
النواب  جمل�س  يف  وال�شوؤون  العمل  جلنة  رئي�س  اأك��د   
العراقي �شادق املحنا، اأن خط الفقر يف العراق جتاوز 
املحافظات،  عموم  يف  مواطن  ماليني   6 ال���  ح��دود 
موؤكدا اأن اعرتافات وزير الدفاع على بع�س ال�شيا�شيني 
ال تتجاوز حقيقتها %10، الفتا اإىل اأن هناك حقائق 
الكتل  قبل  م��ن  ك�شفها  يتم  مل  اأك��ر  ف�شاد  وملفات 

ال�شيا�شية.
 وقال املحنا يف ت�رصيح ل� )اجلورنال( اإن "البلد ي�شهد 
خدمات  اأي  ي�شهد  ومل  التحرير  بعد  عاما   13 م��رور 
والكهرباء  املاء  تت�شمن  التي  الب�شيطة  اخلدمات  من 
والرتبية وال�شحة"، موؤكدا ان "احلكومة �رصفت اأمواال 
فلكية على اإعادة تاأهيل الكهرباء يف العراق اإال انها مل 

د نفعا". جتجُ
من  اأك��ر  واإداري���ا  ماليا  ف�شادا  "هناك  اأن  واأو���ش��ح   
اعرتافات وزير الدفاع على بع�س ال�شيا�شيني"، م�شريا 
" غطيلي وغطيلك  "الكتل ال�شيا�شية تتخذ خطة  اأن  اإىل 
والعقود  الف�شاد  �شفقات  ع��ن   "
���رم يف  ال��ت��ي تجُ

املوؤ�ش�شات ووزارات الدولة".
ال  ف�شاد  عن  الدفاع  وزي��ر  قاله  "ما  اأن  اإىل  واأ���ش��ار   
تتجاوز حقيقته 10 %، الفتا اإىل اأن هناك ف�شادا اأكر 

من امللفات التي عر�شها وزير الدفاع".
�شليم  الرملان  رئي�س  تغيري  مت  حال  "يف  اأن��ه  وبني   
اجلبوري من من�شبه �شيتم اختيار �شخ�شية اخرى عن 
طريق املحا�ش�شة احلزبية"، موؤكدا اأن "املحا�ش�شة ما 
زالت تلعب دورا كبريا بني االأحزاب والكتل ال�شيا�شية".

يف  الفقر  خط  حتت  املواطنني  "اأعداد  اأن  واأ���ش��اف   
العراق جتاوزت 6 ماليني مواطنا بعد ما كانت 450 
الف مواطن"، م�شريا اإىل اإىل ارتفاع ن�شبة النزوح  بعد 

عام ٢٠١٤.
التخطيط  وزارة  با�شم  املتحدث  اأن  بالذكر  اجلدير 
العراقية عبد الزهرة الهنداوي قال "اإن ن�شبة الفقر يف 
العا�رص من يونيو/حزيران  اأحداث  ارتفعت بعد  العراق 
�شخ�س  املليون  ون�شف  مليونني  نزوح  ب�شبب   2014

من حمافظات �شمايل وغربي البالد".
ما  وح�شب  ال���وزارة،  توقعات  اأن  الهنداوي  وي�شيف 
�شري اإىل ارتفاع ن�شبة الفقر يف  متتلكه من معلومات، تجُ
 ،2013 %19 نهاية  %30، بعدما كانت  اإىل  العراق 
الن�شبة  ترتاجع  اأن  تتوقع  كانت  ال��وزارة  اأن  ويو�شح 
مع نهاية عام 2014 اإىل 16% 
ل����ك����ن����ه����ا 

ارتفعت.
وبح�شب االإح�شاءات ال�شابقة لوزارة التخطيط العراقية 
-التي مل ت�شمل اإقليم كرد�شتان العراق- فاإن حمافظة 
ن�شبة  االأعلى  هي  العراق،  جنوبي  )ال�شماوة(  املثنى 
والديوانية  قار  تليها حمافظات ذي  املحافظات،  بني 

