
وحت��دث حماف��ظ البنك املرك��زي العراقي على 
هام���ش امللتقى االقت�ص��ادي حي��ث اأكد اهمية 
ال��دور ال��ذي ميثل��ه االع��ام يف بناء اقت�ص��اد 
متني على ا�ص���ش �ص��حيحة م�ص��دداأ على اهمية 
بالق�ص��ايا  اجلماهريي��ة  االعامي��ة  التوعي��ة 
االقت�صادية منوها باهمية االعام يف حتريك 
عجلة االقت�صاد وجتاوز االزمات ودعم التنمية 
الب�رشية وحتريك الطاقات الكامنة وب�صط �صلطة 
القانون وخل��ق ارادة جمتمعية خللق اقت�ص��اد 
قوي م�ص��رياً اىل نبذ ظاهرة الت�ص��اوؤم والتوجه 
نح��و البن��اء والتخل���ش من االقت�ص��اد الريعي 
والتحول نحو ا�ص��تثمار امل��وارد املتنوعة التي 

ميتلكها العراق .
الثقاف��ة  ب��ّث  االع��ام  اأن  الع��اق  واأ�ص��اف 
امل�رشفية و�ص��ط النا�ش ودعاه��م اىل االبتعاد 
اكتن��از املدخ��رات يف املن��ازل  ع��ن ظاه��رة 
والدفع باجتاه ا�ص��تثمارها لتحريك االقت�صاد.
منوها باهمية اال�صتقرار االمني وب�صط النظام 
والقان��ون يف حتريك عجلة االقت�ص��اد وتوفري 
فر���ش عم��ل للعاطلني وتاهيل البن��ى التحتية 
الت��ي يحتاجها الع��راق ، و�ص��دد املحافظ على 
دوراالع��ام الرائ��د واملوؤثر يف عملي��ة التنمية 

على ان يتبنى املهنية ويعمل مب�صداقية .
فقد حت��دث رئي�ش رابطة امل�ص��ارف اخلا�ص��ة 
اال�ص��تاذ ودي��ع احلنظل عل��ى هام���ش امللتقى 
اأن انتق��اء اخل��ر االقت�ص��ادي بدق��ه وبامان��ة 
وحتليل��ه ب�ص��كل �ص��ائب م��ع تل��ك التط��ورات 

الكبرية التي ت�صهدها ال�صحافة العراقية .
وياأت��ي هذا البحث م�ص��اهمة ج��ادة لولوج هذا 

املعرتك باأطر علمية تواكب م�صتجداته.
واأ�صاف ان عقد امللتقى االقت�صادي االعامي 
يف بغداد جاء الي�صاح الوجه احلقيقي للثقافة 
ب�ص��تى اأنواعه��ا يف ح��ني اأ�ص��اد بق��رار البن��ك 
املرك��زي العراق��ي توط��ني روات��ب املوظف��ني 
يف امل�ص��ارف اخلا�ص��ة بو�ص��فها واح��دة من 
التج��ارب الناجحة ، واثن��ى احلنظل على دعوة 
امل�صت�ص��ار االقت�ص��ادي لرئي�ش جمل�ش الوزراء 
ب���رشورة توحي��د روؤى االع��ام االقت�ص��ادي 

العراقي.
اأن االإع��ام االقت�ص��ادي �ص��يمثل جانب��ا مهما 

يف عامل االإعام يف عاملنا املعا�رش �ص��واء يف 
جم��ال ال�ص��حافة اأو االإذاعة او قن��وات التلفزة 

و�صبكات البث الف�صائي.
فق��د اأ�ص��ار احلنظ��ل يف املوؤمتر ال�ص��حفي اىل 
اال�ص��تمرار يف تق��دمي الدعم للنازح��ني وكذلك 
الت��ي حطمه��ا تنظي��م داع���ش، وذل��ك  امل��دن 
م��ن خ��ال التع��اون م��ع ال�ص��يد ن�ص��ري �ص��مه 
.اإنَّ �ص��ناعة االأخباراالقت�ص��ادية ق��د �ص��هدت 
تط��ورا كب��ريا . وياأت��ي ه��ذا امللتقى م�ص��اهمة 
ج��ادة لولوج هذا املعرتك باأط��ر علمية تواكب 

