
الرئي�س  امل��ورد  العراق  يف  التموينية  البطاقة  تعد    
لقوت معظم املواطنني، ال�سيما ذوي الدخل املحدود، 
خريا  ا�ستب�رشت  قد  العوائل  معظم  اأن  من  وبالرغم 
اآخ��رى  ت��ارة  والربملانية  ت��ارة  احلكومية  بالوعود 
نوعيتها  وحت�سني  البطاقة  هذه  مفردات  زيادة  حول 
التموينية  فالبطاقة  ذلك مل يح�سل،  �سيئا من  ان  اال 
العراقي  للمواطن  الغذائي  االمن  �رشورة ال�ستمرارية 
ال  احلايل  وقتنا  ولغاية   2003 بعد  ما  بها  والعمل 
لتلك  الغذائية  امل��واد  من  املواطن  احتياجات  يلبي 
البطاقة، وموؤخراً ك�سفت وزارة التجارة  اأنها بحاجة 
دوالر  مليار  قيمتها  تبلغ  مالية  تخ�سي�سات  اإىل 
اىل  ا�سارت  فيما  التموينية،  البطاقة  لتاأمني مفردات 

ان اال�ستريادات احلالية هي من املبالغ املدورة.
هيثم  احلبوب  لتجارة  العامة  ال�رشكة  ع��ام  مدير   
ورد  مكتوب  بيان  يف  اأك��د  اخل�سايل 
ل���)اجل��ورن��ال( 

التموينية  البطاقة  مفردات  لتاأمني  الفعلية  احلاجة 
ملادتي احلنطة والرز ملا اليقل عن املليار دوالر. 

الهندي  ال���رز  ان  اخل�����س��ايل  ق��ال  ذات���ه  ال��وق��ت  يف   
تالف،  وغري  فا�سد  غري  ال�رشكة  قبل  من  امل�ستورد 
اأي حمولة اال بعد التاأكد من  مبينا انه ال يتم اطالق 
"من  بان  واأو�سح  الب�رشي،  لال�ستهالك  �سالحيتها 
ال�سموم  وفح�س  واالعفان  اخلمائر  الفحو�سات  هذه 
وفح�س  املبيدات  بقايا  وفح�س  اال�سعاع  وفح�س 

دايوك�سنب وفح�س التحويل الوراثي وغريها". 
 وقال ان "وجود ا�سابة ح�رشية حية يف احد العنابر 
الب�رشي  ال�سحنة غري �ساحلة لال�ستهالك  ان  ال يعني 
ان احل�رشات املخزنية تتواجد يف احلبوب منذ  حيث 
�رشر  ت�سبب  النها  لي�س  مكافحتها  وان  اخلليقة  بدء 
على �سحة االن�سان بل لتقليل ا�رشارها على احلبوب 
على  للمحافظة  االقت�سادية  الناحية  من  املخزونة 

املواد املخزونة من التلف او الفقد".
 اما بخ�سو�س قلة املواد يف احل�سة التموينية فقال 
اخل�سايل ان ذلك "يعود اىل قلة التخ�سي�سات املالية 
لوزارة التجارة واخلا�سة ب�رشاء مفردات البطاقة 
التمونية حيث مل تقم وزارة 

املالية بتحويل اي مبلغ من تخ�سي�سات عام ٢٠١٦ 
لهذا امللف".

 وك�سف عن ان "اال�ستريادات احلالية هي من املبالغ 
 ."٢٠١٤/٢٠١٥ عامي  تخ�سي�سات  من  امل��دورة 
كما اعلن انه لدى الوزارة "مبلغ مقداره ٣٤٣ مليون 
منها  حمجوز   ٢٠١٥ ع��ام  تخ�سي�سات  من  دوالر 
الوزراء مت اطالق  ٣٠٠ مليون دوالر من قبل رئي�س 
�سهر  ويف   ٢٠١٦ ايار  يف  دوالر  مليون   ٢٠٠ مبلغ 
وخل�س  اأخرى".  دوالر  مليون   ١٠٠ اطالق  مت  ايلول 
لتامني مفردات  الفعلية  "احلاجة  ان  الك�سف عن  اىل 
عن  التقل  وال��رز  احلنطة  ملادتي  التموينة  البطاقة 

