
حتايل  النواب،  جمل�س  يف  والطاقة  النفط  جلنة  ك�شفت 
يف  ال�شناعية  امل�شاريع  تعطيل  يف  امل�شوؤولني  بع�س 
للبرتوكيمياويات،  نربا�س  م�رشوع  �شمنها  ومن  الب�رشة 
موؤكدة اأن امل�رشوع وهمي وال يوجد له مكان يف الواقع. 

باأن  واملعادن،  ال�شناعة  وزارة  يف  م�شوؤول  رد  حني  يف 
انتاجه  ليبا�رش  �شنوات   5 من  يحتاج  امل�رشوع  اجن��از 
يف  للبرتوكيماويات  منتج  اأكرب  العراق  ويجعل  العمالق 
اتفاق  لديها  الوزارة  اأن  اإىل  النظر  الفتًا  االأو�شط،  ال�رشق 
مع �رشكة رويال دات�س �شل لبناء املجمع بقيمة 11 مليار 
دوالر. من جانبها اأكدت �رشكة �شل، اأنها تعمل مع وزارة 
تطوير  على  والنقل  النفط  ووزارت��ي  واملعادن  ال�شناعة 
اأمنوذج ا�شتثمار م�شرتك ملجمع على طراز عاملي لتك�شري 

البرتوكيماويات وامل�شتقات يف جنوب العراق.
وقال ع�شو جلنة النفط والطاقة النائب زاهر العبادي ، اإنه 
"خالل متابعتنا لهذا امللف وجدنا حقيقة هذا املو�شوع 
االآن  حتى  توجد  ال  حيث  ورق  على  ح��رب  ه��و 
يتم  ومل  ر�شمية  موافقات 

تخ�شي�س ار�س وكذلك عدم ت�شجيله يف وزارة التخطيط".
من  اقت�شادية  جدوى  توجد  "ال  اأنه  العبادي،  واأ�شاف 
�رشكة  وه��ي  امل�رشوع  با�شتثمار  املعنية  ال�رشكة  قبل 
�شعر  حتديد  على  وال�شناعة  النفط  وزارة  تتفق  ومل  �شل 
الذي يجري هو  فكل  امل�رشوع  امل�شتخدم يف  الغاز  كمية 
هدرت  اأموال  وا�شتنزاف  الب�رشة  الهايل  اأع�شاب  تخدير 
مت�شائال  الكبرية.  وال�رشفيات  العراق  خارج  باالإيفادات 
يف الوقت ذاته " عن دور وزارة ال�شناعة يف هذا امل�رشوع 
الذي طال اأمده خلم�س �شنوات وحّمل وكيلها الفني عادل 

كرمي م�شوؤولية جتاهل امل�رشوع" .
التفاتة  ال�شناعة بان تكون هناك  العبادي وزير  وطالب 
وان  الفني  للوكيل  فقط  ال�شماع  وعدم  للم�رشوع  �رشيعة 
من  االأم��د  طويلة  نظرة  باملو�شوع  تنظر  جلنة  ت�شكل 

الناحية االإ�شرتاتيجية. 
واكد اأن على وزارة النفط ان تعقد اجتماعات مو�شعة مع 
ا�شتخدامه  يتم  �شوف  الذي  الغاز  �شعر  لتحديد  �شل  �رشكة 
تدور  اأكذوبة  عن  عبارة  امل�رشوع  يكون  ذلك  وبخالف 
الوزراء  " رئا�شة  العبادي  ، كما طالب  يف حلقات فارغة 
لعقد  املتخ�ش�شني  من  جلنة  وت�شكيل  امل�رشوع  مبتابعة 
اجتماع على ار�س الواقع لرتى بنف�شها حقيقة املو�شوع.
هذا  ب�شحب  ال�شناعة  وزي���ر  على  و���ش��دد 
امل�����������������رشوع م���ن 

باإدارة  الفني وتكليف �شخ�شية ب�رشية  الوكيل  م�شوؤولية 
هذا امللف.

