
بحملة  االقت�صاديني  واخلببراء  النواب  من  عدد  ا�صاد   
الوطني،  املنتج  دعم  اجل  من  ندعم" اقت�صادنا  "كلنا 
توعية  رفع  يف  ت�صاهم  احلمالت  هذه  ان  اىل  م�صريين 
املحلي  واملنتوج  االقت�صاد  دعم  باهمية  املواطنني 
"نفق مظلم" يف ظل اال�صترياد املفتوح  الذي دخل اىل 
اخلطوة  ت�صكل  انها  موؤكدين  واملنتجات،  ال�صلع  الب�صط 
وخف�ض  العراقية  امل�صانع  افتتاح  اعببادة  يف  االوىل 
البطالة وجتاوز االزمة املالية التي يعاين منها العراق 

ب�صبب انخفا�ض ا�صعار النفط يف اال�صواق العاملية.
الدميقراطي  املبببدين  التحالف  عببن  الببنببائببب  وقبببال   
"كلنا  حملة  ومنها  احلمالت  هذه  ان  االلو�صي  مثال 
العراقي  ال�صباب  بان  االأمببل  تعطي  اقت�صادنا"  ندعم 
تنمية  يف  يفكرون  مببازالببوا  الببعبباديببني  واملببواطببنببني 
اقت�صادهم، مبينا ان هذه احلملة وغريها من احلمالت 
�صتعطي دفعة اىل املنتوج املحلي واالعتماد 
عبببلبببيبببه بببببببدال مببن 

اال�صترياد، وبالتايل خف�ض خروج االموال اىل اخلارج 
يف وقت نحن نحتاجها لدعم اقت�صادنا.

اىل  االنتباه  يتم  مل  املا�صية  الفرتة  يف  ان  وا�صاف   
ادى  ما  والزراعة  وال�صناعة  الوطني  املنتوج  اهمية 
اىل توقف املعامل وامل�صانع وتدهور االقت�صاد وغزو 
املنتجات امل�صتوردة ال�صواقنا و�رصف املليارات التي 
نحتاجها على م�صاريع اخرى ال�صترياد هذه املنتجات، 
ال�رصوري  من  ا�صبح  االخرية  املالية  االزمة  بعد  لكن 
الف�صاد  حاالت  وانهاء  املحلي،  املنتج  على  االعتماد 
جودة  ذات  مواد  ا�صترياد  ب�صبب  تنتج  التي  وال�رصقة 

واطئة، مقارنة باملنتوج املحلي ذات اجلودة العالية.
 اما النائب عن ائتالف املواطن ح�صن اخلالطي فا�صار 
العراقي  االقت�صاد  رفد  يف  احلمالت  هذه  اهمية  اىل 
�رصاء  باهمية  املواطنني  توعية  خالل  من  باالموال 
ال�صلع امل�صتوردة وبالتايل  املنتجات املحلية بدال من 
�ببرصاء  ان  مبينا  اخلبببروج،  مببن  االمبببوال  على  احلببفبباظ 
املعطلة  املعامل  �صيعيد  املحلي  للمنتوج  املواطنني 
اىل العمل ومنها اىل ايجاد فر�ض عمل جديدة يف ظل 

البطالة الكبرية التي يعاين منها العراق.
ندعم  "كلنا  حملة  ان  وا�صاف   

يف  االوىل  اخلطوة  هي  االخرى  اقت�صادنا" واحلمالت 
�صبيل النهو�ض باقت�صادنا يف مواجهة االزمة املالية 
النفط،  ا�صعار  انخفا�ض  ب�صبب  ن�صبت  التي  احلالية 
الفتا اىل ان املرحلة املقبلة وبعد التخل�ض من داع�ض 
االقت�صاد  دعم  على  الرتكيز  تكون  ان  يجب  االرهابي 
من  متكنه  التي  املنا�صبة  االآلببيببات  وايجاد  العراقي 
الريادة يف مواجهة املنتوجات التي تاأتي  العودة اىل 
اأكدت  احمد  تافكة  اال�صالح  جبهة  عن  النائبة  لنا.  
االقت�صاد  �صان  ترفع من  التي  لهذه احلمالت  تاأييدها 
من  التي  والطرق  االفكار  و�صع  اىل  داعية  العراقي، 
املمكن اال�صتفادة منها يف هذه احلمالت عر ا�صت�صارة 