املليار دوالر".
ا�ستياء �سعبي

 من ناحيتها ابدت عائالت مالحظاتها ل�)اجلورنال( 
ب�ساأن ما ميكن ان توؤول اليه االمور مب�سري البطاقة 
عن  عربت  التي  حممود  ام  ال�سيدة  فتقول  التموينية، 
ا�ستيائها وغ�سبها من عدم قدرة وزارة التجارة على 
حت�سني او توفري احل�سة التموينية كاملة ومنذ ا�سهر 
التي الت�سمن والتغني  احلجج  متذرعة مبختلف  عدة 
وللمرة  االيام  هذه  ت�سطر  انها  اىل  م�سرية  عن جوع 
االوىل منذ فر�س احل�سار على العراق اىل �رشاء املواد 
التموينية  البطاقة  توفرها  كانت  التي 
مثل  ال�سوق  من 

والتي  الغ�سيل،  وم�ساحيق  االطفال  وحليب  ال�سكر 
العراقي  الفرد  كاهل  يثقل  ب�سكل  ا�سعارها  ارتفعت 
ا�سعار  بني  �ساعت  التي  العائلة  ميزانية  ويرهق 
م�سافا  ال��دور  ايجار  وب��دالت  النقل  واج��ور  الوقود 
اليها املواد الغذائية وغريها من االزمات التي باتت 
تطعن املواطن العراقي، وترى املهند�سة بتول جميد 
بان ال�سوق يعاين من ت�سخم نقدي كبري واية مبالغ 
تكون بديال عن البطاقة التموينية �ستزيد من الت�سخم 
وبالتايل �ستكون انعكا�ساتها على العوائل التي �ستجد 
عبد  ناجي  ال�سيد  اما  وال�سندان،  املطرقة  بني  نف�سها 
عندما  ي�سميها  كما  ال�سود  االيام  في�ستذكر  الرحمن 
التهبت ا�سعار املواد الغذائية وبلغت حدا جعلت الكثري 
بطرا  او  الترفعا  �رشائها  عن  يعزفون  املواطنني  من 
بال�رشاء يف حني ظل  يتنعم  االغنياء فقط من  فكان 
املاليني من النا�س يعانون من تلك االو�ساع ال�سيئة . 
 هذا و�سدد اخلبري االقت�سادي ح�سن اليا�رشي وجوب 
الوقت احلا�رش حيث  التموينية يف  البطاقة  ا�ستمرار 
التي  التموينية  بالبطاقة  العمل  ا�ستمرار  يجب  قال 
حيث  عامة  ب�سورة  االقت�ساد  على  اثرها  ينعك�س 
معدالت  وج��ود  اىل  االح�سائيات  من  الكثري  ت�سري 
ان  ب��ني  فيما  االق��ت�����س��ادي  الت�سخم  م��ن  مرتفعة 
تعوي�سها مببالغ نقدية �سيزيد من ن�سب الت�سخم ما 
الوطني من جهة ف�سال عن  باالقت�ساد  يلحق �رشراً 

تاأثريها االخر على �سعيد الفرد العراقي.

وزارة الصناعة تخفض سعر السمنت 

العراقي وبأسعار تنافسية
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الزاملي: تحديد سعر األمبير 
بـ 6 آالف دينار والذهبي 12 ألف 

 اعل��ن رئي�س حكوم��ة اإقليم كرد�ست��ان نيجرفان الب��ارزاين اأم�س االإثنني، 
ع��ن اإطالق م���رشوع البطاق��ة االألكرتونية اخلا�س��ة بالروات��ب، موؤكدا اأن 
امل���رشوع جاء �سم��ن اخلط��وات االإ�سالحية. وق��ال الب��ارزاين يف موؤمتر 
�سحف��ي اإن "حكوم��ة اإقلي��م كرد�ست��ان ب��داأت باإط��الق م���رشوع البطاقة 
االألكرتوني��ة اخلا�سة بالرواتب"، مبين��ا اأن "امل�رشوع جاء �سمن خطوات 
حكومة االإقليم االإ�سالحية ملنع حاالت الف�سائيني وا�ستالم تعدد الرواتب 
م��ن قب��ل �سخ���س واحد".واأ�س��اف الب��ارزاين اأن "العملي��ة �ست�سمل جميع 
االأ�سخا���س الذي��ن ي�ستلم��ون الرواتب من حكوم��ة االإقليم"، الفت��ا اإىل اأن 
"جميع املوظفني �سي�ستلمون رواتبهم عرب ح�ساب م�رشيف خا�س".وت�سري 
امل�س��ادر املطلعة اإىل اأن مليون و400 األف �سخ�س ي�ستلمون الرواتب من 

حكومة اإقليم كرد�ستان.

