
وثيقة  بتوقيع  العراقيني،  االقت�صاديني  �صبكة  رحبت 
م�رشوع �صندوق متويل االإ�صالح االقت�صادي مع برنامج 
االأمم املتحدة االإمنائي، م�صرية اإىل اأن م�رشوع ال�صندوق 
تناوله  ال��ذي  االقت�صادي  االإ���ص��الح  لتنفيذ  دعمًا  يعد 
 2014 اأيلول  يف  اإقراره  جرى  الذي  احلكومي  الربنامج 
واأكدته مبادرة االإ�صالح التي اأطلقها رئي�س الوزراء حيدر 
االقت�صادي،  التنويع  ال�صيما   ،2015 اآب  يف  العبادي 
نحو  والتحول  امل�صتدامة،  االقت�صادية  التنمية  وحتقيق 

القطاع اخلا�س.
املتحدة  االأمم  وبرنامج  ال���وزراء  رئي�س  مكتب  ووق��ع 
االإ�صالح  متويل  �صندوق  لتاأ�صي�س  اتفاقية  االإمنائي، 
ملعاجلة  ال�صندوق  هذا  عرب  احلكومة  لدعم  االقت�صادي، 
اأجندة االإ�صالح، مع  حتديات اقت�صادية رئي�صية وتعزيز 
الوطني  الدخل  وزي��ادة  االقت�صاد  تنويع  على  الرتكيز 

وحت�صني اإدارة االأ�صول الوطنية.
العام  املن�صق  وجهها  ر�صالة  على  )اجلورنال(  واطلعت 
حممد  ب��ارق  الدكتور  العراقيني  االقت�صاديني  ل�صبكة 
ر�صا �صرب، اأم�س االأربعاء، اإىل رئي�س جمل�س الوزراء حيدر 
�صندوق  تاأ�صي�س  ب�صاأن  العبادي، 
مت�������وي�������ل 

يف  االإ���ص��الح  م��ب��ادرات  لتعزيز  االقت�صادي  االإ���ص��الح 
االقت�صاديني  ل�صبكة  ت�صنى  "قد  اإنه  �صرب،  وقال  العراق. 
وثيقة  على   ،29/01/2017 يف  االط��الع  العراقيني 
الذي  االقت�صادي،  االإ���ص��الح  متويل  �صندوق  م�رشوع 
وقعه مكتب رئي�س جمل�س الوزراء وبرنامج االأمم املتحدة 
االإ�صالح  تنفيذ  دع��م  اإىل  امل�����رشوع  ويهدف  االإمن��ائ��ي 
جرى  الذي  احلكومي  الربنامج  تناوله  الذي  االقت�صادي 
التي  االإ�صالح  مبادرة  واأكدته   2014 اأيلول  يف  اإق��راره 
 ،2015 اآب  يف  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال�صيد  اأطلقها 
ال�صيما التنويع االقت�صادي، وحتقيق التنمية االقت�صادية 

امل�صتدامة، والتحول نحو القطاع اخلا�س".
وحدة  دعم  على  تركز  امل�رشوع  "وثيقة  اأن  �صرب،  وبني 
رئي�س  مكتب  يف  ا�صتحدثت  التي  االقت�صادي  االإ�صالح 
معمقة  تقييمات  اج��راء   ، مهام  لتويل  ال���وزراء  جمل�س 
للقطاعات والكيانات امل�صتهدفة باالإ�صالح االقت�صادي، 
االقت�صادي،  لالإ�صالح  عمل  وخطط  تو�صيات  واع��داد 
واال�رشاف على تنفيذ خطط عمل بعد اإقرارها، مع تن�صيق 
امل�صاعدات الفنية يف جمال االإ�صالح االقت�صادي، ون�رش 
بني  ال�صيما  اخلرباء،  يعدها  التي  والتو�صيات  الدرا�صات 
ومنظمات  والتنفيذية  الت�رشيعية  ال�صلطتني  كيانات 
للخرباء  اللوج�صتي  ال��دع��م  وت��وف��ري  امل���دين،  املجتمع 

