
قال رئي���س جلنة االقت�ض��اد واال�ضتثم��ار النيابية فا�ضل 
ال�ضويل��ي يف حدي��ث خا���س للجورن��ال ان " امل�ضان��ع 
واملعامل وال���ركات املتوقفة التابعة للحكومة العراقية 
ه��ي ���ركات كب��رة لكنه��ا متوقف��ة ومعطل��ة بالكام��ل 
ومعداته��ا م�روقة ويف الوق��ت احلا�ر ال توجد امكانية 
النعا�ضها بال اموال ب�ضبب االزمة املالية وكان يجب على 
احلكومة العراقية يف العهد اجلديد ان تنع�س هذه املعامل 
" .  واأ�ض��اف  ال�ضويل��ي " منل��ك  �ركات عمالقة ولديها 
�ضناع��ات وافاق اغلبها تابعة لل��وزارات  كوزارة االعمار 
ووزارة الرتبي��ة  هذه جميعها معطلة لال�ضف ، الفتا النظر 
اىل عدم وجود �ضيولة مالية العطاء قرو�س لهذه املعامل 
واحلكوم��ة تتحج��ج باالزمة املالي��ة وال توجد ي��د امينة 
ل���رف هذه االم��وال وخ��رات تعم��ل ل�ضال��ح احلكومة 

العراقية ونحتاج اىل اعادة برجمة لهذه املوؤ�ض�ضات " .
م��ن جهت��ه قال �ضاحب معم��ل ت�ضني��ع  للطابوق االحمر 
اب��و فهد يف حديث خا�س للجورنال " ان معامل الطابوق 
املحل��ي تعاين قل��ة الدع��م احلكومي حالها كح��ال بقية 
 ." املركون��ة  الوطني��ة  املنتج��ات 
 " وا�ض��اف 

ان معامل الطابوق تعاين توقف وعدم اتاحة الفر�ضة لها  
لال�ضتثمار يف بقية املحافظات ، الفتا النظر اىل ان معمل 
ا�ض��و للطاب��وق وال��ذي ميلكه تعر���س للتهدي��دات بالقتل 
وامل�ضاوم��ات املالي��ة من قبل احزاب وكت��ل يف احلكومة 
واي�ض��ا  م��ن قبل ا�ضح��اب معامل طابوق نه��روان الذين 
ه��ددوا املعم��ل اذا مت فت��ح فرع له يف بغ��داد لكون الفرع 
الرئي�ض��ي يف ال�ضليماني��ة ، وقد حاولت فتح فروع للمعمل 
يف ثالث حمافظات اخرى لكن مل ا�ضتطع ب�ضبب التهديدات 
". وتابع " ان االو�ضاع ال�ضيا�ضية وتنفذ بع�س ال�ضخ�ضيات 
يف احلكوم��ة ادت اىل تراج��ع املنت��ج املحل��ي وزي��ادة 
اال�ضت��رادات م��ن اخل��ارج كالطاب��وق الرتك��ي وااليراين 
على ح�ضاب الطابوق املحلي الذي ميلك موا�ضفات ح�ضب 
جه��از التقيي�س وال�ضيط��رة النوعية العاملي��ة " .   وك�ضف 
اأ�ضح��اب معامل طابوق  يف وقت �ضابق عن توقف 40% 
م��ن معامله��م يف عم��وم الع��راق ب�ضب��ب انهي��ار اأ�ضع��ار 
املنت��ج مقابل ارتف��اع �ضعر النفط االأ�ض��ود وبقية النفقات 
الت��ي يتحملونه��ا، ويف ح��ن توقع��وا توق��ف املعام��ل 
االخ��رى وت�ريح مليون عامل فيها خ��الل املدة املقبلة، 
اأكدوا عزمهم عقد موؤمتر مو�ضع لبحث املعاجلات املمكنة 
الت��ي ت�ضمن حقوقهم والعاملن مبعيتهم وحماية املنتج 
الوطني.  وقال عبا�س احمد موظف يف معمل طابوق )ابو 
نوؤا���س(  يف حدي��ث �ضحفي " اإن املعم��ل متوقف منذ 
2003 �ضبق��ه تلكوؤ بالعمل يف 