 اك���دت اللجن��ة املالي��ة النيابي���ة االتف��اق م��ع احلكوم��ة عل��ى تغطي��ة 
احتياج��ات النازحني ومتطوعي الع�سائر واحل�س��د ال�سعبي �سمن م�رشوع 

قانون املوازنة العامة االحتادية 2017.
 وق��ال رئي�س اللجن��ة حممد احللبو�س��ي يف ت�رشيح ان"الربمل��ان �سيعمل 
م��ع احلكوم��ة الن�س��اج قان��ون املوازن��ة مبا ي�سم��ن تغطي��ة احتياجات 
العراقي��ني واط��الق الوظائ��ف ، وتوف��ري اي��رادات ملح��دودي الدخ��ل عرب 
القرو���س والت�سهي��الت التي �ستقدمه��ا احلكومة يف امل�ساري��ع املتو�سطة 
والكب��رية ومن خ��الل اقرا�س الفالحني وال�سناعيني ع��رب البنك املركزي 
وامل�س��ارف".  وا�ساف ان "ح�سة اال�سد من الوظائف يف املوازنة العامة 
�ست��وؤول اىل وزارة الداخلية وذلك ع��ن الدرجات التي مت حذفها �سابقا من 
ح�س���س املحافظات التي كان ي�سيطر عليها تنظي��م داع�س ، والتي �سيتم 

توفري درجات تعوي�سية لها".

 اأعلنت جلنة �سوؤون املواطنني يف جمل�س حمافظة وا�سط، 
اأم���س االثنني، عن تقلي�س عدد امل�سمولني برواتب �سبكة 
احلماي��ة االجتماعية م��ن 48 األف��ًا اىل 16 األف �سخ�س 
رغم الن�سبة العالي��ة للفقر يف املحافظة والتي ت�سل اإىل 

نحو 62 يف املئة.
 وقالت رئي�سة اللجنة هناء خزعل املياحي يف بيان ورد 
ل�)اجلورن��ال(، اإن اللجان املتخ�س�سة يف دائرة احلماية 

االجتماعي��ة باملحافظ��ة قررت �سم��ول 16 األف �سخ�س 
فق��ط من اأ�س��ل 48 األفًا تقدم��وا بطلب��ات للح�سول على 
اإعان��ات ال�سبك��ة.  واأ�ساف��ت املياحي، اأن “ه��ذا االجراء 
ج��اء على خلفي��ة تدقي��ق طلب��ات االأ�سخا���س الراغبني 
باحل�سول عل��ى اإعانات ال�سبكة”، م�س��رية اإىل، اأن “نحو 
32 األف��ا منه��م ال تنطب��ق عليهم ال���رشوط وبالتايل مت 
رف���س طلباته��م واالإبق��اء عل��ى قرابة 16 األ��ف �سخ�س 

�سيتم �سمولهم بتلك االإعانات”.
 وتابع��ت املياح��ي، اأن “اللجان املكلف��ة بعملية تدقيق 

الطلبات عملت مبهنية عالية وح�سلت على اأدلة ووثائق 
واإثباتات توؤكد اأن الع��دد االأكرب من املتقدمني للح�سول 
على تلك االإعان��ات ال تنطبق عليهم ال�رشوط املن�سو�س 

عليها يف القانون وبالتايل مت اإبعادهم”.
 ولفت��ت اإىل اأن��ه “م��ن خ��الل عملي��ة امل�س��ح املي��داين 
ال��ذي قام��ت بها الف��رق املتخ�س�س��ة يف ق�س��م الرعاية 
االجتماعية باملحافظة ات�سح اأن وجود ن�سبة عالية من 

