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االربعاء

اقتصاديات العراق

مصر للطيران تسير رحلة رابعة من بغداد إلى القاهرةبارجات الطاقة التركية تعود إلى العمل لتغذية البصرة بالكهرباء

 اأعلن حمافظ الب�رصة ماجد الن�رصاوي الثالثاء عن عودة 
بارج��ات الطاقة الرتكي��ة اىل العمل بعد توقفها ل�ساعات 
مع��دودة. وذك��ر بي��ان �س��ادر ع��ن املكت��ب الإعالم��ي 
للمحافظ��ة ان الن���رصاوي “توجه اىل مين��اء ابو فلو�س، 
عل��ى راأ���س ق��وة امني��ة كب��رة، حل��ل م�سكل��ة البارجات 
الرتكي��ة الت��ي توقف��ت ام���س عن العم��ل ب�س��كل مفاجئ، 
الب���رصة”.  يف  الكهربائي��ة  بالطاق��ة  باأزم��ة  وت�سبب��ت 

وا�ساف ان “البارج��ات الرتكية املولدة للكهرباء عادت 
للعم��ل وتغذي��ة حمافظ��ة الب���رصة، بعد تهدي��د املحافظ 
باإنه��اء خدماته��ا وطردها اىل خ��ارج الب��الد”. وكانت 
وزارة الكهرب��اء ق��د اعلن��ت ي��وم الثن��ن ع��ن ان �رصكة 
كارك��ي الرتكي��ة اأوقف��ت املتعاق��دة م��ع وزارة الكهرباء 
عمل بارجاتها الثالث الرا�سية يف موانئ الب�رصة، والتي 
تزود منظوم��ة الطاقة الكهربائية بطاق��ة قدرها )٤١٠( 
ميغاواط يتم منحها اىل حمافظة الب�رصة، ب�سبب الديون 

التي بذمة الوزارة لل�رصكة الرتكية.

 ترف��ع �رصك��ة "م���رص للط��ران" ع��دد رحالته��ا م��ن 
القاه��رة اإىل بغ��داد اإىل اأرب��ع رح��الت اأ�سبوعيا قريبا 
عل��ى �س��وء تغطي��ة الإقب��ال املتزاي��د عل��ى رح��الت 
ال�رصك��ة واحلج��وزات الكب��رة املتوقعة خ��الل ف�سل 
ال�سي��ف، رغبة يف زيارة املقا�سد ال�سياحية ورحالت 
الرتانزي��ت اإىل ال��دول الأوروبي��ة والإفريقي��ة وفق ما 
ق��ال املدي��ر الإقليم��ي ملكت��ب "م���رص للط��ران" يف 

بغ��داد اأحمد ال�سي��د. وق��ال ال�سي��د ان "ال�رصكة جمعت 
عل��ى اإفطار رم�س��اين جمموع��ة ال���رصكات ال�سياحية 
املتناف�س��ة و���رصكات الط��ران العربي��ة يف الع��راق، 
اإ�ساف��ة اإىل اخلط��وط اجلوي��ة العراقي��ة يف حماول��ة 
للتغل��ب على حال��ة التناف�س ال�سدي��دة ما بن �رصكات 
ال�سياحي��ة والطران التي تكتنفه��ا ممار�سات تخالف 
"التناف�س ال�رصيف"، منوها اإىل اأنه وفقا لنتائج اللقاء 
م��ع ال�رصكات، ف��اإن رحالتنا �ستك��ون حمجوزة طوال 

مو�سم ال�سيف".

