
وامل��ع��ادن  ال�صناعة  وزراة  يف  خا�ص  م�صدر  ق��ال 
دمج  الوزراء  رئي�ص  "قرار  اإن  ا�صمه  عن  الك�صف  رف�ص 
الوزارة  لتفعيل �رشكات  هو  واملعادن  ال�صناعة  وزارة 
اخلا�رشة وحماولة دجمها مع القطاعات االخت�صا�صية 
توحيد  ثم  وم��ن  نف�صه  االن��ت��اج  نوعية  من  ل�رشكات 

الهدف االنتاجي " .
«،اأن"م�رشوع  ل�»اجلورنال  ت�رشيح  يف  امل�صدر  وذكر 
يف  يذكر  الذي  النجاح  يلق  مل  الوزراة  ل�رشكات  الدمج 
زيادة كميات املنتوجات ل�صلع معينة ب�صبب ان هناك 
القطاع  وحتى  الدولة  دوائ��ر  قبل  من  متعمدا  اهماال 

اخلا�ص " .
وتابع امل�صدر اأن " خطة دمج ما يقرب من 14 �رشكة 
احلربية  بال�صناعات  ال�صناعة  وزارة  �رشكات  من 
7 �رشكات من  7 �رشكات ودجمت معها  كانت تقريبا 
احلربية  ال�صناعة  �رشكات  ان  اىل  النظر  الدفاع  وزارة 
لكونها  املتخ�ص�صة  ب�صناعتها  النهو�ص  ميكنها  ال 
يوجد  وال  مالية  وازم���ة  قلة  تعاين 
لها  تخ�صي�ص 

من  املمنوحة  القرو�ص  حتى  او  الدولة  ميزانية  من 
، مبينا ان هناك زيارات لوفود من  قبل دول املانحة 
اأن  كما  اهملت،  لكنها  امل�صاهمة  لغر�ص  معينة  دول 
النهو�ص  م�صتوى  اىل  ترتقي  ال  منتلكها  التي  االموال 
ال�صناعة  هناك  ان  اىل  وا�صار   ." الع�صكري  بالت�صنيع 
قبل عام 2003 كانت توفر ما يقرب من ال�%14 من 
ميزانية الدولة االحتادية، م�صيفا ان ال�صناعة الوطنية 
تعاين اهماال متعمدا من قبل جهات حكومية تدعمها 
�صيا�صات خارجية اهمها دولة ايران التي تدعم احزابا 
واحزابا  كتال  تدعم  التي  وال�صعودية  �صيعية  وكتال 
بال�صناعات  ت�صج  العراقية  ال�صوق  ان  مبينا   ، �صنية 
الرديئة لتلك الدول التي جعلت العراق �صاحة لت�رشيف 

الب�صائع اال�صتهالكية ".
الحت��اد  ال�صابق  وال��رئ��ي�����ص  اخل��ب��ر  ق��ال  جهته  م��ن 
اإن"  االطرقجي  ذن��ون  ها�صم  العراقي  ال�صناعات 
وزارة ال�صناعة متتلك �رشكات كثرة ، ومنها �رشكات 
ثم فان وزارة �صناعة متتلك  الع�صكرية ومن  الت�صنيع 
خطة لتقلي�ص ال�رشكات التي لها هدف انتاجي موحد".
«،اأن"  ل�»اجلورنال  ت�رشيح  يف  االطرقجي  وا�صاف 
اىل  تهدف  املوحد  االنتاج  ذات  ال�رشكات  دمج  خطوة 
العاملة داخل  خف�ص تكاليف االنتاج وتوحيد االيدي 
�رشكة واحدة ما يوؤدي اىل توحيد 
اخل�����ط�����وط 

ال�رشكات  دمج  خطة  ان" ان  وتابع   . " لها  االنتاجية 
للهدف  حتديد  بال  لكن  ما�صية  ال�صناعة  وزراة  يف 
االنتاجي لنوعية ال�صناعات وال يوجد لها �صقف معني 
لذلك االنتاج معدة من قبل وزارة ال�صناعة ، م�صرا اىل 
عن  عاطلة  ال��وزارة  يف  ال�رشكات  من  الكثر  هناك  اأن 
العمل وغر منتجة وموظفوها يعانون البطالة املقنعة 
تكون  ان  " يجب  وتابع   ." اال�صبوع  واحد يف  وب��دوام 
ت�صغيل  الع��ادة  احلكومة  قبل  من  تو�صع  خطة  هناك 
امل�صانع واملعامل املتوقفة، وحتى اللحظة مل ن�صاهد 
تلك  تن�صيط  العادة  حقيقي  تخطيط  او  جدوى  درا�صة 