الفقر يف املحافظة تكاد ت�سل اىل 62%”.
 واك��دت املياح��ي، اأن “ه��ذه الن�سب��ة ترتك��ز يف مناطق 

الع�سوائي��ات املنت���رش يف عموم م��دن املحافظة ال�سيما 
االق�سي��ة  وباق��ي  املحافظ��ة  مرك��ز  الك��وت  مدين��ة 
والنواح��ي”، الفتة اىل اأن “هذه الن�سب��ة اآخذة باالزدياد 
نتيجة لتفاقم الو�سع االقت�سادي الذي ي�سهد البلد ب�سكل 
ع��ام”.  يذكر اأن رواتب �سبكة احلماية االجتماعية ت�سمل 
فئ��ات معين��ة حمددة وف��ق �سوابط اأقرته��ا وزارة العمل 
وال�س��وؤون االجتماعي��ة مث��ل الن�ساء االأرام��ل واملطلقات 
وفاق��دي االأبوي��ن وذوي االحتياج��ات اخلا�س��ة وفئات 

اأخرى متنح لهم رواتب �سهرية بن�سبة معينة.

 ح��ددت حمافظة بغ��داد ، اأم�س االثنني، �سعر االمب��ري الواحد للمولدات ب� 6 
االف دين��ار والذهب��ي ب� 12 الف دين��ار ل�سهر ت�رشي��ن االول احلايل، فيما 

توعدت املخالفني بالغرامة واالإحالة للق�ساء.
 ع�س��و جلن��ة اخلدمات يف جمل�س حمافظة بغداد غال��ب الزاملي قال خالل 
ت�رشي��ج �سحف��ي تابعته )اجلورن��ال(، اإن املحافظة "ح��ددت �سعر االمبري 
الواح��د ل�سه��ر ت�رشين االول للمولدات ب��� 6 اآالف دين��ار ت�سمنت ت�سغيل 8 
�ساع��ات يومي��ا وبالتناوب م��ع التيار الوطن��ي، فيما ح��ددت �سعر االمبري 

الواحد للخط الذهبي ب� 12 الف دينار".
 واأ�س��اف الزامل��ي اأن "ه��ذه اال�سع��ار تع��دل ب�سكل �سهري م��ن قبل جمل�س 
املحافظ��ة "، م�س��ريا اىل ان "جل��ان خمت�س��ة م��ن قب��ل جمل���س املحافظة 
تتاب��ع ب�سكل يومي عمل ا�سح��اب املولدات وا�ستقبال �س��كاوى املواطنني 

واال�ستماع للطرفني".
 واأ�س��ار الزامل��ي اىل ان "املخال��ف م��ن ا�سح��اب املول��دات االهلية �سوف 
يعاق��ب بالغرام��ة املالي��ة وقد ت�سل العقوب��ة اىل مفاحت��ة الق�ساء التخاذ 

االجراءات القانونية بحقهم" .

 اأ�س��درت وزارة النف��ط، بيانا اأو�سحت في��ه �سبب عدم 
م�سارك��ة وزيره��ا جب��ار لعيب��ي مبحادث��ات منظم��ة 
البل��دان امل�س��درة للب��رتول )اأوب��ك( غ��ري الر�سمية يف 
مدين��ة ا�سطنب��ول الرتكي��ة، وفيم��ا اأكدت ع��زم لعيبي 
امل�ساركة يف اجتماعات املنظمة املزمع عقدها نهاية 
ال�سهر املقبل، عربت ع��ن اأملها بتو�سل الدول املنتجة 

اإىل حلول لرفع اأ�سعار النفط.
 وق��ال املتح��دث با�سم الوزارة عا�س��م جهاد يف بيان 
ورد ل�)اجلورن��ال(، اإن لعيبي "اعتذر عن امل�ساركة يف 
ه��ذه اللق��اءات ب�سبب ارتباطات��ه امل�سبق��ة وبرناجمه 
املزدحم باالجتماعات واللقاءات املهمة مع ال�رشكات 

الوطني��ة يف بغ��داد واملحافظات والت��ي تتعلق بخطط 
النهو�س بالقطاع النفطي".

