
لـــ)  خا�ــص  ت�رصيــح   يف  العبيــدي  اأ�ضافــت  و 
واالنتــاج   ال�ضناعــة  تدهــور  اأن      ) اجلورنــال 
املحلــي هو نتيجــة الف�ضاد امل�ضت�ــرصي يف اجهزة 
ووزارات الدولة وهذا ما ي�ضعف القوانني املحركة 
لالقت�ضاد واعادة العمــل بامل�ضانع املتوقفة عن 
االنتــاج  وتابعــت : ان االزمة التق�ضفيــة التي مير 
بهــا العراق منذ عــام 2014 يجــب ان يتم البحث 
يف ا�ضباب تلك االزمة والتــي احد ا�ضبابها الف�ضاد 
والهدر املــايل و�ضياع ميزانيات كبرية يف ابواب 
�ــرصف غــري معروفــة ،  وقــد مت طــرح العديد من 
احللــول واملعاجلات لرئي�ص الوزراء والذي اكد انه 
الي�ضتطيــع اتخاذ االجــراءات ب�ضبــب املحا�ض�ضة  
الطائفية والكتل التي حتمي الوزراء وامل�ضوؤولني .
وا�ضارت العبيــدي يف حديثها اىل: ان عدم حماية 
املنتوج املحلي وال�ضناعة الوطنية يعود ال�ضباب  
منهــا الهــدر والف�ضــاد  املــايل والــذي �ضبب عجز 
احلكومة يف جتهيز احتياجات امل�ضانع واملعامل 
، من توفري الكهرباء والنفط لت�ضغيل تلك امل�ضانع 
واعــادة فتــح خطوطــا انتاجية جديــدة . وبينت  : 
ان الف�ضــاد امل�ضت�رصي هو الــذي اطاح باالقت�ضاد 
وال�ضناعــات املحلية ومن ثم نحــن نعاين �ضياع 
االمــوال  رقابــة  عــن  امل�ضوؤولــة  الهيئــات  ادوار 
كمكاتــب املفت�ضــني العموميــني حيــث ا�ضبحــت 
املعامل وامل�ضانع معامل وم�ضانع خا�رصة تاأخذ 
رواتــب موظفيهــا مــن الدولــة التي هــي يف ازمة 
تق�ضفية وتراكمات للديون اخلارجية تثقل كاهلها 
، م�ضيفــة ان جلنــة االقت�ضــاد واال�ضتثمــار قامت 
بت�رصيع قانون اال�ضتثمــار وقانون حماية املنتج 
املحلي، وتلكاأ اال�ضتثمار املحلي واالجنبي والذي 
اكدنا ان تكون االيــدي العاملة املحلية عاملة يف 
تلك امل�ضاريع لكننا نعاين عدم تنفيذ تلك القرارات 
ب�ضبــب املحا�ض�ضــة الطائفيــة وا�ضتفــادة  بع�ص 
ال�ضيا�ضيــني منها . وقالت العبيــدي : يجب ان يتم 
تفعيل قانــون الكمــارك وال�رصائب التــي تفر�ص 
علــى ال�ضلع واملنتجــات امل�ضتــوردة ولي�ص زيادة 
الفواتــري على املواطــن من خالل زيــادة ت�ضعرية 
الطائرات وار�ضــدة الهواتف املحمولة . من جهته 

قــال اخلبــري االقت�ضــادي عبــد الرحمــن ال�ضمري 
يف ت�رصيــح خ�ص به الـــ) اجلورنــال ( ان حماية 
املنتج املحلي يحتاج لقــوة تنفيذ القانون ولي�ص 
ت�رصيعات ورقيــة تكتب وال تنفذ ، وقانون حماية 
املنتج املحلي لي�ص وليد اليوم بل يوجد يف جميع 
املوازنــات ال�ضابقــة لكــن الدوائــر واملوؤ�ض�ضات ال 
تلتــزم بتلــك التعليمــات والقــرارات والتــي تدعم 

