
ك�ساد كبري  العراق من  والن�رش يف  الطباعة  يعاين قطاع   
بطباعة  الأخييرية  ال�سنوات  يف  الرتبية  وزارة  توجه  بعد 
من  اأكرث  اغلق  مما  املجاورة  الدول  يف  املنهجية  الكتب 

20 الف عامل. 100 مطبعة و�رشح ما يقارب 
من  اأكرث  حرمان  اأعلن  اإقبال  حممد  الرتبية  وزير  وكان   
المييوال  نق�ص  ب�سبب  العراق  يف  طالب  ماليني  خم�سة 

واملوازنة املخ�س�سة لطباعة املناهج الدرا�سية.
الييوزارة  مبقر  عقده  �سحفي،  موؤمتر  خالل  اإقبال  وقييال   
بح�سور كادرها املتقدم، ان "عملية طباعة وجتهيز الكتب 
ا�ستكمالها،  دون  حالت  م�ساكل  عدة  واجهت  املدر�سية 
ان  مبينا،  لذلك"  املتوا�سل  الييوزارة  جهد  من  الرغم  على 
"�سعف التخ�سي�ص املايل لطباعة الكتب املدر�سية يقف 
يف مقدمة اأ�سباب تاأخر اجنازها، وهو ما ت�سبب يف تاأخر 

جتهيز املدار�ص بها".
 واأ�ساف، كما "مت تخفي�ص املبلغ املقدر لطبع الكتب من 
 2016 احلايل  للعام  للوزارة  التخمينية  العامة  املوازنة 
دينار  مليار   ]66.75[ اإىل  دينار  مليار  مبلغ213   من 

وبتخفي�ص مقداره 34 ملياراً و137 مليون دينار".
 واأ�سار اقبال اىل ان "تخفي�ص تخ�سي�سات الطباعة دفع 
بالوزارة اىل ان تقوم بتخفي�ص اإحالة طبع الكتب 
العام  لهذا  املنهجية 

بالكتب  الطالب  ت�سليم  على  �سلبًا  اأثر  مما   50% بن�سبة 
من  طالب  الف  و400  ماليني  خم�سة  من  اأكرث  وحرمان 

ا�ستالم الكتب بطبعتها اجلديدة".
 وعزا وزير الرتبية "التاأخر يف اإطالق التمويل املخ�س�ص، 
واخلا�ص  العام  القطاع  مطابع  ديييون  ت�سديد  لغر�ص 
الأولية  املييواد  �ييرشاء  من  ومتكينها  ال�سابقة  لل�سنوات 
للم�ستلزمات الطباعية ت�سبب يف اإحراج الوزارة اأمام الراأي 
العام على الرغم من عر�ص املو�سوع يف اأكرث من جل�سة 
تنفيذ  "تعليمات  ان  وبني  الوزراء".   جمل�ص  جل�سات  من 
األزمت   2016 احلالية  لل�سنة  للدولة  الحتادية  املوازنة 
ويف  ابتداًء  العام  القطاع  مطابع  مع  بالتعاقد  الييوزارة 
اخلا�ص  القطاع  مطابع  اإىل  اللجوء  يتم  اعتذارها  حالة 
وهذا �سبب اآخر يف تاأخر الإحالة".  من جهة اأخرى،  قال 
جلنة  من  لبتزاز  "تعر�ص  انه  ال�سادق،  مطبعة  �ساحب 
العقود اثناء توقيع عقد طباعة بع�ص املناهج، اذ طالبوه 
انه  موؤكدا  الوزير"،  حزب  اىل  تذهب  باملئة   10 بن�سبة 
الن�سبة  اللجنة وان �رشط  ابرمه مع  الذي  بالعقد  "يحتفظ 

موجد عليه".
و�رشح ما يقارب 20 األف عامل يف املطابع العراقية بعد 
اأغالق املئات منها لعدم قدرتها على مناف�سة املطبوعات 
تنظم  التي  القوانني  غياب  نتيجة  والأجنبية،  العربية 

