
اأبلغ م�سدر م�سوؤول يف وزاة التجارة، مرا�سل )اجلورنال(، 
ل�سد  تكفي  ال   2017 لعام  التجارة  وزارة  موزانة  اإن 
�سمان  عدم  من  حم��ذراً  التموينية،  البطاقة  متطلبات 

توزيع مفردات البطاقة التموينية ب�سكل تام.
التجارة  وبينما اتهمت نائبة عن جبهة االإ�سالح، وزارة 
بالف�سل يف القيام بواجباتها يف توزيع مفردات البطاقة 

التموينية ب�سكل كامل ويف مواعيدها املحددة.
عن  حميد،  فوزية  التجارة  وزارة  اإعالم  مديرة  اأحجمت 
وعللت  املو�سوع،  بخ�سو�ص  ل���)اجل��ورن��ال(  التحدث 
االت�سال  مر�سحة  بالت�رصيح،  خمولة  غري  باأنها  ذل��ك 
باملتحدث االعالمي حممد حنون، الذي مل يرد على هاتفه 

بالرغم من االت�ساالت املكررة التي اأجرتها )اجلورنال(.
يف  ا�سمه  حجب  طلب  التجارة،  وزارة  يف  م�سدر  وق��ال 
مقابلة اأجرتها )اجلورنال(، اإن "موازنة 2017 خ�س�ست 
ماليني   7 ال�سترياد  دينار،  مليار  و600  ترليون  واحد 
طن من االغذية توزع على 6 ماليني 
�سمن  عائلة 

الكمية  ل�رصاء  يكفي  ال  مبلغ  وهو  التموينية،  البطاقة 
املطلوبة".

وبني امل�سدر، اأن "االغذية الواجب على احلكومة توفريها 
�سنويا عرب �رصكات وزارة التجارة هي 5 ترليونات دينار 
ل�رصاء اكرث من 7 ماليني طن توزع ما بني اربعة ماليني 
"امل�سكلة ال  اأن  طن حنطة و900 الف طن �سكر"، موؤكدا 
الغذائي  االمن  تهدد  وامنا  التجارة  ب��وزارة  فقط  تتعلق 
اإنه  الوطني". وقالت ع�سو جمل�ص النواب عالية ن�سيف، 
"من املوؤ�سف اأن وزارة التجارة التي تدار بالوكالة اأخذت 
بالتحايل يف توزيع مفردات البطاقة التموينية وحجبها 
اأربع  وهي  البطاقة  مفردات  توزيع  مت  حيث  النا�ص،  عن 
فقد   ،٢٠١٦ عام  اأ�سهر  من  جداً  حمدود  لعدد  فقط  مواد 
الثاين  كانون  الأ�سهر  ال��رز  م��ادة  من  احل�سة  توزيع  مت 
و�سباط واآذار فقط، ثم وزعت ح�سة ت�رصين االول من الرز 
الذي باعه املواطنون ب�سعر بخ�ص كعلف  الفا�سد  الهندي 
منه  اال�ستفادة  وعدم  نوعيته  رداءة  ب�سبب  للحيوانات 
ل�سهري كانون  الطعام ُجهزت احل�سة منه  لالأكل، وزيت 
ح�سة  ُجهزت  كما   ،  ٢٠١٦ عام  من  فقط  و�سباط  الثاين 
من  واملجهز  فقط،  اأب  �سهر  لغاية  ال�سكر  من  املواطنني 

الطحني هو حتى �سهر ت�رصين االأول فقط ".
"من  اأن��ه  ن�سيف،  واأ�سافت 
خ��الل 

واجباتها  بتنفيذ  ال���وزارة  قيام  ع��دم  يت�سح  تقدم  ما 
من  الرغم  على  التموينية  البطاقة  مفردات  توزيع  يف 
من  مّلوا  الذين  املواطنني  على  وال�سحك  حمدوديتها، 
ب�سكل غري  املرجعية  راأي  على  التجاوز  وكذلك  ال�سكوى، 

م�سوؤول وعدم االلتزام بتو�سياتها".
وزارة  واملتابعة يف  التخطيط  لدائرة  العام  املدير  واأكد  
ال��وزارة  عمل  �سابق،  وقت  يف  فرحان،  ح�سني  التجارة 
بطاقة  ا�ستمارة  املليون  ون�سف  ماليني  ثمانية  لطبع 

