
ومنذ ذلك احلني، بقت االنبار ترزح حتت حتديات 
كبرية مل ت�سمح لها با�ستئناف احلياة والعودة اىل 
ما قبل �سيف 2014 حييني دخل تنظيم "داع�ش" 
املحافظيية وا�سفرت عمليات طرده اىل تدمري �سبه 

كامل للمدن وبناها التحتية.
االزمة االقت�سادييية وحالة التق�سف التي يعي�سها 
العراق اإثيير تدين ا�سعار النفييط، مل تكونا وحدهما 
احلائييل دون اإعادة اعمار االنبار، بل كان الف�ساد 
املايل واالداري الذي يالحق م�سوؤويل املحافظة، 
�سببييًا اآخيير، اإثر و�سييع يدهم على جميييع االموال 
التي تخ�س�سها احلكومة االحتادية الإعمار املدن 

املدمرة وبناها التحتية.
واقييد ا�سييدرت ال�سلطييات العراقييية يف حزيييران 
املا�سييي 2017، اأوامر اإلقيياء قب�ش بحق حمافظ 
االنبييار ال�سابييق، �سهيب الييراوي بتهميية التزوير 
والف�سيياد املايل، مييا دفع جمل�ييش املحافظة، اىل 

الت�سويت على اقالته.
حممييد  االأنبييار،  حمافظيية  جمل�ييش  وانتخييب 
احللبو�سييي، يف نهاييية �سهيير اآب املا�سي 2017، 
حمافظييًا جديييداً بعييد اأن تييرك من�سييب ع�سوييية 

جمل�ش النّواب العراقي.
�سعوبيية تخ�سي�ييش مليييار الييدوالرات ميين قبييل 
احلكوميية االحتادية الإعييادة اعمييار االنبار، دفع 
م�سوؤولييني يف املحافظيية اىل املطالبة بفتح باب 
اال�ستثمار ملواردها الطبيعية من اأجل �سد نفقات 
االأمييوال التي حتتاجها عملية االعمار، بح�سب ما 

اأعلنه ع�سو جمل�ش االنبار، �سباح كرحوت.
اإن  �سحييايف،  ت�رصيييح  يف  كرحييوت  وقييال 
"املحافظيية بحاجيية اىل نحييو 30 مليييار دينار 
الإعادة اعمارها"، الفتًا االنتباه اىل اأن "احلكومة 
االحتادييية ال ميكنها يف ظل ظييروف احلرب التي 
تخو�سهييا �سد ع�سابات داع�ييش االرهابية توفري 
تلك االأموال مع وجود ازمة اقت�سادية وحالة من 
التق�سف". ويرى كرحوت اأن "فتح باب اال�ستثمار 
�سيكون ميين العوامل املهمة الإعييادة اعمار البنى 
التحتييية و�سيحل 50 باملئيية من م�سكلة االنبار"، 
موؤكدا اأن "هناك �رصكات عاملية ابدت رغبتها يف 
اال�ستثمار يف حمافظة االنبار، لكن هذه ال�رصكات 
بحاجيية اىل �سمانييات ميين احلكوميية املركزية". 

طموحييات م�سييوؤويل االنبار يف ا�ستثمييار املوارد 
الطبيعييية يف االنبييار تواجههييا عقبيية "داع�ش"، 
الأن اأغلييب الف�سفييور والكربيييت الطبيعييي يقع يف 
املناطييق الواقعيية يف الغرب ميين املحافظة التي 
مازال ي�سيطيير عليها تنظيم "داع�ييش" االرهابي، 

االأمر اأكده ع�سو جمل�ش االنبار، طه عبد الغني.
واأو�سييح عبييد الغنييي اأن "املناطق التييي حتتوي 
املييوارد الطبيعييية ما تييزال حتت �سيطييرة تنظيم 
"داع�ييش" االرهابييي كق�سيياء القائييم واملناطييق 
املحيطيية به"، كا�سفا عيين "عزم املجل�ييش اإحالة 
اىل  املحافظيية  الطبيعييية يف  املييوارد  ا�ستثمييار 
ال�ييرصكات االجنبية بعييد ان يتم حترييير املناطق 

