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اقتصاديات العراق

50% تخفيض أسعار تذاكر مدينة العاب الزوراء في بغدادبغداد تحدد نسبة لشراء الحنطة من إقليم كردستان 

قررت الأمانة العامة ملجل�س الوزراء، حتديد ن�س��بة 
%70 ل�رشاء القمح من اإقليم كرد�س��تان، يعني ان 
الف��اح الواحد اذا كان ميتل��ك 10 اأطنان من القمح 
فاإن وزارة الزراعة يف بغداد ت�س��ري �س��بعة اأطنان 

منها فقط.
وقال م�سدر يف جمل�س الوزراء اإقليم كرد�ستان، انه 
لإيج��اد حل لهذه امل�س��كلة، قد جمل�س وزراء الإقليم 
اجتماع��ًا عاجًا مع اجله��ات املعنية بهذا املجال، 

ومت خماطب��ة احلكومة الحتادي��ة يف بغداد غري ان 
حماولتنا مل تاأِت بنتيجة تذكر.

واأعلنت ال�رشكة العامة للموانئ العراقية عن و�سول 
50 الف طن من احلنطة اىل ام ميناء ام ق�رش يف 

حمافظة الب�رشة اق�سى جنوب الباد.
وذك��ر بيان �س��ادر ع��ن ال�رشكة ان مين��اء اأم ق�رش 
ا�س��تقبل الباخرة نوربرن�س التي ر�ست على ر�سيف 
10 ال�سايلو حمملة ب� 50000 طن حنطة م�ستورد 
حل�س��اب وزارة التج��ارة �س��من مف��ردات البطاق��ة 

التموينية.

اعلن��ت ادارة مدينة العاب الزوراء عن اجراء تخفي�س��ات 
ت�سل اىل %50 يف ا�سعار تذاكر جميع اللعاب مبنا�سبة 
ب��دء العطلة ال�س��يفية وقرب حل��ول عيد الفط��ر املبارك 

اعتبارا من اجلمعة.
وقالت املدينة يف بيان انها "قررت اجراء تخفي�سات يف 
ا�س��عار تذاكر جميع اللعاب وب�سمنها اللعبة الفعوانية 
)�س��كة املوت( ت�س��ل اىل حوايل )%50( اعتبارا من اول 
اأم�س لف�س��ح املجال امام ال�رش البغدادية لق�ساء اأوقات 

جميلة وم�سلية يف اروقة هذا املرفق الرفيهي".
واأ�ساف البيان ان "هذا القرار ياأتي مبنا�سبة بدء العطلة 
ال�س��يفية وحل��ول �س��هر رم�س��ان املبارك وانت�س��ارات 
اجلي�س العراقي البا�سل والقوات المنية واحل�سد ال�سعبي 
على الزمر الرهابية يف مدينة الفلوجة وقرب حلول عيد 

الفطر املبارك".
واأ�س��ار البيان اإىل " ن�س��ب عدد من اللعاب اجلديدة يف 
املدينة ت�س��اف اىل اكرث من )40( لعبة حديثة تنا�س��ب 
جمي��ع العم��ار مت تهيئتها ل�س��تقبال اأه��ايل بغداد اىل 

جانب اأماكن ال�سراحة واملطاعم واخلدمات العامة".

العراق مجبر على ايجاد مصادر مالية بديلة عن النفط 

)الجورنال(: شروط البنك الدولي ستعالج  نواب وخبراء لـ
األخطاء الحكومية السابقة 

الكناين،  احمد  النيابية  القت�ساد  ك�سف ع�سو جلنة 
الخطاء  �ستعالج  ال��دويل  النقد  �سندوق  �رشوط  اأن 
ال�سابقة.  ال�سنوات  خال  احلكومة  بها  مرت  التي 
و�سعت  ال��دويل  البنك  ���رشوط   " الكنانيان  وق��ال 
لرفع  ال�سحيح  النهج  على  ال��ع��راق��ي��ة  احل��ك��وم��ة 
ال�رشوط  "هذه  ان  اىل  لفتا  القت�سادي"،  امل�ستوى 
احلكومة  بها  م��رت  التي  احلكومة  اخطاء  عاجلت 
"ا�ستام  ان  وا���س��اف،  ال�سابقة".  ال�سنوات  خ��ال 
اجتاه  ح�سب  ل�سوابط  خا�سعة  ب�رشوط  القرو�س 
يحدد  من  هو  ال��دويل  البنك   " ان  موؤكدا   ،" القر�س 
اجتاه القرو�س". يذكر ان اللجنة املالية الربملانية 
النقد  �سندوق  قر�س  �سابق،  وقت  يف  عدت، 
و�سيلة اإنعا�س لاقت�ساد 

