
التزايد ال�شكاين وحت�شن احلالة املعا�شية للفرد العراقي  
وم�شتمرة  رائجة  �شوقا  ال�شيارات  �شوق  من  جعال    ,
ال�شوق ك�شادا  حتى وان كانت هناك اوقات عانت تلك 
وقلة  املالية  كاالزمة  االقت�شادية  االو�شاع  ب�شبب 
تلك  ل�شد  عراقية  �شناعة  ت�شتوجب  وبذلك  ال�شيولة 
احلاجة املتنامية والطلب امل�شتمر لل�شوق والو�شول اىل 
الدول  الفائ�ض كحال بقية  االكتفاء والطموح بت�شدير 
دعم   ثم  ومن  وتركيا  واملغرب  واملك�شيك  اي��ران  مثل 
عمل ال�رشكة العامة ل�شناعة ال�شيارات من خالل دعم 

االنظمة والقوانني واعفائها من الر�شوم الكمركية
ال�شيارات  ل�شناعة  العامة  ال�رشكة  اإعالم  مدير  وقال 
اإن   :  ) اجلورنال   ( به  خ�ض  حديث  يف  ال�شبلي  حيدر 
تفعيل  قانون  التعرفة  الكمركية  يجب ان يفر�ض على 
ا�شترياد ال�شيارات اجلاهزة لال�شتخدام  كال�شيارات التي 
يتم ا�شتريادها من الدول املجاورة كال�شيارات االيرانية 
وال�شيارات التي ت�شتورد من امريكا وال�شني وال�شيارات 
,  ولي�ض فر�ض الر�شوم وال�رشائب على املواد  الكورية 
التي تدخل يف �شناعة ال�شيارات  ,  الفتا 
فر�ض  اأن  اىل  النظر 

تلك ال�رشائب معوق رئي�شي ي�شاف اىل املعوقات التي 
تواجه عمل ال�رشكة العامة  ل�شناعة ال�شيارات. 

و ا�شاف :   ان فر�ض تلك الر�شوم وال�رشائب  يتحملها 
امل�شتثمر ومن ثم تنعك�ض على املواطن  من خالل زيادة 
قانون  بتفعيل  مطالبا   , لل�شيارات   ال�شعرية  القيمة 
لال�شتخدام  اجلاهزة   ال�شيارات  على  الكمركية  التعرفة 
ولي�ض املواد الداخلة  يف ت�شنيع وجتميع ال�شيارات على 
ان يكون هناك  اإعفاء ر�شمي على تلك  املواد من اجل 
يف  قدرتها  وتنمية  الوطنية   لل�شناعة  ت�شجيع  عملية 
واملختلفة   لل�شيارات  القوي  اال�شتريادي  اخلط  جمابهة 

املنا�شيء وهذا ما ي�شاعد يف تطوير تلك ال�شناعة .
ال�شيارات  ل�شناعة  العامة  ال�رشكة  اأن   : ال�شبلي  وتابع  
اأبرمت عدة عقود ت�شل اىل ع�رشين عقدا ا�شتثماريا مع 
الفرن�شية  رينو  �رشكة  مثل   خمتلفة   عاملية  �رشكات 
و�رشكة  االملانية  دملر  و�رشكة   , ال�شاحنات  لت�شنيع  

فان ال�شويدية 
�شيارات   جمال  يف  عقودا   هناك  ان  اىل  النظر  الفتا 
ال�شالون و البيك  اآب  احلقلية , ما ت�شمى بعقود م�شاركة 
والتي   , والكورية  وااليرانية  ال�شينية  ال�رشكات  مع 
ال�شيارات  ل�شناعة  العامة  ال�رشكة  مع  حاليا  تعمل 
ومبختلف انواعها واحجامها , منها احلقلية والبيك اب 
و�شيارات ال�شالون ,  وبني : ان عقود امل�شاركة ت�شمح 
معينة  �رشكة  اأن  اي  للغري  بالت�شنيع 
با�شترياد  ت��ق��وم 

