
 واك��ر م� يكون يف م���آمت االربعينية متوجهة 
اىل زي���رة ق��ر املي��ت يف النج��ف اال���رف ، 
واي�س��� يف املن��سب���ت الديني��ة والتوج��ه اىل 
زي���رة مراق��د االولي���ء وال�س�حل��ن وبع���ض 
املزارات واملق�م�ت، واي�س� بع�ض املن��سب�ت 

ال�سخ�سية االخرى.
ال�سف��رات  ب�ق�م��ة  الرتبي��ة  وزارة  و�سمح��ت   
املدر�سي��ة يف �سوء موافق��ة املديري�ت الع�مة 
التي خولته� بذلك، �سمن �روط معينة الزمت 
به��� ادرات املدار���ض وف��ق الرقع��ة اجلغرافي��ة 
الرتفي��ه  ب�م�ك��ن  وااللت��زام  املدار���ض  لتل��ك 
الت��ي يق�سدونه��� حف�ظ� على �سالم��ة الطلبة، 
كذل��ك ح��ددت الفئ���ت العمري��ة الت��ي ي�سم��ح 
له��م ب�لذه���ب يف ال�سف��رة ال�سيم��� ملدار���ض 
االبتدائية حي��ث االعم�ر ال�سغرية والتي تكون 
�سغرية جدا على تل��ك ال�سفرات ،واي�س� حددت 
مديري�ت الرتبي��ة يف املح�فظ�ت اي�م� معينة 
ل�سفرات البن��ن واي�م� اخرى ل�سف��رات البن�ت 
عل��ى ان ال تك��ون خ���رج املح�فظ��ة، ويك��ون 
ي��وم االربع���ء خم�س�س� ملدار���ض البنن ويوم 
اخلمي�ض ملدار�ض البن���ت فقط، وقد �سملت هذه 
التعليم���ت املدار���ض االهلي��ة اي�س���، وت�سدر 
�سع��ب االن�سطة املدر�سية يف املديري�ت الع�مة 
للرتبي��ة كت�ب� ر�سمي��� يخ��ول االدارات ح�را 
القي���م ب�ل�سفرات وف��ق ال�سواب��ط والتعليم�ت 

ال�س�درة منه�.
ويب��دو اأن الربيع يف العراق ينع�ض كل �سيء يف 
احلي���ة وال يقت�ر على قط���ع دون اآخر، فمن 
���راء املالب���ض وتغيري االث���ث و�سبغ البيوت 
وجتدي��د طالئه��� اىل ك��رة االعرا���ض وقط��ع 
امله��ر وغريه� الكثري من املن��سب�ت، ومن اهم 
املن��سب���ت والت��ي ينتظره� اغل��ب املواطنن 
ال�سيم� طلبة املدار�ض ذك��وراً واأن�ثً� ومالك�ت 
اىل  واخل��روج  املدر�سي��ة  ال�سف��رات  تدري�سي��ة 
املتنزه�ت، فح��ن يفتح الربيع ب�به من جديد 
كل ع���م وتب��داأ االحتف���الت ب�أعي���د الن��وروز 
والت��ي ت�ستم��ر اأ�سبوع��� ك�مال، تنتع���ض الكثري 
من القط�ع�ت يف مدينة الن��رية منه� قط�ع 
ال�سي�ح��ة والرتفيه وزي���رة االث�ر واالهوار يف 
املن�ط��ق الن�ئي��ة واحلدودي��ة واأي�س��� قط���ع 

م�س�حب��ً�  انتع��س��ه  يك��ون  ال��ذي  الفن���دق 
لقط���ع ال�سي�حة،واأي�س��ً� ينتع�ض قط���ع النقل 
واملوا�س��الت احلكومي��ة واالهلي��ة حيث تقوم 
الكروب���ت وادارات املدار���ض بت�أجري ب��س�ت 
النق��ل الكب��رية والت��ي ت�ستوع��ب اأك��ر من 60 
راكب���، ا�س�ف��ة اىل نقل احلق�ئ��ب وم�ستلزم�ت 

ال�سفرة.
"ه��ذا دريولن��� الورد .... ه�س��ة يو�سلن� ويرد" 
هذه م��ن اقدم االه�زي��ج التي يردده��� الطلبة 
يف �سفراته��م املدر�سي��ة مدح��� ب�ل�س�ئق الذي 
يتم�ي��ل مع نغ�م�ت الطلب��ة، الذين خرجوا من 
قف���ض الدر�ض اىل �سم���وات احلدائق واملالعب 

وف�س�ء االهوار وجم�لي�ت االث�ر ال�سومرية.
 واب��دى عدد م��ن �س�ئقي �سي���رات نقل الرك�ب 

