
اأكد خبري مطلع على تاريخ مفاو�ضات العراق، مع الأمم 
املتحدة بخ�ضو�ص ت�ضوية متعلقات برامج النفط مقابل 
برنامج  من  املتبقية  العراق  اأم��وال  ان  وال��دواء،  الغذاء 
النفط مقابل الغذاء والدواء بعد عام 2003، بنحو 700 
مليون دولر لكن خ�ضمت منها مبالغ لتعوي�ضات الذى 
التفتي�ص،  فرق  تكاليف  وكذلك  بالمريكيني  حلق  الذي 
م�ضرياً اإىل اأن ممثلي الأمم املتحدة اأبلغوا ممثلي العراق، 
يف عام 2011، بان الموال املتبقية �ضتعود بعد خم�ص 

�ضنوات.
ويف حني قالت وزارة اخلارجية انها ح�ضمت ملف النفط 
مليون   145 مبلغ  وا�ضتعادت  وال��دواء،  الغذاء  مقابل 
دولر للعراق، م�ضرية اإىل ان البالد انهت كل اللتزامات 
ال�ضابع، با�ضتثناء  الف�ضل  املتعلقة باخلروج من طائلة 

تعوي�ضات الكويت.
اأعلنت وزارة العدل جناحها بخ�ضو�ص انهاء ملف النفط 
مقابل الغذاء، وا�ضتعادة املبلغ املايل، موؤكدة ان ح�ضم 

الدعاوى اخلارجية من اولويات عمل الوزارة.
مظهر  املالية  لل�ضوؤون  ال��وزراء  رئي�ص  م�ضت�ضار  وبني 
اأجرتها  مقابلة  يف  ���ض��ال��ح،  حممد 
اإن  )اجل��ورن��ال( 

"ما بقي للعراق من برنامج النفط مقابل الغذاء والدواء 
بعد عام 2003، كان يقدر بنحو 700 مليون دولر وقد 
كان هذا املبلغ مودعًا يف ح�ضاب الأمم املتحدة وحتت 
مليون   400 ا�ضتقطاع  مت  لكن  العام،  الأمني  ت�رصف 
دولر بعنوان تعوي�ضات الذى لالمريكيني، كما جرى 
التفتي�ص  فرق  ملتعلقات  دولر  مليون   160 ا�ضتقطاع 
التي عملت يف العراق بحثًا عن اأ�ضلحة الدمار ال�ضامل"، 
امل�ضوؤولني  اأبلغوا  املتحدة  الأمم  ممثلي  اأن  اإىل  م�ضرياً 
العراقيني يف عام 2011 باأن الأموال املتبقية �ضت�ضلم 

للعراق بعد خم�ص �ضنوات".
 ١٩٥٦ رقم  الأم��ن  جمل�ص  "قرار  اإن  �ضالح،  واأ�ضاف 
العراق  يف  اإيجابية  تطورات  وج��ود  ذك��ر   ،٢٠١٠ يف 
وقت  ال�ضائدة  احلالة  عن  كثريا  تختلف  احلالة  وب��اأن 
اتخاذ القرار رقم ٦٦١ يف عام ١٩٩٠،  وقرر املجل�ص 
الرتتيبات   ،٢٠١١ يونيو  حزيران    ٣٠ يف  ينهي،  اأن 
لعام ٢٠٠٣  القرار ١٤٨٣  الفقرة ٢٠ من  املحددة يف 
�ضادرات  مبيعات  من  املتاأتية  العائدات  اإيداع  ب�ضاأن 
النفط واملنتجات النفطية والغاز الطبيعي يف �ضندوق 
 ١٢ الفقرة  يف  اإليها  امل�ضار  والرتتيبات  العراق،  تنمية 
القرار  من   ٢٤ والفقرة   ٢٠٠٣ لعام   ١٤٨٣ القرار  من 