من �سيطرة "داع�ش" يف االيام املقبلة".
وت�ستعييد القوات االمنييية امل�سرتكة خييالل االيام 
القليليية املقبليية الإطييالق عمليييات ع�سكرييية يف 
غييرب االنبييار لتحرييير مناطييق الفييرات االأعلييى 
القريبيية ميين احلييدود ال�سورييية حيييث ت�سمل مدن 
عنييه وراوة والقائييم. ي�سييار اىل اأن الكربيييت يف 
حقل امل�ييرصاق العراقي، ي�سكل اأكرب تر�سب كربيت 
طبقييي يف العييامل، ويبلييغ احتياطييي البييالد ميين 
الكربيييت اخلام نحو 600 مليييون طن ذي املن�ساأ 
الع�سييوي، وي�سكل االحتياطي نحييو 36 يف املئة 
ميين االحتياطي العاملييي الذي ميكيين ا�ستخراجه 
با�سلييوب فرا�ش، ونحو 17 يف املئة من االإجمايل 

من اأ�سكال الكربيت االأخرى.
وميلييك العراق اأي�سييًا االحتياطييي االأول يف مادة 
الفو�سفات وبكميات ت�سييل اإىل 10.8 بليون طن، 
لكيين هييذه االحتياطيييات ال�سخمة ميين الكربيت 
منت�سييف  اكت�سافهييا  ومنييذ  بقيييت  والفو�سفييات 
القييرن املا�سي، غييري م�ستغلة اقت�ساديييًا لوجود 
قانون يعدها اأ�سبه باملييوارد النفطية التي يحّظر 
ا�ستثمارهييا ميين قبييل القطيياع اخلا�ييش، ولكيين 
الظروف االأمنييية حالت دون ا�ستثمارها بعد عام 
2003 لوقوعهييا يف مناطييق ات�سفييت بال�سخونة 
طيليية ال�سنوات املا�سية، وهمييا حمافظتا نينوى 

واالأنبار.

    
 

تتغييّول ظاهرة البطاليية يف العراق نتيجة ات�سيياع اأنواعها وتداخلها 
علييى خلفييية ا�ستمرار جهييود التنمييية، وتفاقييم الديييون اخلارجية، 
والظييروف ال�سيا�سييية واالأمنييية التييي يتعر�ييش لهييا العراقيون منذ 
2003، ف�سييال عيين طغيييان الف�سيياد املييايل، واالإداري، واختييالل 
منظوميية القوانييني اخلا�سة باال�ستثمييارات، و�سييوق العمل، وحركة 
االأمييوال.  التقديييرات احلكومية تييرى اأّن م�ستوى الييي)6%( ميثل حدا 
طبيعييا ملوؤ�ييرص البطالة، ويف ظل هذا امل�ستوى يتييم العمل على �سبل 
املعاجليية، ولكن حييني تتفاقم امل�ستويييات فال بد ميين تكوين خطة 
تنتقييل ميين حلظيية معاجليية اإىل مكافحيية اإ�سكالية املييوارد الب�رصية 
املعطليية.  ووفقا لالإح�ساءات القريبة ياأتييي العراق يف مقدمة دول 
ال�ييرصق االو�سييط بن�سبيية بطالة تقدر بييي)59%( من حجم قييوة العمل 
و)31%( بطاليية موؤقتيية ونحو )43%( بطالة مقنعيية كما تقدر ن�سبة 
الن�سيياء العاطييالت بييي)85%( من قوة عمييل الن�سيياء يف العراق. ويف 
الو�سييع احلييايل ت�ستقيم ظاهييرة البطالة عييرب خم�سة اأنييواع: بطالة 
دورييية ترافييق الييدورة االقت�سادية، يقييول خييرباء اأّن مداها ما بني 
ثييالث وع�ييرص �سنوات.  بطاليية احتكاكية ناجتة عيين التنقل امل�ستمر 
للعاملني بني املناطق واملهيين املختلفة بال اإيقاع مفهوم.  البطالة 
الهيكلييية وهييي ب�سبب تغريات هيكلية حدثييت يف االقت�ساد القومي 
الييذي يعاين غييياب البو�سليية.  البطالة ال�سافرة ناجتيية من اختالط 
وتداخييل البطيياالت ال�سابقيية.  البطاليية املقنعيية ال�سائييدة يف اأغلب 
موؤ�س�سييات القطيياع العييام حيث يتكد�ييش يف اإطارها عييدد كبري من 
العاملييني ب�سكل يفوق احلالة الفعلية للعمل مييا ي�سبب وجود عمالة 
زائييدة اأو فائ�سة ال تنتج �سيئا تقريبا.  ووفقا الآخر التقارير الدولية 
املرافقة للقرو�ش الدولية التي ا�ستلمها العراق فان ن�سبة االإنتاجية 
للعامييل يف املوؤ�س�سة العامة يعمل مييدة )10 دقائق اإىل 15 دقيقة( 
يف ثماين �ساعات وهي مدة االإنتاج الر�سمي، يف حني يكون العامل 
اأو املوظييف يف القطيياع اخلا�ش حمققييا لدورة اإنتاجييية تغطي كل 
�ساعات العمل، وهذا التناظر يحدث فرقا هائال ويت�سبب بعدم توازن 
فر�ييش العمل واختييالل املرتبييات ال�سهرية. يف عييام 2016 وباأمر 
ديييواين ت�سكلت جلنة عليييا برئا�سة االأمانة العاميية ملجل�ش الوزراء، 
وت�سييم يف ع�سويتهييا ممثلييني عن )18( جهة معنييية تتلون ما بني 

