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الثالثاء

اقتصاديات العراق

بعد ارتفاعها ليومين.. هبوط حاد السعار الذهب االسودشركة التنظيف الكويتية توقف عملها في البصرة

قررت ال�رشك��ة الوطنية للتنظي��ف، املتعاقدة مع 
ديوان حمافظة الب�رشة لتنظيف مركز املحافظة، 
اإيق��اف اأعماله��ا اعتبارا من االثن��ن )21 – اذار 
– 2016 (  وق��ال الناط��ق با�س��م ال�رشك��ة علي 
الدي��راوي يف بيان �س��حفي ورد ل�)اجلورنال( اإن 
ق��رار اإيق��اف العمل جاء على خليفة عدم ا�س��تالم 
م�ستحقاتها املالية التي يف ذمة احلكومة املحلية 
وعدم جتديد عقدها.وكانت ال�رشكة الوطنية التي 
تعم��ل منذ نحو عام يف الب�رشة اأبدت يف 13 اآذار 
2016،  ا�ستغرابها جراء ربط ت�سديد امل�ستحقات 
املالي��ة لل�رشك��ة الت��ي يف ذمة حكوم��ة الب�رشة 

املحلي��ة بتجديد العقد مع ال�رشك��ة واملوقع ملدة 
ثالث �س��نوات اإال اإن جمل���س املحافظة قرر اإجراء 
تقييم �س��نوي يح��دد مبوجب التجديد م��ن عدمه.
يذك��ر ان ال�رشكة قد اأوقف��ت عملها ليوم واحد يف 
30 ت�رشي��ن الثاين 2015، ب�س��بب عدم ا�س��تالم 
م�س��تحقاتها املالي��ة، االأمر الذي دف��ع باجلهات 
املعني��ة بدفع جزء م��ن االأموال املرتتب��ة عليها.
واأعلن��ت احلكوم��ة املحلي��ة يف الب���رشة يف 12 
حزي��ران 2014 ع��ن توقي��ع عق��د م��ع ال�رشك��ة 
الوطنية الكويتية لتنظيف مركز املحافظة بقيمة 
عق��د بل��غ 207 ملي��ار دين��ار ومل��دة 3 �س��نوات، 
بعدما اختريت من بن 11 �رشكة عربية واأجنبية 

م�ساركة للفوز بهذا امل�رشوع.

تراجع��ت اأ�س��عار النف��ط اخل��ام لليوم الث��اين ب�س��كل اأكرب عن 
اأعلى م�س��توى و�س��لت اإليه عام 2016 يف االأ�سبوع املا�سي 
ب�س��بب خماوف من وفرة املعرو�س بعد ارتفاع عدد حفارات 
النف��ط يف الوالي��ات املتح��دة الأول م��رة منذ دي�س��مرب كانون 
االأول. وح�س��ب روي��رتز ، اأظه��رت بيانات ل�رشك��ة بيكر هيوز 
للخدم��ات النفطي��ة اأن "���رشكات الطاق��ة االأمريكية اأ�س��افت 
االأ�س��بوع املا�س��ي حفارا نفطيا بعد تخفي�سات ا�ستمرت 12 
اأ�س��بوعا . وهبط �س��عر اخلام االأمريكي 40 �س��نتا اأو واحد يف 
املائ��ة اإىل 39.04 دوالر للربمي��ل. وكانت ال�س��وق قد قفزت 
اإىل 41.20 دوالر للربمي��ل وهو اأعلى م�س��توى لها منذ بداية 
دي�س��مرب كانون االأول قبل تراجعها لتهب��ط عند االإغالق نحو 

اثن��ن يف املائة اإىل 39.44 دوالر للربميل. وكانت االأ�س��عار 
قد ارتفعت خالل ال�سهرين االأخريين بعد اأن طرحت اأوبك فكرة 
جتميد االنتاج عند م�س��تويات يناير كانون الثاين. وهبط �سعر 
خام برنت الأقرب �سهر ا�ستحقاق 12 �سنتا اإىل 41.08 دوالر. 