واال�صت�صاريني وم�صتلزمات ادائهم لواجباتهم.
االإ���ص��الح  مت��وي��ل  ���ص��ن��دوق  اأن  "علمنا  واأ���ص��اف 
االق��ت�����ص��ادي، ي��رك��ز وف��ق ما 
يف  جاء 

وثيقة امل�رشوع، على وجه التحديد، على اعداد ت�صورات 
وتنفيذها،  وتطويرها  االقت�صادي  االإ�صالح  برنامج  عن 
والفنية  املالية  الدولية  امل�صاهمات  وتن�صيق  وتوجيه 
ق��درات  وتطوير  االقت�صادي،  االإ���ص��الح  برنامج  لدعم 
ميدان  يف  العراقية  احلكومة  يف  املعنية  االأط����راف 

االإ�صالح االقت�صادي".
العراقيني  االقت�صاديني  ل�صبكة  العام  املن�صق  وتابع   
تفر�س  امل�رشوع  "وثيقة  اأن  دويل  اقت�صادي  وهو خبري 
خرباء  من  فني  فريق  ت�صكيل  طريق  عن  اأهدافه  حتقيق 
االقت�صادي  االإ�صالح  وحدة  لدعم  دوليني  وا�صت�صاريني 

يف اأداء مهامها".
ولفت �صرب النظر اإىل اأن " برنامج االأمم املتحدة االإمنائي 
�صيتوىل اإدارة �صندوق متويل االإ�صالح االقت�صادي نيابة 
واإج��راءات  خا�صة  تدابري  معتمداً  العراق،  حكومة  عن 

�رشيعة ل�صمان �رشعة التنفيذ وتقليل االأعباء االدارية".
ر�صالته  يف  االقت�صاديني  ل�صبكة  العام  املن�صق  وذك��ر 
وتفاوؤلها  ارتياحها  عن  تعرب  االقت�صاديني  "�صبكة  اأن 
�صندوق  واإط��الق  االقت�صادي  االإ�صالح  وحدة  بت�صكيل 

متويل االإ�صالح االقت�صادي".
ال�صبكة  خلرباء  العديدة  العلمية  "االجنازات  اإىل  واأ�صار 
االختالالت  ت�صخي�س  وابحاث يف جماالت  درا�صات  من 
ا�صرتاتيجيات  و�صياغة  العراقي،  االقت�صاد  يف  الهيكلية 
اال�صالح االقت�صادي واالإداري واملايل ال�صاملة املن�صورة 

على موقع ال�صبكة".
وقال �صرب اإنه "�صبق لنا اأن عر�صنا على وزارة التخطيط 
املهنية،  خدماتنا  ال��وزراء  رئي�س  ال�صيد  وعلى 
ا�صتعداد  ت��اأك��ي��د  ون���ود 

وبرامج  ا�صرتاتيجيات  ل�صياغة  وا�صت�صاريينا  خربائنا 
لتنفيذها  االآل��ي��ات  وحت��دي��د  االق��ت�����ص��ادي  االإ���ص��الح 
فاخلرباء  االقت�صادي،  االإ���ص��الح  متويل  �صندوق  عرب 
املرموقة  ال�صمعة  ذوو  ال��ع��راق��ي��ون،  واال�صت�صاريون 
واملكانة الدولية واخلربة املتميزة والذين قدموا خرباتهم 
املتحدة  االأمم  وك��االت  عرب  عديدة  لدول  وا�صت�صاراتهم 
اأقدر  اأخ��رى،  واقليمية  دولية  ومنظمات  ال��دويل  والبنك 
واأجدر واأوىل بدعم برنامج االأ�صالح االقت�صادي لبلدهم 

االأم".
اإذ  العراقيني،  االقت�صاديني  "�صبكة  باأن  وختم �صرب قوله 
التوا�صل مع مكتب  اإىل  اال�صتعداد، تتطلع  تعرب عن هذا 
يف  االقت�صادي  االإ�صالح  ووحدة  الوزراء  جمل�س  رئي�س 

