
 دعا خرباء وباحثون يف املجال االقت�صادي اىل �رضورة 
البناء  يف  ال�صحيح  دوره  العراقي  اخلا�ص  القطاع  اعطاء 
للعراق  االقت�صادي  النهو�ص  ان  على  م�صددين   , التنموي 
النهو�ص بالقطاع اخلا�ص وهذا  لن يكون ممكنا مامل يتم 
النهو�ص مرهون هو االخر بف�صح املجال امام اال�صتثمارات 

االجنبية .
"التوازن   قال  العقابي  ماجد  االقت�صاد  �صوؤون  يف  اخلبري   
والهيكل  اخللل  من  يعاين  واخلا�ص  العام  القطاعني  بني 
القطاع  متكني  االوىل  بالدرجة  يتطلب  للدولة  االقت�صادي 

اخلا�ص من لعب دور ريادي يف احلياة االقت�صادية ,
 م�صرياً خالل حديث لـ)اجلورنال( اإىل اأن هذه الق�صية البد 
بان  االح�صا�ص  ب�صبب  باهتمام حملي وخارجي  اأن حتظى 

االقت�صاد الوطني مازال مثقال بقيود كثرية .
ببع�ص  ت�صطدم  املعاجلة  "ان  قائال  العقابي  وم�صى   
املعوقات من بينها عدم وجود بيئة عمل م�صجعة وغياب 
اخلا�ص  القطاع  لدعم  الفعالة  وال�صيا�صات  اال�صرتاتيجيات 
القت�صاد  وم�صمم  معقد  قانوين  اطــار  وجــود  ذلك  يرافق 
جتهيزات  يف  وا�صح  �صعف  وهناك  الدولة  تديره  وطني 
الطاقة والبيئة التحتية خمربة ي�صاف لذلك النق�ص احلاد 
يف املوارد الب�رضية املنوعة ال�صيما االخت�صا�صات الفنية",  
يف  حا�صال  نق�صا  هناك  "ان  االقت�صادي  اخلبري  وذكــر 
�صفافية نظام امل�صرتيات العام ب�صبب غياب حوار فعال بني 
احلكومة والقطاع اخلا�ص ووجود مناف�صة غري عادلة بني 
الطرفني, ف�صال عن نق�ص يف التفاعل مع التطورات العاملية 
وخ�صو�صا يف امليادين االقت�صادية املختلفة كما ان هناك 
ممار�صات معطلة يف جمال بيئة العمل والت�صجيل و�صواها".  

يف ذات الوقت اكد اخلبري االقت�صادي كاظم نا�صور "ان 
اكرث من ثالثني �رضكة خمتلطة, يجب ان 

من  ا�صناد  على  حت�صل 
مة  حلكو ا

اوال بت�صديد ديونها وثانيا بحماية انتاجها وثالثا بت�صويق 
التكون  ان  ويجب  واالهــايل,  العام  القطاع  اىل  منتجاتها 

املادة ١٤/ ٢ من قانون ال�رضكات عائقا". 
احلكومي  الربنامج  "ان  �صحفي  ت�رضيح  خالل  وا�صاف   
احلايل م�صمم و�صدد على �رضوره ت�صجيع القطاع اخلا�ص 
ويجب  اخلا�ص  القطاع  تنظيمات  اهم  من  ال�رضكات  وهذه 

حمايتها خالل الفرتة االنتقالية لالقت�صاد احلر".
النافع  الكثري  الدول املجاورة فيها   وا�صار اىل ان جتارب 
ا�صتثمار,  واولويات  واعفاءات,  االجتاه من متليك,  يف هذا 
العام  القطاع  ممثلو  يحر�ص  وان  حملي,  متويل  واولويات 
القطاع  وخطط  امــوال  على  اداراتــهــا  جمال�ص  قــرارات  يف 

اخلا�ص باعتبارها ثروة البالد .
االقت�صاد الريعي

وامر  �صهلة  لي�صت  الق�صية  "ان  العقابي  يبني  ذلــك  اإىل   
املعقدة  العقبات  من  بالكثري  ي�صطدم  واال�صالح  املعالج 
واحلل ياتي من ا�صالح واقع ال�صوق العراقية التي ا�صبحت 
اال�صالح  فان  لهذا  الريعية  بالدولة  ترتبط  ريعية  �صوقا 
يتطلب حترير وتنويع ال�صوق وهذا ال يتحقق من دون وجود 
دميقراطية اقت�صادية كما الدميقراطية ال�صيا�صية  م�صتدركًا 
بان البلد ي�صكو من غياب ال�صيا�صات االقت�صادية اجلامعة 
لهذا  العاملي  التطور  تواكب  متطورة  �صناعة  وجود  وعدم 
فربنامج اال�صالح يتطلب وجود ما يعرف بالدفعة القوية 
التقوية تتطلب من احلكومة  القطاع اخلا�ص وهذه  لتقوية 
توفري البنى التحتية واعداد برنامج وا�صح لال�صالح النقاذ 

