
الدول  �شهدتها  التي  املاراثونية  واالجتماعات  النقا�شات  بعد 
الدول  مع  اوبك  للنفط  امل�شدرة  البلدان  منظمة  يف  االع�شاء 
خرباء  اعرب  ايجابية،  نتائج  عن  اثمرت  والتي  خارجها،  من 
الذي  التاريخي  باالتفاق  تفاوؤلهم،  عن  عراقيون  اقت�شاديون 
قد يحقق مكا�شب مالية ا�شافية للعراق تدعم عجلة االقت�شاد.
االيرادات  وفرة  ا�شتثمار  اهمية  اىل  دعوا  وقت،  يف  هذا  ياأتي 
يف م�شاريع �شرتاتيجية وطنية لدعم القطاعات االنتاجية يف 
البلد، والتي من �شاأنها اال�شهام يف حتريك الدورة االقت�شادية 
املقبلة،  ال�شنوات  مدى  على  حقيقية  م�شتدامة  تنمية  وحتقيق 

خ�شو�شا مع تذبذب ا�شعار النفط اخلام يف اال�شواق العاملية.
ان  ق��ال:  ال��ع��رادي  جا�شم  االقت�شادي  بغداد  منتدى  ع�شو 
االتفاق االخري للدول املنتجة يدرج يف حقل املهم واملتوقع، 
بعد ان و�شلت حدة التاأثريات ال�شلبية اىل حدود خميفة الغلب 
الدول، ال�شيما تلك التي تعتمد على ايراداتها املالية يف تغطية 

نفقات بلدانها.
وا�شار اىل ان االتفاق االخري يقود يف جميع االحوال اىل رفع 
ا�شعار النفط يف اال�شواق العاملية، داعيا اىل �رضورة ان تلتزم 
اىل  للو�شول  لها  املحددة  بالكميات  النفطية  ال��دول  جميع 

ا�شعار مقبولة لالطراف املعنية املنتجة وامل�شتهلكة.
والتوقعات  االنتاج  حتديد  حتديات  من  انه  اىل  النظر  ولفت 
الرامية انه �شيقود اىل و�شع مرتبك يف بع�ض الدول املنتجة 
التي لها اتفاقات تطويرية حلقولها النفطية التي تلتزم بعقود 
يف هذا املجال قد يدخلها يف م�شاكل جديدة رمبا توؤدي اىل 
اعادة االتفاقات النفطية التي تقود اىل التزامات مالية ناجتة 

عن غرامات جزاء خمالفة ل�رضوط العقد.
ح�شون  مهدي  حممود  االقت�شادي  بال�شاأن  املتخ�ش�ض  اما 
فقد افاد بان ارتفاع ا�شعار النفط يقود اىل خروج العراق من 
دائرة ال�شائقة املالية، وينتقل اىل مرحلة اف�شل، منوها بان 
احلل االف�شل الذي يجب ان يعتمده العراق خالل املدة املقبلة 
النفط  ت�شتثمر  حتويلية  �شناعات  لبناء  بالتخطيط  يتمثل 
ال�شوق املحلية  اخلام وحتوله اىل منتجات خمتلفة حتتاجها 
واال�شواق العاملية وترفع من قيمة النفط اخلام اىل م�شتويات 

حتقق اعلى درجات اجلدوى االقت�شادية للبلد.
وحث ح�شون ، على �رضورة التوا�شل 

م���ع ال�����رضك��ات 

العاملية التي لها جتربة عمل مع العراق خالل العقود املا�شية 
النفطية  االنتاج  مناطق  يف  حتويلية  �شناعات  بناء  اجل  من 

