
اأكد مكتب رئي�س الوزراء حيدر العبادي   يف الوقت الذي 
املوؤ�س�سات  لتطال  والإ�سالحات  التق�سف  بخطة  امل�سي 
العراقية جميعها بغية الرت�سيق، اأعلن وزير النفط اجلديد 
عن وجود حلول للم�ساكل القائمة بني احلكومة الحتادية 
ج��ولت  م��راج��ع��ة  وع��زم��ه  كرد�ستان  اإق��ل��ي��م  وح��ك��وم��ة 

الرتاخي�س النفطية ال�سابقة.
موؤمتر  خ��الل  لعيبي  جبار  اجل��دي��د  النفط  وزي��ر  وق��ال 
ب�سكل  �ستقوم  ال��وزارة  اإن  )اجلورنال(،  ح�رضته  �سحفي 
ال�رضكات  النفطية مع  الرتاخي�س  جدي مبراجعة جولت 
موؤكدا  العراق،  يف  النفط  اإنتاج  زيادة  وكيفية  العاملية 
يف  الوطني  واجلهد  ال�ستثمار  اإىل  اللجوء  �سدد  يف  اأنه 
م�ساألة الغاز، فيما عقدت جلنة الطاقة يف العراق اجتماعا 

لتدار�س خطط اإنتاج النفط والغاز.
"اللجان  اإن  من جانب اآخر قال مكتب العبادي يف بيان 
احلكومية القت�سادية ناق�ست قرارات عدة تخ�س الطاقة 
و�سيانة  ت�سغيل  ومنها  ال��ب��الد،  يف 
م�������رضوع رف��ع 

الطاقة الت�سديرية لنفط اجلنوب وتوفري احتياجات منفذ 
وتطوير  للمولدات  الغاز  زيت  مادة  من  احل��دودي  عرعر 

حقل احللفاية".
اإنه "جرت  وبح�سب البيان الذي اأطلعت عليه )اجلورنال( 
القرنة  غرب  حقل  يف  املاء  حقن  م�رضوع  مناق�سة  اأي�سا 
/۱ وجتهيز اأبراج ال�سغط العايل وم�رضوع حمطة كهرباء 
احليدرية الغازية والجتاه نحو اإجناز امل�رضوع بالكامل".
على  تاأكيداتهم  ج��ددوا  املجتمعني  اأن  البيان  واأ�ساف 
تزويد  تنفيذ  الإ���رضاع يف م�رضوع  قدما من خالل  ال�سري 
املواطنني بالكهرباء ب�سورة م�ستمرة )24 �ساعة جتهيز( 
يف  ح�سل  كما  واجلباية،  الذكية  املقايي�س  اعتماد  مع 
جميع  يف  واعتمادها  الناجحة  زيونة  منطقة  جتربة 

مناطق العراق.
ويف اأوىل ت�رضيحاتِه قال وزير النفط اجلديد جبار لعيبي 
يف  الوطني  واجلهد  ال�ستثمار  اإىل  �ستلجاأ  "الوزارة  اإن 

م�ساألة الغاز". 
وبخ�سو�س اخلالف القائم بني بغداد واأربيل ب�ساأن امللف 
"هناك جمالت عدة حللها ول  اأن  اأو�سح لعيبي  النفطي 

يوجد �سيء ا�سمه م�ستحيل".
اأن هناك  اإن ا�ستالم وزارة النفط �سيء مهم، مبينا  قائال 
فرتات  على  اأهمل  الذي  النفطي  للقطاع  كبرية  حتديات 

متعددة.