املخت�صني واالكادمييني يف ذلك.
كل  اىل  باال�صتجابة  العراقية  احلكومة  احمد  وطالبت   
حملة اقت�صادية يكون �صعارها رفع االقت�صاد العراقي، 
مبينة ان االحزاب ال�صيا�صية بقت لفرتة طويلة متم�صكة 
بالنفط كرافد وحيد للموازنة واهملت اجلوانب االخرى 
التي من املمكن ان تغني عن ن�صبة كبرية من ايرادات 

النفط ومنها ال�صناعة والزراعة وغريها.
هذه  و�صف  انطوان،  جميل  با�صم  االقت�صادي  اخلبري   
كانت  ولو  العراقي،  لالقت�صاد  بب"املفيدة"  احلمالت 
خالل  بها  التفكري  عدم  ب�صبب  ال�صيء  بع�ض  متاأخرة 
اال�صتعانة  اىل  داعببيببا  املا�صية،  ال�صنوات 
واالكادمييني  باخلراء 

التي  والنتائج  احلببمببالت  لببهببذه  مفاهيم  و�ببصببع  يف 
تتمخ�ض عنها.

 وا�صاف ان االزمة املالية االخرية جعلت اجلميع يفكر 
واالموال  املحلي  واملنتوج  العراقي  االقت�صاد  بتنمية 
االقت�صاد  نهو�ض  حال  يف  توفريها  املمكن  من  التي 
العراقي، م�صددا على ان و�صع العراق االقت�صادي كان 
�صيكون اف�صل يف حال القيام بهذه احلمالت منذ زمن.

البنك املركزي داعم االقت�صاد
فقدان  من  وامل�صارف  املال  �صوؤون  يف  خراء  حذر   
البنك املركزي العراقي ال�صتقالليته ب�صبب التجاذبات 
اخلارج  يف  العراقية  االأمببوال  يعر�ض  مما  ال�صيا�صية 
بخ�صو�ض  فقرة  اأيببة  تعديل  عدم  اىل  داعببني  للخطر، 
قانون البنك احلايل، واأ�صار اىل ان العراق بحاجة اىل 

احلماية الدولية لالأموال.
البنك  اأموال  اإن  الزيادي  وليد  امل�صارف  خبري  وقال   
البنوك  من  عببدد  يف  كاحتياطي  حمفوظة  املببركببزي 
املركزي  البنك  ان  ومبا  الر�صينة،  الدولية  املركزية 
وكذلك  واالإدارية  املالية  باال�صتقاللية  يتمتع  العراقي 
اال�صتقاللية يف اتخاذ القرارات فال توجد خماوف على 
اموال العراق.  م�صرياً خالل ت�رصيح لب)اجلورنال( اإىل اأن 
اأموال البنك املركزي ال ت�صتخدم يف املتاجرة الدولية 
الوطنية  العملة  ا�صتقرار  ب�صكل فعال يف  ت�صهم  ولكنها 
الأنها تقابل الطلب على هذه العملة، كما اأنها ت�صهم مع 
احتياطات العامل االخرى يف حتقيق اال�صتقرار النقدي 

العاملي.
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اقتصاديات العراق مؤكدين على اهميتها

برلمانيون يشيدون بحملة "كلنا ندعم اقتصادنا" ويطالبون الحكومة بتبنيها
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أوسي: إنجاز جسر المثنى شمال 
بغداد مطلع العام القادم

 ك�صببفت مفت�ببض عام وزارة الرتبية جميلة زيببدان خلف عن اإحالتها 37 
ق�صية ف�صاد للمحاكم والنزاهة.

