
حيدر  ال��وزراء  لرئي�س  ال��دويل،  النقد  �صندوق  اأك��د 
احلكومة  الجراءات  ال�صندوق  دعم  جتديد  العبادي 
العراقية اال�صالحية، يف حني اكد العبادي امل�صي 

بت�صحيح امل�صارات االقت�صادية اخلاطئة.
جمل�س  "رئي�س  اإن  بيان،  يف  العبادي  مكتب  وقال 
وفد  بوا�صنطن،  اإقامته  مقر  يف  ا�صتقبل  ال���وزراء 
"الوفد جدد دعمه  اأن  �صندوق النقد الدويل"، مبينًا 
احلكومة  بها  تقوم  التي  اال�صالحية  ل��الج��راءات 
وجناح العراق يف ال�صري بهذه اال�صالحات"، موؤكدا 

"التزام �صندوق النقد بهذا الدعم".
بربناجمها  احلكومة  "ا�صتمرار  ال��ع��ب��ادي  واأك���د 
فر�س  وخلق  الدولة  موؤ�ص�صات  وتقوية  اال�صالحي 

العمل وت�صحيح امل�صارات االقت�صادية اخلاطئة".
وتوجه العبادي اإىل الواليات املتحدة بدعوة ر�صمية 
ويت�صمن  ترامب،  دونالد  االأم��ريك��ي  الرئي�س  من 
االإدارة  يف  م�صوؤولني  لقاء  زيارته  اأعمال  ج��دول 
بالكونغر�س  واأع�صاء  االأمريكية 
وجم����ل���������س 

ال�صيوخ، ف�صاًل عن ح�صور اجتماع وزراء خارجية 
دول التحالف الدويل �صد داع�س.

ويوؤمل اأن  يت�صلم العراق الق�صط  الثالث من اتفاقية 
وهو  الدويل  النقد  �صندوق  من  االئتماين  اال�صتعداد 
الق�صط  ت�صليم  اأن  على  دوالر،   مليون   840 بنحو 
املذكور �صيكون بعد �صهر حزيران املقبل، وي�صاف 
مليون دوالر، من  مليار و250  ت�صلم  �صبق من  ملا 
بنحو  وهو  ال�صندوق  به  تعهد  الذي  القر�س  ا�صل 

5.3 مليارات دوالر.
الكرمي  عبد  النيابية  النزاهة  جلنة  ع�صو  واأك���د 
املنافذ  على  كاملة  �صيطرة  وج��ود  عدم  العبطان، 
لفت  حني  يف  الدولة،  قبل  من  العراقية  احلدودية 
اإىل اأن العراق لو �صيطر على تلك املنافذ ملا احتاج 

االقرتا�س من �صندوق النقد الدويل.
"لو كانت هناك  ل�)اجلورنال نيوز(،  العبطان  وقال 
العراق  احتاج  ملا  احلكومة  قبل  من  كاملة  �صيطرة 
اللجوء اىل �صندوق النقد الدويل، وذلك الن املبالغ 
احلدودية  املنافذ  خالل  من  العراق  على  تدر  التي 

كبرية وال ي�صتهان بها".
واأ�صاف، اأن “كرثة �صانعي القرار يف ق�صية املنافذ 
، م�صريا اىل  التخبط يف عملها  اأدت اىل  احلدودية 
من  وخ��ا���ص��ة  ���ص��ك��اوى  ورود 
����ص���ائ���ق���ي 

ال�صاحنات بتعر�صهم من قبل بع�س ال�صيطرات اىل 
واللجنة  مادية  ات��اوات  فر�س  خالل  من  االبتزاز 

ب�صدد التحقيق يف هذا املو�صوع حاليا”.
ودعا العبطان، احلكومة املركزية اإىل “االلتفات اإىل 
مو�صوع املنافذ احلدودية، ال�صيما ان الدولة حاليا 
وجوب  اإىل  باالإ�صافة  خانقة،  مالية  ازم��ة  تعاين 
ملقايي�س  العراق  اإىل  الداخلة  الب�صائع  خ�صوع 