م�سريا اإىل اأن الوزارة �ستقوم مبراجعة جلولت الرتاخي�س 
لزيادة  خطط  ولدينا  ال��ع��راق،  طاقات  من  لال�ستفادة 
الإنتاج وا�ستخدام الغاز الذي يحرق، وتوجد طرق عديدة 
لالرتقاء بالإنتاج والت�سدير من خالل بناء مدن نفطية 

وتدريب كوادر النفط الوطنية".
وبني اأن احلكومة الحتادية �ستوا�سل حماربة اآفة الف�ساد 
النفط جزء من تلك  ان وزارة  الق�ساء عليها، قائاًل  حتى 
ال�سلطة، واعداً بالعمل بكل الو�سائل للق�ساء على الف�ساد 

الذي يعوق الإنتاج. 
ال�سفافية والو�سوح  "الوزارة �ستعتمد  وقال م�ستدركا ان 
خالل عمله يف وزارة النفط، وانه �سيتابع جميع جولت 
التي  العقبات  جميع  تذليل  على  والعمل  الرتاخي�س 

تواجهها".
العراق ميتلك  باأن  النفط  الأولية لوزارة  التقديرات  وتفيد 
احتياطيا يقدر بنحو 132 ترليون قدم مكعب من الغاز، 
ومبا اأن نحو %70 من الغاز العراقي هو غاز م�ساحب 
ل�ستخراج النفط، فاإن ما يقارب 700 مليون قدم مكعب 
منه كان يحرتق ويهدر ب�سبب عدم وجود البنية التحتية 
بني  ع�رضة  احلادية  املرتبة  يف  العراق  ويحل  ملعاجلته. 
رو�سيا  من  كل  بعد  الطبيعي،  بالغاز  الغنية  العامل  دول 
ونيجريا  واأمريكا  والإم��ارات  وال�سعودية  وقطر  واإي��ران 

وفنزويال واجلزائر.
اأكد مكتب رئي�س الوزراء العراقي حيدر العبادي اأن برنامج 
ليعبرّ  جاء  العبادي  تبناه  الذي  احلكومي  الإ�سالح 
اإ���س��الح  باأهمية  اإمي���ان  ع��ن 

امل�سي  اأعلن  وفيما  للدولة،  والإداري��ة  املالية  املنظومة 
بخطة التق�سف احلكومي لرت�سيد �سيا�سة الإر�ساد العامة، 
ملكافحة  ا�سرتاتيجية  اعتمدت  احلكومة  اأن  اأك��د  فاإنه 
الف�ساد يف  ن�سب  انخفا�س  واأعلن  الق�ساء،  ودعم  الف�ساد 

موؤ�س�سات الدولة العراقية.
الإعالمي  املكتب  با�سم  املتحدث  احلديثي،  �سعد  وقال 
الإ�سالح  برنامج  اإن  العبادي،  حيدر  ال��وزراء  لرئي�س 
اإميان  عن  ليعبرّ  "جاء  العبادي  تبناه  ال��ذي  احلكومي 
را�سخ باأهمية اإ�سالح املنظومة املالية والإدارية للدولة 
ولو�سع اأ�س�س �سحيحة لبناء موؤ�س�سات الدولة وملواجهة 
يف  الأمد  طويلة  التطلعات  وحتقيق  املرحلية  التحديات 
اإر�ساء قواعد لبناء دولة مدنية جت�سد اآمال ال�سعب العراقي 

وترتقي بالعراق اإىل واقع اأف�سل".
التدريجي  التغيري  يعني  كمفهوم  "الإ�سالح  اأن  واأو�سح 
ال�سلبيات  وجتاوز  الأخطاء  وت�سحيح  القائمة  لالأو�ساع 
وتالحق  امل��راح��ل  تتابع  يعتمد  متكامل  م�سار  وف��ق 
منذ  تنفيذه  على  احلكومة  عملت  ما  وه��ذا  اخل��ط��وات، 

الإعالن عن بدء برنامج الإ�سالح احلكومي".
وحتدث احلديثي عن حتقيق العديد من بنود هذا البنامج، 
اإعالنه. وذكر  والتي كانت ت�سكل مطلبا جماهرييا قبيل 
اأن ثمة مطالب �رضيحة كانت تدعو اإىل تقليل الفوارق يف 
الرواتب بني املوظفني وكبار امل�سوؤولني وذوي الدرجات 
العليا واإعادة توزيع الدخل بني العراقيني ب�سكل ي�سمن 
خالل  من  حتقق  ما  "هذا  وقال  العدالة.  من  اأعلى  قدرا 
يف  املالية  المتيازات  وتقليل  جديد  رواتب  �سلم  و�سع 
املادية  واملنافع  واملخ�س�سات  بالرواتب  يتعلق  ما 

الأخرى".

