
الطائرة وكاأنها �صحن  النهار من  بغداد يف  �صوارع  تبدو 
من الزردة ال�صفراء، لكرثة �صيارات االجرة ال�صفراء قيا�صا 
بال�صيارات اخل�صو�صي او �صيارات النقل العام، هكذا علق 

اأحد املغرتبني الذي عاد للبالد اأخرياً.
امل��رور  مديرية  م��ن  ول��ي��د  ع��م��ار  العميد  ق��ال  ح��ني  يف 
"الت�صهيالت  ان  )اجلورنال(  اأجرتها  مقابلة  يف  العامة، 
ال�صيارات  لت�صجيل  املرور  وادارة  احلكومة  منحتها  التي 
واملركبات مع حت�صن احلالة املعي�صية الغلب املواطنني، 
زاد من ن�صبة  االقبال على �رشاء ال�صيارات �صواء احلديثة 
ال�صيارات  اع��داد  "تزايد  ،ان  اىل  م�صريا   ،" امل�صتعملة  او 
خ�صو�صا يف بغداد على الرغم من افتتاح �صوارع جديدة 
اىل  ،ي��وؤدي  املغلقة  الطرق  عن  االمنية  احلواجز  رفع  او 
زحامات الميكن ال�صيطرة عليها خ�صو�صا يف وقت الذروة 
ال�صاعة  ومن  �صباحا  التا�صعة  وحتى  ال�صابعة  منذ  وهو 

الثانية وحتى الرابعة ظهرا يف ايام الدوام الر�صمي ".
وا�صاف ،ان "هناك حتديًا جديداً ي�صبب الزحامات وعرقلة 
ال�صوارع  ادام��ة  عدم  وهو  العا�صمة  داخل  امل��رور  حركة 
عدد  وج��ود  جانب  اىل  فيها  التك�رشات  ا���ص��الح  وع��دم 
ال�صري  قواعد  اليراعون  املركبات  �صائقي  من  قليل  غري 
ت�صهم  التي  املخالفات  ويرتكبون 
زي����ادة  يف 

الزخم مثل ال�صري عك�س االجتاه والوقوف يف حمل ممنوع 
."

على  بغداد  يف  امل��رور  "مديرية  ،ان  امل��رور  عميد  وتابع 
توا�صل مع امانة بغداد الن�صاء م�رشوع املرور الذكي الذي 
املخالفات  و�صبط  الكرتونيا  املرور  حركة  على  ي�صيطر 
،م�صريا اىل ان جميع االجراءات قد اكتملت يف امانة بغداد 
لغر�س التنفيذ اال ان املوازنة التق�صفية وقفت عائقا امام 

التنفيذ".
البلدية  وال��دوائ��ر  املحلية  "احلكومات  ول��ي��د  وط��ال��ب 
بتو�صعة ال�صوارع وتنظيم االر�صفة قرب اال�صواق والدوائر 
مرائب  وفتح  املواطنني  مراجعة  ت�صهد  التي  احلكومية 
جانب  اىل  الزحامات  لتجنب  قربها  ال�صيارات  لوقوف 
ال�صباب  املغلقة  ال�صوارع  واعادة  جديدة  �صوارع  افتتاح 
املركبات  م��ن  امل��ت��زاي��دة  االع���داد  ت�صتوعب  ك��ي  امنية 

باال�صافة اىل رفع التجاوزات عن ال�صوارع".
وارجع املحلل االقت�صادي �رشغام حممد علي، يف مقابلة 
"زيادة  اأجرتها )اجلورنال( م�صاعفة اعداد املركبات اىل 
الدخول  ارتفاع  نتيجة  املواطن  ل��دى  ال�رشائية  القدرة 
�صيارة  قيادة  ان  اىل  باال�صافة  املعي�صية  احلالة  وحت�صن 
اج��راءات  ل�صهولة  له  المهنة  ملن  مهنة  ا�صبحت  االج��رة 