الت�ضعينيات من القرن املا�ضي ب�ضبب احل�ضار االقت�ضادي، 
مبينا: ان املعمل متخ�ض���س ب�ضناعة الطابوق املعروف 
الفخ��اري )جفقي��م( واخلا���س بتغليف واجه��ات املباين 
والبي��وت، م�ض��را اىل ان اغلب بناي��ات العا�ضمة املغلفة 
به��ذه الطريق��ة من طاب��وق املعمل منها عم��ارة ال�روق 
وبناي��ة ات�ض��االت الر�ضي��د وبع�س مب��اين وزارة التجارة 
وع���رات البيوت. وب�ضاأن عملهم احل��ايل ومرتباتهم قال 
احمد: كبقي��ة معامل وم�ضان��ع وزارة ال�ضناعة املتوقفة 
نت�ضل��م مرتباتن��ا يف نهاية كل �ضهر م��ن دون اأن نقدِّم اأي 
عم��ل او خدم��ة، متاأ�ضفًا على احلال الت��ي اآل اإليها املعمل 
وح��ال مكانه واأدوات��ه التي كانت تعمل ب�ض��كل الكرتوين 
متط��ور يف وق��ت اإن�ضائه التي تع��ود اىل عام 1982.  من 
جه��ة اخرى اأعلنت دائرة بيئ��ة حمافظة ذي قار، يف وقت 
�ضاب��ق قط��ع ح�ضة الوق��ود ب�ض��كل كامل ع��ن 30 معمال 
للطاب��وق لع��دم التزامه��ا بال�ضواب��ط البيئي��ة وح�ضولها 
على املوافق��ات الالزمة وقال مدي��ر الدائرة حم�ضن عزيز  
“دائ��رة البيئة با���رت قطع ح�ض�س مادة النفط االأ�ضود 
ب�ض��كل كام��ل ع��ن اأكرث م��ن ثالث��ن معم��ال للطابوق من 
اأ�ض��ل 50 معمال موج��ودة داخل املحافظ��ة، عازيا �ضبب 
ذل��ك اىل خمالفتها ال�ضوابط واملح��ددات البيئية املتبعة 
وع��دم ن�ضبه��ا منظومات حرق اآيل وه��دد عزيز ب�”حجب 
ح�ضة الوقود ب�ضكل كامل عن بقية املعامل يف حال عدم 
التزامه��ا بال�روط واملحددات البيئ��ة ودعاها اإىل ن�ضب 
منظوم��ات للحرق االآيل واحل�ضول على املوافقات البيئية 
الالزم��ة لعملها” ولفت االنتب��اه اإىل اأن “عدداً من 
معام��ل الطابوق يف ذي قار 
تعم��ل 

عل��ى تنفيذ ال���روط وال�ضواب��ط البيئة املتعلق��ة بن�ضب 
منظومة حرق اآيل بعد اأن خف�س ح�ض�س الوقود للمعامل 
املخالف��ة اىل نح��و 25  %    واأعلن��ت وزارة التخطي��ط 
والتع��اون االمنائ��ي، يف وق��ت �ضابق ان اأك��رث من 93% 
من املعامل العراقية تطرح خملفاتها ال�ضناعية من دون 
معاجلة، ع��ادة اأن معظم معامل الطاب��وق بدائية وملوثة 

للبيئة.
وق��ال وكي��ل وزارة التخطيط ال�ضابق مه��دي العالق على 
هام���س اع��الن نتائ��ج امل�ضح البيئ��ي يف الع��راق لقطاع 
ال�ضناع��ة، اإن امل�ضح الذي �ضمل 1996 معماًل من معامل 
القط��اع اخلا���س واحلكومي اظه��ر ان م��ن %93.2 من 
ه��ذه املعام��ل العراقية تط��رح خملفاته��ا ال�ضناعية من 
دون معاجل��ة"، م�ض��راً اإىل اأن "اك��رث من رب��ع املخلفات 
ال�ضناعية املطروحة والبالغ��ة 400 الف طن �ضنويًا هي 

خملفات خطرة 
واأ�ضاف العالق اأن "اكرث من ثلث املعامل والبالغ ن�ضبتها 
%35.4 تقع �ضمن املناطق الزراعية وال�ضكنية، ا�ضافة 
اىل توق��ف %28.2 م��ن املعام��ل احليوي��ة واملهمة يف 
الع��راق"، مبين��ًا اأن "ن�ضب��ة املعامل الت��ي ال يتوافر فيها 

