
 حل العراق بدال من ال�سعودية يف منح م�رص النفط 
وزير  زي��ارة  خالل  امل�سوؤولون  اتفق  حيث  اخل��ام، 
بغداد  اإىل  امل�رصي  املعدنية  وال���روات  ال��ب��رول 
على تكرير جزء من نفط خام الب�رصة يف امل�سايف 
نفطية  كم�ستقات  البلد  اإىل  واإع��ادت��ه  امل�رصية 
متخ�س�سة  م�سركة  �رصكة  اإن�ساء  اإىل  باالإ�سافة 

باحلفر.
 وقال م�سدر مطلع على املفاو�سات ل�)اجلورنال(، 
"الوفد امل�رصي برئا�سة وزير البرول والروات  اإن 
طارق املال اتفق مع امل�سوؤوليني العراقيني للح�سول 
الب�رصة  خام  نفط  من  �سهريا  برميل  مليوين  على 
يف  تكريره  يجري  العاملية  ال�سوق  من  اأق��ل  ب�سعر 
"العراق  اأن  مبينًا  للعراق"،  امل�ستقات  وبيع  م�رص 
باالإ�سافة  والذخرية  بال�سالح  دعم  على  �سيح�سل 
بزيارة  الراغبني  العراقيني  عن  التاأ�سرية  الغاء  اإىل 

م�رص".
 واأكد اأن "وفدا عراقيا من وزارة النفط 
اإىل  �سيذهب 

م�رص خالل االأيام املقبلة من اأجل مناق�سة االتفاق 
مبا ين�سجم مع م�سلحة البلد". 

على  العراقيني  مع  اتفق  امل�رصي  "الوفد  اأن  وبني   
النفط  وزي��ر  ابرمه  ال��ذي  االتفاق  تفعيل  ���رصورة 
ال�سابق عادل عبد املهدي مع وزيري النفط االردين 
اإ�سايف  ب��رول  اأنابيب  خط  تنفيذ  على  وامل�رصي 
اإىل  ومنها  العراق،  جنوب  الب�رصة  من  يبداأ  موازي 
االأردنية  الزرقاء  اإىل مدينة  ثم  العراق  حديثة غرب 
ومنها اإىل مدينة العقبة، ثم يتم نقل اخلام بالناقالت 
اإىل م�رص لتكرير كميات من اخلام مبعامل التكرير 

امل�رصية اأو للت�سدير".
يت�سمن  وم�رص  واالردن  العراق  "اتفاق  اأن  وتابع   
اإن�ساوؤه املوازي  اي�سا زيادة قطر خط الغاز املزمع 
خلط اأنابيب اخلام من مدينة الرميلة جنوب العراق، 
وحتى مدينة معان جنوب االأردن وربطه بخط الغاز 
العربي لنقل فائ�ض الغاز الطبيعي العراقي مل�رص".

 من جانب اآخر، قال وزير البرول والروة املعدنية 
والعراق  م�رص  بني  التعاون  اأهمية  امل��ال  ط��ارق 
للعراق  زي��ارت��ه  وا�سفا  وال��غ��از،  النفط  جم��ال  يف 

بالناجحة.
عليه  اط��ل��ع��ت  ح��دي��ث  يف  امل����ال  وق����ال   
ان  )اجل������ورن������ال(، 

دعما  اأب��دوا  العراقية  بالدولة  امل�سوؤولني  "كبار 
للتعاون مع م�رص يف كافة  وم�ساندة ال حمدودين 
مب�ساندة  العراق  دولة  من  ر�سالة  وهي  املجاالت، 
�سبل توثيق اأوا�رص العالقات والتعاون يف جماالت 
والطاقة  وال��زراع��ة  والنقل  وال��ت��ج��ارة  ال�سناعة 

والنفط".
عليه  االتفاق  مت  ما  اأهم  “من  اأن  اإىل  املال  ولفت   
م�رص،  يف  لتكريره  اخلام  الب�رصة  نفط  ا�سترياد  هو 
العاملة  امل�رصية  ال�رصكات  بني  التعاون  وتعزيز 
اإ�سافة  العراقي،  واجلانب  والغاز  النفط  جمايل  يف 
النفط  بقطاع  واالن�ساءات  املقاوالت  �رصكات  اإىل 
واإن�ساء خطوط نقل النفط وتو�سيل الغاز ويف جمال 

