
داع�ش  ع�صابات  �صد  احلرب  ا�صتمرار  االيام  هذه  ت�صهد   
االرهابية عند اآخر معقل لهم يف حمافظة نينوى, وحترير 
العراق من هذه الزمر ال�صالة, هنا يتوجب على احلكومة 
املركزية و�صع اخلطط واالجراءات االقت�صادية ال�صتقبال 
الداع�صي, وكيف نقوم بالنه�صة  مرحلة ما بعد االرهاب 

ال�صاملة لالقت�صاد الريعي وتعزيز قوى مفا�صله امليتة.
"ما   اخلبري امل�رصيف واالقت�صادي �صمري الن�صريي قال 
داع�ش  �صد  احل��رب  مرحلة  بعد  ملا  التخطيط  هو  يهمنا 
واالفادة  املوازنة  املوارد يف  توزيع  االرهابي من حيث 
اع��ادة  يف  الدولية  وامل�صاعدات  واملنح  القرو�ش  من 
االعمار للمدن املحررة ا�صافة اإىل تفعيل وحتفيز القطاع 
تنفيذ  يف  احلكومة  مع  للم�صاهمة  وت�صجيعه  اخلا�ش 

خططها".
على  االربعاء  اأم�ش  ل�)اجلورنال(  حديث  خالل  م�صددا   
تاأثريات احلرب  ازالة  الب�رصية يف  تاأهيل املوارد  "اأهمية 
العاملية  النفط  ا�صعار  انخفا�ش  ظل  يف  االره��اب  على 
االزم��ات  من  والنازحني  وال�صعب  احلكومة  ومعاناة 
العراقي  االقت�صاد  واقع  ودرا�صة  واالمنية  االقت�صادية 
خالل ال�صنوات 2016-2014", وا�صاف انه: يجب ر�صم 
االقت�صادي  للبناء  جديدة  اقت�صادية  وروؤية  ا�صرتاتيجية 
ملا  املقبلة  �صنوات  للخم�ش 

وب�صكل  املحتلة  ارا�صينا  داع�ش وحترير جميع  بعد طرد 
حمدد لل�صنوات 2017 - 2021 من خالل :

التي كانت  التخ�صي�صات  50 باملئة من  -1 تخ�صي�ش 
اعادة  الغرا�ش  االره��اب  على  احل��رب  لتكاليف  تر�صد 
لتخ�صي�صات �صندوق  ا�صافة  للمناطق املحررة  االعمار 

االعمار واملنح الدولية املخ�ص�صة لهذا الهدف.
لتمويل  خمت�صة  كبرية  موؤ�ص�صة  او  هيئة  تاأ�صي�ش   2-
منظومة  وت�صكيل  واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�صاريع 
البنك  ا���رصاف  حتت  معها  والتن�صيق  للتعاون  م�رصفية 
بالتعاون  اخلا�صة  امل�صارف  ورابطة  العراقي  املركزي 
وال��زراع��ة  االمن��ائ��ي  وال��ت��ع��اون  التخطيط  وزارات  م��ع 
التنفيذية  واالآليات  اال�ص�ش  لو�صع  واملالية  وال�صناعة 
ه��دف  لتحقيق  امل��ح��ررة  امل��ح��اف��ظ��ات  يف  للتطبيق 
هذه  ابناء  من  اخلريجني  خا�ش  وب�صكل  ال�صباب  تاهيل 
املحافظات القامة م�صاريع اقت�صادية �صغرية ومتو�صطة 
لتحويلهم من عاطلني اىل منتجني مب�صاهمتهم يف بناء 

اقت�صادهم الوطني.
فيه  ت�صاهم  واال�صتثمار  للتنمية  م�رصف  تاأ�صي�ش   3-
املال  را���ش  من  باملئة   25 عن  التزيد  بن�صبة  احلكومة 
بالن�صبة  كافة  بقطاعاته  اخل��ا���ش  القطاع  وي�صاهم 
ال�صوق  اقت�صاد  بعقلية  وي��دار  امل��ال  را���ش  يف  الكبرية 
ويخ�صع لرقابة وا�رصاف االبنك املركزي وديوان الرقابة 
املالية ويكون الدور احلكومي يركز على الدعم واال�صناد 
التي  الكبرية  واال�صتثمارية  التنموية  امل�صاريع  وحتديد 

ي�صهم يف متويلها.