وبابل، ثم حمافظة �شالح الدين.
فيما يوؤكد �شعد احلديثي املتحدث با�شم رئي�س جمل�س 
الوزراء �شعي احلكومة اإىل خف�س ن�شبة الفقر يف البالد، 
والعمل على توفري العي�س الكرمي للمواطن العراقي، لكنه 
يقول اإن الظروف احلالية التي ي�شهدها العراق اأدت اإىل 

ترك اأعداد كبرية من املواطنني اأعمالهم ومنازلهم.
يف هذا ال�شياق قال خبري االقت�شاد با�شم جميل اأنطوان 
اإن "االزمة التي ا�شابت االقت�شاد العراقي كانت �شببًا 
طبقات  لبع�س  املايل  امل��ردود  انخفا�س  يف  رئي�شيًا 

ال�شعب العراقي".
وعلل يف ت�رصيح خ�س بِه )اجلورنال( اأ�شباب ارتفاع 
دخل  وانخفا�س  البطالة  اإىل  العراق  يف  الفقر  ن�شب 
 %  30 من  اكرث  وجود  اإىل  ادى  مما  العراقية  العائلة 
من املواطنني حتت م�شتوى خط الفقر، داعيًا اإىل توفري 
القطاع اخلا�س يف  فر�س عمل عن طريق تفعيل دور 
ممكن  عدد  اأكر  لت�شغيل  اال�شتثمارية  امل�شاريع  اإقامة 
تعود  االقت�شادية  االزم��ة  اأن  مبينا  العاطلني،  من 
يف  �شببا  كان  الذي  اال�شتثمار  فر�س  من  التقليل  اىل 
م�شتوى  انخفا�س  اىل  ادى  هذا  وبالتايل  البطالة 
ال�شعب العراقي وزيادة  حياة 
ن�����ش��ب��ة 

الفقراء يف البلد.
وي�شيف انطوان بالقول ان هناك ا�شرتاتيجية لتخفيف 
ن�شب الفقر ولكن امل�شكلة تكمن يف التنفيذ وانخفا�س 
ا�شعار النفط عامل رئي�شي يف عدم تنفيذ هذه اخلطط، 
من  العراق  اقت�شاد  يف  التنوع  ع��دم  م�شكلة  واي�شا 
و�شناعي  زراع��ي  اقت�شاد  اىل  ريعي  نفطي  اقت�شاد 
للمواطنني  العمل  فر�س  م��ن  يقلل  فهذا  و�شياحي 
باقت�شاد  حم�شورة  الأنها  الفقر  ن�شب  تزداد  وبالتايل 

ريعي يعتمد على بيع النفط فقط.
االأرق��ام  اإن  �شادق  واثق  االجتماعي  الباحث  ويقول 
املتداولة ب�شاأن م�شتوى الفقر يف العراق تعد موؤ�رصات 
جميع  على  حاليا  البالد  تعي�شها  التي  لالأزمة  خطرية 
امل�شتويات االجتماعية واالقت�شادية وال�شيا�شية. ولعل 
ارتفاع هذه االأرقام يعوداإىل ارتفاع ن�شبة النزوح  بعد 

العا�رص من يونيو من عام ٢٠١٤.
للتنمية  املعوقة  ال��ع��وام��ل  م��ن  الفقر  اأن  وي�شيف 
املجتمعية، خا�شة اإذا مل تتم معاجلة االأ�شباب احلقيقية 

التي تقف وراءه كالبطالة وقلة الفر�س اال�شتثمارية.
الكثري  خ��روج  يف  تتج�شد  الفقر  اأخ��ط��ار  اأول  ولعل 
والقيم  واالأع���راف  التقاليد  �شياقات  عن  االأف��راد  من 
القانون  على  اخل���روج  اأو  ال�����ش��ائ��دة،  االجتماعية 
يفرز  وقد  اجلرمية.  طريق  يف  واالنخراط  واالنحراف 
عائالت  تتمكن  ال  اإذ  الدرا�شي،  الت�رصب  م�شكلة  الفقر 
كثرية من اإر�شال اأبنائها اإىل املدار�س، كما قد ت�شتعني 
بهوؤالء االأطفال يف �شد حاجاتها عر ت�شغيلهم ودفعهم 
على  ال�شلبية  اآث��اره  تختفي  ال  الذي  املبكر  العمل  اإىل 