١٥٤٦ لعام ٢٠٠٤".
تظل  اأن  على  وقتها  القرار  ن�ص  "وقد  �ضالح  وتابع 
 ٢٠٠٣ لعام   ١٤٨٣ القرار  من   ٢٢ الفقرة  اأحكام 
�ضارية حتى ذلك التاريخ، رهنا 

القرار  من   ٢٧ الفقرة  يف  عليه  املن�ضو�ص  بال�ضتثناء 
بالأموال  يتعلق  ما  ذلك  يف  ،مبا   ٢٠٠٤ لعام   ١٥٤٦
يف  ال��واردة  القت�ضادية  وامل��وارد  املالية  والأ���ض��ول 

الفقرة ٢٣ من ذلك القرار".
ب����دوره ق���ال امل��ح��ل��ل الق��ت�����ض��ادي م���الذ الم���ني، 
الم��وال،  هذه  با�ضتعادته  "العراق  اإن  ل�)اجلورنال(، 
الدولية  املنظمة  ثقة  وحقق  له  حقا  ا�ضرتجع  قد  فانه 
والع�ضاء الدائمني  من اجل �ضطبه من طائلة  الف�ضل 
التعوي�ضات  دف��ع  غري  منها  يتبق  مل  والتي  ال�ضابع 

املرتتبة عليه للكويت ال�ضقيق".
املبالغ  هذه  على  العراق  "ح�ضول  ان  الأمني  واأ�ضاف 
جاء يف وقت يخو�ص فيه حربا نيابة عن العامل املتمدن 
�ضد الرهاب وقوى التكفري وال�ضالل ،ما يعك�ص وقوف 
حربه  يف  العراقية  للجهود  وم�ضاندته  الدويل  املجتمع 
التي  ال�ضعبة  الظروف  من  الرغم  على  دعمه  وموا�ضلة 

مير بها البلد".
وتابع اأن "خروج العراق من طائلة الف�ضل ال�ضابع يعني 
حترر العراق كليا من العقوبات الدولية وانطالقه نحو 
تنفيذ خطط اقت�ضادية ر�ضينة جتعله يف م�ضاف الدول 
املتقدمة من ناحية التكنولوجيا والفادة من الرثوات 

الطبيعية وت�ضجيع ال�ضناعة والزراعة".
وم�ضى بالقول اإن "احلرب التي يخو�ضها العراق نيابة 
املحبة  ال��دول  جميع  على  حتتم  املتح�رص  العامل  عن 
وتدعمة  ال��ع��راق  ت�ضاند  ان  والتقدم  واحل��ري��ة  للخري 
ملواجهة الرهاب العاملي وم�ضاندته باملال واخلربات 
خ�ضو�ضا  الرهاب  خربها  التي  مدنه  لعمار 
قريبا  بات  الن�رص  وان 

باذن اهلل". 
  6 قيادتها   ر�ضمي،  بيان  اخلارجية يف  وزارة  واأعلنت 
جولت من املفاو�ضات املهمة مع الأمانة العامة لالأمم 
وباري�ص  نيويورك  املتحدة وجهات متعاقدة معها يف 
من اجل تنفيذ احد متطلبات قرار جمل�ص المن املرقم 
1958 لعام 2010 اخلا�ص بخروج العراق من طائلة 
برنامج  متعلقات  بانهاء  التزامه  بعد  ال�ضابع  الف�ضل 

النفط مقابل الغذاء والدواء. 
المم  لدى  الدائم  العراق  "مندوب  ان  البيان،  وا�ضاف 
فريق  ت��راأ���ص  قد  احلكيم  علي  حممد  ال�ضفري  املتحدة 
م�ضت�ضارين  من  اخ��رياً  �ُضكَل  ال��ذي  املفاو�ص  العراق 
ملجل�ص  العامة  والمانة  اخلارجية  وزارة  من  وخرباء 
بالتو�ضل  اجلهود  تكللت  وقد   ، العدل  ووزارة  ال��وزراء 
الق�ضايا املالية اخلارجية  اتفاق مت مبوجبه ح�ضم  اىل 
وا�ضتعادة  وال��دواء  الغذاء  مقابل  النفط  مبلف  املتعلقة 
العراق مبلغا تقارب قيمته 145 مليون دولر امريكي 

