
وق��ال املكت��ب الإعالم��ي للمحاف��ظ يف بي��ان  
�ص��حفي  ان "العط��واين بح��ث م��ع وف��د اح��دى 
الر�ص��ينة املتخ�ص�ص��ة  ال�ص��وي�رسية  ال���رسكات 
مب�ص��اريع تدوي��ر النفاي��ات، لك��ون املحافظ��ة 
حري�ص��ة على تبني هكذا م�ص��اريع وهي �ص��باقة 
يف دعوة ال�رسكات العاملية املخت�صة اىل العمل 
يف حمافظة بغداد، م�صيفا ان املحافظة جاهزة 
لتوفري البنى التحية وتقدمي خمتلف الت�ص��هيالت 
والإجراءات القانوني��ة والإدارية لإحالة وتنفيذ 

م�صاريع ا�صتثمارية بهذا املجال " . 
واأ�ص��اف، ان احلكوم��ة املحلية ت�ص��جع �رسكات 
ال�ص��تثمار العاملي��ة عل��ى العم��ل يف املحافظة 
وتق��دم كل الدعم ال��الزم لتنفيذ هذه امل�ص��اريع، 

والتي تعود بالنفع على املحافظة ومواطنيها
وكان��ت اأمان��ة بغ��داد، تعاقدت يف وقت �ص��ابق 
م��ع �رسك��ة تركية لتنظي��ف 30% من العا�ص��مة 
بغداد مقابل مبل��غ 31 مليار دينار، اإل ان العقد 
مل ي�ص��تمر طويال، لتعود النفايات اىل ال�ص��وارع، 

ل�صيما يف املناطق التجارية
وقال مدير دائ��رة الإعالم والعالقات العامة يف 
اأمانة بغداد حكيم عبد الزهرة يف حديث �صحفي 
اإن  معدل النفايات التي تفرزها العا�صمة بغداد 
حاليا يرتاوح ما بني 10 - 11 األف طن يوميا"، 
مبين��ا اأن "رفع هذه الكمية من النفايات ي�ص��كل 

عبئا كبريا على مالكات اأمانة بغداد 
وي�ص��يف عبد الزهرة، اأن  اأمانة بغداد تدر�س يف 
الوق��ت احلايل حلول مل�ص��اكل الطمر الع�ص��وائي 
املخ�ص�ص��ة  املواق��ع  كفاي��ة  وع��دم  للنفاي��ات 
للطمر، وحتاول تهيئة املعايري املحددة لوظائف 
كه��ذه لأهميته��ا وتاأثريه��ا يف الواق��ع البيئ��ي 
ملدينة بغ��داد،  موؤكدا اأهمية  اإن�ص��اء مواقع طمر 
نظامية خم�ص�صة خارج املدينة، وتهيئة جميع 
املتطلب��ات البيئية فيها مب��ا يوؤمن التخل�س من 
الإفرازات التي ل ميكن اإعادة فرزها وتدويرها 

ويتاب��ع عب��د الزه��رة، اأن "اأمان��ة بغ��داد اأجنزت 
حتى الآن 11 حمطة اأمنوذجية لكب�س النفايات، 
متهيدا لنقلها اإىل مواقع الطمر خارج العا�ص��مة 
بوا�صطة الآليات املخ�ص�ص��ة"، م�صريا اإىل اأهمية 
والآلي��ات  واملع��دات  والبن��ى  امل��وارد  "تهيئ��ة 

اإنتاجي��ة  وبطاق��ة  والتدوي��ر،  الف��رز  ومعام��ل 
كافية ومبوجب املعايري الدولية لال�ص��تفادة من 

املردود القت�صادي للنفايات 
ويق��ول ع�ص��و جمل���س حمافظ��ة بغ��داد غال��ب 
مل��ف  اإدارة  اإن   �ص��حفي  حدي��ث  يف  الزامل��ي 
النفايات يف العا�ص��مة بغداد �صعيفة وروتينية 
جمل���س  اأن   مبين��ا   ، التطوي��ر  اإىل  وبحاج��ة 
املحافظ��ة م�ص��تمر بالتن�ص��يق مع اأمان��ة بغداد 
لإيج��اد حل��ول �رسيع��ة له��ذا امللف، م��ن خالل 

