
مرا�سل  ال�سناعية،  امل��دن  لإدارة  العليا  اللجنة  اأبلغت 
)اجلورنال( اأنها ب�سدد درا�سة الواقع ال�سناعي والعمراين 
لإقامة مدن  لر�سم خطط متكاملة  املحافظات كافة،  يف 

�سناعية يف املحافظات.
اأهمية املدن  ال�سناعة واملعادن،  اأكدت وزارة  ويف حني 
الأولويات يف خطط احلكومة  التي عدتها من  ال�سناعية 
للتنمية  وبوابة  ال�ستثمار  لت�سجيع  عملية  خطوة  وهي 

امل�ستدامة.
قلل املحلل القت�سادي �سامل �سامي، من جدية امل�رشوع 
�سغرية،  مدن  ب�سورة  ال�سكلية،  بالهيكلة  اإي��اه  وا�سفًا 
�سيطلق  اأ�ساًل  املوجودة  املحدودة  ال�سناعية  للن�ساطات 
عليها ا�سماء وتو�سف بانها مدن �سناعية، م�سرياً اإىل اأنه 
لو امتلك العراق مدينة �سناعية يف كل حمافظة حقًا لُعّد 
هذا م�رشوعًا تاريخيًا لالقت�ساد الوطني وم�ستقبل البالد.
با�سم  ال�سناعية،  املدن  لإدارة  العليا  اللجنة  وقال ع�سو 
"متفائلون  اإننا  )اجلورنال(،  اأجرتها  مقابلة  يف  اأنطون، 
حممد  واملعادن  ال�سناعة  وزير  احلايل  اللجنة  برئي�س 
�سياع ال�سوداين، لأنه اأبدى جدية مل نلم�سها من �سابقيه، 
الواقع  درا���س��ة  ب�سدد  وجلنتنا 
عي  ل�سنا ا

مدى  لتحديد  ح��دة،  على  حمافظة  ك��ل  يف  وال��ع��م��راين 
خطط  ر�سم  ثم  اأك��ر  اأو  �سناعية  مدينة  اقامة  امكانية 

متكاملة لإقامة تلك املدن".
�ستكون  والبيئية  العمرانية  "املعايري  اأن  اأنطون،  وبني 
�سنعمل  اأننا  كما  امل�رشوع،  تخطيط  يف  اأ�سا�سيًا  عن�رشاً 
على جمع امل�سانع واملعامل يف كل حمافظة يف مناطق 
وهذا  وتطويره،  القت�سادي  الن�ساط  لتن�سيط  موحدة، 

معمول به يف كل مدن العامل".
ال�ستعانة بال�ستثمار،  �سيت�سمن  "امل�رشوع  اأن  واأ�ساف 
احلكومة  ان  كما  مهمة،  جديدة  م�ساريع  وا�ستحداث 
�ستتكفل بتوفري البنى التحتية ل�سيما الطاقة الكهربائية 
ت�سم  حاليًا  "اللجنة  اأن  اإىل  م�سرياً  ال�سناعية"،  للمدن 
بني  ع��اٍل  بتن�سيق  وحتظى  وك��ف��وءة  مهمة  �سخ�سيات 
المم  ومنظمة  جهة،  من  والتخطيط  ال�سناعة  وزارت��ي 

املتحدة للتنمية ال�سناعية اليونيدو من جهة اخرى" .
�سياع  حممد  وامل��ع��ادن  ال�سناعة  وزي���ر  ق��ال  ب���دوره 
لدارة  العليا  اللجنة  اجتماع  تروؤ�سه  عقب  ال�سوداين، 
اعدت  "الوزارة  اإن  الثالثاء،  العراق،  ال�سناعية يف  املدن 
من  حمافظة  كل  يف  �سناعية  مدينة  اقامة  خطتها  يف 
ال�سناعية حتى  العراق مبوجب ال�سرتاتيجية  حمافظات 

عام 2030". 
وقالت م�سادر �سحفية، اإن "اجتماع اللجنة، ناق�س اأبرز 
التي تواجه اجناز م�ساريع  امل�ساكل واملعوقات 
حيث  ال�سناعية  امل��دن 