معاناة أصحاب معارض السيارات 

في العراق تتفاقم بالبيع والشراء
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االربعاء

اقتصاديات العراق )الجورنال(  تابعت أولى تصريحاته..

مراجعة جوالت التراخيص وحل الخالفات مع اإلقليم أولى مهام وزير النفط الجديد
بغداد – خاص

البطالة تسرق األمان وتجعل 

العالم أكثر خطرا

االقتصاد الفلسطيني يتكبد خسائر مالية 

مستمرة بسبب قرارات الحكومة الخاطئة
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توقف محطة ماء الكرخ التحويلية 
ساعة واحدة بسبب عارض فني

ياسين: العراق قادر على انتاج 
12 مليون طن سنويا من السمنت

الرافدين يباشر بتوزيع قروض التجار 
المتضررين من انفجار الكرادة

بغداد – خا�س
 اعلنت وزارة الكهرباء عن توقف حمطة ماء الكرخ التحويلية عن العمل ملدة 
�ساعة واحدة ب�سبب عار�س فني، مبينة اأن املحطة تغذي الطاقة الكهربائية 
مل���رضوع ماء الكرخ ومنطقة الطارمي��ة ومناطق عديدة يف حمافظة �سالح 
الدي��ن. وق��ال املتح��دث با�س��م ال��وزارة م�سع��ب املدر���س يف بي��ان ورد 
)اجلورن��ال( اإن حمطة ماء الك��رخ التحويلية )١٣٢ ك.ف( توقفت عن العمل 
ب�سبب انف�سال احدى املحولت الذاتية يف حمطة القد�س، ومتكنت املالكات 
الهند�سي��ة والفنية من اعادة املحولة اىل العم��ل وتغذية حمطة ماء الكرخ . 
واأ�ساف املدر�س، اأن "حمطة ماء الكرخ التحويلية تغذي الطاقة الكهربائية 
مل���رضوع م��اء الكرخ ومنطقة الطارمية، اىل جان��ب تغذيتها ملناطق عديدة 
يف حمافظ��ة �س��الح الدين )بل��د، والدجيل، واملناطق املحيط��ة بها( ب�سبب 
ت���رضر خطوط نقل الطاق��ة الكهربائية الرابطة بني حمافظتي �سالح الدين 
وكرك��وك نتيجة العمال الرهابية التي طالتها م��ن قبل داع�س، وادت اىل 

ف�سلها عن املحطات التوليدية يف حمافظة كركوك".

بغداد – خا�س
 اك��د ع�سو منت��دى بغ��داد القت�سادي جعف��ر يا�سني امكاني��ة تغطية طلب 

ال�سوق من النتاج املحلي ملادة ال�سمنت. 
وا�س��ار يا�سني اإىل ان القدرات النتاجية ملعامل ال�سمنت املنت�رضة يف اغلب 
املحافظ��ات قادرة عل��ى انتاج اكرث من 12 مليون ط��ن �سنويا من خمتلف 
ان��واع ال�سمن��ت.  ولف��ت اىل ان ه��ذه الكمي��ة متثل احلاج��ة الفعلي��ة لل�سوق 
العراقي��ة يف الوق��ت احلا���رض، م�سريا اىل وج��ود معامل انتاج قي��د التنفيذ 

تهدف اىل رفد ال�سوق بانواع جديدة من  ال�سمنت  النوعي. 
كما بني يا�سني ان هذه املعامل تعمل على وفق التقنيات والآليات العاملية 
احلديث��ة، اىل جانب ت�سغيله��ا العديد من اليدي العامل��ة، التي توفر فر�س 

العمل لكثري من املهند�سني والفنيني.