التي ميكن و�شفها يف الوقت احلايل باملهمة.
عن  الناجتة  املالية  الوفرة  طريق  عن  املتاأتي  ان  على  و�شدد 
باملوازنة  املحدد  ال�شعر  مع  باملقارنة  النفط  ا�شعار  ف��ارق 
يف  يوظف  ان  الب��د  دوالرا   42 والبالغ  العامة  االحت��ادي��ة 
يتطلب  وهذا  �رضيع  ب�شكل  تنفيذها  يبداأ  �شرتاتيجية  م�شاريع 
جلانًا متخ�ش�شة للتخطيط والتنفيذ ومتابعة ميدانية من قبل 
هياأة النزاهة وجمل�ض الوزراء وجلان اخرى تتابع واقع انفاق 
التخ�شي�شات خللق م�شاريع حقيقية ي�شاهم بتنفيذها القطاع 

اخلا�ض احلقيقي.
يف حني و�شف املتخ�ش�ض بال�شاأن النفطي م�شطفى الب�رضي 
من  اوب��ك  منظمة  على  حافظ  وال��ذي  باملهم  االخ��ري  االتفاق 
التفكك الذي كان يهدد وجودها، وراأى ان هذا القرار التاريخي 
يعود بها اىل امكانية موؤثرة يف حتديد ا�شعار النفط اخلام يف 

ال�شوق العاملية.
الب�رضي قال : ان التخوف من تخمة يف اال�شواق العاملية من 
جراء وفرة انتاج النفط ال�شخري بات حمدوداً وذلك الرتفاع 

تكلفة االنتاج يف هذا النوع من النفط.
املتحدة  الواليات  يف  النفطية  لالآبار  احلفر  من�شات  وت�شهد 
االمريكية تذبذبًا يف اعدادها بني احلني واالأخر، وهذا يوؤثر يف 

ا�شعار النفط ب�شكل طفيف.
منظمة  داخ��ل  اجل��دل  من  عام  نحو  بعد  االتفاق  توقيع  ومع 
رو�شيا  رغبة  يف  الثقة  وعدم  اأوبك  للبرتول  امل�شدرة  البلدان 
غري الع�شو يف املنظمة يف امل�شاركة تتحول االأنظار االآن اإىل 

التزام املنتجني باالتفاق.
و�شط هذه املعطيات، توقع اخلبري رحيم ال�شمري ارتفاع ا�شعار 
العام  من  االول  الربع  خالل  عامليا  اخلام  النفط  برميل  بيع 

املقبل.
ال���11 خارج  وال��دول  اأوب��ك  التزمت  : يف حال  ال�شمري  وقال 
املنظمة بالتخفي�ض فان اال�شعار قد ترتاوح ما بني 60 – 65 

دوالرا للربميل الواحد مزيج برنت و55 – 60 دوالرا 
من خامات �شلة اوبك.

وا�������ش������ار 

وانعكا�شاتهما  وخارجها  اأوبك  االتفاقني،  اهمية  اىل  ال�شمري 
ا�شتقرارها،  لل�شوق  �شتعيدان  اذ  العاملية،  النفط  �شوق  على 
حاثا احلكومة العراقية على االفادة من انتعا�ض اال�شواق بعد 

االتفاقني وتقليل العجز املايل ملوازنة العام 2017.
الدول  التزام  ان  ال�شاعدي  عقيل  النفطي  اخلبري  راأى  ب��دوره، 

ال�22 بالتخفي�ض يعد ابرز التحديات.
ان  ق��ائ��ال:  ذل��ك،  بخ�شو�ض  ت��ف��اوؤال  اب��دى  ال�شاعدي  ان  اال 
وال�شعودية  كرو�شيا  الكربى  ال��دول  التزام  توؤكد  املعطيات 
ايجابا  ينعك�ض  �شوف  بالتخفي�ض، وهذا ما  والكويت  والعراق 
ل�شلة  دوالرا   55 – �شعر 50  ان   : ال�شاعدي  ال�شوق.وقال  على 