املحلية  ال�ستثمارات  ا�ستقطاب  ���رشورة  تاأكيد  جرى 
والجنبية التي تتطلب حزمة من الت�سهيالت والعفاءات 
لها  �سيتعر�س  التي  التحديات  ملواجهه  وال�سمانات 
التدابري  اتخاذ  امكانية  املجتمعون،  وتدار�س  امل�ستثمر". 
امل�سانع  قبل  من  املحلية  املنتجات  حلماية  الالزمة 
اهم  من  لكونه  واخلا�س  العام  القطاعني  وال�رشكات يف 
�سيا�سة  ب�سبب  املحلية  ال�سناعة  تواجه  التي  التحديات 
امل�ستوردة كما جرت مناق�سة  بالب�سائع  ال�سواق  اغراق 
الجراءات املتخذة ب�سدد ا�سدار قانون املدن ال�سناعية.
بتو�سيات  اخل��روج  اهمية  على  اللجنة  اع�ساء  واتفق 
لغر�س  ال��وزراء  ملجل�س  العامة  المانة  اىل  رفعها  يتم 
املدن  لدارة  العليا  اللجنة  ت�سكيل  وج��رى   . الت�سديق 
املعدة  الدرا�سة  تو�سيات  مبوجب  العراق،  يف  ال�سناعية 
ال�سناعية  للتنمية  امل��ت��ح��دة  المم  منظمة  قبل  م��ن 
عن  ممثلني  ت�سم  والتي  التخطيط  وزارة  مع  )اليونيدو(، 
ووزارة  لال�ستثمار  الوطنية  والهياأة  امل�ست�سارين  هياأة 
املناطق  وهياأة  العامة  والبلديات  وال�سكان  العمار 
ال�سناعات  واحت��اد  واليونيدو  التخطيط  ووزارة  احل��رة 
للتنمية  العامة  واملديرية  اخلا�س  والقطاع  العراقي 
يف  ال�سناعية  املدن  مو�سوع  درا�سة  بهدف  ال�سناعية 
من  للكثري  احللول  ليجاد  وم�ساكلها  واهدافها  العراق 
املعوقات التي جتابه ان�ساء هذه املدن وادارتها واعالنها 
لال�ستثمار املحلي والجنبي ومبا يتما�سى مع توجهات 

الدولة للنهو�س بال�سناعة املحلية يف البالد.
منطقة  باأنها  ع��امل��ي��ًا،  ال�سناعية،  املدينة  وُت��ع��رف 
التنمية  لغر�س  لها  وخمطط  خم�س�سة 
ال�����س��ن��اع��ي��ة. 

جممع  اأو  الأعمال  جممع  هو  منها  "الأب�سط"  والن�سخة 
وال�سناعات  املكاتب  على  يحتوى  وال���ذي  املكاتب، 
املزايا  اأهم  ومن  الثقيلة.  ال�سناعات  عن  بدًل  اخلفيفة، 
املدن،  اأط��راف  يف  تكون  ما  غالًبا  ال�سناعية،  املدن  ان 
وعادًة  ما،  لبلدٍة  الرئي�سية  ال�سكنية  املنطقة  خارج  اأو 
الطرق  �سمنها  من  موا�سالت،  و�سائل  فيها  تتوافر  ما 
من  الكبري  العدد  ه��ذا،  على  ومثال  احلديدية،  وال�سكك 
املدن ال�سناعية بطول نهر التيمز يف منطقة بوابة التيمز 

ب�لندن. 
من  مقربة  على  ال�سناعية  املناطق  تقع  م��ا  وع���ادًة 
اأكر من  نقل  و�سائط  توجد  النقل، وخا�سًة حيث  مرافق 
الطرق املزدوجة، وال�سكك احلديدية، واملطارات،  واحدة: 
واملوانئ. وت�ستند فكرة و�سع الأرا�سي جانًبا من خالل 
اولها  مفاهيم،  عدة  اإىل  املناطق  تق�سيم  من  النوع  هذا 
منطقة  يف  الرطبة  التحتية  البنية  تركيز  على  القدرة 
التحتية  البنية  لتلك  لتقليل تكاليف كل �سناعة  حمددة، 
على  حتتوي  الرطبة  التحتية  البنية  هذه  فمثل  الرطبة. 
الطرق، وحتويالت ال�سكك احلديدية، واملوانئ، والإمدادات 
الكهربائية عالية الطاقة )عادًة ما تتكون من تيار ثالثي 
الأطوار(، كابالت الت�سالت املتطورة، واإمدادات املياه 
وثانيها  ال�سعة،  كبرية  الغاز  وخطوط  احلجم،  كبرية 
بنية  توفري  خالل  من  جديدة  اأعمال  جذب  على  القدرة 
اأهلية  عن  ف�ساًل  واحد،  مكاٍن  يف  متكاملة  رطبة  حتتية 
وتخ�سي�س  املزايا،  على  للح�سول  ال�سناعية  املناطق 
ال�ستخدامات ال�سناعية من املناطق احل�رشية ملحاولة 
لال�ستخدامات  والج��ت��م��اع��ي  البيئي  الأث���ر  م��ن  احل��د 
اخلا�سة  املحلية  البيئية  ال�سوابط  لتوفري  ال�سناعية، 

باحتياجات املنطقة ال�سناعية.