املجتمع واالقت�شاد.
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التجارة تحدد أيلول المقبل موعدا 
النطالق معرض الزراعة والغذاء 

تشغيل 4 وحدات توليدية في 
الناصرية

الصناعة: 19 مشروعًا لخفض 
انبعاثات الغازات 

بغداد – خا�س
 اأعلن��ت ال�رصكة العام��ة للمعار�س واخلدمات التجاري��ة العراقية يف وزارة 

التجارة عن انطالق معر�س الزراعة والغذاء مطلع اأيلول املقبل.
وق��ال مدي��ر عام ال�رصكة عادل خ�شري عبا�س يف بي��ان ورد )اجلورنال( اإن 
ال�رصك��ة ت�شتع��د الإقامة معر�س الزراع��ة والغذاء على ار���س معر�س بغداد 
ال��دويل، والذي تنظمه �رصكة املجموع��ة العاملية )ifp( وللفرتة من ال�شابع 

من �شهر اأيلول املقبل وعلى مدى ثالثة اأيام.
واأ�شاف، اأن "هذا املعر�س �شتقوم به وزارة الزراعة ووزارة املوارد املائية 
ووزارة ال�شناع��ة واملع��ادن وبالتن�شي��ق م��ع ال�رصك��ة العام��ة للمعار���س 
ومب�شارك��ة عدد كبري من ال�رصكات املحلي��ة والدولية املخت�شة يف املجال 

الزراعي والغذائي وجمال التعبئة والتغليف".
واأو�ش��ح البي��ان، اأن "معر�س الزراعة والغذاء يعد اك��ر جتمع دويل ي�شهده 
قطاع الزراعة يف العراق"، م�شرياً اىل اأن "املعر�س �شي�شهد م�شاركة �رصكات 

متخ�ش�شة بالقطاع الزراعي والغذائي والتعبئة والتغليف".

ذي قار-متابعة
 اعلن��ت دائ��رة املحط��ة احلرارية ب��ذي قار ع��ن ت�شغيل الوح��دات التوليدية 
ال�/4/ يف املحطة االنتاجية لت�شل طاقتها االنتاجية اىل 640 ميغاواط.

و���رصح مدير اعالم املحطة عب��د الكاظم عبد ال�شاحب يف ت�رصيح �شحفي 
ان املحط��ة متكنت من رف��ع انتاجها من دون ال��� 500 ميغاواط اىل 640 
ميغ��اواط، مبين��ا ان الزي��ادة يف انت��اج الطاق��ة ج��اءت بجه��ود ذاتية من 
الك��وادر الفنية والهند�شي��ة يف املحطة والذين متكنوا م��ن �شيانة وت�شغيل 

الوحدة التوليدية الثانية يف املحطة ورفع انتاجها اىل 155 ميغاواط.
وا�شار اىل ان املحطة تتاألف من /4/ وحدات توليدية تنتج االوىل والثانية 
منهما 155 ميغاواط لكل واحدة منهما، بينما تنتج الثالثة 135 ميغاواط، 

والرابعة 135 ميغاواط.