م�صتجداته.
من جانبه اأكد نقيب ال�ص��حفيني موؤيد الامي، 
�ص��تقيم  العراقي��ني  ال�ص��حفيني  “نقاب��ة  اأن 
دورات تدريبية م�ص��تقبًا لتاأهي��ل االإعاميني 
لنقل اخلر االقت�ص��ادي”، ف�ص��ًا عن التعاون 
لاع��ام  الدع��م  تق��دم  الت��ي  اجله��ات  م��ع 
االقت�ص��ادي من جانبه تن��اول حممد العجمي 
م��ن م���رش العاق��ة املتين��ة ب��ني ال�ص��حافة 
االقت�ص��ادية وبني النمو االقت�ص��ادي بو�صف 

االقت�ص��اد هو ع�ص��ب احلي��اة منوه��ا بحاجة 
ال�ص��حافة االقت�ص��ادية يف العراق اىل مواكبة 
التطورات احلا�ص��لة يف الع��امل يف هذا املجال 
ولف��ت النظ��ر اىل التاث��ريات ال�ص��لبيه لاخبار 
والتقارير االقت�ص��ادية غري الدقيقة يف الو�صع 
اىل  داعي��ا  عموم��ا  الب��اد  يف  االقت�ص��ادي 
تفه��م دور ال�ص��حافة االقت�ص��ادية يف التنمية 
واالهتم��ام بها عل��ى خمتلف امل�ص��تويات، يف 
�ص��ياق مت�ص��ل ا�ص��تهل موري�ش متي من لبنان 
حديث��ه خال اجلل�ص��ة عن متان��ة العاقة بني 
العراق ولبنان يف خمتلف املجاالت وخا�ص��ة 
يف جمال العمل امل�رشيف، م�ص��ددا على اهمية 
االع��ام االقت�ص��ادي الذي قال ان��ه ال يقل عن 
اهمي��ة االعام ال�صيا�ص��ي داعي��ا العاملني يف 
ميدان ال�صحافة االقت�صادية اىل نقل املعلومة 

االقت�صادية بدقه ومبهنية .
ون��وه متي بقرار العراق حترير �ص��ندات خزينه 
مببل��غ ملي��ار دوالر م��ا يتطل��ب اهتماما اكر 
من االعام االقت�ص��ادي وت�ص��ليط ال�صوء على 

مثل ه��ذه القرارات املهمة وح��ث العاملني يف 
جمال االعام االقت�صادي على اعتماد املهنية 
والتحليل الدقيق وال�صحيح كما ا�صاد باجلهود 
الت��ي يبذله��ا القطاع امل���رشيف العراقي بدعم 
من البنك املركزي العراقي ورابطة امل�ص��ارف 
اخلا�ص��ة – مبادرة جديدة على طريق التوعية 
املجتمعي��ة من اأجل توحي��د اخلطاب االعامي 
تقوم بها رابطة امل�ص��ارف اخلا�ص��ة العراقية 
حي��ث مت االع��داد الأول موؤمت��ر م��ن نوع��ه يف 
حت��ت  االقت�ص��ادي  باالإع��ام  يعن��ى  الع��راق 
عنوان بني نظرة �ص��املة وروؤية طموح “ملتقى 
االع��ام االقت�ص��ادي يف الوقت الذي توا�ص��ل 
االأزم��ة املالي��ة اجتياح بل��دان املنطقة وكذلك 
الع��راق لك��ن رابط��ة امل�ص��ارف حت��اول اإبعاد 
�ص��بح املافيات م��ن خال االمن��اط االعامية 
االرا�ص��ي  بتحري��ر  نحتف��ل  عندم��ا  حديث��ة 
العراقي��ة والتخل�ش م��ن التنظيمات االرهابية 
بجهود جميع القوات امل�ص��لحة وخا�صة جهاز 
مكافح��ة االره��اب هذا اجلانب الع�ص��كري البد 
من االحتفاء اأي�ص��ا برجال االقت�ص��اد بب�صاطة 
ن�صاهد رابطة امل�صارف اخلا�صة تكافح غ�صيل 
االم��وال ومتوي��ل االره��اب واملافي��ات بينما 
يتع��ني علين��ا اأن نت�ص��اءل عن ال�ص��بب يف عدم 
اإعطاء اهتمام كاٍف لوجود �صحافة اقت�صادية 
م��ن اأجل مواجهة اأزمة اقت�ص��ادية ، فاإىل وقت 
ظهور الدالئل االأوىل لعدم اال�صتقرار املايل يف 
العديد من الدول التي حتاول حتقيق توحيد يف 
اخلط��اب االعامي لك��ن اال�ص��رتاتيجيات التي 
و�صعت من خال برنامج امللتقى االقت�صادي 
�ص��يمتد اىل دول عربي��ة ودولي��ة وتكمن اأهمية 
ه��ذا اللق��اء يف كون��ه االأول م��ن نوع��ه عل��ى 
م�ص��توى العراق اإمن��ا ياأتي يف وق��ت اأحوج ما 
نك��ون في��ه اإىل اإع��ام اقت�ص��ادي متخ�ص���ش 
نا�صج يعي دوره املهم واملوؤثر يف الك�صف عن 
مكام��ن اخللل البنيوي الذي يعانيه االقت�ص��اد 
العراقي عموما ويتعني على اجلهات احلكومية 
وخا�ص��ة دعوة رئي�ش جمل�ش ال��وزراء اىل دعم 
هذه املب��ادرة التي اطلقتها رابطة امل�ص��ارف 
اخلا�ص��ة التي �ص��لطت ال�ص��وء عل��ى الكثري من 
االخط��اء وتق��دمي اق��رتاح واحلل��ول الناجع��ة 
ملعاجلته وعب��ور االأزمة املالي��ة التي مير بها 
بلدنا االآن ب�صبب انخفا�ش اأ�صعار النفط عامليا 