ال�رشكات اخلا�رشة وحتويلها اىل رابحة " .
خطة  و�صع  احلكومة  على  اأن"  اىل  االطرقجي  وا�صار 
يعرف  ما  وبح�صب  ال�رشكات  لتلك  العمل  طريقة  يف 
تكون  ان  على  والعام  اخلا�ص  القطاع  بني  بال�رشاكة 
للدولة ن�صبة %51 من تلك ال�رشكات والقطاع اخلا�ص 
لت�صغيل  �صمانة  هناك  تكون  ثم  وم��ن   49% ميلك 
ال�رشكات اخلا�رشة اي ان يكون دمج ال�رشكات اخلطوة 

املقبلة للدولة ولي�صت خطة خجولة بال اهداف " .
املالية،  لل�صوؤون  الوزراء  جمل�ص  رئي�ص  م�صت�صار  واأكد 
الدكتور مظهر حممد �صالح، االربعاء، اأن قرار احلكومة 
تكاليف  خف�ص  هدفه  �صناعية  �رشكات  �صت  دم��ج 
"قرار  اإن  �صحفي   حديث   يف  �صالح  وقال  االنتاج.  
يهدف  �صناعية  �رشكات  �صت  دم��ج  ال���وزراء  جمل�ص 
تكاليف  وخف�ص  وقدراتها  ن�صاطاتها  تكامل  اإىل 
كفايتها  ورف����ع  االن���ت���اج 

االنتاجية".   
واأ�صاف اأنه "لي�ص بال�رشورة اأن تكون هذه ال�رشكات 
لرفع  ملحة  ���رشورة  هيكلتها  اع��ادة  ولكن  خا�رشة  
يف  ارتفاع  عن  ناجمة  خ�صارة  اية  وجتنب  انتاجيتها 

تكاليف االنتاج او انخفا�ص  يف االنتاجية". 
املالية،  لل�صوؤون  الوزراء  جمل�ص  رئي�ص  م�صت�صار  واأكد 
اأن  االربعاء،  ام�ص  يوم  �صالح،  حممد  مظهر  الدكتور 
قرار احلكومة دمج �صت �رشكات �صناعية هدفه خف�ص 

تكاليف االنتاج. 
وقال �صالح يف حديث �صحفي اإن "قرار جمل�ص الوزراء 
دمج �صت �رشكات �صناعية يهدف اإىل تكامل ن�صاطاتها 
كفايتها  ورف��ع  االنتاج  تكاليف  وخف�ص  وقدراتها 
االنتاجية".    واأ�صاف اأنه "لي�ص بال�رشورة اأن تكون 
هيكلتها �رشورة  اعادة  ولكن  ال�رشكات خا�رشة   هذه 
عن  ناجمة  خ�صارة  اية  وجتنب  انتاجيتها  لرفع  ملحة 
ارتفاع يف تكاليف االنتاج او انخفا�ص يف االنتاجية".
على  املا�صي  الثالثاء  �صوت   ال��وزراء،  جمل�ص  وكان 
مع  ال�صناعة  ل��وزارة  تابعة  �رشكات  �صت  دمج  ق��رار 

�رشكة ال�صناعات احلربية العامة.
وقال جمل�ص الوزراء يف بيان �صحفي تلقت "اجلورنال 
" ن�صخة منه، اإن "جمل�ص الوزراء عقد جل�صته االعتيادية 
العبادي،  الدكتور حيدر  الوزراء  برئا�صة رئي�ص جمل�ص 
ال�رشكات  دمج  على  الت�صويت  اجلل�صة  خالل  وج��رى 
�رشكات   وهي  واملعادن  ال�صناعة  وزارة  يف  العامة 
واحل��ارث  وحطني  والقعقاع  والقاد�صية  ال��رم��وك 
وحمورابي مع �رشكة ال�صناعات احلربية العامة حتت 

ت�صمية �رشكة ال�صناعات احلربية العامة".

الصناعة الوطنية.. 