بغداد – خا�س
 بح��ث وزي��ر الزراعة ف��الح ح�شن الزيدان م��ع ال�شفري اال�ش��رتايل يف العراق 
كر�شتوف��ر الن��ك مان امكانية توقي��ع مذكرة تفاهم يف املج��االت الزراعية 

والبحثية بني البلدين.
واف��اد بيان لوزارة الزراع��ة، ورد )اجلورنال( ان وزي��ر الزراعة فالح ح�شن 
الزيدان التقى يف مقر الوزارة ببغداد، ال�شفري اال�شرتايل يف العراق كر�شتوفر 
النك مان ومت البحث يف اآلية تو�شيع التعاون امل�شرتك بني العراق وا�شرتاليا 

يف املجاالت الزراعية والبحثية".
وا�شاف البيان انه مت البحث يف امكانية توقيع مذكرة للتفاهم بني البلدين 
ال�شديقني من اجل فتح اآفاق للتعاون امل�شرتك والنهو�س بالقطاع الزراعي، 
خ�شو�ش��ا ان "ا�شرتاليا تعتر من البلدان التي متتاز بتقدم القطاع الزراعي 
ب�شقي��ة النباتي واحليواين، و�شبل فتح قن��وات جديدة للتوا�شل بني البلدين، 

ف�شال عن اال�شتفادة من اخلرات التقنية للقطاع الزراعي يف ا�شرتاليا".
وق��ال وزير الزراعة خالل اللقاء ان "العراق يبقى بلدا زراعيا رغم التخريب 
ال��ذي ا�ش��اب القط��اع الزراعي ورغ��م االزمة املالي��ة التي مير به��ا البلد"، 
م��ن جانبه اك��د ال�شفري اال�ش��رتايل "ا�شتعداد بالده لفتح اف��اق التعاون بني 
البلدين ال�شديقني"، معربا عن "رغبته باالطالع على اآخر م�شتجدات الواقع 

الزراعي يف العراق يف ظل الظروف الراهنة".

بغداد – خا�س
اأعلن��ت وزارة ال�شناع��ة واملع��ادن، االح��د، ع��ن امل�شادق��ة عل��ى 19 
م�رصوع��ا خلف�س انبع��اث الغ��ازات الدفيئة وبي��ع الكارب��ون لالأ�شواق 
العاملي��ة، مبينة ان اجناز هذه امل�شاريع �شي�شهم يف خف�س انبعاث تلك 

الغازات مباليني االطنان.
وق��ال مدير ق�ش��م التغريات املناخي��ة بالوزارة عل��ي ابراهيم حامت يف 
 )DNA( ان ال�شلطة الوطنية الإق��رار امل�شاريع )بي��ان ورد )اجلورن��ال
�شادق��ت عل��ى 19 م�رصوع��ا من م�شاريعه��ا اخلا�شة بخف���س انبعاث 
الغازات الدفيئ��ة والتكيف مع التغريات املناخية، مبينا انه "من خالل 
ه��ذه امل�شاريع �شيت��م احل�شول عل��ى الدعم الدويل والتقن��ي واحل�شول 
عل��ى عوائ��د الكرب��ون، ا�شافة اىل دع��م م�شاريع التكيف م��ع التغريات 

املناخية".
وا�ش��اف حامت ان "ه��ذه امل�شاريع ت�شم��ل م�رصوع انت��اج العلف عايل 
النوعي��ة بالطاق��ة ال�شم�شية وم�رصوع ان�شجة الراع��م مقدم من القطاع 
اخلا���س النت��اج 500 ال��ف برع��م او ف�شيلة نخي��ل بنوعي��ات ممتازة 
وم���رصوع انت��اج مقاط��ع البناء م��ن خملف��ات النخيل ع��ازل للحرارة 
مق��دم من القطاع اخلا�س ومن م�شاري��ع التخفيف من االنبعاثات خط 
انتاجي ملولدة اخللية الهيدروجينية تعمل باملاء وامليثانول وم�شاريع 
الطاقة ال�شم�شية مثل ال�شخان ال�شم�شي ومنظومات RO لت�شفية املياه 

بالطاقة ال�شم�شية وم�رصوع تدوير النفايات وانواع امل�شخات".