البطاقة التموينية

جدل بين مجلس بغداد ووزارة التجارة.. وخبير يدعو لتحويلها الى القطاع الخاص
العراق و�سعبِه  االقت�سادية على  االزمات  تتواىل 
اأ�ستالم املواطن  من حيث ال يدري، فبالرغم من 
كل �سهر ملادتن او ثالث على االكرث من مفردات 
بن  ي�سمع  انه  اال  الغذائية  التموينية  البطاقة 
حول  م�سوؤولن  من  ت�رشيحات  واالخرى  الفينة 
لعدد  بالن�سبة  تعد  التي  التموينية  البطاقة  الغاء 
كبري من عوائل املجتمع العراقي الفقرية م�سدر 
اإىل  اأدت  والبطالة  الفقر  كون  له  بديل  ال  عي�س 
اعتماد ن�سب كبرية من تلك العوائل على البطاقة 

التموينية . 
حمافظة  جمل�س  ع�سو  اكد  �سابق  ت�رشيح  ويف 
بغداد ال�سبت ) 19 – اذار – 2016 ( ان املجل�س 
�سي�سوت على فر�س ر�سوم على البطاقة التموينية 
�سحفي  حديث  يف  الربيعي  وق��ال   .
تابعته )اجلورنال( 

ان "املجل�س �سي�سوت اال�سبوع املقبل على ثالث 
م�ساريع مهمة منها فر�س ر�سوم على كل بطاقة 
اال�ستفادة  لغر�س  دينار  الف  مبقدار  متوينية 
منها يف بناء وترميم املدار�س"، مبينا ان "هذه 
وكيل  عرب  اال���رش  من  ت�ستح�سل  �سوف  املبالغ 
ملجل�س  ذلك  بعد  ار�سالها  ليتم  الغذائية  امل��واد 

املحافظة"
اي  ا�ستقطاع  التجارة  وزارة  نفت  جانبها  من 
ا�ستالم  مقابل  امل��واط��ن��ن  م��ن  ج��دي��دة  مبالغ 
ما  ان  اك��دت  فيما  التموينية  البطاقة  مفردات 
حمافظة  جمل�س  الع�ساء  ت�رشيحات  من  ي�سدر 
مع  ا�سال  عليه  يتفق  ومل  ق��ان��وين  غ��ري  ب��غ��داد 
ال��وزارة يف بيان نقال عن وزير  ال��وزارة. وقالت 
ال�سوداين تلقت )اجلورنال(  التجارة حممد �سياع 
 "  )  2016 – اذار   –  21  ( االثنن  منه  ن�سخة 
ان الوزارة غري معنية بت�رشيحات بع�س اع�ساء 
على  دينار  ال��ف  مبلغ  با�سافة  بغداد  جمل�س 
ا�ستالمه  مقابل  املواطن  يدفعها  التي  املبالغ 
املفردات الغذائية وهي رمزية وال 
امل��واد  ت�ساوي 

التي ي�ستلمها املواطن من املفردات �سهريا . وذكر 
البيان ان "الوزارة معنية ح�سب القانون بالبطاقة 
او  مبالغ  ا�سافة  جهة  الأي  يحق  وال  التموينية 
ت�رشيحات  من  ي�سدر  ما  وان  اخرى  ا�ستقطاع 
ال  بغداد  بيانات �سحفية الع�ساء يف جمل�س  او 
ار�س  على  تطبيقها  يتم  قرارات  تكون  ان  تعني 
الواقع كونها مل تاخذ �سفة التوعية ما مل ت�سدر 
من احلكومة املركزية. وا�سار البيان بان الوزارة 
تنفي نفيا قاطعا عالقتها باي قرار ي�ستقطع فيه 
عن  ف�سال  املواطنن  من  دينار   )1000( مبلغ 
با�سافة  بغداد  حمافظة  جمل�س  �سالحية  عدم 
ح�سب  التموينية  البطاقة  على  ا�سافية  مبالغ 
القانون وان اي اتفاق مل يح�سل على املو�سوع.