اجتماعات م�صتمرة بني اجلانبني 
ويوؤك��د الزامل��ي، اأن ح��ل الإ�ص��كالت يف مل��ف 
النفايات بح�ص��ب خطة املجل���س يتمثل باإحالته 
لال�ص��تثمار، على غ��رار الدول املج��اورة"، لفتا 
النظر اىل اأن  املجل�س �صوت خالل املدة ال�صابقة 
عل��ى اإحال��ة امللف برمته لال�ص��تثمار بتو�ص��ية 
م��ن جلنة البيئ��ة  من جانبها قالت ع�ص��و هيئة 
خدمات بغداد فاطمة احل�صني يف حديث  �صحفي 
اإن "املوازن��ات املالية ملحافظة بغداد واأمانتها 
ل تت�صمن يف الوقت الراهن تخ�صي�صات لإن�صاء 
معام��ل لتدوير النفايات، حيث يقت�رس العتماد 
على اجلهد الذاتي للدوائر اأمانة بغداد والبلديات 
يف العا�صمة بغداد فيما يخ�س ملف النفايات"، 
معرب��ة عن اأملها  باإيجاد ح��ل للملف من خالل 

كالأمم  دولي��ة  منظم��ات  به��ا  تقدم��ت  وع��ود 
املتح��دة، تت�ص��من تقدمي من��ح لتنفي��ذ م�رسوع 
معملني لتدوي��ر النفايات يف جانبي العا�ص��مة  
وت�صيف احل�صني، اأن "تلك امل�صاريع امل�صتقبلية 
متثل فر�صا ذهبية للعا�صمة لكونها �صتتم مبنح 
مالية ولي���س بقرو�س، موؤكدة �ص��عي الهيئة اإىل 
اإحالة ملف النفايات يف العا�صمة اىل ال�صتثمار 
وتك�صف ع�صو هيئة اخلدمات، عن مباحثات بني 
جلنة يف جمل�س حمافظة بغداد و�رسكة اأمريكية 
ر�صينة عر�صت اإن�صاء معمل لتدوير النفايات يف 
العا�ص��مة ، مبينة اأن  املعمل الذي عر�ص��ته تلك 
ال�رسكة يتميز بتوليد الطاقة الكهربائية اإ�ص��افة 
اإىل تدوي��ر النفاي��ات  بدوره قال التدري�ص��ي يف 
ق�ص��م العلوم التطبيقية يف اجلامعة التكنولوجية 
جالل �ص��عدون يف حديث �ص��حفي اإن "ا�ص��تمرار 
التلك��وؤ يف معاجل��ة مل��ف النفاي��ات اأم��ر يث��ري 
املخاوف البيئية وال�ص��حية، خا�ص��ة مع ال�صعي 
لإع��ادة ت�ص��غيل املعام��ل احلكومي��ة املتوقف��ة 
والت��ي �ص��تزيد م��ن حج��م النفاي��ات"، حم��ذرا 
م��ن "اأ���رسار بيئي��ة كبرية ق��د ت��وؤدي اإليها تلك 

املخلفات والنفايات" 
ويو�صح �ص��عدون، اأن "ا�ص��رتجاع املواد املفيدة 
م��ن النفايات ال�ص��لبة ميك��ن اأن يت��م عن طريق 

الف��رز املغناطي�ص��ي والهوائ��ي، من خ��الل عزل 
النفاي��ات ح�ص��ب مكوناته��ا لإع��ادة ت�ص��نيعها 
بعد كب�ص��ها، فيما ميكن ال�ص��تفادة من ف�صالت 
ال�صحوم يف �صناعة ال�صابون وال�صموع"، م�صددا 
على ���رسورة ا�ص��تثمار املخلف��ات الزراعية يف 

�صناعة الأ�صمدة
ويدع��و التدري�ص��ي، اإىل "بن��اء قاع��دة بيان��ات 
حقيقي��ة ح��ول كمي��ة النفاي��ات املطروح��ة اإىل 
البيئ��ة، بالتزامن مع ن�رس ثقافة تدوير النفايات 
يف املجتم��ع، ابت��داًء م��ن املدار���س البتدائي��ة 
واإق��رار درو�س علم البيئة يف املراحل الدرا�ص��ية 
املختلفة، لتوعي��ة اجليل اجلدي��د باأهمية البيئة 
"باإمكاني��ة ح�ص��م مل��ف  وحمايته��ا"، م�ص��ككا 