هذا ال�صاأن".
نوفل  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  مكتب  مدير  نائب  وق��ال 
العراقية  "احلكومة  اإن  �صحفي،  ت�رشيح  يف  احل�صن، 
اأجندة  لتنفيذ  االإمنائي  املتحدة  االأمم  برنامج  دعم  تقدر 
حيدر  ال���وزراء،  جمل�س  رئي�س  اأعلنها  التي  االإ���ص��الح، 
احلكومة  تتخذها  اإج��راءات  �صل�صلة  من  كجزء  العبادي، 

لتعزيز االقت�صاد".
االإمنائي  املتحدة  االأمم  برنامج  مدير  قال  جانبه  من 
االقت�صادية  "التحديات  اإن  ثابت،  منري  ال��ع��راق،  يف 
العراق،  كاهل  اأثقلت  املا�صية،  االأع��وام  خالل  الكبرية 
�صبل  يف  واأث��رت  املالية،  املوازنة  على  االأعباء  وزادت 
عي�س اآالف االأ�صخا�س"، عاداً اأن "اإطالق �صندوق متويل 
االإ�صالح االقت�صادي يوفر فر�صة لت�رشيع خطة االإ�صالح 

احلكومية".
لدعم  خربات  �صيوظف  "ال�صندوق  اأن  يونامي،  واأك��دت 
تنفيذ مبادرات االإ�صالح ذات االأولوية، وذلك حتت قيادة 

مكتب رئي�س جمل�س الوزراء".
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اإلعمار والبلديات العامة: 

إنجاز 85% من مشروع دائرة التقييس 
والسيطرة النوعية في البصرة

سائقو الشاحنات يهددون بقطع 
طريق بغداد- كركوك

بحث��ت اربع��ة مط��ارات، الثالث��اء، توحي��د اجراءاته��ا فيم��ا يخ���س عمل 
اجلوازات والكمارك.

وذكر بيان لوزارة النقل، ان "املدير العام للطريان املدين ح�ص��ني حم�ص��ن 
كاظ��م، عق��د الي��وم يف مط��ار بغ��داد ال��دويل اجتماع��ا م�ص��رتكا ملديري 
املطارات املدني��ة مطار بغداد، ومطار الب���رشة، ومطار النجف اال�رشف، 
ومطار ال�صليمانية، وجرى خالل االجتماع مناق�صة �صبل التعاون وتوحيد 
االج��راءات ب��ني ادارات املطارات فيم��ا يخ�س عمل اجل��وازات والكمارك 

واملالحة اجلوية وال�صالمة اجلوية".
وا�ص��اف، "انه مت طرح اهم امل�ص��اكل التي تعرت�س العمل ومناق�صة ال�صبل 
الكفيل��ة بزيادة امل��وارد املالية للمطارات واعداد خط��ة لتطوير املالكات 

العاملة فيها".

اأك��د رئي�س ال��وزراء حيدر العبادي، ان اجلانب ال�ص��عودي ابدى ا�ص��تعداده 
لال�صتثمار يف العراق.

واأ�ص��اف العبادي، ان "العراق قوي ب�ص��عبه ووحدته ون�صعى للتقريب بني 
دول املنطقة"، م�ص��دداً على "�رشورة التعاون اليقاف احلروب والنزاعات 

يف املنطقة ملنع عودة داع�س االرهابي".
وتابع "لوال العراق لو�صل داع�س االرهابي اىل دول اخلليج ونحن قريبون 

من الق�صاء عليه".

اعلن��ت وزارة االعم��ار واال�ص��كان والبلدي��ات العام��ة ، موا�ص��لة العمل 
مب�رشوع مبنى دائرة التقيي�س وال�ص��يطرة النوعية ، التي تنفذها الوزارة 
يف حمافظ��ة الب���رشة مل�ص��لحة وزارة املالي��ة با�رشاف دائ��رة املباين 

العامة احدى ت�صكيالت الوزارة .
 وذك��ر املرك��ز االعالم��ي يف ال��وزارة ، ان امل���رشوع يعد من امل�ص��اريع 
احليوية واملهمة و�ص��مم باحدث موا�ص��فات البناء احلديثة ، اذ يحتوي 
خمطط��ات هند�ص��ية تواكب التط��ور العم��راين احلديث وه��و يلقى دعما 
ومتابعة مبا�رشة من قبل وزيرة االعمار واال�ص��كان املهند�ص��ة اآن نافع 
واملالكات الهند�ص��ية املتقدمة يف الوزارة ، ما انعك�س على �ص��ري العمل 
الذي يجري بوترية مت�صاعدة وقد و�صلت ن�صبة االجناز احلالية فيه اىل 