املواد االولية  لل�شيارات وهذا ما نقوم به يف ال�رشكة 
اي  والت�شنيع  التجميع  من  ال�شيارات  ل�شناعة  العامة 
ولها  والتقنية  الفنية  اخلدمات  ال�رشكة  تلك  تتحمل 
غيابا   هناك  ان  اىل  م�شريا   , االرب��اح  تلك  من  ن�شبة 
للدعم احلكومي ل�شناعة ال�شيارات ونحن ب�شدد ان�شاء 
م�شنع متكامل ل�شناعة �شيارة عراقية يف حال حتقق 
والتوجه  العقود  تلك  جميع  الغاء  �شيتم  امل�رشوع  هذا 
ل�شناعة �شيارة عراقية خال�شة  , وان  هناك جمموعة 
القرارات امل�رشعة حلماية املنتج الوطني وامل�شتهلك ال 
حتمل  يف طياتها تفعيال  حقيقيا اي بني مدة واخرى 

يتم التوقف بالعمل بتلك االنظمة والقرارات  . 
ال�شيارات هي �شناعة  ان �شناعة   : اىل  ال�شبلي  وا�شار 
عاملية بعد �شناعة النفط لذا نطالب بالدعم  احلكومي 
ال�شناعة  بتلك  النهو�ض  اج��ل  من  امل�شتوى  العايل 
�شخ  اىل  حت��ت��اج  العراقية  ال�شوق  ان   وخ�شو�شا 
ال�شكاين  التزايد  ب�شبب  م�شتمرة  مدد  وعلى  ال�شيارات 
وحت�شن احلالة املعا�شية للفرد العراقي وبذلك ت�شتوجب 
والطلب  املتنامية  احلاجة  تلك  ل�شد  عراقية  �شناعة 
والطموح  االكتفاء  اىل  وال��و���ش��ول  لل�شوق  امل�شتمر 
اي��ران  مثل  ال���دول  بقية  ك��ح��ال  الفائ�ض  بت�شدير 

واملك�شيك واملغرب وتركيا . 
من جهته قال اخلبري ال�شناعي ها�شم ذنون االطرقجي 
هناك  ان   :  ) اجلورنال   ( به  خ�ض  �شحفي  حديث  يف 
فقرة يف قانون التعرفة الكمركية تن�ض على ان املواد 
الر�شم  من  معفية  ال�شناعة  يف  تدخل  التي  االولية 
الكمركي اما املواد الن�شف م�شنعة 
ف����ان ال��ر���ش��م 

الكمركي يفر�ض من خم�شة اىل ع�رشة باملئة  , مبينا ان 
ال�رشكة العامة ل�شناعة ال�شيارات  يجب اأن حتدد كمية 
ا�شتفادتها من تلك ال�شيارات عن طريق املواد املنتجة 
وهذه تقدر من قبل وزارة ال�شناعة والتي تعمل بدورها 
بتلك  بالتعريف  النوعية  وال�شيطرة  التقيي�ض  جهاز  مع 
املواد الداخلة اىل العراق والتي �شوف ت�شكل ن�شبة جيدة 

من انتاج ال�شيارات يف البالد .
22 ل�شنة    وا�شاف : ان قانون التعرفة الكمركية رقم 
ميكن  ال  وبالتايل  النقاط  تلك  جميع  و�شح   2010
ل�شناعة  العامة  وال�رشكة  القانون  على  االلتفاف 
للتقي�ض  العام  اجلهاز  موافقة  اخ��ذ  عليها  ال�شيارات 
وال�شيطرة النوعية يف حتديد نوعية  املواد التي تدخل  
يف ت�شنيع ال�شيارات وقد متت مناق�شة هذا القانون يف 
املنظمة التجارية العاملية وو�شوح نقاطه  , مبينا ان 
تفعيل هذا القانون وحتديد انظمته �شي�شاعد يف زيادة 

مبيعات ال�شيارات وتفعيل ال�شناعة الوطنية .
اكدت  ال�شيارات  ل�شناعة  العامة  ال�رشكة  اأن  اىل  ي�شار 
اأثر يف مبيعاتها, موؤكدا ان ال�رشكة  اأن قرار ال�رشيبية 

�شت�شتعيد ن�شاط مبيعاتها خالل العام احلايل
وقال املدير العام لل�رشكة عدنا احمد رزين يف حديث 
�شحفي : ان قرار ال�رشيبة على ال�شيارات اأثر ب�شكل كبري 
يف مبيعات ال�رشكة خالل العام املا�شي واي�شا احلايل, 
ب�شبب ان ال�رشكة تعمل اليوم مبواد مكملة لل�شيارة يتم 
ا�شتريادها من خالل عقود وهذه فر�شت عليها �رشيبة, 
املكثفة  ات�شاالتها  وبعد  ال�رشكة  ان  رزي��ن  وا�شاف 
ح�شلت على اإعفاءات �رشيبة من دخول املواد االأولية 
عودة  هنالك  تكون  ان  نتوقع  لذا  للمركبات  امل�شنعة 

