
اك��دت ع�سو جلنة االقت�س��اد واال�ستثم��ار جميلة العبيدي 
اأن ال�رشك��ات الرتكي��ة له��ا ب�سمة جيدة يف  قط��اع البناء 
اجلاه��ز واالعم��ار و يف املج��ال االن�سائي ب�س��ورة عامة  
واثبت��ت جدارتها، مبين��ة ان ال�رشك��ات الرتكية تبحث يف 
احلقيقي��ة عن اال�ستثم��ار النفطي يف امل�س��ايف التكريرية 
واالنتاجي��ة للنف��ط اخلام وقد كانت هن��اك مباحثات بني 
احلكوم��ة االحتادي��ة وب��ني ال�رشكات الرتكي��ة قبل دخول 

داع�ش لالرا�سي العراقية .
وا�ساف��ت العبي��دي يف ت�رشي��ح خا�ش ) للجورن��ال ( ان  
ال�رشك��ات الرتكي��ة  التي تعمل يف جم��ال التنقيب النفطي 
غ��ر مرخ�ش لها العمل وحمظورة من التنقيب  يف القطاع 
النفط��ي وم��ن ث��م اهتم��ت ال�رشك��ات امل�ستثم��رة بقط��اع 
االنت��اج ال�سناعي وقط��اع اال�سكان واالعم��ار ، مبينة ان 
العراق يعاين �سحة حقيقية يف قطاع اال�سكان وازمة �سكن 
لذلك نح��ن بحاجة لبناء جممعات �سكني��ة وباعداد كبرة  

كي ت�ستوعب الزيادة احلا�سلة يف اال�رش 
الع��راق  ان   : العبي��دي  وتابع��ت 

منفت��ح 

االجنبي��ة  ال�رشك��ات  م��ن  االجنب��ي  اال�ستثم��ار  عل��ى  
كال�رشكات الرتكية والتي لها احل�سة االكرب من ال�رشكات 
الراغب��ة باال�ستثم��ار باال�ساف��ة اىل ال�رشك��ات االيراني��ة 
وال�رشك��ات الكورية وال�سينية ونح��ن اليوم نرغب بتعزيز 
العالق��ات االقت�سادية بني الع��راق والبلدان االخرى حتى 

نكون مركزا  اقت�ساديا لال�ستثمار 
وا�س��ارت اىل :  ان جلن��ة االقت�س��اد واال�ستثم��ار عدلت يف 
قان��ون اال�ستثمار وفر�ست %80 على ال�رشكات االجنبية 
ت�سغي��ل االيدي املحلية من ال�سب��اب والعاطلني عن العمل 
وبالت��ايل ن�سغل االي��دي العاطلة ونقلل م��ن ن�سبة البطالة 
امل�ست�رشي��ة ونحرك م��ن العجل��ة االقت�سادي��ة يف ال�سوق 
املحلي��ة ون�سمن �رشي��ان االموال ، الفت��ة االنتباه اىل ان 
هن��اك طرقًا عديدة جل��ذب ال�رشكات االجنبي��ة كاأن يكون 
العم��ل مقابل اخذ ح�س�ش من النفط بداًل عن طريقة الدفع 
باالآج��ل ، و اأك��د رئي���ش غرفة التج��ارة العراقي��ة الرتكية 
امل�سرتك��ة، فرا���ش احلمداين، اأن 250 �رشك��ة تركية ترغب 
بالعم��ل يف العراق، م�س��را اإىل اأن اللجنة العراقية الرتكية 
�ستب��داأ اأعمالها قريب��ا، وذكر احلم��داين يف حديث �سحفي 
:  اأن اللجن��ة امل�سرتك��ة الت��ي �ُسكل��ت م��ن جمل���ش الن��واب 
وال�سف��ارة الرتكي��ة والغرفة العراقية الرتكي��ة اأخراً �ستبداأ 
اعماله��ا خالل امل��دة املقبل��ة ملعاجل��ة التحديات 
الت��ي تربك واقع التعاون بني 