)الجورنال(: القروض الصغيرة والمتوسطة  اقتصاديون لـ
الممنوحة للمواطنين ستعمل على تقليص معدالت البطالة 

الثالثاء على الجراءات احلكومية   اثنى خرباء ام�س 
ما  للمواطنن  ومتو�سطة  �سغرة  قرو�س  تقدمي  يف 
�سيعمل بالتاأكيد على تقلي�س معدلت البطالة وتقدم 
القت�ساد  انعا�س  يخدم  مبا  املجالت  من  العديد 

العراقي وتطوره.
 واكد اخلبر القت�سادي با�سم انطوان اطالق قرو�س 
امل�ساريع ال�سغرة خللق فر�س عمل وا�سعة وتقلي�س 
املحلية  ال�سناعة  منتجات  توفر  البطالة ف�سال عن 
القرو�س  بتوزيع  امل�ستوردة، مطالبا  بدل  ال�سوق  يف 
انطوان  وق��ال  الف�ساد.  ع��ن  بعيداً  ع��ادل  ب�سكل 
ان  )اجلورنال(  ورد  بت�رصيح 
)اط������الق 

املحلي  لالقت�ساد  دعما  ي�سكل  ال�سغرة  امل�ساريع 
ان  عن  ف�سال  كبرة  عاملة  اي��اد  اىل  يحتاج  لكنه 
اىل  حتتاج  ول  معقد  وغ��ر  �سهال  يكون  متويلها 
ان  وا�ساف  كبرة(.  ام��وال  روؤو���س  ول  م�ستلزمات 
)امل�ساريع تكون على �سكل ا�رصية ومنزلية وت�سكل ما 
الناجت  70 باملئة يف عملها من  اىل   60 يقارب من 
ولذلك  متويلها  ب�ساطة  اىل  ا�سافة  الجمايل  املحلي 
لتلك  البنك املركزي  مت تخ�سي�س ترليون دينار من 
واو�سح  الهلية(.  امل�سارف  طريق  عن  امل�ساريع 
فر�س  خلق  على  تعمل  �سوف  )امل�ساريع  ان  انطوان 
عمل وا�سعة وتقلي�س البطالة وتوفر العملة ال�سعبة 
ا�سافة اىل ملء ال�سواق مبنتجات ال�سناعة املحلية 
بدل امل�ستوردة(. مو�سحا انه )مل يتم حتديد ال�رصوط 
انتاج  على  تعتمد  ان  يف�سل  لكن  للقرو�س  املطلوبة 
الداخل والتي توفر  املواد الولية املتوفرة يف 
ام��ان��ة اك��رب وك��ذل��ك تغني 
ع�������ن 

ال�سحية  ال�����رصوط  توفر  ان  عن  ف�سال  ال�ستراد 
جميعها  الولية  واملعاير  البيئية  وامل�ستلزمات 
على  العتماد  اج��ل  من  الوطنية  للم�سلحة  ت�سب 
النتاج املحلي(. وا�سار اىل ان )ال�سمانات التي تقدم 
من جهة امل�ستحق لبد من وجودها ل�سمان امل�رصوع 
او  واطئة  باأ�سعار  تكون  ان  يف�سل  وج��دت  اذا  ذات��ه 
�رصوط  وجود  عدم  او  البتعاد  وينبغي  فوائد  بدون 
ار���س(.  قطعة  او  دار  بطلب  تتمثل  التي  تعجيزية 
القرو�س  لطالق  معدودة  اياما  )هناك  ان  وا�ساف 
لن املبالغ املخ�س�سة موجودة وعلى اللجنة املكلفة 
التنظيمية(.  العملية  اليات لباقي  ان جتتمع وتو�سع 
مليون   50 بنحو  يكون  للفرد  )القر�س  ان  واو�سح 
امل�رصوع  ان  وجد  اذا  املبلغ  ذلك  يتجاوز  وقد  دينار 
جمز ويجري بن�سبة عالية(. وطالب انطوان )بتوزيع 
القرو�س ب�سكل عادل �سمن درا�سة اقت�سادية مبنية 

على ال�سفافية وبعيدة عن الف�ساد(.
ال�سوري  ماجد  القت�سادي  اخلبر  قال  ناحيته  من 
ان )البنك اطلق يف الول من متوز اجلاري 
م���ب���ادرة ال�����س��ن��دوق 