 وقالت زيدان "اإن املكتب متكن من اإحالة 37 ق�صية ف�صاد خمتلفة متت 
اإحالتها اإىل الق�صبباء وهيئة النزاهة". مبينة اأن املكتب اعتمد ا�صببلوبني 

ملحاربة الف�صاد وهو االأ�صلوب الوقائي واالداري.
 واأ�صببافت املفت�ض العام اأن املكتب نظم 65 دورة تثقيفية وور�ض عمل 
ملحاربببة مظاهر الف�صبباد كمببا مت اإجناز حتقيق اأكرث من 1400 ق�صببية 

وحتقيق )3458( زيارة تفتي�صية.
 واأ�صببارت اىل اأن املكتب متكن من بذل جهود كبرية من خالل ا�صببرتداد 

اأكرث من �صتة مليارات دينار ومنع هدر اأكرث من 57 مليار دينار.
ليات التي و�صببعها  وبينببت اأن هببذا اإجناز حتقببق من خالل اخلطببط واالآ

املكتب يف خمتلف املجاالت.

 نفببت وزارة التجببارة العراقيببة، االنببباء التببي حتدثببت عن ا�صببتريادها 
لكميببات من االأرز غري ال�صببالح لال�صببتهالك الب�رصي، م�صببددة على اأنها 
ت�صببتورد من منا�صئ عاملية “ر�صينة” وتخ�صع املواد لفح�ض التقيي�ض 

وال�صيطرة النوعية على يد �رصكات عاملية.
 وقببال مديببر عببام �رصكببة جتارة احلبببوب هيثببم اخل�صببايل يف ت�رصيح 
"مببا ن�رصتببه بع�ببض مواقببع التوا�صببل  اإن  �صببحفي ورد )اجلورنببال(، 
االجتماعببي ال�صببترياد الوزارة لكمية من الرز غري �صبباحلة لال�صببتهالك 

الب�رصي هو كالم عار عن ال�صحة".
 و�صببدد اخل�صببايل علببى اأن “تلك املببواد ال تعببود للبواخر التببي توردها 
وزارة التجارة حل�صاب البطاقة التموينية او انها تعود الأ�صخا�ض لديهم 
النيببة يف اال�صبباءة للتعاقدات التببي جتريها الوزارة مع منا�صببئ عاملية 
ر�صينة ومعروفة”.  واأو�صح اأن "الكميات املوردة من مادة الرز واملواد 
االخببرى يف البطاقة التموينية تخ�صببع ملعايببري الفح�ض املختري من 

قبل �رصكات عاملية".

 دافببع جمل�ض حمافظة الب�رصة، عن قببراره الذي يلزم ال�رصكات النفطية 
بتوظيف اأبناء املحافظة بدل �صواهم من اأبناء املحافظات االأخرى، ويف 
الوقت الذي ا�صببار اىل ان تلك ال�رصكات بداأت بت�رصيح اأبناء املحافظات 

االأخرى باإح�صان، اكد انه متم�صك بقراره ولن يرتاجع عنه.
 وقببال املجل�ض يف بيببان ورد )اجلورنال( اإن احلكومات املحلية لبع�ض 
املحافظببات القريبببة من الب�رصة ف�ببرصت القرار ب�صببكل خاطئ، وقدمت 
�صببكاوى اىل وزارة النفط تعر فيها عن احتجاجها، ويف احلقيقة مل يتم 
طببرد موظفببني من اأبناء تلببك املحافظات اأو غريها، وامنببا بداأت عملية 
ت�رصيحهم باإح�صببان من خالل عببدم جتديد عقود عملهم عنببد انتهائها، 

ومن ثم تعوي�صهم باآخرين من اأبناء الب�رصة.

 ك�صببف مديببر عام كهرببباء الكببرخ بهاء زيببد خلف عن 
عببزم وزارة الكهرباء ن�صببب منظومات النتبباج الطاقة 
الدولببة واملجمعببات  املتجببددة يف عمببوم موؤ�ص�صببات 

والدور ال�صكنية عر ا�صتخدام االلواح ال�صم�صية.
 وقببال خلببف يف ت�رصيح �صببحفي تابعتببه )اجلورنال( 
انببه مت توجيببه دعوات لل�ببرصكات املتخ�ص�صببة ووزارة 
ال�صببناعة واملعادن لغر�ببض انتاج الطاقببة الكهربائية 

عببر ا�صببتخدام االلببواح ال�صم�صببية. مبينببا ان املديريببة 
�صببتنفذ هببذا امل�ببرصوع كتجربببة اوىل يف مقببر وزارة 
الكهرببباء بطاقببة انتاجية تغطي ما يقببارب %50 من 
�رصف الببوزارة للطاقة الكهربائية ف�صببال عن تنفيذها 
يف احببد املجمعات ال�صببكنية للتاأكد من مدى جناح هذا 

