
وق��ال حماف��ظ مي�س��ان عل��ي دواي : ان هن��اك 
ع��دة م�ساريع متوقفة يف املحافظ��ة ب�سبب قلة 
التخ�سي�س��ات من املوازن��ة االحتادية،  وهناك 
م�ساري��ع فيه��ا ن�سب اجناز ملا يق��رب من %75 

لكونها م�ساريع متوقفة منذ عام 2013 . 
وا�ساف دواي  يف ت�رصيح خ�ص به ) اجلورنال 
( : ان االزمة املالية احد ا�سباب التلكوؤ يف اجناز 
امل�ساري��ع اال�ستثمارية ، وقد متت املوافقة على 
اط��اق �سن��دات مالية من قب��ل رئا�س��ة الوزراء 
للمقاول��ن ومبا���رصة العمل يف تل��ك امل�ساريع 
املدرج��ة �سم��ن خط��ط وم�ساريع ع��ام 2013  
املوؤجل��ة ، مبين��ا ان القطاع��ات كاف��ة و�سم��ن 
ميزاني��ة اخلطة االحتادي��ة للم�ساريع تعد �سمن 
خط��ة ع��ام 2013 وال توجد  فيه��ا ن�سب اجناز 
متوقفة  ويف عام 2014 مت التوقف عن �رصف 
تلك امل�ستحقات ب�سبب التق�سف وازمة ال�سيولة . 
وتابع : ان اطاق ال�سندات والقرو�ص للمقاولن 
ل�رصف ا�ستحقاقاتهم وبالتن�سيق مع امل�سارف 
املحلي��ة والدولية لاقرتا���ص للدفع بامل�ساريع 
اىل العم��ل بن�س��ب اجن��از متقدم��ة  ، م�س��را اىل 
ت���رصف  الت��ي  االحتادي��ة  التخ�سي�س��ات  ان 
للمحافظ��ة �سنوي��ا تع��ود اىل م�ساري��ع تنمي��ة 
االقالي��م والت��ي تبل��غ 38 مليار دين��ار لكن  ال 
تتواف��ر ال�سيولة النقدية ل�رصف هذه املبالغ اما 
امل�ساريع اال�ستثمارية عن طريق هيئة ا�ستثمار 
مي�س��ان فا متلك تخ�سي�س��ات لكونها م�ساريع 
ا�ستثماري��ة مطروح��ة من قب��ل الهيئ��ة وتنتظر 
املقاولن املحلين الفت��ا النظر اىل ان ميزانية 
املحافظ��ة ال�سنوي��ة  تق��در ب���38 ملي��ار دينار 
عراق��ي  لكنه��ا ال ت���رصف ومازالت ح��را على 

ورق  ب�سبب ازمة ال�سيولة .
م��ن جهت��ه  ك�س��ف جمل���ص حمافظ��ة مي�س��ان، 
اأغل��ب امل�ساري��ع  يف وق��ت �ساب��ق  ع��ن تلك��وؤ 
واهي��ة   ب�حج��ج  املحافظ��ة  يف  اال�ستثماري��ة 
لل���رصكات احلائزة على الرخ���ص ، وعّد اأن تلكوؤ 
تل��ك امل�ساريع وتوقف م�ساري��ع تنمية االأقاليم 
ب�سبب االأزم��ة املالية "اأعاقا" اإعمار املحافظة، 
ويف ح��ن هدد ب�سح��ب الرخ�ص م��ن ال�رصكات 
املتلكئ��ة، توع��د مبحا�سبة املتورط��ن بالف�ساد 

فيما يخ�ص تلك امل�ساريع. 

جمل���ص  يف  اال�ستثم��ار  جلن��ة  رئي���ص  وق��ال 
املحافظة حممد جميد �سويع احللفي، يف حديث 
�سحف��ي :  اإن اأغل��ب امل�ساري��ع اال�ستثمارية يف 
املحافظ��ة تعاين تلك��وؤاً وتاأخراً عن جدول ن�سب 
االجناز املحددة وفق التوقيتات الزمنية بح�سب 
العقود املرمة بن ال�رصكات وهيئة اال�ستثمار، 
وبحج��ج واهية ، ع��اداً اأن  احلل يكمن يف �سحب 
الرخ�ص م��ن ال���رصكات املتلكئة واإع��ادة طرح 