ال�صيطرة النوعية”.
اأو�صع  اإي�صاحات  ال���دويل  النقد  �صندوق  وطلب 
العراقي  اجلانب  وتعهد   ،2017 موازنة  بخ�صو�س 
�صتجرى  التي  الربيعية  امل�صاورات  يف  بتقدميها 
ال�صهر املقبل،  االأخري من  االأ�صبوع  يف وا�صنطن يف 
العراقية  احلكومة  بني  امل�صاورات  جن��اح  م��وؤك��داً 
الطابور  �صائعات  وك��ذب  ال��دويل،  النقد  و�صندوق 

اخلام�س الداع�صي بخ�صو�س ذلك.
عمان،  يف  العراقي،  احلكومة  وفد  اأجرى  اأن  و�صبق 
م�صاورات مع �صندوق النقد الدويل، �صمن املراجعة 
مع  االئ��ت��م��اين  اال���ص��ت��ع��داد  اتفاقية  م��ن  الثانية 
ال�صندوق وهذه املراجعة تت�صمن عدداً من جوالت 

امل�صاورات امل�صتمرة حتى �صهر حزيران  املقبل.
وتوقع رئي�س بعثة ال�صندوق الدويل كر�صتيان جوز، 
يف  خافتَا  العراقي  االقت�صادي  الن�صاط  ا�صتمرار 
النفط  اإنتاج  تقلي�س  ب�صبب   ،2017 اجلاري  العام 
تو�صلت  التي  االتفاقية  مبوجب   1.5% بن�صبة 
امل�صّدرة  الدول  منظمة  اإليها 
ل���ل���ن���ف���ط 

)اأوبك(، والتعايف املتوا�صع للقطاع غري النفطي.
وقال رئي�س بعثة ال�صندوق الدويل كر�صتيان جوز، 
النقد  بعثة �صندوق  اخلتامي ملباحثات  البيان  يف 
عمان،"  يف  اجريت  التي  بالعراق  املعنية  ال��دويل 
مع  ال�رصاع  ب�صبب  �صديداً  ت�رّصراً  العراق  ُر  يت�رصَّ
داع�س، واالنخفا�س احلاد يف اأ�صعار النفط العاملية، 
العراقية  احلكومة  ا�صتجابت  وقد   2014 عام  منذ 
املدفوعات،  ميزان  واأزم��ة  العامة،  املالية  لالأزمة 
مدعومًا  ���رصوري،  ولكّنه  كبري،  م��ايل  بت�صحيح 

مب�صاعدة مالية من املجتمع الدويل".
النمو  ا�صتمر   ،2016 عام  "يف  انه  اىل  وا�صار جوز 
 ،11% بن�صبة  املحلي  الناجت  الإجمايل  احلقيقي 
مدعومًا بزيادة كبرية يف اإنتاج النفط الذي ا�صتفاد 
فقد  ذلك،  ومع  ال�صابقة.  النفطية  اال�صتثمارات  من 
ب�صبب   8% بن�صبة  النفطي  غري  االقت�صاد  تقل�س 

ال�رصاع وت�صحيح اأو�صاع املالية العامة". 
ت�صبب  النفط  اأ�صعار  "االنخفا�س احلاد يف  ان  واكد 
بانخفا�س اإجمايل االحتياطيات الدولية للعراق من 
 2015 نهاية عام  اأمريكي يف  53.7 مليار دوالر 
مليار   46.5 مقداره  مريحًا،  يزال  ال  م�صتوًى  اإىل 

دوالر اأمريكي، يف نهاية كانون االأول 2016". 
العامة  التي تعانيها املالية  ال�صغوط  "تظل  وتابع 
كبرية، مع بقاء العجز احلكومي عند م�صتوى 12% 
ب�صبب   ،2016 عام  يف  املحلي  الناجت  اإجمايل  من 
االنفاق  وارت��ف��اع  النفط،  اأ�صعار  �صعف  ا�صتمرار 

االإن�صاين واالأمني". 

شركة النفط الوطنية .. إعادة للهيكلة 

ومحاولة العبور إلى العالمية 
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العراق يدعو إسبانيا إلى المساهمة 
بإعادة اإلعمار 

التنمية الصناعية تمنح إجازات 
تأسيس جديدة

 اأعلن��ت وزارة التجارة، اإلغاء عدد من الوكاالت الغذائية والطحني خالل 
�صهر كانون الثاين املا�صي. 