النفايات وتدويرها من خالل ال�صتثمار"
الف�ص��اد  "حج��م  اإىل  �ص��كوكه،  �ص��عدون  ويع��زو 
امل�ص��ت�رسي يف دوائ��ر الدول��ة والعقب��ات الت��ي 
�صي�صعها حيتان الف�صاد اأمام ال�رسكات العاملية 
الر�ص��ينة، والتي �ص��تدفعها اإىل الهروب ، مطالبا 
ال���رسكات  دخ��ول  وت�ص��هيل  حقيقي��ة  برقاب��ة 
الر�صينة وتقدمي الدعم الكبري لها لال�صتفادة من 
الرثوات التي �ص��توفرها عملي��ة تدوير النفايات، 
بالإ�صافة اإىل ما �صتوفره من رفع لالأعباء ومنع 

التلوث والأ�رسار ال�صحية 

تعاين ال�ص��ناعات التحويلية يف العراق اهماًل كبرياً �صواء اأكانت 
يف القطاع��ات احلكومي��ة اأواخلا�ص��ة وحت��ى املختلط��ة، ما حدا 
باملخت�ص��ني اىل مطالب��ة احلكوم��ة باي��الء اهمي��ة اىل القط��اع 
احلي��وي وجعله يف م�ص��اف القطاعات املهم��ة التي من املمكن 

ان تدر للبالد واردات مالية كبرية
وق��ال اخلب��ري ال�ص��ناعي والرئي�س ال�ص��ابق لحتاد ال�ص��ناعات 
“ال�ص��ناعات  «،اإن  ل�»اجلورن��ال  الطرقج��ي  ها�ص��م  العراق��ي، 
التحويلي��ة يف الع��راق ت��كاد تن�ص��ط عل��ى ا�ص��تحياء يف القط��اع 
احلكومي يف حني ان القطاع اخلا�س يعاين توقفًا بن�ص��بة فاقت 

ال�70 باملئة
وا�صاف، ان هناك معوقات كثرية حالت دون رجوع ال�صناعات 
التحويلية يف العراق كما يف ال�ص��ابق منها الو�ص��ع المني الذي 
الق��ى بظالله على جممل مفا�ص��ل احلياة يف العراق، بال�ص��افة 
اىل الزم��ة املالية اخلانقة التي ت�ص��هدها الب��الد وما رافقها من 

تق�صف يف �رسف املبالغ املخ�ص�صة للم�صاريع 
واأكد، اأن “الو�صع المني املتاأزم يف بع�س املحافظات العراقية 
اأدى اىل �ص��عوبة احل�ص��ول على املواد اخلام الولية التي تدخل 
يف عمل ال�صناعات التحويلية منها ،�صحراء النبار التي ت�صيطر 
عليها حالي��ا تنظيمات )داع�س( الرهابي حيث يتم يف ال�ص��ابق 

ا�صتثمار الرمال يف ا�صتخراج الزجاج" 
وطال��ب الطرقج��ي ب�دعم القط��اع اخلا�س العراق��ي الذي عانى 
الهم��ال من��ذ اكرث م��ن ع�رسين عام��ا حي��ث ان  90 باملئة من 
ال�ص��ناعات العراقية متوقفة عن العمل والنتاج منذ عام 1986 
يف وقت كان العراق يعتمد على النتاج ال�صناعي املحلي بن�صبة 

تفوق ال�85 باملئة
ومن اأه��م املعوقات ال�صا�ص��ية التي تواجه هذه ال�ص��ناعات يف 
الع��امل العربي، غياب احلوافز و�ص��عف البيئة املوؤ�ص�ص��ية وتعطل 
دور القط��اع اخلا���س وتراجع كفاءة التعلي��م اجلامعي والتعليم 

املهني. 
اخلبري القت�ص��ادي عدن��ان بهية قال يف حديث 

�ص��حفي ان على وزارة النفط 
واحلكوم��ة 

ال�ص��ناعات  تاأهي��ل  باع��ادة  اك��ر  ب�ص��كل  الهتم��ام  العراقي��ة 
التحويلية للنفط والغاز بنحو اكر من اهمية ا�ص��تخراج وت�صدير 
النفط اخلام، من خالل تاأهيل امل�ص��ايف احلالية وبناء م�ص��ايف 
جديدة لتلبية متطلبات ال�ص��تهالك الداخلي، بدًل عن �ص��د العجز 
م��ن خ��الل ا�ص��ترياد املنتجات النفطي��ة من اخل��ارج، المر الذي 
يثق��ل ميزاني��ة الدولة الوطني��ة ويربك عجلة التق��دم فيها، ويثري 
نقم��ة املواطن��ني على �صيا�ص��ة الدول��ة النفطية وم��دى حتقيقها 