العراقي.
قر�س  الربملانية،  املالية  اللجنة  ع��دت  ب��دوره��ا 
العراقي. لاقت�ساد  اإنعا�س  و�سيلة  النقد  �سندوق 
وقال ع�سو اللجنة م�سعود حيدر، اإنه “وفقا للد�ستور 
العراقي تكون ح�سة الإقليم من قر�س �سندوق النقد 
الأمر  “لكن هذا  القر�س”، مردفا  %17 من  الدويل 
يحمل جوانب �سيا�سية، لذا يجب مناق�سته يف جمل�س 
الوزراء، كونه يحتاج اىل تباين بني حكومتي بغداد 

وكرد�ستان”.
اأي  على  يحتوي  ل  “القر�س  اأن  حيدر،  واأ���س��اف 
خماطر، اإمنا على العك�س اأنه يحمل جوانب ايجابية 
كثرية، منها دعم احلكومة الحتادية وت�سجعها على 
اخلا�س،  القطاع  وت�سجيع  القت�سادي  الإ�ساح 
املعايري  وف��ق  امل��وازن��ة  قانون  ت�رشيع  عن  ف�سا 
الدولية". ولفت ع�سو اللجنة اىل، اأن “القر�س مل يرد 

فيه ذكر ح�سة املحافظات منه”.
زاهر  الوطني  التحالف  عن  النائب  لكن 
ال��ع��ب��ادي ي���رى غري 

الدويل  النقد  �سندوق  قر�س  �رشوط  ان  ويقول  ذلك 
املواطن  بفر�س �رشيبة دخل على  �ستلزم احلكومة 

وموؤ�س�سات الدولة.
دخل  �رشيبة  هناك  "�ستكون  انه  العبادي،  وق��ال 
بع�س  الغاء  و�سيتم  العام،  القطاع  موؤ�س�سات  على 
املخ�س�سات مثل الزوجية والطفال، لن ال�سندوق 
الدويل يعد تلك املخ�س�سات مبالغ زائدة من �ساأنها 

ان توفر اموال للدولة لأجل �سد هذا القر�س".
يعتمد  الدويل  النقد  "�سندوق  ان  العبادي  واو�سح 
قر�سا  تطلب  دول��ة  لأي  وح�سابية  مالية  معايري 
للدولة  �سيت�سنى  املعايري،  لتلك  منه، وبالتايل وفقا 
تلك  بتنفيذ  التزامها  خال  من  لحقا  القر�س  رد 

املعايري".
كما ا�ساف باأنه "هناك م�رشوفات اخرى �ستخ�سع 
املحروقات  بدعم  تتعلق  ال��دويل  القر�س  ل�رشوط 
التي  املخ�س�سات  بع�س  او  التموينية،  والبطاقة 
متنح للموظفني من قبل موؤ�س�سات الدولة، وان اتخاذ 
الدويل  النقد  �سندوق  �رشوط  لتنفيذ  الجراءات  تلك 
اق��رت  م��ن  ه��ي  لنها  احلكومة،  �ساحية  م��ن  ه��و 
�رشف تلك الموال دون احلاجة لخذ 
موافقة الربملان"، 

م�سريا اىل ان "احلكومة تقر بحاجتها لوفورات مالية 
لتتمكن من مواجهة الزمة القت�سادية وادامة زخم 
املوظفني  روات��ب  وتوفري  الره��اب  �سد  املواجهة 
بذلك  مت�سي  ان  لها  ولبد  اخلا�س،  القطاع  ودعم 
ب�سبب  مالية  اأزم��ة  من  ال��ع��راق  ويعاين  الجتاه". 
داع�س وي�سعى  النفط واحلرب على  اأ�سعار  انخفا�س 
كما  اإيراداته.  تقل�س  بعد  دويل  دعم  على  للح�سول 
على  دخلها  من  باملئة   95 يف  تعتمد  احلكومة  اأن 