امل�رصوع لا�ستثمار 
وك�س��ف احللف��ي، ع��ن اأن م��ن ب��ن امل�ساري��ع 
اال�ستثماري��ة املتلكئة  م�رصوع الدي��ار ال�سكني 
والذي ي�س��م 4 اآالف وحدة �سكنية على م�ساحة 
650 دومنًا، بواقع 85 مبنى �سكنيًا بكلفة 249 
ملي��ون دوالر ، مبين��ًا اأن  م��ن ب��ن امل�ساري��ع 
اال�ستثماري��ة املتلكئ��ة اأي�س��ًا، م���رصوع لوؤل��وؤة 
مي�سان الرتفيهي بكلفة 80 مليون دوالر والذي 
يت�سم��ن برجًا جتاريًا ي�س��م 25 طابقًا وفندقًا 
م��ن 12 طابق��ًا وم�ساحات ترفيهي��ة و�سياحية 

اأخرى 
وعّد رئي�ص جلنة اال�ستثم��ار، اأن توقف م�ساريع 
تنمي��ة االأقالي��م بالتزام��ن م��ع تلك��وؤ امل�ساريع 
كان��ت  املالي��ة،  االأزم��ة  ب�سب��ب  اال�ستثماري��ة 

عائق��ًا اأم��ام اإعمار املحافظة وف��ق ما خطط له 
جمل���ص املحافظ��ة ، مهدداً مبحا�سب��ة ال�رصكات 
الت��ي مل تقدم ن�سب اجن��از، وبالتن�سيق مع هيئة 
اال�ستثم��ار وحجبه��ا ع��ن العم��ل يف املحافظة 
م�ستقب��ًا ، وتوع��د احللفي، مبحا�سب��ة من يثبت 
تورط��ه مبلف��ات ف�ساد فيم��ا يخ���ص امل�ساريع 
اال�ستثماري��ة ، عازي��ًا عدم ا�ستف��ادة الباد من 
امل�ساري��ع اال�ستثمارية على غ��رار بلدان العامل 

اإىل عدم اجلدية والف�ساد امل�ست�رصى. 
ي�س��ار اىل ان  حمافظ��ة مي�س��ان  طالب��ت وزارة 
الب��رتودوالر  تخ�سي�س��ات  باإط��اق  املالي��ة 
ال�ستكمال امل�ساريع و�رصف تخ�سي�سات بع�ص 
املوظفن ودف��ع م�ستحق��ات املقاولن واكمال 
بع���ص امل�ساري��ع  ، املهمة كاالبني��ة املدر�سية 
وغره��ا،  م�س��را اىل  ع��دم ���رصف اي دين��ار 
ملحافظ��ة مي�س��ان م��ن تخ�سي�س��ات النازحن 
برعايته��م  تكفل��ت  املحلي��ة  احلكوم��ة  وان    ،
بالتع��اون مع منظم��ات اغاثية لذا يجب �رصف 
ا�ستحقاق��ات املحافظة يف ه��ذا املجال، ف�سا 
عن تاأكيد �رصف رواتب املوظفن  ، على املاك 
اأن هن��اك نق�س��ًا  الدائ��م لع��ام 2017 وتب��ن 
وا�ستقطاع��ًا يف دفعها وعل��ى التحالف الوطني 

ت��دارك املو�س��وع لك��ون املحافظ��ات ه��ي من 
�ستتحمل دفع هذا اال�ستقطاع من موازناتها. 

و�س��دد جمل���ص حمافظ��ة مي�سان عل��ى  �رصورة 
التاأكي��د عل��ى وزارة املالية ب���رصورة ا�ستماك 
وف��ك  للمحافظ��ة  م�ساري��ع  ل�سال��ح  ارا�سيه��ا 
ارتباط دوائرها وتخ�سي�ساتها املالية وربطها 
باملحافظ��ة حي��ث مل ي�س��در حت��ى االن اي اأمر 

اإداري بهذا ال�سدد . 
وكان جمل���ص مي�س��ان اأعل��ن، يف وق��ت �ساب��ق 
يف  جدي��دة  ا�ستثماري��ة  فر�س��ة   11 وج��ود   ،
املحافظ��ة، ويف حن بّن اأنها تتعلق بقطاعات 
وال�سب��اب  والكهرب��اء  والزراع��ة  ال�سناع��ة 
بعرقل��ة  حملي��ة  جه��ات  واته��م  والريا�س��ة، 

اال�ستثمار وهدد بك�سفها.
مدين��ة  مي�س��ان، مركزه��ا  اأن حمافظ��ة  يذك��ر 
العم��ارة، )390 ك��م جن��وب العا�سم��ة بغداد(، 
ت�سه��د تنفيذ العديد م��ن امل�ساريع اال�ستثمارية، 
منه��ا جمم��ع املن��ارة ال�سكن��ي وجمم��ع لوؤلوؤة 
مي�س��ان، عن طري��ق �رصكات لبناني��ة وم�رصوع 
فندق كورك ال�سياحي من فئة خم�ص جنوم الذي 
ينف��ذ من قبل �رصكة تركي��ة وغرها، ملا تتمتع 

به من ا�ستقرار اأمني.  