بغداد – خا�س
 ج��دد املخت���س بال�س��اأن ال�سناع��ي احمد مكل��ف مطالبته بتنظي��م قاعدة 
بيانات بامل�ساري��ع ال�سناعية يف العراق تو�سح مدى احلاجة لكل م�رضوع 
ليع��ود منتج��ا واجل��دوى القت�سادية من عودت��ه. وا�س��ار اىل ان القت�ساد 
العراق��ي يحت��اج اىل تفعيل النتاج ال�سناعي كي يحق��ق تنمية اقت�سادية، 
مبين��ا ان ال�سناع��ة متث��ل حم��ور التع��ايف القت�س��ادي وتذل��ل الكثري من 
التحديات التي تربك عملية التنمية امل�ستدامة، لفتا اىل ان قاعدة البيانات 
ت�ساع��د يف ر�سم خارطة طري��ق لحتياجات القطاع ال�سناعي و�سبل تطوير 
مفا�سل��ه. وكان ق��د ب��ني ان ال�سناع��ة متثل ع�س��ب احلياة لقت�س��اد البلد 
وتنميته��ا ب�سكل تدريج��ي امر يف غاية الهمية وي�ساع��د على حتقيق اعلى 
درجات اجلدوى القت�سادية من خالل احلفاظ على دورة راأ�س املال داخل 

البلد وت�سغيل اليدي العاملة العاطلة وحتريك القطاعات ال�ساندة.

بغداد – خا�س
 اأعل��ن م���رضف الرافدين اململوك للحكومة، الثالثاء )16 – اأب – 2016(، 
اأن��ه با�رض من��ح قرو�س ت�س��ل قيمته��ا اإىل 40 مليون دينار لدع��م التجار 

املت�رضرين يف  تفجري الكرادة ببغداد.
وقال امل�رضف يف بيان مقت�سب ورد )اجلورنال(، اإنه “با�رض مبنح قرو�س 

دعما للتجار من مت�رضري حريق الكرادة وبكفالة غرفة جتارة بغداد”.
واأ�س��اف، اأن احل��د الأعلى للقر���س الواحد يبلغ 40 ملي��ون دينار وبفائدة 

5 يف املئة.
وكان التفج��ري الذي وقع ع�سية عيد الفط��ر قد اأوقع مئات القتلى واجلرحى 

واأحدث دمارا هائال يف املنطقة التجارية بالكرادة.

 ق��ال الكادمي��ي لورن���س يحي��ى �سال��ح م��ن كلي��ة 
اعتم��اد  ان  بغ��داد  جامع��ة  يف  والقت�س��اد  الدارة 
احلكوم��ة ا�سالي��ب اقت�سادية خمتلف��ة ي�سهم يف تنويع 
الدارة وت�سجيعه��ا ب�س��كل يتنا�س��ب م��ع امل�ستوي��ات 
وال�س��كال املختلف��ة مللكية و�سائل النت��اج، مبا مينت 
ف��روع  والزراع��ة وب��ني  ال�سناع��ة  ب��ني  الرتباط��ات 
القط��اع ال�سناع��ي )�سناع��ات حمفزة وقريب��ة(. وبني 
باملئ��ة   29 اخلفيف��ة حقق��ت  ال�سناع��ات  ان  �سال��ح 
م��ن اي��رادات احلكومة خ��الل املدة من الع��ام 1950، 
1977 بالرغ��م م��ن الهمال الن�سب��ي الذي لقته، يف 
ح��ني ان ن�سي��ب ال�سناعات اخلفيفة م��ن ال�ستثمارات 

