
 ه��ددت حمافظ��ات عراقي��ة عدي��دة م�ؤخ��را بايق��اف ام��داد 
منظ�م��ة الكهرب��اء ال�طني��ة بالطاق��ة م��امل ت��زد احلك�م��ة 
العراقي��ة ح�ص��تها يف وق��ت ي��زداد في��ه الطل��ب م��ع ارتفاع 
درج��ات احل��رارة اىل نح��� 50 مئ�ي��ة اال ان رئي���س ال�زراء 

العراقي قال ان هذا "ال�رصاع" غري مقب�ل.
وتق���ل وزارة الكهرباء اإن معدل جتهي��ز الطاقة بلغ اكرث من 
14 الف ميغاواط لت�صل اىل م�صت�ى غري م�صب�ق لكن اغلب 
املحافظات ال ت��زال تعاين من ترد يف امداد الكهرباء. ويقدر 
الطلب عل��ى الكهرباء يف العراق ب�15 األ��ف ميغاواط ويزداد  

كلما زاد الطلب.
وقال العبادي خالل تروؤ�ص��ه اجتماعا للهيئة العليا للتن�صيق 
بني املحافظات واملخ�ص���س لت�زيع الطاقة الكهربائية بني 
املحافظات اإنه يتعني "ايقاف ال�رصاع بني املحافظات على 
الطاق��ة الكهربائي��ة وااللت��زام باحل�ص���س املق��ررة ورف�س 

اتخاذ كل حمافظة قرار خا�س بها".
وتتهم حمافظات عديدة مثل كربالء وكرك�ك وزارة الكهرباء 
بعدم زيادة ح�ص��تها غري ان ال�زارة غالبا ما تلقي بالالئمة 

على وزارة النفط.
واك��د العبادي "الت�ج��ه اىل اجلباي��ة للكهرباء وال��ذي اثبت 
جناحه يف بع�س مناطق بغداد مع تزويد م�ص��تمر 24 �ص��اعة 
وتخفي���س بن�ص��بة 20 باملائ��ة من اال�ص��تهالك وه��ذا االمر 
�ص��يقلل من انفاق العائلة عل��ى الكهرباء الذي ت�رصفه نتيجة 

ا�صرتاكها بامل�لدات االهلية".
وينف��ق العراق على ملف الطاقة الكهربائية ما يقرب من 10 
ملي��ارات دوالر. وت�ص��ك� وزارة الكهرباء كث��ريا من عدم دفع 

امل�اطنني ف�اتري ال�رصيبة.
وتطرق العبادي اىل "ال�رصاع" على الكهرباء بني املحافظات 

قائال اإن "عدم التزام بع�س املحافظات باحل�ص�س ي�ؤدي 
اىل ت�رصر حمافظات اخرى وان العا�صمة 

بغداد اكرث املت�رصرين من 

عدم التزام بقية املحافظات وهذا امر مرف��س".
وابدى ا�ص��تغرابه م��ن "عدم دف��ع بع�س امل�ص���ؤولني لف�اتري 
الكهرب��اء" داعيا جميع امل�ص���ؤولني "ومبا فيه��م انا كرئي�س 

ال�زراء ان يك�ن�ا اول الدافعني جلباية الكهرباء".
وبعد نح� 13 عاما على �صق�ط النظام ال�صابق ال تزال م�صكلة 
الكهرب��اء مل حتل جذريا يف بلد ت�ص��ل فيه��ا درجات احلرارة 

اىل 50 درجة مئ�ية يف اأ�صهر ال�صيف.
وكان��ت وزارة الكهرب��اء، ق��د نا�ص��دت  احلك�م��ات املحلي��ة 
بااللت��زام بح�ص���س املحافظ��ات م��ن املنظ�م��ة ال�طني��ة 
يعر���س  االلت��زام  ع��دم  ان  اىل  ا�ص��ارت  وفيم��ا  للكهرب��اء، 
املنظ�مة اىل “الت�قف التام”، اكدت ت�رصر العا�ص��مة بغداد 