الواردات النفطية للباد.
انطوان،  با�سم  القت�سادي  اخلبري  اأكد  ناحيته  من 
اأم�س انخفا�س اأ�سعار النفط العاملية ت�سبب انكما�س 
"القطاع  اإن  ان��ط��وان،  وق��ال  العراقي.  القت�ساد 
النفطي يعترب العمود الفقري لقت�ساد العراق، وهو 
"عند  انه  مبينا  املوازنة"،  متويل  يف  عليه  املعول 
ذلك  يوؤثر  العمالية  النفط  ا�سعار  وارتفاع  انخفا�س 

على املوازنة الحتادية".
على  جمرب  احلالة  ه��ذه  يف  "العراق  اأن  واأ���س��اف، 
املوازنة،  عجز  ل�سد  اأخ��رى  م�سادر  عن  التفتي�س 
ولفت  الأخرى".  املواد  اإيرادات  وزيادة  كالقرا�س 
وانخفا�س  ارتفاع  عند  "بالتايل  اأن��ه  اىل،  اخلبري 
املوازنة  يف  عجز  باأحداث  وت�سببها  النفط  ا�سعار 
وتاأخرها، فاأن القطاع القت�سادي العراقي �سي�ساب 

بالنكما�س"

بغداد ــ سعد جاسم 

مجموعة اليورو في مواجهة 
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التجارة: تسويق مليوني طن من الحنطة 

توجيه حكومي بتسهيل انجاز المعامالت 
التقاعدية ومنع تأخيرها

بارزاني من "سان ستراسبورك":

 حكومة االقليم تدعم تواجد 

الشركات الروسية في كردستان

اعلن��ت وزارة التجارة، ان كميات احلنطة امل�س��وقة له��ذا العام بلغت ما 
يق��ارب املليوين طن، م�س��رية اىل ان الكميات امل�س��وقة يف املحافظات 

التي مازالت ت�ستلم النتاج املحلي لغاية اليوم )١٨٢٣٥٩( األف طن.
وق��ال مدي��ر ع��ام ال�رشك��ه العامة لتج��ارة احلب��وب هيثم اخل�س��ايل ان 
“الكمي��ات امل�س��وقة م��ن احلنطة املحلية مب��ا فيها حمافظ��ات اقليم 

كرد�ستان بلغت )١٩٩٨٣٤٨( طن من احلنطة باأنواعها”.
واأو�س��ح اخل�س��ايل ان “هذا العام �س��هد جمموعة من اليجابيات متثلت 
يف جوده احلنطة امل�ستلمة من حيث الوزن النوعي واملوا�سفة”، م�سريا 
اىل ان اللجن��ة العليا للت�س��ويق كانت قد اتخذت قرارا باإيقاف الت�س��ويق 
يف حمافظ��ات الو�س��ط واجلنوب والإبق��اء على بع���س املراكز يف بابل 

لغاية نهاية الدوام الر�سمي ليوم ام�س الربعاء”.
واأ�ساف اخل�سايل ان “املراكز الت�سويقية يف حمافظات كركوك و�ساح 
الدين وحمافظات اقليم كرد�ستان توا�سل عمليه ا�ستام احلنطة بوترية 
عالية حيث بلغت الكميات امل�س��وقة يف املحافظات التي مازلت ت�ستلم 

النتاج املحلي لغاية اليوم )١٨٢٣٥٩( الف طن”.

وجه رئي�س جمل�س الوزراء حيدر العبادي، دائرة التقاعد العامة باتخاذ 
جمموع��ة اج��راءات لإنه��اء املعام��ات التقاعدي��ة جلمي��ع املتقاعدين 

ب�رشعة ومنع الزدحام.
وق��ال بيان ملكت��ب رئي�س جمل���س ال��وزراء ان "العبادي وج��ه باتخاذ 
جمموع��ة من الجراءات لكمال املعام��ات التقاعدية بعد اطاعه على 
�س��ور لأ�س��اتذة جامعي��ني يف الب���رشة"، م�س��رياً اىل ان "رئي�س جمل�س 
الوزراء وجه بالت�س��ال بالأ�س��تاذ علي الها�س��مي الذي ظهرت �س��وره 
يف جمموع��ة من املواقع وهو ينتظر يف دائرة التقاعد واكمال معاملته 