وحتمي ال�ضناعة واملنتج املحلي .
وا�ضــاف : ان املنتــج وال�ضناعــة املحليــة متتلك 
املوا�ضفات العاملية لل�ضناعة والتي اقرها جهاز 
التقيي�ــص وال�ضيطــرة النوعيــة وهــذه املرحلة تعد 
منا�ضبة  لدعم املنتوج وال�ضناعة املحلية ، م�ضريا 
اىل ان هنــاك عدة اجــراءات داعمة للمنتج املحلي 
كقوانــني التعرفة الكمركيــة والتي حتد من دخول 
املنتج امل�ضتورد والذي يف�ضح املجال امام املنتج 
الوطني  يف ال�ضوق املحلي . وتابع ال�ضمري : يوجد 
لدينــا عــدة من�ضــاآت ومعامــل تتعامل مــع دوائر 
الدولــة مثــل معمــل االدويــة والذي يغــذي وزارة 
ال�ضحة ل�ضنــوات طويلة وال�ضناعــات الكهربائية 

كمعــل الكيبل يف النا�رصيــة ومعمل الكهربائيات 
،  الفتــا النظــر اىل ان هناك من�ضــاآت تقدر بـ 188 
من�ضــاأة تابعة لــوزارة ال�ضناعة واملعــادن ومنها 
72 �رصكــة عاملــة وتنتــج يف ال�ضــوق املحلــي ، 
ومنهــا من حــّدث خطوطه االنتاجيــة الننا نعاين 
تغييبــًا لل�ضناعــة املحليــة  وت�ضقيطًا لهــا ب�ضبب 
تقا�ضــم الكتــل ال�ضيا�ضية حل�ض�ص ماليــة من تلك 

املعامل من اجل اإثراء جيوبهم اخلا�ضة  
وقــال ال�ضمري : ان هناك بع�ص ال�ضيا�ضيني فتحوا 
اال�ضترياد الع�ضوائي وجعــل العراق �ضوقا مفتوحة 
خلطوط انتاجية لبع�ص الــدول لغر�ص اال�ضتفادة 
ال�ضخ�ضية، مبينا ان القرو�ص التي يجب ان تعطى 
العــادة احياء املعامل وامل�ضانــع مل ت�رصف من 
قبــل البنــوك وامل�ضارف بحجــة ان تلــك االموال 
يجــب ان ت�رصف العادة احياء امل�ضانع املتوقفة 
ومن ثم نحن يف دوامة �ضياع الروؤى االقت�ضادية 
واال�ضرتاتيجيــة . ويذكر ان جمل�ــص الوزراء �ضوت 
يف جل�ضتــه االعتياديــة التــي عقدهــا اأول اأم�ــص 
الثالثــاء برئا�ضــة رئي�ص احلكومة حيــدر العبادي 

على عدة قرارات كان معظمها من�ضّب يف اجلانب 
االقت�ضادي للبالد

وذكر بيان  �ضحفي �ضادر عن املجل�ص، انه جرت 
مناق�ضــة مو�ضعة مل�رصوع قانــون انتخاب جمل�ص 
النواب ومت الت�ضويت على تعديل م�رصوع القانون 

النافذ الر�ضاله اىل جمل�ص النواب
واأ�ضاف ان جمل�ص الوزراء �ضّوت على قرار حماية 
منتــج حديــد الت�ضليــح )10-32 ملــم( من خالل 
ا�ضافــة فر�ــص ر�ضــم جمركــي بن�ضبــة 5 باملائة 
لوحــدة قيا�ــص منتــج حديــد الت�ضليــح وملــدة 4 
�ضنــوات ومن دون تخفي�ص على جميع ا�ضتريادات 
العــراق ومن املنا�ضئ كافــة واأردف البيان انه مت 
الت�ضويت على �ضمــول االجراء اليوميني بالتعيني 
�ضمــن حركة املالك يف الدوائر اخلدمية يف وزارة 
االعمــار واال�ضكــان والبلديات واال�ضغــال العامة 
وزاد البيان انــه مت الت�ضويت على م�رصوع قانون 
ت�ضديــق اتفاقيــة الت�ضجيــع واحلمايــة املتبادلة 
العــراق  جمهوريــة  حكومــة  بــني  لال�ضتثمــارات 