الكب��رية والتي يطلق عليه��� �سعبي� "املن�س�آت" 
ارتي�حه��م له��ذا املو�س��م ال��ذي يعو�سه��م عن 
االي���م ال�سعبة التي ال يج��دون فيه� عمال وقد 
ا�س�به��م االهم�ل وب�رت جت�رتهم ب�سبب كرة 
ال�سي���رات الداخل��ة للب��الد وا�ست��رياد �سي�رات 
اج��رة حديث��ة ومتط��ورة وذات �رع��ة ع�لي��ة 
واي�س��� مريح��ة، م��� ادى اىل تده��ور قط�عهم 
ب�س��كل كبري وب��داأ ب�العتم�د على م��� جتود به 
كل من��سب��ة ديني��ة او اجتم�عي��ة او من��سب�ت 
االف��راح ك�العرا���ض وغريه� اأم��� عملهم ب�سكل 
منظم داخل الكراج�ت فلم يعد له اي اثر ب�سبب 
ع��زوف ال��رك�ب ع��ن ال�سع��ود يف �سي�راته��م 
ب�سب��ب قدمه� اوال وكرة الرك�ب واعداهم التي 
ت�سل اىل 45 راكبً� مع ان اجرته� زهيدة جداً .

وترتاوح اجرة الب��ض من اقرب نقطة عن مركز 
املدين��ة وبن احدى نواحي املح�فظة للذه�ب 
يف �سفرة مدر�سي��ة او ج�معية واي�بً� اىل نقطة 
االنطالق م� ب��ن 300 الف دين�ر و 350 الف 
دين���ر اي م��� يع���دل 250 $ . بينم��� تك��ون 
اجرته� ملرافق��ة الوف��ود اىل املن�طق االث�رية 

اكر من 500 $ لليوم الواحد .
بتحوي��ر  ق�م��وا  املواطن��ن  بع���ض  اأن  يذك��ر 
ال�سي���رات الب��س���ت م��ن ا�ستخدامه��� يف نقل 
ال��رك�ب اىل نقل اعالف احليوان�ت واملنتج�ت 
الزراعية ويف موا�سم احل�س�د، او نقل الب�س�ئع 
واخل�روات والفواكه من "�س�ح�ت البيع" اىل 
املح���ل التج�ري��ة او لنقل املي�ه م��ن م�س�در 

املي�ه اىل املن�طق البعيدة والن�ئية .

 ق�ل��ت ع�س��و جلن��ة االقت�س���د واال�ستثم���ر الني�بي��ة ميث���ق 
احل�م��دي يف ت�ري��ح خ�س��ت ب��ه ) اجلورن���ل ( :  ان نق���ض 
التخطيط اال�سرتاتيجي داخل احلكومة احد اال�سب�ب التي توؤدي 
اىل توقف امل�س�ريع املختلفة ويف جم�الت متعددة ك�مل�س�ريع 
ال�سن�عي��ة والزراعي��ة وحتى م�س�ريع بن�ء البن��ى التحتية وال 
يوج��د هن�ك تخطي��ط داخل الوزارات واليوج��د حتى يف وزارة 

التخطيط نف�سه� تخطيط منظم النع��ض االقت�س�د يف العراق 
وا�س�ف��ت :  لق��د مت تقدمي اقرتاح على التح�ل��ف الوطني ب�س�ن 
قرو���ض ع���م 2015 ال�سن�عي��ة والزراعي��ة الت��ي انطلقت ومل 
ت�أخ��ذ جمراه��� ال�سحيح ب���أن يتم التوجه ببقي��ة القرو�ض اىل 
بن���ء املدن ال�سن�عية ، يف املح�فظ�ت التي ممكن البن�ء فيه� 

ك�أن تكون متتلك موارد طبيعية او �سن�عية او مواقع اثرية 
وت�بعت : ان جلنة االقت�س�د واال�ستثم�ر ت�مل ب�ن تكون هن�ك 
روؤي��ة ا�ستثم�ري��ة وا�سح��ة وف��ق تخطيط  ا�سرتاتيج��ي منظم ، 
الفتة النظر اىل ان احلكومة تعلق �سم�عة الف�سل يف ادارة اخلط 
االقت�س���دي الوطني على قلة ال�سيول��ة امل�دية وازمة التق�سف 
ويف اجل�ن��ب االخر تطلق القرو�ض من خ��الل م�س�رف الدولة 

كم�رف الر�سيد والرافدين 
واك��دت : ان التخبط االداري وعملي�ت الف�س�د امل�يل والتق�طع 
ب��ن جمل���ض النواب والروؤي��ة احلكومية من خ��الل م� �رحت 
ب��ه وزراة التخطي��ط ب���ن هن�ك جت�ه��اًل للخطط الت��ي ت�سعه� 
الوزراة ومن ثم  �سهدن� �سي�ع� وهدرا م�لي� واغالقً� للم�س�ريع 