ق�ضم متخ�ض�س باإدارة النفايات بلغت 93.7 %
واأ�ض��اف العالق اإن امل�ضح اظه��ر ان العراق يعاين تدهورا 
بيئي��ًا كب��راً بفع��ل ق��دم امل�ضان��ع وعدم حتدي��ث القدمي 
منه��ا وبال�ضكل الذي يواك��ب الع�ر، م�ض��راً اإىل اأن  هذه 
امل�ضان��ع واملعام��ل ال حتتوي على معاجل��ات للملوثات 
الناجم��ة عن اإنتاجها  واأو�ض��ح اأن معامل الطابوق حتتل 
اجل��زء االكر م��ن ال�ضناع��ات العراقي��ة والت��ي غالبا ما 
تك��ون بدائية وملوثة للبيئ��ة وتوجد يف املناطق الفقرة،  
مطالب��ًا احلكومة ب����رورة و�ضع البيئة �ضمن 

اولوياتها. 

ديالى.. خزينة خاوية 
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اقتصاديات العراق
تهديدات ومساومات مالية مقابل توقفها عن العمل 

صناعة الطابوق.. أزمة النفط األسود عطلت 40% من معامل إنتاجه
بغداد – فادية حكمت  

الحجة ضد دعم 

     ديون اإلسكان

النمو في المنطقة العربية سيتراجع 

    إلى 2.1%  خالل السنة الحالية

 العبادي يترأس لجنة عليا لتأهيل محيط 
مطار بغداد وإعالنه مدينة تجارية 

ك�ضف��ت احلكومة عن، تخ�ضي�س مبلغ 40 مليار دينار لدعم ل�ركة العامة 
لل�ضناعات الزيوت النباتية النتاج 100 الف طن من زيت الطعام

وذكر املتحدث با�ضم مكتب رئي�س جمل�س الوزراء �ضعد احلديثي، يف حديث 
�ضحف��ي اإن جمل�س الوزراء قرر زيادة الدع��م ل�ركة الزيوت النباتية قرابة 
40 مليار دينار لتاأهيل خطوط االنتاج بهدف زيادة انتاج الزيوت ال�ضائلة 

واملنظفات وحتفيز الفالحن لزراعة البذور الزيتية
واو�ض��ح اأن زيادة الدعم لل�ركة �ضتوؤدي اإىل توفر 100 الف طن من زيت 
الطع��ام لتوزيع��ه يف البطاق��ة التموينية، مبين��ا اأن ال�رك��ة �ضتقوم بدفع 

رواتب موظفيها وت�ضغيل االيدي العاملة وحتقيق االمن الغذائي

    اك��دت وزارة الكهرب��اء ان العا�ضم��ة بغ��داد �ضت�ضه��د خالل االي��ام املقبلة 
زي��ادة يف �ضاع��ات التجهي��ز، بع��د رفدها ب���1300 ميغاواط م��ن حمطتي 
ب�ضماي��ة واملن�ضوري��ة، يف ح��ن ع��زت زيادة �ضاع��ات القط��ع املرمج اىل 
جت��اوز املحافظات على ح�ضة العا�ضمة ا�ضافة اىل اجراء عمليات ال�ضيانة 
الدوري��ة.  وق��ال الناطق الر�ضمي با�ضم ال��وزارة م�ضعب املدر�س يف ت�ريح 
�ضحف��ي ان جت��اوز بع�س املحافظات على احل�ضة املق��ررة للعا�ضمة بغداد 
انعك�س �ضلبا على �ضاعات التجهيز يف العا�ضمة، ا�ضافة اىل اعمال ال�ضيانة 
اال�ضطراري��ة والدوري��ة يف عدد من الوح��دات التوليدية، م��ع عرقلة اي�ضال 
الوق��ود اىل املحطات، ت�ضبب ب�ضياع 650 ميغاواط. وا�ضاف ان »العا�ضمة 
بغ��داد �ضتتجاوز ازمتها خالل االي��ام القليلة املقبلة، وذلك لرفدها ب�1300 
ميغ��اواط من حمطت��ي املن�ضورية وب�ضماية«، الفتا االنتب��اه اىل ان الوزارة 
بانتظار �ضخ الغاز املتعاقد عليه مع اجلانب االيراين والبالغ 25 مليون مرت 
مكع��ب لتغذية حمطات: املن�ضورية بطاقة 730 ميغ��اواط وال�ضدر الغازية 
بطاقة 640 ميغاواط وب�ضماية اال�ضتثمارية. وبن املدر�س ان انتاج الطاقة 
يف عموم البالد يبلغ حاليا 12800 ميغاواط، بينما جتهز حمافظة بغداد ب� 
3200 ميغاواط، متوقعا يف الوقت نف�ضه ان ترتفع معدالت جتهيز العا�ضمة 