. )85.88%(
وب��ني املرك��ز االعالم��ي ان امل�رشوع الذي يتك��ون من )4( ابنية ي�ص��يد 
عل��ى ار���س م�ص��احتها ) 2475 م²( ، ت�ص��م  بناية ال�ص��يطرة من ثالثة 
طوابق ويحتوي على عدة خمتربات ) الفيزيائية ، االن�صائية ، الكيميائية 
، بال�ص��تك وورق املطاط وهناك عدة خمتربات تدخل يف جمال الكيمياء 
الهند�ص��ية مع الطالء مبادة االيبوك�ص��ي وتطبيق االر�ص��ية بال�صرياميك 
( ، وبناي��ة ال�ص��ياغة بطابق��ني وحتت��وي على افران وخمت��ربات عديدة 
و�ص��قوف ثانوي��ة مقاومة لالحما�س مع تطبيق االر�ص��يات بالكا�ص��ي 
املوزايي��ك ومطع��م باملرمر ، وبناية االدارية وتتك��ون من اربعة طوابق 
، واخ��ريا بناية اخلدمات بطابق واحد وت�ص��م مطعم��ا وحمامات مغلفة 
باملرمر مع الطالء البال�صتيكي والتغليف بال�صرياميك جلدران احلمامات 

وتطبيق الكا�صي املوزائيك وال�صقوف الثانوية.

نظ��م الع���رشات م��ن �ص��ائقي ال�ص��احنات يف الط��وز، جنوب��ي كرك��وك ، 
اعت�ص��امًا للمطالب��ة بو�ص��ع حل��ول للم�ص��اكل الت��ي يواجهونه��ا اثناء 

مرورهم بطريق بغداد � كركوك.
وتظاه��ر �ص��ائقو ال�ص��احنات ومركب��ات احلم��ل ، عل��ى جان��ب الطريق ، 

وبا�رشوا اعت�صامًا مفتوحًا ون�صبوا خيامًا على طريق كركوك بغداد .
وقال احد املحتجني ، ان �ص��ائقي ال�ص��احنات �صيعملون على قطع طريق 
بغداد كركوك اذا مل تتم اال�ص��تجابة ملطالبهم امل�رشوعة ، بانهاء الف�صاد 
و�صوء التعامل الذي يتعر�صون اليه عرب مرورهم بنقطة ال�صفرة الواقعة 

قرب جبال حمرين .
ودعا املحتجون امل�ص��وؤولني يف وزارة الداخلية واالمن الوطني واملالية 
، اىل زيارة معرب ال�صفرة الذي يقطع طريق كركوك بغداد لريوا الفو�صى 

واهانة املارة واالنتظار �صاعات يف املعرب.

اتف��ق وزير النفط مع حمافظ �ص��الح الدي��ن، على اعادة 
تاأهيل وت�ص��غيل م�ص��فى بيجي وتطوير احلقول النفطية 
واإدامته��ا ما يدف��ع اىل تطوير االنتاج النفط��ي العراقي 
واالرتق��اء بواقع��ه الت�ص��غيلي وزي��ادة �ص��ادراته، وع��ّد 
الوزي��ر املقرتح خط��وة مهمة نح��و تطوير انت��اج النفط 
وع��ودة احلي��اة اىل العم��ل مل�ص��ايف ال�ص��مال الت��ي تعد 
وزي��ادة  االنت��اج  لتح�ص��ني  ومهم��ة  اأ�صا�ص��ية  ركي��زة 
ال�ص��ادرات النفطية ما ي�صاعف ن�ص��ب الت�صدير وزيادة 

االأرباح.
وقال حمافظ �ص��الح الدي��ن اأحمد عب��داهلل احلبوري، اإن 
"اإعادة تاأهيل وت�ص��غيل م�ص��فى بيجي اجناز مهم نحو 

تطوير عمل القطاع النفطي".