جراء هذه التجاوزات.
وذك��رت ال���زارة يف بي��ان، اأن��ه “يف ال�ق��ت ال��ذي ت�ص��هد 
منظ�م��ة الكهرباء ال�طنية حت�ص��نًا ملح�ظ��ًا، وانعكا�س هذا 
التح�ص��ن اإيجاب��ًا بزيادة �ص��اعات جتهيز الطاق��ة الكهربائية 
يف العا�ص��مة بغداد واملحافظات، فان عددا من املحافظات 
م�ص��تمرة  بالتج��اوز على ح�ص�ص��ها من الطاق��ة الكهربائية 
واأخذه��ا من ح�ص���س حمافظات اخرى وخا�ص��ة العا�ص��مة 

بغداد”.
املحافظ��ني  البيان،”ال�ص��ادة  بح�ص��ب  ال���زارة  ونا�ص��دت 
وجمال���س املحافظات ب�رصورة االلتزام بح�ص�ص��هم الي�مية 
م��ن الطاقة الكهربائية”، الفتة اىل ان “عدم االلتزام �ص��ي�ؤثر 
ب�ص��كل كبري على منظ�مة الكهرباء ال�طنية ورمبا يعر�ص��ها 

للت�قف التام”.
 واأ�ص��افت ال�زارة“عهدن��ا بال�ص��ادة املحافظ��ني وجمال���س 

حمافظاتهم على قدر كبري من حتمل امل�ص�ؤولية ك�ن 
الع��راق واحدا و�ص��عبه واحد”. ويعاين 

العراق منذ �صن�ات من 
نق���س 

كب��ري يف التي��ار الكهربائ��ي ي��زداد يف ف��رتات ال��ذروة يف 
ف�ص��لي ال�ص��تاء وال�ص��يف، حيث يبلغ القطع �صاعات، ما دفع 
بامل�اطن��ني اىل االعتم��اد على امل�ل��دات االأهلي��ة لتع�ي�س 

النق�س.
وكان رئي���س جمل���س ال���زراء حي��در العب��ادي، ق��د ا�ص��تبعد 
اخلمي���س، اإلغ��اء اجلباية، مبينا اأن اإلغائه��ا يعني عدم وج�د 
كهرب��اء، فيم��ا اأ�ص��ار اىل ان املتمكن��ني يتذرع���ن بحماي��ة 

الفقراء لدى املطالبة بتخفي�س اأج�ر الكهرباء.
وق��ال العب��ادي خ��الل لقاء متلف��ز بلجن��ة الطاق��ة ال�زارية 
ان "مت�ي��ل الكهرب��اء يكل��ف احلك�مة العراقي��ة اأكرث من 10 
مليارات دوالر �ص��ن�يا، م�ص��ريا اإىل وج�د اختناقات ب�صبكات 
الطاقة يف بع�س املحافظات ت�ؤدي اإىل حدوث م�ص��كالت يف 

اآلية الت�زيع".
وانتقد العبادي ما و�ص��فها ب�"�ص��يحات االأغنياء الذين قال 
اإنهم ي�صتهلك�ن %80 من الطاقة ويتذرع�ن بحماية الفقراء 
ل��دى املطالبة بتخفي���س اأج�ر الكهرباء"، م�ص��تبعدا اأن "يتم 
جتهي��ز العراقيني بالطاق��ة الكهربائية ملدة 24 �ص��اعة دون 
اإيق��اف الهدر وفر���س جباية على امل�اطن��ني، فيما لفت اإىل 
بل���غ �ص��عر برميل النف��ط الذي باع��ه العراق خالل الن�ص��ف 
االأول م��ن الع��ام احل��ايل 31 دوالرا". واأ�ص��اف العبادي اأن 
"اإيقاف اجلباية يعني عدم وج�د كهرباء"، داعيا اىل "و�صع 

ميزانيات كهرباء يف منازل امل�ص���ؤولني لتحقيق 
جباية �صليمة".
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اأرتف��ع ع��دد حف��ارات النف��ط و الغ��از 
املتح��دة  ال�الي��ات  يف  الطبيع��ي 
االأمريكي��ة خ��الل االأ�ص��ب�ع اجل��اري، 
لالأ�ص��ب�ع اخلام�س عل��ى الت�ايل، وفقًا 
لتقرير �ص��ادر ع��ن �رصكة بيك��ر هي�ز 

للخدمات النفطية، اجلمعة.
ع��دد  ارتف��اع  اإىل  التقري��ر  واأ�ص��ار 
حف��ارات النفط مبقدار 3 من�ص��ات اإىل 
اجل��اري  االأ�ص��ب�ع  يف  من�ص��ة   374
،بانخفا���س ق��دره 290 من�ص��ة ع��ن 

نف�س الفرتة من العام املا�صي.