نتيجة  كبرية  مالية  باأزمة  مير  العراق  ان  يذكر 
موازنة  على  اثرت  والتي  النفط  ا�سعار  انخفا�س 
العراق العامة مما حذا باأغلب الوزارات والهيئات 
الر�سوم  فر�س  على  احلكومية  واملوؤ�س�سات 
اكد  �سياق مت�سل  نف�سها. يف  لتمويل  وال�رشائب 
"الغاء  ان  النجار  حممود  االقت�سادي  اخلبري 
احلكومة للبطاقة التموينية يدخل العراق يف نفق 
النجار  الفاح�س. وقال  الغالء  مظلم ي�سيطر عليه 
يف حديثِه ل�)اجلورنال( االثنن 
 –  21  (

ال متتلك خططا  " احلكومة  اإن   )  2016 – اذار 
عمليات  على  بال�سيطرة  كفيلة  ا�سرتاتيجية 
العراقية  ال�سوق  يف  اجلارية  والطلب  العر�س 

والتي من �ساأنها ال�سيطرة على غالء اال�سعار".
اىل  ال�سمري  حيدر  االقت�ساي  اخلبري  دعا  فيما 
القطاع  اىل  التموينية  البطاقة  ت�سليم  ���رشورة 
من  االحت��ادي��ة  احلكومة  عجز  نتيجة  اخلا�س 
ال�سمري  وقال  املواطنن.  اىل  مفرداتها  توفري 
يف ت�رشيح ل�)اجلورنال( االثنن ) 21 – اذار – 

 ) 2016
القطاع  اىل  التموينية  البطاقة  ت�سليم  "يجب 
االحتادية  احلكومة  ق��درة  عدم  نتيجة  اخلا�س 
املتمثلة بوزارة التجارة بتوفري مفردات البطاقة 
اىل املواطن، كون القطاع اخلا�س اليوم يريد اأن 
لتوفري كافة  باأق�سى جهده  اأموااًل فيعمل  يجني 

مفرداتها.
ما  على  يعتمدون  العراقين  غالبية  اأن  يذكر 
تزوده بهم البطاقة التموينية يف حياتهم اليومية 
العام  يف  العراق  على  ال��دويل  احل�سار  بدء  منذ 
1991 بعد غزوه الكويت، وتقدر قيمة هذه املواد 
بنحو  املحلية  ال�سوق  يف  الواحد  للفرد  بالن�سبة 
ع�رشة دوالرات من دون احت�ساب حليب االأطفال، 
البطاقة  يتم احل�سول عليها عن طريق  يف حن 
التموينية مببلغ 500 دينار فقط اأي ما يعادل 

0.40 دوالر.

بغداد – علي كريم اذهيب
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إعادة خطوط نقل الطاقة 
الكهربائية للخدمة بعد تضررها

االعمار واالسكان تصنع ركائز 
خرسانية بمواصفات عالية

النقل: تخصيصات 2015 بلغت 
400 مليون دينار 

بغداد – خا�س
اعلن��ت وزارة الكهرباء عن اإع��ادة خطي نقل الطاقة الكهربائية يف 
املنطقة اجلنوبية بعد انف�س��الها ب�سبب �سوء االحوال اجلوية. وقال 
املتحدث الر�س��مي باأ�س��م الوزارة م�س��عب املدر�س يف بيان اطلعت 
)اجلورنال( عليه ان  املالكات الهند�س��ية والفنية وال�ساندة االخرى 
يف املديري��ة العامة لنق��ل الطاق��ة الكهربائية املنطق��ة اجلنوبية، 
واملديري��ة العام��ة لتوزيع الطاق��ة الكهربائية املنطق��ة اجلنوبية، 
واملديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية املنطقة الو�سطى، متكنت 
م��ن اإع��ادة خطي نقل الطاق��ة الكهربائي��ة ال�س��غط الفائق )٤٠٠( 
ك.ف، اىل اخلدم��ة، وهم��ا، خ��ط )عمارة - وا�س��ط حراري��ة( والذي 
انف�سل ب�س��بب �سقوط احد االأبراج، وخط )هارثة حرارية - عمارة( 
الذي انف�س��ل ب�س��بب �س��قوط ت�س��عة ابراج يف منطقة قلعة �س��الح، 
ب�س��بب �سوء االحوال اجلوية وهبوب رياح �سديدة منت�سف اال�سبوع 

املا�سي.

