
 اعلنت ال�رشكة العامة لتجارة املواد االن�ص��ائية عن ا�صتح�ص��الها ملوافقات 
مبدئي��ة للح�ص��ول عل��ى وكال��ة ح�رشي��ة ملادتي حدي��د الت�ص��ليح واحلديد 
ال�ص��ناعي من �رشكة فوالذ مبارك احلكومي��ة االيرانية والتي حتتل املرتبة 

االوىل بني ال�رشكات االيرانية.
 وق��ال مدي��ر ع��ام ال�رشك��ة عدن��ان ال�رشيف��ي  وف��ق بي��ان �ص��حفي ورد 
ل�)اجلورن��ال( ان "تلك ال�رشكة ت�ص��در مليون طن �ص��نويا م��ن تلك املادتني 
للع��راق" . م�ص��يفًا ان "ل��دى ال�رشك��ة عقدي��ن جاهزين للتعاق��د مع �رشكة 
فوالذ مبارك و�رشكة ا�ص��يكو االيرانيتني لتجهيزها مبادتي حديد الت�ص��ليح 
واحلدي��د ال�ص��ناعي".  وا�ص��ار ال�رشيف��ي اىل ان "العقدي��ن قابلني للدرا�ص��ة 
والتفاو���ض ال�ص��افة املقرتحات وبنود اخرى ت�ص��ب يف م�ص��لحة �رشكته 

ومبا يتنا�صب مع املرحلة احلالية".

ب�صبب  كبريا  تذبذبًا  اخل��ام  النفط  ا�صعار  �صهدت   
ع�صفت  التي  التق�صفية  واالزم��ة  العاملية  التخمة 
بعدة دول, االمر الذي ادى بدول نفطية اإىل اتباع 
عن  احلكومية  واال���ص��اح��ات  التق�صف  �صيا�صة 
اال�صتقطاعات  وزي��ادة  الرواتب  نخفي�ض  طريق 
النفطي,  انتاجها  �صقف  حجم  وزي��ادة  ال�رشيبة 
التو�صل  اىل  اوبك  منظمة  ت�صعى  ذاته  الوقت  يف 
النفط  من  الرئي�صة  االقطاب  انتاج  لتثبيت  التفاق 
�صعيا منها لرفع ا�صعار النفط التي انخف�صت ب�صكل 
كبري بعد ان و�صلت اىل اقل من 25 دوالرا للربميل 

الواحد خال كانون الثاين 2016.
 اال ان العراق متم�صك بزيادة حجم انتاجه و�صادراته 
لا�صواق العاملية للذهب اال�صود حتى بزغ العراق 
اإي��ران  ال��ع��راق  اوب��ك فقد جت��اوز  ق��وة يف منظمة 
لي�صبح ثاين اأكرب منتج للخام 

يف 

عن  بعيدا  ظل  اأن��ه  اإال  ع��دي��دة,  اأع���وام  منذ  اوب��ك 
بغداد  جعلت  واأخ���ريا  املنظمة  داخ��ل  االأ���ص��واء 
بزيادة  التم�صك  عرب  بح�صورها  ي�صعرون  اجلميع 
حجم االنتاج فت�صعى بغداد لو�صع �صقف لاإنتاج 
عند 3.25 مليون برميل يوميا وفق قرار جماعي, 
ومن اأجل اأن ي�صع العراق حدا لانتاج ويعدل عن 
با�صتقرار  العراق  دور  اهمية  على  وللتاأكيد  قراره 
الرئي�ض  املنتج  باعتباره  العاملية  النفطية  ال�صوق 
يف املنظمة, فقد زار العراق الثاثاء االمني العام 
ملنظمة اوبك حممد �صنو�صي باركيندو بح�صب بيان 
املتحدث  وقال  ل�)اجلورنال(,  ورد  النفط  ل��وزارة 
الزيارة  هذه  �صبب  ان  جهاد  عا�صم  الوزارة  با�صم 
ياأتي للتباحث مع وزارة النفط ب�صاأن ا�صواق النفط, 
العراق  اهمية  باركيندو  اأك��د  فقد  للبيان,  وفقا 
املرتبة  يحتل  باعتباره  النفطية  ال�صوق  با�صتقرار 
اوب��ك,  منظمة  داخ��ل  االن��ت��اج  حيث  من  الثانية 
مبينا ان "العراق بلد فاعل ومهم ومن امل�صاهمني 
بتاأ�صي�ض املنظمة, كما انه ا�صت�صاف اول اجتماع 
للمنظمة يف مطلع ال�صتينيات من القرن 

املا�صي".