اخلدمية وال�سن�عية 
وا�س�ف��ت : احلكوم��ة وم��ن خ��الل اللج���ن االقت�س�دي��ة يف 
الرمل�ن اجتهت اىل م� ي�سمى اال�ستثم�ر يف امل�س�نع واملع�مل 
املتوقف��ة واملتنوع��ة حتى نتمكن من اع���دة ت�هيل وفتح تلك 

امل�س�ري��ع املتوقف��ة عن االنت���ج لكن هن���ك معوق� 
ا�س��سي��� وهو ق�ن��ون اال�ستثم���ر الذي 

تعدي��الت  اىل  يحت���ج 
ة  كث��ري

واع���دة ال�سيغ��ة الق�نونية حت��ى ال يكون اح��د اال�سب�ب التي 
تط��رد امل�ستثم��ر االجنبي اىل ج�نب العوام��ل االخرى ك�نعدام 

االمن .
وك�س��ف رئي�ض جمل���ض حم�فظة بغداد  ري����ض الع�س��ض  عن 
وج��ود اأكر من 700 م�روع خدم��ي و�سن�عي متوقف ب�سبب 

االأزمة امل�لية التي مير به� البلد
واأو�س��ح  الع�س����ض اأن اإع���دة ت�سغيل امل�س�ري��ع املتوقفة يف 
الع��سم��ة �ست�س��كل م��وارد اإ�س�فية تع��زز االقت�س���د الوطني، 
م�سيًف��� اأن ت�سغي��ل امل�س�ري��ع �سيوف��ر فر�ض عم��ل ه�ئلة، م� 

ي�س�هم يف تقلي�ض ن�سبة البط�لة املرتفعة يف الع��سمة
وق���ل:  اإن تفعيل اال�ستثم�ر �سي�سه��م يف دفع عجلة االقت�س�د، 
و�سيوف��ر موارد جديدة للموازن��ة، و�سيقل�ض العجز امل�يل الذي 

تع�نيه الدولة 
ي�س���ر اىل ان  حم�فظ��ة بغ��داد، وقع��ت يف وقت �س�ب��ق  مذكرة 
تف�هم مع عدد من ال�رك�ت الع�ملية لتنفيذ عدد من امل�س�ريع 
اخلدمي��ة يف الع��سم��ة بطريقة الدفع ب�الآج��ل، بعد توقف عدد 
كبري من امل�س�ريع نتيجة االأزمة امل�لية التي تع�سف ب�لبالد.

وق���ل املتحدث الر�سم��ي ب��سم جمل�ض حم�فظ��ة بغداد، �سب�ح 
زنكن��ة، يف حديث �سحفي ان "فحوى ه��ذه املذكرة هو لتعزيز 
اط��ر التف�ه��م والعم��ل امل�س��رتك بن جمل���ض املح�فظ��ة وتلك 

ال�رك�ت اخل��سة
 وا�س���ف، "ك�ن��ت هن���ك �س�بق��� مذك��رة تع�ون م��ع عدد من 
ال���رك�ت به��دف تنفي��ذ م�س�ري��ع اال�س��ك�ن والبني��ة التحتية 

بطريق��ة الدف��ع ب�الآجل، بعد موافقة جمل���ض الوزراء، كم� 
عق��دت ع��دة مذك��رات تف�هم ب��ن �رك�ت 

�سيني��ة وت�يلندية واوروبية 
اأخرياً

وا�س���ف ان املب�ل��غ امل�لية �ستدفع على م��دى �سنوات طويلة، 
وبفوائ��د قليل��ة، حتى ال يك��ون هن�ك ثقل عل��ى ك�هل املواطن 
ال��ذي يحت���ج اىل تطوير اجل�ن��ب اخلدمي والنهو���ض ب�لواقع 
اخلدم��ي امل��رتدي، وك�ن علين��� اتخ���ذ ه��ذه اخلط��وة، ن�في��� 

"حتميل االجي�ل امل�ستقبلية االعب�ء امل�لية لهذه امل�س�ريع
وت�ب��ع، ان مذك��رات التف�هم تت�سم��ن الكثري م��ن االمتي�زات، 
واخره� املذكرة املوقعة مع �ركة ريب�ك�ض الع�ملية ال�سينية، 
الت��ي تلت��زم ال�رك��ة مبوجبه��� بتنفي��ذ امل�س�ري��ع املتعلق��ة 
ب�لقط�ع���ت الكهرب�ئي��ة، واالمني��ة والبن��ى التحتي��ة، وامل���ء 
واملج�ري والبلدي�ت وال�سحة والرتبية، على ان يتم ذلك مببلغ 
ثالث��ة ملي�رات دوالر، يف حن تق��وم املح�فظة، بتقدمي جميع 