عمليات ال�سترياد، و�سعف الت�سويق للمطبوع املحلي.
للن�رش  �سطور"  "دار  موؤ�س�سة  رئي�ص  حم�سن،  �ستار  وقال   
يف  يطبع  الذي  "الكتاب  اإن  لي)اجلورنال(،  والتوزيع، 
ب�سكل  اأغلى  يكون  بغداد 

وذلك  املنطقة،  دول  يف  املطبوع  الكتاب  من  جداً  كبري 
ب�سبب ارتفاع اأ�سعار الوقود والورق وعندما ي�سبح جاهزا 
للبيع يكون �سعيفا"، م�ستدل اأن "كلفة الكتاب الذي يطبع 
اآلف دولر بينما يف بريوت كلفته  يف بغداد تبلغ ثالثة 
لكفة  متيل  جودته  يف  كبري  فرق  وهناك  دولر،   1500
بريوت".  ونوه اإىل اأن "كلفة نقل الكتب ازدادت من بريوت 
اإىل بغداد نتيجة قطع الطرق الربية بعد احتالل حمافظتي 
نينوى والنبار من قبل املجاميع الإرهابية مما اأ�سبحنا 
كانت  بعدما  �سهرين  فرتة  وت�ستغرق  البحر  عرب  ننقلها 
يوجد  كان  وحدها  بغداد  العا�سمة  يف  واحدا".  اأ�سبوعا 
ما يقارب 400 مطبعة، اأغلقت اأغلبها نتيجة غياب التيار 
الكهربائي وجلوء الدوائر احلكومية والكتاب اإىل الطباعة 

يف الدول املجاورة مما حتولت بنايتها اإىل خمازن.
 واأو�سح حم�سن، اأن "القت�ساد العراقي ت�رشر لأن املئات 
الأجنبي  املطبوع  دخييول  نتيجة  اأغلقت  املطابع  ميين 
العراقي  املطبوع  بينما  دون �رشوط،  البالد  اإىل  والعربي 

ل ميكن ت�سديره لأنه ين�سدم بقرار حكومي مينع ذلك".
العراقية  املطابع  �سيفعل  القرار  هذا  "اإلغاء  اأن  اإىل  ونوه   
بطاقاتها الإنتاجية مما تخفف من ن�سبة البطالة، وتقوم 
يف  بامل�ساركة  لها  وال�سماح  العراقيني  للكتاب  بطباعة 
"اجلهات  اأن  م�سيفا  والأجنبية"،  العربية  املعار�ص 
املخت�سة توؤكد اأن القرار يتعلق بوزارة التجارة باعتبارها 
�سوق  اأن  املخت�سني  من  عدد  ويعترب  جتارية".   مطابع 
ملنتجاتها  ال�سحيح  الت�سويق  من  تعاين  املحلية  الن�رش 
على عك�ص بلدان املنطقة التي تهتم بالطباعة.  يف غ�سون 
ذلك، حتدث املدير الفني ح�سام اخلطاط لي"اجلورنال"، اإن 
العراق تعاين  الن�رش يف  "�سوق 

من �سعف وا�سح جداً يف الت�سويق، مما جعل امل�ستهلكني 
املحليني يف�سلون املطبوع الذي يطبع يف الدول العربية 
والأجنبية"، م�سريا اإىل اأن "�سوق الن�رش تواجه حتدي كبري 
من  اأرخ�ص  ب�سكل  وبيعها  املطبوعات  با�ستن�ساخ  يتمثل 

الن�سخ الأ�سلية".
 واأكد اأن "دور الن�رش املت�رشر الوحيد من عمليات �رشقة 
يف  وتوزيعها  الإنرتنيت  مواقع  يف  ون�رشها  املطبوعات 
وينعك�ص  الن�رش  لقطاع  �رشر  اإىل  يييوؤدي  مما  املكتبات 
اأ�سعار  "ارتفاع  اأن  اإىل  لفتا  البلد"،  اقت�ساد  على  �سلبا 
املواطنني  وجعل  ال�سوق  على  �سلبا  اأنعك�ص  املطبوعات 