البلدي��ن، الفت��ا النظر اىل ان اللجن��ة تتطلع يف بداية االمر 
اىل تنظي��م موؤمت��ر يجم��ع هيئ��ة اال�ستثم��ار يف الع��راق 
وال�رشكات الرتكية للوقوف عند حتديات اال�ستثمار وكيف 

ميكن ت�سهيل عملية اال�ستثمار يف العراق
،او�س��ح ان ال�رشك��ات الرتكي��ة له��ا رغب��ة كب��رة للعم��ل 
يف الع��راق واأب��دت اك��ر م��ن 250 �رشك��ة موافقتها على 
امل�ساركة يف معر�ش ينظم يف بغداد خالل اال�سهر املقبلة 
للتوا�س��ل م��ع ال�رشك��ات املحلي��ة وعر���ش قدراته��ا يف 
جم��االت تخ�س�سها لتك��ون على مقربة م��ن ميدان العمل 

الفعلي، وهذا امر يف غاية االهمية
وقال حمللون اقت�سادي��ون و�سيا�سيون عراقيون يف وقت 
�ساب��ق ، اإن حج��م اال�ستثم��ارات الرتكي��ة يف العراق خالل 
ال�سنوات املا�سية وبعد حت�سن العالقات بني البلدين، يبلغ 
قرابة 17 مليار دوالر، مو�سحني اأن حت�سن العالقات بني 
البلدي��ن �سي��وؤدي اإىل زي��ادة مع��دل اال�ستثم��ارات. ونقلت 
وكال��ة "االأنا�س��ول" ع��ن املحل��ل االقت�س��ادي، ح�س��ني 
ع��الوي، اأن اال�ستثمار الرتك��ي يف العراق مل يتاأثر بتدهور 
العالقات ال�سيا�سية بني الدولتني يف املدة ال�سابقة، بدليل 

رواج املنتجات الرتكية يف العراق.
وقال عالوي يف ت�رشيحات خا�سة لوكالة االأنا�سول، اإن 
اال�ستثم��ارات الرتكية يف العراق تتمتع باأنها طويلة االأمد 
وم�ستم��رة، ولن تتاأث��ر العالقات االقت�سادي��ة بالعالقات 
ال�سيا�سي��ة، م�س��راً اإىل اأن��ه يتوق��ع زي��ادة اال�ستثم��ارات 
الرتكي��ة يف امل��دة املقبل��ة يف �س��وء التح�س��ن 
ب��ني  العالق��ات   يف 

تركي��ا واحلكوم��ة العراقي��ة  . واأ�س��اف : الع��راق بحاج��ة 
اإىل اال�ستثم��ار م��ن قبل ال�رشكات الرتكي��ة؛ الأنها �رشكات 

ر�سينة وقادرة على رفع القيمة االقت�سادية يف العراق
واأ�س��ار املحل��ل االقت�س��ادي، �رشغام حممد عل��ي، اإىل اأن 
تركي��ا تعّد ثاين اأكرب دول��ة م�ستثمرة يف العراق بعد كوريا 
اجلنوبية، واأن اال�ستثمارات الرتكية العديدة يف القطاعات 
ال�سكني��ة والتجاري��ة اإ�ساف��ة اإىل اال�ستثم��ارات الفندقي��ة 
واال�ستثمارات ال�سحية، تقدر بعدة مليارات من الدوالرات. 
واأ�س��اف: "اال�ستثمار الرتكي يختلف عن الكوري اجلنوبي 
يف كون��ه يت��وزع عل��ى خارطة الع��راق ب�س��كل كامل ويف 
معظ��م حمافظات الع��راق، خ�سو�سا يف قطاع��ي الفندقة 