اىل 4500 ميغاواط، بعد ادخال وحدات حمطتي املن�ضورية وب�ضماية. 
ودع��ا اىل التعاون من خ��الل تر�ضيد ا�ضتهالك الطاقة واحل��د من التجاوزات 
على املنظومة الكهربائية، وذلك لالثار ال�ضلبية التي تخلفها تلك التجاوزات 
عل��ى املنظوم��ة ب�ضكل ع��ام. يذكر ان العا�ضم��ة بغداد �ضهدت من��ذ عدة ايام 

زيادة يف �ضاعات القطع املرمج بالتزامن مع ارتفاع درجات احلرارة. 
واك��د املدر���س، اأن الوزارة �ضتج��ري مباحثات مع حماف��ظ ورئي�س واع�ضاء 
جمل�س حمافظ��ة كركوك ب�ضاأن مو�ضوع عق��ود ال�راكة مع القطاع اخلا�س 
»اخلدمة واجلباية« بعد �ضدور قرار من جمل�س املحافظة برف�س تلك العقود.    

ك�ض��ف االأم��ن العام ملجل�س ال��وزراء مهدي الع��الق عن ت�ضكي��ل جلنة عليا 
لال�ضتثم��ار واالعم��ار برئا�ض��ة رئي�س ال��وزراء حيدر العبادي ملل��ف تاأهيل 

املنطقة املحيطة مبطار بغداد الدويل.
واأ�ض��ار الع��الق بح�ض��ب بي��ان لالأمان��ة خالل اجتم��اع فريق عم��ل مراجعة 
الت�ضاميم االأولية مللف تاأهيل املنطقة املحيطة مبطار بغداد الدويل، اىل ان  
الّلجنة املذكورة �ضتبا�ر اعمالها خالل االأيام املقبلة" موؤكداً  اأهمية و�ضع 
خط��ة عمل عاجلة لتنفيذ مهام الفريق، لتكون باك��ورة اعمال اللجنة العليا 
لال�ضتثم��ار واالعم��ار ، وعّد الع��الق عملية تاأهيل املنطق��ة املحيطة مبطار 
بغ��داد الدويل واعالن املنطق��ة كمدينة جتارية من اأك��ر امل�ضاريع الوطنية 
يف الب��الد ، وناق�س الفريق ال��ذي يراأ�ضه االأمن العام ملجل�س الوزراء وي�ضم 
يف ع�ضويت��ه رئي���س هيئ��ة امل�ضت�ضارين وم�ضت�ض��ار رئي�س ال��وزراء لل�ضوؤون 
االقت�ضادي��ة ورئي���س �ضكرتاري��ة الهيئ��ة العلي��ا للتن�ضيق ب��ن املحافظات 
ونائ��ب رئي���س الهيئ��ة الوطني��ة لال�ضتثم��ار، باالإ�ضافة اىل ممثل��ي وزارات 
]الدف��اع، النقل، االعمار واالإ�ضكان والبلديات[ واأمانة بغداد و�ضعبة النتائج 
يف االأمان��ة العامة، وا�ضتعر�س ممثل هيئ��ة اال�ضتثمار درا�ضة اأعدتها الهيئة 
يف وق��ت �ضابق بالتعاون مع احدى اجلهات اال�ضت�ضارية ب�ضاأن اإعادة احياء 
املنطق��ة املحيط��ة باملطار وحتويله��ا اىل منطقة جتاري��ة ت�ضتقطب روؤو�س 

االأموال االأجنبية وت�ضجع ال�ركات العاملية اىل اال�ضتثمار فيها. 