متوينية جديدة للعامني -2016 2017.
انتهاء  قبل  عادة  اجراءاتها  تتخذ  "الوزارة  ان  وا�ساف 
تكون  والتي  التموينية  البطاقة  ال�ستمارة  املقررة  املدة 

عادة �ساحلة على مدى عامني".
العائالت  جميع  �ست�سمل  "الوزارة  ان  ف��رح��ان  وب��ني 
بالنموذج اجلديد مبا يف ذلك ا�سحاب الدخول املرتفعة، 
قابلة  وغ��ري  امنة  �ستكون  اجل��دي��دة  البطاقة  ان  مبينًا 
 8( العبادي  حيدر  الوزراء  رئي�ص  واأعلن  بتاتًا".  للتزوير 
التموينية  باإي�سال احل�سة  البدء   ،)2016 الثاين  ت�رصين 
تنظيم  �سيطرة  من  املحررة  املناطق  بع�ص  اإىل  والوقود 

"داع�ص" يف مدينة املو�سل.
بتاأمني  التجارة  وزارة  بقيام  ال���وزراء،  جمل�ص  ووج��ه 
املناطق  يف  املوجودة  للعوائل  التموينية  البطاقة  مواد 
وزارات  بقيام  التوجيه  "مت  اأن��ه  اإىل  م�سرياً  املحررة"، 
وامل�رصف  وال�سناعة  والنفط  الكهرباء 
لت�سهيل  ال��ت��ج��اري 

لتلبية  اخل��ام  للنفط  معاجلة  وح��دات  بن�سب  االقرا�ص 
احتياجات وزارة الكهرباء يف القيارة واملحطات االخرى 

التي تت�سلم النفط اخلام او احالتها لال�ستثمار".
ندوة  يف  امل�ستهلك،  وحماية  ال�سوق  بحوث  مركز  ودعا 
�سابقة، وزارة التجارة، اإىل ت�سكيل فريق عمل من اأ�ساتذة 
لدرا�سة  التجارة  وزارة  من  واملتخ�س�سني  اجلامعات 
التموينية  البطاقة  بواقع  للنهو�ص  االأف�سل  البدائل 
اأن  على  ال���وزارة،  عمل  تخ�ص  التي  االأخ��رى  وامل�سائل 
يكون هناك تعاون بني الوزارة والقطاع اخلا�ص املتمثل 
جتهيز  يف  العالقة  ذات  واالحت��ادات  التجارية  بالغرف 
متثيل  ���رصورة  اإىل  م�سرياً  التموينية،  البطاقة  مفردات 
القطاع اخلا�ص يف خمتلف اللجان ذات العالقة بالبطاقة 
التموينية، والعمل على دعم االأفران واملخابز بح�سة من 
حتقق  وباآليات  ال�سكانية  الكثافة  مع  تتنا�سب  الطحني 
الغاية من البطاقة التموينية، مع �رصورة وجود متابعة 
واإ�رصاف من قبل الوزارة لاللتزام بال�سوابط واملوا�سفات 
بالبطاقة  الت�سجيل  نظام  وحتديث  الر�سمية،  واملقايي�ص 
التموينية والتاأكد منها بهدف و�سول البطاقة التموينية 
البطاقة  با�ستخدام  املركز،  واأو�سى  فعاًل.  مل�ستحقيها 
من  واحلد  التموينية  البطاقة  مفردات  �رصف  يف  الذكية 
ظاهرة التالعب والف�ساد واحلد من ال�سغط على االإنفاق 
العام اأ�سوة مبا معمول يف بلدان كثرية من العامل ومنها 
الدول العربية كما هو احلال يف م�رص والكويت، مع اإعطاء 
االأهمية الق�سوى جلودة املفردات امل�ستوردة مع �رصورة 
مطابقتها  مدى  لفح�ص  حمايدة  اأخ��رى  جهات  ا�سرتاك 
يف  املعتمدة  القيا�سية  للموا�سفات 

العراق.
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إعادة إعالن تنفيذ مشروع مجاري 
القرنة بمبلغ 275 مليار دينار

اأعلن��ت ال�رصك��ة العام��ة لتجارة احلب��وب، حتديد الث��اين والع�رصين من 
ال�س��هر احلايل موعداً اليقاف ت�س��ويق حم�س��ول ال�س��لب م��ن الفالحني 