احل�صول على اجازة القيادة مع اجراءات الت�صجيل".
وقال حممد علي ،ان "قيادة املركبة يف العراق التتحمل 
ُتخ�صع  التي  املتقدمة  البلدان  يف  كما  �صعبة  اج��راءات 
دورات  اىل  قيادة  اج��ازة  على  احل�صول  طالبي 
م��ك��ث��ف��ة واخ���ت���ب���ارات 

�صيكون  ال��دول  تلك  مفهوم  وح�صب  ،النه  وعملية  نظرية 
عن�رشا مهما يف احلد من الكوارث املرورية والتقليل من 

اال�صبات الناجمة عن حوادث ال�صري".
العام  النقل  على  اعتمدت  ال���دول  "تلك  ،ان  وا���ص��اف 
االنفاق  قطارات  فاأن�صاأت  وال�رشيع  واالآم��ن  والرخي�س 
والقطارات املحمولة على اجل�صور لتقطع املدن من �صمالها 
االنبعاثات  وازم��ة  امل��رور  ازم��ة  متجاوزة  جنوبها  اىل 
ال�صارة ال�صادرة من املركبات التي توؤثر �صلبًا يف البيئة 

اىل جانب �صهولة النقل و�رشعته وتدين ا�صعاره".
املركبة  قيادة  فان  العراق  يف  "اما  علي  حممد  وتابع 
خريجي  اع��داد  تتزايد  ،اذ  له  المهنة  ملن  مهنة  ا�صبحت 
فر�صة  على  العثور  دون  من  اخ��رى  بعد  �صنة  الكليات 
اخلا�س  القطاع  يف  او  ال��دول��ة  دوائ���ر  يف  ���ص��واء  عمل 
خريج  جند  ان  نعجب  ،فال  االكادميية  الدرا�صة  تنا�صب 
عالوي  او  ال�صورجة  يف  حماال  يعمل  وهو  الهند�صة  كلية 
اخل�رشاوات او حماميا وهو يعمل �صباكا او متخ�ص�صا يف 
احلا�صبات وهو يعمل يف ور�صة لت�صليح ال�صيارات ،اال ان 
تتوافر  العمل ممن  والعاطلني عن  الكليات  اغلب خريجي 
ب�رشاء  االعمال  تلك  عن  ا�صتغنوا  املالية  القدرة  لديهم 
او نقل عام  اجرة  مركبة باالق�صاط وحتويلها اىل مركبة 
كاأن تكون مركبة – مني با�س- او مركبة حمل او �صيارة 
اجرة،م�صريا اىل ان �صهولة احل�صول على مركبة وتي�رش امر 
العمل  ملن  جيد  رزق  م�صدر  اتخاذها  يجعالن  قيادتها 
له". ودعا االقت�صادي احلكومة اىل "التخطيط خللق فر�س 
عمل جديدة ت�صتوعب اخلريجني والعاطلني عن العمل من 
كالزراعة  املختلفة  االقت�صادية  القطاعات  تن�صيط  خالل 
والتجارة  وال�صياحة  وال�صناعة 
وامل���ب���اين 

�صيارات  العاطلني اىل  اغلب  "توجه  ان  "،مو�صحا  والنقل 
كبرية  بزحامات  ويت�صبب  النقل  ب�صوق  �صي�رش  االج��رة 

نتيجة تزايد اعداد ال�صيارات ف�صال عن االثار البيئية".
من جانبه راأى الباحث االجتماعي ح�صني الع�صالوي ،ان 
"الظروف االجتماعية والتحوالت التي ح�صلت يف البالد 
�صيارات  �رشاء  اىل  ال�صباب  دفع  يف  كبري  ب�صكل  ا�صهمت 
االجرة ، وياتي يف مقدمتها الو�صع االقت�صادي للعائالت 
العراقية والذي جعلها قادرة على توفري ثمن ال�صيارة وهو 
�صعر غري مرتفع قيا�صا بدخل الفرد يف العراق مع معرفتنا 
بوجود بطالة لكن �صعر ال�صيارة �صار مقبوال ثم ياتي بعد 
ذلك عدد العاطلني عن العمل ال�صيما بني �صفوف ال�صباب  