من جهته قال م�شوؤول يف وزارة ال�شناعة واملعادن، طلب 
اتفاق  "لدينا  ل�)اجلورنال(  ا�شمه يف ت�رشيح  ك�شف  عدم 
مع �رشكة رويال دات�س �شل قيمته 11 مليار دوالر لبناء 
نربا�س  جممع  وهو  الب�رشة،  يف  للبرتوكيماويات  جممع 
للبرتوكيماويات، الذي من املتوقع اأن يبداأ العمل خالل 5 
اإىل 6 �شنوات، ليجعل العراق اأكرب منتج للبرتوكيماويات 
يف ال�رشق االأو�شط". وا�شاف امل�شدر، اأن "جممع نربا�س 
�شيكون اأحد اأكرب اال�شتثمارات االأجنبية يف العراق واالأهم 
بقطاع البرتوكيماويات يف ال�رشق االأو�شط، و�شينتج 1.8 

مليون طن �شنويا من املنتجات البرتوكيماوية".
جنوب  يف  للنفط  الرئي�شيني  املنتجني  اأح��د  �شل  وتعد 
وتدير  النفطي  جمنون  حقل  ت�شغيل  وت��ت��وىل  ال��ع��راق، 

امل�رشوع امل�شرتك ل�رشكة غاز الب�رشة.
اإن  قوله  �شل  با�شم  متحدث  عن  روي��رتز  وكالة  ونقلت 
 13 يف  امل�رشوع  على  وافق  العراقي  ال��وزراء  "جمل�س 
عن  بال�رشكة  م�شوؤولون  وامتنع   ،2015 الثاين  كانون 

تاأكيد حجم اأو اأنواع املنتجات التي �شينتجها املجمع".
واأ�شاف املتحدث "تعمل �شل مع وزارة ال�شناعة واملعادن 
ا�شتثمار  اأمنوذج  لتطوير  والنقل  النفط  ووزارتي  العراقية 
م�شرتك ملجمع على طراز عاملي لتك�شري البرتوكيماويات 

وامل�شتقات يف جنوب العراق".
وامل��ع��ادن،  ال�شناعة  وزارة  اأن  يذكر 
كانون  يف  وقعت 

الإن�شاء  العاملية  �شل  �رشكة  مع  اتفاقًا   ،2015 الثاين 
دوالر  مليار   11 بقيمة  للبرتوكيماويات،  نربا�س  جممع 

يف حمافظة الب�رشة.
مع  االتفاق  توقيع  اأعقبت  �شل،  دات�س  رويال  �رشكة  لكن 
وزارة ال�شناعة واملعادن، بت�رشيح اأكدت فيه اأن االتفاق 
مبدئي واليزال خا�شعًا للنقا�س، يف حني بينت ان املواد 
التي �شت�شّنع بعد االتفاق النهائي �شتكون م�شتخرجه من 

الغاز والنفط يف احلقول اجلنوبية.
م�شطفى  العراق  يف  لل�رشكة  االعالمي  امل�شت�شار  وقال 
جهاد اإن "�رشكة �شل وقعت مع وزارة ال�شناعة واملعادن 
لكال  لل�شماح  مهمة  اأولية  خطوة  وتعد  مباديء  اتفاقية 
جلنة  باإن�شاء  �شل(  و�رشكة  ال�شناعة  )وزارة  ال�رشيكني 
امل�شاريع  الأن�شطة  التخطيط  يف  والبدء  امل�شرتكة  االإدارة 
يف  للبرتوكيماويات  جممع  بناء  منها  امل�شتقبلية، 
يف  ي��زال  ال  "امل�رشوع  اأن  اىل  االنتباه  الفتا  الب�رشة"، 
من  ملزيد  احل��ايل  ال��وق��ت  يف  ويخ�شع  االأوىل  مراحله 
ويف  "املجمع  اأن  واأ�شاف  ال�رشكاء".  بني  املناق�شات 
فاإنه  اجلهتني  بني  نهائي  ب�شكل  عليه  االتفاق  مت  حال 
امل�شتخرج  االإيثان  غاز  ت�شنيع  فيه  يتم  ان  املتوقع  من 
اأولية  كمادة  امل�شاحب  الغاز  او  الطبيعي  الغاز  من 
ا�شتخدام  اىل  باالأ�شافة  الكيميائية،  املنتجات  ل�شناعة 
اإثيلني  البويل  الإنتاج  �شل  ل�رشكة  احل�رشية  التكنولوجيا 
الإن�شاء  ا�شتخدامها  يتم  التي  االإثيلني  جاليكول  واأحادي 
كغطاء  البال�شتيكة  املنتجات  م��ن  متنوعة  جمموعة 
البال�شتيكية  واالأنابيب  النايلون(   ( البال�شتيكية  البيوت 
والقابلوات، وقوارير املياه البال�شتيكية، ومادة البولي�شرت 

وخزانات املياه الكبرية".