يعزفون عن �رشاءها". 
 وبني اأن "حقوق الكاتب مغيبة بالكامل وبداأ يف ال�سنوات 
الأخرية ين�رش على نفقته اخلا�سة، لأن دار الن�رش لن حتقق 
اأرباحا من عملية بيع الكتب واأ�سبحت املطبوعات مكد�سة 

يف املخازن نتيجة �سعف الت�سويق".
20  األف عامل غادروا العمل من قطاع الن�رش يف العراق 
وقال  املا�سية.  الفرتة  اأ�سابه خالل  الذي  الك�ساد  نتيجة 
نائب رئي�ص جمعية القت�ساديني العراقيني، با�سم جميل 
انطوان لي)اجلورنال(، اإن "عملية فتح ال�سترياد الع�سوائي 
القطاع  توقف  اإىل  اأدت  واملنتجات  ال�سناعات  جلميع 
اأ�سيب قطاع املطبوعات بال�سلل وارتفعت  الإنتاجي مما 
ن�سبتي البطالة والفقر"، م�سريا اإىل اأن "15 األف – 20 األف 
عامل يف املطابع تركوا اأعمالهم جزء منهم غادر البالد".
جعل  الدولة  دوائر  يف  امل�ست�رشي  "الف�ساد  اأن  اإىل  ولفت 
طباعة املنهاج الدرا�سية وغريها من املطبوعات التابعة 
الدول  مطابع  يف  كبرية  مبالغ  لها  وخ�س�ص  للحكومة 
"هذا الأمر  اأن  العربية بدل من املطابع العراقية"، موؤكداً 
اإيقافه وتفعيل  انعك�ص �سلبا على اقت�ساد البلد ولبد من 

املطابع املحلية".

خبراء: موازنة عام 2017 قادرة على تأمين 
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تأهيل مستشفى القيارة العام 
في نينوى

 ك�سفييت جلنيية الطاقة يف جمل�ييص حمافظة وا�سط ام�ص الحييد، عن التن�سيق 
مييع وزارة الكهربيياء ميين اجل تهيئيية الر�سييية الكاملة لقاميية امل�ساريع 

ال�ستثمارية يف جمال توليد الطاقة الكهربائية.
واكدت رئي�ص جلنة الطاقة يف جمل�ص حمافظة وا�سط امل العكيلي "ان عجز 
الوزارة يف ان�ساء امل�ساريع الكهربائية ب�سبب �سعف التخ�سي�سات املالية 
و�سعييف املوازنات ول�سييد النق�ص املتزايييد يف الطاقيية الكهربائية لعموم 

املحافظة دفع احلكومة املحلية لطرح مثل تلك امل�ساريع لال�ستثمار".
 وا�سافييت العكيلييي، ان "الدرا�سات التييي اجرتها احلكوميية املحلية اثبتت 
امكانييية اقامة م�رشوع للطاقة املتجييددة اي انتاج الطاقة الكهربائية عن 

طريق الطاقة ال�سم�سية".
 وا�سييارت اىل "وجود م�ساحات �سا�سعة ت�سلح لقامة تلك امل�ساريع وتوفر 
ا�سعيية ال�سم�ييص وبدرجييات حييرارة عالية ولفييرتات طويلة من ا�سهيير ال�سنة 

قادرة على توفري الطاقة الكهربائية الكافية للمحافظة.

 اأعلنييت وزارة الإعمار والإ�سكان والبلديات العامة، عن افتتاح م�رشوع ماء 
بطاقة 1000 مرت مكعب يف حمافظة النجف.