بين اإلهمال والتهميش المقصود 
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اقتصاديات العراق
عدوها خجولة ومتأخرة

متخصصون: دمج شركات وزارة الصناعة الخاسرة خطوة إلعادة الصناعات الحربية 
بغداد -  فادية حكمت 

تقلبات السياحة العالمية

 ومعادلة التوازن االستثماري

استقرار أسعار النفط مع تقليص 

السعودية إمداداتها

  العبادي يكلف منذر عبد األمير بمهام 
المدير العام لهيئة الجمارك

صندوق إعمار المناطق المتضررة يناقش 
استعدادات مؤتمر المانحين في الكويت

عق��د كل م��ن قائممقام مركز اربيل و�ص��هل اربي��ل وممثلي نواحي قو�ص��تبة 
و�ص��مامك و الكوير و�رشطة الغابات وهيئة البيئة يف اقليم كور�ص��تان وبيئة 
اربي��ل،  اجتماع��ا يف مقر جمل���ص حمافظة اربي��ل، ملناق�ص��ة تداعيات عمل 
��ت  امل�ص��ايف النفطي��ة وانت�ص��ار الروائح الكريه��ة املنبعثة منها والتي اق�صّ

م�صاجع مواطني املدينة.
وق��ال قائممق��ام مركز اربي��ل نبز عبد الواح��د خالل االجتم��اع ان جمموع 

امل�ص��ايف املوجودة يف اقليم كورد�ص��تان يبلغ نحو 200 م�ص��فاة.
وا�صاف انه بعد ت�صكيل جلنة مب�صاركة االجهزة االمنية مت اغالق 22 م�صفى 

نفطي، الفتًا النظر اىل انه خالل اال�صبوع املا�صي مت اغالق م�صفى اآخر.
وا�ص��تدرك عب��د الواحد ان امل�ص��ايف البعيدة ع��ن مركز املدين��ة لي�ص هناك 
داع الغالقه��ا. وا�ص��اف ان اللجنة قررت كذلك معاقبة ا�ص��حاب 20 مولدة 
باملحا�ص��بة ب�صبب ا�ص��تخدام زيت الغاز "الكاز" الرديء النوعية، الفتًا النظر 
اىل ان ا�ص��حاب املول��دات اج��روا عل��ى تق��دمي تعه��د باأنه يف ح��ال تكرار 
املخالفة �ص��وف يتحملون عقوبات اكر. واو�ص��ح ان اللجنة قررت م�صادرة 
36 ال��ف لرتا م��ن الوقود الرديء، مبينا انه مت اب��الغ بائعي الوقود بعدم 

التعاطي مع الوقود الرديء بيعا و�رشاء.

اعلن��ت جلنة الطاقة يف جمل�ص حمافظ��ة دياىل، االربعاء، عودة اخلط الناقل 
الرئي�ص��ي للكهرب��اء امل�ص��توردة م��ن اي��ران بعد توقفه عدة �ص��اعات ب�ص��كل 
مفاج��ئ. وقال��ت رئي�ص��ة اللجن��ة ام��ل عم��ران يف حدي��ث �ص��حفي ان "خط 
مر�ص��اد- دياىل الناقل للكهرباء امل�ص��توردة من ايران ع��اد اىل العمل مرة 
اخرى بتزويد مدن دياىل بالكهرباء بعد �ص��اعات من توقفه ب�ص��كل مفاجىء 

من قبل اجلانب االيراين".
وا�ص��افت عمران، ان "مدنا رئي�ص��ية ومنها بعقوبة تعتمد على خط مر�ص��اد 

يف تاأمني الطاقة الكهربائية ".
وكان��ت كهرب��اء دياىل اعلنت يوم ام�ص توقف خط مر�ص��اد من قبل اجلانب 

االيراين من دون معرفة اال�صباب.

واف��ق  رئي���ص ال��وزراء حيدر العب��ادي ، االربع��اء،  على تكلي��ف “منذر عبد 
االمر” مبهام املدير العام للهيئة العامة للجمارك.

وح�ص��لت »اجلورنال « ، على ن�ص��خة من الكتاب ال�ص��ادر م��ن مكتب رئي�ص 
ال��وزراء ،املوج��ه اىل مكت��ب وزير املالية بع��د ان  “ح�ص��لت موافقة رئي�ص 
جمل���ص الوزراء على تكليف منذر عبد االمر ا�ص��د حي��در مبهام املدير العام 

للهيئة العامة للجمارك ا�صافة اىل مهامه مديرا عاما للمناطق احلرة”.
يذك��ر ان “منذر عب��د اأالمر“ ولد يف النجف عام 1978 وتخرج يف جامعة 
بغ��داد وح�ص��ل على ���صھادة ماج�ص��تر يف التخطيط اال�ص��رتاتيجي لالأمن 
الوطن��ي، و�ص��بق اأن كل��ف مبھام املدي��ر الع��ام للدائ��رة االداري��ة يف وزارة 
املالية واملدير العام لدائرة �ص��وؤون املحافظات، و�صغل اي�صا من�صب رئي�ص 

ق�صم املحا�رش والقرارات يف االمانة العامة ملجل�ص الوزراء.
ويعّد “عبد االمر”  من ال�صخ�صيات املهنية وامل�صتقلة وجاء تكليف العبادي 

له بادارة الهيئة العامة للكمارك بناًء على نزاهته وخراته املتقدمة.