املتخرجني توا من اجلامعات".
اال  االجرة  �صيارات  عدد  كرثة  "مع  انه  الع�صالوي،  وبني 
املواطن  ان  على  اخر  موؤ�رش  وهذا  نهارا  ليال  تعمل  انها 
العراقي ميتلك �صيولة مادية الجرة �صيارة االجرة ، بيد ان 
اال�صكالية الكربى يف ان هذا العدد هو حالة غري �صحية 
العامة  النقل  و�صائل  غياب  على  االخر  االطار  يف  ويدل 
 ، وغريها  القطارات  او  الكبرية  احلافالت  او  املرتو  مثل 
ف�صال عن ان كرثتها امل�صوؤول الرئي�صي عن االزدحامات 
يف ال�صوارع وكما انها اثرت يف جمالية ال�صوارع فاللون 
�صوارع  من  اجلمالية  اخفى  ال�صارع  غطى  الذي  اال�صفر 
وهذا  �صفراء  راي��ات  وكانها  تتحول  وجعلها  العا�صمة 
والميثل  ح�صاري  غري  للعوا�صم  اجلمالية  الناحية  من 
�صكل بغداد".  بدوره قال ابو م�صلم وهو �صاحب معر�س 
اذ  توقف  ال�صيارات  بيع  "�صوق  اإن  البياع،  يف  لل�صيارات 
"،م�صريا  باالق�صاط  �صيارات  ب�رشاء  الزبائن  اغلب  يرغب 
يف  خ�صو�صا  م�صاكل  فيها  باالآجل  البيع  "عملية  ان  اىل 
قا�صية  �رشوطًا  ت�صع  املعار�س  فان  ،لذا  الت�صديد  وقت 
االق�صاط  بطريقة  بال�رشاء  الراغب  الزبون  على 

ال�صهرية".

“النقد مقابل العمل”.. برنامج أممي 
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وزير النفط في الكويت لبحث 
ثالثة ملفات

 اعل��ن املدير العام لل�ص��وؤون التجارية يف موؤ�ص�ص��ة ال�صناعات اليدوية 
االيراني��ة بويا حمموديان، ان العراق ا�صتح��وذ على 54.1 باملائة من 

جمموع �صادرات ال�صناعات اليدوية االيرانية يف العام املا�صي .
وقال حمموديان، "ان العراق من اأهم اال�صواق املحيطة بنا، وان حت�صن 
االو�صاع االأمنية يف العراق، ي�صاعد على و�صع اأف�صل الربامج للح�صور 
يف ا�ص��واق ه��ذا البل��د، ويف ا�صواق ال��دول التي لديها م�ص��رتكات دينية 

وثقافية وا�صعة مع ايران". 
وا�ص��اف ان ح�صة اي��ران من هدايا الزوار يف امل��دن العراقية املقد�صة 

�صيما النجف اال�رشف وكربالء والكاظمني و�صامراء �صئيلة جدا.

بحث��ت وزارة املالية مع وفد ياباين اأ�صباب تاأخر العراق بت�صديد الفوائد 
املرتتب��ة ل�صالح موؤ�ص�صة �صم��ان ال�صادرات الياباني��ة ، وفوائد بع�س 

القرو�س املقدمة من قبل الوكالة اليابانية /جايكا/.
وذكرت الوزارة يف بيان اليوم ، ان امل�صت�صار يف وزارة املالية موفق طه 
ع��ز الدين ا�صتقبل القائ��م باعمال ال�صفارة اليابانية ، وتطرق االخري اىل 

العالقات التي تربط بني البلدين و�صبل تطويرها.
واو�صح��ت ان " النقطة االهم التي ذكرها القائم باالعمال تتعلق بتاأخر 
قيام اجلان��ب العراقي بت�صديد بع���س الفوائد املرتتب��ة ل�صالح موؤ�ص�صة 
�صم��ان ال�ص��ادرات الياباني��ة /نك�صي/ وكذل��ك الفوائ��د املرتتبة على 

بع�س القرو�س املقدمة من قبل الوكالة اليابانية للتعاون الدويل.