يف  املحلي��ة  العمل��ة  اأ�ص���اق  �ص��جلت 
العراق، �ص��باح ام�س انخفا�ص��ًا ل�صعر 
�رصف الدوالر مقابل الدينار العراقي. 
و�صجل �صعر ال�ص�ق يف ب�ر�صة الكفاح 
ببغداد يف ال�ص��اعة التا�ص��عة والن�صف 
�صباحًا 1278 دينارا للدوالر ال�احد، 
منخف�ص��ًا ع��ن �ص��عر ي���م اأم���س الذي 
اأم��ا  لل��دوالر.  دين��اراً   1279 �ص��جل 
اأ�ص��عار بيع و�رصاء الدوالر يف �رصكات 
ال�ص��ريفة فكانت: �ص��عر البي��ع للدوالر 
ال�اح��د ب��� 1282.5 دين��ار، اأي 128 
الفًا و250 دينارا للمائة دوالر. �ص��عر 
ال���رصاء للدوالر ب� 1272.5 دينار، اأي 
127 الفًا و250 دينارا، للمائة دوالر.

اعلن��ت منظمة ال��دول امل�ص��درة للنفط 
"اوبك"، ام�س  ان �ص��عر �ص��لة خاماتها 
تراج��ع ب�اق��ع 70 �ص��نتا لي�ص��تقر عند 
79ر39 دوالر للربميل مقابل 49ر40 

دوالرا اأم�س االول االربعاء.
وذك��رت ن���رصة وكال��ة انب��اء "اوب��ك" 
ان املعدل ال�ص��ن�ي ل�ص��عر ال�ص��لة للعام 
املا�ص��ي كان 64ر49 دوالرا للربميل. 
وت�ص��م �ص��لة "اوبك" التي تع��د مرجعا 
يف م�ص��ت�ى �صيا�ص��ة االنتاج 13 ن�عا 
اجلزائ��ري  "�ص��حارى"  خ��ام  وه��ي 
وااليراين الثقي��ل و"الب���رصة" العراقي 
وخام الت�صدير الك�يتي وخام "ال�صدر" 
الليب��ي وخام "ب�ين" النيجريي واخلام 
العرب��ي  واخل��ام  القط��ري  البح��ري 
"مري��ات"  ال�ص��ع�دي وخ��ام  اخلفي��ف 
و"جريا�ص���ل"  الفنزويل��ي  واخل��ام 
االك���ادوري  و"اورين��ت"  االنغ���يل 

و"مينا�س" االندوني�صي.

بوادر "صراع كهربائي" بين المحافظات والعبادي يتدخل لفض النزاع

التضخم ينخفض في شهر حزيران بنسبة 0.3% وقروض الشباب تسهم بتخفيض البطالة

وقال املتحدث الر�ص��مي با�ص��م ال�زارة عبد 
املرك��زي  "اجله��از  اإن  الهن��داوي  الزه��رة 
لالإح�ص��اء التاب��ع ل���زارة التخطي��ط اأجن��ز 
تقرير الت�ص��خم ل�ص��هر حزيران 2016 على 
اأ�ص��ا�س جمع البيان��ات ميدانيا عن اأ�ص��عار 
ال�ص��لع واخلدمات املك�نة ل�ص��لة امل�ص��تهلك 
م��ن عين��ة خمت��ارة م��ن مناف��ذ البي��ع يف 
حمافظ��ات الع��راق كافة"، مبين��ا اأن "هذه 
املع��دالت حتت�ص��ب م��ن ال�ص��لع واخلدم��ات 
والنق��ل  واالإيج��ار  الغذائي��ة  ت�ص��مل  الت��ي 
واالت�ص��االت وال�ص��حة والتعلي��م وغريه��ا 