مبلغ  الهلية  امل�سارف  ومنح  لالقرا�س  الوطني 
ترليون دينار لقرا�س املواطنن ا�سحاب امل�ساريع 
الدن��ى  احل��د  يكون  ان  على  واملتو�سطة  ال�سغرة 
لالقرا�س ل يتجاوز مبلغ 50 مليون دينار(. وا�ساف 
ان )الفائدة املفرو�سة على القر�س ل�سالح امل�رصف 
ل�سالح  و  باللف   7 البنك  ول�سالح  باملئة   4 تبلغ 
خدمات  بالألف   4،15 و  بالألف   8 الكفالت  �رصكة 
م�رصفية ليكون مبلغ الفائدة تقريبا 5 باملئة ف�سال 
عن ان امل�سارف هي امل�سوؤولة عن التزام املواطنن 
بالقر�س ويدعمها البنك بذلك(، واو�سح ال�سوري ان 
)جميع املواطنن م�سمولن بالقر�س امل�رصوط بتوفر 
جتاريا  او  زراعيا  او  اقت�ساديا  كان  �سواء  امل�رصوع 
او خدميا دون حتديد والذي يقّيم من جلان م�رصفية 
يراه  ما  م�رصف  كل  فر�س  مع  ال�ساأن  بهذا  خمت�سة 
او  موظف  كفيل  كان  �سواء  القر�س  ل�سمان  منا�سبا 
�سمانات عقارية او �سمان امل�رصوع لنف�سه ان كان 

يت�سمن الت ومكائن تكنولوجية(.
بدوره �سدد اخلبر العقاري حيدر ال�سمري، على اهمية 
من  له  ملا  ال�سكان  قر�س  �سندوق  م�رصوع  دع��م 
اهمية بالغة يف توفر ال�سكن للمواطنن وامل�ساهمة 

بحل ازمة ال�سكن يف البالد.
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أربعة قرارات مالية اتخذتها خلية 
األزمة برئاسة العبادي

البنك المركزي يسحب إجازة 
شركتين لبيع الدوالر

مصرف الرافدين يفتتح فرعا 
جديدا له في بغداد

 تراأ�س رئي�س جمل�س الوزراء حيدر العبادي اجتماعا خللية الزمة. وذكر 
بي��ان للحكوم��ة العراقية ان املجتمعن قرروا فيم��ا يخ�س الدين العام 
الب��دء بت�سديد الديون الداخلية وو�س��ع خطة يف هذا الطار والعمل على 
تاأجيل اق�ساط نادي باري�س حلن النتهاء من التزامات العراق مبوجب 

ترتيبات ال�ستعداد الئتماين.
كم��ا اطلعت اخللية على اجراءات دف��ع م�ستحقات املقاولن والفالحن 
واتخ��ذت جمموعة تدابر تكفل ال�رصاع بعمليات الدفع. وتابعت اخللية 
اج��راءات اقرا���س امل�ساري��ع ال�سناعي��ة والزراعية وال�سكني��ة واطلعت 
عل��ى �س��ر العمل بعد ب��دء عمليات القرا���س الفعلية واهمي��ة التعريف 
به��ذا امل�رصوع للمواطنن الراغب��ن بالقرتا�س وتاأثره اليجابي على 
الو�سع القت�سادي. وتقرر ال�رصاع ب�رصف تخ�سي�سات �سبكة احلماية 

الجتماعية من قبل وزارة املالية، بح�سب البيان.
كم��ا مت التاأكي��د على ال���رصاع بتموي��ل التخ�سي�سات الالزم��ة لدامة 
م�ساري��ع الطاق��ة الكهربائي��ة بعد حت�س��ن جتهيزها للمواطن��ن والعمل 

املتوا�سل ل�ستمرار جتهيز املواطنن ب�سكل اف�سل.