امل�رصوع.
 واأ�صاف خلف اأن املديرية �صتقوم بتعميم هذا امل�رصوع 
يف بقية موؤ�ص�صببات الدولة واملجمعات والدور ال�صببكنية 
حببال حتقيق جناح هذا امل�رصوع . منوها اىل اأنه �صببيتم 

افتتبباح ق�صببم للطاقببة املتجببددة يف كل مديريببة عامة 
تابعة لوزارة الكهرباء لغر�ض ا�صببتالم طلبات الراغبني 
باحل�صببول علببى هببذه الطاقببة. واأ�صببار خلببف اىل ان 
املديرية �صتقوم بن�صببب منظومة للموؤ�ص�صات احلكومية 
او املواطنببني الراغبني با�صببتخدام الطاقة املتجددة يف 

دوائر الدولة او املنازل وباأ�صعار قليلة جدا. 
 وبببني ان املديريببة تقببوم حاليا بن�ببرص ثقافببة الطاقة 
املتجددة عر االلواح ال�صم�صببية التي �صببتنفذ وفق طرق 
فنيببة وهند�صببية متطببورة باال�صببافة اىل ن�ببرص ثقافببة 

الرت�صببيد بعد ان مت طرح توزيع الطاقببة الكهربائية اىل 
�رصكات ا�صتثمارية.

 واأكد خلف ان تنفيذ هذه امل�صاريع �صيحل ازمة الكهرباء 
بالكامل ف�صببال عن انها �صببتوفر طاقة ا�صافية لل�صبكة 
الوطنية من خالل اال�صتخدام االمثل للطاقة الكهربائية 
من قبببل الوزارات واملوؤ�ص�صببات احلكوميببة واملواطنني 
علببى حد �صببواء. موؤكببدا ان مديريببة كهرببباء الكرخ هي 
اول مديرية �صببتبا�رص با�صببتخدام الطاقة املتجددة عر 

ا�صتخدام االلواح ال�صم�صية. 

 اأعلنت وزيرة االعمار والبلديات العامة اآن نافع او�صببي، ان اإجناز ج�رص 
املثنى �صمال العا�صمة بغداد �صيكون مطلع العام القادم، م�صرية اىل انه 

مت تاأمني املبالغ الالزمة لتاأهيل اجل�رص من البنك الدويل.
 وقالت او�صي يف بيان ورد )اجلورنال( اإن م�رصوع اعادة �صيانة ج�رص 
املثنى �صببمال بغداد الذي تعر�ببض اىل عملية تخريب من قبل املجاميع 
االرهابيببة والببذي ادى اىل ت�رصره و�صببقوط ف�صبباء كامل ا�صببافة اىل 
ت�ببرصر ثمانيببة روافببد كونكريتية والدعامة الو�صببطية وقبعببة االعمدة 
والذي تنفذه �رصكة املعت�صم العامة حتت ا�رصاف دائرة الطرق واجل�صور 

التابعتني للوزارة ي�صري بوتائر مت�صاعدة".
 واأ�صافت او�صي ان "الوزارة اأمنت الب 5 مليارات دينار الجناز امل�رصوع 
بعببد ان وقعت عقداً مع �صببندوق اإعببادة اإعمار املناطببق املت�رصرة من 
العمليببات االرهابيببة الإعادة اعمببار وتاأهيل اجل�رص بتمويببل من البنك 

الدويل".

 ك�صببف ع�صببو جلنة النفببط والطاقببة النيابيببة طارق 
ر�صببيد، عببن زيببارة قريبة لوفببد فني نفطي مببن اقليم 

كرد�صتان اىل العا�صمة بغداد.
 ونقببل االحتبباد الوطنببي الكرد�صببتاين يف بيببان ورد 
لب)اجلورنببال(، عببن النائب ر�صببيد، القببول، اإنه "خالل 
زيارة وفد من اقليم كرد�صتان اىل بغداد يوم اخلمي�ض 
املا�صببي، ولقائببه رئي�ببض اجلمهوريببة فوؤاد مع�صببوم 
ورئي�ببض جمل�ببض الببوزراء االحتببادي حيببدر العبادي، 
وعببدد من امل�صببوؤولني وقيببادات االحببزاب واالطراف 
ال�صيا�صببية العراقية، جرى بحببث اخلالفات يف امللف 

النفطي بني اربيل وبغداد".