الدويل  النقد  �صندوق  قرو�ش  من  مبالغ  تخ�صي�ش   4-
والبنوك واملوؤ�ص�صات املالية التي �صيح�صل عليها العراق 
لل�صنوات الثالث املقبلة القامة املناطق ال�صناعية ودعم 
اخلا�ش  القطاع  مب�صاهمة  الكبرية  الزراعية  امل�صاريع 

وال�صباب اخلريجني بهدف تنويع املوارد غري النفطية.
والقطاع  امل�صارف  ورابطة  املركزي  البنك  قيام   5-
اخلا�صة  وامل�صارف  املدين  املجتمع  ومنظمات  اخلا�ش 
بتنظيم  واالجتماعية  االقت�صادية  االه���داف  لتحقيق 
تخدم  التي  امل�صاريع  واعمار  لتمويل  حمالت  وقيادة 
البطالة  ن�صبة  من  وحتد  املجتمع  يف  الوا�صعة  ال�رصائح 
يف  العامة  وال�صاحات  الر�صيد  �صارع  تاأهيل  غرار  على 

بغداد التي دعا اليها البنك املركزي.
تنظم  التي  الت�رصيعية  البيئة  بقوانني  النظر  اعادة   6-
اال�صتثمار  ق��وان��ني  وخ�صو�صا  االقت�صادية  العملية 
وت�صجيل  وال��ب��ور���ص��ة  امل��رك��زي  وال��ب��ن��ك  وامل�����ص��ارف 
والتحا�صب  االقرا�ش  عمليات  على  ي�صاعد  مبا  ال�رصكات 
امل�صاريع  ا�صحاب  من  املطلوبة  وال�صمانات  ال�رصيبي 

واآلية ت�صديد م�صتحقاتهم.
تطبيقات  يف  احلكومة  خطط  وتنفيذ  وتفعيل  تطوير   7-
االلكرتونية  اال�صتباقية  والرقابة  االلكرتونية  احلكومة 

والتي حتد من عمليات الف�صاد االداري واملايل.
�صمان  �رصكة  بتاأ�صي�ش  الوزراء  جمل�ش  قرار  تفعيل   8-
الودائع التي كان الهدف من تاأ�صي�صها اعادة ثقة اجلمهور 
بالثقة بالقطاع امل�رصيف العراقي وزيادة ن�صبة االدخار 
لدى امل�صارف بدال من االكتناز يف البيوت وتاأثريات ذلك 
يف م�صاهمة اموال املواطنني يف التنمية امل�صتدامة على 
احلكومية  امل�صارف  والزام  حث  يتم  ان 
واخل���ا����ص���ة 

على امل�صاهمة يف هذه ال�رصكة.
لالقت�صاد  واملوؤ�ص�صي  الهيكلي  البناء  اع���ادة   9-
با�صتحداث املرتكزات والبنى اال�صا�صية الدارة االقت�صاد 
واق��رار  االقت�صادي  لال�صالح  االع��ل��ى  املجل�ش  وه��ي 
م�رصوع قانونه املقدم قبل 3�صنوات ومل يقر من جمل�ش 
النواب وتاأ�صي�ش ال�صندوق الوطني لالدخار او ال�صندوق 
ال�صيادي لالدخار لتجميع املوارد غري النفطية والنفطية 
الفائ�صة عن معدالت ا�صعار البيع املخططة يف املوازنات 
ال�صنوية كذلك تاأ�صي�ش الهيئة الوطنية للعقود اال�صتثمارية 
والتجارية و�صحب جميع ال�صالحيات التعاقدية املخولة 