مما يقتنيه امل�صتهلك".
واأ�صاف الهنداوي ان "م�ؤ�رص الت�صخم ل�صهر 
حزيران املا�صي انخف�س اىل %0.3، الذي 
ج��اء متاأث��را بانخفا�س االرقام القيا�ص��ية 
لعدد م��ن االق�ص��ام ومنه��ا ق�ص��مي االغذية 

وامل�رصوبات غري الكح�لية بن�صبة 3.6%.
وتابع الهنداوي ان "م�ؤ�رص الت�صخم ال�صن�ي 
باملقارنة مع �صهر حزيران من عام 2015 
�ص��هدت ارتفاع��ا طفيفا بن�ص��بة %0.1 يف 
املائ��ة"، م��ص��حا ان "ه��ذا االرتف��اع جاء 
االق�ص��ام  ب��ني  باالأ�ص��عار  التباي��ن  ب�ص��بب 
انخفا�ص��ا  بع�ص��ها  �ص��هد  اذ  واخلدم��ات 
والبع���س االخر كان مرتفعا، ومنها ارتفاع 
ق�صم التبغ بن�صبة 13.9 باملائة، ا�صافة اىل 
ارتفاع ق�ص��م االت�صاالت بن�ص��بة 11.7%، 
وارتف��اع ق�ص��م خدم��ات املطاع��م بن�ص��بة 
املالب���س  ق�ص��م  انخف�ص��ت  فيم��ا   ،6.8%
الرتبي��ة  وق�ص��م   0.9% بن�ص��بة  واالأحذي��ة 

بن�صبة 0.3%.
واأ�ص��ار الهن��داوي اىل ان "امل�ص��ح ال��ذي مت 
اج��راوؤه خ��الل �ص��هر اي��ار مل ي�ص��مل ث��الث 
حمافظ��ات عراقي��ة ب�ص��بب ال��ص��ع االمني 
الذي ت�صهده هذه املحافظات"، م��صحا ان 
"املحافظات غري امل�ص��م�لة مب�صح اال�صعار 

�صملت نين�ى، �صالح الدين، االنبار".
واأعلن اجلهاز املركز لالإح�صاء وتكن�ل�جيا 
املعل�م��ات خ��الل كان���ن الث��اين 2012، 
اأن��ه �ص��يبا�رص با�ص��تخدام املكنن��ة يف جمع 

االأ�ص��عار املختلفة وباأوق��ات زمنية حمدده 
بداًل م��ن اال�ص��تمارة ال�رقي��ة املعم�ل بها 
�ص��ابقًا، م�ؤك��داً اأن ذل��ك �صي�ص��هم يف �رصعة 
جمع االأ�صعار ودقتها، وت�صحيح احت�صابها 

يف حال وج�د اأخطاء.
م��ن ناحية اخرى  اأ�ص��ادت جلنة االقت�ص��اد 
واال�ص��تثمار يف جمل�س الن���اب، بالقرو�س 
التي خ�ص�صها البنك املركزي لفئة ال�صباب، 
وفيم��ا اأك��دت اأن��ه �صي�ص��هم بتخفيف ن�ص��بة 
البطال��ة، دع��ت اىل مراع��اة اخلريجيني من 
ه��ذه  يف  االإن�ص��انية  االخت�صا�ص��ات  ذوي 

القرو�س.
وقالت ع�ص��� اللجنة جنيبة جنيب يف بيان 
،اإن “تخ�ص��ي�س مبل��غ 900 ملي���ن دوالر 
م��ن قبل البن��ك املركزي العراق��ي كقرو�س 
لل�صباب اخلريجني خط�ة مهمة اال ان ح�رص 
القرو���س يف م�ص��اريع �ص��ناعية وزراعي��ة 
�صي�ص��هم يف حرم��ان الطلب��ة اخلريجني من 
ذوي االخت�صا�صات االن�صانية خا�صة ممن 

الميتلك اأي خربه �صناعية او زراعية” .
وا�ص��افت جني��ب، ان “اللجان الت��ي كلفها 
البنك املركزي ب��ص��ع خطة ملنح القرو�س 