ال�ش��اأن امل��ايل   اتف��ق ع��دد م��ن املخت�ش��ني يف 
واالقت�ش��ادي بتوقعاته��م عل��ى ان موازن��ة العام 
�شابقته��ا م��ن  ل��ن تختل��ف ع��ن   2017 املقب��ل 
املوازن��ات م��ن حيث النفق��ات واالي��رادات، حيث 
رجح��وا بان تك��ون تق�شفية وخالية م��ن الدرجات 
الوظيفي��ة و�شرتك��ز على دعم العملي��ات الع�شكرية 
�ش��د االرهاب وكذلك على اي��واء النازحني واعمار 

املناطق املحررة.
وب��داأت اللجنة املالية النيابية باعداد موازنة عام 
2017 عل��ى ام��ل ان ترفعه��ا اىل رئا�ش��ة جمل�س 
ال��وزراء و�شورى الدولة من اج��ل امل�شادقة عليها 

وحتويلها اىل جمل�س النواب ملناق�شتها والت�شويت 
عليها نهاية العام اجلاري.

وتقول ع�ش��و اللجنة االقت�شادي��ة النيابية جنيبة 
جني��ب، ان العراق مير بتحد اقت�شادي كبري تزامنا 
مع انخفا�س ا�شعار النفط واحلرب �شد داع�س التي 
ا�شتنزفت الق��درات املالية والب�رصية للدولة، والكل 
يعل��م اننا نعتمد على االيرادات النفطية بن�شبة 90 
اىل %95 يف املوازن��ة االحتادي��ة يف ظ��ل غياب 

اخلطط التنموية االقت�شادية.
وا�شاف��ت جني��ب ان موازنة الع��ام املقبل 2017 
�ش��وف ل��ن تختل��ف ع��ن �شابقاتها م��ن املوازنات 
حيث �شتكون تق�شفي��ة اأي انه �شيتم تقليل النفقات 
لبع�س االبواب وكذلك �شتكون خالية من الدرجات 

ال��دويل  البن��ك  تو�شي��ات  عل��ى  بن��اًء  الوظيفي��ة 
و�شن��دوق النقد الدويل، مبين��ة ان املوازنة �شرتكز 
على دعم العمليات الع�شكرية �شد االرهاب وكذلك 
تخ�شي���س اموال الإي��واء النازحني واع��ادة اعمار 

املناطق املحررة.
وا�ش��ارت اىل ان��ه يف حال بق��اء النفق��ات املالية 
اعل��ى م��ن االي��رادات االحتادي��ة ف�شيك��ون هن��اك 
عج��ز مايل كبري يجعل الدولة تعتمد على القرو�س 

الداخلية واخلارجية لت�شديده.
وك�شف��ت م�ش��ادر يف وزارة املالي��ة، ان موازن��ة 
2017 �شتبلغ 85 مليار دوالر حمددة على ا�شا�س 
�شع��ر برمي��ل النف��ط ب��� 40 دوالرا وبعج��ز م��ايل 

يرتاوح بني 15 مليار اىل 20 مليار دوالر.

من جهته، حذر ع�شو جلن��ة االقت�شاد واال�شتثمار 
النيابي��ة النائب ح��ارث �شن�شل، من زي��ادة العبء 
امل��ايل عل��ى كاه��ل الدول��ة وارهاقه��ا بالدي��ون 
اخلارجي��ة يف ح��ال بق��اء العجز امل��ايل كبريا يف 
املوازن��ة االحتادي��ة، مبين��ا ان��ه يف ح��ال وجود 
عجز مايل ف�شت�شطر احلكومة اىل اللجوء للقرو�س 

لغر�س ت�شديده.
وق��ال �شن�ش��ل ان ا�شتمرار الف�ش��اد املايل واالداري 
يف مفا�ش��ل الدولة من دون وجود اجراءات رادعة 
وحم��اوالت جدية ملحاربت��ه فان االزم��ة املالية 
�شت�شتم��ر حتى يف موازنة عام 2017 واملوازنات 
املقبلة، داعيا اىل ايجاد برامج تق�شي على الف�شاد 

وتف�شح املف�شدين.

 اعلن��ت وزارة النفط، افتت��اح ثالثة م�شاريع ال�شتثمار الغاز 
امل�شاحب يف حقول حمافظة مي�شان النفطية.