واملزارعني يف املحافظات ال�سلبية املنتجة.
ونق��ل بي��ان لل��وزارة عن املدي��ر العام لل�رصك��ة هيثم جميل اخل�س��ايل 
قوله انه "مت حتديد موعد ايقاف الت�س��ويق بعد بدء اخلط البياين لعملية 
الت�سويق بالرتاجع يف املحافظات ما جعل اللجنة العليا للت�سويق تتخذ 

قرار االيقاف وفق هذه املعطيات".
وا�س��ار اىل ان "مع��دل الت�س��ويق للعام احل��ايل جاء منخف�س��ًا مقارنة 

باالعوام ال�سابقة".

تظاه��ر ع��دد من العامل��ني يف م�رصوع احل��زام االأخ�رص اأم��ام حمافظة 
كربالء مطالبني احلكومة املحلية بالتدخل ل�رصف م�ستحقاتهم املالية.
وق��ال ع�س��و جمل���ص حمافظ��ة كرب��الء نا���رص اخلزاع��ي، يف ت�رصيح 
�س��حفي، انن��ا "اأع�س��اء جمل���ص حمافظة مت�س��امنون مع ه��ذه الوقفة 
االحتجاجي��ة التي اأقامها عم��ال احلزام االأخ�رص ل�رصف م�س��تحقاتهم 
املالي��ة ونحن معهم نطالب حمافظ كربالء وال�س��لطة التنفيذية ب�رصف 

م�ستحقاتهم لئال َيف�سد امل�رصوع ويتعر�ص للتلف".
واأ�ساف اإن "قيمة م�رصوع احلزام االأخ�رص بلغت )16( مليار دينار وان 

ما مت �رصفه على امل�رصوع حتى االآن هو بحدود )9( مليارات دينار".
يذكر ان جمل�ص حمافظة كربالء �س��وت على �رصف م�س��تحقاتهم ابتداًء 

من �سهر اآذار املا�سي.

اأعلنت ال�رصكة العامة ملوانئ العراق٬ عزمها بناء مدينة �سياحية ترفيهية 
يف ميناء املعقل التجاري و�س��ط الب�رصة٬ م�سرية اىل ان 5 �رصكات حملية 
تقدم��ت بعرو���ص لبن��اء ه��ذه املدينة. وق��ال مدي��ر اعالم ال�رصك��ة امنار 
ال�س��ايف٬ ان "خم�ص �رصكات حملي��ة تقدمت لبناء املدينة ال�س��ياحية يف 
مين��اء املعق��ل٬( �رصك��ة براق اخل��ري للمق��اوالت و�رصكة الدي��ر املحدودة 
للمق��اوالت و�رصكة توفيق موحي و�رصك��ة افاق كندة و�رصكة احلريري("٬ 
موؤك��دا ان "اإدارة ال�رصكة تدر�ص العرو���ص املقدمة من قبل هذه ال�رصكات 
ومدى ر�س��انتها وكفاءتها يف اكمال امل�س��اريع". واأ�س��اف ال�س��ايف ان 
"موانئ العراق انتهجت هذا النهج مع �رصكات الت�سغيل امل�سرتك املحلية 
والدولي��ة لتك��ون �رصك��ة �س��املة متع��ددة يف من�س��اآتها وموارده��ا وذلك 

يعطيها قوة ور�سانة لت�ساهي ال�رصكات العاملية".

اأك��دت احلكومة املحلي��ة يف الب�رصة٬ ا�ستح�س��ال موافقة جمل���ص الوزراء 
على اعادة اعالن تنفيذ م�رصوع جماري القبلة مع حتميل ال�رصكة الهندية 
فرق اال�س��عار. وذكر بيان �س��حفي٬ ان "حمافظ الب�رصة ماجد الن�رصاوي 
�سارك برفقة رئي�ص املجل�ص �سباح ح�سن البزوين يف االجتماع االأ�سبوعي 

ملجل�ص الوزراء والذي �سهد مناق�سة م�رصوع جماري القبلة".
��دق عل��ى ان تقوم احلكوم��ة املحلية يف  وا�س��اف ان "جمل���ص ال��وزراء �سّ
الب���رصة باع��ادة اع��الن تنفيذ م���رصوع جم��اري القبلة وحتمي��ل ال�رصكة 

الهندية الناكلة بتنفيذ امل�رصوع )موكل( فرق االأ�سعار".
وتابع البيان ان "املوافقة تت�س��من توجيه دع��وات مبا�رصة اىل ال�رصكات 
املوؤهلة والر�س��ينة لتنفيذ امل���رصوع مببلغ 275 ملي��ار دينار عراقي مع 

ا�سافة فرق ال�سعر الذي �ستقدمه ال�رصكة الهندية".