ك�سفت ع�سو جلنة اخلدمات النيابية �سباح التميمي،  عن توقف 
ثاث��ن الف م�رصوع �سناعي وزراعي يف العراق، عازية ذلك اىل  
االره��اب وع��دم ا�ستقرار التي��ار الكهربائي يف ح��ن ا�سارت اإىل 

وجود خرق امني وا�ستخباري ملوؤ�س�سات الدولة. 
وقال��ت التميمي يف بيان �سدر على هام�ص م�ساركتها يف موؤمتر 
ب�س��اأن مكافح��ة الف�س��اد مق��ام حالي��ًا يف العا�سم��ة الفرن�سي��ة 
باري���ص، اإن  ثاث��ن الف م�رصوع �سناع��ي وزراعي متوقف عن 
العم��ل يف عم��وم الع��راق ب�سبب االره��اب وعدم ا�ستق��رار التيار 

الكهربائي.  
وا�ساف��ت التميمي اأن هناك خرقًا اأمني��ًا وا�ستخباريًا ملوؤ�س�سات 
الدول��ة ما ي�سعب حماربة الف�ساد ومواجهة الفا�سدين باال�سافة 
اىل وج��ود اجلرمية االقت�سادية املنظمة وهذا ما يرهب نوابًا يف 
الرمل��ان وموظف��ن كرث يف الدوائر احلكومي��ة ،  الفتة النظر اىل 
اأن هن��اك مب��ادرة عراقية بالتن�سي��ق مع االمم املتح��دة لتطوير 

ا�سرتاتيجيات القطاع اخلا�ص العراقي.
وطالب��ت التميمي ب��اأن يك��ون ملنظم��ة)oesd(  دور يف تطوير 
والق�س��اء  الف�س��اد  مبكافح��ة  اخلا���ص  القط��اع  ا�سرتاتيجي��ات 
علي��ه ، م�س��رة اىل اأن اغلب دول العامل تطور م��ن ا�سرتاتيجاتها 
وطرقها يف مكافحة الف�ساد لذلك يجب ا�ستن�ساخ جميع التجارب 
الناجح��ة واال�ستفادة من اخل��رات الدولية من اجل الق�ساء على 

الف�ساد واملف�سدين. 
وت�س��ارك التميمي يف موؤمتر بعنوان جمعيات االعمال ومكافحة 
الف�س��اد يف منطقة ال�رصق االو�سط و�سمال افريقيا ، والذي اقامته 
�سبكة نزاهة االعمال يف ال�رصق االو�سط و�سمال افريقيا بالتعاون 

مع منظمة التنمية االقت�سادية يف العا�سمة الفرن�سية باري�ص. 
وقال اخلب��ر االقت�سادي با�سم جميل انط��ون: ان م�سكلة تراجع 
اداء ه��ذا القط��اع بداأت من��ذ ان بداأ الع��راق باحل��روب الع�سكرية 
حيث كانت تكلفتها تتاأتى من القطاعن ال�سناعي والزراعي، ما 

اثق��ل كاهلهما ف�سًا عن  العقوبات االقت�سادية اأبان 
ت�سعيني��ات الق��رن املا�س��ي، حي��ث 

�سلت حركته ب�سبب 

قلة التخ�سي�سات املالية له و�سحب عدد من املاكات ال�سناعية 
اىل املاكن��ة احلربية ومبن فيهم ا�سح��اب اخلرة والكفاءة االمر 
ال��ذي ادى اىل وج��ود نق���ص يف واحدة من املقوم��ات اال�سا�سية 

لهذا القطاع.
وا�س��اف انطون: ان قط��اع ال�سناعة كان له ام��ل كبر بعد عام 
2003 يف اع��ادة بن��اء م��ا ُدّم��ر منها ولك��ن عل��ى العك�ص حيث 
ابتليت مب�ساكل اخرى اىل جانب ما كانت تعانيه وتكمن يف عدم 
وج��ود ا�سرتاتيجية �سناعي��ة تعالج امل�سار ال�سناع��ي يف البلد، 
حي��ث حاولت الدول��ة تفعيل دور القطاع اخلا���ص ولكن ماحدث 
بع��د عام 2003 وعملي��ات ال�سلب والنهب االمر ال��ذي زاد احلال 