ناق�ص رئي�ص �صندوق اعادة اعمار املناطق املت�رشرة من االرهاب م�صطفى 
الهيتي اال�صتعدادات ملوؤمتر املانحني يف الكويت.

وذكر بيان لل�ص��ندوق تلقت " اجلورنال " ن�ص��خة منه، ان "النقا�ص��ات دارت 
ح��ول اال�ص��تعدادات لعق��د املوؤمتر ال��دويل للمانحني والذي ي�ص��مل النواحي 
التنظيمية وحتديد مقرتحات التوقيتات واملحاور الرئي�ص��ية له واملتحدثني 
وقائم��ة املدعوي��ن وتوقع��ات خمرج��ات املوؤمت��ر واآلي��ات متابع��ة تل��ك 

املخرجات".
واو�ص��ح البي��ان ان "االجتم��اع ح���رشه كل م��ن فري��ق عمل البن��ك الدويل 
وممثلني من �ص��ندوق الكويتي للتنمية االقت�صادية العربية �صيخ احمد علي 
ال�ص��باح واملدير االقليمي عبد اهلل امل�ص��يبيح ا�ص��افة اىل ال�ص��كرتر االول 
يف �ص��فارة جمهوري��ة العراق يف الكويت ح�ص��ني علي ابراهي��م وممثل البنك 

املركزي حممود داغر". 

ناق�ص��ت اأمانة بغداد مع جلنة اإدارة النفايات وحت�ص��ني 
البيئ��ة اإمكانية معاجلة النفايات باإ�ص��لوب اال�ص��تثمار 

وا�صتغاللها بانتاج الطاقة الكهربائية.
وذك��رت االمان��ة يف بي��ان تلقت��ه " اجلورن��ال " ، ان" 
اللجن��ة بحثت خالل االجتم��اع الثاين للجنة بح�ص��ور 
وكيل اأمانة بغداد لل�ص��وؤون البلدية واملدير العام لدائرة 
املخلفات ال�ص��لبة والبيئة وممثلني عن وزارات ال�صحة 

والبيئ��ة والكهرب��اء وهيئة م�صت�ص��اري جمل���ص الوزراء 
ملناق�ص��ة اآلي��ات معاجل��ة وتدوي��ر النفايات باإ�ص��لوب 
اال�ص��تثمار، اإمكانية اال�صتعانة بال�رشكات املتخ�ص�صة 
ملعاجل��ة النفايات يف مواقع الطمر ال�ص��حي باإ�ص��لوب 
اال�ص��تثمار وا�ص��تعمال طريق��ة التخم��ر النت��اج الغاز 
وت�ص��غيل املحركات اخلا�صة بتوليد الطاقة الكهربائية 
وبواقع كل )2000 اىل 2500( طن من النفايات تنتج 

ما يقارب )10 ميكا واط( من الكهرباء".
وا�ص��افت ان " اأمان��ة بغ��داد ت�ص��عى م��ن خ��الل ه��ذه 

امل�ص��اريع اىل حت�ص��ني الواقع البيئي واالرتقاء بقطاع 
ادارة النفاي��ات على وفق مامعمول ب��ه يف دول العامل 
علمي��ة  اىل حماي��ة  ي��وؤدي  ال��ذي  بال�ص��كل  املتقدم��ة 
متكاملة للبيئة وعلى وفق توجهات احلكومة اإذ �صتقلل 
ه��ذه امل�ص��اريع م��ن تكاليف النق��ل والطم��ر ومعاجلة 

النفايات ".
وبين��ت ان "�رشك��ة اكزمي الرتكية اجن��زت )9( حمطات 
حتويلية �ص��من م�رشوع تبلغ كلفت��ه )26( مليار دينار 
لتجميع النفايات وكب�ص��ها داخ��ل حاويات اآمنة مغلقة 

ونقلها بوا�صطة اآليات تخ�ص�صية اىل معامل الفرز ".
وا�ص��ارت اىل ان " ع��دة عرو���ص مت تقدميه��ا م��ن قبل 
ال���رشكات املتخ�ص�ص��ة لتنفيذ مثل هكذا م�ص��اريع من 
طريق اال�ص��تثمار"، م�ص��رة اىل" ان اأمانة بغداد طالبت 
بت�ص��كيل جلنة م�ص��رتكة ب��ني اأمان��ة بغداد وال��وزارات 
املعنية وهيئة م�صت�صاري جمل�ص الوزراء لرفع تو�صيات 
لالأمانة العام��ة ملجل�ص الوزراء للموافقة النهائية على 
اإعداد ال�صيغة القانونية للمبا�رشة باالإجراءات االإدارية 

لتنفيذ مثل هكذا م�صاريع عن طريق اال�صتثمار". 