اأعل��ن البن��ك املرك��زي، ع��ن �سح��ب اإج��ازة �رصكت��ن، عازي��ا ال�سب��ب مل��ا و�سفه 
مبخالفتهم��ا اجل�سيمة والأخ��رى ل�خيانتها الأمان��ة، فيما طالب التج��ارة باإلغاء 

�سهادة التاأ�سي�س املمنوحة لهما.
وق��ال البنك يف بي��ان تقرر �سحب اإجازة �رصكة عرب اخلليج للتو�سط يف بيع و�رصاء 
العمالت الأجنبية املمنوحة لها، م�سرا اىل ان ال�رصكة خالفت قواعد العمل وخانت 
الأمان��ة. وتاب��ع البنك، اأن ال�رصكة تعاقدت على نق��ل رواتب موظفي �سحة نينوى 
املقيم��ن يف اأربيل وا�ستح��وذت على تلك الرواتب بطريقة غر م�رصوعة، مبينا اأن 

املبلغ الذي مت ال�ستحواذ عليه هو 11 مليار و432 مليون و466 األف دينار.
واأ�س��اف البنك تقرر اأي�سا �سحب اإجازة �رصكة الأثل للتو�سط ببيع و�رصاء العمالت 
الأجنبي��ة نتيجة خمالفاته��ا اجل�سيمة ل�رصوط منح الإجازة فيم��ا يتعلق بقيامها 

باحلوالت اخلارجية اىل عوا�سم خمتلفة.
وطال��ب البن��ك من وزارة التج��ارة ب�اإلغاء �سه��ادة التاأ�سي���س املمنوحة من قبلكم 
وتزويدن��ا بكت��اب �سط��ب ا�سم ال�رصكة م��ن �سجالتك��م وتزويدنا مبح���رص وكتاب 

الت�سفية امل�سدقن.

 اعلن م�رصف الرافدين يوم الثالثاء عن افتتاح فرعه اجلديد يف �سارع 
حيفا ببغداد ملزاولة ن�ساطه امل�رصيف وتقدمي اخلدمات للمواطنن.

وق��ال املكت��ب العالمي للم�رصف يف بيان له، ان��ه مت افتتاح املبنى 
اجلدي��د يف �سارع حيفا بالقرب من مبن��ى وزارة العدل ببغداد بعد ان 

مت تاأهيله ب�سكل كلي.
واأ�ساف البيان ان امل�رصف و�سع خطة لتح�سن عمله بهدف الرتقاء 
مب�ست��وى اخلدم��ات املقدم��ة للمواطن��ن ومواكب��ة تط��ورات الأنظمة 

امل�رصفية احلديثة وا�ستخدام الإدارة اللكرتونية لذلك.

بغداد ــ متابعةبغداد ــ متابعة

اعداد  ارتفاع  عن  الثالثاء،  التخطيط،  وزارة  اعلنت   
 169.2% بن�سبة  القطارات  طريق  عن  امل�سافرين 
الب�ساعة  كمية  ان  اىل  م�سرة   ،2015 عام  خالل 

املنقولة باأجر انخف�ست بن�سبة 70.2%. 
يف  للوزارة  التابع  لالإح�ساء  املركزي  اجلهاز  وقال 
بلغ  باأجر  ال�سكك احلديد  "عدد م�سافري  ان  له  تقرير 
 146 مقابل   2015 عام  خالل  م�سافرا  الف   393

ن�سبتها  بلغت  بزيادة  اأي   2014 �سنة  م�سافر  الف 
نقل  اج��رة  "متو�سط  ان  اىل  م�سرا   ،"169.2%
دينار   11837 بلغ   2015 لعام  الواحد  امل�سافر 
بلغ  بانخفا�س   2014 عام  دينار   13473 مقابل 

ن�سبته 12.1%" .
ال�سفرية  الكيلومرتات  "عدد  ان  التقرير  واأ���س��اف 
�سنة  ك��م  م�سافر/  مليون   139 بلغت  املقطوعة 
عام  كم  م�سافر/  مليون   74 مقابل   2015 لعام 
ان  مبينة   ،"87.8% ن�سبتها  بلغ  وبزيادة   2014