 وقالييت الوزارة يف بيييان ورد لي)اجلورنال(، اإن "وزيييرة العمار والإ�سكان 
والبلديييات العامة اآن نافع اأو�سي افتتحت م�ييرشوع ماء الأمري يف حمافظة 
النجييف الأ�ييرشف".  واأ�سافييت الييوزارة اأن "امل�ييرشوع بطاقيية 1000 مييرت 
مكعييب". يذكيير اأن معظم املييدن العراقية تعيياين من �سح يف امليياء ال�سالح 
لل�ييرشب وتزداد هييذه ال�سحيية يف املناطق الريفييية، على الرغييم من امتالك 

العراق لنهرين كبريين هما دجلة والفرات.

 و�سعت حمافظة الب�رشة خططييا ا�سرتاتيجية لعادة تاأهيل البنى التحتية 
والطاقيية الكهربائييية بكلفيية ت�سييل اىل 25 مليون دولر. وقييال احد رجال 
العمييال �سييامل ابراهيم خييالل ت�رشيحات �سحفييية "انييه مت و�سع اخلطط 
النهائييية ال�سرتاتيجية لعادة تاأهيل البنييى التحتية، مثل املياه واخلدمات 
التييي يحتاجها املواطن الب�رشي، ا�سافة اىل اعمار عدد من البنى التحتية، 
وتطوير قطاع الطاقة الكهربائية". وا�ساف ابراهيم ان هذه امل�ساريع التي 
�سيتييم تنفيذها ت�سل كلفتها اىل 25 مليون دولر، وذلك لالرتقاء مبحافظة 

الب�رشة وجعلها من املدن الكرث تطورا يف العراق .
 وتابييع: ن�سعى من خالل هذه اخلطييط اىل انعا�ص واقع املحافظة ملا متلكه 
ميين اأهمييية جغرافييية وا�سرتاتيجييية متميزة وتوافيير م�سييادر الطاقة فيها 

وبالأخ�ص النفط والغاز وامتالكها خلم�سة موانئ.

 ك�سفييت وزارة التجييارة، اأن معر�ييص بغداد الييذي �سينطلق 
بعد غد الثالثاء �سي�سهد عر�ص �سيارات تويوتا مبوا�سفات 
عراقييية، مبينيية ان الو�سييع الأمنييي اأدى اإىل عزوف بع�ص 

ال�رشكات عن القدوم وامل�ساركة يف املعر�ص.
 وقييال وزييير التجييارة وكالة �سلمييان اجلميلييي يف موؤمتر 
�سحييايف مبنا�سبيية قييرب افتتيياح معر�ييص بغييداد الدويل 
بدورته الي 43، ح�رشته اجلورنال ، اإن "جميع ال�ستعدادات 

لفعاليييات املعر�ييص قييد ا�ستكملييت وهنيياك تن�سيييق عايل 
امل�ستوى بني وزارة التجارة والوزارات والهيئات امل�ساندة 

لظهور فعاليات املعر�ص باأف�سل حال".
 واأ�سيياف اجلميلييي، اأن "املعر�ص �سيوفيير فر�سة للتفاعل 
مييا بني ال�رشكات وما تو�سلييت اليه من تكنولوجيا وعلوم 
ومعرفيية مع طاقاتنا الب�رشييية املوجودة"، م�سييرياً اإىل اأن 
"املعر�ييص �سي�سهييد فيه افتتيياح جناح خا�ييص ب�سيارات 
تويوتا و�سيكون هناك �سيارة تويوتا مبوا�سفات عراقية".
 ميين جانبييه، اأكد مدييير املعار�ييص العراقييية ها�سم حممد 

حييامت، اأن "امل�ساركيية يف املعر�ص �سميين دورته احلالية 
�ستكون نوعية بالن�سبة لل�ييرشكات"، مبينا انه "مت الرتكيز 
علييى املنهاج القت�سادي والثقييايف من ندوات اقت�سادية 
وحوارييية تقييام ميين قبييل الييوزارات لعر�ييص ن�ساطاتهييا 

ال�ستثمارية".
 واأ�سييار حييامت اىل ان "عييدد ال�ييرشكات التييي �ست�سارك يف 
املعر�ييص �سيكييون مقاربييًا للعييام املا�سييي"، مو�سحًا اأن 
"الو�سييع المنييي ادى اىل عييزوف بع�ييص ال�ييرشكات عن 

القدوم وامل�ساركة".