يف حني قالت �رشكة االت�صاالت املتنقلة )ZAIN(، اإن �رشكة 
زين العراق،ت�صلمت مطالبة من هيئة االعام واالت�صال العراقية 
بتنفيذ قرار جلنة اال�صتماع يف الهيئة ب�صداد 100 مليون دوالر 
غرامة،طالب عدد من املواطنني احلكومة بالغاء عقود �رشكات 
بينما   ، العراقيني  جيوب  ا�صتنزفت  لكونها   ، النقال  الهاتف 

خدماتها ت�صري من �صيء اىل اأ�صواأ ، ح�صب راأيهم.
وعر مواطنون يف احاديث عن ا�صتيائهم البالغ من اخلدمات 
التي تقدمها ال�رشكات الثاث ) ا�صيا �صيل وزين العراق وكورك 
هذه  ا�صتغال  ملنع  رادع��ة  ب��اج��راءات  احلكومة  مطالبني   ،  )

ال�رشكات للمواطن.
وقال املواطن رائد ال�صبوط " ان خدمة �رشكات الهاتف النقال 
�صيئة جدا ، م�صريا اىل انه يحمل اربعة اجهزة من اجل تاأمني 
خارج   / عبارة  ان   ": وا�صاف  ج��دوى.  دون  من  لكن  ات�صال 
لنا  مرافقة  ا�صبحت  االت�صال/  يف  و/خطاأ  اخلدمة/  نطاق 
:" ال نعرف �صببا واحدا يجعل  ". وتابع  عندما نريد ان نت�صل 
ان  اذ   ، للمواطنني  املطلوبة  اخلدمة  تقدم  ال  ال�رشكات  هذه 
خدمتها ت�صري من �صيء اىل ا�صواأ ، وان ال�صهرين املا�صيني �صهدا 

ا�صواأ هذه اخلدمات من قبل �رشكتي ا�صيا �صيل وزين العراق ".
ودعا احلكومة وجمل�ش النواب اىل " ان يكونا اكرث حر�صا على 
املواطن  وجدت  التي  ال�رشكات  هذه  ا�صتغال  ملنع  املواطنني 
 " العراقي �صيدا �صها للربح ب�صبب عدم وجود من يدافع عنه 

ح�صب قوله.
وكانت �رشكة زين اكدت يف بيان، اأنها قررت تقدمي طعن اأمام 
املحكمة التجارية العراقية، واإثارة م�صاألة عدم د�صتورية املادة 
يف قانون االت�صاالت التي حت�صن قرارات املجل�ش من الطعن.