تعزيز االستيرادات واالتكال عليها 

يغيب صناعتنا الوطنية
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المالية والبنك الدولي يبحثان زيادة 
قرض صندوق إعمار المناطق المحررة

اك��د ال�شف��ري العراقي يف برل��ني �شياء الدبا���س وجود فر���س ا�شتثمارية 
كب��رية يف الع��راق. وذك��ر بيان ل��وزارة اخلارجية، ان الدبا���س اكد خالل 
لقائ��ه رئي�س منتدى خرباء العراق بيرت ماير ، ان هناك فر�شا ا�شتثمارية 
كب��رية يف الع��راق وبام��كان ال���رشكات ان متار�س ن�شاطه��ا يف جماالت 
عدي��دة ، وان اجلان��ب العراق��ي م�شتع��د لتق��دمي الت�شهي��الت الالزم��ة مبا 
يخ��دم م�شلح��ة الطرف��ني".  وا�ش��ار اىل ان االنت�ش��ارات الت��ي حتققه��ا 
الق��وات العراقية )اجلي�س وال�رشط��ة ومكافحة االره��اب واحل�شد ال�شعبي 
والبي�شمرك��ة وابناء الع�شائ��ر( على ع�شابات داع���س االرهابية �شت�شاهم 

يف تعزيز االمن واال�شتقرار يف العراق.

دعا املحلل االقت�شادي مالذ االأمني، احلكومة اىل ايجاد توازن بني منو 
ال�ش��كان واملوارد االقت�شادية وو�شع ا�ش�س للتنمية االقت�شادية لزيادة 
متو�شط دخول االفراد يف امل�شتقبل القريب، مقرتحا اإجراء تعداد �شكاين 

يف البالد بعد الق�شاء على داع�س.
وقال االمني، اإن "تزايد �شكان العراق ينبغي ان ترافقه زيادة يف املوارد 
االقت�شادي��ة لزيادة الدخل القومي ما يتطلب زي��ادة انتاجية الفرد مع 
من��و متو�شط دخله والتي تتبع حت�شن رفاهي��ة الطبقات الفقرية وزيادة 
اخلدمات ال�شحية واالجتماعية والتعليمية املقدمة جلميع املواطنني"، 
الفتا النظر اىل ان "العراق ميتلك جميع املوؤهالت التي متكنه من زيادة 

مواردة االقت�شادية اال ان اال�شتثمار متوقف يف هذه القطاعات".

ت�ش��ارك وزارة التجارة يف االجتم��اع التن�شيقي للمعر�س التجاري الثالث 
مبدينة الدار البي�شاء املغربية.

وذكر بيان لل��وزارة، انه و�شمن اال�شتعدادات التي جتريها ال�رشكة العامة 
للمعار���س واخلدمات التجارية العراقية ال�شت�شافة املعر�س التجاري ال� 
16 لل��دول االأع�شاء يف منظمة التع��اون اال�شالمي املقرر اقامته خالل 
امل��دة من الث��اين اىل ال�شابع من ني�ش��ان املقبل، زار وف��د برئا�شة معاون 
املدي��ر الع��ام اآم��ال جعف��ر وم�ش��وؤول التن�شي��ق يف ال�رشكة تلبي��ة للدعوة 
املوجه��ة من املرك��ز اال�شالمي لتنمي��ة التجارة يف ال��دار البي�شاء لبحث 

اآخر اال�شتعدادات الإقامة املعر�س املذكور.
واو�ش��ح املدي��ر الع��ام لل�رشكة العام��ة للمعار���س واخلدم��ات التجارية 
العراقية ها�شم حممد حامت  اإن "الوفد الزائر عقد اجتماعا مع مدير املركز 

اال�شالمي لتنمية التجارة بح�شور مدير الت�شويق يف املركز".