وقال��ت املدير العام لدائرة التخطيط واملتابع��ة بالوكالة ابتهال ها�صم 
�صابط يف بيان، اإن "الدائرة األغت خالل �صهر كانون الثاين املا�صي 52 
وكال��ة غذائية وطحني ب�صبب خمالف��ة اأ�صحابها ال�صوابط والتعليمات ، 

مبينًة ان الدائرة قامت وخالل ال�صهر نف�صه بتدوير 19 وكالة" .
واأ�صاف��ت اأن "الدائ��رة قام��ت بت�صجي��ل 19 ال��ف طف��ل حدي��ث الوالدة 
وت�صجي��ل 22 الف فرد جديد ف�صاًل ع��ن �صطب 24831 فرداً وطفاًل من 

البطاقة التموينية ب�صبب ال�صفر اأو الوفاة اأو اأ�صباب اأخرى."

اأعلنت وزارة العمل وال�صوؤون االإجتماعية، اإطالق رواتب االإعانة االإجتماعية 
ل�3026 معرت�ص��ة يف بغداد واملحافظات، داعية امل�صتفيدات اإىل مراجعة 

منافذ "الكي كارد" لت�صلم املبالغ.
وذك��رت ال��وزارة، يف بي��ان ن�رصت��ه عل��ى �صفحته��ا، يف موق��ع التوا�ص��ل 
االإجتماع��ي، في�صب��وك، اإن "الوزارة اأطلق��ت رواتب االإعان��ة االإجتماعية ل� 
)3026( معرت�ص��ة يف بغداد واملحافظات"، مو�صح��ًة اأنها "�صمن ملحق 

الدفعة الثانية ل�صنة 2017".
ودعت الوزارة، "امل�صتفيدات اإىل مراجعة الكي كارد لت�صلم املبالغ".

 دعا العراق ال�رصكات اال�صبانية اىل امل�صاهمة يف اعادة اعمار املناطق 
املحررة التي تعر�صت للتدمري من قبل ع�صابات داع�س االرهابية.

وذك��ر بي��ان لوزارة اخلارجي��ة، ان "�صف��ارة الع��راق يف ا�صبانيا نظمت 
املنت��دى االقت�صادي العراقي اال�صباين بالتن�صيق م��ع موؤ�ص�صة التجارة 
اخلارجية اثيك���س )ICEX(  بح�صور �صكرترية الدولة ل�صوؤون التجارة 

اال�صبانية ماريا لوي�صا التي افتتحت املنتدى يف العا�صمة مدريد".
ودع��ا القائم باالعمال العراق��ي املوؤقت علي �صم��ران حاجم ال�رصكات 
اال�صبانية اىل امل�صاهمة باعادة اعمار املناطق املحررة والتي تعر�صت 

للتدمري من قبل ع�صابات داع�س االرهابية.
وع��رب القائ��م باالعمال عن �صك��ره وتقدي��ره ل�صكرترية الدول��ة ل�صوؤون 
التج��ارة اال�صبانية وموؤ�ص�صة اثيك���س )ICEX( التي قامت وبالتن�صيق 
م��ع ال�صفارة العراقي��ة باقامة هذا املنتدى املهم الذي �صاركت فيه اكرث 
م��ن )70( �رصكة ا�صباني��ة وعراقية رغبة منها بالتع��رف على امكانية 

اال�صتثمار والعمل يف العراق.

منح��ت املديري��ة العام��ة للتنمي��ة ال�صناعي��ة التابع��ة ل��وزارة ال�صناعة 
واملع��ادن عددا من اج��ازات التاأ�صي���س مل�صاريع �صناعي��ة جديدة خالل 

�صهر كانون الثاين املا�صي.
وذك��ر بي��ان ل��وزارة ال�صناع��ة واملع��ادن، ان "املديرية العام��ة للتنمية 
ال�صناعي��ة منح��ت )89( اج��ازة تاأ�صي�س مل�صاريع �صناعي��ة موزعة على 
خمتل��ف ال�صناع��ات منه��ا الغذائية واالن�صائي��ة والكيمياوي��ة واملعدنية 
والن�صيجية ، مبينا ان حمافظة بغداد احتلت املرتبة االوىل بعدد االجازات 
املمنوحة ل�صهر كانون الثاين بواقع )20( اجازة والعدد االكرب منها كان 
من ن�صيب الغذائية بعدد)13( م�رصوعًا �صناعيًا وتلتها حمافظة الب�رصة 

اذ احتلت املرتبة الثانية بهذ ال�صدد".
وا�ص��اف، كما مت تخ�صي�س )42( قطعة ار�س لتاأ�صي�س امل�صاريع توزعت 
ب��ني حمافظ��ات الب���رصة التي ح��ازت على الن�صب��ة االكرب منه��ا ومن ثم 
حمافظ��ة كرب��الء املقد�صة، كم��ا منحت املديري��ة اي�صا �صه��ادات اكمال 

تاأ�صي�س )7( م�صاريع �صناعية ا�صتوفت ال�رصوط املطلوبة.