وذكر مكتب حمافظ �ص��الح الدين يف بيان ان "املحافظ 
ومع��اون  اال�ص��تثمار  هيئ��ة  ورئي���س  نائب��ه  بح�ص��ور 
املحافظ��ة ل�ص��وؤون الطاق��ة، بحث مع وزي��ر النفط جبار 
اللعيب��ي، اه��م الق�ص��ايا الت��ي تخ���س م�ص��ايف بيج��ي 
وال�ص��مال". وا�ص��اف البي��ان ان "حمافظ �ص��الح الدين 
تق��دم مبق��رتح اع��ادة تاأهي��ل وت�ص��غيل م�ص��فى بيج��ي 
وتطوي��ر احلقول النفطي��ة واإدامتها ما يدف��ع اىل تطوير 
االنت��اج النفط��ي العراق��ي واالرتق��اء بواقعه الت�ص��غيلي 

وزيادة �صادراته". 
واأكد املحافظ ان "اعادة تاأهيل وت�ص��غيل م�ص��فى بيجي 
يعد اجنازاً مهمًا نحو تطوير عمل القطاع النفطي وي�صهم 
باالرتق��اء بالواق��ع اخلدم��ي واالقت�ص��ادي للمحافظ��ة 
والعراق".  واأعلنت وزارة النفط، يف وقت �صابق، حر�صها 
على االإ���رشاع باإعادة تاأهيل م�ص��فى بيجي النفطي يف 

حمافظة �ص��الح الدين �صمايل العراق، موؤكدة اأنها ت�صخر 
جمي��ع امكانياتها الب�رشية والفنية والهند�ص��ية من اأجل 

عودة العمل اإىل امل�صفى.
مهتم��ة  مالكاته��ا  جمي��ع  اأن  النف��ط،  وزارة  وذك��رت 
بتحقيق اال�صتقرار يف ال�صوق املحلية وتلبية الطلب على 
امل�ص��تقات النفطي��ة، وقد ا�ص��تنفرت جمي��ع دوائرها يف 

االنتاج واال�صترياد والتوزيع من اأجل حتقيق ذلك".
واو�ص��حت اأنه��ا واجه��ت بع���س املعوقات خ��الل املدة 
ال�صابقة ب�صبب خروج امل�صفى عن العمل ل�صوء االأو�صاع 
االأمنية يف حمافظة �صالح الدين لكن الوزارة متكنت من 

توفري امل�صتقات النفطية للمواطنني العراقيني.
ونبهت اإىل اأن " فريقًا فنيًا زار م�ص��فى ال�ص��ينية و�صجل 
وق��وع اأ���رشار و�رشقة مولدات الكهرب��اء وبع�س معدات 
امل�ص��في م��ن قبل "داع���س"، اإ�ص��افة اإىل عدم ا�ص��تقرار 

الو�ص��ع االأمني ب�ص��ورة كاملة، وهو ما يتطلبه ت�ص��غيل 
امل�ص��فى و�ص��خ االنتاج، وتقرر نقل الوحدات االنتاجية 
مع طاقم الت�صغيل وال�صيانة ب�صورة موؤقتة اإىل م�صايف 
النج��ف والديواني��ة وال�ص��ماوة واإعادته��ا ح��ني حدوث 
اال�ص��تقرار النهائ��ي يف املنطق��ة، م��ن اجل �ص��د احلاجة 
املتنامي��ة للم�ص��تقات النفطي��ة يف ظ��ل �ص��عوبة توفري 
ي�ص��تهدف  ال��وزارة كان  ق��رار  واأن  ا�ص��تريادها،  اأم��وال 
توفري امل�ص��تقات النفطية و�ص��د حاجة املواطن وت�صغيل 
العمالة". وا�ص��افت الوزارة، "اأن��ه بعد اإطالع ميداين من 
قبل اجلهات املتخ�ص�ص��ة يف الوزارة على االأ�رشار التي 
حلقت بامل�صفى و�رشقة املعدات من قبل داع�س وتعطيل 
وتفخيخ وحدات اأخرى، تقرر ا�صالح خط االنتاج �صالح 
الدي��ن1 بعد رف��ع االألغام الت��ي تعيق العم��ل، ومت اإعداد 

خطة تف�صيلية الإجناز هذا الهدف".