السندات الحكومية .. هل تنقذ مشاريع 

القطاع الخاص من أزمة السيولة؟
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البصرة تبحث دخول الشركات 
األلمانية لالستثمار في المحافظة

اأعلن��ت ال�رشك��ة العام��ة لتج��ارة امل��واد الغذائي��ة يف وزارة التج��ارة، 
جتهيز مناط��ق احلمدانية والكلك وال�سالمية والنم��رود مبفردات املواد 
التمويني��ة يف اطار برناجمها لتجهيز مناطق املو�سل باملواد الغذائية 

و�سد احلاجة يف تلك املناطق.
ونق��ل بيان للوزارة عن قا�سم حمود املدي��ر العام لل�رشكة، ان مالكات 
�رشكت��ه وزعت كميات من ال�سكر وزيت الطع��ام على مناطق احلمدانية 
وال�سالمي��ة والكل��ك والنم��رود يف ح��ني قام��ت ال���رشكات الخرى يف 
ال��وزارة وح�س��ب التخ�س���س بتجهي��ز الطحني وال��رز لُت�ستكم��ل كامل 

املفردات. 

بغ��داد  يف  جدي��دة  ف��روع  بفت��ح  ا�ستم��راره  الرافدي��ن  م���رشف  اأك��د 
واملحافظات لتقدمي خدماته امل�رشفية للمواطنني.

وقال املكت��ب العالمي للم�رشف يف بيان، ان "حمافظ البنك املركزي 
ا�س��در موافقت��ه على اع��ادة تاأهي��ل وفتح ف��رع م���رشف الرافدين يف 
الرمادي ومزاولة عمله مطلع العام املقبل، لفتًا النظر اىل ان " بامكان 
املواطن��ني �سحب واي��داع اموالهم ول�سيما بعد ط��رد داع�س من املدينة 

واعادة احلياة الطبيعية اليها". 
واو�س��ح ان "امل�رشف افتتح فروعا جديدة يف مي�سان ودياىل ومديرية 
كم��رك املنطقة الو�سطى �سم��ن خطة تو�سعة خدمات��ه للزبائن وتغطية 
اك��ر رقعة جغرافي��ة ويوا�سل مهام��ه يف فتح فروع جدي��دة يف بغداد 

واملحافظات".

اج��رى وزي��ر النقل كاظ��م فنجان 
جمموع��ة  اىل  زي��ارة  احلمام��ي، 
والتق��ى  العاملي��ة  دب��ي  موان��ئ 
رئي���س جمل���س الإدارة والرئي���س 
التنفي��ذي ملجموع��ة موان��ئ دبي 
العاملي��ة �سلطان اأحمد ب��ن �سليم. 
بي��ان  ح�س��ب  احلمام��ي  واع��رب 
لل��وزارة، عن تقدير الع��راق لدولة 
املتح��دة"  العربي��ة  الإم��ارات 
الراه��ن  "املن��اخ  اأن  اىل  م�س��رياً 
يتي��ح العديد م��ن الفر�س اجلاذبة 
ملزي��د م��ن ال�ستثم��ارات، ل�سعيه 

م��ن اجل الرتق��اء بواقع املوان��ئ العراقي��ة و�سبل ال�ستف��ادة من جتربة 
دب��ي يف جمال املوانئ والنقل البحري". من جانبه نقل الرئي�س التنفيذي 
ملجموع��ة موانئ دبي العاملية "حتيات حكومة و�سعب المارات لال�سقاء 
يف الع��راق" موؤك��دا "دعم املجموعة للجهود التي يقوم بها وزير النقل يف 
حتفيز ال�ستثمار وتنفيذ اإج��راءات تطوير املوانئ التي تزيد من اليرادات 
وت�سع القت�ساد العراقي على الطريق ال�سحيح". واأ�سار اإىل ان" جمموعة 
موان��ئ دبي العاملي��ة، والتى توجد فى موانئ نح��و 40 دولة حول العامل 
والت��ى تقدم خدماتها ل� %54 من حجم التج��ارة العاملية، على ا�ستعداد 
لنق��ل جتربتها للموانئ العراقية بغية الرتقاء بها و�ستقدم اخلطط الكفيلة 

بذلك".