اأب��دى العراق واالإم��ارات العربي��ة املتحدة، ع�ص��وا اأوبك، 
التزام��ا منخف�ص��ا ن�ص��بيا باالتف��اق بن��اًء عل��ى بيان��ات 
من م�ص��ادر ثانوية ت�ص��تخدمها اأوبك ملراقب��ة اإمداداتها. 
وع��ززت قازاخ�ص��تان وماليزي��ا غ��ر االأع�ص��اء يف اأوبك 
اإنتاجهم��ا يف االأ�ص��هر القليل��ة املا�ص��ية بح�ص��ب وكال��ة 

الطاقة الدولية.
وتتوقع منظمة البلدان امل�ص��درة للب��رتول )اأوبك( التزاما 
اأك��ر باتفاقه��ا مع منتج��ني اآخرين خ��ارج املنظمة على 

خف�ص اإنتاج النفط، وذلك بعد اجتماعات ا�صتمرت يومني 
يف اأبوظبي بهدف تعزيز االمتثال لالتفاق.

وعقدت جلنة ت�ص��م رو�صيا والكويت وال�صعودية اىل جانب 
م�ص��وؤولني م��ن مقر اأوب��ك يف فيين��ا اجتماع��ات منفردة 
م��ع م�ص��وؤولني م��ن الع��راق واالإم��ارات العربي��ة املتحدة 
وقازاخ�ص��تان وماليزيا. واتفقت اأوبك ورو�ص��يا ومنتجون 
اآخرون عل��ى خف�ص اإنتاج اخلام بنحو 1.8 مليون برميل 
يومي��ا حت��ى مار���ص اآذار 2018 للتخل���ص م��ن تخم��ة 

املعرو�ص العاملي ودعم االأ�صعار.
وقالت اأوبك يف بيان "اأجريت املناق�صات يف اأجواء بناءة 

وكان��ت مثمرة و�صت�ص��اهم النتائج التي مت التو�ص��ل اإليها 
مع الدول يف االجتماع يف تي�صر االمتثال الكامل". 
ومل تدِل املنظمة بتفا�صيل عن كيفية تعزيز االلتزام.

وكان االجتم��اع عبارة عن جل�ص��ة خا�ص��ة للجن��ة الفنية 
امل�ص��رتكة الت��ي تراق��ب م��دى االلت��زام باالتف��اق، حي��ث 
اجتمع��ت جلنة وزارية ال�ص��هر املا�ص��ي ووجهت بعقد هذا 

االجتماع يف اأبوظبي.
وق��ال اأوب��ك "اأبدت االإم��ارات العربي��ة املتح��دة والعراق 
وقازاخ�ص��تان وماليزي��ا دعمه��ا الكام��ل الآلي��ة املراقبة 
القائم��ة وا�ص��تعدادها للتع��اون الت��ام مع اللجن��ة الفنية 

امل�ص��رتكة واللجن��ة الوزارية يف االأ�ص��هر املقبل��ة لتحقيق 
الهدف املتمثل يف الو�صول اإىل االمتثال الكامل".  

وق��ال م�ص��در يف اأوبك اإن امل�ص��وؤولني ناق�ص��وا �ص��ادرات 
اخل��ام واعرتا���ص بع���ص الدول عل��ى تقديرات امل�ص��ادر 

الثانوية مل�صتويات اإنتاجها.
وا�صارت م�صادر اىل اأن العراق واالإمارات العربية املتحدة 
الع�ص��وين يف اأوب��ك اأك��دا خ��الل اجتماع ُعقد يف رو�ص��يا 
ال�ص��هر املا�ص��ي التزامهم��ا باالتف��اق لكنهم��ا مل يقدم��ا 
خطة ملمو�ص��ة ب�ص��اأن كيفية الوفاء مب�ص��تويات اإنتاجهما 

امل�صتهدفة.

 أمانة بغداد تدرس 
استثمار النفايات في إنتاج الطاقة

أوبك: نتوقع التزامًا أكبر من قبل العراق باتفاق التخفيض 
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