ت��داول �ض��وق الع��راق ل��الأوراق املالية خ��الل �ضهر ايار 
املا�ض��ي اكرث من تريليون �ضهم حمققا ارتفاعا يف عدد 
ال���ركات وال�ضفقات املنفذة خالل ال�ضه��ر ذاته قيا�ضا 
ب�ضه��ر ني�ض��ان املا�ضي، وذك��ر املدير التنفي��ذي لل�ضوق 
ط��ه اأحمد عب��د ال�ض��الم يف بيان ل��ه اأن ال�ض��وق وخالل 
�ضه��ر اأي��ار املا�ضي للع��ام احلايل ت��داول 22 جل�ضة يف 
ال�ضوق النظامي و11 جل�ضة يف ال�ضوق الثاين حيث اقفل 
موؤ�ر ال�ضوق ISX60 يف نهاية �ضهر ايار 2017 على 
591.44 نقطة منخف�ضا بن�ضبة 6.8 قيا�ضا بقيمته يف 

اغ��الق �ضهر ني�ضان البالغ��ة 634.98 نقطة ، واأكد عبد 
ال�ض��الم اأن عدد ال�ركات املدرجة يف ال�ضوق خالل �ضهر 
ايار بلغت 101 �ركة يف حن بلغ عدد اال�ضهم املدرجة 
10.739 ترليون �ضهم، الفتا النظر اىل ان التداول تركز 
على ا�ضه��م ال�ركات امل�رفية وبل��غ التداول يف اعلى 
م�ضت��وى له��ا يف م���رف ال���رق االو�ضط بع��دد ا�ضهم 
16.8 مليار �ضهم ، حيث انخف�س �ضعر االغالق البالغ 
0.400 دين��ار بن�ضب��ة 23 ع��ن اغالق ال�ضه��ر ال�ضابق 
البال��غ 0.520 دين��ار وبعده جاء م���رف بابل بعدد 
ا�ضه��م 16 ملي��ار �ضهم ، منخف�ضا ب�ضع��ر االغالق البالغ 
0.330 دين��ار بن�ضب��ة 13 ع��ن اغالق ال�ضه��ر ال�ضابق 

البال��غ 0.380 دين��ار، وا�ض��اف ان م���رف اخللي��ج 
التج��اري كان قد ت��داول بعدد ا�ضهم 3 ملي��ارات �ضهم ، 
انخف�س �ضع��ر االغالق له البال��غ 0.370 دينار بن�ضبة 
17 ع��ن اغ��الق ال�ضهر ال�ضابق البال��غ 0.450 دينارا، 
وج��اءت بع��ده �ركة بغ��داد للم�روب��ات الغازية بعدد 
ا�ضه��م 2.7 مليار �ضهم ، منخف�ض��ا ب�ضعر االغالق البالغ 
2.550 دين��ار بن�ضب��ة 15 ع��ن اغالق ال�ضه��ر ال�ضابق 
البال��غ 2.200 دين��ار، وت��اله م���رف بغ��داد بع��دد 
ا�ضه��م 2.6 ملي��ارات �ضه��م ، انخف���س هو االخ��ر ب�ضعر 
االغ��الق البال��غ 0.740 دين��ار بن�ضب��ة 17 عن اغالق 
ال�ضه��ر ال�ضاب��ق البال��غ 0.900 دين��ار، وج��اء م�رف 

�ضوم��ر بع��دد ا�ضه��م 1.5 مليار �ضهم ، حي��ث حافظ على 
�ضعر االغ��الق البالغ 0.900 دينار على اغالقه ال�ضابق 
نف�ض��ه وم�رف املن�ضور تداول بع��دد ا�ضهم 1.2 مليار 
�ضه��م ، انخف���س �ضعر االغالق له البال��غ 0.850 دينار 
بن�ضبة 4 عن اغالق ال�ضهر ال�ضابق البالغ 0.890 دينار، 
وب��ن ان ن�ضب��ة عدد اال�ضه��م املتداولة اىل ع��دد اال�ضهم 
املدرج��ة قطاعي��ا يف �ضوق االوراق املالي��ة خالل �ضهر 
ايار كان��ت بال�ضكل التايل قط��اع التحويل املايل 4.3، 
قط��اع التاأمن 4.10، قط��اع اال�ضتثمار املايل 2.28 ، 
قطاع ال�ضناع��ة 1.15 ، قطاع اخلدمات 1.02 ، قطاع 