بح��ث رئي�س جمل�س الب�رشة �سباح البزوين، م��ع ال�سفري الأملاين فراتنت�س 
جوزي��ف تعزي��ز العالق��ات امل�سرتك��ة ب��ني اجلانب��ني، واإمكاني��ة دخ��ول 
���رشكات ب��الده امل�ستثمرة. وقال البزوين يف ت�رشي��ح �سحفي "بحثنا مع 
اجلان��ب الأملاين اإمكانية دخول ال�رشكات الأملانية لال�ستثمار يف الب�رشة 
والتعاون امل�سرتك يف املجالت القت�سادية م�سريا اىل ال�ستفادة من نقل 

اخلرة والتطور يف جمال ال�ستتثمار".
واأ�س��اف: " البزوين ان هناك رغبة جدي��ة مل�سناها من ال�سفري الملاين يف 
عملية تفعيل التعامل القت�سادي والتجاري وخ�سو�سا اأنه �سينظم زيارة 
للموان��ئ العراقي��ة واملناطق ال�سناعي��ة". واأ�سار الب��زوين اإىل اأن "جمل�س 
الب���رشة دع��ا اإىل عق��د اجتم��اع م�س��رتك ما بني رج��ال الأعم��ال الأملان 

والعراقيني لتحديد امل�ساريع امل�ستقبلية املمكن تنفيذها يف املحافظة".

 اأك��دت �رشكة بي.ب��ي الريطانية، اأن اإنت��اج النفط من 
حق��ل الرميلة يف العراق جتاوز ال� 1.45 مليون برميل 
يوميًا. وقالت ال�رشكة يف بيان ر�سمي، اإن "اإنتاج النفط 
م��ن حق��ل الرميلة يف الع��راق جتاوز ال��� 1.45 مليون 
برمي��ل يومي��ًا وه��و اأعل��ى م�ست��وى ل��ه يف 27 عامًا، 

مقارنة مع مليون برميل يوميا يف عام 2009".
واأنت��ج حقل الرميلة ثالث��ة مليارات برمي��ل من النفط 
منذ كان��ون الثاين 2010 عندما ب��داأ م�رشوع م�سرتك 
بني بي.بي وبرتوت�ساينا و�رشكة نفط اجلنوب العراقية 

ت�سغيل احلقل.

وارتف��ع معدل حق��ن املياه من 60 األ��ف برميل يوميا 
يف مار���س اآذار 2013 اإىل 900 األف برميل يوميا يف 
اأكتوب��ر ت�رشين الأول 2016 بع��د جتديد حمطة كرمة 
علي ملعاجل��ة املياه وخم�س حمط��ات �سخ والأنابيب 

التابعة.
واأخط��رت �رشك��ة ت�سوي��ق النف��ط العراقي��ة )�سوم��و(، 
الثالثاء، يف خط��اٍب عمالءها من م�سرتي النفط اخلام 
باأن العراق �سيلتزم بتخفي�س الإنتاج الذي اتفقت عليه 

منظمة البلدان امل�سدرة للبرتول )اأوبك(.
وذكرت ال�رشكة يف اخلط��اب اأن "حجم خف�س الإنتاج 
�سي��رتاوح م��ا ب��ني 210-200 اآلف برمي��ل يومي��ا 

خالل الن�سف الأول من 2017".

وق��ال م�س��در يف القط��اع لروي��رتز اإن "حجم اخلف�س 
بال�سب��ط ل��كل �سحنة م��ن ال�سحنات املتجه��ة للزبائن 

�سيتحدد لكل �سحنة على حدة."
يف غ�سون ذلك اعلنت وزارة النفط، جناح الفرق الفنية 
والهند�سي��ة يف �رشك��ة نفط ال�سمال واجله��ات ال�ساندة 
له��ا م��ن اطف��اء الن��ريان يف البئ��ر رق��م 41 يف حق��ل 
القي��ارة النفطي.  وقال املتح��دث با�سم الوزارة عا�سم 
جه��اد، ان هذه الفرق متكن��ت وعلى الرغم من الظروف 
اجلوي��ة ال�سيئ��ة وبجه��ود ا�ستثنائية م��ن اطفاء حريق 