ال�شتعادة ن�شاطات ال�رشكة من املبيعات .
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قضاء الفاو يرفض طرح مشروع 
خصخصة الكهرباء

مطالبات بالتحقيق في تضخم الغرامات 
بحق المتعثرين بدفع القروض 

 اأعل��ن م���رشف الرافدين ا�شداره اح��دى ادوات الدف��ع االلكرتوين ملوظفي 
املديري��ة العامة لرتبي��ة القاد�شية من اجل ت�شلم رواتبه��م ال�شهرية عربها 

الخت�شار روتني التداول بالعملة النقدية 
وق��ال املكت��ب االعالمي للم�رشف يف بي��ان �شحفي : ان��ه ا�شدر اكرث من 
500 بطاق��ة �شم��ن ادوات الدف��ع االلك��رتوين ملوظف��ي تربي��ة حمافظة 
القاد�شية وتوطني رواتبه��م يف ح�شابات الكرتونية خا�شة لت�شلم رواتبهم 
ال�شهري��ة ,  واو�ش��ح البي��ان : ان امل���رشف ا�ش��در اح��دى ادوات الدف��ع 
االلك��رتوين ملوظف��ي مكت��ب املفت�ض الع��ام ل��وزارة االت�ش��االت وموظفي 

مديرية ات�شاالت حمافظة مي�شان 
وتاب��ع البي��ان : ان ه��ذه اخلطوة ته��دف اىل تقليل الت��داول بالنقد اليدوي 
واحل��د م��ن عمليات ال�رشق��ة وال�شطو عل��ى رواتب املوظف��ني وال�شيما عند 

نقلها من فروع امل�رشف اىل الدوائر احلكومية.

ك�ش��ف م�شدر يف املجل�ض املحلي لق�ش��اء الفاو عن طرد م�شتثمر يف قطاع 
خ�شخ�شة الكهرباء جاء اىل الق�شاء .

وق��ال امل�ش��در ملرا�ش��ل اجلورن��ال ني��وز "ان اأهايل ق�ش��اء الف��او رف�شوا 
م���رشوع اخل�شخ�شة وطلبوا من امل�شتثمر اخل��روج من الق�شاء حيث كانوا 
غا�شب��ني من ق��رار خ�شخ�شة قط��اع الكهرباء يف ظل الظ��روف املعي�شية 

ال�شعبة الهايل الق�شاء".
وق��ال املواطن عبداهلل الن���رشاوي للجورنال ان اأه��ايل الق�شاء �شينظمون 
تظاه��رات يف الق�شاء �شد م�رشوع خ�شخ�ش��ة الكهرباء مطالبني احلكومة 
االحتادي��ة واملحلي��ة باإع��ادة النظ��ر بق�شي��ة امل���رشوع الذي يثق��ل كاهل 

املواطن الب�رشي .

دع��ت ع�ش��و جمل�ض حمافظ��ة دياىل جن��اة الطائ��ي اىل فت��ح حتقيق يف 
ا�شب��اب ت�شخ��م الغرام��ات املالي��ة بح��ق املتعرثي��ن يف دف��ع القرو���ض 
مل�ش��ارف حكومي��ة داخل املحافظ��ة, يف حني دعت اىل اطف��اء القرو�ض 

بحق ع�رشات من  �شهداء االرهاب . 
وقالت الطائي يف حديث �شحفي : اإن الع�رشات من مواطني دياىل فوجئوا 
بت�شخم غ��ري طبيعي يف الغرامات املالي��ة املفرو�شة عليهم عن تعرثهم 
بدف��ع القرو���ض املالية للم�ش��ارف احلكومية, الفتة النظ��ر اىل اأن التعرث 
ج��اء ب�شب��ب تداعيات اح��داث حزي��ران 2014 ونزوح اغلبه��م اىل خارج 
دي��اىل, وطالبت الطائ��ي ب�رشورة مراع��اة طبيعة االو�ش��اع االمنية يف 
دي��اىل من قب��ل امل�شارف احلكومي��ة وفتح حتقيق �شف��اف لبيان ا�شباب 
تخ�ش��م الغرامات املالي��ة للمتعرثين, م�ش��رية اىل اأن اأغلب املتعرثين هم 