يذكيير اأن ال�رشكة العامة للمعار�ييص العراقية تاأ�س�ست عام 
1959، وكانييت ت�سمى اآنييذاك مديرية م�سلحة املعار�ص 
العراقييية، حيييث ان�سمييت ال�رشكيية خالل �سنيية 1971 اإىل 
ع�سوييية احتيياد املعار�ييص الدولييية الذي يقييع مقرها يف 
باري�ييص، واأقيم اأول معر�ص عراقي عييام 1964 يف بغداد 
مب�ساركة اأربع دول عربية، وا�ستمرت الدورات حتى دخول 
القييوات الأمريكية اإىل البييالد �سنة 2003، ثم توقفت لعدم 
ا�ستقرار الو�سع الأمني يف بغداد لفرتة لتعاود ن�ساطها من 

جديد.

 با�رشت احدى ال�ييرشكات الفرن�سية باعادة اعمار لإعمار م�ست�سفى القيارة 
العييام بعد حتريرها من تنظيم "داع�ص" الرهبي حيث بلغت ن�سبة ال�رشار 
التييي حلقييت ب امل�ست�سفييى نحييو %30.  مدييير ناحية القيييارة يف حمافظة 
نينييوى �سالح اجلبوري، اورد يف ت�رشيييح �سحفي تابعته )اجلورنال( يوم 
ام�ييص اإن "�رشكة فرن�سية بييداأت باعمار مبنى م�ست�سفييى القيارة العام، من 
اجل اعادة احلياة اليهييا وتقدمي اخلدمات ل�سكان القيارة والقرى املحاذية 
لهييا )65كييم جنوب نينييوى("، مبينييًا ان "عملييية اعادة اعمييار امل�ست�سفى 

�سي�سهم يف رفع م�ستوى اخلدمات الطبية املقدمة لل�سكان املحليني".
 واأ�سيياف اجلبييوري ان "ناحية القيارة ت�سييم الن م�ستو�سف �سحي واحد 
ا�سبييه بامل�ست�سفى العام"، م�سييريا اىل ان "هناك اطبيياء يقدمون العالجات 

وما يحتاجه املر�سى من خدمات طبية".

 اأكييد وزير املييوارد املائية ح�سن اجلنابييي �سعي وزارته 
لإعمار ال�سدود املت�رشرة وتاأمني احل�س�ص املالية.

 وقييال اجلنابييي خييالل ت�رشيحييات �سحفييية تابعتهييا 
)اجلورنييال( ان تطوير املييوارد املائية ميين �سميم عمل 
الييوزارة، واملييياه اجلوفييية جييزء ا�سا�ييص ميين املنظومة 
املائييية ، موؤكييدا ان التنمية القت�سادييية تتطلب قطاعا 
زراعيييا فاعال من خييالل التعدد بالنتيياج وهذا يتوقف 
علييى مدى توفيير احل�س�ييص املائية لالرا�سييي ال�ساحلة 
للزراعيية، مو�سحا ان الييوزارة تعاين ميين نق�ص يتعاظم 
مييع الزمن يف اليييرادات املائية ل�سباب عييدة ب�سمنها 

