
قالت ع�سو جلنة االقت�ساد واال�ستثمار جميلة العبيدي 
ثم  ومن  ال�سوق،  عن  غائب  فعليا  املحلي  "االنتاج  اإن 
ال�سلع  خمتلف  من  وال�سناعي  االنتاجي  التناف�س  فاإن 
ال�سوق  داخ��ل  االجنبية  املنتجات  بني  هو  والب�سائع 

املحلية " . 
واأ�سافت العبيدي يف ت�رصيح ل� »اجلورنال « ، اأن "جلنة 
االقت�ساد النيابية و�سعت الكثري من اخلطط واملقرتحات 
لتفعيل ال�سوق الوطنية من خالل دعم االنتاج ال�سناعي 
وايد  البلد يتمتع مب��وارد وم��واد خ��ام   وال��زراع��ي، الن 
املرتاكمة  اخل��رات  اىل  باال�سافة  ال�سباب،  من  عاملة 
والتي  متكننا من الت�سنيع وجلميع ال�سلع واملنتجات" .

وجود  ت�سمل  االقت�ساد  حتريك  "عملية  اأن  وتابعت 
جاذبة  بيئة  توفري  اىل  يحتاج  بدوره  والذي  اال�ستثمار 
من  نقلل  كي  واالم���ان  ال�سلم  توفري  راأ�سها  وعلى  له 
حجم  املخاطر التي حتيط بال�رصكات االجنبية ومن ثم 
تراجعها على اال�ستثمار يف البلد ، م�سرية اىل اأن املناطق 
ال�سماوة  كمحافظة  امنة  مناطق  العراق  من  اجلنوبية 
�سناعية  عا�سمة  ت�سبح  اأن  بامكانيات  تتمتع  والتي 
لتمتعها باالمكانات والطاقات الب�رصية واملواد االولية 

التي تدخل يف ال�سناعة" .
بج�سد  ينخر  الذي  واالداري  املايل  "الف�ساد  اأن  وبينت 
املحلي  ب��االن��ت��اج  اط���اح  احل��ك��وم��ة 
املعامل  واخرج 

فواتري  �سد  ت�ستطيع  ال  خا�رصة  بانتاجية  وامل�سانع 
الكهرباء او رواتب املوظفني ،الفتة النظر اىل اأننا منلك 
ا�سرتاتيجية،  �سيا�سيا وتنمية لالقت�ساد وخططا  نظاما 
لتعّمد بع�س  والت�رصيعات  القوانني  لتلك  تنفيذ  بال  لكن 
االطراف احلكومية من كتل واحزاب للمنفعة ال�سخ�سية 

. "
ابناء  "هناك تقارير تتحدث عن هجرة  اأن  وا�سارت اىل 
وجود   عدم  او  قلة  ب�سبب  العراق  خارج  للعمل  االقليم 
واي�سا غلق عدد  العي�س  لقمة  تك�سب  التي  العمل  فر�س 
من املعامل وامل�سانع فيها ، م�سيفة ان دخول داع�س 
و�رصب  �سنوات  منذ  تخطيط  هو  بل  اليوم  نتيجة  لي�س 

االقت�ساد الوطني هو جزء من هذا التخطيط".
واكدت العبيدي " ان الطبقة ال�سيا�سية احلاكمة هي من 
للبلد  االقت�سادي"  "اال�ستعمار  �سمته  ما  على  �ساعدت 
وبجميع القطاعات ب�سبب امل�سالح واملنافع ال�سخ�سية، 
كبرية  امكانيات  ذات  دولة  العراق  ان  اىل  النظر  الفتة 
تلك  جميع  لكن  و�سياحية  �سناعية  و  وزراعية  نفطية 

القطاعات ال ُتدخل ايرادا للمواززنة االحتادية" . 
بغداد  جتارة  غرفة  رئي�س  نائب  قال  اآخ��رى،  جهة  من 
ملتغريات  يخ�سع  ال�سوق  اقت�ساد   " اإن  ال�سيخ  ح�سن 
امل�ستهلك  العام من  الذوق  ا�سا�س ما يطلبه  كثرية على 
اخرى  منتجات  ح�ساب  على  معينة  منتجات  وتف�سيل 