الت�سهيالت للم�س�ريع بح�سب القوانن والتعليم�ت الن�فذة 
واو�س��ح، ان مذكرات التف�هم ه��ذه والدفع ب�الجل، مهمة جدا، 
ال�سيم� ونح��ن اليوم بح�جة م��سة اىل االموال وهذه ال�رك�ت 
خ��س��ة ال�سينية منه���، تعهدت ب�ن يك��ون الدفع ب�الجل على 

املدى البعيد وبفوائد قليلة جدا
وم�س��ى ب�لقول ان تطوي��ر اجل�نب اخلدمي ���روري جدا، لقد 
ك�ن هن���ك 800 م���روع حت��ت التنفي��ذ لكن نتيج��ة التق�سف 

وقل��ة االم��وال، توقف اكر من 400 م���روع، بينه� م�س�ريع 
اط��راف  يف  واملدار���ض  وامل���ء  للكهرب���ء 

الع��سمة.

Thu.13  Apr. 2017 issue no 327مال واستثمار4  
الخميس 13 نيسان 2017 العدد 327

2.4

1.5

0.1

ق�ل��ت منظم��ة التج���رة الع�ملية  اإن 
التج�رة الع�ملية تتجه اىل منو ن�سبته 
2.4 ب�ملئة خالل الع�م احل�يل لكن 
هن���ك "ع��دم تيق��ن عميق���" ب�س���أن 
التط��ورات االقت�س�دي��ة وال�سي��سي��ة 

وال�سيم� يف الوالي�ت املتحدة 
واأ�س�ف��ت اأن نط�ق النمو خالل الع�م 
احل���يل ج��رى تعديل��ه اإىل م��� ب��ن 
و3.1   1.8 م��ن  ب�ملئ��ة  و3.6   1.8
ب�ملئ��ة يف �سبتم��ر اأيل��ول امل��س��ي 
م�س��رية اإىل خم���وف م��ن "اختن�ق" 
اأن�سط��ة التج���رة ب�سبب ع��دم و�سوح 

ال�سي��س�ت احلكومية

م�ست��وى  اأعل��ى  اإىل  الذه��ب  قف��ز   
اإقب���ل  م��ع  اأ�سه��ر  خم�س��ة  يف 
االأ�س��ول  ���راء  عل��ى  امل�ستثمري��ن 
اال�ستثم�ري��ة االآمن��ة و�س��ط ت�س�ع��د 
التوت��رات ال�سي��س��ة واالأمني��ة ب�س���أن 
االأو�س��ط  وال���رق  ال�سم�لي��ة  كوري��� 

واالنتخ�ب�ت الفرن�سية الو�سيكة.
وح�س��ب روي��رتز، �سعد �سع��ر املعدن 
النفي�ض يف املع�مالت الفورية 1.54 
ب�ملئة اإىل1273.50 دوالر لالأوقية 
التع�م��الت  اأواخ��ر  يف  )االأون�س��ة( 
�سج��ل  اأن  بع��د  االأمريك��ي  ب�ل�س��وق 
يف وق��ت �س�ب��ق م��ن اجلل�س��ة اأعل��ى 
م�ستوى من��ذ الع��رم��ن نوفمر عند 

1275.16 دوالر              

اأدنى م�ستوى يف  اإىل  النح��ض  هبط 
موؤقت�  انتع��س�  ليتج�هل  اأ�سبوعن  
نط�ق�  االأو�سع  امل�لية  االأ�سواق  يف 
جيو�سي��سية  توترات  �سغطت  حيث 
االأمريكي  الطلب  زي�دة  اآم�ل  وتبدد 

على االأ�سع�ر
اإىل  ب���مل��ئ��ة   0.6 ال��زن��ك  وارت��ف��ع 
وانخف�ض  للطن  دوالرا   2585
 2243 اإىل  ب�ملئة   0.2 الر�س��ض 
دوالرا للطن والنيكل 1.1 ب�ملئة اإىل 
9730 دوالرا للطن بينم� مل ي�سجل 
األف�   19 عند  يذكر  تغريا  الق�سدير 

و995 دوالرا للطن

في بغداد .. قانون االستثمار وقلة السيولة المادية توقفان عدة مشاريع خدمية وصناعية

السفرات المدرسية والجامعية تنعش الباصات القديمة 

   بعد ان كانت ت�ستخدم 
للنقل بني املحافظات 

والعا�سمة بغداد اأيام 
الثمانينات واحلرب 

العراقية االيرانية وما 
بعدها وايام الت�سعينات 

وبداية القرن اجلديد، 
اأ�سبحت �سيارات" الرمي 

واملن�ساآت " مركونة يف 
الكراجات ال تتحرك اال 

يوما اأو يومني يف ال�سهر

بغداد – فادية حكمت 

بغداد – متابعة 

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

ّّ


