
اأعلنت رئا�صة جمل�س النواب، التو�صية على اعتبار اخلام�س 
املنتج  لدعم  وطنيًا  يومًا  الثاين  كانون  من  والع�رشين 
و�صائل  بع�س  ان  من  اأ�صفها  مبدية  الوطنية،  وال�صناعة 
تكليف  او  والإع���ان  بالت�صويق  معنية  تكن  مل  الإع���ام 
امل�صانع  بعمل  امللحوظ  التطور  ونقل  بتغطية  ماكاتها 
الت�صغيلية ملختلف ال�رشكات وال�صناعات العراقية يف بغداد 
واملعادن،  ال�صناعة  وزارة  مددت  حني  ويف  واملحافظات. 
معر�س )�صنع يف العراق( املقام على ار�س معر�س بغداد 

الدويل ليومني ا�صافيني.
ال��وزراء  جمل�س  القت�صادية،  ال�صوؤون  يف  متخ�ص�س  دعا 
وزارات  ال��زام  ب�صاأن  ال�صابقة  تعليماته  على  الت�صديد  اىل 

وموؤ�ص�صات الدولة ب�رشاء املنتج املحلي.
تنفيذاً  انه  ال�صناعة  وزارة  اإعام  من  )اجلورنال(  وعلمت 
�صياع  حممد  وكالة  وامل��ع��ادن  ال�صناعة  وزي��ر  لتوجيه 
جمل�س  لرئي�س  الول  النائب  لطلب  وا�صتجابة  ال�صوداين 
النواب همام حمودي وعدد من اع�صاء الربملان واملواطنني، 
العراق( املقام على  تقرر متديد معر�س )�صنع يف 
الدويل  بغداد  معر�س  ار�س 

ليومني ا�صافيني ، )اجلمعة وال�صبت(. بدوره قال قال نائب 
رئي�س جمل�س النواب همام حمودي، ل�)اجلورنال( انه "متت 
التو�صية على اعتبار اخلام�س والع�رشين من كانون الثاين 

يومًا وطنيًا لدعم املنتج وال�صناعة الوطنية".
واو�صح حمودي، ان "التو�صية جاءت بعد اتفاق املجتمعني 
عقدت  والتي  الوطني  للمنتج  الداعمة  احلوارية  الندوة  يف 
جلنة  ورئي�س  واملعادن  ال�صناعة  وزير  بح�صور  ام�س  يوم 
ملجل�س  العامة  الأم��ان��ة  عن  وممثل  النيابية  الإقت�صاد 
الوزراء". وا�صار اىل انه "من باب امل�صوؤولية امل�صرتكة لكل 
من  ول�صيما  اجياله  وم�صتقبل  البلد  على  حري�س  هو  من 
و�صائل الإعام املختلفة ، ينبغي اإطاق مبادرات ترويجية 
تت�صمن زيارة املعار�س ال�صناعية والزراعية لاإطاع على 
عليها  طراأت  التي  الكفاءة  وم�صتوى  فيها  احلا�صل  التقدم 
اأخرياً". واأبدى حمودي ا�صفه من ان "بع�س و�صائل الإعام مل 
تكن معنية بالت�صويق والإعان او تكليف ماكاتها بتغطية 
ملختلف  الت�صغيلية  امل�صانع  بعمل  امللحوظ  التطور  ونقل 
ال�رشكات وال�صناعات العراقية يف بغداد واملحافظات". من 
جهته دعا املتخ�ص�س يف ال�صان القت�صادي �رشغام حممد 
علي جمل�س الوزراء اىل الت�صديد على تعليماته ال�صابقة ب�صان 
الزام وزارات وموؤ�ص�صات الدولة ب�رشاء املنتج املخلي. وقال 
التعليمات  هذه  عن  تغا�صت  الدولة  دوائر  "اغلب  ان  علي، 
وتعاقدت مع جهات خارجية واهملت املنتج 
اىل  ادى  م��ا  ال��وط��ن��ي 

تراكم النتاج مبينا ان ال�صمدة واليوريا يف الب�رشة مثال 
قطر  مع  التعاقد  اىل  الزراعة  وزارة  عمدت  حيث  ذلك  على 