ومن منا�سيء خمتلفة " . 
 ، ن��ي��وز«   ل���  »اجل��ورن��ال  ال�سيخ يف ت�رصيح  واأ���س��اف 
ال�سلعي  االغ��راق  ب�سبب  هو  املحلي  املنتج  "غياب  اأن  
املنا�سيء  ذات  وال�سلع  املنتجات  م��ن  الفو�سوي 
واملنا�سيء  والرتكية  االيرانية 
 " ى خر ال ا

تو�سع  وا�سرتاتيجيات  خططا  "هناك  اأن  اىل  م�سريا   ،
اخلطط  تلك  ان  اال  الوطني  االقت�ساد  تن�سيط  ملحاولة  
جتابه باملحاربة وعدم التنفيذ من قبل  بع�س اجلهات 
ال�سيا�سي  القرار  �سلطة  لها  وممن  املتنفذة  احلكومية 
ثم   ومن  للتاجر  الثاين  الوجه  هو  ال�سيا�سة  رجل  لكون 

فان املنفعة ال�سخ�سية  تغلب املنفعة الوطنية " .
املعامل  تفعيل  �سيا�سة  يف  "تخبطًا  هناك  اأن  وتابع 
ا�سبح  ال�سيا�سي  الن  املحلي،  واملنتج  وامل�سانع 
عمالقة  جتارية  �رصكات  يف  كبرية  ا�سهم  وله  م�ستوردا 
القوانني  تنفيذ  ع��دم  ولعل  للحدود  عابرة  تكون  قد 
�سوق  خلق  يف  وي�ساعد  ي�سهم  االرب��ع��ة  االقت�سادية 
امل�ستورد  ح�ساب  على  االجنبي  للم�ستورد  فو�سو�سية 

املحلي" .  
وا�سار اىل ان ال�سنوات الالحقة �ست�سهد تغيرياً يف اخلطط 
اخلم�سية  اخلطط  يخ�س  فيما  وال�سيا�سية  االقت�سادية 
حتى  والت�رصيعات  القوانني  تنفيذ  وحماولة  والثالثية 

ن�سمن عودة املنتج املحلي اىل ال�سوق املحلية" . 
مع  التجاري  التبادل  حجم  اأن  التجارة  وزارة  وذكرت 
 2015 عامي  يف  دوالر  مليارات   6 ال�  جت��اوز  اي��ران، 
2016-، ما ميثل  اال�ستريادات من ايران م�سافا اليها 
 ، اي��ران  اىل  العراق  �سادرات  متثل  دوالر  مليون   60

م�سرية اىل وجود 8 منافذ حدودية تربط البلدين.
التبادل  "حجم  ان  �سحفي  بيان  يف  ال���وزارة  وقالت 
التجاري مع ايران يف تطور م�ستمر يف ظل  رغبة البلدين 
االقت�سادية  العالقات  وتنمية  تطوير  يف  اجل��اري��ن 
التي  امل�سرتكة  الثنائية  وتفعيل  االتفاقات  والتجارية 

ا�سهمت يف زيادة حجم التبادل التجاري بني البلدين". 
التبادل  عملية  يف  ال�سنوية  الزيادة  ن�سبة  ان  واأ�ساف" 
دوالر  رب��ع  مليار  من  اك��ر  اىل  ت�سل  التجاري 
زي��ادة  يف  وه��ي   ، �سنويا 

واملالية  االقت�سادية  الظروف  من  الرغم  على  م�ستمرة 
نتيجة  انخفا�س ا�سعار النفط ب�سكل كبري جدا". 