اوبك يعد امرا جيدا للعراق كخطوة اوىل.
يف  النفط  ال�شعار  الت�شاعدي  اخلط  هذا  ا�شتثمار  اهمية  واكد 
العراقي  االقت�شاد  وانعا�ض  والعجز  املالية  الفجوة  معاجلة 
امل�شاريع  دعم  يف  النفط  بيع  من  الفائ�شة  االم��وال  وتوجيه 

االنتاجية.
النفط  لربميل  دوالرا  �شعر 42  اعتمدت  احلكومة  ان  اىل  ي�شار 
اخلام خالل موازنة العام املقبل 2017، ما يعني انه يف حال 
ا�شتمر �شعر النفط باالرتفاع فاإنه �شيوفر مبالغ مالية �شخمة.

جعفر  االقت�شادي  بغداد  منتدى  ع�شو  حث  اخرى  جهة  من 
والتحويلية  النفطية  ال�شناعات  تطوير  على  احلكومة  يا�شني 
العامة  املوازنة  يدعم  ما  لها،  التحتية  البنى  لوجود  البلد  يف 
للبلد، من دون االعتماد الكلي على االيرادات النفطية، ال�شيما 

ان ا�شعار النفط اخلام �شهدت تذبذبا حادا يف ال�شوق العاملية.
وا�شاف يا�شني، ان العراق ميتلك مقومات ال�شناعات النفطية 
وا�شعا،  عامليا  اقباال  ت�شهد  ان  املمكن  من  التي  والتحويلية 
خ�شو�شا يف ظل الطلب املتزايد عليها لدخولها يف �شناعات 
ال�شناعات  حاجة  �شد  عن  ف�شال  العامل،  يف  كربى  ا�شا�شية 
الوطنية من مواد اولية من دون احلاجة اىل ا�شترياها واخراج 

العملة االجنبية اىل خارج العراق.
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ارتفعت اأ�شع��ار النف��ط ال�شبت مقرتبة 
من م�شت��وى مرتفع جديد ه��و االأعلى 
يف 17 �شه��را يف الوق��ت ال��ذي اأظه��ر 
فيه املنتجون موؤ�رضات على االمتثال 
االإنت��اج. التف��اق عامل��ي لتخفي���ض 
وارتفع��ت العق��ود االآجلة خل��ام برنت 
1.07 دوالر اأو ما يعادل اثنني باملئة 
اإىل 55.09 دوالر للربميل. وزاد خام 
غ��رب تك�شا�ض الو�شي��ط االأمريكي 91 
�شنت��ا اأو م��ا يع��ادل 1.8 باملئ��ة اإىل 
51.81 دوالراً للربميل.وي�ش��ع ذل��ك 
العقدي��ن على م�ش��ار االرتف��اع بنحو 
واح��د باملئة خ��الل االأ�شب��وع بعدما 
باملئ��ة  واح��د  م��ن  باأق��ل  انخف�ش��ا 

االأ�شبوع املا�شي.

ارتفاع��ات  ال�شب��ت  الذه��ب،  �شج��ل 
طفيفة لكنه ظل قرب اأدنى م�شتوياته 
يف ع�رضة اأ�شه��ر ون�شف مع انح�شار 
جاذبي��ة املع��دن كمالذ اآم��ن، بفعل 
رفع �شعر الفائ��دة االأمريكية وتلميح 
م��ن  مبزي��د  االأمريك��ي  االحتياط��ي 
الزي��ادات يف 2017. وارتفع ال�شعر 
الف��وري للذه��ب 0.5 يف املئ��ة اإىل 
لالأوقي��ة.وكان  دوالراً   1134.18
الذهب �شجل يف اجلل�شة ال�شابقة اأقل 
�شعر ل��ه منذ الث��اين م��ن فرباير عند 

1122.35 دوالر.