بحثت وزارة املالية مع البنك الدويل زيادة قر�س �شندوق اعمار املناطق 
املح��ررة. وذكر بيان لوزارة املالية، ان وكي��ل وزارة املالية فا�شل نبي 
عثم��ان التق��ى يف مكتب��ه مبقر الوزارة وف��د البنك ال��دويل الفني املكون 
م��ن ايدي ج��ورج خبري اقدم ل�ش��وؤون املناطق الريفي��ة وابراهيم تيجاين 
م��ن فريق عمل تنمي��ة م�شاريع التنمية والبنى التحتي��ة وروبرت املمثل 
اخلا���س للبنك الدويل يف العراق ومديرة منطق��ة ال�رشق االو�شط و�شمال 
افريقي��ا.  وجرت خالل اللقاء مناق�ش��ة املوا�شيع اخلا�شة لدعم �شندوق 
اع��ادة اعمار املناطق املت�رشرة من االإره��اب. وا�شاف البيان ان وكيل 
وزارة املالي��ة وج��ه بتق��دمي الت�شهيالت الالزمة من خ��الل توجيه دوائر 
ال��وزارة كافة بتقدمي الدعم ال�رشوري والالزم واهمية دعم اجلوانب ذات 
االولوي��ة يف قطاع املاء والكهرب��اء والتعليم، املدار���س وقطاع ال�شحة 

واالمور ال�رشورية االخرى.

بح��ث وزي��ر التخطي��ط �شلم��ان اجلميل��ي م��ع نائب 
وزي��ر االر�س والبنى التحتي��ة والنقل يف جمهورية 
كوريا اجلنوبية كم كيونغ هوان دور �رشكات بالده 
يف اع��ادة اعمار املناطق املح��ررة ا�شافة اىل �شبل 
تطوي��ر العالقات الثنائية يف املجاالت االقت�شادية 

واال�شتثمارية والتقنية.
واك��د اجلميلي ح�شب بيان لل��وزارة "عمق العالقات 
الثنائية بني العراق وكوريا واحرتام ال�شعب العراقي 
لل�شع��ب الكوري وثقت��ه باملواقف الكوري��ة الداعمة 
للع��راق " مبينا ان "ال�شنوات املا�شية �شهدت الكثري 

م��ن التعاون امل�شرتك بني البلدين ال�شيما يف جمال 
التدريب وتطوير القدرات الب�رشية من خالل اتفاقية 
التع��اون امل�ش��رتك ب��ني وزارة التخطي��ط والوكال��ة 

الكورية للتنمية )كويكا(".
ودع��ا اجلميل��ي "ال���رشكات الكوري��ة اىل امل�شاركة 
يف عملي��ة اعادة اعم��ار املناطق املحررة من خالل 
تنفي��ذ امل�شاري��ع الكب��رية"، مو�شح��ا ان "احلكومة 
و�شعت خطة لالعمار تتك��ون من حمورين، املحور 
االول ه��و حمور اع��ادة اال�شتقرار م��ن خالل توفري 
اخلدم��ات اال�شا�شي��ة لل�ش��كان وام��د ه��ذا الربنامج 
م��ن �شهر اإىل �شن��ة ويبداأ العمل مبا���رشة بعد حترير 
املناط��ق، ام��ا املح��ور الث��اين فه��و عملي��ة اع��ادة 

االعم��ار وي�شم��ل تاأهي��ل البن��ى التحتي��ة اال�شا�شية 
وامل�شاعدة االجتماعية واالقت�شادية".

وا�ش��ار اىل ان "ه��ذه املح��اور متث��ل فر�ش��ة جيدة 
للجانب الكوري لال�شه��ام فيها وعلى وجه التحديد 
يف جم��ال توف��ري املياه و�شبكات ال���رشف ال�شحي 

والكهرباء والطرق".
م��ن جانبه اع��رب الوزير الكوري ع��ن " رغبة بالده 
بدع��م الع��راق يف جم��ال اع��ادة االعم��ار للمناطق 
اخ��رى يف  م�شاري��ع  تنفي��ذ  ع��ن  ف�ش��ال  املح��ررة 
حمافظ��ات الع��راق "م�ش��ريا اإىل ان " م��ن امل�شاريع 
املهمة التي نفذتها ال���رشكات الكورية هي م�رشوع 
ب�شماي��ة ال�شكني وم�رشوع م�شفى كربالء وم�شاريع 

اخرى". وابدى" ا�شتعداد ال�رشكات الكورية لال�شهام 
يف تنفي��ذ الطريق الرابط ب��ني جممع ب�شماية ومركز 
العا�شم��ة بهدف ت�شجي��ع ال�شكن يف ه��ذا امل�رشوع 