للوزارات .
من  ب��دال  لالعمار  الوطني  املجل�ش  تاأ�صي�ش   10-
�صندوق اال�صكان احلايل و�صندوق اعمار املدن املحررة 
جلميع  االقت�صادية  اجل��دوى  درا�صة  يتوىل  داع�ش  من 
التحتية  البنى  وم�صاريع  الكبرية  اال�صتثمارية  امل�صاريع 
املقدمة من املحافظات ور�صد التخ�صي�صات لها وتتوىل 

املراجعة واملراقبة والتقييم.
املوارد  وتوزيع  لتاأهيل  الوطني  املركز  تاأ�صي�ش   11-
اخلريجني  وت��دري��ب  بتاهيل  ويتخ�ص�ش  ال��ب�����رصي��ة 
احلكومية  وال��ت��دري��ب  التاأهيل  م��راك��ز  ب��ني  وتوزيعهم 
الدولة  وزارات  يف  مركزيا  تعيينهم  قبل  واخلا�صة 
وم�صاريع القطاع اخلا�ش وح�صب متطلبات خطة التنمية 

واملوازنة ال�صنوبة.
لال�صت�صارات  ال��وط��ن��ي  امل��رك��ز  تاأ�صي�ش   12-
الكفاءات  جميع  ال�صتقطاب  ال�صرتاتيجية  والدرا�صات 
رفد  لغر�ش  واخل���ارج  ال��داخ��ل  يف  العراقية  واخل���رات 
ادارية  بقيادات  اخلا�ش  والقطاع  احلكومية  املوؤ�ص�صات 
بدون  كافة  الدولة  موؤ�ص�صات  الدارة  تكنوقراط  وفنية 

حما�ص�صة وتوافقية.

مختصون: أزمة السكن المستفحلة 

حلولها باعتماد البناء واطئ الكلفة
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الحكومة ترسل موازنة 2017 للبرلمان

 ا�صت�صاف��ت جلنة النف��ط والطاقة النيابية وزير النفط عب��د اجلبار اللعيبي 
وع��دد من مدراء ووكالء ال��وزارة.  وقالت م�صادر نيابي��ة "اإن اال�صت�صافة 
ناق�ص��ت اخلطة اال�صرتاتيجية لوزارة النفط و�رصورة تكثيف كل اجلهود من 
اج��ل النهو���ش بالقطاع النفط��ي".  وقالت امل�ص��ادر اإن املجتمعني اكدوا 
"���رصورة التن�صي��ق املبا���رص ما بني اللجن��ة والوزارة من اج��ل النهو�ش 
بف��روع النف��ط والغاز والتاأكيد عل��ى رفع م�صتوى التع��اون مابني وزارتي 
النف��ط والكهرب��اء ل�صم��ان دميوم��ة ا�صتمرار التي��ار الكهربائ��ي يف عموم 
الع��راق و�رصورة زي��ادة االنتاج كون النفط هو امل��ورد الرئي�ش يف العراق 
ويعتر من اهم موارد امليزانية".  م�صددين على "�رصورة النهو�ش باإنتاج 
ال��وزارة والتوا�ص��ل مع اإقليم كرد�صت��ان من اجل جت��اوز اخلالفات مابني 
املركز واالإقليم وتفعيل قرار احلكومة االحتادية لعام 2014 وو�صع حلول 

منا�صبة مل�صاكلهم املادية وباالأخ�ش رواتب موظفي االأقاليم".

 اأعلن��ت دائرة الرقابة التجارية واملالية يف وزارة التجارة, عن �صبط 509 
خمالفة للوكالء واملطاحن خالل الف�صل الثالث من 2016.