للنجاحات املرجوة.
وا�ص��اف انها تخ��دم كذلك تطوي��ر القطاع اخلدم��ي اخلا�س يف 
ال�ص��ناعة ال�ص��تخراجية املتع��ددة اجلوانب، وتاأكيد ا�ص��تقاللية 
املجل�س الحتادي للنفط والغاز ف�ص��ال ع��ن اعطائه الدور املميز 
ل�رسك��ة النف��ط الوطنية يف تنفي��ذ العمليات البرتولية ومناف�ص��ة 
ال���رسكات الجنبية، وكذل��ك الزام حاملي الرتاخي�س لالف�ص��اح 
عن جمي��ع العقود والدفعات املالية للحكوم��ة احلالية واجلهات 
املخت�صة، اإ�صافة اىل الجور والدفعات املالية املرافقة لعمليات 
التطوير والنتاج ب�صورة �صفافة ودقيقة، وكذلك الزام احلا�صلني 
عل��ى الرتاخي���س النفطية اعتماد ا�ص���س املحا�ص��بة العاملية يف 
تعامالته��م املالي��ة وغريه��ا، وكذل��ك الزامهم بت�ص��غيل اليادي 
العامل��ة وتقدمي املناف��ع الجتماعية لل�ص��كان املحليني ح�ص��ب 
م��ا ن�س علي��ه يف تلك العقود. وزاد يجب كذلك اإعطاء الأف�ص��لية 
يف التعاق��د مع ال�رسكات الجنبية التي تعم��ل ب�رسوط املبادرة 
الدولية لل�ص��فافية يف ال�ص��ناعات التحويلية وال�صتخراجية على 
ح��د �ص��واء،واعتماد عق��ود اخلدمة ب��دل عن عقود امل�ص��اركة من 
اج��ل توافقها م��ع ما ا�رسنا اليه،اىل جانب اعتم��اد مبداأ ال�رساكة 
يف اإدارة املل��ف النفط��ي ب��ني املرك��ز والقلي��م مب��ا يتوافق مع 
الن�صو�س الد�ص��تورية )111-112( و�صمان التوزيع اجلغرايف 
الع��ادل خلط��ط التنقيب والكت�ص��اف وال�ص��تخراج والإنتاج بني 

جميع املحافظات والأقاليم، مبا ل يوؤثر يف الكفاءة 
القت�ص��ادية والإداري��ة للعمليات 

يف  البرتولي��ة 

الع��راق، و�ص��مان ابعاد جمل���س النفط والغاز الحت��ادي ومكتب 
امل�صت�ص��ارين النفطي��ني ع��ن املحا�ص�ص��ة الطائفي��ة واحلزبي��ة 

باعتباره هيئة م�صتقلة تعتمد ال�صفافية يف عملها.
وا�ص��ار اىل ان اعادة تاأهيل البنى التحتية يف جمال ال�ص��ناعات 
التو�ص��ع   التحويلي��ة وال�ص��تخراجية مو�ص��وع مه��م م��ن اج��ل 
والزي��ادة يف الطاق��ة النتاجي��ة وتطوي��ر احلقول املكت�ص��فة يف 
اآن واح��د، واللح��اق بركب ���رسكات النفط العاملية و�ص��مان نقل 
و�ص��ائل التكنولوجيا احلديث��ة اىل العراق، وهي نقطة مهمة يجب 
اعطاوؤه��ا الولوية يف القط��اع النفطي  وامل�ص��اهمة يف تطويره 
يف الوق��ت احلا���رس. وق��ال اخلب��ري النفطي ريا�س ج��واد ان من 
اه��م مقومات جن��اح ال�ص��ناعة التحويلية يف البالد هو ت�ص��جيع 
القطاع اخلا�س على اإن�ص��اء �رسكات متخ�ص�صة يف جمال توزيع 
امل�صتقات النفطية واقامة حمطات التعبئة وبناء حمطات جديدة 
على وفق ت�صاميم حديثة معتمدة من قبل الوزارة، �صمن التوجه 
اإىل اقت�ص��اد ال�ص��وق وت�ص��جيع القطاع اخلا�س يف ت��ويل اأغلبية 
الن�ص��اطات والفعالي��ات القت�ص��ادية. وم��ن اج��ل ت�ص��هيل اإدارة 
القطاع اخلا�س تتوىل الوزارة مرحليا توفري احتياجات حمطات 
التعبئ��ة من م�ص��خات وخزان��ات ومكمالته��ا وغريها با�ص��عار 
الكلف��ة، على اأن يف�ص��ح املجال لحقا ل�ص��تريادها اأو ت�ص��نيعها 
على وفق موا�ص��فات عامة تو�ص��ع لهذا الغر�س من قبل الوزارة. 
وا�ص��اف وحلني ا�ص��تكمال تويل القط��اع اخلا���س دوره الكامل 
يف اإدارة الن�ص��اطات تلك تتوىل �رسك��ة توزيع املنتجات النفطية 
امل�ص��وؤولية على اأن تتحول تدريجيا اإىل جهاز للتفتي�س والرقابة 