التدريب للكوادر الفنية ونقل اخلربات”.
 واأو�سح الوزير اأن “تكرير خام الب�رصة اتفاق ثنائي 
م�رصي- عراقي وهو �سمن بنود مذكرة التفاهم”، 
فائ�سة  تكرير  ق��درات  متتلك  “م�رص  اأن  اإىل  الفتا 
من  الب�رصة”  “خام  تكرير  يف  ا�ستغاللها  ميكن 
امل�ستقات  العراقي من  اجلانب  احتياجات  �سد  اأجل 
يف  م�رص  ترغب  ال��ذي  اخل��ام  اإىل  اإ�سافة  النفطية، 
بت�سغيل  البلدين  ب��ني  التكامل  وحتقيق  ���رصائ��ه 
من  ال��ع��راق��ي  الطلب  وت��وف��ري  امل�رصية  املعامل 
امل�ستقات بدال من ا�ستريادها من ال�سوق العاملية”.

 ونوه اإىل اأن "ال�رصكات امل�رصية تالقي ترحيبا من 
اأرا�سيه"،  على  للعمل  العراق 

واأ�ساف: اإن �رصكات م�رصية تعمل بالفعل حاليا يف 
والغاز ويف احلقول مع  النفط  الب�رصة يف جماالت 
�رصكات اأخرى”. واأ�سار املال اإىل اأن “هيئة البرول 
امل�رصية �رصيك باأحد احلقول النفطية “بلوك رقم 9 
جنوبي العراق بن�سبة %10 ومت توقيع اتفاق ب�ساأن 
اإ�سافة   ،15% م�ساركة  وبن�سبة  غاز”�سيبا”  حقل 
واالتفاق  والغاز  الزيت  جمايل  يف  ا�ستثمارات  اإىل 
للعمل  متخ�س�سة  م�رصية  �رصكات  ا�ستقدام  على 
مع  م�سركة  �رصكات  تكوين  خالل  من  العراق  يف 
اجلانب العراقي ولي�ض جمرد تنفيذ مهمة اأو م�رصوع 
معني”.  واأكد املال “اأهمية ان�ساء �رصكات م�رصية- 
يف  ولي�ض  م�ستمر  ب�سكل  تعمل  م�سركة  عراقية 
“م�رص  اإن  مو�سحا  حمدودة”،  موؤقتة  مهمات 
تطويرها  على  نعمل  تفاهم  مذكرة  وقعتا  والعراق 
وتعزيزها من خالل جلنة م�سركة رفيعة امل�ستوي 
الوزارتني  توا�سل مابني  نقطة  تكون  اجلانبني  من 

وتكون املتابعة �رصيعة ومبا�رصة”.
من جهة اأخرى، قال اخلبري االقت�سادي �سالم عادل، 
العراق مع  ابرمه  الذي  "االتفاق  اإن  ل�"اجلورنال"،  
م�رص يعترب خطوة جيدة خ�سو�سا اأن البالد تعاين 
من نق�ض يف امل�ستقات الغازية التي تقوم ب�رصاءها 

من دول املجاورة ب�سبب تعطل م�سفاة بيجي".
�رصكات  تعترب  امل�رصية  "ال�رصكات  اأن  واأ���س��اف 
قطاعي  يف  باال�ستثمار  تقوم  اأن  وممكن  جيدة 
الوفد  مناق�سة  خالل  يتم  وهذا  وال�سناعة  الزراعة 

العراقي الذي �سيزور م�رص قريبا".
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تعديالت قانون التقاعـد تالقي 
االعتراض النيابية

 ك�سف��ت اللجن��ة املالي��ة النيابي��ة ع��ن مقرح اللغ��اء الدرج��ات الوظيفية 
ال�ساغ��رة م�ستقب��ال يف اطار �رصوط �سندوق النقد ال��دويل للحد من الرهل 

الوظيفي يف دوائر الدولة.
 وق��ال ع�سو اللجنة م�سعود حي��در، ان”تخ�سي�ض الدرجات الوظيفية على 
�سوء م�رصوع قان��ون املوازنة العامة و�سمن �رصوط �سندوق النقد الدويل 