امل�ضارف 0.63 

اعلن��ت وزارة التج��ارة ارتف��اع الكمي��ات امل�ضوق��ة من 
حم�ض��ول احلنطة اىل مليون و315 الفا و338 طنا يف 
عم��وم املحافظة، يف ح��ن حافظت وا�ض��ط على مرتبة 

ال�ضدارة يف عمليات الت�ضويق.
ونق��ل بيان لل��وزارة عن مدي��ر ال�ركة العام��ة لتجارة 
املراك��ز  ان  قول��ه:  اخل�ض��ايل  جمي��ل  هيث��م  احلب��وب 
الت�ضويقي��ة يف الب��الد م��ا زال��ت م�ضتمرة بعملي��ة ت�ضلم 
احلنطة من امل�ضوقن، اذ احتلت حمافظة وا�ضط املرتبة 

االوىل بالكميات املت�ضلمة من احلنطة وبلغت 469 الفا 
و225 طنًا، يف حن احتلت بابل املرتبة الثانية بكمية 
147 األف��ًا و778 طن��ًا، تلتها الديوانية بت�ضويق 116 
األفًا و219 طنًا وبعده��ا النجف بكمية 116 األفًا و82 
طن��ًا، ودياىل بت�ضويقه��ا 88 األف��ًا و362 طنًا ومي�ضان 
88 األف��ًا و261 طنًا ثم ذي ق��ار التي �ضوقت 86 األفًا 

و516 طنًا و�ضالح الدين 66 األفًا و819 طنًا. 
وا�ض��ار اخل�ض��ايل اىل ان املراك��ز الت�ضويقي��ة يف بغ��داد 
�ضوق��ت 44 األف��ًا و654 طن��ًا، فيم��ا بلغ��ت الكمي��ات 
امل�ضوق��ة يف كركوك 25 الفا و548 طنا واملثنى بلغت 

17 الف��ا و205 اطنان، اما الب���رة ف�ضوقت 15 الفا 
و447 طنا واالنبار 9 االف و190 طنًا.

ون��وه اخل�ض��ايل اىل ان حمافظ��ة نين��وى �ضتبا�ر ت�ضلم 
احلنط��ة امل�ضوقة من الفالحن واملزارعن خالل االيام 
املقبل��ة بع��د توق��ف دام اك��رث من ثالث��ة اع��وام ب�ضبب 
احت��الل اجلماع��ات االرهابية له��ا بعد اعتم��اد مراكز 
ت�ضويقي��ة ع��دة باملحافظة، الفت��ا النظ��ر اىل ان عملية 
تنظيم وتوزيع ال�ضكوك اخلا�ضة بالفالحن واملزارعن 
�ضتبداأ منذ الي��وم االول للت�ضويق. وكانت وزارة التجارة 
اك��دت قب��ل اي��ام قليلة تخط��ي انتاج احلنط��ة امل�ضوقة 

عتب��ة املليون ط��ن يف عموم املحافظ��ات، ويف وا�ضط، 
لف��ت املحاف��ظ مال��ك ال�ضعي��دي االنتب��اه اىل ارتف��اع 
الكميات امل�ضوقة م��ن احلنطة اىل 588 الف طن �ضمن 
املو�ض��م الزراعي احلايل، موؤكدا حتدي��د منت�ضف ال�ضهر 
احلايل اخر موع��د لت�ضلم حم�ضويل احلنطة وال�ضعر من 
الفالح��ن واملزارع��ن، منوها ب��ان احلب��وب امل�ضوقة 
ملخ��ازن املحافظ��ة تخ�ض��ع اىل املعاي��ر وال�ضواب��ط 
املح��ددة م��ن قب��ل وزارة التج��ارة م��ن خ��الل اج��راء 
الفحو�ض��ات املختري��ة والتحق��ق م��ن ن�ضب��ة الرطوبة 

وال�ضوائب.

بورصة العراق تتداول أكثر من 
تريليون سهم خالل شهر أيار الماضي

ارتفاع الكميات المسوقة من الحنطة إلى مليون و315 ألف طن 

خطوات حكومية لدعم شركة الزيوت 
النباتية بـ 40 مليار دينار  

الكهرباء تعد بغداد بزيادة ساعات 
التجهيز خالل األيام المقبلة
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