 دع��ا �صناعيون احلكومة االردنية، ل���رشورة التحرك �رشيعا للتوا�صل 
م��ع ال�صلط��ات العراقي��ة م��ن اأج��ل ا�صتثن��اء االأردن م��ن دف��ع الر�صوم 
اجلمركية التي فر�صتها اأخريا على ال�صادرات الوطنية بن�صب ت�صل اإىل 
30 %. ونقلت �صحيفة الغد االردنية، عن �صناعيني اأن ا�صتمرار فر�س 
الر�ص��وم اجلمركي��ة على ال�صلع الت��ي ت�صدر لل�صوق العراقي��ة من �صاأنها 
اأن ت��وؤدي اإىل خ�ص��ارة ه��ذا ال�صوق الذي يعت��رب من اال�ص��واق التقليدية 

اال�صا�صية اأمام املنتجات الوطنية.
وكان��ت ال�صلط��ات العراقية ق��ررت فر�س ر�ص��وم جمركي��ة على جميع 
ال�صل��ع الت��ي ت�صتوردها بن�صب ت�ص��ل اإىل 30 % وذل��ك يف اإطار التزام 
م��ع �صندوق النق��د الدويل اإ�صافية اإىل حماي��ة �صناعتها الوطنية وفق 

ت�رشيحات �صابقة من قبل ال�صفرية العراقية يف عمان �صفية ال�صهيل.
وح��ث ال�صناعي��ون احلكومة على �رشورة العمل عل��ى ا�صتثناء اململكة 
من خالل االتفاقية الثناني��ة التي تي�رش التبادل التجاري املوقعة بني 
البلدي��ن والتي مبوجبها يتم ال�صماح بدخول املنتجات االأردنية لل�صوق 

العراقية دون اأي ر�صوم تذكر. 
ي�ص��ار اإىل اأن ال�صادرات الوطنية تراجعت خالل العامني املا�صيني اإىل 
الع��راق بن�صبة 40 % وبقيمة 695 مليون دوالر خالل العام املا�صي، 

بينما كانت تبلغ 1.2 مليار دوالر يف العام 2014.
و�صه��دت االأ�صهر الع�رشة االأوىل من العام احلايل تراجعا يف ال�صادرات 
االأردني��ة اإىل العراق بن�صب��ة 33 %، لت�ص��ل اإىل 276.2 مليون دينار، 
مقاب��ل 414.9 مليون دين��ار خالل الفرتة نف�صها م��ن العام املا�صي، 
وكان ال�صب��ب الرئي�ص��ي يف هذا الرتاجع يع��ود اإىل ا�صتمرار اإغالق معرب 

طريبيل احلدودي بني البلدين.

ق��ال وزير النفط جب��ار علي ح�صني اللعيبي، الذي ي��زور الكويت على راأ�س 
وف��د فن��ي نفطي رفيع، ان"الع��راق يحر�س على تعزي��ز العالقات الثنائية 
م��ع اال�صق��اء يف دولة الكويت يف جمي��ع املج��االت وخ�صو�صا يف قطاع 
النفط والغاز"، م�صريا اىل ان" العالقات �صهدت تطورا كبريا خالل ال�صنوات 
املا�صي��ة". واأ�ص��اف اأن "الوفد �صيبح��ث عدداً من امللف��ات ذات االهتمام 
امل�ص��رتك، منه��ا مل��ف احلق��ول النفطي��ة احلدودية ب��ني الع��راق واجلارة 
الكوي��ت، واي�صا بح��ث امكانية جتهيز الكويت بالغ��از الفائ�س عن حاجة 
الع��راق، ف�صال عن دع��وة ال���رشكات الكويتية اىل اال�صتثم��ار امل�صرتك يف 
امل�صاري��ع الت��ي تعلنه��ا وزارة النفط يف قطاع��ات اال�صتخ��راج والت�صفية 
واحلفر والبنى التحتية وغريها، ا�صافة اىل بحث تطوير العالقات الثنائية 

ومبا يخدم م�صلحة ال�صعبني ال�صقيقني".