قطاع عييام وقطاع خا�ش، ومتخ�ش عن هييذه اللجنة عقد 
موؤمتر خرج بهييذه التو�سيات: �رصورة 

فل�سفيية  وجييود 

وا�سحة للتنمية، اإن�سيياء �سناديق االإقرا�ش التنموي لكل املجاالت، 
اعتميياد �سيا�سيية بنيياء مييدن �سبابييية يف املناطييق الريفييية، دعييم 
م�رصوعات اجلمعيييات االإنتاجية والزراعييية وال�سناعية واخلدمية، 
االهتمييام باال�ستثمارييين احلكومييي واخلا�ش يف قطيياع االإ�سكان، 
ا�ستقطيياب روؤو�ييش االأموال واخلربات الوطنييية املغرتبة. ومن خالل 
الذهيياب بالعمييل ميين اأجل مكافحيية البطاليية تفاقمييت يف ال�سورة 
بطالة اخلريجييني وزادت طني الظاهرة بلال، فالتقارير التي �سدرت 
عيين ا�ست�سارية رئا�سة الوزراء ذكييرت، ان الدرا�سات �سواء التي تقوم 
بهييا وزارة التخطيييط اأم الدرا�سييات التي تقوم بهييا منظمات اأجنبية 
وحملييية ا�سييارت اإىل اأن الذييين يدخلييون �سييوق العمييل ميين ال�سباب 
قرابيية ) 500 األييف �سخ�ش(، تكييون ن�سبة كبرية منهييم من خريجي 
اجلامعييات العراقييية.  وقطعييا فر�ش العمييل التي توفرهييا الدولة ال 
ت�ستطيييع اأن ت�ستوعييب كل هوؤالء اخلريجني ميين اجلامعات العراقية 
فحدثييت امل�سكلة املتعلقيية ببطالة اخلريجني داخييل ظاهرة البطالة 
العاميية واأنواعهييا، فبييداأت الق�سييية تت�سع ميين اإ�سكالييية اإىل ظاهرة 
فاأزميية و�سييوال اإىل اإمكانية تو�سيفها بالكارثيية التي تتطلب و�سع 
خطة مكافحة. وتتكون اللجنة املذكورة من الت�سكيالت االآتية: دائرة 
املنظمييات غييري احلكومية، ودائييرة املتابعيية والتن�سيييق احلكومي، 
ومكتييب االإعالم واالت�سال احلكومي، وممثلني عن وزارات التخطيط 
واملالييية، والتعليم، والعمل وال�سييوؤون االجتماعية، والهيئة الوطنية 
لال�ستثمييار واحتيياد ال�سناعات العراقييي، واالحتاد العييام لنقابات 
العمال، واحتاد الغييرف التجارية، ودائرة �سوؤون اللجان يف االأمانة 
العامة، ومنتدى ال�سيا�سات العاميية، ورابطة امل�سارف اخلا�سة يف 
العراق واملعهد العراقي لالإ�سييالح االقت�سادي، وموؤ�س�سة املرت�سى 
العراقية للتنمية الب�رصية، ورابطة تطوير ال�سناعة والتجارة لرجال 
االأعمال العراقيني، ومركز املجتمييع املدين لتنمية القطاع اخلا�ش.  
وراأت جنيفيير بالنكي، كبييرية االقت�ساديني يف املنتدى االقت�سادي 
العاملييي، اأن البطالة ت�سكل بالفعل قنبليية موقوتة يف العامل العربي 
م�سيفيية ان العييامل العربي لن يتمكن ميين مواجهة التزايييد امل�ستمر 