 وق��ال مدي��ر عام الدائرة ح�صن حممد جا�صم يف بي��ان ورد ل�)اجلورنال( اإن 
"الدائ��رة �صبط��ت 509 خمالف��ة للوكالء واملطاحن خ��الل الف�صل الثالث 
م��ن 2016, منه��ا 389 خمالفة لوكالء التموي��ن, و120 خمالفة لعدد من 

املطاحن احلكومية واالأهلية وذلك خالل الف�صل الثالث من عام 2016".
 واأ�ص��ار جا�ص��م اىل اأن "الفرق الرقابية يف الدائ��رة كثفت جوالتها امليدانية 
التدقيقية خالل هذه الفرتة حيث حققت خاللها 804 زيارة لوكالء الغذائية 
والطح��ني و351 زي��ارة للمطاحن االأهلية واحلكومي��ة و278 زيارة ملركز 
متوين و114 زيارة ل�صوق حملية, ف�صال عن 46 زيارة لالأ�صواق املركزية".

 دعا رئي�ش جمل�ش حمافظة االنبار �صباح كرحوت, اإىل فتح منفذي طريبيل 
والوليد بعد ا�صهر على حتريرها.

 وق��ال كرحوت يف بي��ان مكتوب ورد )اجلورن��ال( "ان الو�صع االقت�صادي 
يف حمافظ��ة االأنب��ار يعاين تدهورا كب��ريا وعلى احلكوم��ة املركزية تفعيل 

امل�صاريع املدرة للدخل".
 واأ�ص��اف كرح��وت بح�ص��ب البي��ان, اأن “الطري��ق الدويل امل��وؤدي اىل منفذ 
طربي��ل الذي يربط العراق باالردن موؤمن بالكامل وباإمكان احلكومة فتحه 
م��ن اجل انعا�ش التجارة اخلارجية”, م�ص��ريا اإىل اأن “منفذ الوليد يفتقد هو 
االآخ��ر اإىل قوة ما�صكة بعد حتريره, فيما مل تق��م احلكومة باإر�صال موظفني 

الدارته وا�صتئناف العمل فيه”.

 اعلن��ت وزارة التخطيط والتع��اون االمنائي, انخفا�ش 
813.4 ل��رت  مع��دل ا�صته��الك املي��اه يف الع��راق اىل 
باليوم خ��الل عام 2016, فيما ا�ص��ارت اىل انخفا�ش 
ن�صب��ة االأ���رص الت��ي تتخل���ش م��ن النفايات ع��ن طريق 
بلدي��ة املدينة.  وق��ال وزير التخطيط �صلم��ان اجلميلي 
خ��الل احتفالية اط��الق نتائج م�صح مع��ارف ومواقف 

املي��اه  ا�صتخدام��ات  ح��ول  املجتم��ع  وممار�ص��ات 
واجلوان��ب البيئي��ة يف الع��راق , ان "امل�ص��ح �صمل ثالث 
يف  وتت�صاب��ه  جغرافي��ًا  تتق��ارب  اإح�صائي��ة  مناط��ق 
بع���ش اخل�صائ�ش, اإذ �صم��ت منطقة اإقلي��م كرد�صتان, 
املحافظ��ات )اأربي��ل, ده��وك, ال�صليماني��ة(, واملنطق��ة 
الو�صط��ى )دي��اىل, باب��ل, كرب��الء, النج��ف, القاد�صية, 
وبغداد, �ص��الح الدين, كركوك(. اأم��ا املنطقة اجلنوبية 
فق��د �صمل��ت املحافظ��ات )املثن��ى, ذي ق��ار, مي�ص��ان, 

الب���رصة(", مبين��ا ان "امل�ص��ح ال��ذي مت بالتع��اون مع 
منظم��ة اليون�صيف ب��داأ يف الربع االأول م��ن هذا العام".  
واأ�صاف اجلميلي ان "اأهم ما تو�صلت اإليه نتائج امل�صح 
ان متو�ص��ط ا�صته��الك الوحدة ال�صكني��ة للمياه يف اليوم 
الواح��د فقد اأنخف���ش املعدل ع��ام 2016 اإىل 813.4 
ل��رت/ الي��وم بع��د اإن كان 877.2 ل��رت/ ي��وم".  واأ�صار 
اجلميل��ي اىل ان "التغ��ري االإيجاب��ي احلا�ص��ل يف فه��م 
م�صطل��ح اإع��ادة تدوي��ر النفايات ووعي خط��ورة حرق 