ال�صحيحة  الوجهة  وتوجيهها  ريعيتها  من  ال�صوق 
اخلا�ص  القطاع  منو  ذلك  بعد  لي�صبح 

منوا ذاتيا".

القطاع اخلا�ص يقل�ص البطالة
الكعبي  توفيق  النيابية  واالأعمار  اخلدمات  جلنة  ع�صو   
له كفيل  القطاع اخلا�ص وتوفري احلماية  " اأن تفعيل  قال 
بالق�صاء على الف�صاد بن�صب عالية , ف�صال عن تقليل اإعداد 
اإىل  ا�صتهالكي  بلد  من  البلد  وحتويل  العمل,  عن  العاطلني 
بع�ص  "ان  ت�رضيح  خالل  الكعبي,  واأو�صح  اإنتاجي.   بلد 
جناح  تريد  ال  اقت�صادية  جلان  لديها  ال�صيا�صية  االأحــزاب 
اجلوار,  دول  مع  خا�صة  م�صاريع  ب�صبب  اخلا�ص؛  القطاع 
اإال اأن اإ�صالحات رئي�ص جمل�ص الوزراء وا�صالحات جمل�ص 
القطاع  بعمل  الثقة  باإعادة  كفيلة  تكون  اأن  ميكن  النواب 

اخلا�ص".
القطاع  وحماية  اخلــا�ــص,  القطاع  "ت�صجيع  اأن  وتابع   
بني  والبطالة  الف�صاد  مــن  بالتخل�ص  كفيلني  اخلــا�ــص 
ال�صباب, ف�صال عن حتويل البلد من بلد م�صتهلك لل�صناعات 
يذكر  منتج".   بلد  اأي  ي�صنع  ما  ي�صتهلك  بلد  اإىل  االأجنبية 
اأن القطاع اخلا�ص يعاين من م�صاكل جمة تتمثل باالعتماد 
على املنتجات امل�صتوردة, ف�صال عن غالء اأ�صعار املنتجات 
يف  يجري  ما  ان  امل�صتوردة.   باملنتجات  مقارنة  املحلية 
العراق اليوم هو ت�صجيع القطاع اخلا�ص التجاري وجتاهل 
وتهمي�ص القطاع ال�صناعي اخلا�ص  وان الظروف التي مير 

بالنمو والتطور  للقطاع اخلا�ص  العراق الت�صمح  بها 
القوانني  مــن  الكثري  تعطيل  ب�صبب 

االقت�صادية.
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 ا�صــتقر �صــعر الذهب العراقي للمثقال 
الــف   204 عنــد    21 عيــار  الواحــد 
دينار,  فيما و�صــل �صــعر الذهب عيار 
18 اىل 177 الفــا. وح�صــب االرقــام 
الواردة من �صــوق ال�صــاغة يف العراق 
بلــغ �صــعر مثقــال الذهــب, عيــار 21 
اليوم 204 الف و 552 دينارا, وعيار 
18 بلغ �صعر مثقاله 177 الف و146  
العراقــي  ال�صــوق  ويتعامــل  دينــارا. 
باملثقال الذي يعــادل 5 غرامات من 
الذهــب. وبلغ �صــعر الذهــب عيار24, 

لهذا اليوم 236 الفا و 234  دينارا.

 يف ظل �صيا�صــة التق�صــف التي تتبعها 
نق�ــص  بذريــة  االحتاديــة  احلكومــة 
االيرادات وقلــة املوارد املاليــة للبلد, 
�صــكت عــدد مــن احلكومــات املحليــة 
ت�صــلمها  عــدم  مــن  للمحافظــات 
م�صــتحقاتها املالية مــن موازنة العام 
اجلــاري 2016 بالرغــم من مرور 10 
�صــهور مــن ال�صــنة املالية, باال�صــافة 
اىل البرتو دوالر الــذي ما زال ال يطبق 
علــى املحافظــات التــي تنتــج النفط, 
داعــني احلكومــة االحتادية اىل �رضف 
امل�صــتحقات املالية قبــل اقرار موازنة 

عام 2017.