ملعييدالت البطاليية من دون تغيييريات جذرييية يف اقت�سادياته.  
من جانبه عد رئي�ش جمل�ش االعمال العربي 

�سفيق اجلييرب ما جاء يف 

التقرييير جر�ش انذار يدعييو اىل اال�ستيقاظ من ال�سبييات، مو�سحا ان 
ن�سبة البطالة العربية ترتاوح ما بني 15 % و 30 %. 

واأكييد اجلرب اأن التحدي احلقيقي هو التو�سل اىل خلق معدل 4 % من 
الوظائف �سنويا على مدى االعوام اخلم�سة ع�رص املقبلة، مالحظا ان 

ذلك مل يح�سل ابدا يف املا�سي. 
وعلييى الرغييم من انه يرى بييان البطالة هي اخطيير م�سكلة يواجهها 
العييامل العربي يف ال�سنوات املقبلة يعتقد كبري االقت�ساديني لل�رصق 
االو�سييط و�سمييال افريقيييا يف البنييك الييدويل م�سطفييى النابلييي ان 
املواجهيية الناجحيية لهذه االفة تظييل ممكنة ب�ييرصوط اهمها اعتماد 
ا�سييالح اقت�سادي جييذري يف البلدان العربييية.  وتعتقد بالنكي من 
جانبها انه ال تييزال هناك فر�سة �سانحة ملعاجلة االمر لكنها حتذر 
من انه اذا انتظييرت القيادات ال�سيا�سية العربية طويال ف�سوف يكون 
هنيياك احتمال قوي لتململ �سعبي.  وطالب �سفيق اجلرب املجتمعات 
العربييية بييان تبتييدع ا�سلوبييا جديييدا للتفكييري يبتعييد عيين اال�سلوب 
التقليدي مناديييا بجذب التكنولوجيا وتوطينها مييع تطوير التعليم 
ك�ييرصوط ملواجهيية البطالة. وقال ان رد الفعييل العربي حول التقرير 
االول الييذي �سدر حول املو�سييوع يف �سنة 2002 مل يكن بالفعالية 
املطلوبيية.  ويف حييني يييرى النابلييي ان الت�سييدي العاجييل مل�سكلة 
البطاليية هو الييذي �سيحييرك اال�سييالح ال�سيا�سي يف البييالد العربية 
والعك�ش �سحيح. قال نائب رئي�ش جمل�ش االعمال العربي خالد عبد 