واأ�س��اف جه��اد اأن "الوزي��ر اأك��د حر�س الع��راق على 
التوا�س��ل مع ال��دول املنتجة م��ن داخل منظم��ة اأوبك 
اأو خارجه��ا من اجل التو�سل اإىل ق��رارات تهدف لدعم 
اأ�سعار النفط يف االأ�س��واق العاملية"، موؤكدا اأن "العراق 
كان ق��د لع��ب دورا مهم��ا يف موؤمت��ر اجلزائ��ر من اجل 
تقري��ب وجهات النظ��ر بني ال�سعودية واإي��ران وهذا ما 
اأدى اإىل االتفاق على تقلي�س اإنتاج اأوبك الأول مرة منذ 

االأزمة االقت�سادية التي ع�سفت بدول العامل".
 وتاب��ع اأن "اللعيب��ي �سي�س��ارك يف اجتماعات منظمة 
اأوب��ك نهاية ال�سهر املقبل"، معربا عن "اأمله يف تو�سل 
الدول املنتجة اإىل حلول وقرارات مهمة تهدف اإىل رفع 

اأ�سعار النفط اإىل م�ستويات مر�سية للجميع".
 وكان��ت م�س��ادر مطلع��ة قال��ت، اأول اأم�س االأح��د، اإن 
وزيري نفط الع��راق واإيران لن يح�رشا حمادثات اأوبك 
غ��ري الر�سمية يف ا�سطنب��ول، بح�سب وكال��ة "رويرتز" 

لالأنباء.
 يذك��ر اأن وزي��ر الطاقة اجلزائري، ن��ور الدين بوطرفة، 
اأعل��ن نهاي��ة ال�سه��ر املا�س��ي ع��ن عقد اجتم��اع بني 
منتج��ي النفط من داخل منظم��ة الدول امل�سدرة للنفط 
"اأوب��ك"، وخارجها، بني الثام��ن والعا�رش من ت�رشين 
االول اجل��اري، يف اإ�سطنب��ول الرتكي��ة لبح��ث و�سعية 

ال�سوق.
وق��ال بوطرف��ة ، لو�سائل اإعالم "�سنعق��د اجتماعًا غري 
ر�سم��ي يف اإ�سطنبول الرتكية بني دول )اأوبك( ومنتجي 

النف��ط االآخري��ن يف اأ�سب��وع الطاقة ال��دويل الذي يعقد 
بالتزام��ن )مق��رر ب��ني 8 و13 اأكتوبر/ت�رشي��ن اأول( 

اجلاري".
 ووف��ق الوزي��ر اجلزائ��ري، ف��اإن "توح��د دول )اأوب��ك( 
بع��د اجتماع اجلزائر �سي�سه��ل املفاو�سات حول اإعادة 
الت��وازن ل�سوق النفط، واأنه �سندر�س و�سع ال�سوق اأي�سًا 
يف اجتم��اع فيينا الر�سمي نهاية نوفمرب/ت�رشين ثاين 

القادم".
اأن  املا�س��ي،  اأيل��ول  م��ن   28 "اأوب��ك" يف  واأعلن��ت   
اأع�ساءه��ا تو�سل��وا اإىل اتف��اق لتثبيت �سق��ف االإنتاج 
عن��د 33-32.5 ملي��ون برميل يوميًا خ��الل اجتماع 
اجلزائر "غري الر�سمي"، الذي حتول اإىل اجتماع ر�سمي 

ا�ستثنائي، وقراراته ملزمة وو�سف ب�"تاريخي".

العراق يعتذر عن المشاركة 
في مؤتمر أسطنبول النفطي

كردستان تطلق مشروع البطاقة 
االلكترونية للرواتب

 مخصصات الحشد والنازحين ضمن 
موازنة 2017

واسط: تقليص المشمولين برواتب الحماية االجتماعية

اسعار العمالت 
االجنبية بالدينار

131.5133 1,5543213,912533 1,2943151,651 303,1330.727
دينار اردنيدينار بحرينيدرهم إماراتيريال سعوديجنيه مصريتومان ايرانيجنية استرلينييورودوالر امريكي ليرة سوريةليرة لبنانية دينار كويتي 

بغداد - خاص

واسط - خاص

أربيل - متابعة

بغداد - متابعة

بغداد - متابعة