البئر 41 وال�سيطرة عليه".
واأ�س��اف اأن��ه "مت��ت ال�سيط��رة عل��ى احلريق بع��د رفع 
العب��وات النا�سف��ة والقناب��ل التي زرعته��ا الع�سابات 

الرهابي��ة يف حميط البئر ويف الطرق املوؤدية اىل هذه 
البار م��ن اجل اعاقة جهود الف��رق الفنية والهند�سية، 
النف��ط  وزارة  يف  العامل��ني  وا���رشار  اندف��اع  لك��ن 

واجلهات ال�ساندة لها اف�سل هذه املحاولت اليائ�سة".
وا�س��ار جه��اد اإىل اأن وزي��ر النف��ط جب��ار عل��ي ح�سني 
اللعيب��ي ق��د ا�س��اد بجه��ود العامل��ني يف �رشك��ة نفط 
ال�سم��ال وال�رشكات النفطي��ة ال�سان��دة والدفاع املدين 
الذي��ن يوا�سل��ون اللي��ل والنه��ار متحّدي��ن الظ��روف 
ال�سعبة م��ن اجل الع��راق، مطالبا اياهم بب��ذل اأق�سى 
اجله��ود لإطف��اء جميع الب��ار بوق��ت قيا�س��ي، موؤكدا 
حر���س الوزارة على تق��دمي كل انواع الدع��م والإ�سناد 

من اجل ذلك.

رح��ب رئي���س احت��اد رجال العم��ال العراق��ي راغب 
ر�س��ا بليبل، بالتوجه��ات احلكومي��ة اجلديدة خالل 
املدة املقبلة، لدعم القطاع��ات النتاجية وت�سغيلها، 
م�س��ريا اإىل اأنه��ا ل ت�س��كل ن�سب��ة كب��رية ملعاجلة ما 

يعانيه القت�ساد العراقي.
وق��ال بليبل يف مقابلة �سحفية، اإن “هناك توجهات 

من قبل ا�سح��اب القرار لتحري��ك القت�ساد العراقي 
عن طري��ق ت�سغي��ل ال�سناعة والقطاع��ات النتاجية 

خالل املدة املقبلة”.
واأ�س��اف اأن “الع��راق مي��ر بو�س��ع خا���س وازم��ة 
مالي��ة، ا�سبابها تع��ود اىل اخطاء يف ر�س��م ال�سيا�سة 
“يك��ون  ان  عل��ى  حاث��ا  البل��د”،  يف  القت�سادي��ة 
التوج��ه نحو حتري��ك القت�س��اد العراقي ع��ن طريق 
دعم القطاع��ات النتاجية واخلدمي��ة وتوفري فر�س 

العمل”.
وب�س��اأن فر���س ال�رشائ��ب عل��ى بع���س املنتج��ات 
واخلدمات التي ادرجت �سمن املوازنة العامة لل�سنة 
املالي��ة املقبل��ة 2017، راأى بليب��ل انه��ا “لت�س��كل 
ن�سبة كب��رية ملعاجلة ما يعاني��ه القت�ساد العراقي، 
لنه يعتمد على مورد واحد وهو اليرادات النفطية”.
واو�س��ح انه “من �سمن ا�سا�سيات كل دولة ان يكون 
لها نظ��ام �رشائب وقوانني للتعرفة اجلمركية حتمي 

القت�ساد وتكون �سمن �سوابط معينة، كما ان تنظيم 
التجارة اخلارجية لبد ان يعتمد على نظام حمدد، ال 
انه يف العراق فان قانون التعرفة اجلمركية الذي نفذ 
اخ��ريا وكان م��ن املفرت�س ان يطبق من��ذ 6 �سنوات، 
حيث له �رشورة يف تنظيم عملية القت�ساد وحماية 
املنت��ج الوطني لتك��ون له القدرة عل��ى املناف�سة مع 
املنت��ج الجنب��ي ال��ذي ه��و ا�سا�س��ا حممي م��ن قبل 

دولته”.

سومو تخطر زبائنها بخفض 
اإلنتاج والرميلة يتجاوز المليون برميل

رجال األعمال يرحب بدعم القطاعات اإلنتاجية

التجارة تجهز مناطق في نينوى 
بالمواد الغذائية

مصرف الرافدين يعتزم فتح 
فروع جديدة

الحمامي يناقش تطوير موانئ 
العراق مع دبي العالمية
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