تربط  حدودية  منافذ   )8( هناك  اىل" ان  البيان  وا�سار 
ال�سيب  وزرباطية واملنذرية  وايران وهي منافذ  العراق 
ومنديل وال�سالجمة وحاج عمران وبنجوين وبرويزخان 
لنقل  البلدين  بني  املعتمدة  الر�سمية  وه��ي  املنافذ   ،

ودخول الب�سائع املختلفة". 
ت�سجيع  يف  �ست�سهم  ثنائية  اتفاقات  "وجود  ب�  ون��وه 
�سوق  يف  االعمال  للدخول  ورجال  االيرانية  ال�رصكات 
كذلك   ، م�سرتكة  م�ساريع  اقامة  او  العراقي  اال�ستثمار 
والغاز  والنفط  والكهرباء  الطاقة  يف  جمال  التعاون 
الر�سمية  التي  احلدودية  املنافذ  تطوير  على  والعمل 
الو�سائل  ا�ستخدام  خالل  من  البلدين  م�سلحة  تخدم 
احلديثة يف دخول وفح�س  الب�سائع والتعاون يف جمال 

التقيي�س وال�سيطرة النوعية".
وقال رئي�س غرفة التجارة امل�سرتكة بني ايران والعراق، 
ان �سوق العراق هو طريق وعر وبحاجة اإىل العمل ال�ساق، 
م�سيفا ان العراق �سيبقى ال�سوق االكر يف املنطقة ل�15 

�سنة اخرى.
 15 "ان  �سحفي  حديث  يف  ا�سحاق  اآل  يحيى  وا�ساف 
منا�سبا  �سوقا  ت�سكل  زبون،  مليون  ب�400  بلدا جماورا 

جدا اليران 
باال�سرتاتيجية  رهن  واأمنها  البالد  تطوير  بان  و�رصح 
هذه  بني  ومن  اجل��وار،  دول  مع  التجارية  والعالقات 
الدول يتميز العراق باهمية كبرية من الناحية التاريخية 

والثقافية والظروف االقت�سادية اخلا�سة. 
وحول اأبرز ال�سلع الت�سديرية االيرانية ايل العراق، ا�سار 
ومواد  وااللب�سة  الغذائية  املواد  ت�سدير  اىل  ا�سحاق  اآل 
االن�ساء مثل ال�سلب واال�سمنت، واخلدمات الفنية وانواع 
املكائن، كما تتعاون ايران مع العراق يف جمال التاأمني 

وامل�سارف واملنظومات التجارية والتقنية. 

92% من األراضي الزراعية تتصحر 

ومساع حكومية الحتواء الظاهرة 
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اقتصاديات العراق أبرزها تعطيل عودة اإلنتاج المحلي 

مختصون لـ )الجورنال(: متنفذون في الدولة يصدون اإلصالح االقتصادي 
بغداد -  فادية حكمت 

االقتصاد المصري..

   تعثر جديد بعد رفع الفائدة 

بورصة لندن تقبل برنامج القاهرة 

إلصدار سندات دولية

 منح قروض للموصليين للمساعدة 
في إنشاء مشاريع صغيرة 

دراسة إنشاء محطة وقود طائرات في 
مطار الناصرية

 أمانة مجلس الوزراء تبحث إعمار المدن المحررة

  تعت��زم وزارة النق��ل واملوا�سالت يف اقليم كورد�ست��ان تنظيم قطاع النقل 
بحيث ال يقوم ا�سحاب �سيارات االجرة "التاك�سي" بنقل املواطنني بني مدن 
االقلي��م ح�سب اهوائهم، بل ان يقوم��وا بالعمل على تقدمي خدماتهم يف اطار 

احلقوق والواجبات املنوطة بهم.
ويقول املتحدث با�سم وزارة النقل اوميد حممد �سالح، ان هناك اكر من 70 
ال��ف �سي��ارة اجرة تاك�سي يف االقليم، مو�سح��ا ان ق�سما منها منظم والق�سم 