النفاي��ات عل��ى البيئة, يالح��ظ اإنخفا�ش ن�صب��ة االأ�رص 
الت��ي تتخل�ش م��ن النفايات ع��ن طريق بلدي��ة املدينة 
م��ن %58.4 اإىل %41.0".  وكان��ت وزارة التخطي��ط 
قد اعلن��ت يف 15 ت�رصين االول احل��ايل ان ن�صبة اال�رص 
الت��ي ت�ص��رتي املياه)املعباة او القناين ال��� RO او من 
مياه ال�صهاريج املتنقل( لغر�ش ال�رصب بلغت 47.4% 
اعتم��د اكرث من ن�صف ال�صكان يف املناطق الريفية على 

�رصاء املياه ل�صد حاجته من مياه ال�رصب.

 اعل��ن رئي�ش ال��وزراء حيدر العبادي, ع��ن اإر�صال م���رصوع قانون املوازنة 
العام��ة لع��ام 2017 اإىل جمل�ش النواب بع��د اإجراء تعدي��الت عليه, م�صريا 
اإىل اأن امل���رصوع ت�صمن االتف��اق ال�صابق مع اإقليم كرد�صتان, فيما لفت اإىل 

اإجراء تعديل على م�رصوع قانون العفو العام.
 وق��ال العب��ادي خ��الل موؤمت��ر �صحف��ي, اإن��ه "مت اإر�ص��ال م���رصوع قانون 
املوازن��ة اإىل جمل���ش الن��واب بع��د اإج��راء التعديالت علي��ه", الفت��ا اإىل اأن 

"م�رصوع املوازنة ت�صمن فر�ش �رصائب على املواد غري ال�رصورية".
 واأ�صاف العبادي اأن "املوازنة تت�صمن االتفاق ال�صابق مع اإقليم كرد�صتان 

ون�صعى لتوحيد االإيرادات املالية".
 وتاب��ع العب��ادي "اإنن��ا اأجرين��ا تعدي��ال على م���رصوع قانون العف��و العام 

وبالتن�صيق مع الكتل ال�صيا�صية يف جمل�ش النواب".

 اعل��ن مدي��ر عام دائ��رة احلماي��ة االجتماعية زيدان 
خل��ف عبيد عن فتح فروع جديدة عن ا�صدار البطاقة 
الذكي��ة للم�صمولني اجلدد باحلماي��ة االجتماعية يف 
بغ��داد واملحافظ��ات.  ودع��ا عبيد جمي��ع املتقدمني 
مراجع��ة  ع��دم  اىل  باالعان��ات  امل�صمول��ني  اجل��دد 
اق�ص��ام الدائرة وانتظ��ار ر�صالة على جه��از املوبايل 
لتحديد يوم ومكان املراجعة ال�صدار البطاقة الذكية 
وا�صتالمه��ا لغر���ش ت�صهي��ل عملي��ة ت�صل��م االعان��ة 
وح�صب مراك��ز ا�صدار البطاقة الذكي��ة. منافذ ا�صدار 
البطاق��ة الذكي��ة الر�صافة مركز اال�ص��دار العنوان 1 