وامل�ست�سفيات.
م��ن جهت��ه قال املحل��ل االقت�س��ادي ماجد ال�س��وري، اإن 
تده��ور العالق��ات ال�سيا�سية بني الع��راق وتركيا يف املدة 
ال�سابق��ة، اأدى اإىل تراجع فر���ش اال�ستثمار الرتكي اجلديد 
يف العراق، مو�سح��ًا اأن على العراق وتركيا االتفاق وفتح 

اآفاق جديدة من العالقات واإعادة التعاون االقت�سادي
يذك��ر انه يف ع��ام 2008  اأُعل��ن ت�سكي��ل املجل�ش االعلى 
للتعاون اال�سرتاتيجي بني العراق وتركيا ، ومن اأهم بنوده 
ت�سجي��ع التع��اون يف جم��ال امل��وارد املائي��ة والزراعي��ة 
مل�ساع��دة الع��راق على تلبية حاجات��ه الزراعية واملائية ، 
والتعاون يف جمال الطاقة بني ال�رشكات العراقية الرتكية 
وكذلك نقل املوارد الطبيعية العراقية اىل اال�سواق العاملية 
بوا�سطة م�سارات الت�سدير خ��ط النفط والغاز الطبيعي من 
الع��راق اىل اال�سواق العاملية عرب تركي��ا ، وت�سجيع العمل 
عل��ى اقام��ة برام��ج م�سرتك��ة لتاأ�سي���ش مناط��ق جتاري��ة 
و�سناعية حرة وزيادة فر�ش اال�ستثمار يف 

العراق .  

في ذي قار.. مديرية البريد المحلية 
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  المباشرة بتأهيل مدينة النمرود األثرية

  اأعل��ن م�رشف الرافدين اململوك للحكوم��ة تفعيل خدمة حكومة املواطن 
االلكرتونية اخلا�سة ب�سكاوى املواطنني

وق��ال املكت��ب االعالمي للم�رشف يف بي��ان �سحف��ي ان امل�رشف با�رش 
تفعيل حكوم��ة املواطن االلكرتونية اخلا�سة ب�سك��اوى املواطنني، م�سرا 
اىل ان ه��ذه اخلط��وة تاأت��ي ا�ستن��ادا لتوجيه��ات االمانة العام��ة ل مجل�ش 
ال��وزراء، واأ�ساف البي��ان اأن ا�ستم��ارة ال�سكاوى �ستتي��ح للمواطن �سهولة 
التوا�س��ل م��ع امل�رشف م��ن خالل الربي��د االلكرتوين اخلا���ش با�ستقبال 
ه��ذه ال�سك��اوي واأو�سح اأن ال�سك��اوى �سيتم ار�ساله��ا اىل االق�سام املعنية 
واالجابة عنها ب�سقف زمني حمدد ومن ثم ار�سالها اىل املواطن عن طريق 

بريده االلكرتوين او رقم هاتفه.

ق��ال قائمق��ام الرفاع��ي جم��ال م�س��ر ان وزارة النفط مل تطل��ق حتى االن 
�س��وى خم�سة مالي��ني دوالر امركي خ�س�ستها �رشك��ة برتونا�ش املاليزية 

امل�ستثمرة حلقل الغراف النفطي كمنافع اجتماعية للعام 2015 .
وا�س��ار اىل ان ال��وزارة تتعمد تاخ��ر اطالق بقية املناف��ع لعامي 2016 و 
2017 النها ممتع�سة من ا�رشار احلكومة املحلية يف ذي قار على تويل 
مهم��ة �رشف املنافع وتنفيذ امل�ساريع بنف�سه��ا من دون ال�سماح الي جهة 
اخ��رى بالت���رشف بها . و اأ�س��اف م�سر اىل ان  املناف��ع االجتماعية تق�سم  
اىل جزئ��ني، االول م�ساعدات وم�ساريف ب�سيط��ة تقدمها ال�رشكات النفطية 
وال ت�سرتد ،  اجلزء االخر هو اخلم�سة ماليني دوالر والتي هي لي�ست هبة من 
ال�رشكات وامنا ت�رشف بطلب من قبل �رشكة نفط اجلنوب بعد موافقة وزارة 
النفط على �رشفها من امليزانية، وتدفع من قبل ال�رشكات وت�سرتد بعد مدة 

معينة بح�سب االتفاق بني ال�رشكة والوزارة.