عق��دت يف مكتب جمل�س الن��واب بالب�رصة ن��دوة حوارية 
ملناق�ص��ة م�رصوع حتوي��ل �رصك��ة البرتوكيمياويات على 
م��الك وزارة النفط بح�ص��ور النائب زاه��ر العبادي وعدد 

من منت�صبي �رصكة البرتوكمياويات.
وق��ال ع�صو جلنة النفط والطاق��ة النيابية زاهر العبادي، 
اإن "الغر�س من اإقامة هذه الندوات هي الإ�رصاك املنت�صبني 
باخلطوات العملية واطالعهم على اخلطوات التي قمنا بها 
من املخاطبات الر�صمية مع الوزارات املعنية وهي وزارة 
ال�صناع��ة ووزارة النفط ا�صاف��ة اىل املوؤمترات ال�صحفية 

بهذا ال�صدد.
واك��د ان �رصك��ة البرتوكيمياوي��ات يف حمافظ��ة الب�رصة 

م��ن املراك��ز االقت�صادي��ة واملالية والتي حتظ��ى بكفاءة 
مهني��ة م��ن مهند�ص��ني وفني��ني ، م�ص��ريا اىل ان��ه يتوجب 
عل��ى احلكوم��ة ا�صتثمارها وال�صع��ي اىل تطويرها لكونها 
م�رصوع��ًا وطني��ًا ل��و اأُعي��د النظر ب��ه الأخذ �ص��دى عامليا 

وا�صعا .
وا�صاف العبادي ان "مو�صوع البرتوكيماويات مو�صوع 
مهم ويجب ان ياأخذ �صداه الأنه يهدف اىل النهو�س بواقع 
العم��ل ال�صناع��ي ال�صيم��ا وان هن��اك ���رصكات �صناعية 
مهم��ة وتخ��دم االنت��اج الوطن��ي تنط��وي حت��ت عن��وان 
ال�رصكة العام��ة للبرتوكيمياويات . وك�ص��ف العبادي عن 
وجود حتايل وا�صح املعامل يف ت�صويف النهو�س بالواقع 
ال�صناع��ي يف املحافظات اجلنوبية ومن �صمنها م�رصوع 
نربا�س للبرتوكيمياوي��ات وطالب " وزير ال�صناعة حممد 

�صياع ال�صوداين باإعادة النظر مبو�صوع البرتوكيمياويات 
واإع��داد خط��ة جدي��دة باالهتم��ام بال���رصكات ال�صناعية 
وجتاه��ل اآراء الوكيل الفن��ي يف ال�صناعة ال��ذي ي�صتخف 
بال���رصوح ال�صناعي��ة يف املناط��ق اجلنوبي��ة وا�صتبداله 

مبتخ�ص�صني ينظرون بعني االعتبار للم�صلحة العامة". 
وعلى هام���س الندوة عقد موؤمتر �صحف��ي م�صرتك للنائب 
زاه��ر العب��ادي م��ع منت�صب��ي البرتوكيمياوي��ات طال��ب 
خالله وزي��ر ال�صناعة باالهتمام باملو�صوع ب�صكل جدي 
كم��ا طال��ب وزي��ر النف��ط باملوافق��ة التحريري��ة لتطمني 
املنت�صب��ني مب�رصوع التحويل، وا�صتغالل طاقاتهم ملافيه 

خدمة البالد.
اإىل ذل��ك دع��ت النائب��ة ع��ن كتل��ة ب��در النيابي��ة ميثاق 
احلام��دي، اىل تطوي��ر البني��ة التحتية للمناف��ذ احلدودية 