بح��ث وكي��ل وزارة االعم��ار واال�ص��كان والبلدي��ات العامة 
ا�ص��تربق ابراهيم ال�ص��وك مع وزير االر���س والبنى التحتية 
والنقل الكوري اجلنوبي العالقات الثنائية وتعزيز التعاون 

امل�صرتك يف املجاالت كافة.
ونقل بيان للوزارة عن ال�صوك قوله ان "زيارة الوفد الكوري 
تاأت��ي لتعزيز التعاون امل�ص��رتك يف املجاالت كافة )الفنية 
، االقت�ص��ادية ، اال�ص��تثمار ،الطاقة ، النفط( وامل�صاركة يف 

اجتماع��ات اللجنة العراقية الكورية امل�ص��رتكة". وا�ص��اف 
ال�ص��وك ان��ه "�ص��يتم اي�ص��ا بح��ث امل�ص��اريع الت��ي تنفذها 
ال�رشكات الكورية اجلنوبية يف عموم املحافظات وخا�صة 
اعادة اعم��ار البنى التحتية يف املناط��ق املحررة وعر�س 
مراح��ل العم��ل يف م�رشوع ب�ص��ماية ال�ص��كني ال��ذي تنفذه 
احدى ال�رشكات الكورية وت�رشف على تنفيذه دائرة املباين 
العام��ة". يذك��ر ان وزي��رة االعم��ار واال�ص��كان والبلدي��ات 
العام��ة اآن نافع او�ص��ي �ص��ترتاأ�س اعم��ال اللجن��ة العراقية 
الكوري��ة التي �ص��تنطلق اعماله��ا اليوم يف بغداد بح�ص��ور 

اجله��ات ذات العالق��ة. واأعلن��ت وزيرة االعمار واال�ص��كان 
والبلديات العامة اآن نافع اأو�صي، اجناز  الك�صوفات الالزمة 
لتنفيذ 54 م�رشوع���ًا يف املناطق املحررة لقطاعات امل�اء 
واملجاري والبلديات والطرق واجل�ص���ور. وذكرت اأو�صي، اأن 
"الك�ص��وفات ت�ص��منت ادراج العديد من امل�صاريع اخلدمية  
وم�ص��اريع اع�ادة الت�اأهيل ويتم متويله��ا من قر�س وكالة 
التنمي��ة االملاني��ة والبال��غ              250 ملي���ون ي��ورو 
باال�ص��اف�ة اىل القر�س الكويت��ي البالغ 450 مليون دوالر 
ف�ص��ال عن منح منظم���ات الهبيت�ات ي��و اأن دي بي وكذلك 

اليوني�ص��يف"، م�ص��رية اىل اأن "الوزارة اخذت يف ح�صاباتها 
يف عملي��ة اعادة االعمار امل�ص��اريع املهمة التي تدخل يف 
احلياة اليومية للمواطن يف املناطق املح�ررة". واأو�ص��حت 
اأن "الوزارة ومن منطلق م�صوؤوليتها ب�صفتها جهة قطاعية 
لها متا�س مبا�رش مع املواطنني كانت ال�ص��باقة قبل جميع 
اجله��ات ذات العالق��ة يف الدخ��ول اىل املناط��ق املح��ررة 
لفتح ال�ص��وارع ورفع االنقا�س وردم احلف��ر متهيدا الإعادة 
النازح��ني اإليها، م�ص��رية اىل ان تلك احلم��الت كان لها اأثر 

كبري يف عودة النازحني يف عموم املناطق املحررة".

وزير النفط ومحافظ صالح الدين 
يبحثان تأهيل مصفى بيجي 

العراق يبحث التعاون مع كوريا الجنوبية في مجال العمران

مطارات العراق تناقش توحيد إجراءاتها 
وزيادة مواردها

السعودية تبدي استعدادها لالستثمار 
في العراق
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