�صارك��ت وزيرة االعم��ار واال�ص��كان والبلديات العامة 
اآن ناف��ع اأو�صي يف اأعم��ال ال��دورة 33 ملجل�س وزراء 

اال�صكان والتعمري العرب يف الريا�س. 
وقال��ت او�ص��ي ، بح�ص��ب بي��ان لل��وزارة ، ان " املوؤمتر 
ت�صم��ن جمموع��ة م��ن املح��اور ذات العالق��ة بقطاع 
اال�ص��كان على م�صتوى الدول العربي��ة منها بحث ابرز 
امل�صتج��دات يف ه��ذا القط��اع وكيفي��ة االف��ادة منه��ا 
وعق��د عدد من اجلل�صات العلمية التي تناق�س موا�صيع 
تعنى باال�صكان و�صوؤونه مب�صاركة خرباء يف اال�صكان 
والتنمي��ة احل�رشي��ة واال�صتثم��ار ، اىل جانب معر�س 

ت�ص��ارك فيه جمموعة م��ن اجلهات احلكومي��ة الدولية 
من القطاعني العام واخلا�س ". 

البح��وث  م��ن  ع��ددا  ط��رح  الع��راق   " اأن  وا�صاف��ت 
والدرا�ص��ات املهمة يف املجالني اال�صكاين واملعماري 
ف�ص��ال ع��ن بقي��ة م�ص��اركات ال��دول االخ��رى به��دف 
اخل��روج بتو�صي��ات يت��م تبنيه��ا يف امل�صتقب��ل حتى 

يكون للموؤمتر اأهمية حقيقية ".
وعل��ى هام�س فعاليات املوؤمت��ر التقت الوزيرة ، نائب 
االم��ني العام جلامع��ة الدول العربي��ة ووزير اال�صكان 
ال�صع��ودي وعددا م��ن ال��وزراء الع��رب امل�صاركني يف 
املوؤمت��ر وبحثت معهم ال�صبل الكفيل��ة بتعزيز التعاون 
العم��راين  املج��ال  يف  اخل��ربات  وتب��ادل  امل�ص��رتك 

وخا�صة قطاع اال�صكان .
واك��دت ان " املوؤمت��ر ناق���س خم�ص��ة حم��اور رئي�صية 
�ص��ارك فيه��ا جمموع��ة م��ن اخل��رباء الدولي��ني م��ن 
املتخ�ص�صني واملهتم��ني اذ ت�صمن املحور االول دور 
ا�صح��اب الق��رار واجله��ات املعنية يف حتقي��ق الروؤى 
الوطني��ة يف ال�رشاكة ب��ني القطاعني الع��ام واخلا�س 
وموؤ�ص�ص��ات  احلكومي��ة  والهي��اآت  املوؤ�ص�ص��ات  ودور 
ال�صيا�ص��ات  اه��داف  حتقي��ق  يف  اخلا���س  القط��اع 

اال�صكانية ".
وتابع��ت :" ويف املحور الثاين بحث امل�صاركون ابعاد 
تبن��ي ال�رشاك��ة ب��ني القطاع��ني وا�صالي��ب تطبيقه��ا ، 
وا�صتعر���س املح��ور الثال��ث ال�رشاكة ب��ني القطاعني 