."
اوفى  قد  يكون  بذلك  "العراق  ان  اخلارجية،  واك��دت 
من  خروجه  بقرار  يتعلق  فيما  الأخ��ري  قبل  باللتزام 
طائلة الف�ضل ال�ضابع ، اذ مل يتبق لديه �ضوى ا�ضتكمال 

ملف التعوي�ضات مع اجلارة الكويت".
التي  امللفات  اهم  "من  ان  العدل،  ل��وزارة  بيان  وذكر 
القانون  وح�ضب  واجنازها  مبتابعتها  ال��وزارة  تقوم 
باجتاه  ح�ضمها  واكمال  اخلارجية  الدعاوى  ملف  هو 
م�ضلحة العراق ، م�ضريا اىل " انه ما يقرب من ع�رصين 
العراق،  الخرية مل�ضلحة  الآونة  دعوى مت ح�ضمها يف 
الدائرة  مالكات  تبذله  الذي  ال�ضتثنائي  اجلهد  نتيجة 
وزير  قبل  من  مبا�رصة  ومتابعة  وبا�رصاف  القانونية، 

العدل حيدر الزاملي".
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مصرف الرافدين يؤكد أهمية 
النقود اإللكترونية

اأعلن الحتاد املحلي للجمعيات الفالحية يف كربالء، نيته اإن�ضاء معمل 
ملعجون الطماطم لالفادة من حم�ضول الطماطم الوافر يف املحافظة.

وق��ال رئي�ص احتاد اجلمعيات الفالحي��ة يف كربالء وليد حمد الَكريطي 
يف بي��ان �ضحف��ي : ان الحت��اد ين��وي اإن�ضاء معمل ملعج��ون الطماطم 
ل�ضتغ��الل واف��ر الإنتاج من املح�ض��ول يف امل��زارع ال�ضحراوية الذي 

ي�ضتمر قرابة الثالثة اأ�ضهر للمو�ضمني )ال�ضتوي وال�ضيفي(.
واأ�ضاف : ان الحتاد املحلي ي�ضعى لإن�ضاء معمل ملعجون الطماطم يف 
املنطق��ة ال�ضحراوية جنوبي كربالء لرفد ال�ضوق املحلية بالتعاون مع 
جمعية الفار���ص املتخ�ض�ضة بزراعة اخل�رص املحمية اإحدى اجلمعيات 

التابعة لالحتاد املحلي".

اأجن��زت ال�رصك��ة العام��ة للمعار���ص واخلدم��ات التجاري��ة يف وزارة 
التج��ارة، اإن�ضاء منظوم��ة الكرتونية موحدة لإ�ض��دار اإجازات ال�ضترياد 

�ضمن مفهوم احلوكمة اللكرتونية.
ونق��ل بي��ان لل��وزارة ع��ن املدي��ر الع��ام لل�رصك��ة ها�ض��م حمم��د حامت 
قوله"ُعق��د اجتماع �ضم ممثلني ع��ن وزارات املالية والداخلية والزراعة 
وال�ضح��ة والبيئ��ة والعل��وم والتكنلوجي��ا وال�ضناعة واملع��ادن وهياأة 
الكم��ارك ومديرية املناف��ذ احلدودية وهي��اأة الرقاب��ة الوطنية وديوان 
الرقاب��ة املالية وجهاز املخابرات الوطن��ي ومتت خالله مناق�ضة ان�ضاء 
منظوم��ة الكرتوني��ة ل�ض��دار اجازات ال�ضت��رياد التي ت�ضه��م يف تنظيم 
وتطوير التجارة الداخلية واخلارجية يف العراق، بال�ضافة اىل تقلي�ص 
عدد الدوائر احلكومية التي يتوجب على التاجر مراجعتها لجناز اجازة 

ال�ضترياد".