وحكومة اجلمهورية اال�ضالمية االيرانية

    
  

يتعر�ــص الــرتاث البغــدادي اإىل التدمــري وتت�ضــّوه معاملــه ب�ضبب 
االإهمــال الر�ضمــي الكبــري الــذي حلــق بــه خــالل ال�ضنــوات الع�رص 
املا�ضيــة، فقــد ُدمرت منــازل بغداديــة تراثية كثرية بهــدف بناء 
بنايــات حديثــة يف مكانها. وانح�رصت املواقــع الرتاثية يف بغداد 
اإىل 658 بعــد اأن كانت 1300 موزعة على الر�ضافة والكرخ. ففي 
منطقــة النه�ضة، و�ضط بغداد، يقع الباب الو�ضطاين الذي اأن�ضىء يف 
عهــد اخلليفة العبا�ضي امل�ضتن�رص باهلل، عام 1095، حلماية بغداد 
من املخاطر القادمة من ال�رصق ومن في�ضانات نهر دجلة. حاليًا، 
تظهــر عليــه عالمــات االندثار. وقــال �ضعد كــرمي، اأحــد املقيمني 
بالقــرب مــن البــاب، اإن "البــاب الو�ضطــاين يعــاين اليــوم م�ضاكل 
كبــرية الأن اأغلب اأجزائــه متاآكلة، ومل يجر تاأهيلــه على الرغم من 
اإنفــاق اأكــر من 750 مليون دينــار )60 األــف دوالر( قبل عامني 
لرتميمــه"، مبينًا اأن "الرتاث البغــدادي ب�ضورة عامة مهمل ب�ضبب 
�ضعــف الدولــة". واأ�ضــاف: "يوجــد موظــف واحد حلمايــة الباب 
الو�ضطــاين بينمــا اللجان التابعــة للدولة مل تزره منــذ مدة طويلة 
مــا يــدل على اأن تراثنا لي�ــص يف اأياٍد اأمينــة". ويف املدة االأخرية، 
تغــرّيت مالمح �ضارع الر�ضيــد الذي اأ�ض�ص عــام 1916 وحتول اإىل 
مكــان ال ميثل من تاريخ بغــداد اإال ال�ضيء الب�ضيط، وذلك بعد زوال 
العديــد من العمارات وتطوير اأخــرى. علمًا اأن هذا ال�ضارع احت�ضن 
منازل بع�ص ال�ضخ�ضيات العراقيــة املعروفة من ثالثينيات حتى 
�ضبعينيــات القرن املا�ضــي. وقال املتخ�ض�ــص يف حماية الرتاث 
البغــدادي، جميد املال حميد، اإن "الــرتاث البغدادي يعي�ص يف اأ�ضواأ 
مراحلــه، الأنه تعر�ــص اإىل هجمة كبرية مــن امل�ضوؤولني واأبنائهم، 

علــى الرغــم من اأنــه تراث غنــي"، الفتًا النظــر اإىل اأن 
تعر�ضــت  امل�ضتن�رصيــة  "املدر�ضــة 