التقاعدية مع 20 ا�ستاذ جامعي".
واأ�س��اف البيان ان "مكتب رئي�س جمل�س الوزراء ات�س��ل برئي�س جامعة 
الب�رشة لت�سهيل اجراء املعامات التقاعدية لاأ�ساتذة ومت التن�سيق بينه 
ورئي���س هيئة التقاعد العامة على تخ�س��ي�س موظفني من دائرة تقاعد 
الب�رشة يكون مقر عملهم يف جامعة الب�رشة لأيام حمددة من ال�سبوع 
لكمال املعامات التقاعدية يف اجلامعة"، لفتًا اىل "الت�س��ال بدائرة 
التقاع��د العام��ة لتخ��اذ جمموع��ة اج��راءات يف دائرة تقاع��د الب�رشة 
وبقي��ة املحافظات عل��ى اأن تكون اإنه��اء املعام��ات التقاعدية جلميع 

املتقاعدين ب�رشعة ومنع الزدحام وبجدولة للمراجعني".

قال رئي�س وزراء اإقليم كرد�س��تان نيجريفان بارزاين، ان حكومته تدعم 
تواجد ال�رشكات الرو�سية لا�ستثمار يف جميع القطعات يف الإقليم.

وذكر بيان �س��ادر عن رئا�س��ة الإقلي��م، ان بارزاين اجتم��ع اأم�س الول 
ويف اطار زيارته ملدينة "�س��ان �سرا�س��بورك" يف رو�سيا مع اليك�سندر 
نوفاك وزير الطاقة الرو�س��ي. واأ�ساف البيان انه "يف الجتماع، اأعرب 
وزي��ر الطاق��ة الرو�س��ي عن �س��عادته لزيارة وف��د القليم لرو�س��يا واكد 
عل��ى �رشورة تطوير العاقات القوية القدمية والتي كانت جتمع �س��عب 
وحكومة اقليم كرد�س��تان ورو�س��يا، و�سكر م�ساركة وفد اقليم كرد�ستان 
يف املنتدى القت�س��ادي العاملي املنعقد يف مدينة �س��ان �سرا�س��بورك 
برو�س��يا". ونقل البيان عن وزير الطاقة الرو�سي، قوله ان "حقل الطاقة 
يف اقلي��م كرد�س��تان وبقي��ة املجالت الخ��رى، ل بد ان يت��م تطويرها 
وان رو�س��يا تتمن��ى م�س��اركة �رشكاته��ا يف تطوي��ر قط��اع الطاقة يف 
اقليم كرد�س��تان وان يكون لها اي�س��ا دور يف تطوير الواقع الجتماعي 
واخلدم��ات خلدم��ة املجتمع الكرد�س��تاين". وبح�س��ب البيان فقد �س��كر 
رئي���س وزراء اقلي��م كرد�س��تان حفاوة ال�س��تقبال و�س��لط ال�س��وء على 
العاقات التاريخية التي جتمع الطرفني واأعرب عن �س��عادته للعاقات 
الثنائي��ة احلالية بني اقليم كرد�س��تان ورو�س��يا والت��ي ميكن تطويرها 
يف العديد من املجالت. وتابع البيان ان "رئي�س الوزراء قدم ملخ�س��ا 
حول الو�سع يف كرد�ستان والزمة املالية واحلرب �سد ارهابيي داع�س 
وق��دوم عدد كبري من الاجئني والنازحني الهاربني من بط�س الرهاب 
لقليم كرد�س��تان و�سكر احلكومة الرو�س��ية لتقدميها الدعم وامل�ساعدان 
لقلي��م كرد�س��تان". وق��ال ب��ارزاين ان "حكوم��ة القليم تدع��م تواجد 
ال���رشكات الرو�س��ية يف اقليم كرد�س��تان لا�س��تثمار يف جم��ال الطاقة 

وقطاعات اخرى وان ي�ستفيد اقليم كرد�ستان من التجربة الرو�سية".