اعلن��ت وزيرة الإعم��ار والإ�ضكان والبلديات العام��ة املهند�ضة اآن نافع 
او�ض��ي ، اجن��از %85 م��ن م���رصوع اع��ادة اعم��ار ج���رص ال�ض��دور يف 
حمافظ��ة دياىل ، املم��ول من قر���ص البنك ال��دويل املخ�ض�ص لعادة 

اعمار املناطق املحررة .
وذك��رت او�ض��ي ان امل��الكات الفني��ة والهند�ضي��ة يف �رصك��ة املعت�ضم 
العام��ة ودائرة الط��رق واجل�ضور يف حمافظة دي��اىل التابعتني للوزارة 
، توا�ض��الن العم��ل مب�رصوع اعادة اعم��ار ج�رص ال�ض��دور الذي تعر�ص 
اثن��ان م��ن ف�ضاءاته للتخريب عل��ى يد ع�ضابات داع���ص الرهابية يف 

عام 2014 بعد �ضيطرتها على املحافظة .
وا�ضاف��ت ، ان اجل���رص يع��د من اكرب واه��م اجل�ض��ور يف حمافظة دياىل 
، اذ يتك��ون م��ن 14 ف�ض��اًء بعر���ص 12 م��رتا ويبل��غ طول��ه الكلي مع 
املقرتب��ات 900 مرت ، مبين��ة ان ن�ضبة العم��ار يف الجزاء املت�رصرة 
م��ن اجل�رص و�ضلت اىل %85 ، حيث تبذل امل��الكات الفنية والهند�ضية 
يف ال�رصك��ة جه��ودا م�ضاعفة من اجل النتهاء من اعادة اعماره �ضمن 

املدة املحددة والبالغة 180 يوما .
اجلدي��ر بالذك��ر ان ج�رص ال�ض��دور اأن�ضئ عل��ى نهر دي��اىل يف ايار عام 
2014 م��ن قب��ل �رصكة املعت�ضم العام��ة لتخفيف ال�ضغط عن اجل�رص 
القدمي الذي مير فوق ناظم دياىل ، وهو يكت�ضب اهمية كبرية لكونه يعد 
مم��را رئي�ضيًا حلرك��ة ال�ضيارات وال�ضاحنات ب��ني املحافظات ال�ضمالية 

وبقية مناطق البالد مرورا مبحافظة دياىل .

اأك��د م�رصف الرافدين اهمي��ة النقود اللكرتونية واثره��ا يف زيادة الكتلة 
النقدي��ة الداخل��ة يف املنظوم��ة امل�رصفية. وقالت املدي��ر العام للم�رصف 
خول��ة طالب جبار، ان" النظام اللك��رتوين ي�ضاعد يف الق�ضاء على الف�ضاد 
والتزوير وت�رصيع اجلباية والدفع وتقدمي خدمات حتظى بر�ضا املواطنني 

وزيادة م�ضتوى الثقافة لدى املجتمع".
ودعت الإعالم اىل ان "يدعم العمل امل�رصيف يف العراق وعدم ت�ضويه �ضمعة 

امل�ضارف لن من �ضاأن ذلك زعزعة الثقة بني اجلمهور وامل�ضارف".
و�ض��ددت جب��ار على ���رصورة مغادرة العم��ل بنظام ال�ضك��وك قبل ا�ضدار 
الدين��ار اللكرتوين م��ع تاأكيدها اأهمية زيادة الوعي الع��ام باأنظمة الدفع 

اللكرتونية.

اأعلن��ت وزارة النفط، ت�ضدي��ر �ضحنة جديدة من مكثفات 
الغاز اىل المارات العربية املتحدة .