بعــد  للت�ضويــه 

�ضيانتهــا اإذ اأ�ضيفــت اإليها مثاًل اأنابيــب بال�ضتيكية لت�رصيب مياه 
االأمطــار التي تتجّمع على �ضطحها، وهــذا خمالف لالأ�ضول". واأّكد 
اأنــه "ال يوجــد اإحيــاء للرتاث مــن خــالل �ضيانتــه اأو ترميمه كما 
يح�ضــل يف الــدول االأوروبية. وحتى عندما قامــت الدولة ب�ضيانة 
بع�ــص االأماكــن الرتاثيــة، �ضيطــر على عملهــا الت�ضويــه واخلراب، 
وذلــك لقيام غــري املتخ�ض�ضني باأعمال الرتميــم". وتابع: "�ضارع 
الر�ضيــد الذي يعد مكانًا بارزاً يف تاريخ العراق وكان ي�ضم فنادق 
مهمة مثل �ضمريامي�ص واألف ليلة وليلة و�ضكنته �ضخ�ضيات عاملية 
كبــرية مثل اأجاثا كري�ضتي، هو يف الوقــت الراهن ُيحت�رص وحتول 
اإىل مكــان لرمــي النفايات". ويعد الكاتب عمــار ال�ضواد اإن "�ضارع 
الر�ضيــد عنــوان خيبــة بغــداد، فاملدينة التــي اندثــرت كل اآثارها 
العبا�ضيــة اأو مل يبــق منهــا �ضــوى �ضبــح مالمح، خ�رصت مــا تبقى 
لهــا من روح حني خ�رصت �ضارع الر�ضيــد"، م�ضيفًا "اإننا اأعدنا كل 
اأ�ضبــاح املا�ضي، لكننــا مل نحرتم اآثار مدننــا". يف بغداد القدمية، 
العديــد مــن املقاهي الرتاثية مثــل مقهى الزهــاوي لل�ضاعر جميل 
�ضدقــي الزهــاوي، ومقهى الر�ضايف لل�ضاعر عبــد الغني الر�ضايف 
ومقهــى ال�ضابندر وغريها. هذه املقاهي تعي�ــص اليوم حالة يرثى 
لهــا. وبح�ضــب املهند�ص الرتاثي عمر اجلبــوري اإن "كل دول العامل 
تقــوم بني اآونــة واأخرى برتميــم تراثهــا، اإال العــراق يتجاهله وال 
يحرتمــه، والدليل اأنــه لدينا اآالف االأماكن الرتاثيــة املهملة والتي 
تعي�ــص اأيامهــا االأخــرية". ويوؤكد اجلبــوري اأن "االأبنيــة البغدادية 

اجلميلة دمرت على مراأى من �ضادة ال�ضلطة الذين مل يبدوا 
اهتمامًا بذلك كاأنهم لي�ضوا عراقيني اأو 

م�ضيفًا  بغداديني"، 

"يف ال�ضابق كانت هناك قرارات �ضادرة عن الدولة متنع امل�ضا�ص 
بها من اأي طرف كان".

وكانــت متتــاز منازل بغــداد، من بني مــا متتاز بــه، بنقو�ص على 
جدرانهــا تــدّل علــى تنــّوع جمتمعهــا. فهــذا منــزل عليــه النجمة 
اليهوديــة وذاك عليــه اأ�ضد فار�ضــي وثالث عليه �ضليــب. لذلك قال 
جميــد املــال حميد اإن الــرتاث البغدادي ميكن اأن يكــون بوابة حلل 
امل�ضاكل احلالية يف البلد، الأن بغداد القدمية كانت مثااًل للتما�ضك 

االجتماعي وت�ضم الكثري من الديانات والقوميات.
وحــّذر اجلبــوري مــن اأن ال�ضنــوات املقبلة قــد ال جند فيهــا هوية 
بغداديــة اأو تراثــًا بغداديــًا اأو اإن�ضانــًا بغداديًا الأن هنــاك م�ضاريع 
م�ضتمــرة لتدمريهــا. واعرتفت اأمانة بغــداد امل�ضوؤولــة عن الرتاث 
باإخفاقهــا يف احلفــاظ علــى الــرتاث اأو تطويــره. وقــال املتحدث 
با�ضمهــا حكيم عبد الزهــرة: "منتلك درا�ضة لتطويــر �ضارع الر�ضيد 
واملناطــق املح�ضورة بينه وبني نهر دجلة وكل ما فيه من منازل 
تراثية واأ�ضواق وم�ضاجد، ولكن الظروف مل ت�ضمح بتطبيقها"، الفتًا 
النظــر اإىل اأن "االأمانــة اأ�ضدرت قــراراً ق�ضى مبنع اإزالــة اأو ترميم 
هــذه البيوت االأثرية".واأّكد اأن جميع خطط تطوير الرتاث البغدادي 