اأعلنت وزارة املالية، اأنها تبحث اإ�س��دار �سندات بقيمة 
مليار دوالر ب�سمانة امريكية، مبينة ان هذه ال�سمانة 
�س��تجعل �س��عر الفائدة عليها اقل من ال�سعر ال�سابق يف 

ال�سوق.
يف ح��ني وقّع��ت احلكوم��ة، اتفاقي��ة منح��ة مالية، مع 
االحت��اد االأوروبي، بقيمة 86 مليون يورو )91 مليون 
دوالر(، الإع��ادة تاأهي��ل املناط��ق املحررة من قب�س��ة 

م�سلحي تنظيم داع�ص.
وقال��ت وزارة املالي��ة يف بي��ان له��ا، اإن "وكيل وزارة 
املالية تباحث مع ممثلي ال�س��فارة االمريكية والوكالة 

االمريكية للتنمية الدولية مو�س��وع ا�س��دار ال�س��ندات 
اخلارجي��ة العراقي��ة امل�س��مونة م��ن قب��ل الوالي��ات 
املتح��دة االمريكية واالإج��راءات ال�رصورية لو�س��عها 

مو�سع التطبيق".
واأ�سافت الوزارة ان "�سمان حكومة الواليات املتحدة 
االمريكي��ة له��ذه ال�س��ندات �س��وف يجعل �س��عر الفائدة 
عليها يقل كثريا عن ال�س��عر ال�سابق يف ال�سوق"، مبينة 
انها تاأمل "ا�س��دار هذه ال�سندات خالل ال�سهر االول من 
ع��ام 2017 وبواقع ملي��ار دوالر ا�س��تنادا اىل قانون 

املوازن��ة الع��ام للع��ام 2017".
بدوره ق��ال املتحدث با�س��م وزارة التخطي��ط العراقية 
عب��د الزه��رة الهن��داوي، اإن وزي��ر التخطي��ط �س��لمان 

اجلميل��ي " وق��ّع الي��وم يف بغ��داد ممثاًل ع��ن احلكومة 
العراقية مع باتريك �س��يمونيه �سفري االحتاد االأوروبي 
يف الع��راق، اتفاقية املنحة االأوروبية لدعم وا�س��تقرار 

املناطق املحررة من �سيطرة داع�ص.
واأ�س��اف، اأن املنح��ة املالي��ة �س��تتحمل دول االحت��اد 
االوروب��ي منه��ا م��ا قيمت��ه 14 مليون ي��ورو )14.7 
ملي��ون دوالر(، يف ح��ني تتحمل دول �س��من التحالف 
ال��دويل وهي 19 دولة بقية املبلغ، والذي �س��يدفع اإىل 

العراق على مدار عدة �سنوات.
الع��ام املقب��ل  و�ستت�س��من برام��ج االتفاقي��ة خ��الل 
2017، اإعادة تاأهيل 15 م�رصوًعا من م�ساريع البنى 
التحتي��ة يف املناط��ق املح��ررة، وبرام��ج خا�س��ة ب��� 

200 قر�ص مايل الإقامة امل�س��اريع ال�سغرية يف تلك 
املناط��ق للتخفيف من الفقر موزع��ة على 10 مناطق 

حمررة.
العراقي��ة،  لل��وزارات  التحتي��ة  البن��ى  وتعر�س��ت 
وم�س��اريع الطاق��ة الكهربائي��ة، واملن�س��اآت احلكومية 
يف املحافظ��ات التي خ�س��عت، وتخ�س��ع اأج��زاء منها 
ل�س��يطرة داع���ص، اإىل خ�س��ائر كبرية، ُق��درت مبليارات 
الدوالرات.ا وي�س��عى العراق اىل ا�س��دار �س��ندات وطنية 
داخلي��ة وخارجي��ة من اج��ل متويل العج��ز يف موازنة 
الع��راق العامة نتيج��ة انخفا�ص ا�س��عار النفط اىل اقل 
م��ن 30 دوالراً يف كان��ون الث��اين م��ن الع��ام 2016 

للربميل الواحد.