"اليرادات املتحققة من نقل امل�سافرين باأجر بلغت 
 1.967 مقابل   ،2015 لعام  دينار  مليون   4.652
ن�سبتها  بلغت  وبزيادة   2014 لعام  دينار  مليون 

 ."136.6%
وتابع التقرير اىل ان "كمية الب�سائع املنقولة باجر 
بلغت 318 الف طن عام 2015 مقابل 1067 الف 
 ،"70.2% ن�سبته  بلغ  بانخفا�س   2014 عام  طن 
الب�سائع  نقل  من  املتحققة  "اليرادات  ان  مو�سحة 
مقابل   ،2015 ع��ام  دينار  مليون   3.316 بلغت 

بلغت  بانخفا�س   2014 دينار عام  7.021 مليون 
ن�سبته 52.8%". 

خالل  عانى  العراق  يف  احلديد  �سكك  قطاع  اأن  يذكر 
اإهمال  من  �سبقتها  التي  واحل��روب  الأخ��رة  احل��رب 
كبر، اإ�سافة اإىل قدمها فقد تعر�ست اأي�سا اإىل اأعمال 
اإىل  اأدى  الذي  الأمر   ،2003 ال�سلب والنهب بعد عام 
توقف حركة القطارات بن العا�سمة العراقية بغداد 
ن�ساطها  اأن تعاود  الأخرى، قبل  وجميع املحافظات 

من جديد عام 2008.

ارتفاع أعداد المسافرين عن 
طريق القطارات في العراق بنسبة %169.2

بغداد ــ متابعة   

الكهرباء تعلن إعادة خط ميرساد - ديالى 
إلى الخدمة

 اعلن��ت وزارة الكهرب��اء، عن اإعادة خط نقل الطاق��ة )مر�ساد - دياىل( اىل 
اخلدم��ة بعد اجناز اعمال �سيانة الأبراج امل�ستهدف��ة. وقال املتحدث با�سم 
ال��وزارة م�سعب املدر�س يف بيان اإن "امل��الكات الهند�سية والفنية العاملة 
يف املديري��ة العامة لنق��ل الطاقة الكهربائية الف��رات العلى اجنزت، ع�رص 
الي��وم، اعمال ال�سيان��ة لالأبراج الثالثة امل�ستهدفة يف خ��ط ا�ستراد الطاقة 
الكهربائي��ة )مر�س��اد - دي��اىل(، ومت اع��ادة اخل��ط اىل اخلدم��ة". واأ�ساف 
املدر���س، اأن "اعم��ال ال�سيانة بداأت �سب��اح هذا الي��وم ومت اإجنازها بزمن 
قيا�س��ي، واأعي��د اخل��ط اىل اخلدمة واأ�س��اف اىل منظومة الكهرب��اء الوطنية 
)٣٥٠( ميكاواط". وكانت وزارة الكهرباء اأعلنت، يف وقت �سابق من الثنن، 
اأنه��ا فقدت 350 مي��كاواط نتيجة اإطفاء خ��ط ا�ستراد الطاق��ة الكهربائية 
)مر�س��اد - دياىل(، مبينة اأن الإطفاء �سي�ستم��ر لغاية ع�رص اليوم.يذكر اأن 
ثالث��ة ابراج يف خط )مر�ساد – دياىل(  تعر�ست يوم اخلمي�س املا�سي اىل 

تفجر بعبوات نا�سفة اأدت اىل ت�رصر عدد من هذه الأبراج.
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126.7133 1,7243213,912500 1,3253151,668 293,1330.727
دينار اردنيدينار بحرينيدرهم إماراتيريال سعوديجنيه مصريتومان ايرانيجنية استرلينييورودوالر امريكي ليرة سوريةليرة لبنانية دينار كويتي 