 وتابع ان "العراق �صيكون له تاأثري لي�ض فقط داخل 
املنظمة واإمنا يف العامل ملا ميتلكه من ثروة وارث 
كبري", مو�صحا ان "زيارتي تاأتي لدعم كاأحد اكرب 
وا�صار  املنظمة",  داخل  واملنتجني يف  امل�صدرين 
جهاد اىل ان "باركيندو مل�ض جتاوبا مع م�صوؤويل 
املنظمة  مل�صاعي  العراق  دع��م  يف  النفط  وزارة 
املنتجني  تخدم  �صائبة  ق��رارات  اىل  التو�صل  يف 
العاملية",  النفطية  ال�صوق  اال�صتقرار  اىل  وتودي 
اللعيبي  النفط جبار علي ح�صني  اعرب وزير  فيما 
تخدم  قرارات  اىل  املنتجني  لتو�صل  "تفاوؤله  عن 
احد  "العراق  ان  النفطية", مو�صحا  ال�صوق  وتدعم 
ال�صاعني اىل دعم م�صاعي االمني العام للمنظمة يف 
التقريب اىل وجهات النظر بني املنتجني من داخل 
"العراق  ان  اللعيبي  وتابع  وخارجها",  املنظمة 
وخلق  النفطية  ال�صوق  ا�صتقرار  اىل  دائما  ي�صعى 
نوع من التوازن بني العر�ض والطلب, ا�صافة اىل 
تقريب وجهات النظر بني كافة االطراف املنتجة , 
وهو ما قام به فعا خال اجتماع االخري للمنظمة 
ال�صعودية  النظر بني  للتقريب وجهات  يف اجلزائر 
دائما  ينادي  "العراق  ان  اللعيبي  وبني  وايران", 
والتي  احلالية  االنتاج  مب�صتويات  الطبيعي  بحقه 
برميل  مليون   4.774 تبلغ 

اوبك  ملنظمة  االع�صاء  ال��دول  ان  يذكر  يوميا".  
من  انتاجها  لتثبيت  التفاق  التو�صل  اىل  ت�صعى 
اأن  اإىل  واأ�صار  ا�صعاره,  لرفع  منها  �صعيا  النفط 
على  قريب  وقت  يف  �صتتغلب  االأع�صاء  "الدول 
يف  العاملية  النفط  اأ�صعار  تواجه  التي  ال�صعوبات 
الوقت احلا�رش من خال العمل �صوية مع منتجي 
اهمية  على  مثنيا  املنظمة".  خ��ارج  من  النفط 
الزيارة التي قام بها االمني العام لبغداد يف هذا 
الزيارة  وان  ال�صيما  العراق   به  مير  الذي  الظرف 
تاأتي بعد عقود طويلة من اآخر زيارة قام بها امني 

عام االوبك اىل بغداد.
هذه  مبثل  م��ر  ك��ذل��ك  "العراق  ان  اىل,  واأ���ص��ار   
�صيتعافى  العراق  ان  متاأكدون  ونحن  الظروف, 
كبري  دور  للعراق  و�صيكون  موحدا,  بلدا  و�صيبقى 
اجمع",  العامل  يف  بل  فح�صب  املنظمة  يف  لي�ض 

معربا عن" �صعادته لزيارة العراق".
 وو�صف اياه ب�"انه مهد احل�صارات, معتقدا ان اي 
امني عام للمنظمة يجب ان يزور بغداد النه املكان 

الذي ولدت فيه املنظمة".
اكد  الو�صع,  حللحلة  املنظمة  اج��راءات  وب�صاأن   
وقت  يف  �صتتغلب  االع�صاء  "الدول  ان  باركندو, 
النفط  ا�صعار  تواجه  التي  ال�صعوبات  على  قريب 
العاملية يف الوقت احلا�رش من خال العمل �صوية 

مع منتجي النفط من خارج املنظمة".