وق��ال املتحدث با�ض��م ال��وزارة عا�ضم جه��اد، "قامت 
�رصك��ة غاز الب���رصة بت�ضدير ال�ضحنة ال��� 13 من مادة 
املكثف��ات عرب ميناء خور الزب��ري يف حمافظة الب�رصة 
عل��ى منت الباخرة "اأم تي الور�ص" املتوجهة اىل ميناء 
الفج��رية يف دول��ة المارات بحمول��ة مقدارها 14 الفًا 

و814 مرتيًا".
يذك��ر ان ال��وزارة قامت يف 22 مت��وز 2016 بت�ضدير 

ال�ضحن��ة الثاني��ة من الغاز ال�ضائ��ل بكمية 1600 طن ، 
ف�ض��ال عن ت�ضديرها ال�ضحن��ة اخلام�ضة بكمية 24 الف 

مرت مكعب من مكثفات الغاز.
وكان��ت وزارة النفط اأعلنت، يف 2 متوز 2016، ت�ضدير 
اول �ضحن��ة م��ن الغ��از امل�ض��ال ع��رب مرف��اأ خم�ض���ص 
لت�ضدير الغاز يف حمافظة الب�رصة، يف حني ا�ضارت اىل 
انه��ا يف طور تنفيذ خطة ا�ضرتاتيجي��ة تهدف اىل اإنهاء 
ظاه��رة حرق الغاز امل�ضاحب لعمليات ا�ضتخراج النفط 

بحلول عام 2018.
ت�ضدي��ر   2016 اآذار   20 يف  النف��ط  وزارة  واأعلن��ت 
�ضحن��ة فائ�ضة عن احلاجة املحلية م��ن مكثفات الغاز 

]الكوندن�ضي��ت[ بوا�ضط��ة ناقلة بنمية، ث��م قامت بعدها 
بت�ضدي��ر اربع �ضحنات اأخرى ع��ن طريق �رصكة ت�ضويق 

النفط �ضومو.
اإىل ذل��ك وج��ه وزير النف��ط جبار علي ح�ض��ني اللعيبي، 
باإع��ادة ت�ضغيل عدد من حمط��ات تعبئة الوقود الهلية 
يف املناط��ق املح��ررة، مبين��ا ان��ه �ضيتم اي�ض��ا اعادة 
تاأهي��ل م�ضف��ى القي��ارة وحمط��ة الكهرب��اء يف ه��ذه 

املدينة.
وق��ال اللعيبي، ان��ه "اوعز اىل �رصك��ة توزيع املنتجات 
النفطية بت�ضكيل جلنة فنية لإعادة افتتاح وت�ضغيل عدد 
من حمطات تعبئة الوقود الهلية يف املدن املحررة اىل 

جانب املحطات احلكومية وذلك بهدف تو�ضيع م�ضاحة 
الرقعة اجلغرافية للخدمات املقدمة للمواطنني". وا�ضار 
اىل انه "�ضيتم تقييم و�ضع املحطات الهلية بالتن�ضيق 
م��ع اجله��ات املعني��ة م��ن اج��ل التعجي��ل بتجهيزه��ا 
بالوق��ود وا�ضطوان��ات الغ��از ال�ضائ��ل اىل جان��ب 10 

حمطات حكومية مت افتتاحها خالل املدة املا�ضية".
وتاب��ع اللعيبي ان "الوزارة تقوم اي�ض��ا باإعادة تاأهيل 
م�ضف��ى القي��ارة وحمط��ة الكهرب��اء يف ه��ذه املدينة، 
ف�ض��ال عن القي��ام بتجهيز املناطق املح��ررة والعوائل 
املهج��رة والنازح��ة بالنفط البي���ص والبنزين والكاز، 

ا�ضافة اىل اآلف ال�ضطوانات من الغاز ال�ضائل".