الي�سمح للعراق باطالق التعيينات يف الوظائف احلكومية”.
 واو�س��ح ان ”احلكومة جلاأت اىل بع���ض املعاجلات منها م�رصوع االجازة 
االجباري��ة بهدف تقلي���ض الرهل الوظيف��ي يف موؤ�س�س��ات الدولة يف ظل 

وجود نحو 4 ماليني موظف يف دوائر الدولة املختلفة”.
 وا�س��ار اىل ان "تعي��ني موظف��ني ج��دد يوجب عل��ى احلكوم��ة التن�سيق مع 
موؤ�س�س��ات دولي��ة وحملي��ة مبافيه��ا القطاع اخلا���ض لت�سجي��ع اال�ستثمار 
و�س��خ ام��وال لبناء م�ساريع كربى من �سانه��ا ان توفر فر�ض عمل وحترك 

عجلة القطاع اخلا�ض يف العراق".

 اأعل��ن وزي��ر الكهرب��اء املهند�ض قا�سم الفه��داوي عن اجناز ك��وادر الوزارة 
.5kw و�رصكة الزوراء العامة ت�سميم وبناء منظومة �سم�سية منزلية �سعة

 واأو�س��ح الفه��داوي يف بيان لل��وزارة ورد )اجلورنال( ام���ض، اأن املنظومة 
تعم��ل بظروف ال�سبك��ة العراقية وبث��الث امناط ت�سغيلي��ة يف ان واحد )مع 

ال�سبكة الوطنية – وبدون ال�سبكة الوطنية- وليلية بدون كهرباء وطنية(.
 واأ�س��ار اإىل اأن املنظوم��ة تقوم بت�سدير الفائ�ض م��ن انتاجها النهاري اىل 
ال�سبك��ة الوطنية، م�سريا اإىل اأن هذا العمل اأجنز بجهود خمت�سني من الوزارة 

يف ق�سم الطاقات املتجددة وكفاءة الطاقة و�رصكة الزوراء العامة.

 بحثت وزيرة االإ�سكان واالعمار واال�سغال والبلديات العامة ان نافع او�سي، 
م��ع وفد من حمافظ��ة مي�سان اجناز م�ساري��ع الطرق واجل�س��ور وامل�ساريع 
اخلدمي��ة االأخ��رى يف املحافظة.  وذكرت الوزارة يف بيان تلقت  اجلورنال( 
ن�سخة من��ه "ان او�سي ا�ستقبلت يف مركز الوزارة حمافظ مي�سان علي دواي 
والوف��د املراف��ق له ال��ذي �سم مدي��ري الدوائ��ر اخلدمية والط��رق واجل�سور 
واال�سكان واملباين يف املحافظة بح�سور مدير عام دائرة الطرق واجل�سور".
 ولف��ت البي��ان اىل ان "اللق��اء بح��ث امل�ساري��ع الت��ي تنفذه��ا ال��وزارة يف 
املحافظ��ة خا�سة م�ساري��ع الطرق واجل�س��ور ومن �سمنه��ا م�رصوع طريق 
عم��ارة – الفج��ر وم�ساري��ع الطرق الت��ي تربط مركز املحافظ��ة يف املنافذ 

احلدودية مع ايران.

 دع��ا ع�س��و منتدى بغ��داد االقت�س��ادي عام��ر اجلواهري 
ممثلي القطاع اخلا�ض اىل توحيد وتن�سيق التوجهات.

 وذك��ر اجلواه��ري  يف ت�رصي��ح "ان �سعف ح��دود االرادة 
التنفيذي��ة اجل��ادة واملهني��ة ل��دى املعنيني، وقل��ة اإ�رصاك 
موؤ�س�س��ات القطاع اخلا�ض واملجتمع املدين يف االجراءات 
التنفيذي��ة، ويف ر�سدها وتقييمها ويف قيام القطاع العام 

بالتن�سيق مع القطاع اخلا�ض بتحديد االأولويات".