الربية يف الب�رصة التي ترتبط مع دول اجلوار.
وقال��ت يف بي��ان "يج��ب عل��ى احلكوم��ة تطوي��ر املنافذ 
احلدودي��ة ل�صمان ان�صيابي��ة دخول وخ��روج امل�صافرين 
م��ن ال��دول املج��اورة واليه��ا وتنظي��م عب��ور ال�صاحنات 
والب�صائ��ع واالهتمام اي�صا باملداخل احلدودية كافة يف 

العراق".
و�ص��ددت احلامدي على" �رصورة الزام الوزارات واجلهات 
املعنية بتعيني من لديهم اخلربات الكافية لتطوير املنافذ 
وت�صمي��م �ص��االت ا�صتقب��ال وو�صائ��ل راح��ة للم�صافرين 
ملن��ع ح��دوث اي اأرب��اك او ب��طء اثناء دخ��ول امل�صافرين 

اوخروجهم من املنافذ".
واكدت �رصورة تنظيم دخول ال�صاحنات والب�صائع ب�صكل 

ان�صيابي وعدم تاأخرها ملدة اطول يف احلدود.

اأعلن��ت وزارة االت�ص��االت، ، تن�صي��ب بواب��ات نف��وذ ملن��ع 
تهري��ب �صعات االنرتنت الداخلة واخلارجة يف اأول م�رصوع 
يف تاريخ العراق بالتعاون م��ع �رصكة "�صيمفوين"، م�صرية 
اىل اأنه��ا �صتتمك��ن م��ن تعظي��م م��وارد الدول��ة ب�ص��كل غري 

م�صبوق. 
وقال��ت الوزارة يف بيان، اإن���ه "يف خطوة مهمة و�رصورية 

قام��ت �رصك��ة �صيمف��وين بالتع��اون م��ع ال�رصك��ة العام��ة 
خلدم��ات ال�صبكة الدولية للمعلوم��ات يف الوزارة بتح�صني 
املناف��ذ الدولية للعراق عرب ان�ص��اء بوابات نفوذ دولية متر 
م��ن خاللها جميع ال�صع��ات الداخلة اىل الع��راق واخلارجة 

منه". 
واأو�صح��ت وزارة االت�ص��االت اأنها "بهذه اخلط��وة �صتكون 
والول م��رة يف تاأريخ العراق قادرة عل��ى ال�صيطرة الكاملة 
عل��ى جممل ال�صعات الواردة وال�ص��ادرة عرب هذه املنافذ"، 

مبين��ة اأن��ه "مل ي�صب��ق ل��وزارة االت�ص��االت اأن كان لديه��ا 
بواب��ات من هذا الن��وع م�صبقًا وهو م��ا �صيمكن الوزارة من 
تعظي��م م��وارد الدول��ة ب�صكل غ��ري م�صبوق من خ��الل مبداأ 

امل�صاركة مع القطاع اخلا�س". 
وا�صارت اىل اأن "نتائج تقارير هذه البوابات وخالل االيام 
االوىل م��ن ت�صغيلها بينت مقدار ما كان يخ�رصه العراق من 
موارد مهمة ب�صبب التهريب غري القانوين لل�صعات الدولية"، 
موؤك��دة اأن "جتهيز وتن�صيب هذه البواب��ات جاء كجزء من 

تنفيذ م�رصوع ا�صتكمال ال�صبكة ال�صوئية الوطنية".
ميث��ل  الذك��ر  اآن��ف  "امل���رصوع  ان  اىل  ال��وزارة  وا�ص��ارت 
 DWDM اك��رب �صبك��ة ترا�ص��ل �صوئي��ة ت�صتخدم تقني��ة
يف الع��امل كم��ا اعلن��ت �رصك��ة �صي�صك��و العاملي��ة املجهزة 
ملع��دات امل���رصوع"، مو�صح��ة اأن "امل�رصوع يع��د احد اهم 
امل�صاري��ع اال�صرتاتيجي��ة يف الع��راق احلديث حي��ث �صيوفر 
للمواطن��ني خدمة انرتنت عالية اجلودة ا�صوة مبا يتمتع به 

امل�صتخدمون يف دول العامل املتقدمة".

نائب يكشف عن تحايل وراء 
تسويف النهوض الصناعي في الجنوب

االتصاالت تنصب بوابات لمنع تهريب سعات االنترنت

التجارة تلغي 52 وكالة غذائية وطحين
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