اأعلنت جلنة الزراعة واملوارد املائية يف جمل�ص حمافظة 
وا�ض��ط، تخ�ضي�ص مليون و ١٩٣ األف دومن من الرا�ضي 
لزراعة حم�ضويل احلنطة وال�ضعري خالل املو�ضم احلايل. 
وق��ال رئي���ص جلن��ة الزراع��ة وامل��وارد املائي��ة ها�ض��م 
الع��وادي، اإن "اخلط��ة الزراعية للمو�ض��م ال�ضتوي لزراعة 
حم�ض��ويل احلنط��ة وال�ضع��ري تت�ضم��ن زراع��ة ملي��ون 
و/١٩٣/ ال��ف دومن ، اي بزيادة مقدارها /٢٥٠/ الف 

دومن ع��ن املو�ض��م املا�ضي ، موزعة ب��ني عموم مناطق 
املحافظة ، من خالل العتم��اد على امل�ضادر الرئي�ضية 

للمياه".
وا�ض��اف اأن��ه "مت ا�ضتثن��اء العملية الزراعي��ة من القطع 
املربم��ج للتي��ار الكهربائي اثن��اء عملية الري��ة الوىل، 
لفتا النظ��ر اىل ان حمافظة وا�ض��ط تت�ضدر املحافظات 
باملرك��ز الول يف ت�ضوي��ق املحا�ضي��ل ال�ضرتاتيجي��ة 
ومنه��ا احلنط��ة وال�ضع��ري، موؤك��دا ان املحافظ��ة كان��ت 
ول ت��زال متثل �ضلة خبز العراق لكونه��ا تتميز بالإنتاج 

الزراع��ي �ضنويًا خا�ضة يف ما يتعلق مبح�ضويل احلنطة 
وال�ضع��ري، اذ ان املحافظ��ة حقق��ت يف املوا�ضم املا�ضية 
املرتب��ة الأوىل عل��ى �ضعي��د الع��راق بالن�ضب��ة لإنت��اج 

احلبوب".
ودع��ا الع��وادي٬ فالحي املحافظ��ة اإىل مراجع��ة دائرة 
الزراع��ة يف املحافظ��ة وت�ضل��م ح�ض�ضه��م م��ن مبيدات 
اأدغ��ال احلنط��ة الرفيع��ة والعري�ض��ة بع��د و�ضولها اإىل 

املحافظة.
وقال العوادي، ان "جمل���ص املحافظة حر�ص طيلة هذه 

امل��دة على املطالب��ة وال�ضغ��ط عل��ى وزارة الزراعة من 
اج��ل ا�ضترياد املبيدات ذات كف��اءة عالية وجيدة ٬ حيث 
مت و�ضولها اإىل املراكز الزراعية يف اق�ضية املحافظة"٬ 
م�ض��ريا اإىل ان "ه��ذه املبي��دات �ضت��وزع عل��ى مزارع��ي 

وفالحي املحافظة جمانا ويف الأوقات املحددة".
واأ�ض��اف ان "ه��ذه املبي��دات ذات نوعية ممي��زة" داعيا 
اأبناء املحافظة م��ن املزارعني والفالحني اىل "مراجعة 
ال�ضع��ب الزراعية يف عم��وم اأق�ضية ونواح��ي املحافظة 

لغر�ص ت�ضلم ح�ض�ضهم املقررة من هذه املبيدات".

النفط: تصدير شحنة 
من مكثفات الغاز إلى اإلمارات

واسط تخصص مليونًا و193 ألف دونم لزراعة الحنطة والشعير

الجمعيات الفالحية تنشئ معمال 
لمعجون الطماطم

التجارة تنجز منظومة إلكترونية 
إلصدار إجازات االستيراد

إنجاز 85 % من مشروع إعادة إعمار 
جسر الصدور في محافظة ديالى

اسعار العمالت 
االجنبية بالدينار

131123 155432139122.448 12943151651 3031330.770
دينار اردنيدينار بحرينيدرهم إماراتيريال سعوديجنيه مصريتومان ايرانيجنية استرلينييورودوالر امريكي ليرة سوريةليرة لبنانية دينار كويتي 

البصرة- خاص

 واسط- خاص

كربالء- خاص

بغداد- خاص

ديالى - خاص

 بغداد- خاص


