهر �يلول �ملا�صي 
�لفضضًا   269 حيضضث بلغضضت �عضضد�د �مل�صافريضضن 
و951 م�صافضضر�ً، بو�قضضع 2455 رحلة وخالل 
�لفرتة من بد�ية �صهضضر �يلول �ملا�صي ولغاية 

بد�ية �صهر ت�رين �الول �جلاري".
 و��صار �ملدير �لعضضام �ىل �ن "جميع �لعاملن 
يف �ركضضة �خلطوط �جلويضضة �لعر�قية ترجمو� 
توجيهضضات و�أو�مضضر �لوزيضضر �ىل �ر�ضضص �لو�قع 
وطبقوهضضا ولهضضذ� و�صلنضضا �ىل حتقيضضق هضضذه 

�الرباح".
�جلويضضة  �خلطضضوط  "�ركضضة  �ن  كبضضة  و�كضضد   
جميضضع  لنقضضل  وم�صتعضضدة  جاهضضزة  �لعر�قيضضة 
�لز�ئرين ومن خمتلف �لقطاعات �لتي ت�صلها 
طائر�تنضضا خضضالل �صهضضر حمضضرم �حلضضر�م حيث 
وجهضضة وزير �لنقل على و�صضضع خطة وت�صكيل 
جلضضان وتهيئضضة �لطائضضر�ت لغر�ضضص ��صتيعاب 
�لضضزو�ر و�مل�صافريضضن خضضالل هذ� �ل�صهضضر �لذي 
يعتضضرب �صهضضر� مقد�صضضا لضضدى �مل�صلمضضن حيضضث 
تتوجه �ىل �لعر�ق �عد�د كبرة من �مل�صافرين 
ومن خمتلضضف بلد�ن �لعضضامل لزيضضارة �لعتبات 

�لدينية".

 �صوتت هيئة �لر�أي 
�لتابعة لوز�رة �لنقل، 

باملو�فقة على تاأ�صي�س 
�صركة طري�ن �لعر�ق، 

فيما بحثت تو�أمة �لوز�رة 
مع جامعة �لطري�ن 

�لأمريكي. 

بغداد - خاص

بغداد ـ سالم زيدان

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

1250
1350
1250
3500
2750
1500
2500
3250
4000
2500
5500

470000

450000

440000

470000

510000

250000

500000

500000

157000

160000

170000

70000

150000

25000

210000

250000

50000

15000

11500

20000

4300

حركة 
الطائرات

FZ211 IA966QR458IF762 Z4100 RJ810IA244IA124 ABY368 TK1202IA124IRA3427 IA152 IA948IA102IA918
دبي القاهرةالبحرين-نجفسليمانية باكودبيعمان الشارقه طهراندوحهاسطنبول اربيل سلميانيةدبيستوكهولماربيل

الرحلة 

المدينة

09:50 15:0015:30 15:00 12:3010:0017:00 16:30 10:3016:1015:45 10:00 11:1511:0010:0015:00 وقت المغادرة

09:15 12:0015:1013:00 14:00 11:0009:0009:00 15:50 09:009:0013:30 09:30 11:0000:1012:00 وقت القدوم