بغداد – خا�س
اعلنت وزارة االعمار واال�س��كان والبلديات العامة اأن "�رشكة املعت�سم 
العامة للمقاوالت االن�س��ائية احدى ت�سكيالت الوزارة توا�سل انتاجها 
الرواف��د والركائ��ز اخلر�س��انية باأحدث املوا�س��فات الفنية اخلا�س��عة 
للفحو�سات املختربية وباأ�سعار تناف�سية لال�سهام يف اجناز امل�ساريع 
اخلدمي��ة بالبالد. وقال بي��ان للوزارة تلقت وكالة )اجلورنال( ن�س��خة 
منه اإن" املالكات الهند�س��ية والفنية توا�سل انتاج الركائز اخلر�سانية 
رغ��م االزمة املالية الت��ي متر بها البالد عن طريق املعامل الواقعة يف 
العا�س��مة بغداد وحمافظة الديوانية " وا�س��ار اىل ان" الوزارة م�ستمرة 
يف اجناز امل�س��اريع العمرانية للنهو�س بواقع البنى التحتية يف عموم 
الب��الد " وا�س��اف اأن" �رشك��ة املعت�س��م تق��وم بتجهي��ز جمي��ع انواع 
املنتج��ات اخلر�س��انية باملدة الزمني��ة املطلوبة للم�س��اهمة يف اجناز 

امل�ساريع اخلدمية يف عموم املحافظات" .

بغداد – خا�س
 ك�س��فت وزارة النق��ل عن ن�س��بة انخفا���س تخ�سي�س��اتها املالية لعام 
400 ملي��ون  2015 مقارن��ة باالع��وام ال�س��ابقة حي��ث و�س��لت اىل 
دين��ار يف حن كانت لعام 2012 ترلي��ون و600 مليون دينار. وذكر 
بي��ان لل��وزارة اطلعت عليه )اجلورن��ال( مرفق معه ج��دول يبن ارقام 
التخ�سي�س��ات لل�س��نوات املا�س��ية ومنه��ا ال�س��نة االخ��رية يف وزارة 
النقل يحدث �س��كل فرق وا�س��ح وكبري يف مقدار التخ�س��ي�س و التمويل 
".  وا�سار اىل ان " اجلدول يبن حجم التحديات امام الوزارة يف عام 
2015 و 2016 وبالرغ��م من ذلك متكنت الوزارة وال�رشكات التابعة 
لها من زيادة خدماتها وتطوير قدراتها الب�رشية واخلدمية ومتكنت من 

حتقيق ارباح للدولة.

لندن - متابعةالبصرة – خاص

اسعار 
العمالت

1275139 1,5802963,579498 1,2282901,533 27 291137
دينار اردنيدينار بحرينيدرهم إماراتيريال سعوديجنيه مصريتومان ايرانيجنية استرلينييورودوالر امريكي ليرة سوريةليرة لبنانية دينار كويتي 

اول  ت�سدير  املهدي  عبد  ع��ادل  النفط  وزي��ر  اعلن 
�سحنة من املكثفات "الغاز ال�سائل " اىل اخلارج عرب 
ام ق�رش. وذكر عبد املهدي يف بيان �سحفي  ميناء 
انه من املفرح ت�سدير اول  اطلعت عليه )اجلورنال( 
اخلارج  اىل   " ال�سائل  "الغاز  املكثفات  من  �سحنة 
الت�سديرية  ال�سحنة  كمية  حيث  ق�رش  ام  ميناء  عرب 
تقدر بع�رشة االف قدم مكعب قيا�سي عاداً هذه ثمرة 
النفط  وزارة  يف  الوطنية  للكوادر  امل�سرتكة  اجلهود 
وتابع  وميت�سوبي�سي".  �سل  �رشكتي  مع  بالتعاون 
وامل�ستقبلية  االآنية  خططها  عرب  ال��وزارة  هدف  ان" 
هو اال�ستثمار االمثل للرثوة الهيدروكربونية وزيادة 

اىل  الغازية  ال��رثوة  من  املالية  االي��رادات  وتعظيم 
جانب ت�سدير النفط اخلام". وكان مدير اعالم �رشكة 
غاز الب�رشة �سعالن الدراجي قد ك�سف عن تفا�سيل 
اخلارج  اىل  ت�سديرها  املقرر  االوىل  الغاز  �سحنة 
مبينا ان "ال�سحنة تبلغ 10االف مرت مكعب و�ست�سدر 
اىل دول جمل�س التعاون اخلليجي ". وكان املتحدث 
با�سم مديرية املوانئ العراقية اأمنار ال�سايف قد اكد 
�سحنة  بت�سدير  احتفاال  �ستقيم  املديرية  ان  �سابقًا 
بنمية،  ناقلة  منت  على  �ستنقل  التي  ال�سائل  الغاز 
املوانئ  قدرات  تطور  تعك�س  "اخلطوة  هذه  م�سيفا 
العراقية يف ت�سدير امل�ستقات النفطية. فيما و�سف 
لرئي�س  االقت�سادي  امل�ست�سار  �سالح  حممد  مظهر 
الوزراء ت�سدير اول �سحنة من الغاز املكثف للخارج 