موؤجلــة حتى اإ�ضعــار اآخر، على الرغم مــن تنظيمنا م�ضابقة 
لتطوير الرتاث يف االأعظمية والكاظمية.
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تعامــالت  خــالل  اليــورو  �ضعــد 
الثالثاء اأمام العمالت الرئي�ضية، مع 
ترقب اجتمــاع املركــزي االأوروبي، 
اأعمــال  نتائــج  اإعــالن  وا�ضتمــرار 
ال�رصكات عن الربع الثالث من العام 
 5:41 ال�ضاعــة  وبحلــول  اجلــاري. 
م�ضاًء بتوقيت جرينت�ــص، زاد اليورو 
اأمــام الدوالر باأكر مــن %0.1 عند 
وارتفــع  نقطــة،   1.1765 م�ضتــوى 
يقــرب  مبــا  اليابــاين  الــني  مقابــل 

134 ين. اإىل   0.6%

االأمريكية  االأ�ضهم  موؤ�رصات  ارتفعت 
"داو  لي�ضجل  ام�ص  تعامالت  بختام 
مع  جديداً،  قيا�ضيًا  اإغالقًا  جونز" 
االأعــمــال،  نتائج  مو�ضم  ا�ضتمرار 
الن�ضاط االقت�ضادي  واإعالن بيانات 
االإيجابية. و�ضعد موؤ�رص "داو جونز" 
االإطــالق  على  م�ضتوى  اإىل  حمققًا 
عند   0.7% ــن  م ــر  ــاأك ب بـــزيـــادة 
 167 ليح�ضد  نقطة،   23441.8

نقطة خالل اجلل�ضة.
بورز"  اأند  "�ضتاندرد  موؤ�رص  زاد  كما 
 2569.1 اإىل   0.2% يــقــرب  مبــا 
نقطة، وارتفع موؤ�رص "نا�ضداك" بنحو 

6598.4 نقطة. %0.2 عند 

اأمــام  االإ�ضرتليني  اجلنيه  انخف�ص 
بعد ت�رصيحات   ، الرئي�ضية  العمالت 
ل�ضعر  و�ضيك  ارتفاع  ت�ضتبعد  ر�ضمية 

الفائدة.
وذكر "جون كونليف" نائب حمافظ 
النمو  �ــضــعــف  اإن  ـــرتا،  اإجنـــل بــنــك 
االقت�ضادي الربيطاين يطرح ت�ضاءل 
املركزي  البنك  كــان  اإذا  مــا  حــول 
ــدة عرب  ــائ ــف ــطــاين �ــضــريفــع ال ــربي ال

اجتماعه يف نوفمرب املقبل.
قد  الربيطاين  الت�ضخم  معدل  وكان 
ال�ضهر  يف   2.9% بنحو  منواً  �ضجل 

املا�ضي.

تراث بغداد يندثر.. أموال إعادة تأهيلها تبخرت واألسباب مجهولة

الصناعة الوطنية.. قوانين معطلة وعراقيل مصطنعة لمنع تطورها!! 

قالت ع�صو جلنة االقت�صاد 
واال�صتثمار النيابية جميلة 
العبيدي اإنه لتطبيق قانون 

حماية املنتوج املحلي يجب ان 
يكون هناك منتوج من اال�صا�س 

، وت�صجيع ال�صناعة الوطنية 
لكوننا منتلك خريات كثرية 

وباال�صتطاعة اقامة منتوجات 
حملية مبختلف االنواع ويف 
املفا�صل احلياتية كافة ، ومن 

ثم فاإن ال�صناعة الوطنية ترتطم 
بعقبة الزيادة يف التكاليف 

التي تدخل فيها ت�صنيع ال�صلع 
واخلدمات كاالأ�صمنت واحلديد 

وال�صلب .

بغداد- خاص

بغداد- خاص

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

2250
1250
1000
2000
1500
1500
2000
2000
1500
1250
3500

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