بغداد ــ متابعة بغداد ــ متابعة

التي  املبالغ  قيمة  ان  عن  العراقية  النفط  وزارة  ك�سفت 
مليار  اىل  ت�سل  للعمل  بيجي  م�سفى  لإع��ادة  حتتاجها 
ون�سف املليار دولر ويف الوقت الذي توقعت فيه ت�سغيل 
امل�سفى يف غ�سون �سنتني فقد او�سحت ان كوادرها ل 
ت�ستطيع البدء باإعادة التاأهيل يف ظل عدم تاأمني حميط 
امل�سفى. وقال وكيل وزارة النفط ل�سوؤون امل�سايف �سياء 

جراء  بيجي  مب�سفى  حلقت  التي  ال���رشار  ان  املو�سوي 
العمليات الع�سكرية التي �سهدتها ابان حتريره من تنظيم 
داع�س كبرية حيث حتتاج وزارة النفط لتهيئة هذا املبلغ 

بغية اعادته للعمل يف غ�سون �سنتني.
وا�ساف ا ان العمل ل ميكن البدء به من قبل كوادر وزارة 
حميط  تاأمني  ع��دم  ظل  يف  الدوليني  اخل��رباء  او  النفط 
احل�سد  وعنا�رش  المنية  القوات  ان  عن  ف�سا  امل�سفى 
ال�سعبي لزالت يف داخل امل�سفى تتمركز حلمايته من اي 

هجمات لاإرهابيني. من جانب اخر بحث رئي�س جمل�س 
وامل��دراء  الوكاء  مع  العبادي  حيدر  الدكتور  ال���وزراء 
املتعلقة  الع��م��ال  ج���داول  النفط  وزارة  يف  العامني 
انتاج  وزي��ادة  الكهرباء  وزارة  مع  والتعاون  بالت�سدير 
خال  وج��رى  الب�رشة.  غ��از  وبخا�سة  الطبيعي  الغاز 
الجتماع مناق�سة تف�سيلة للخطط وال�سراتيجيات لعمل 
النفطي للبلد  القطاع  الوزارة امل�ستقبلي والرتقاء بواقع 
التاأكيد  ومت  بتطوره.  ت�ساهم  التي  امل�ساريع  وا�ستكمال 

والتي  القت�سادية  اجلدوى  ذات  بامل�ساريع  ال�سري  على 
العقبات  كافة  وتذليل  وزيادته  النتاج  باإدامة  ت�ساهم 
ال��ق��رارات  م��ن  جمموعة  ات��خ��اذ  ج��رى  كما  لكمالها. 
الطبيعي  الغاز  انتاج  بزيادة  ت�ساهم  التي  والتوجيهات 
والنهو�س بهذه امل�ساريع وبالأخ�س غاز الب�رشة. وجرت 
مناق�سة عدد من املوا�سيع املدرجة على جدول العمال 
الكهرباء  وزارة  مع  والتعاون  بالت�سدير  تتعلق  والتي 

وخطوط النابيب واتخاذ الجراءات املنا�سبة ب�ساأنها.

النفط: كلفة اعادة تأهيل 
مصفى بيجي تصل الى مليار ونصف المليار دوالر

بغداد ــ  متابعة

المركزي: بيع 3 آالف دوالر بدال عن 
5 آالف للراغبين في السفر

وج��ه البنك املركزي العراقي، اأم�س، بتقليل كميات بيع العملة الجنبية من 
الدولر المريكي للراغبني بال�سفر اىل خارج الباد.

واو�سح البنك يف بيان موجه اىل امل�سارف املجازة كافة و�رشكات التحويل 
امل��ايل كافة و�رشكات التو�س��ط لبيع و�رشاء العم��ات الجنبية كافة” تقرر 
قيامكم ببيع مبلغ 3 الف دولر بدًل من 5 الف دولر للمواطنني الراغبني 
يف احل�س��ول على ال��دولر لتغطي��ة م�رشوفاتهم يف اخلارج بعد ا�س��تكمال 

كافة امل�ستم�سكات املطلوبة مبوجب التعليمات النافذة”.

اسعار العمالت 
االجنبية بالدينار

127.6133 1,7243203,915500 1,3253171,646 303,1330.727
دينار اردنيدينار بحرينيدرهم إماراتيريال سعوديجنيه مصريتومان ايرانيجنية استرلينييورودوالر امريكي ليرة سوريةليرة لبنانية دينار كويتي 