اعلنت مديري��ة زراعة كركوك، زيادة 
م�شاح��ة االأرا�شي املزروع��ة بالذرة 
ال�شفراء من 50 اإىل 140 األف دومن، 
مرجح��ة اأن يك��ون املو�ش��م احل��ايل 
 ،2003 ع��ام  من��ذ  مو�ش��م  اأف�ش��ل 
زودت  اأنه��ا  اإىل  اأ�ش��ارت  ح��ني  يف 
الفالح��ني بالبذور والوق��ود باأ�شعار 
مدعومة.وق��ال مدي��ر زراع��ة كركوك 
زراع��ة  "مو�ش��م  اإن  مب��ارك  مه��دي 
حم�شول الذرة ال�شفراء للعام احلايل 
ارتفع اإىل م�شاح��ة 140 األف دومن"، 
مرجح��ًا اأن "يك��ون ه��ذا املو�شم من 
 ،2003 اأف�ش��ل املوا�ش��م من��ذ ع��ام 
ال�شيما اأن امل�شاحة التي خ�ش�شت له 
ه��ي االأعلى منذ �شن��وات حيث كانت 

ت�شل اإىل نحو 50 األف دومن فقط".

الستثمار االتفاق داخل أوبك.. دعوات من مختصين إلنشاء مشاريع استراتيجية 

توحيد رواتب موظفي الدولة.. 

مطالبات بتقليل الفوارق وإنهاء ظاهرة التنقالت
 ،، موظفون يطالبون بتوحيد رواتب موظفي 
” املرتبطة وغري  وزارات وموؤ�ش�شات الدولة 
املرتبطة بوزارة ” وفق التخ�ش�ض واملوؤهل 
الوظيفية  وال���درج���ة  واخل����ربة  ال��درا���ش��ي 
اإداري  الإ�شالح  كبداية  واخلطورة  والعنوان 

للقطاع العام يف العراق.
يف  العبادي  حيدر  ال��وزراء  رئي�ض  وك�شف 
عدد  اأن   ” عن  �شابقة  �شحفية  ت�رضيحات 
 20 ال���  يناهز  ال��ع��راق  يف  ال��دول��ة  موظفي 
قائال  البالد  يف  العاملة  القوة  من  باملئة 
ماليني  اأربعة  من  اأكرث  فيها  دولة  “لدينا 
موظف”، واأ�شاف “تقارن دول اأخرى حتى 
الدول املجاورة، عدد نفو�شها رمبا �شعفني 
ون�شف من نفو�ض العراق، لكن عدد موظفيها 

رمبا ن�شف عدد موظفينا”.
وبح�شب املتحدث با�شم وزارة التخطيط عبد 
لعدد  ال��وزارة  تقدير  فان  الهنداوي،  الزهرة 
�شكان العراق حالًيا هو “36 مليون ن�شمة”.

التي  العاملة  “القوة  اأن  العبادي  واأو�شح 
�شنة،   60 اإىل  �شنة   14 عمر  ب��ني  ت���رتاوح 
نحو  اأي  ال�شكان”،  من  باملئة   58 ي�شكلون 

21 مليون ن�شمة.
كما ت�شكل ن�شبة العاملني يف الدولة نحو 11 
باملئة من جممل عدد ال�شكان، يف بلد يعاين 
انخفا�ض  نتيجة  ايراداته  يف  حاداً  تراجعًا 
اأ�شعار النفط، وارتفاع تكاليف املعارك على 
عدة جبهات �شد ع�شابات داع�ض االرهابية.
عادل  �شعد  بغداد  اأمانة  يف  اخلدمة  موظف 
النفط  وزارة  يف  اخلدمة  عامل  اأن   ” ق��ال 
يفوق  راتبه  الثالث  والرئا�شات  والكهرباء 
اقرانه من عمال اخلدمة واأنا منهم يف بقية 
املوؤ�ش�شات بت�شلم اأجوره املالية ، مت�شائال” 
ملاذا هذا االجحاف هل يقدم ال�شاي بالهيل 
هل  ال�شائقون  ام  هيل  دون  م��ن  والبقية 
بقية  ع��ن  و�شوارعهم  �شياراتهم  تختلف 
واملحا�شب  امل��ربم��ج  وك��ذل��ك  ال�شائقني 
توجد  بالقول  م�شتدركا   ، ..ال���خ  وامل��دق��ق 
تخ�ش�شات من حقهم اخذ زيادة على راتبهم 
باالعمال  مت�شابهة  العناوين  اغلب  لكن 