يف التطوي��ر احل���رشي من خالل تطوي��ر مراكز املدن 
واملناط��ق الع�صوائية ، وابرز املح��ور الرابع ا�صا�صيات 
ال�رشاك��ة يف تفعي��ل خطط اال�صكان وماهي��ة مبادئها 
ايجابياته��ا و�صلبياته��ا وم��ا يواجهه��ا م��ن  واب��رز 
حتدي��ات وكيفي��ة جتاوزه��ا لتحقي��ق عالق��ة فعالة ، 
في��م حني طرح املحور اخلام���س جمموعة من جتارب 
ال�رشاك��ة اال�صكاني��ة الناجح��ة ب��ني القطاع��ني العام 
واخلا���س يف جم��ال التخطي��ط والتنفي��ذ والتموي��ل 
والت�صوي��ق ". يذكر اأن العراق وبتنظي��م وزارة االعمار 
واال�صكان ، �صبق وان ا�صت�صاف اعمال موؤمتر اال�صكان 
العرب��ي الثاين ع��ام 2012 يف بغ��داد واختتم اعماله 

بعدد من التو�صيات املهمة يف قطاع اال�صكان.

احتل العراق املركز التا�صع يف الئحة اأكرب 100 م�رشف عربي 
بن��اًء عل��ى الدرا�صة التحليلي��ة التي ا�صدرها احت��اد امل�صارف 

العربية وا�صتنادا اىل بيانات تلك امل�صارف. 
وق��ال االأمني العام الحتاد امل�صارف العربية و�صام فتوح انه" 
وف��ق ه��ذه الدرا�صة فقد دخ��ل 17 م�رشفا اإماراتي��ا �صمن اأكرب 

100 م�رشف يف العامل العربي". 

وا�صاف ان " موجودات امل�صارف االإماراتية �صمن قائمة اأكرب 
100 م���رشف عربي ت�صكل نح��و 20.6% من جممل موجودات 
اأك��رب 100 م�رشف عربي حيث تدير هذه امل�صارف موجودات 
تق��در بنح��و 605 مليارات دوالر.".  وتظه��ر بيانات اأكرب 100 
م���رشف عربي لنهاية الف�صل الثالث م��ن العام 2016 اأن تلك 
امل�صارف تدي��ر موجودات جمّمعة تقدر بنح��و 2.93 تريليون 
دوالر اأي نح��و 90 % م��ن جممل موج��ودات القطاع امل�رشيف 
العرب��ي ..ويبل��غ حجم موج��ودات امل�صارف اخلليجي��ة ال� 59 

�صم��ن قائم��ة اأك��رب 100 م���رشف عرب��ي نح��و 2.0 تريليون 
دوالر حي��ث تدي��ر نح��و 68.2% من تل��ك االأ�ص��ول.  واأ�صار اىل 
وج��ود 21 م�رشف��ا اإ�صالمي��ا �صمن قائمة اأك��رب 100 م�رشف 
عرب��ي تدير موجودات تقدر بنح��و 486 مليار دوالر ..مو�صحا 
اأن��ه على الرغم من ا�صتمرار اال�صطراب��ات وال�صغوط ال�صيا�صية 
واالقت�صادي��ة يف كل من العراق وليبيا وم�رش ال يزال عدد من 
م�صارفها يحّتل مراكز متقدمة �صمن قائمة اأكرب 100 م�رشف 
عربي.  واحتلت االإمارات املركز االأول بالن�صبة لعدد امل�صارف 

املدرجة على الالئح��ة ب� /17 م�رشفًا/ وال�صعودية يف املركز 
الث��اين ب� /12 م�رشفًا/ وثالثًا قطر ولبنان ب� /10 م�صارف/ 
ب��� /8  ب��� /9 م�ص��ارف/ وخام�ص��ًا م���رش  الكوي��ت  ورابع��ًا 
م�ص��ارف/ و�صاد�صًا كل من البحرين واملغرب ب�/7 م�صارف/ 
و�صابع��ًا كل من ليبيا واجلزائر ب� /5 م�صارف/ وثامنا �صلطنة 
عم��ان ب��� /4 م�ص��ارف/ والع��راق تا�صع��ا ب��� /3 م�ص��ارف/ 
يف ح��ني ج��اءت االأردن يف املرك��ز العا���رش من خ��الل دخول 

م�رشفني اأردنيني �صمن قائمة اأكرب 100 م�رشف عربي.
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