مل يتج��اوز5،8 م��ن التخ�سي�س��ات الكلية وه��ي ن�سبة 
�سئيل��ة جدا. وا�ساف: نظ��را لن التاأكيد يف حينه كان 
على ال�سناع��ات اخلفيفة والزراعة اكرث من ال�سناعات 
الثقيلة، وجعل ال�سناعات الثقيلة يف خدمة ال�سناعات 
اخلفيف��ة وزي��ادة ح�س��ة الخ��رية م��ن ال�ستثم��ارات 
ارتفع��ت م��ن  الراأ�سم��ايل، فق��د  للتكوي��ن  املخ�س�س��ة 
8،9 باملئ��ة لتبل��غ 11 باملئة ع��ام 1979 ووا�سلت 
ارتفاعها اىل 14 باملئة عام 1980 ف�سال عن ت�سجيع 
عملي��ات الندم��اج والعتم��اد املتبادل ب��ني املن�ساأة 
متط��ورة المكاني��ات وب��ني املن�س��اأة ذات المكانيات 
ال�سعيف��ة. وع��ن جترب��ة ث��اين اقت�ساد يف الع��امل بهذا 
اخل�سو���س لفت �سالح اىل ان احلكومة ال�سينية عمدت 
اىل حتقي��ق التكام��ل والتوازن بني املناط��ق والأقاليم 

ل�سيم��ا بني مدن ال�ساحل ال�رضقية ومدن الداخل بهدف 
الرتق��اء بامل�ستوى التناف�س��ي لالقت�ساد ال�سيني بني 
اقت�ساديات العامل. واو�سح ان هذه ال�سيا�سات ت�سمنت 
فت��ح ح��وار بني م��دن ال�ساحل وم��دن الداخ��ل من اجل 
اقناع املدن ال�ساحلي��ة املتطورة على م�ساعدة وتطوير 
امل��دن الداخلية التي تعد غ��ري متقدمة �سناعيا ال انها 
متتلك م��وارد بوفرة عالية، ما ق��اد اىل تاأ�سي�س من�ساأة 
اداري��ة م�سرتكة بني املدن ال�ساحلية والداخلية تخت�س 
امل��دن الداخلي��ة عل��ى �سوئه��ا، بالنت��اج لال�ستهالك 
املحل��ي يف حني تخت�س املدن ال�ساحلية بالنتاج ذي 
امل�ست��وى التكنولوج��ي الع��ايل للت�سدير، عل��ى ان تتم 
هذه العملية بالتدريج من خالل امل�ساعدات الفنية التي 
تقدمه��ا املدن ال�ساحلية اىل الداخلي��ة مقابل ح�سولها 

عل��ى امل��وارد الطبيعي��ة. وب��ني ان ال�سيا�س��ات اك��دت 
���رضورة ا�سترياد التكنولوجيا لظ��روف ال�سني وتطوير 
الي��د العامل��ة فيها، و�س��ع الهداف طبق��ا لالمكانيات 
املتاح��ة وامل�سلحة الوطنية من خ��الل العمل امل�ستمر 

واملتاأين ولي�س طبقا ملا متليه اليديولوجيات.
وتاب��ع �سال��ح ان ال�سيا�س��ات دع��ت اىل تبن��ي ا�س��كال 
متع��ددة ل��الدارة وامللكي��ة من خ��الل تو�سي��ع امللكية 
الفردي��ة خا�س��ة يف الزراعة وال�سم��اح للن�ساط الفردي 
بالت�س��اع، ومنح املن�س��اأة احلكومية نوع��ا من احلرية 
يف الدارة الذاتية على ان تتحمل هذه الدارة م�سوؤولية 
الف�س��ل والنج��اح كاأية من�ساأة مملوك��ة للقطاع اخلا�س 
مع ال�سماح لها مبمار�س��ة الن�سطة التجارية والتعاون 

مع الدول املختلفة.