االخر بحاجة اىل التنظيم يف اطار نظام جديد.
ويو�س��ح �سال��ح ان خط��وط النقل بني امل��دن وحتى خط��وط البا�سات بني 
احي��اء املدن ال تع��اين م�سكالت كث��رية، اذ يقوم ال�سائقون ب��اداء واجباتهم 
ب�س��كل جي��د، م�ست��دركا ان �سائق��ي �سيارات االج��رة "التاك�س��ي" بني املدن 
بحاج��ة اىل تنظي��م ولي���س من اجلائ��ز ان يك��ون �سائق تاك�س��ي مكلفا بنقل 
املواطنني بني احياء املدينة وهو يقوم بنقل املواطنني بني مدن االقليم وان 
يخ��رق حقوق انا�س اخرين. وبح�سب ما �رصح به �سالح فان الوزارة �ستقوم 
بحل ه��ذه امل�سكلة عر تزويد �سيارات االج��رة ب�"عالمة" او "لوغو" خا�سة 
واللوا�س��ق الت��ي تو�سح م��كان عملها، الفت��ًا النظر اىل ان ه��ذا امل�رصوع مل 
يط��رح للمناق�س��ة حت��ى االن اىل ان تتاأكد ال��وزارة من كلف ه��ذه ال�سارات 
او العالم��ات اخلا�س��ة وه��ي يف كل االحوال لي�س��ت باه�سة الثم��ن. وي�سري 
�سال��ح اىل انت�سار خطاأ يف اجه��زة االعالم ب�ساأن تغيري لون �سيارات االجرة 
"تاك�سي كورد�ستان" مو�سحا ان ان هذا بعيد عن ال�سحة وال تعر عن اي 
منطق �سليم، اذ ان االمر ال يحتاج اىل تغيري اللون وال يجوز حتميل ا�سحاب 

ال�سيارات مبالغ للقيام بهذا العمل واثقال كاهلهم.

  تتج��ه وزارة العم��ل وال�سوؤون االجتماعية اىل اعتماد برنامج ملنح قرو�س 
للعائدين اىل مدينة املو�سل الن�ساء م�ساريع �سغرية. ياأتي هذا مع اطالقها 
روات��ب اك��ر م��ن 73 ال��ف م�ستفي��د وم�ستفي��دة م��ن حمافظ��ة نين��وى من 

امل�سمولني ب�سبكة الرعاية بعد اكمال عملية البحث وادخال بياناتهم.
 ونقل املتحدث با�سم الوزارة عمار منعم  يف حديث �سحفي  عن وزير العمل 
حمم��د �سياع ال�س��وداين  " ان الفرق متكنت من اج��راء عملية البحث وادخال 
بيانات اكر من 73 الف م�ستفيد وم�ستفيدة من م�سمويل نينوى ومت اطالق 
رواتبهم خالل الدفعة الثالثة من العام 2017 وهو جزء من التزام احلكومة 
جت��اه النازحني يف تلك املناط��ق، ال�سيما ان الكثري منه��م ا�سبح حتت خط 

الفق��ر ب�سب��ب جرائ��م “داع���س” االرهاب��ي”.
وك�س��ف ال�س��وداين عن “وج��ود نية لدى ال��وزارة العتماد برنام��ج يتلخ�س 
بتق��دمي القرو�س للنازحني العائدين بغية ان�ساء م�ساريع وخلق فر�س عمل 

للمو�سليني ت�سهم يف النهو�س بواقعهم املعي�سي”

زار وف��د من �رصكة توزيع املنتجات النفطية التابعة لوزارة النفط، حمافظة 
ذي ق��ار لالإطالع على عملية جتهي��ز الطائرات بالوقود يف مطار النا�رصية 
الدويل. وذكر بيان العالم ال�رصكة تلقت اجلورنال ن�سخة منه " ان  وفداً من 
�رصك��ة توزيع املنتج��ات النفطية برئا�سة مدير ق�س��م جتهيز وقود الطائرات 
زار حمافظ��ة ذي ق��ار لغر���س االإطالع على واقع عمل جتهي��ز منتوج وقود 
الطائ��رات املدني��ة يف مط��ار النا�رصية امل��دين وذلك ح�س��ب توجيه املدير 
الع��ام لل�رصك��ة املهند���س علي عبد الك��رمي املو�سوي الذي �س��دد بدوره على 

متابعة جتهيز وقود الطائرات يف جميع مطارات البالد".
واأ�س��اف البي��ان ان "الوفد عقد خ��الل زيارته للمحافظة اجتماع��ًا مو�سعًا 
مع مدير فرع املحافظة للمنتج��ات النفطية وبح�سور الطاقم الهند�سي فيه 
ومت��ت مناق�س��ة املتطلبات ال�رصوري��ة لغر�س اإن�ساء حمط��ة وقود متكاملة 

داخل مطار النا�رصية املدين".