العمالق".
وج��رى خ��الل اللق��اء مناق�ش��ة م�شاري��ع ع��دد م��ن 
االتفاقي��ات املزم��ع توقيعه��ا ب��ني البلدي��ن بينها 
م���رشوع اتفاقي��ة للتعاون الفني وهي قي��د الدرا�شة 
، وم���رشوع مذك��رة تفاه��م يف جم��ال االح�ش��اء، 
وم��ن املتوقع ان يتم توقبع ه��ذه االتفاقيات خالل 
اجتماع��ات اللجن��ة العراقي��ة – الكوري��ة امل�شرتكة 
الت��ي �شتعق��د خ��الل الرب��ع االول من الع��ام احلايل 

.2017

الراغب��ني  االجتماعي��ة،  وال�ش��وؤون  العم��ل  وزارة  دع��ت 
باالعرتا���س عل��ى ق��رار ا�شتبعاده��م م��ن روات��ب �شبكة 
احلماية اىل التقدم بها يف موعد اق�شاه ال� 29 من ال�شهر 

احلايل.
وقال��ت رئي�ش��ة اللجنة العلي��ا للحماي��ة االجتماعية يف 
حمافظة بغداد، القا�شية افراح فاروق ح�شني يف ت�رشيح 
�شحف��ي، ان "قان��ون احلماي��ة االجتماعي��ة اجلديد رقم 

11 ل�شن��ة 2014، ت�شمن ت�شكيل جلان عليا يف  بغداد 
واملحافظات للنظ��ر بطلبات االعرتا�س للم�شتبعدين من 
روات��ب �شبكة احلماية، والبالغ عدده��م 220 األفا، منهم 
55 األفا يف بغداد، بواقع 35 األف امراأة و20 األف رجل، 

من غري امل�شمولني باأحكام القانون املذكور".
تلق��ي  اج��ل  م��ن  جهوده��ا  اللجن��ة  ت�شخ��ري  واك��دت   
االعرتا�ش��ات والنظ��ر بنح��و 200 اعرتا���س يومي��ا ما 
ب��ني م�شم��ول وغ��ري م�شم��ول، الفت��ة النظ��ر اىل ان غلق 
ب��اب االعرتا���س �شيك��ون يف موع��د اق�شاه ال��� 29 من 

�شه��ر كان��ون الثاين احل��ايل، داعي��ة م��ن مت ا�شتبعادهم 
من روات��ب �شبكة احلماية البالغ عدده��م 166 األفا، اىل 

�رشورة التقدم باعرتا�شاتهم قبل ذلك املوعد.
ح�ش��ني او�شح��ت، ان اي �شخ���س تت��م اعادت��ه لربنامج 
احلماي��ة، ف��ان ق��رار انط��الق اعانت��ه �شي�ش��در خ��الل 
48 �شاع��ة وباأث��ر رجع��ي، الفت��ة النظ��ر اىل ان اآلي��ات 
اع��ادة ال�شم��ول ورف���س اال�شتبع��اد، تت�شمن ام��ا اعادة 
املقابل��ة وتدوين اف��ادات امل�شتبعدي��ن، او اعادة البحث 
االجتماع��ي، او االحال��ة مرة اخرى عل��ى اللجان الطبية 

لتت��م بعدها اعادة ا�ش��دار القرار اإما باع��ادة ال�شمول او 
تاأييد قرار اال�شتبعاد، لكونهم فوق م�شتوى خط الفقر.

وا�ش��ارت اىل ان القانون وحر�شا من��ه على حفظ حقوق 
املواطن��ني الفق��راء، مك��ن املواط��ن الذي ي��رد اعرتا�شه 
م��ن تقدمي طع��ن بالقرار امام اللجنة الت��ي لها �شالحية 
الب��ت به خالل 30 يوما، مف�شحة ع��ن تاأييد اللجنة منذ 
ت�شكيلها وحتى االن، 30 قرار ا�شتبعاد، اىل جانب 200 
اخر خا�س باعادة ال�شمول باحلماية االجتماعية، ف�شال 

عن ح�شم 40 األف اعرتا�س ا�شبوعيا.

وزير التخطيط يدعو الشركات الكورية 
إلى المشاركة في إعمار المناطق المحررة

نهاية الشهر الجاري آخر موعد العتراضات شبكة الحماية

السفير العراقي في برلين يؤكد وجود 
فرص استثمارية 
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