 واأ�صببار اإىل ان، "وفدا فنيا من اقليم كرد�صتان �صيزور 
بغببداد قريبببا، لبحث االأمر مببع امل�صببوؤولني واجلهات 
املعنيببة يف بغببداد، بغيببة التو�صببل اإىل اتفاق ب�صبباأن 

خالف امللف النفطي".
 واأ�صبباف ر�صببيد، ان "الوفببد الكردي وامل�صببوؤولني يف 
بغببداد اكدوا �ببرصورة اال�رصاع بت�رصيببع قانون النفط 
والغبباز، ليعرف كل جانب ماله مببن حقوق وما عليه 
من واجبات والتزامات".  وكان رئي�ض اقليم كرد�صتان 
م�صببعود بارزاين، زار بغداد اخلمي�ض املا�صببي والتقى 
زعيم التحالف الوطني ال�صببيد عمببار احلكيم، ورئي�ض 
اجلمهوريببة فببوؤاد مع�صببوم وورئي�ببض الببوزراء حيدر 

العبادي، ف�صال عن عدد من كبار امل�صوؤولني.
 ودعببا عمببار احلكيببم خببالل ا�صببتقباله بببارزاين اىل 

خارطببة طريببق وفق روؤية �صبباملة حلل امل�صبباكل بني 
بغببداد واربيببل، م�صببددا علببى اهميببة احلوار ال�صببامل 
والبنبباء حلل اخلالفببات، موؤكببدا اهمية ت�صببكيل جلنة 
م�صببرتكة بببني بغداد واربيببل وبني التحالببف الوطني 

والتحالف الكرد�صتاين الدامة احلوار وحل امل�صاكل.
 يف حني اأكد بارزاين خالل موؤمتر �صحفي م�صرتك مع 
العبببادي باأنه "اتفق مع رئي�ض حكومة املركز ب�صبباأن 
حل جميع االأزمات بني بغداد وكرد�صببتان يف امللفني 

االقت�صادي والنفطي".
 ويف ت�رصيح �صببحفي �صببابق لوزير النفط عبد الكرمي 
لعيبي اكببد �رصورة العمببل اجلاد لتح�صببني العالقات 
بببني احلكومتببني االحتاديببة واإقليببم كورد�صببتان يف 
اجلانب النفطي، م�صببددا على اأن هذه اخلطوة �صببيعود 

بالنفببع على اجلانبببني.  كما بنَينّ اأهميببة تنويع طرق 
ت�صببدير النفببط من خالل بنبباء عالقببات متوازنة مع 
الببدول النفطيببة، ف�صبباًل عن اال�صببتفادة مببن اخلرات 
النفطيببة العراقيببة الهائلببة لدرا�صببة الواقببع النفطببي 
والعراقيببل التي تقببف دون حتقيق النتائببج املرجوة 
واخلروج بو�صببع خطة عملية ومثمرة لتطوير وزيادة 

االنتاج.
 وكانببت احلكومتببان قد اتفقتا ال�صببهر املا�صببي على 
البدء مبحادثات فنية ب�صبباأن ت�صدير النفط من حقول 

االإقليم وكركوك يف م�صعى حلل اخلالفات.
 وتقوم حكومة اإقليم كرد�صتان بت�صدير النفط ب�صورة 
منفردة منذ منت�صببف العام املا�صي وذلك بعد انهيار 
اتفاق بني اجلانبني كان قد مت توقيعه نهاية 2014.

وفد فني كردي في بغداد 
لحل الخالف النفطي

التربية: إحالة 37 قضية فساد للقضاء

التجارة تنفي استيراد أرز فاسد 
لصالح التموينية

البصرة تعارض توظيف أبناء 
المحافظات في حقولها

وزارة الكهرباء: نصب مشاريع إلنتاج الطاقة المتجددة في العراق
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