عق��دت االأمانة العام��ة ملجل�س الوزراء اجتماعًا مع اجله��ات املعنية لبحث 
اعمار املدن املحررة من ع�سابات داع�س االرهابية.

وذك��ر بيان ملكتب حمافظ االنب��ار  تلقت  اجلورنال ن�سخة منه " ان حمافظ 
االنب��ار �سهيب الراوي �س��ارك يف اجتماع االأمانة العام��ة ملجل�س الوزراء، 
برئا�س��ة مهدي الع��الق االأمني العام ملجل���س الوزراء، حول اإع��ادة االعمار 

والتنمية للمحافظات املت�رصرة من جراء العمليات االإرهابية واحلربية".
وكان رئي���س ال��وزراء حيدر العبادي قال يف 22 حزي��ران املا�سي ان كلفة 
دم��ار البنى التحتية ب�سبب احلرب على داع�س تتجاوز ال� 100 مليار دوالر.

ويعت��زم العراق عقد موؤمت��ر دويل للمانحني ت�ست�سيف��ه الكويت مطلع العام 
املقبل العمار املدن املحررة.

اأكد وزير التخطيط، �سلمان اجلميلي، ان العراق مقبل  على 
مرحلة ا�ستثمارية وتنموي��ة  كبرية تتمثل بدحر االرهاب 

وحترير االر�س وال�رصوع بعملية االعمار  والبناء. 
وقال��ت وزارة التخطي��ط، يف بي��ان �سحف��ي اإن "اجلميلي 
التق��ى رئي���س  غرف التجارة االمريكية  وع��دداً كبرياً من 
رج��ال االعمال  والتج��ار  ومديري  ال�رصكات الكرى  يف 
العا�سم��ة االمريكية وا�سنطن، و�سهد اللق��اء مناق�سة عدد 
من الق�سايا املهمة يف مقدمتها  مرحلة ما بعد االنت�سار 

ودح��ر االرهاب واالليات املنا�سبة لل�رصوع بعملية اعادة 
االعم��ار من خالل الدعم املتوقع ال��ذي �سيقدمه املجتمع 
الدويل للعراق لتمكينه من تلبية متطلبات اعمار املناطق 
املح��ررة ".  ونق��ل البي��ان ع��ن وزي��ر التخطي��ط، �سلمان 
اجلميل��ي، اإن "الع��راق مقب��ل  عل��ى مرحل��ة ا�ستثماري��ة 
وتنموي��ة  كب��رية ويت�سح ه��ذا االمر من خ��الل االهتمام 
الكب��ري ال��ذي تبديه ال��دول وال���رصكات العاملي��ة للدخول 
اإىل بيئ��ة اال�ستثم��ار العراق��ي الواعدة ، مبين��ا اأن  العراق 
عل��ى اعتاب مرحلة جدي��دة تتمثل بدحر االرهاب وحترير 

االر�س وال�رصوع بعملية االعمار  والبناء". 

واو�س��ح ان  "وزارة التخطي��ط انته��ت م��ن اع��داد خط��ة 
اع��ادة االعم��ار والتنمي��ة للمناط��ق املت���رصرة من جراء 
االعم��ال االرهابية  عل��ى مدى ال�سنوات الع���رص املقبلة"،  
مبين��ا ان "هذه اخلط��ة  ترتبط بخطت��ي التنمية اخلم�سية 
)2022-2018( و)2027-2023(". ولف��ت النظر اإىل 
ان "احلكومة العراقية تعمل على ت�سهيل بيئة االعمال  يف 
الع��راق مب��ا يتنا�سب  والبيئ��ة الدولية  وت�سجي��ع  روؤو�س 
االعم��ال  العاملي��ة  للدخ��ول اإىل البل��د"، م�س��ددا على ان  
الع��راق ميث��ل فر�س��ة ا�ستثماري��ة كب��رية عل��ى م�ست��وى  
االعم��ال يف منطق��ة ال���رصق االو�سط والع��امل". ونوه باأن 