ل�صترياد ال�صمدة نف�صها ".
وا�صار اىل  ان "العراق يعاين حاليا �صحًا يف العملة الجنبية 
بني  الجنبية  العملة  بتدوير  يق�صي  احلقيقي  احلل  وان 
املوؤ�ص�صات املحلية بدًل عن توجيهها لا�صترياد من خارج 
الباد م�صددا على ان احلاجة باتت جادة لتفعيل تعليمات 
جديد  من  بتوجيهها  كافة  الدولة  لدوائر  ال�صابقة  املجل�س 
اجلودة  ب�رشوط  التزامه  �رشط  املحلي  املنتج  ���رشاء  نحو 
املطلوبة". وعقدت وزارة ال�صناعة واملعادن بالتعاون مع 
منظمة موؤمتر النخب والكفاءات العراقية ندوة حوارية لدعم 
املنتج الوطني، برعاية وح�صور ع�صو هيئة رئا�صة جمل�س 
النواب همام حمودي وحتت �صعار )بدعم �صناعتنا نر�صخ 
احلوارية  الندوة  افتتاح  كلمة  يف  حمودي  واكد  �صيادتنا(  
اقت�صاديا  والنتاج متثل جانبا  ال�صناعة  "ق�صية  ان  على 
لي�صت ق�صية  للباد وهي  القت�صادية  ال�صرتاتيجية  �صمن 
اجتماعية  ق�صية  تعد  وامنا  فح�صب  واقت�صادية  �صناعية 
املجتمع  متا�صك  على  كثرية  اب��ع��اد  لها  ثقافية  قيمية 
وقوته ووحدته"، لفتا النظر اىل ان "تعزيز املنتج الوطني 
واحلر�س عليه يعزز الهوية الوطنية من جهة وي�صهم يف ازالة 
والتاحم  التقدم  ويوؤكد  املواطن  عند  الغمو�س  من  الكثري 
واملتنوع  املتميز  احل�صور  ان  اىل  م�صريا   ، املجتمع  داخل 
والق�صية  املو�صوع  ان  على  دلل��ة  احللقة  �صهدته  ال��ذي 
�صيتم بحثها بطريقة متكاملة من كل اجلوانب والزوايا من 
قابلة  حقيقية  نتيجة  اىل  الو�صول  اجل 
ل��ل��ت��ن��ف��ي��ذ ب��ع��د 

وامل�صكلة وحتديد  التحدي  اخللل ومعرفة  ت�صخي�س مواطن 
املعاجلات واحللول". يف حني قال وزير ال�صناعة واملعادن 
هنالك  "لي�س  اإنه  ال�صوداين  �صياع  حممد  املهند�س  وكالة 
والجتماعي  القت�صادي  الواقعني  لتجاوز  خيارات  من 
بالتو�صع  ال  الريعي  القت�صاد  من  والتحرر  املعقدين 
وتقوية  والتعاوين  واملختلط  واخلا�س  العام  بالقطاعات 
المثل  ال�صلوب  بو�صفه  بينهما  والتكامل  التعاون  اوا�رش 

لتنظيم التنمية الوطنية وحتقيق امل�صتقبل امل�صتدام" .
قطعت  واملعادن  ال�صناعة  "وزارة  ان  اىل  الوزير  وا�صار 
وتطوير  م�صانعها  ت��اأه��ي��ل  اع���ادة  عملية  يف  ا���ص��واط��ا 
تفر�س  جديدة  وحتديات  فر�س  امام  الن  وهي  انتاجها 
القت�صادية  التنمية  عملية  لتواكب  جذرية  تغيريات  عليها 
من  ا�صبحت  الوطنية  ال�صناعة  ان  اىل  النتباه  لفتا   ،
�صمات  وم��ن  ال��دخ��ل  م�صادر  لتنويع  املهمة  اخل��ي��ارات 
"التخ�صي�صات  ان  ال�صوداين اىل  واأ�صار  الناجح".  القت�صاد 
 )3( والبالغة  ال�صناعة  ل��وزارة  املخ�ص�صة  ال�صتثمارية 
 2006 عام  من  للمدة  دينار  مليار  و)444(  تريليونات 
تاأهيل  اعادة  الكبري يف  الثر  لها  كان   2014 عام  وحتى 
بع�س اخلطوط النتاجية ورفع الطاقات النتاجية وحتقيق 
 2013 عام  نهاية  ومع  الوزارة  لدى  وا�صبح  نوعي  تطور 
نحو )20( �رشكة رابحة قادرة على حتمل رواتب منت�صبيها 
بالكامل اىل جانب ان البع�س الخر من ال�رشكات انخف�صت 
خ�صارتها وا�صتطاعت تقليل العجز بن�صب ت�صاعدية وحت�صني 
متطلباتها  بتلبية  ال��وزارات  ال��زام  بعد  ل�صيما  او�صاعها 
�رشورة  على  م�صددا   ، ال�صناعة  وزارة  من  واحتياجاتها 
الذي ح�صل  الهدر  الوطنية للحد من  الدعم لل�صناعة  تقدمي 
ب�)321(  يقدر  وال��ذي   2014 وحتى   2006 ع��ام  من 
غري  ال�صترياد  نتيجة  دولر  مليار 
املدرو�س".
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جنرال إلكترك تنشئ محطتي كهرباء 
في ذي قار والمثنى