واف��اد بيان لل��وزارة، ورد )اجلورنال( ان��ه بعد جناح وزارة 
النف��ط يف زي��ادة انت��اج النف��ط اخل��ام ال��ذي انعك���س على 
ال�ش��ادرات العراقي��ة، تركز ال��وزارة اهتمامه��ا لال�شتثمار 
االمث��ل للغ��از امل�شاح��ب لعمليات اال�شتخ��راج من احلقول 
النفطي��ة حيث افتت��ح الوكيل االق��دم ل��وزارة النفط فيا�س 
ح�ش��ن نعم��ة، ام�س االحد ثالث��ة م�شاريع ت�شه��م يف التقليل 

م��ن عمليات ح��رق الغ��از امل�شاحب يف حق��ول )البزركان 
وابوغ��رب والفك��ة( �شم��ن احلق��ول النفطي��ة ل�رصك��ة نف��ط 
مي�ش��ان. واك��د الوكي��ل ان "ه��ذه امل�شاري��ع تع��د البداي��ة 
احلقيقي��ة ال�شتثمار الغ��از امل�شاح��ب يف حمافظة مي�شان 
وتكم��ن اهمية هذه امل�شاري��ع التي مت افتتاحه��ا ام�س، يف 
توف��ري كمي��ات جديدة للغ��از لرفد حمط��ات تولي��د الطاقة 
الكهربائي��ة ف�ش��ال ع��ن تقلي��ل التل��وث البيئ��ي"، مبينا ان 
"ال��وزارة بداأت اليوم بحقلي )الب��زركان والفكة( و�شت�شمل 
يف وق��ت الحق جميع احلق��ول النفطي��ة يف املحافظة التي 
تعد من املحافظات الواعدة يف انتاج الغاز". من جانبه اكد 

مدي��ر عام �رصكة نفط مي�ش��ان عدنان نو�شي انه "مت افتتاح 
م���رصوع حتلية الغاز بطاقة 35 ملي��ون قدم مكعب قيا�شي 
يف حق��ل البزركان وم���رصوع معاجلة الغ��از املنتج حلقلي 
اب��و غرب والفكة بحدود 70 مليون ق��دم مكعب قيا�شي اىل 
جان��ب م�رصوع معاجلة املاء امل�شاح��ب للعمليات النفطية 
يف حق��ل الب��زركان". واأ�ش��اف "كم��ا مت افتت��اح البناي��ة 
االداري��ة الت��ي ان�شاأته��ا �رصك��ة )�شين��وك( ملوظف��ي هيئ��ة 
ت�شغيل حق��ول مي�شان التي ت�شم اكرث من 400 مكتب عمل 
ملوظفي الهيئ��ة"، مو�شحا ان "امل�شاريع التي مت افتتاحها 
�شتعم��ل عل��ى التقلي��ل من عملي��ات حرق الغ��از امل�شاحب 

لعملي��ات االنتاج النفط��ي والتي بالت��ايل �شتقوم مبعاجلة 
االختناق��ات البيئي��ة يف مناط��ق احلقول النفطي��ة". وا�شار 
اىل ان "ه��ذه امل�شاريع هي اخلطوة االوىل للتقليل من حرق 
الغ��از امل�شاحب من خ��الل ا�شتثماره وتعم��ل ال�رصكة على 
املبا���رصة مب�شاريع م�شابهة اخرى يف حقل احللفاية والتي 
�شتوؤمن كمي��ات ا�شافية من انتاج الغاز قد ت�شل اىل 250 
مليون قدم مكعب قيا�شي".من جهته قال املتحدث الر�شمي 
با�ش��م ال��وزارة عا�شم جه��اد ان "الوزارة اجن��زت م�شاريع 
تطويري��ة مهم��ة ال�شتثم��ار الغ��از امل�شاح��ب يف حق��ول 

بزركان والفكة وابو غرب النفطية يف حمافظة مي�شان".
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