ك�سف��ت جلنة تدقيقية من مكت��ب املفت�ش العام لوزارة الداخلية يف حمافظة 
�سالح الدين، مكلفة بتدقيق ح�سابات مديرية مرور �سالح الدين نق�سًا يف 
مبال��غ اجلباي��ة لالأ�سهر ال�ستة االأوىل من ع��ام 2016 فاقت ال�100 مليون 

دينار.
وقال مدي��ر مكتب املفت�ش العام يف �سالح الدين، العميد علي مهدي حمود 
يف بي��ان ل��وزارة الداخلي��ة، ان "جلن��ة تدقيقي��ة م��ن مكتبه اأنه��ت اأعمالها 
التدقيقي��ة حل�ساب��ات مديرية مرور �س��الح الدين لالأ�سه��ر ال�ستة االأوىل من 
ع��ام 2016 فيم��ا يخ���ش و�س��والت اجلباية الت��ي ا�ستح�سلته��ا املديرية 
خ��الل تل��ك املدة، وقد اكت�سف��ت اللجنة وجود نق���شٍ يف مبالغها و�سل اإىل 

)106.449.000( مليون دينار".

 ك�سف��ت وزارة الثقاف��ة وال�سياح��ة واالآثار ع��ن املبا���رشة بالتعاون مع 
موؤ�س�س��ة دولية باج��راءات احلفاظ على ممتلكات مدين��ة النمرود االثرية 

يف حمافظة نينوى متهيدا العادة تاأهيلها خالل املدة املقبلة.
 وكي��ل وزارة الثقاف��ة ل�س��وؤون ال�سياح��ة واالآثار قي�ش ح�س��ني ر�سيد قال 
يف ت�رشي��ح �سحفي ان »ال��وزارة با�رشت بالتن�سيق م��ع موؤ�س�سة )�سمث 
�سوني��ا( االمركي��ة اعم��ال احلف��اظ عل��ى مدين��ة النم��رود االثري��ة يف 
حمافظ��ة نين��وى بعد م��ا حلقها م��ن تخريب همج��ي على ي��د ع�سابات 
داع���ش االرهابية«. وا�س��اف ان »هذه املوؤ�س�سة ج��اءت بخربات واموال 
وقامت بتدريب املالكات التابعة ملفت�سية اآثار املو�سل مبينا ان  اأعمال 
التاأهي��ل االولية �سملت تغطية املنحوت��ات املتناثرة يف املدينة باأغطية 
بال�ستيكية حلمايتها من عوامل اجلو، عالوة على قرب بناء خمزن داخل 
املدينة للحفاظ على االآثار، اذ �سيتم جمعها بعد توثيقها وترقيمها حتى 

تتم اعادة بنائها يف اماكنها اال�سلية. 

مل مين��ع ارتف��اع ا�سع��ار امل��واد يف ال�س��وق العراقية مع 
قرب ق��دوم �سهر رم�سان املبارك، العراقيني من التب�سع 
واالقب��ال عل��ى اال�س��واق، لك��ن ب�س��ورة متفاوت��ة وفقا 

للحالة املادية لكل اأ�رشة.
"�سع��ر الكيل��و الواحد من مادة العد���ش قبل ا�سبوع كان 
�سع��ره  اأن  ح��ني  يف  دوالر(  م��ن  )اك��ر  دين��ار   1500
الي��وم يبل��غ 2500 دينار )اك��ر من دوالري��ن(، ناهيك 
ع��ن ارتفاع ا�سعار اللحوم ب��كل انواعها ف�سال عن جميع 

املواد ..