 اأ�صــدرت حمكمــة اجلنايات املخت�صــة 
غيابيــة  اأحكامــًا,  النزاهــة  بق�صــايا 
بحــق زبائــن مل�رضف الرافدين تق�صــي 
ة  اأحــكام املــادَّ اإىل  ا�صــتناداً  بال�صــجن, 
444/ رابعا و11 من قانون العقوبات, 
الإقدامهــم علــى �رضقة اأمــوال عامة نحو 
حتريــر  خــالل  مــن  دينــار  مليــار   32

�صكوك غري موؤمنة الر�صيد.
ورد  النزاهــة,  لهيئــة  بيــان  وذكــر   
حتقيقاتهــا,  "دائــرة  ان  )اجلورنــال(, 
اأفــادت مبعر�ــص حديثها عن تفا�صــيل 
الق�صــايا االأربــع املحالــة عــن طريــق 
بق�صــايا  املخت�ــص  التحقيــق  قا�صــي 
النزاهــة التــي تعــود ملــدٍد خمتلفــة من 
عــام 2013, بــاأن املدانــني الهاربــني 
اأقدموا على �رضقة اأموال عامة باالتفاق 
فني يف م�ــرضف الرافدين عرب  مــع موظَّ

�صكوك غري موؤمنة الر�صيد.

لتقليص نسب البطالة 

اقتصاديون: القطاع الخاص باب مالئم النعاش الموازنة االتحادية

أسطول الصيد البحري العراقي.. ماض نشيط وحاضر مشلول
 دعا عدد من اخلرباء البحريني يف حمافظة 
الب�رضة, احلكومة العراقية اىل اإعادة اإحياء 
ال�رضكة العامة ل�صــيد االأ�صــماك التي كانت 
بع�ص �صفنها جتوب املحيط االأطل�صي وترفد 
االأ�صواق العراقية �صهريًا مبئات االأطنان من 

االأ�صماك.
 رئي�ص املهند�صــني البحريني خليفة �صــدام 
ال�صــفن  "اإن  قــال  �صــحفي  حديــث  خــالل 
التــي كانت تعمل يف االأطل�صــي منهــا اأربع 
�صــفن ملكيتهــا عراقيــة خال�صــة, وال�صــفن 
االأربــع االأخرى تعــود اىل �رضكة )الرافدين( 
امل�صرتكة, حيث كانت ح�صة العراق من تلك 
ال�رضكــة الفرعية %51, والن�صــبة املتبقية 

من ن�صيب االحتاد ال�صوفيتي ال�صابق".
 ولفــت �صــدام الــذي كان يعمــل علــى منت 
احــدى ال�صــفن العراقية التــي كانت متار�ص 
ال�صــيد يف املحيط االأطل�صــي, ويعمل حاليًا 
على ظهر اليخت الرئا�صــي )ن�صــيم الب�رضة( 
املخ�صــ�ص ك�صــفينة اأبحــاث تابعــة ملركز 
علــوم البحار, اىل اأن "�صــباط ومهند�صــني 
بحريــني مــن االحتــاد ال�صــوفيتي ال�صــابق 
كانوا يتولون قيادة وت�صــغيل �صــفن ا�صطول 
االطل�صــي, وبعــد ذلــك باأعــوام قليلــة حلت 
حملهم طواقــم بحرية عراقية", م�صــيفًا اأن 
"اأواخر عام 1986بداأت ال�رضكة باالنهيار 
ب�صــبب عجز الدولة عن متويل اال�صطول من 
جــراء ظــروف احلــرب, ثــم مت بيــع غالبية 
�صــفن اال�صــطول, منهــا اثنتــان ا�صــرتتهما 
ال�صني, وكذلك مت ف�ص ال�رضاكة مع االحتاد 
ال�صــوفيتي ال�صــابق فاأخذ ح�صته من �رضكة 
)الرافديــن( بواقــع �صــفينتني, كمــا ان 54 
�صــابطًا ومهند�صــًا بحريــًا عراقيًا رف�صــواً 
العــودة عنــد تفكيــك اال�صــطول, حيــث بقوا 
لفرتة ق�صــرية يف جزر الكناري, ثم ت�صــتتوا 