اهلل اجلهاين انه ال يوجد ارتباط بني احالل الدميقراطية والتنمية. 
وي�ستييدل اجلهاين على ما يطرحه بان اكرب ن�سييب النمو االقت�سادي 
انييه يف  الهنييد وال�سييني و�سنغافييورة ودبييي مالحظييا  نراهييا يف 
مييا عييدا الهنييد ال ميكيين اعتبار بقييية البييالد املذكييورة دميقراطية.  
و�سييارع اجلهيياين اىل تو�سيح ان ذلييك ال يعني اننييي �سد اال�سالح 
الدميوقراطييي يف املنطقة لكن االولوية لال�سالح االقت�سادي ومن 

ثييم خللق 80 مليييون فر�سة عمل لكييي ال تنهار 
الدميقراطيات النا�سئة. 
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اأطلقت وزارة النفييط ،االحد، البطاقة 
الوقودييية اجلديدة بالرقم )7( بواقع 

50 لرتا من مادة النفط االبي�ش".
املنتجييات  توزيييع  وذكييرت �رصكيية 
النفطية يف بيان ح�سلت "االقت�ساد 
نيوز" على ن�سخة منه ، انه " مت كذلك 
ا�ستئنيياف العمل باجلييزء ال�سفلي من 
معلومات ق�سيمة اال�ستبدال للبطاقة 
الوقودييية ال�سابقيية بواقييع 50 لييرتا 
اأي�سًا، اعتباراً من يوم االحد املوافق 

."2017/10/15

قييالييت الييهيييييئيية املييعيينييييية مبييراقييبيية 
»مر�سيد�ش-  اإن  ال�سني،  يف  اجلودة 
الفاخرة  اليي�ييسيييييارات  عييالميية  بيينييز«، 
ل�سناعة  االأملانية  »داميلر«  ل�رصكة 
ال�سيارات، وم�ساريعها امل�سرتكة يف 
و218  األفًا   351 �ست�ستدعي  البالد، 
يف  حمتملة  م�سكالت  ب�سبب  �سيارة 
»تاكاتا«  تنتجها  هوائية  و�سائد 
العامة  »االإدارة  وقالت  اليابانية. 
والتفتي�ش  اجلييودة  على  لييالإ�ييرصاف 
موقعها  عييرب  اليي�ييسييحييي«  واحلييجيير 
قلق  بواعث  لديها  اإن  االإلييكييرتوين، 
اأعطاب  عن  نا�سئة  خماطر  ب�ساأن 
الو�سائد  نفخ  وحييدات  يف  حمتملة 

الهوائية يف ال�سيارات.

اآ�سيا�سيل  ات�ساالت  �رصكة  ك�سفت 
بالبور�سة  املييدرجيية   ،)TASC(
العراقية، عن اأنها دفعت حتى االآن ما 
يقارب 5 تريليونات دينار )4.195 
مليار دوالر(، اإىل احلكومة العراقية، 
ميين اأجيييور الييرخيي�ييسيية، واليي�ييرصائييب 

مبختلف االأنواع والر�سوم.
اأنها  لها،  بيان  يف  ال�رصكة  واأكييدت 
م�سجل  لدى  م�سجلة  عراقية  �رصكة 
ومكاتبها  بييغييداد،  يف  اليي�ييرصكييات 
العراق  اأنييحيياء  جميع  يف  منت�رصة 
الييعييا�ييسييميية بييغييداد،  واأكيييربهيييا يف 
البالد  اأرجاء  لت�سمل  وتغطيتها متتد 

كافة.

البطالة في العراق.. أرقام "مخيفة" وحلول زادت الطين بلة

الكبريت والفسفور.. استثمارهما يعني الحل إلعادة إعمار األنبار؟ 

قبل قرابة العامني، متكنت 
القوات العراقية امل�شرتكة 

وبدعم من التحالف الدويل 
من حترير معظم مدن 

االنبار من �شيطرة "داع�ش"، 
با�شتثناء مناطق الفرات 

االأعلى الواقعة اىل الغرب 
من املحافظة، قرب احلدود 

ال�شورية.

  بغداد- خاص  

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