به��ذا ت�سك��و ابت�سام ه��ادي )43 �سنة( وه��ي تتحدث عن 
ارتف��اع ا�سعار امل��واد الغذائية اال�سا�سي��ة التي تدخل يف 

عمل ال�سوربات ال�سائلة التي يحتاجها ال�سائم.
وقال��ت ابت�سام التي ح�رشت مع �سقيق��ة زوجها وابنتها 
ل���رشاء كميات م��ن امل��واد الغذائية يف منطق��ة املن�سور 
غربي بغداد "رم�سان �سهر ال�سيام حيث يحتاج االن�سان 
اإىل ان��واع خا�سة من الطع��ام وال�رشاب، لذلك اأنا هنا من 

اجل �رشاء ما احتاجه لعائلتي خالل هذا ال�سهر".
وبين��ت اأنه��ا مل تذه��ب اإىل �س��وق ال�سورج��ة ، اأح��د اأ�سهر 
اأ�سواق بغ��داد القدمي��ة، للت�سوق ب�سبب االزدح��ام ال�سديد 

وارتفاع درجات احلرارة.

واو�سح��ت انه��ا م��ن عائل��ة مي�س��ورة احل��ال وت�ستطيع 
���رشاء ما حتتاج��ه، مت�سائلة من يوف��ر احتياجات اال�رش 
الفق��رة؟، داعية التج��ار اإىل عدم ا�ستغ��الل اقبال النا�ش 
على �رشاء املواد الغذائية لرفع ا�سعارها لتحقيق االرباح 

على ح�ساب الفقراء.
واك��دت ابت�س��ام اأن "الدي��ن اال�سالمي هو دي��ن الت�سامح 
والتعاون، ورم�سان �سهر كرمي لذلك يجب اأن نتعاون مع 

بع�سنا ال اأن ي�ستغل بع�سنا االخر".
ويق��ول ابراهي��م اب��و فه��د �ساح��ب حم��ل لبي��ع امل��واد 
الغذائي��ة "اإن �سب��ب ارتف��اع ا�سعار امل��واد الغذائية يعود 
اىل امل�ستوردي��ن الكب��ار ، الذين رفعوا م��ن ا�سعار اجلملة 

لذل��ك نح��ن بدورن��ا نق��وم برف��ع ا�سع��ار املف��رد ، الت��ي 
يتحمله��ا امل�ستهل��ك". واو�سح اب��و فه��د اأن امل�ستوردين 
الرئي�سي��ني ي��ربرون �سب��ب ارتف��اع اال�سع��ار باج��راءات 
ال�سيط��رة النوعية، التي جعلت التجار يعزفون عن ادخال 
ب�سائعه��م ع��رب مين��اء ام ق�رش ، االم��ر ال��ذي ا�سطرهم 
اإىل حتويله��ا اإىل موان��ىء اخرى ونقلها ب��را اإىل املنطقة 
ال�سمالي��ة للتخل���ش من االج��راءات الروتيني��ة. واكد ابو 
فه��د اأن انخفا���ش ا�سعار ال�سلع وخا�سة امل��واد الغذائية 
ي�ساهم يف انتعا�ش حركة البيع وال�رشاء، النه كلما تكون 
اال�سع��ار منخف�س��ة ف��ان ع��دد املتب�سع��ني يرتف��ع اكر 

وبذلك يحقق �ساحب املحل ارباحا اكر.