 وا�س��اف ان��ه الب��د م��ن وج��ود تن�سي��ق عال ب��ني ممثلي 
القط��اع اخلا���ض �س��واء قب��ل وخ��الل وبع��د امل�ساركة يف 
اللق��اءات احلكومي��ة وبتوحي��د اأو تن�سي��ق التوجه��ات اىل 
مدي��ات وا�سع��ة ور�سين��ة واالتف��اق على حزم��ة اجراءات 
�رصيع��ة وا�سح��ة بتفا�سيله��ا ميك��ن تطبيقه��ا بفعالي��ة 
وتاأث��ري وا�سحني لو�سع وتنفي��ذ احللول ال�رصيعة ملعاجلة 
التحدي��ات الكب��رية تباعا واختي��ار اأولوي��ات البدء ح�سب 
القطاع��ات دون االنت�سار غري امل�سيطر عليه.  ولفت اىل ان 
ا�سراتيجي��ة القطاع اخلا���ض2030-2014 التي اأقرها 

جمل�ض الوزراء ا�ستملت على تطوير القطاع اخلا�ض وو�سع 
معايري للقطاعات ذات االأولوي��ة بالركيز على القطاعات 
الت��ي تتيح االف��ادة من امل��وارد الطبيعية وفر���ض فورية 
لل���رصاكات ب��ني القطاعني العام واخلا���ض وتتيح للقطاع 
اخلا���ض �س��د احلاجة املحلي��ة وتتمي��ز بالعمال��ة الكثيفة 
واع��داد درا�س��ات اجل��دوى االقت�سادية له��ا وتت�سمن نقل 
التكنولوجيا واال�ستخدام املكث��ف لتكنولوجيا املعلومات 
�سديق��ة  والتكنولوجي��ا  واملتج��ددة  البديل��ة  والطاق��ة 
البيئ��ة.   وتاب��ع ان املرحل��ة االوىل من الن�س��اط التنفيذي 

يف ال�سراتيجي��ة ت�سم��ل: ت�سكي��ل جمل���ض تطوي��ر القط��اع 
اخلا���ض ثل��ث ع�سويت��ه عل��ى االأق��ل اىل ممثل��ي القط��اع 
اخلا�ض، اإن�ساءوح��دة التخطيط والبحوث والتنفيذ لتن�سيق 
وتنفيذ االأن�سطة املقررة وتعمل حتت مظلة املجل�ض وتكون 
م�سوؤول��ة اأمامه��ن اذ �سيك��ون ت�سكيله��ا مفت��اح االط��الق 
الناج��ح لتنفي��ذ ال�سراتيجي��ة، ف�س��ال ع��ن اإن�س��اء وح��دة 
خمت�سة لنظام املراقبة والتقييم امل�ستقل تعمل حتت مظلة 
املجل���ض م��ع العديد من املهام لر�س��د وتقييم مدى كفاءة 

تنفيذ ال�سراتيجية ، وقيا�ض مدى الفعالية.

اعلن��ت اللجن��ة القانوني��ة النيابية ا�ستم��رار اخلالف حول الفق��رة املتعلقة 
باحال��ة املوظفني عل��ى التقاعد قبل بلوغهم ال�سن القان��وين.  وقالت ع�سو 
اللجن��ة زين��ب ال�سهالين يف ت�رصيح �سحفي، مت تق��دمي جمموعة مقرحات 
قيد الدرا�سة والنقا�ض بعهدة اللجان النيابية تتعلق ب�سنوات اخلدمة العامة 
وال�س��ن القان��وين للموظ��ف املتقاع��د يف ن���ض قان��ون التقاع��د املوحد”.  
واو�سح��ت ان “القان��ون ح��دد عم��ر املوظف املتقاع��د دون رغبت��ه ب�63 
�سن��ة مع حفظ كافة االمتيازات التي تتعل��ق بنهاية خدمته يف موؤ�س�سته او 
وزارت��ه“.  وتابعت “مت حتديد عم��ر املوظف املتقاعد برغبته عند 50 �سنة 
�رصيط��ة ان ال تقل �سنوات خدمته ع��ن 15 عاما للمتقاعدين الذكور”، فيما 
بينت اأن “القانون منح املوظفة حق التقاعد برغبتها �رصط لديها 15 �سنة 

خدمة فعلية يف موؤ�س�ستها ولديها ثالثة اطفال قا�رصين كحد ادنى”.