بقرار  املحكمة  من  بالطلب  �صتقوم  اأنها  ال�رشكة  واأكدت 
مينع الهيئة بالقيام باأي اإجراءات تنفيذية 

حتى  امل��ب��ل��غ  ل��ت��ح�����ص��ي��ل 
من  االنتهاء 

الغرامة  حكم  تاأييد  مت  املا�صي،  يوليو   14 الطعن.ويف  ق�صية 
دوالر. مليون   100 مببلغ  العراق"   - "زين  بحق  ال�صادر 
واالت�صاالت  االإع��ام  لهيئة  التابعة  اال�صتماع  جلنة  وكانت 
اأ�صدرت قراراً، يف 13 يوليو 2016، يق�صي بتاأييد قرار الرئي�ش 
امُل�صار  الغرامة  بفر�ش  واالت�صاالت  االإعام  لهيئة  التنفيذي 

اإليها.
اال�صتئناف  حمكمة  اإن  املا�صي،  فراير  نهاية  "زين"  وقالت 
العراقية قررت ا�صتكمال التدقيق وتاأجيل اجلل�صة حتى تاريخ 8 

مار�ش 2016، متوقعة عدم �صدور حكم يف تلك اجلل�صة.
»اأث��ري-  اإن  املا�صي،  دي�صمر  منت�صف  يف  »زي��ن«  وذك��رت 
باأنها تبلغت بتاريخ 23 نوفمر 2015 بقرار  اأفادت  العراق« 
�صادر عن حمكمة التمييز يف العراق يق�صي برد التمييز املقدم 
من �رشكة »اأثري« يف واحدة من الدعاوى القائمة والتي تهدف 
لل�رشكة  عائدة  م�رشفية  ح�صابات  على  باحلجز  قرار  رفع  اىل 

ا�صتيفاًء ملبلغ ال�رشيبة املقدر مبا يعادل 187 مليون دوالر.
من جانبه يقول املواطن اثري حمدان اال�صدي ان خدمات الهاتف 
يف العراق النقال لي�صت بامل�صتوى املطلوب وال تقدم اجليد من 
�صعر  ارتفاع  حول  ترتكز  املعاناة  كذلك  ال�صوت،  رداءة  حيث 
�صعر  من  اك��رث  تكون  بحيث   ، اخ��رى  اىل  �رشكة  من  املكاملة 
املكاملة داخل ال�صبكة نف�صها اما االعامي احمد العاق يقول 
املواطن  على  تتحايل  العراق  يف  النقال  الهاتف  �رشكات  ان   :
كامل  ب�صكل  الدقيقة  احت�صاب  عدم  خال  من   ، خمتلفة  بطرق 
وامنا يتم يف اغلب االحيان ا�صتقطاع جزء من الدقيقة الواحدة 

، هذا باال�صافة اىل وجود حالة ماآ�صاوية حت�صل 
 ، او االعياد  الدينية  يف املنا�صبات 

حيث يقوم امل�صرتك 

املر�صل  اىل  لكنها مل ت�صل  التهنئة  او  التعزية  ر�صائل  بار�صال 
وحتدث   ، ر�صالة  كل  مقابل  ر�صيد  ا�صتقطاع  جانب  اىل  اليه 
هذه احلالة خا�صة بني �صبكة واخرى ، وا�صاف العاق اىل ان 
اىل  بالتقرب  خمالفاتها  على  بالتغطية  تقوم  ال�رشكات  اغلب 
امل�صوؤولني او املوؤ�ص�صات االعامية من خال دعم تلك الو�صائل 
باالعانات او باخلطوط جمانا او غريها من اال�صاليب ، مقابل 
"لو  ظلم املواطن وعدم توفري اخلدمة الائقة واجليدة . وتابع 
نظرنا اىل �رشكات الهاتف النقال وخدماتها يف دول العامل او 
موجودة  غري  عديدة  خدمات  جتد  فاننا  او�صطية  ال�رشق  حتى 
حتددها  والتي  وحت��دث(  )ا�صغط   BBT خدمة  مثل   ، عندنا 
ال�رشكات  لها  التي روجت  ال�رشكات مب�صافة 150/100 مرتا 
ثم الغيت النها تت�صبب بخ�صائر مادية لل�رشكات ، كذلك اليوجد 
ان  يذكر   . وغريها  للمكاملة  موحدة  لت�صعرية  حكومي  �صابط 
وطنية  �رشكة  ان�صاء  على  عازمة  العراقية  االت�صاالت  وزارة 
جيا  وتطرح  املواطنني  معاناة  من  لتحد  النقال  للهاتف 
جديدا من اخلدمات الهاتفية ،ولتكون ذات مردود ي�صاف اىل 
لوحت  وقد   . الدولة  ميزانية  يف  وت�صاهم  للبلد  القومي  الناجت 
جلنة اخلدمات واالإعمار الرملانية ب�صدور عقوبات �صد ثاث 