�سوءا وا�سبح القطاع ال�سناعي يعاين معوقات كثرة. 
وتابع  انطون: البد من وجود حزمة من االإجراءات التي ميكن من 
خاله��ا النهو�ص به��ذا القطاع باالإ�ساف��ة اىل حاجتها اىل قرار 
�سيا�س��ي وروؤى وا�سحة لتفعيله لع��ل يف مقدمتها توفر الطاقة 
الكهربائية او الوق��ود املدعوم وتقدمي القرو�ص املي�رصة للقطاع 
اخلا�ص او املن�س��اآت ال�سناعية التابعة لوزارة ال�سناعة وايقاف 
االغ��راق ال�سلعي م��ن كل دول العامل م��ن دون التعرفة الكمركية 
لغر�ص حماية املنتج املحلي وتطوير املناطق ال�سناعية واعادة 
بن��اء م��دن �سناعي��ة حديثة.وتاأ�سي���ص م���رصف تنم��وي براأ�ص 
م��ال كب��ر وبعقلية القطاع اخلا���ص واعط��اء القرو�ص املي�رصة 
وب�سمانات امل���رصوع نف�سه وجتديد املكائن وحتديثها وحت�سن 
و�س��ع العاملن يف القطاع املختلط وم�ساهمتهم بالقطاع العام 
وت�سجيع امل�ستثمر للتوجه نحو ال�سناعة املحلية وربط ال�سناعة 
العراقي��ة باالمهات م��ن ال�سناع��ات وت�سهيل نق��ل التكنولوجيا 
واال�ستفادة من ال�رصكات العاملية واالتفاقيات االقت�سادية التي 

يعقدها العراق لت�سجيع اال�ستثمار ال�سناعي.
وق��ال مدي��ر �رصكة �سن��اع االب��داع حم�سن جب��ار: ان 

م�سكل��ة الكهرب��اء تعد �سبب��ا ا�سا�سيا 
 %70 ايق��اف  يف 

م��ن امل�سان��ع، حي��ث ان عدم وجوده��ا يزيد من عوام��ل التكلفة 
االنتاجي��ة لل�سناعات فهي بحاجة اىل م�سادر للطاقة ميكن من 
خالها احداث تطوير يف التكنولوجيا فهي مقيدة ب�سبب ال�سعف 

يف هذه امل�سادر . 
وا�س��اف جب��ار: ان م�سكل��ة الطاق��ة الكهربائي��ة ادت اىل انتقال 
الكث��ر م��ن امل�سان��ع العراقية خ��ارج الع��راق وب��داأت امل�سانع 
فيه تتقل���ص تدريجيًا، وما يزيد االمور �س��وءاً هو انخفا�ص �سعر 
امل�ستورد على ح�ساب املنتج املحلي، وما يرافقه من عدم وجود  

تعرفة كمركية على ال�سلع امل�ستوردة 
وتابع جبار: ان ال�سناعة بحاجة اىل خف�ص تكاليف االنتاج من 
خ��ال توفر م�س��در الطاقة الكهربائية وو�س��ع �رصوط وقوانن 
حتد من اغ��راق اال�سواق باملنتج االجنب��ي ذات النوعية الرديئة، 
االمر ال��ذي يزيد من ج��ذب امل�ستثمر املحل��ي واالأجنبي وتفعيل 
دور التكنولوجي��ا احلديثة التي تتحدد بوجود الطاقة الكهربائية 

لا�ستفادة منها .
وقال اخلبر االقت�سادي ماجد ال�سوري : ان عدم جدية احلكومة 
يف تطوي��ر ه��ذا القط��اع يعد واح��داً م��ن اال�سباب الت��ي ادت اىل 
تراجع��ه ب�س��كل ملح��وظ، حي��ث يع��اين ع��دم وج��ود اي برنامج 
لاإ�س��اح فلذل��ك مل يتواف��ر له املن��اخ املائم للتط��ور من بنى 
حتتية،وم�ساع��دات مالي��ة واتب��اع �سيا�سة �رصيبية م��ع القطاع 
ال�سناع��ي وتفعيل القطاع اخلا�ص واعادة هيكلته ب�سكل منا�سب 
بحيث ميكن ان يوفر املناخ للعمل داخل الظروف التي حتيط بها 