اأح��ال جمل�س حمافظ��ة الب���رشة، 14 م�رشوعا للتنفيذ يف ق�ص��اء الزبري 
غرب��ي الب���رشة بعد اطاق مبال��غ املنافع الجتماعية م��ن قبل �رشكات 

جولت الرتاخي�س النفطية العاملة يف الق�صاء.
و���رشح رئي���س جلن��ة النف��ط والغ��از يف جمل���س حمافظة الب���رشة علي 
�ص��داد الفار���س، ب��اأن "جمل�س املحافظة اح��ال 14 م�رشوع��ا اىل التنفيذ 
كوجبة اأوىل بواقع 6 م�ص��اريع لناحية ام ق�رش و6 اأخرى لناحية �صفوان 

وم�رشوعني ا�صرتاتيجيني لق�صاء الزبري".
واأ�ص��ار الفار���س اىل ان "تل��ك امل�ص��اريع التي بلغت قيمته��ا الجمالية 3 
ماي��ني و500 ال��ف دولر تت�ص��من اعمال البنى التحتي��ة وتزويد معمل 

اإ�صفلت الزبري باملواد الأولية".

اأعلن��ت ال�رشكة العامة لتجارة املواد الغذائية يف وزارة التجارة، جتهيز 
الدفع��ة اخلام�ص��ة م��ن امل��واد الغذائي��ة له��ايل املناطق املح��ررة يف 

املو�صل .
وق��ال املدي��ر الع��ام لل�رشكة قا�ص��م حم��ود، ان "تلك امل��واد ُجهزت من 
خم��ازن كركوك اىل خمازن بازاويا وعرب ا�ص��طول نق��ل الوزارة وبواقع 
)12( �ص��احنة حممل��ة بكمي��ة )2400( كارت��ون زي��ت و)900( كي���س 
�ص��كر". وا�ص��ار حمود اىل ان "تلك املواد مت اي�صالها اىل خمازن بازاويا 
بالتن�صيق مع القوات المنية"، لفتا النظر اىل "ا�صتمرار �رشكته باي�صال 

املواد الغذائية لكل العائات يف املناطق التي تتحرر اوًل باول".

اأعل��ن م�رشف الرافدين، اإ�ص��داره البطاقة الذكية كي كارد ملوظفي �رشكة 
خط��وط الأنابي��ب النفطي��ة التابعة ل��وزارة النفط من اجل ت�ص��لم رواتبهم 

عربها لخت�صار روتني التداول بالعملة النقدية.
وذك��ر بي��ان للم�رشف، انه "ا�ص��در اأك��ر من 553 بطاق��ة ذكية ملوظفي 
�رشك��ة خطوط الأنابيب النفطية لت�ص��لم رواتبهم ال�ص��هرية ب��دل عن النقد 

اليدوي".
واأك��د ، " ل��دى امل�رشف توجه لتحويل �رشف رواتب املوظفني عرب اأدوات 
الدفع اللكرتوين لتقليل التداول بالنقد اليدوي، واحلد من عمليات ال�رشقة 

وال�صطو على رواتب املوظفني".
ي�ص��ار اإىل ان، ع��ددا م��ن الدوائر وال��وزارات اعتم��دت البطاق��ة الذكية يف 

�رشف رواتب موظفيها للحد من عمليات ال�رشقة وال�صطو.

وقعت احلكومة العراقية و�رشكة جرنال الكرتك، عقد ان�صاء حمطتي توليد 
الطاقة الكهربائية يف حمافظتي ذي قار واملثنى.