مل  حال  يف   ، العراق  يف  عاملة  النقال  للهاتف  �رشكات 
حتمل  وهمية  خلدمات  الرتويج  عن  تكّف 
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للت�ص��نيف  فيت���ش  توقع��ت وكال��ة 
االئتم��اين، من��و االقت�ص��اد العاملي 
  2017 ع��ام  يف   2.9% بن�ص��بة 
الع��ام  يف   2.5% نح��و  مقاب��ل 
املا�ص��ي. واأرجع��ت فيت���ش، النم��و 
املتوق��ع اإىل تع��ايف اال�ص��تثمارات 
ال�صيا�ص��ات  وحت�ص��ن  االأمريكي��ة 
املالي��ة املتبع��ة يف اأ�ص��واق ال��دول 
املوؤث��رة، ف�ص��ا ع��ن انته��اء حالة 

الركود يف رو�صيا والرازيل.
واأ�ص��افت فيت���ش يف مذكرة بحثية، 
اأنه على الرغم من حت�ص��ن االقت�صاد 
النم��و يف االحت��اد  اأن  اإال  العامل��ي 
االأوروب��ي قد ينخف���ش اإىل 1.4% 
يف العام اجلاري مقابل %1.6 يف 

.2016

�ص��جلت اأ�ص��عار الذهب عيار 21 يف 
االأ�ص��واق املحلية، ال�ص��بت، ارتفاعا 
للمثق��ال  دين��ار  األ��ف   198 بل��غ 
األف��ا   196 بل��غ  اأن  بع��د  الواح��د، 
للمثقال.وبلغ �ص��عر الذهب من عيار 
21، اليوم، 198 الف، و90 ديناراً 
عراقيًا.ي�صار اىل ان، املثقال الواحد 

من الذهب ي�صاوي خم�صة غرامات.

تراجعت اأ�صعار خام النفط االأمريكي 
خال التداوالت بينما ارتفع الدوالر 
مقاب��ل اأغل��ب العم��ات الرئي�ص��ية، 
من�ص��ات  بيان��ات  ترق��ب  و�ص��ط 
التنقيب عن النفط اخلام يف اأمريكا.
م�ص��اًء   5:39 ال�ص��اعة  وبحل��ول   
بتوقيت جرينت�ش تراجع خام النفط 
االأمريك��ي ناميك���ش ت�ص��ليم مار�ش 
بن�صبة %1.73 لي�صل �صعر الرميل 
خا���رشا  دوالراً،   52.85 نح��و  اىل 
برن��ت  خ��ام  �ص��نتا.وانخف�ش   89
بن�ص��بة %1.92 عند �ص��عر 55.16 
دوالراً فاق��دا نح��و 1.08 دوالر.يف 
املقابل ارتفع موؤ�رش الدوالر بن�ص��بة 
100.63 نقطة، وهو  اإىل   0.11%
م��ا زاد م��ن ال�ص��غوط على ال�ص��لع، 

ومن بينها النفط.

الموطنون يشكون رداءة خدماتها.. 

الحكومة تطالب شركة اتصاالت واحدة بسداد 100 مليون دوالر!

متخصصون: اإلعالم المحايد يساهم في بناء اقتصاد متين على أسس صحيحة

برعاية رابطة امل�صارف 
اخلا�صة العراقية اأقام 

ملتقى االإعالم االقت�صادي 
من اأجل �صناعة القرارات 
االقت�صادية حتت عنوان 

�ر�ؤية  �صاملة  نظرة  “بني 
طموح بح�صور الدكتور 

علي حم�صن العالق حمافظ 
البنك املركزي العراقي .

 بغداد – خاص 

 بغداد – خاص 

بغداد ــ متابعة

المــواد

المــواد

الغذائية

اإلنشائية

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

1500
1250
1000
2000
2500
1750
2500
3000
2000
2000
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