نازحون ويف و�شع ان�شاين �شعب للغاية  
ودع��ت الطائ��ي اىل ���رشورة اطف��اء القرو���ض املالية بحق ع���رشات من 
�شهداء االرهاب الذين ي�شطر ذووهم اىل دفع تلك القرو�ض على عك�ض من 
حاالت الوف��اة الطبيعية او نتيجة احلوادث املروري��ة الذين يجري اطفاء 

قرو�شهم املالية
ويلج��اأ االالف م��ن مواطن��ي دي��اىل اىل القرو���ض املالي��ة للم�ش��ارف 
احلكومي��ة واخلا�ش��ة من اج��ل م�شاعدتهم يف متويل بع���ض امل�شاريع او 

دعم بناء منازل �شكنية

طالبت هيئ��ة ال�شياحة واالثار ب�رشورة ان تكون هنالك 
وقفة جادة لالثار العراقية وجعلها رافدا مهما من روافد 

ال�شياحة العراقية 
وذكر املدير الع��ام للمرافق ال�شياحية يف الهيئة حممود 
الزبي��دي : ان الع��راق يحمل تاريخا ميت��د اىل ع�شور ما 
قب��ل التاأري��خ ووج��وده فقط يعط��ي ب�شم��ة اقت�شادية, 
الفتا النظ��ر اىل ان هنالك من يبتعد عن تطوير ال�شياحة 

خا�شة ما يتعلق باالثار العراقية
واأك��د الزبيدي  : اأن على احلكوم��ة املركزية واحلكومات 
املحلي��ة اأن تقف جادة جتاه االثار العراقية واأن جتعلها 

من �شمن خطط ال�شياحة التي تروم احلكومة تطويرها 

ولف��ت النظ��ر اىل :  ان احلكومات املحلي��ة لها دور كبري 
وممي��ز يف تطوي��ر اث��ار حمافظاته��ا لتجعله��ا م��وردا 
اقت�شادي��ا مهم��ا لها .  ي�ش��ار اىل ان االدارة املحلية يف 
ق�ش��اء اجلباي���ض مبحافظة ذي ق��ار �شجل��ت وفود اكرث 
من �شتة االف �شائ��ح خالل يوم واحد اىل االهوار, بينما 
�ش��وت جمل���ض املحافظ��ة على ت�رشي��ع قان��ون لتنظيم 
ال�شياحة.  وقال قائممقام ق�شاء اجلباي�ض بديع اخليون 
يف ت�رشي��ح �شحف��ي :  ان مناط��ق االه��وار يف ق�ش��اء 
اجلباي���ض �شه��دت تواف��د �شتة االف �شائ��ح يف يوم واحد 
مبنا�شبة اعياد نوروز املا�شية , وهي ظاهرة تعد االوىل 
م��ن نوعه��ا  خ�شو�شا بع��د ادراجها عل��ى الئحة الرتاث 

العاملي. 
وب��ني ان تزاي��د اع��داد ال�شائح��ني لتل��ك املناطق خالل 

الع��ام احلايل يبني مدى اهمية تلك املواقع التي تعد من 
اهم املنتجع��ات الطبيعية يف البالد, مردفا بان االهوار 
�شه��دت توافد اعداد كبرية من طلب��ة وا�شاتذة اجلامعات 
وموظف��ي وزارات الدول��ة واال���رش من حمافظ��ات بغداد 
وكربالء وبابل واملحافظ��ات املجاورة االخرى. وتوقع 
اخلي��ون حتقي��ق اي��رادات مالي��ة كب��رية فيم��ا ل��و متت 
اال�شتف��ادة م��ن تل��ك املواق��ع بال�شكل االمث��ل من خالل 
ايجاد ط��رق وو�شائل جدي��دة لتطوي��ر ال�شياحة يف هذه 
املنطق��ة, الفت��ا االنتب��اه اىل وج��ود بع���ض املعوق��ات 

املتمثلة بعدم وجود من�شاآت او مرافق �شياحية. 
يف غ�شون ذل��ك, قال نائب رئي�ض جمل�ض ذي قار طعمة 
اال�ش��دي يف ت�رشيح �شحف��ي : ان املجل�ض �شوت خالل 
جل�شت��ه االعتيادي��ة عل��ى ع��دد م��ن املق��ررات املدرجة 