عليه��ا مراعاة الفئات م��ن اخلريجيني ممن 
لديهم اخت�صا�صات ان�صانية من خالل فتح 
م�صاريع مركزية ميكن له�ؤالء االنخراط بها 

واحل�ص�ل على فر�س للعمل”.
ي�صار اىل ان ال�صن�ات املا�صية �صهدت تف�صي 
البطالة بن�ص��بة كبرية بني �رصيحة ال�ص��باب 
وخ�ص��ص��ا اخلريجيني لعدة ا�صباب ابرزها 
ازدي��اد ن�ص��بة ال�ص��كان اىل ال�ص��عف خالل 
ا�ص��تمرار  اىل  باال�ص��افة  املا�ص��ي،  العق��د 
انخفا�س ا�ص��عار النفط واإجراءات التق�ص��ف 

خالل العامني املا�صيني.

 اعلن اجلهاز املركزي 
للإح�صاء يف وزارة 

التخطيط، عن انخفا�ض 
م�ؤ�صرات الت�صخم خلل 

�صهر حزيران املا�صي 
بن�صبة %0.3، فيما ارتفع 

ال�صن�ي بن�صبة 0.1%، 
مبينا ان امل�صح مل ي�صمل 

ثلث حمافظات هي االنبار 
و�صلح الدين ونين�ى 
نتيجة الظروف االمنية 

فيها.

يغداد ــ      خاص

بغداد ـ رسول محمد 

بغداد ــ متابعة

المــواد

المــواد

الغذائية

االنشائية

رز كيلو غرام  

حمص كيلو غرام

فاصولياء يابسة كيلو غرام

لوبياء كيلو غرام

عدس كيلو غرام

سكر كيلو غرام

معجون طماطه 830غرام

شاي ليبتون 450 غرام

شاي حصه كيلو غرام

زيت مستوردلتر واحد

طبقه بيض مستورد

حديد تسليح مستورد 
لكافة القياسات

حديد تسليح مستورد 
قياس 12  ملم

حديد تسليح مستورد 
قياس 16  ملم تركي

حديد تسليح مستورد 
قياس 16  ملم اوكراني

حديد زاوية مستورد 
قياس دون 50 ملم

حديد زاوية عراقي  
قياس كافة القياسات

حديد راسطه كافة 
القياسات مستورد

حديد ساقية عراقي

سيت حمام ابيض 
موديل انتيك /تركي

سيت حمام ملون 
موديل انتيك /تركي

سيت حمام مشجر 
موديل انتيك /تركي

ابواب جاهزه داخليه

ابواب جاهزه خارجية 
مختلفة المناشئ

طخم حمام اردني /
موديل سان ريمو

طخم حمام اردني / 
ابيض وملون  ايكو

طخم حمام تركي 
)نارين ( بدون بانيو

طخم خالطات كامل  
موديل لونا

خالطات مغسله 
جسري لبناني

خالط سنك لبناني

خالط بانيو عمودي 
لبناني 

سيراميك ارضيات 
زنوبيا

طن

طن

طن

طن

طن

طن

طن

طن

سيت

سيت

سيت

عدد

عدد

طخم

طخم

طخم

طخم

طخم

طخم

طخم 

م 2

1000
1350
1100
3000
2000
1500
2500
3000
2500
2350
4500

470000

450000

440000

470000

510000

250000

500000

500000

157000

160000

170000

70000
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حركة 
الطائرات

FZ211 IA474IRN 3429IA23 MHK130 IA474ABY368IA164 IRA3415 ME322FZ215QR445 IA237 IA904IA443PGT870
دبي نيودلهي لندن - مالمو قوانغشتو   عماندبيمشهد طهران دوحةزاهدان بيروت اربيل عمانصبيحةالشارقة بصرة 

الرحلة 

المدينة

10:40 10:0017:30 16:00 10:3010:5015:00 14:40 15:5020:0011:00 14:30 16:4512:1017:0009:00 وقت المغادرة

11:10 08:1509:5019:00 12:00 09:0013:5019:00 10:30 14:5011:3015:20 18:10 09:4010:0019:00 وقت القدوم