بني بع�ص الدول".
اأن  البحريــني  املهند�صــني  رئي�ــص  واأكــد   
اأ�صواق  العراقية كانت ترفد  ال�صــيد  "�صــفن 
املحافظــات بنحــو 600 طــن �صــهريًا مــن 
خمتلف اأنواع االأ�صــماك املجمــدة", معترباً 
اأن "ا�صــطول ال�صــيد ميكن اعادته اىل �صابق 

عهــده, اإذ اأن اخلــربات والكفــاءات البحرية 
متوفرة, وال ينق�صــنا اإال اتخاذ قرار باإعادة 
احيــاء ال�رضكة وجتهيزها بال�صــفن, ف�صــاًل 
عــن اإبــرام اتفاقيــات دوليــة متكنهــا مــن 
العمل يف م�صــائد تقع خــارج نطاق املياه 

االقليمية العراقية".
 وكانــت اأثــارت ت�رضيحات اإعالميــة اأدىل 
بها وزير النقل كاظــم فنجان احلمامي عن 
قيــام �صــفن عراقية يف ال�صــابق مبمار�صــة 
الكنــاري يف املحيــط  ال�صــيد قــرب جــزر 
االأطل�صي موجة من ال�صخرية واال�صتهزاء يف 
مواقــع التوا�صــل االجتماعي خــالل االأيام 
القليلة املا�صــية, حيث ظــن البع�ص ان تلك 

الت�رضيحات غري �صحيحة اأو فيها مبالغة.
املهند�صــني  رئي�ــص  قــال  جانبــه,  مــن   

البحريــني يف ال�رضكة العامة للنقل البحري 
مهــدي علــي ع�صــكر يف حديث �صــحفي, اإن 
"ال�رضكة العامة ل�صيد االأ�صماك عندما تقرر 
حلهــا مت ت�رضيح العاملــني فيها من بحارة 
و�صباط ومهند�صــني بحريني", مو�صحًا اأن 
"بعــد عام 2003 مت ارجاع ما ال يقل عن 
200 منهم اىل اخلدمة يف �رضكات القطاع 

البحري العام".
 وبح�صــب نقيــب املهند�صــني الزراعيني يف 
الب�ــرضة عالء البــدران فاإن "من امل�صــتبعد 
اأن تقــوم احلكومة يف ظل ال�صــائقة املالية 
احلاليــة باإعــادة تاأ�صــي�ص ال�رضكــة العامة 
ل�صــيد االأ�صــماك الن ذلك يتطلب �رضاء �صفن 
واإن�صــاء خمازن وتوظيف كثريين من ذوي 
االخت�صا�صــات البحرية واالإدارية", معترباً 

اأن "احلكومــة يفرت�ــص اأن ت�صــجع القطــاع 
اخلا�ــص علــى تاأ�صــي�ص �ــرضكات اأهلية من 
هذا النوع, وذلك يتطلب ا�صدار ت�رضيعات اأو 
تقدمي �صــمانات حكومية, كما ينبغي ابرام 
اتفاقيــات مــع دول اأخرى لت�صــمح لل�صــفن 

العراقية مبمار�صة ال�صيد يف مياهها".
 ي�صــار اىل اأن ق�صــاء الفــاو الواقــع اأق�صــى 
جنوب حمافظــة الب�رضة يحتوي على مرفاأ 
خم�ص�ص لر�صــو �صــفن وزوارق ال�صيد التي 
تعــود ملكيتهــا اىل اأفراد, وهم ي�صــكون منذ 
اأعــوام مــن غياب الدعــم احلكومي و�صــيق 
نطــاق امليــاه العراقيــة يف ظــل منعهم من 
ال�صــيد يف م�صــاحات غــري قليلــة لوجــود 
من�صــاآت وخطــوط اأنابيــب لت�صــدير النفــط 

)حمرمات نفطية(.

 بعد اأن كان العراق لغاية 
منت�صف الثمانينات 
ميتلك ا�صطواًل عامليًا 

لل�صيد البحري يعود اىل 
ال�صركة العامة للأ�صماك 

يتكون من 22 �صفينة 
موزعة بواقع 14 �صفينة 

تعمل يف اخلليج وقرب 
�صواحل باك�صتان، و8 

�صفن اأكرب حجمًا تعمل يف 
املحيط االأطل�صي، ولها 

حمطة لوج�صتية يف جزر 
الكناري

البصرة - متابعة

بغداد - علي كريم أذهيب

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