 تعتم��د الكث��ري م��ن العوائ��ل العراقي��ة عل��ى احل�س���س 
التمويني��ة احلكومي��ة التي كان��ت يف ال�ساب��ق وقبل عام 
2003 متنوع��ة وحت��وي على اكرث من ع�رض مواد ال انه 
بع��د التغيري تقل�س��ت التموينية حتى ت�سمن��ت اربع مواد 

فقط هي )الرز وال�سكر والطحني والزيت النباتي(.
وق��د ا�ستغ��ل وكالء احل�س�س التمويني��ة تق�سري احلكومة 
ووزارة التج��ارة يف ع��دم متابع��ة الية توزي��ع احل�س�س 
خ��الل ال�سهر الفائتة من خ��الل قيامهم بتبديل املواد او 

ع��دم توزيعها على املواطنني، ما جعل املواطنني ي�سكون 
م��ن عدم ت�سلمهم احل�س�س التموينية كاملة خالل ال�سهر 
املا�سي��ة، فيم��ا حمل خمت�س��ون يف ال�س��اأن القت�سادي 
وزارة التج��ارة م�سوؤولية ذل��ك ب�سبب الف�س��اد امل�ست�رضي 
يف جمي��ع مفا�سل ال��وزارة وكذل��ك لعدم متابعته��ا اآلية 
توزيع مفردات البطاقة �سهريا. وي�سكو املواطن �سامل عبد 
املح�س��ن من عدم ت�سلم عائلته احل�س��ة التموينية لال�سهر 
الثالث املا�سية ومن �سمنها �سهر رم�سان بالرغم من ان 
وزارة التجارة تعلن انها با�رضت بتوزيع احل�س�س، ال ان 
وكيل احل�سة يوؤكد انه مل ي�ستلم احل�سة من قبل التجارة.

وا�س��اف عب��د املح�س��ن "ل نعل��م التق�سري من اي��ن ياأتي 
ه��ل من وزارة التجارة ام من وكي��ل احل�سة التموينية؟"، 
داعي��ا وزارة التج��ارة اىل متابع��ة املو�س��وع وحما�سبة 
املق�رضي��ن من وكالء احل�س�س التمويني��ة. وا�سار اىل ان 
نوعية امل��واد التي توزع يف احل�سة التموينية رديئة جدا 
وت��كاد تكون غ��ري �ساحل��ة لال�ستهالك الب���رضي ل �سيما 
م��ادة الطحني والزيت حي��ث ان الطحني ل ي�سلح )للخبز( 
بالرغ��م م��ن انن��ا ن�سمع م��رارا وتك��رارا بان التج��ارة قد 
ا�ست��وردت نوعيات جيدة ودرج��ة اوىل من مادة الطحني، 
داعي��ا رئي�س الوزراء اىل متابعة هذا املو�سوع وحما�سبة 

املق�رضين واملتالعبني بقوت ال�سعب.
م��ن جهتها، ك�سفت جلنة القت�س��اد وال�ستثمار النيابية، 
عن ط��رح مق��رتح البدل النق��دي للمواطنني ع��ن مفردات 
البطاق��ة التمويني��ة ل �سيم��ا بع��د تلك��وؤ وزارة التج��ارة 
بتجهي��ز احل�س��ة كامل��ة للمواطن��ني، ال ان ه��ذا املقرتح 
جوب��ه بالرف�س لعدم وج��ود �سيولة نقدي��ة كافية للدولة 

وكذلك ب�سبب الزمة القت�سادية التي يعاين منها البلد.
وكانت جلنة القت�ساد وال�ستثمار النيابية اكدت يف وقت 
�سابق ان��ه "�ستتم مراجع��ة تلكوؤ توزيع مف��ردات البطاقة 

التموينية يف بداية الف�سل الت�رضيعي اجلديد للبملان".

خبير اقتصادي يدعو الحكومة
التباع أساليب جديدة لتنويع اإلدارة وتشجيعها

استمرار معاناة العوائل العراقية الفقيرة من البطاقة التموينية

مطالبات بتنظيم قاعدة بيانات 
بالمشاريع الصناعية

اسعار العمالت 
االجنبية بالدينار
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