"التوج��ه احلايل للحكومة العراقية هو االنفتاح  الكامل  
والتع��اون  م��ع رج��ال االعم��ال  وامل�ستثمري��ن،  منه��م 
رجال االعم��ال االمريكيون  بهدف ا�ستقط��اب اال�ستثمار 
اخلارج��ي  اإىل الب��الد  وامل�سارك��ة  يف م�ساري��ع  خط��ط 
اعادة االعمار  والتنمية التي تعر�ست للكثري من امل�ساكل 
خالل ال�سنوات املا�سية ب�سبب االرهاب واالأزمة املالية".  
من جانبهم، اعرب رج��ال االعمال وامل�ستثمرون ومديرو 
ال�رصكات االمريكية عن رغبته��م وا�ستعدادهم لال�ستثمار 
والعم��ل يف الع��راق، موؤكدي��ن اهمي��ة تطوي��ر العالق��ات 

االقت�سادية والتجارية واال�ستثمارية بني البلدين.

  اأبرم��ت وزارة النفط االحد عقدا م��ع �رصكة ال�رصق االو�سط 
اللبناني��ة لت�سنيع ا�سطوانات الغ��از احلديدية يف حمافظة 

الب�رصة بطاقة 3000 ا�سطوانة يوميا.
وق��ال وزير النفط جبار اللعيب��ي خالل رعايته حفل توقيع 
العق��د، اإن العقد ميثل مرحل��ة اخرى من مراحل تطوير عمل 
ال���رصكات النفطي��ة و�سيخلق بيئة عمل �سم��ن املوا�سفات 

الفني��ة. واأ�سار، وفق بي��ان للوزارة  تلق��ت اجلورنال ن�سخة 
الغ��از اجلدي��دة  "ان العق��د �سيوف��ر ا�سطوان��ات  من��ه اىل  
للمواطن��ني و�سيقل���س م��ن مع��دالت اال�سترياد له��ذ املادة 
وتوفري العملة ال�سعب��ة للخزينة االحتادية، ف�سال عن ذلك 

�سيوفر فر�س عمل جديدة البناء املحافظة" .
ا�ساف��ة  ب���رصورة  امل�سنع��ة  ال�رصك��ة  اللعيب��ي  ووج��ه 
خط��وط انتاجية جدي��دة النت��اج ا�سطوانات الغ��از ال�سائل 
البال�ستيكي��ة. وق��ال وكيل ال��وزارة ل�سوؤون �سناع��ة الغاز 

حام��د يون���س ان توقي��ع العقد يع��د جزءا م��ن اخلطط التي 
و�سعته��ا ال��وزارة لتطوي��ر العم��ل واالرتق��اء مب�ستوي��ات 

االنتاج ويف جميع املجاالت.
واو�س��ح املدير العام ل�رصكة تعبئة الغ��از ان العقد يعد من 
العقود املهمة وخطوة اوىل لتوفري ا�سطوانات الغاز ال�سائل 

حمليا ومبوا�سفات قيا�سية عاملية وعراقية.
واأ�س��اف اأن هناك خطوات وم�ساري��ع  اخرى لتطوير االداء 
واالرتق��اء باخلدم��ات املقدم��ة للمواطنني، م�س��ريا اىل ان 

امل�سن��ع �سيق��وم بانت��اج اك��ر م��ن 3000 ا�سطوان��ة غاز 
يومي��ا قابلة للزيادة اىل 5000 ا�سطوانة باليوم ، و�سيعزز 
ذل��ك م��ن انتاجية ال�رصك��ة يف معامل تعبئة الغ��از ال�سائل 
وجتهي��زه للمواطن��ني . من جانبه قال ممث��ل �رصكة ال�رصق 
االو�سط اللبنانية ح�سان جابر ان عمل امل�سنع يف حمافظة 
الب���رصة �سيخل��ق مناخ��ا اقت�سادي��ا جدي��دا يف املحافظة 
و�سيك��ون حاف��زا لت�سجي��ع ال���رصكات االخ��رى للعم��ل يف 

العراق، ف�سال عن توفري فر�س العمل البناء املحافظة .

التخطيط: العراق مقبل على مرحلة 
استثمارية وتنموية كبيرة

النفط تبرم عقدًا مع شركة لبنانية إلنتاج 3 آالف إسطوانة غاز يوميًا 

70 ألف سيارة أجرة " تاكسي" في اإلقليم 
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