م��ن قلة الكهرباء واتب��اع �سيا�سة �رصيبي��ة توؤثر ب�سكل 
مبا�رص يف تكاليف االنتاج وارتفاعها.
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تراجعت بور�سة وول �سرتيت متاأثرة 
موبي��ل  اإك�س��ون  اأ�سه��م  بانخفا���ص 
وجيه.ب��ي مورجان ت�سي�ص اآند كو يف 

ختام ربع قوي.
البيان��ات  اأح��دث  اإىل  وا�ستن��ادا 
املتواف��رة انخف�ص املوؤ�رص داو جونز 
ال�سناعي 65.13 نقطة اأو ما يعادل 
 20663.36 اإىل  باملئ��ة   0.31
نقطة بينما تراج��ع املوؤ�رص �ستاندرد 
اآن��د ب��ورز 500 بواق��ع 5.36 نقطة 
 2362.7 اإىل  باملئ��ة   0.23 اأو 
نقطة ونزل املوؤ���رص نا�سداك املجمع 
اإىل  باملئ��ة   0.04 اأو  نقط��ة   2.61

5911.74 نقطة 

هبطت العقود االآجلة للخام االأمركي 
ي��وم  للرمي��ل  دوالرا   50 نح��و  اإىل 

اجلمعة املا�سي 
ع��دد  االأمركي��ة  ال���رصكات  وزادت 
حفارات النفط لاأ�سبوع احلادي ع�رص 
عل��ى التوايل يف اأف�س��ل ف�سل لزيادة 
ع��دد احلف��ارات منذ الرب��ع الثاين من 
2011 م��ع اكت�س��اب موج��ة تع��اف 
مدته��ا ع���رصة اأ�سه��ر للزخ��م يف ظ��ل 
تعزيز ���رصكات الطاق��ة اإنفاقها على 

االإنتاج اجلديد

ا�ستقر الدوالر بعد ت�رصيحات ت�سب 
النقدية  ال�سيا�سة  اإبقاء  م�سلحة  يف 
يف  م�����س��وؤول  م��ن  تغير  دون  م��ن 
جمل�ص االحتياطي االحتادي )البنك 
غر  وبيانات  االأمركي(  املركزي 

م�سجعة ب�ساأن االقت�ساد االأمركي.
ال��ذي  ال����دوالر  م��وؤ���رص  ي�سجل  ومل 
اأمام  االأمركية  العملة  اأداء  يقي�ص 
يذكر  تغرا  عمات  �ست  ت�سم  �سلة 
عند  اخلمي�ص  م�ساء  م�ستويات  عن 
اأنه يتجه اإىل ت�سجيل  100.39 بيد 
منت�سف  منذ  اأ�سبوعي  اأداء  اأف�سل 
املكا�سب  من  بدعم  �سباط  فراير 

التي حققها يف بداية االأ�سبوع
وانخف�ص املوؤ�رص 0.7 باملئة خال 
ال�سهر يف ثاين هبوط يف ثاثة اأ�سهر 
اأ�سهر  لثاثة  ا�ستمرت  مكا�سب  بعد 

متتالية يف نهاية 2016

 الكهرباء واإلرهاب من أسبابها ..

مشاريع صناعية وزراعية انتهى بها المطاف على رفوف النسيان وال حلول إلنعاشها 

 بلغت 38 مليار دينار  

العمارة بال إعمار.. تخصيصاتها حبر على ورق وأزمة السيولة تعصف بها

االزمة املالية التي مير بها 
العراق و�ضعت بوزرها على 

جميع املفا�ضل احلياتية 
لكون االموال وال�ضيولة 

النقدية ت�ضيرّ كل ما يخ�ص 
املواطن  ومن ثم خيمت 

تلك االزمة على جميع 
املحافظات ومنها حمافظة 
مي�ضان والتي توقفت فيها 

امل�ضاريع اال�ضتثمارية ب�ضبب 
التق�ضف املايل وعدم  اإمكانية 

احلكومة  من تغطية نفقات 
امل�ضاريع اال�ضتثمارية حيث 

طالبت حمافظة مي�ضان 
احلكومة املركزية باطالق 
�ضندات القرو�ص ل�ضرف 

م�ضتحقات املقاولني لتكملة 
امل�ضاريع والتي فيها ن�ضب 

اجناز متقدمة . 

 بغداد –  متابعة 

بغداد –  فادية حكمت 

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