اأكدت وزارة الكهرباء، عدم ت�سلمها كامل ميزانيتها منذ عام 
٢٠٠3 وحت��ى االآن٬ مبين��ة ان موازنتها تبل��غ 37 تريليون 
دينار مل تت�س��لم منها �س��وى ٢8 تريليون دينار٬ م�سرية اإىل 
ان دخول تنظيم داع���ص اإىل املحافظات الغربية اأّخر دخول 

4٠٠٠ كيلوواط من الطاقة الكهربائية.
وق��ال اإع��الم وزارة الكهرباء يف بي��ان، ان "وزارة الكهرباء 

نظمت ندوة اإر�سادية تثقيفية توعوية يف مقر وزارة الدفاع٬ 
�س��من امل���رصوع الوطني لدميوم��ة الكهرباء واإ�س��رتاتيجية 
االإعالم الوطنية لدعم منظومة الكهرباء وتر�س��يد ا�س��تهالك 
الطاقة الكهربائية". وا�س��تهل الندوة وكي��ل وزارة الكهرباء 
املهند���ص عادل حميد٬ م�ستعر�س��ًا٬ واقع منظومة الكهرباء 
الوطني��ة وحجم التحديات التي تواجهها الوزارة يف عملها٬ 
ف�س��ال ع��ن حتدثه عن خط��ط ال��وزارة املو�س��وعة من اجل 
اإنه��اء اأزم��ة الطاق��ة الكهربائية٬ والدور الكب��ري الذي ميثله 

املواطن يف هذا اجلانب من خالل تر�سيده ال�ستهالك الطاقة 
الكهربائي��ة وااللتزام بت�س��ديد اجور اال�س��تهالك. وا�س��اف 
وكيل ال��وزارة يف حديثه، عن معوقات عمل وزارة الكهرباء 
ومنه��ا التجاوزات على �س��بكات توزيع الطاق��ة الكهربائية 
ال��ذي حرذمه ال�رصع٬ عالوة عل��ى انه خمالفة يعاقب عليها 
القان��ون. وبني املهند�ص املدير العام للتدريب والتطوير يف 
وزارة الكهرباء نافع عبد ال�س��ادة٬ ان "املبالغ املخ�س�س��ة 
لوزارة الكهرباء يف املوازنات منذ عام ٢٠٠3 وحتى االن٬ 

والبالغ��ة )37(ترليون دينار مل تت�س��لم منه��ا الوزارة فعليا 
�س��وى )٢8( ترلي��ون دينار عراق��ي٬ �رصفت على م�س��اريع 
الوزارة ورواتب منت�سبيها وال�سيانات و�رصاء الوقود٬ حيث 
مت رف��ع الق��درة االإنتاجي��ة ملنظومة الكهرب��اء من )34٠٠ 
حالي��ا  مي��كاواط   )١4355( اىل   ٢٠٠3 ع��ام  )مي��كاواط 
عل��ى الرغم م��ن الطاقات البالغ��ة )55٠٠( مي��كاواط كان 
م��ن املوؤمل اإدخالها اىل اخلدمة يف املدة ال�س��ابقة لكنها مل 

تدخل ب�سبب �سيطرة داع�ص االإرهابي على حمافظاتنا.

وزارة المالية تبحث إصدار 
سندات بمليار دوالر

الكهرباء: ميزانيتنا منذ عام 2003 بلغت 37 تريليون دينار

إيقاف تسويق محصول الشلب 
بعد غد الخميس

عمال حزام كربالء األخضر يتظاهرون 
للمطالبة بمستحقاتهم

الموانئ تعتزم بناء مدينة سياحية 
ترفيهية في ميناء المعقل

اسعار العمالت 
االجنبية بالدينار

130523 155432139122.447 12943151651 3031330.770
دينار اردنيدينار بحرينيدرهم إماراتيريال سعوديجنيه مصريتومان ايرانيجنية استرلينييورودوالر امريكي ليرة سوريةليرة لبنانية دينار كويتي 
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البصرة- خاص

البصرة- متابعة