�سيطرة دول اجلوار على املنابع واعايل النهار.
 وبييني ان العييراق لبييد ان يتوجييه لالفييادة ميين املييياه 
العملييية  يف  المثييل  بال�سييكل  ل�ستغاللهييا  اجلوفييية 
التنموية، حيث ميكن ان يكون حقال من احلقول املنتجة 
مرتبعييا على مياه جوفييية عذبة، موؤكييدا يف الوقت ذاته 
ان تلييك املياه تتميز ب�سهوليية ال�سيطرة عليها، ف�سال عن 
كونها اقييل ا�سكالية من املييوارد ال�سطحية، لن الخرية 
حينمييا متتييد قناتهييا لع�ييرشات الكيلييو مييرتات �ستكييون 
�سائعييات يف احل�س�ييص املائية، ف�سال عيين ال�ستخدام 
غييري المثل للمياه، م�سييريا اىل ان املياه اجلوفية بحرية 
متتاز ال�ستخدام فاملييزارع يف حقله �ستكون اكرث حرية 
واكييرث قدرة علييى ا�ستخدامها مع التاكيييد على انه يجب 

ان ي�ستخدمهييا ب�سييورة حتقييق املنفعيية.  وبخ�سو�ييص 
امل�ساريييع الروائية اجلديدة حتييدث اجلنابي باأنه "رغم 
وجييود الكثييري ميين امل�ساريييع التييي ت�ساهييم يف توفييري 
املييياه مل�ساحات كبييرية من الرا�سييي الزراعية واخرى 
تطور منظوميية الري ال ان الوزارة تركييز على امل�ساريع 
القائميية با�ستثنيياء بع�ييص امل�ساريييع امل�ستحدثيية التي 
�ستنطلييق خييالل ال�سنوات املقبليية".   وا�سيياف اجلنابي 
ان اولويييات الييوزارة مل تتغييري بغ�ص النظر عيين موازنة 
الييوزارة التييي تقدر بييي5 باملئة مما كانييت تتمتع به من 
موازنة قبييل ثالث �سنوات لهذا تبقى �سالمة �سد املو�سل 
م�ساأليية مهميية وميين الولويييات.  وا�سييار اىل وجود دعم 
خا�ييص من احلكومة بتفاهم مع البنييك الدويل على دعم 

م�ساريف الوزارة امل�ستحقة بغية اجناز اعمال ال�سيانة 
وحت�سييية ال�سييد، ف�سال عن الدعييم املقدم  لعييادة اعمار 
املناطق التي احتلت من قبل »داع�ص« وحتررت ب�سمنها 
منظوميية �سدة الرمادي و�سدة الفلوجيية والقناة املوحدة 
التي تغذي م�ساريع �سمييال وغرب وجنوب بغداد، ترافق 
ذلييك اولويييات الييوزارة فيما يتعلييق مبلف الهييوار وما 
ينطوي عليه من اهتمام بتح�سني بيئة ونوعية مياه �سط 
العييرب يف الب�رشة من جانب والعتماد �سبه الكلي على 
المكانيييات الذاتية وحتفيز دوائيير الوزارة على التن�سيق 
والعمييل امل�سييرتك ميين جانييب اخر وقييد جت�سييد ذلك يف 
مكافحة اآفة زهرة النيل التي انت�رشت يف املوارد املائية 

مع تركيز خا�ص يف منطقة الكوت مبحافظة وا�سط .

مشاريع جديدة 
لتأهيل السدود المتضررة

مشاريع للطاقة المتجددة في واسط

في النجف.. 

مشروع للماء بطاقة 1000متر مكعب 

إعداد خطط استراتيجية لتأهيل البنى 
التحتية للبصرة

إكمال االستعدادات النطالق فعاليات معرض بغداد الدولي

اسعار العمالت 
االجنبية بالدينار

130.0133 1,5543213,912533 1,2943151,651 303,1330.727
دينار اردنيدينار بحرينيدرهم إماراتيريال سعوديجنيه مصريتومان ايرانيجنية استرلينييورودوالر امريكي ليرة سوريةليرة لبنانية دينار كويتي 

بغداد - متابعة

بغداد - خاص

واسط - خاص

النجف - خاص

البصرة - متابعة

اربيل - خاص