وذك��ر املكت��ب العام��ي لرئي���س ال��وزراء حي��در العبادي يف بي��ان انه 
"جرت، مرا�ص��م توقيع عقد ان�ص��اء حمطتي توليد الطاقة الكهربائية يف 
حمافظت��ي ذي قار واملثنى وب�ص��عة اجمالي��ة 1500 ميكا واط ومبعدل 
750 ميكاواط لكل حمطة وبقيمة اجمالية مقدارها مليار و49 مليون 

و400 الف دولر ".
واأ�ص��اف البيان "كما �صيتم من خال العقد توفري فر�س عمل للعراقيني 
وتعه��د ال�رشك��ة بال�ص��يانة للمحط��ات املوجودة م��ا ي�ص��اعد يف توفري 
الف��ي ميكاواط". واأ�ص��ار اىل ان "العقد وقعه ع��ن احلكومة العراقية وزير 
الكهرباء قا�ص��م الفهداوي وعن �رشكة جرنال الكرتك �صتيف يولز الرئي�س 

التنفيذي لقطاع الطاقة يف ال�رشكة".

ابراهي��م  العراق��ي  القت�ص��ادي  املجل���س  رئي���س  اأك��د 
امل�صعودي، ان م�رشوع انبوب النفط العراقي الردين ميثل 
�رشيان احلياة القت�صادية بني البلدين " مبينًا انه " متت 
احالة عطاء ان�صاء جزء مهم من النبوب اىل احتاد يتاألف 

من �رشكتني �صينية وعراقية".
وقال امل�ص��عودي خال اجتماع ملجل�س العمال العراقي 
يف العا�ص��مة الردني��ة عم��ان ان "رئي�س ال��وزراء حيدر 
العب��ادي وعقب زيارة رئي�س الوزراء الردين هاين امللقي 
بغ��داد اخريا م��ع وفد اقت�ص��ادي كبري وجه بت�ص��كيل وفد 
عراق��ي لزي��ارة الردن من اجل و�ص��ع اللم�ص��ات الخرية 

على اتفاقية تعاون اقت�صادي ا�صرتاتيجي بني البلدين".
وا�ص��اف انن��ا "نتطلع اىل ان يكون التعاون القت�ص��ادي 
ب��ني البلدي��ن ل يقت���رش عل��ى التج��ارة البيني��ة فقط، بل 
ناأم��ل ان ن��رى م�ص��اريع ال�ص��تثمار م��ن قب��ل ال�رشكات 
ال�ص��ناعة والزراع��ة  الع��راق يف جم��الت  الردني��ة يف 
وال�ص��ياحة وال�صتثمار، خا�ص��ًة واننا ندرك ونثمن خربة 
القط��اع اخلا���س الردين وجناح��ه يف تاأ�ص��ي�س العدي��د 
من املوؤ�ص�ص��ات القت�ص��ادية املنتجة يف الردن وخارج 
الردن ، الم��ر ال��ذي ي�ص��تلزم توظي��ف ه��ذه الكف��اءات 
واخل��ربات عل��ى �ص��كل ا�ص��تثمارات وتع��اون اقت�ص��ادي 
م�ص��رتك بني اجلانبني". واو�صح امل�صعودي ان "احلكومة 
العراقي��ة جادة يف فت��ح معرب طريبيل والعم��ل جار على 

رفع امل�ص��تويات من اجل تذليل جميع العوائق التي حتول 
دون فتح هذا املعرب والذي يعد املنفذ الوحيد للعراق على 

الردن كما هو احلال بالن�صبة لاأردن".
اإىل ذلك بحثت وزيرة العمار وال�ص��كان اآن نافع اأو�ص��ي، 
مع نظريها الردين �ص��امي هل�ص��ه، �ص��بل تعزي��ز التعاون 

امل�صرتك بني البلدين يف املجال العمراين.
واأكدت او�ص��ي "�رشورة تفعيل جوانب التعاون امل�ص��رتك 
وتب��ادل اخل��ربات يف املج��ال العم��راين، بال�ص��افة اىل 
مناق�ص��ة عدد من املوا�ص��يع ذات الهتمام امل�صرتك منها 
تطوير �ص��بكة الطرق الرابطة بني البلدي��ن، واإعادة تاأهيل 
الط��رق ال�رشيع��ة املوؤدية اىل منفذ طريبي��ل احلدودي ملا 
ل��ه من اهمية يف تعزيز وتطوير التبادل القت�ص��ادي بني 

البلدين". واو�صحت انه "متت دعوة ال�رشكات ال�صتثمارية 
الردنية الر�صينة لا�صتثمار يف العراق وخا�صة يف قطاع 
ال�ص��كان وتنفيذ م�صاريع ا�صكانية ا�ص��تثمارية يف جمال 
ال�ص��كن العم��ودي، والطاع عل��ى فر�س العم��ل باعمال 
اع��ادة العمار يف املجالت كافة ويف عموم املحافظات 
وحت�ص��ني م�صتوى ال�صتثمار بني البلدين يف جمال اعمال 
املقاولت واملكاتب ال�صت�ص��ارية". م��ن جانبه، اكد وزير 
ال�ص��غال العام��ة وال�ص��كان الردين، اهمي��ة فت��ح اف��اق 
للتعاون امل�ص��رتك ورغبة ال�رشكات ال�صتثمارية الردنية 
بالدخول اىل ال�ص��وق العراقية وخا�صة يف قطاع ال�صكان 
ف�ص��ا عن النهو�س مب�ص��توى العاقات وتبادل اخلربات 

يف املجال العمراين.