�شمن جدول اعمال��ه يف مقدمتها الت�شويت على قانون 
تنظي��م ال�شياح��ة بعد مناق�شته وقراءته م��ن قبل اع�شاء 
املجل���ض, مبين��ا ان القان��ون يهدف اىل تنظي��م املواقع 
ال�شياحي��ة واالثري��ة وتوف��ري اخلدمات والبن��ى التحتية 
فيه��ا, خ�شو�شا ان املحافظة مقبلة على ن�شاط �شياحي 
اث��اري يتمث��ل با�شتقب��ال الوفود من الديان��ة امل�شيحية 
اور االثري��ة. ويف  ابراهي��م )ع( وزق��ورة  النب��ي  لبي��ت 
ال�شياق نف�شه, اك��د رئي�ض اللجنة االقت�شادية يف جمل�ض 
ذي ق��ار ر�شي��د ال���رشاي, ان هن��اك جه��دا م�ش��رتكا م��ع 
جلنت��ي ال�شياحة واالثار والقانوني��ة ل�شياغة جملة من 
الت�رشيع��ات التي تنظم العملي��ة ال�شياحية يف املحافظة 
ودخ��ول ال�شائح��ني وجتع��ل من ه��ذا القط��اع ذا مردود 

مايل مهم. 

اأعلن��ت ال�رشك��ة العامة للموانئ, اأم���ض الثالثاء, اأن فرق 
مكافح��ة التلوث التابع��ة لها متكنت م��ن ال�شيطرة على 
ت���رشب خملف��ات نفطية يف مي��اه �شط الع��رب, يف حني 
ذك��رت دائ��رة حماي��ة وحت�ش��ني البيئ��ة يف الب���رشة اأن 
املخلفات ت�رشبت م��ن حمطة الإنتاج الطاقة الكهربائية 

�شبق واأن مت فر�ض غرامة مالية عليها لل�شبب نف�شه.

وق��ال مدي��ر دائرة حماي��ة وحت�شني البيئ��ة يف الب�رشة 
اأحم��د حن��ون , اإن "فرقنا الرقابي��ة ر�شدت ت�رشب كمية 
من النف��ط االأ�شود من حمط��ة النجيبي��ة الغازية الإنتاج 
الطاقة الكهربائية اىل نه��ر جماور للمحطة يت�شل ب�شط 
الع��رب", مبينًا اأن "اال�شتجابة كان��ت �رشيعة بالتن�شيق 
م��ع ال�رشكة العامة للموانئ, حيث متت حما�رشة البقعة 
با�شتخ��دام حواج��ز مطاطي��ة, والو�ش��ع حالي��ًا حت��ت 

ال�شيطرة متامًا".

ولفت حن��ون النظر اىل اأن "فري��ق مكافحة االن�شكابات 
النفطي��ة يف املنطق��ة اجلنوبية عقد اجتماع��ًا من اإدارة 
املحط��ة, وطالبه��ا بتفعي��ل ق�ش��م البيئ��ة التاب��ع له��ا, 
وجتهي��زه باملواد وامل�شتلزمات الت��ي ت�شتخدم ملعاجلة 
ح��االت التلوث", م�شيف��ًا اأن "مديرية البيئ��ة �شبق واأن 
فر�ش��ت على املحطة نف�شها غرام��ة مالية ب�شبب حادث 

ت�رشب م�شابه ح�شل يف العام املا�شي".
م��ن جانب��ه, ق��ال مدي��ر ق�ش��م االإع��الم والعالق��ات يف 

ال�رشك��ة العامة للموان��ئ اأمنار ال�ش��ايف, اإن "فريقًا من 
ق�ش��م التفتي�ض البحري و�شعب��ة مكافحة التلوث البحري 
�ش��ارع اىل مكافحة بقعة زي��ت من�شكبة يف �شط العرب", 
مو�شح��ًا اأن "العملي��ة ت�شمن��ت اإيق��اف حمطتي املعقل 

والكرمة لت�شفية املياه حلني اكتمال املعاجلة".
واأ�ش��ار ال�ش��ايف اىل اأن "فريق مكافح��ة التلوث حا�رش 
البقع��ة بحواج��ز مطاطية ملن��ع انت�شاره��ا, واأي�شًا قام 

بر�ض مواد تعالج امللوثات النفطية".

هيئة السياحة تطالب 
بوقفة جادة لالهتمام باآلثار

البيئة والموانئ تعلنان السيطرة على تسرب مخلفات نفطية من محطة للكهرباء في البصرة

مصرف الرافدين يصدر أدوات للدفع 
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