انتقدت جلنة الطاقة الربملانية، �رشكتي غاز ال�سمال ونفط 
الو�س��ط بعدم ت�سويق 650 ال��ف طن من الكربيت املرتاكم، 
موؤك��دة اأن اإحدى �رشكات وزارة ال�سناع��ة العراقية قدمت 
عر�س��ا لت�سويق جمم��ل الكمي��ة املرتاكم��ة يف �رشكة غاز 

ال�سمال
وذك��ر ع�سو جلنة الطاق��ة النيابية جم��ال املحمداوي يف 
بي��ان �سحفي "ندع��و اىل االفادة من الكربي��ت املنتج يف 
�رشكت��ي غ��از ال�سمال ونف��ط الو�سط وحتميلهم��ا م�سوؤولية 

ع��دم ت�سويقه وايجاد �سي��غ جديدة لبيع��ه باف�سل طريقة 
وا�ستغالل��ه كم��ورد لتعزي��ز االقت�س��اد الوطن��ي وتعظي��م 
ال��واردات ال�سيما وان التوقعات لل�س��وق العاملية للكربيت 
تنب��اأ بتط��ور عمليات بيعه يف الع��امل وان خزنه يوؤدي اىل 
ا���رشار بيئي��ة”، مبين��ا اأن “الكربيت املنتج ث��روة وطنية 
وقيم��ة اقت�سادية ميك��ن االفادة منها عل��ى الرغم من انه 
ميث��ل ناجت��ًا عر�سي��ًا يف عملية ت�سني��ع ومعامل��ة الغاز 

الطبيعي وت�سفية النفط
واو�س��ح املحم��داوي، اأن تقاري��ر ر�سمي��ة ك�سف��ت ع��ن ان 
اللجن��ة املكلف��ة باإعداد اآلي��ة جديدة لبي��ع الكربيت املنتج 

املرتاك��م يف �رشكتي غاز ال�سمال ونفط الو�سط مل تتخذ اية 
خط��وات جدية وان الكمي��ة الكلية املرتاكم��ة من الكربيت 
ت�سل تقربيا اىل 650 الف طن”، م�سرا اإىل اأن “بقاء هذه 

الكمية من الكربيت ي�سبب خماطر امنية وبيئية
وك�سف النائب، عن “تقدمي اإحدى �رشكات وزارة ال�سناعة 
العراقية عر�سا لت�سويق جممل الكمية املرتاكمة يف �رشكة 
غ��از ال�سمال وب�سعر جيد لك��ن وزارة النفط مل تنظر بجدية 
له��ذا العر�ش ما ي�ستوجب اع��ادة النظر بالعر�ش من دون 
اللجوء اىل االليات القدمية يف عر�سه والتي مل تاأخذ بنظر 
االعتب��ار كلفة النق��ل الداخلي املرتفعة ن�سبي��ا بالنظر اإىل 

اأن الكمي��ات مطروحة يف �رشكة غ��از ال�سمال يف حمافظة 
كرك��وك وان املنت��ج �سيتم ت�سديره ع��رب املوانئ اجلنوبية 
الن اأ�س��واق ت�رشيف��ه ع��ادة تك��ون ال��دول االآ�سيوي��ة مثل 

ال�سني وباك�ستان م�سافًا اإليه كلفة النقل البحري
ولف��ت النظ��ر اإىل اأن الكل��ف التخميني��ة ال�سابق��ة مل ت��راع 
هذه التكاليف املرتفع��ة ومقارنتها باالأ�سعار يف االأ�سواق 
العاملي��ة م��ا �سبب احج��ام ال�رشكات عن تق��دمي عرو�سها 
ل�رشائ��ه، مو�سح��ا اأن اإع��ادة النظ��ر باحت�س��اب االأ�سع��ار 
التخمينية له ب�سكل ي�سمن ت�سويق املنتوج وحتقيق عوائد 

مالية للبلد وجتنب العراق اأ�رشاره البيئية.

ارتفاع األسعار يلهب األجواء 
مع قرب حلول شهر رمضان

الطاقة النيابية تنتقد عدم تسويق 650 ألف طن من الكبريت

مصرف حكومي يتيح تقديم 
الشكاوى إلكترونيًا 

 وزارة النفط متهمة بتعطيل أموال المنافع 
االجتماعية لذي قار

نقص في أموال جباية مرور صالح الدين 
يتجاوز الـ 100 مليون دينار

أسعار العمالت 
األجنبية بالدينار
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