وال�ص��يطرة على النوعي��ة يف ما يتعلق مبحط��ات التعبئة 
ومعامل تعبئة الغاز.
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اأعل��ى  اإىل  الذه��ب  اأ�ص��عار  ارتفع��ت 
م�ص��توى يف �صتة اأ�صابيع بعد بيانات 
ب�ص��اأن  لالآم��ال  خميب��ة  اأمريكي��ة 
الوظائف يف القطاعات غري الزراعية 
اإىل  واأدت  ال��دولر  عل��ى  �ص��غطت 
تقلي���س التوقعات ب�ص��اأن وترية رفع 

اأ�صعار الفائدة الأمريكية
باملئ��ة   0.8 الأ�ص��فر  املع��دن  وزاد 
اإىل  الآجل��ة  الأمريكي��ة  العق��ود  يف 

1280.20 دولر لالأوقية
ومن ب��ني املعادن النفي�ص��ة الأخرى 
ارتف��ع البالدي��وم اثن��ني باملئ��ة اإىل 
بعدم��ا  لالأوقي��ة  دولر   839.75
لم�س اأعلى م�ص��توياته منذ �ص��بتمر 
اأيل��ول 2014 عن��د 843.10 دولر 

لالأوقية يف وقت �صابق 

اأغ��ل��ق��ت الأ���ص��ه��م الأم��ريك��ي��ة عند 
الثانية  للجل�صة  قيا�صية  م�صتويات 
املا�صي  اجلمعة  يوم  التوايل  على 
للقطاعني  م��ك��ا���ص��ب  م���ن  ب��دع��م 
على  طغت  وال�صناعي  التكنولوجي 
الوظائف  تقرير  ع��ن  ال��ن��اجت  الأث���ر 
اأح��دث  اإىل  وا���ص��ت��ن��ادا  الأم��ريك��ي��ة 
املوؤ�رس  ارتفع  املتوافرة  البيانات 
نقطة   57.59 ال�صناعي  جونز  داو 
اإىل  باملئة   0.27 ي��ع��ادل  م��ا  اأو 
�صعد  حني  يف  نقطة   21201.77
 500 ب��ورز  اآن��د  �صتاندرد  امل��وؤ���رس 
مبقدار 8.63 نقطة اأو 0.36 باملئة 

اإىل 2438.69 نقطة 

م�صتوى  اأدن���ى  م��ن  النيكل  تعافى 
الزنك  �صجل  بينما  ع��ام  نحو  يف 
متاأثرا  اأ�صبوعني  يف  م�صتوى  اأدنى 
احلديد  خ��ام  اأ���ص��ع��ار  بانخفا�س 
ب�صاأن  املخاوف  جانب  اإىل  والنفط 

الطلب يف ال�صني اأكر م�صتهلك.
يف  للزنك  القيا�صي  العقد  واأغ��ل��ق 
بعد  للت�صليم  للمعادن  لندن  بور�صة 
باملئة   1.6 منخف�صا  اأ�صهر  ثالثة 
بعدما  للطن  دولرا   2529 اإىل 

لم�س اأدنى م�صتوى 

تعاني توقفًا بنسبة %70 

الصناعات التحويلية.. إهمال يلقي بظالله على إنعاش االقتصاد الوطني

 مخلفاتها بنحو 11 ألف طن يوميًا 

 بغداد تتبنى جذب شركات استثمارية لمشاريع تدوير النفايات  

بحث حمافظ بغداد عطوان 
العطواين، مع وفد احدى 

ال�سركات ال�سوي�سرية 
املتخ�س�سة مب�ساريع تدوير 

النفايات تنفيذ م�سروع 
مماثل يف املحافظة 

بغداد – خاص 

اعداد – 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