 اأعلن��ت وزارة العم��ل وال�س��وؤون االجتماعي��ة عن اطالق 
القرو�ض ال�سغرية يف حمافظتي مي�سان وذي قار دعما 
لل�سياح��ة يف االه��وار بع��د ادراجه��ا يف الئح��ة ال��راث 

العاملي.
 وقال��ت ال��وزارة يف بي��ان ورد اإىل )اجلورن��ال( اأم���ض 
االثن��ني “ا�ستكم��اال لتوجيه��ات وزي��ر العم��ل وال�سوؤون 
االجتماعي��ة اج��رى فريق عم��ل م�رصوع دع��م ال�سياحة 
يف االهوار التي اعتم��دت �سمن الئحة منظمة اليون�سكو 
لل��راث العامل��ي مقاب��الت للمتقدم��ني للح�س��ول عل��ى 

قر�ض ان�ساء م�ساريع �سياحية �سغرية”.

 واأو�س��ح املتح��دث با�س��م وزارة العم��ل عم��ار منعم ان 
“الفري��ق التابع للوزارة اج��رى مقابالت ل� 57 متقدما 
ليت��م اختي��ار 25 منه��م”، م�س��ريا اىل “زي��ارة الفري��ق 
لهور احلويزة ال�رصق��ي يف حمافظة مي�سان برفقة ع�سو 
جمل�ض املحافظة ورئي�ض جلنة القرو�ض ف�سال عن مدير 
ق�س��م عمل مي�سان التبع لدائ��رة الت�سغيل والقرو�ض علي 

مكطوف”.
 وا�س��اف ان “ال��وزارة در�س��ت اقام��ة م�ساري��ع لدع��م 
االه��وار الت��ي اعتمدت �سم��ن الئحة  اليون�سك��و”، الفتا 
اىل ان “الدرا�س��ة تت�سم��ن تخ�سي���ض 25 قر�س��ًا ل��كل 
ه��ور القام��ة 25 م�رصوعًا داعما للجان��ب ال�سياحي يف 
تل��ك االه��وار وفق مه��ن منا�سبة منها )مر�س��د �سياحي ، 

ومطاع��م �سغ��رية واك�ساك، وحمل للحلوي��ات امل�سهورة 
يف مناط��ق االه��وار، وك��ويف �س��وب، وتاأج��ري الق��وارب 
للج��والت ال�سياحية، وا�سراح��ات للم�سافرين، ومطاعم 
للوجب��ات ال�رصيع��ة، وحم��الت لالك�س�س��وارات الراثية( 
وغريه��ا من املهن التي ت�ساهم يف دع��م وتن�سيط العمل 

فيها”.
 عل��ى ال�سعي��د نف�س��ه اعل��ن مدي��ر ق�س��م عم��ل ذي ق��ار 
التاب��ع دائ��رة الت�سغيل والقرو�ض جمي��ل جبار عن منح 
50 قر�س��ا مي�رصا لتنفي��ذ م�ساريع �سياحية �سغرية يف 
مناطق االهوار، مبينا ان القرو�ض اطلقت من قبل وزارة 
العم��ل وال�س��وؤون االجتماعي��ة يف اط��ار دعمه��ا الهوار 

املحافظة بعد �سمها لالئحة الراث العاملي.

 واو�س��ح جب��ار ان القرو���ض كان��ت مل�ساري��ع خمتلفة 
وان مبال��غ القرو���ض ت��راوح ب��ني 12 اىل 15 ملي��ون 
دين��ار عراق��ي وفق��ا لطبيعة امل���رصوع املق��دم من قبل 
العاطل��ني ع��ن العمل، وان ه��ذه القرو���ض �ست�سهم بدعم 
القط��اع ال�سياحي يف اه��وار اجلباي�ض واحلّم��ار الغربي 
وال�رصق��ي، وانها �ستقو�ض ن�سب��ة البطالة فيها وحتد من 
ظاه��رة الن��زوح منه��ا.  يذك��ر ان وزير العم��ل وال�سوؤون 
االجتماعية وجه مراكز التدريب املهني التابعة للوزارة 
يف حمافظت��ي ذي قار ومي�سان الجراء م�سح دميوغرايف 
ملناط��ق االه��وار وطبيع��ة امله��ن التي ميك��ن مزاولتها 
متهيدا القامة م�ساريع ت�ساهم يف دعم ال�سياحة وتن�سيط 

القطاع اخلا�ض.

قروض حكومية 
لدعم سياحة األهوار

مقترح حكومي إللغاء الدرجات 
الوظيفية الشاغرة

إنجاز تصميم وبناء منظومة 
شمسية منزلية

مشاريع عمرانية جديدة في ميسان

هذه استراتيجية القطاع الخاص للفترة من 2014 -2030 

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 
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