باداء  م�سيدا  االقت�ساد،  لتنويع   " االوىل  ب�"ال�رشارة 
يف  �سالح  وذك��ر   . الكبري  وتقدمها  النفط  وزارة 
يف  وخبري  اقت�سادي  كمحلل  "انا  �سحفي  ت�رشيح 
م�ستقبل اقت�ساد العراق اجد يف خطوة ت�سدير الغاز 
اخلطوة ال�سحيحة االوىل بتنويع االقت�ساد من خالل 
الذي  الغاز  وخ�سو�سا  الطبيعية،  امل�سادر  تنويع 
ما  االخرية  �سنة   80 مدى  وعلى  يحرق  �سابقا  كان 
قيمته }ع�رشة مالين دوالر{ من الغاز امل�ساحب 
 ." للرثوة  خ�سارة  تعد  وهذه  النفط  ا�ستخراج  لعملية 
وا�ساف ان " هذه اخلطوة االوىل بعد تا�سي�س �رشكة 
الغازات  من  ن��وع  بت�سدير  والقيام  الب�رشة  غ��از 
ال�رشارة  وتعد   ، البانزين  مل��ادة  امل�سابهة  املكثفة 
تنويع  اىل  ننتقل  ثم  ومن  االقت�ساد  لتنويع  االوىل 

ت�سدير م�ستقات النفط ومن ثم االنتقال اىل خمتلف 
وال�سناعة  الزراعة  منها  امل�سادر  لتنويع  املجالت 
حت�سب  ايجابية  ���رشارة  اخلطوة  هذه   " ان  واكد   ."
اىل وزارة النفط والتقدم الكبري الذي احرزته ب�سمت 
مالين  اربعة  نحو  ينتج  ال��ع��راق   " ان  اىل  م�سريا 
و700 الف برميل من النفط وال�سادرات بلغت نحو 
ثالثة مالين و900 الف برميل وهو اعلى من الرقم 
املخ�س�س باملوازنة حيث حدد كمية ت�سدير ت�سل 
اىل ثالثة مالين 600 الف برميل اي بزيادة 300 
اىل  وا�سار   ." باملوازنة  املخ�س�س  عن  برميل  الف 
انه " جمرد ان تتح�سن ا�سعار النفط فالعراق �سيكون 
وخمتلف  املالية  الناحية  من   ، كبرية  انتقالة  يف 

التوجهات االخرى ".

عبد المهدي: 
تصدير الغاز السائل سيعظم االيرادات المالية

بغداد – خاص

العمل : 10 نيسان المقبل استقبال 
طلبات مستفيدي الحماية االجتماعية

بغداد – خا�س
اعلنت هيئة احلماية االجتماعية موعد واآلية ال�س��مول للم�س��تفيدين 
بقان��ون احلماي��ة االجتماعية اجلدي��د رقم 11 ل�س��نة 2014 الذي 
يعتم��د معي��ار خ��ط الفق��ر كاأ�س��ا�س يف ا�س��تهداف اال���رش الفقرية. 
وقال املتحدث با�س��م الهيئة عمار منع��م يف ت�رشيح مكتوب تلقت 
)اجلورن��ال( ن�س��خة من��ه : ان الهيئة ح��ددت ي��وم 10/4/2016 
موع��دا ال�س��تقبال الطلبات من خ��الل اللجان الفرعية ح�س��ب حمل 
�سكن املواطن ويت�سمن الطلب ا�ستمارة التقدمي التي ميكن احل�سول 
عليه��ا عن طري��ق املوق��ع االلكرتوين لل��وزارة او ع��ن طريق وحدة 
االدخ��ال يف اللج��ان الفرعي��ة للحاالت اخلا�س��ة ملن يتع��ذر عليه 
احل�س��ول عل��ى ا�س��تمارة التقدمي م��ن املوقع االلكرتوين. وا�س��اف 
ان "الطلب��ات يتم ادخالها يف اق�س��ام احلماية االجتماعية لدائرتي 

)احلماية االجتماعية للرجل واملراأة( 