المنافذ الكمركية تتسبب بخسارة 

العراق لنحو 9 تريليون دينار
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التخطيط تنفي إطالقها استمارة 
تعيين الخريجين

 اطلقت وزارة العمل وال�ص��وؤون االجتماعية دفعة جديدة من القرو�ض املي�رشة 
لدعم امل�صاريع ال�صغرية للم�صتفيدين يف بغداد واملحافظات.

 ونق��ل بي��ان للوزارة عن مدير ق�ص��م دعم امل�ص��اريع ال�ص��غرية امل��درة للدخل 
بدائرة الت�ص��غيل والقرو���ض عاطف احمد عبد االمري قول��ه ان "الوزارة اطلقت 
دفع��ة جدي��دة م��ن القرو���ض امل��درة للدخ��ل يف بغ��داد واملحافظات �ص��من 
الوجبتني 18 و19 اللتني ت�ص��مان 2300 مقرت�ض مببلغ اجمايل قيمته 23 
مليار دينار" مو�ص��حا ان "التوزيع �ص��يكون بح�صب الن�ص��ب ال�صكانية ومبالغ 

اال�صرتداد لكل حمافظة".
 وا�صاف ان "جمل�ض ادارة ال�صندوق اجتمع نهاية ال�صهر املا�صي وقرر اطاق 
مبال��غ القرو�ض البالغ��ة قيمتها ثماني��ة مليارات دينار امل�ص��رتدة من بغداد 
واملحافظ��ات كاف��ة, عدا كرد�ص��تان, اىل جان��ب اطاق 15 ملي��ار دينار من 

املبالغ املجمدة يف ال�صندوق" .

 ك�ص��فت اأمان��ة بغداد, عن تثبيت تفا�ص��يل جديدة على فوات��ري املاء املنتج 
للمواطن��ني, نافية وج��ود زيادة يف االج��ور, فيما اأك��دت اأن الدولة تتحمل 
%95 من تكاليف انتاج املاء.   وقال مدير اعام االمانة حكيم عبد الزهرة 
يف حديث �ص��حفي تابعته )اجلورنال( اأم�ض االربعاء اإن "اجور املاء املنتج 
م��ن قبل امانة بغ��داد تعترب زهيدة مقارنة بالتكالي��ف احلقيقية النتاجه", 
مبين��ًا اأن "امل��رت املكع��ب الواحد من امل��اء تتحمل الدولة م��ن 90 اىل 95 
% من هذه الكلفة".  واأ�صاف عبد الزهرة اأن "الفواتري اجلديدة التي بداأت 
االمانة با�ص��دارها تف�ص��ل اكرث هذه االجور من اجور ماء و�رشف �ص��حي, 
ا�صافة اىل اجور خا�صة بالنظافة", موؤكدا انه "ال يوجد اي زيادة على هذه 

االجور للعام احلايل".

 وزعت وزارة النفط يوم اأم�ض االربعاء م�صتقات نفطية 
على ثاث حمافظة حمررة من الع�صابات االرهابية. 
 بيان لوزارة النفط اطلعت عليه )اجلورنال( او�ص��حت 
فيه ان �رشكة توزيع املنتجات النفطية قامت بتوزيع 
الكمي��ات املجه��زة من امل�ص��تقات النفطي��ة للمناطق 
املحررة يف حمافظات نينوى و�صاح الدين واالنبار.
 ونق��ل البيان ع��ن مدير عام �رشك��ة توزيع املنتجات 

النفطي��ة علي املو�ص��وي قول��ه انه "مت جتهي��ز ناحية 
القي��ارة يف حمافظ��ة نين��وى خال االيام املا�ص��ية, 
كمي��ة 23420 الف لرت م��ن البنزين وكمية 23000 
ال��ف لرت م��ن  النفط االبي���ض, ويف قريت��ي  اجلواعنه 
و�ص��حلة مت جتهيز كمي��ة 10000 االف لرت من النفط 
االبي���ض, ح�ص��ة كل عائل��ة  100 ل��رت مقاب��ل ثم��ن, 
ف�ص��ا عن ذلك مت توف��ري كمية من زي��ت الغاز بواقع 
5000 الف لرت الليات اطفاء احلريق يف معمل كربيت 
امل�رشاق وكمية1200 الف لرت ل�صاحنات  نقل الغاز".