طالب��ت جلنة الزراع��ة واله��وار واملياه النيابي��ة، هيئة 
النزاه��ة بالتحقي��ق يف جميع امللفات اخلا�ص��ة بان�ص��اء 
واختي��ار مواق��ع الق��رى الع�رشي��ة ومقدار الم��وال التي 

انفقت على ان�صاء هذه القرى يف عموم املحافظات.
وقال ع�ص��و اللجنة من�ص��ور البعيجي يف موؤمتر �صحفي 
م�ص��رتك م��ع النائب��ني عل��ي البديري واح�ص��ان ال�ص��بلي، 
ان "اللجن��ة وم��ن خال تدقي��ق واجراء الك�ص��ف املوقعي 

عل��ى م���رشوع القرى الع�رشي��ة املكتملة وغ��ري املكتملة 
يف عم��وم املحافظ��ات، وج��دت ان هن��اك ف�ص��ادا ماليا 
واداري��ا وهدرا باملال الع��ام من خال عدم الفادة منها 
يف اجلانب القت�ص��ادي وت�صغيل العاطلني عن العمل من 
الطباء والبيطرين واملهند�صني الزراعيني وعدم ا�صتغال 

امل�صاحات الكبرية التي خ�ص�صت لهذا امل�رشوع".
وا�ص��اف "م��ن خال تل��ك املتابع��ة تو�ص��لت اللجنة اىل 
قناع��ة كامل��ة ب���رشورة عدم ان�ص��اء اي م���رشوع للقرى 
الع�رشي��ة يف العراق حلني معاجلة امل�ص��اكل واملعوقات 

يف الق��رى الع�رشي��ة القدمي��ة"، مطالب��ا هيئ��ة النزاه��ة 
بالتحقي��ق العادل يف جميع امللفات اخلا�ص��ة بالن�ص��اء 
واختي��ار مواق��ع الق��رى الع�رشي��ة ومقدار الم��وال التي 
انفقت على ان�ص��اء هذه القرى لن هناك مبالغة باأ�ص��عار 
ان�صاء تلك القرى "، داعيا مكتب املفت�س العام يف وزارتي 
الزراعة وال�صناعة اىل اإجراء حتقيق �صامل بجميع ملفات 
الق��رى الع�رشية". وقال وزي��ر الزراعة فاح الزيدان٬ يف 
وق��ت �ص��ابق٬ اإن "امل���رشوع الرائد للق��رى الع�رشية اقره 
جمل���س النواب ونفذت��ه وزارة الزراعة٬ وهذه القرى تبنى 

على طراز ع�رشي ل�ص��تيعاب خريجي الزراعة �ص��واء من 
املهند�صني الزراعيني اأو من خريجي كليات البيطرة".

واأو�ص��ح اأن "الغر���س من ه��ذا امل�رشوع هو ان�ص��اء قرى 
زراعي��ة ع�رشي��ة يف كل املحافظ��ات مب���رشوع قريت��ني 
يف كل حمافظة".وب��ني اأن "امل���رشوع ينفذ لأول مرة يف 
العراق بهكذا موا�ص��فات٬ ونحن ما�صون بو�صفنا وزارة 
زراع��ة بتنفيذ القان��ون )قان��ون القرى الع�رشي��ة( الذي 
�ص��وت عليه جمل�س النواب العراقي ونعمل جاهدين على 

اكمال هذه القرى يف جميع املحافظات العراقية".

إحالة جزء من أنبوب النفط 
إلى األردن التحاد ش��ركتين صينية وعراقية

الزراع�ة النيابي�ة تطالب بالتحقيق في مشروع القرى العصري�ة 

إحالة 14 مشروعًا للتنفيذ في قضاء الزبير

التجارة تجهز الدفعة الخامسة من المواد 
الغذائية للموصل

مصرف الرافدين يعتمد البطاقة الذكية 
لرواتب خطوط األنابيب 
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