رافدين الفردو���ش �صاحة الفردو�ش الكرادة 2 رافدين 
ف��رع امل�صت��ل, امل�صتل ق��رب كراج بعقوب��ة 3 رافدين 
ف��رع حذيفة بن اليم��ان الزعفرانية قرب ج�رص دياىل 
4 الزعفرانية منفذ الرحمة مقابل م�رصف الر�صيد 5 
امل�صت��ل حي املعلم��ني مقابل حمطة غ�ص��ل املعلمني 
6 مرك��ز تدري��ب مهن��ي الر�ص��اد, الر�ص��اد 7 جمل�ش 
بل��دي املحمودية, املحمودية مناف��ذ ا�صدار البطاقة 
الذكي��ة الكرخ ت اال�صماء ا�ص��م املجل�ش البلدي مكان 
وعن��وان العم��ل جمل���ش بل��دي الكاظمي��ة, الكاظمية 
�ص��ارع املحي��ط م���رصف الزه��راء الكاظمي��ة �صاحة 
الزه��راء ال�صو�صة جمل�ش بل��دي احلرية احلرية مدخل 
دور ن��واب ال�صب��اط جمل���ش بل��دي احلري��ة, احلري��ة 

مدخلدورنوابال�صب��اط ال�صعل��ة ال�صعلة ق��رب امل�صبح 
ال�صعل��ة ال�صعل��ة ق��رب امل�صب��ح الطارمي��ة, الطارمية 
مرك��ز الق�صاء التاجي التاجي مقابل املركز ال�صحي 
جمل�ش بل��دي التاجي, التاجي مقابل املركز ال�صحي 
قاط��ع الر�صي��د ال��دورة ق��رب اجل���رص ال�رصي��ع قاطع 
الر�صي��د ال��دورة ق��رب اجل���رص ال�رصي��ع جمل���ش بلدي 
ال�صاحلية ق��رب ال�صفارة االيرانية م�رصف املن�صور, 
املن�صورمقاب��ل اخلا�صك��ي جمل�ش بل��دي املن�صور, 
االم��ريات  مكت��ب  ع��ارف  مطع��م  املن�صورمقاب��ل 
املن�ص��ور مقابل اخلا�صكي مكتب الرحاب ابي غريب 
جمل�ش بلدي ح��ي العامل حي العامل قرب �صوق 84 
م���رصف الرافع��ي العامرية, العامري��ة منافذ ا�صدار 

البطاق��ة الذكية ال�صدر ت املنفذ امل��كان 1 الوزيرية 
الرافدي��ن �ص��ارع  2 م���رصف  ق��رب �صاح��ة امل��وال 
فل�صط��ني ق��رب النادي الرتكماين 3 ف��رع االندل�ش م.  
ال�ص��در الكيارة 4 فرع باب املعظم باب املعظم قرب 
م�صت�صف��ى مدين��ة الط��ب 5 االعظمي��ة الرافدين قرب 
االم��ام ابو حنيف��ة 6 القاهرة قرب ج��وازات القاهرة 
7 مكتب احمد ا�صيا احل�صينية قرب مرطبات العذراء 
8 مكت��ب ريا�ش نوري م. ال�صدر الكيارة قطاع 63 
ق��رب م�رصف الرافدي��ن فرع االندل���ش 9 ال�صعب 10 
مكت��ب الف��رج م. ال�ص��در الداخ��ل قط��اع 19 مقاب��ل 
م�رصف احلبيبية 11 مكت��ب الفرج م. ال�صدر الداخل 

قطاع 19 مقاب مل�رصف ا�صبيلية.

فتح فروع جديدة لتسليم 
رواتب الحماية االجتماعية

الطاقة النيابية تستضيف وزير 
النفط لبحث الخطة االستراتجية

ضبط 509 مخالفات لوكالء المطاحن 

 كرحوت يطالب بتفعيل المنافذ 
الحدودية لألنبار

انخفاض معدل استهالك المياه في العراق

اسعار العمالت 
االجنبية بالدينار

130.5133 1,5543213,912535 1,2943151,651 303,1330.727
دينار اردنيدينار بحرينيدرهم إماراتيريال سعوديجنيه مصريتومان ايرانيجنية استرلينييورودوالر امريكي ليرة سوريةليرة لبنانية دينار كويتي 

بغداد - خاص

بغداد - خاص

بغداد - خاص

بغداد - خاص

الفلوجة - خاص

بغداد - خاص