 وبالن�ص��بة ملحافظة �صاح الدين ا�ص��ار املدير العام 
اإىل ان "�رشكة توزيع املنتجات النفطية جهزت ق�صاء 

ال�رشقاط
كميات م��ن البنزين بلغت 29710ال��ف لرت وكميات 
م��ن زي��ت الغاز بلغ��ت  11970ال��ف  لرت , ام��ا الغاز 

ال�صائل فكانت الكمية 450 ا�صطوانة".
 واو�ص��ح املو�ص��وي ان ح�ص��ة ق�ص��اء الفلوج��ة م��ن 
التجهي��ز كان��ت, البنزي��ن 82000 ال��ف ل��رت والنفط 
االبي�ض114300 الف لرت وزيت الغاز  71500  الف 

لرت , املجهز فعا للمواطنني بلغ من البنزين27200 
الف لرت والنفط االبي�ض 33400 الف لرت وزيت الغاز  

25000  لرت.
 وقال��ت ال��وزارة انه��ا تعمل على اي�ص��ال امل�ص��تقات 
النفطي��ة اىل املناط��ق الت��ي يت��م حتريره��ا م��ن قبل 
القوات امل�ص��لحة واحل�ص��د ال�ص��عبي دعم��ا منها لزخم 
املعرك��ة ولتاأم��ني احتياج��ات العوائ��ل م��ن الوق��ود 
ف�ص��ا عن تويف الوقود الازم لاليات امل�ص��اركة يف 

نقل النازحني اىل مناطقهم.

 نفت وزارة التخطيط ا�ص��دار ا�ص��تمارة خا�صة حل�رش اخلريجني على موقع 
االنرتنت وحتذر املواطنني من مغبة التعامل بها.

 وحذرت الوزارة عرب بيان ر�ص��مي ا�ص��دره املتحدث الر�ص��مي با�صمها عبد 
الزه��رة الهنداوي ,ورد ل�)اجلورنال( املواطنني م��ن مغبة التعامل مع مثل 
هذه اال�ص��تمارات ال�صيما انها تت�ص��من معلومات تف�صيلية عن اال�صخا�ض 
مث��ل اال�ص��م الكامل وعنوان ال�ص��كن ورق��م الهاتف والربي��د االلكرتوين الخ 
و�صدد البيان على ان الوزارة مل تقم باإ�صدار مثل هذه اال�صتمارة, ولو كانت 
ا�صدرتها كان ميكن ان تن�رش عرب و�صائل االعام املختلفة داعيا املواطنني 
اىل زي��ارة املوقع االلكرتوين الر�ص��مي ل��وزارة التخطيط به��دف التاأكد من 

�صحة املعلومات قبل التعامل معها.

 قدم املجل�ض االقت�ص��ادي اأم���ض االأربعاء اىل جمل�ض 
النواب العراقي, ورققة عمل تت�ص��من مقرتحا الجراء 
بع���ض التعدي��ات عل��ى م���رشوع قان��ون املوازن��ة 

االحتادية ل�صنة 2017.
 رئي�ض املجل�ض اإبراهيم امل�صعودي اورد يف بيان ورد 
ل�)اجلورنال( "ان موازنة العام القادم املالية مل ت�صع 
يف فقراته��ا تطوي��ر واقع االقت�ص��اد العراقي وتعظيم 
املوارد وتوفري فر�ض عمل وت�ص��جيع ودعم ال�صناعة 
الوطني��ة, مبين��ا اأن املجل�ض قدم ق��دم مقرتح لتعديل 
امل��ادة 36 و 28 م��ن قانون املوازنة حيث يت�ص��من 

الفق��رة ثاني��ًا ت�ص��اف للم��ادة 36 وه��ي, ا�ص��تثناء 
وم��ا ورد يف اواًل تعف��ى م��ن الر�ص��وم امل��واد االولية 
واملكونات امل�ص��توردة من قبل �رشكات القطاع العام 
االنتاجية والتي ترد باأ�ص��مها وال�صتخداماتها ح�رشاً 

يف عمليات االنتاج".
 وتاب��ع رئي���ض املجل���ض, اأن "التعديل ي�صمل,اإ�ص��افة 
عب��ارة ) واأي منت��ج حمل��ي ( على امل��ادة 28 لتكون 
كالت��ايل, تلت��زم ال��وزارات االحتادي��ة واملحافظ��ات 
واجلهات غ��ري املرتبطة بوزارة يف �رشاء احتياجاتها 
من منتجات الوزارات االحتادية )واي منتج حملي(".
 واأردف بالق��ول, "ان م��ن بي���ض التعدي��ات ه��ي اإن 
ال تق��ل القيم��ة امل�ص��افة له��ذه املنتج��ات املجمع��ة 

وامل�ص��نعة عل��ى 25 م��ن الكلفة اال�ص��تريادية للقيمة 
امل�ص��افة له��ا وعل��ى ان ال تك��ون ا�ص��عار املنتج��ات 
املحلي��ة اعلى من مثياتها امل�ص��توردة بن�ص��بة تزيد 
على %10 مع مراعاة املوا�صفات النوعية واجلودة".
 يف وق��ت اآخر ك�ص��ف ع�ص��و اللجن��ة املالي��ة النيابية 
م�ص��عود حي��در, ام���ض االربع��اء, اأن ع��دد الدرج��ات 
الوظيفي��ة يف م�رشوع قان��ون املوازن��ة املالية لعام 
2017 �صفر, فيما ا�صار اىل عدم ا�صتطاعة احلكومة 

او الربملان ا�صافة الدرجات.
 وقال حيدر يف ت�رشيح �ص��حفي تابعته )اجلورنال(, 
اإن "عدد الدرجات الوظيفية مب�رشوع قانون الدرجات 
الوظيفي��ة لع��ام 2017, غري موجودة يعني ت�ص��اوي 

�ص��فر", نافيًا "وجود درجات تعي��ني تتعلق بوزارات 
الدفاع والداخلية والتعليم وغريها من الوزارات".

 وا�ص��اف حيدر اأن "�ص��بب عدم وجود درجات وظيفة 
مبوازنة 2017, الأنه �رشط من �رشوط �ص��ندوق النقد 
ال��دويل ال��ذي اقرت�ض الع��راق منه اأم��وال", موؤكداً اأن 
"احلكوم��ة والربملان مل��زم بهذا االأمر وال ن�ص��تطيع 

جتاوزه اأو تعديلها ال�صافة التعيينات".
 واأنه��ى جمل�ض نواب العراق, الق��راءة االأوىل مل�رشوع 
قان��ون املوازنة العامة االحتادي��ة جلمهورية العراق 
لل�ص��نة املالي��ة 2017, املقدم��ة من اللجن��ة املالية 
الإقرار املوازنة االحتادية للعام 2017, بح�صب بيان 

للمجل�ض.

مقترحات اقتصادية 
لتعديل الموازنة كونها ضعيفة 

التجارة تستورد حديدا إيرانيا 
وتهمل العراقي!

إطالق دفعة جديدة من القروض الميسرة

فواتير جديدة ألجور الماء ونفي لزيادتها

آلية جديدة لتوزيع مشتقات نفطية لثالث محافظات محررة

اسعار العمالت 
االجنبية بالدينار

129.5133 1,5543213,912535 1,2943151,651 303,1330.727
دينار اردنيدينار بحرينيدرهم إماراتيريال سعوديجنيه مصريتومان ايرانيجنية استرلينييورودوالر امريكي ليرة سوريةليرة لبنانية دينار كويتي 

بغداد - خاص

بغداد - خاص

بغداد - خاص

بغداد - خاص

بغداد - متابعة

بغداد - خاص