واالخت�شا�ض.
اأنا   ” فيقول  الطائي  حممد  املوظف  اأم��ا 
واال�شغال  البلديات  وزارة  يف  مهند�ض 
واتعر�ض  معاجلة  بوحدة  واأع��م��ل  العامة 
مفتوح  العمل  ووق��ت  واخل��ط��ورة  للغازات 
وراتبي 600 الف دينار واخلدمة 7 �شنوات 
فياأخذ  النفط  اأو  الكهرباء  يف  يعمل  من  اما 

�شعف هذا الراتب.
عن اأي حق براأيك هذا، كذلك عامل ال�شيانة 
دينار،  الف   350 ياأخد  البلديات  وزارة  يف 
اجللدية  لطبيب  يذهب  املبلغ  ه��ذا  ن�شف 
من  يعانيه  ما  ب�شبب  للعالج  والتنف�شية 

امرا�ض نتيجة العمل .

بالن�شبة لقانون �شلم الرواتب فهو موحد يف 
جميع الوزارات والفرق هو فقط �شاعات فرق 
الدوام وهذا ا�شتحقاق بالن�شبة لدوام بع�ض 
املوظفني الطويل وهو �شاعتان فقط وكذلك 

اخلطورة واملوقع .
النفط  وزارة  احمد موظف يف  �شفاء  في�شري 
اإىل اأنه يعمل ب�شفت ليلي من ال�شاعة 6 م�شاء 
اإىل 6 �شباحا و درجات حرارة ال�شتاء حتت 
ان  ،موؤكدا  ال�50  فوق  ال�شيف  ويف  ال�شفر 
للرواتب  اجلديد  ال�شلم  بعد  جدا  قليل  الفرق 

وال يوجد فرق يذكر .
ميثم  االقت�شادي  اخلبري  ي�شيد  ح��ني  يف 
الفكرة  ان هذه  الفكرة عادا  ” بهذه  ابوطبك 

يجب ان تطبق لكن يجب ان تنه�ض بجميع 
مهند�ض  مثال  كافة  ال�شناعية  القطاعات 
ب��وزارة  موظف  رات��ب  رات��ب��ه  يكون  النفط 
ال�شناعة نف�شه ولكن يجب ان ميار�ض عمل 
ولي�ض  مبا�رض  ب�شكل  العراقية  امل�شانع  يف 
البالزما  �شا�شات  وام���ام  اجل���دران  خلف 
ويجل�ض يف غرفة مكيفة تدفئة وتربيد على 
االيام  النواب خالل  قوله.�شّوت جمل�ض  حد 
املا�شية على تخفي�ض ن�شبة اال�شتقطاع من 
.2017 موازنة  �شمن   %3.8 اىل  املوظفني 
م�شودة  وفق   ،2017 موازنة  حجم  ويبلغ 
تريليون   100 من  اأك��رث  احلكومة  قانون 

دينار بن�شبة عجز %21. 

من اأجل التخل�ص من 
هجرة املوظفني من 

وزارة اإىل وزارة اأخرى 
وكذلك تخلي�ص بع�ص 
الوزارات من اأزدحام 

املوظفني فيها والطلب 
امل�ضتمر عليه باال�ضافة 

اىل جتنب الفوارق 
الطبقية التي يحدثها 

اختالف االجر والرواتب 
وان�ضافًا لبقية املوظفني 
الذين يحملون ال�ضهادة 

و�ضنني اخلدمة نف�ضها

بغداد – خاص

بغداد - خاص

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

1250
1350
1250
3500
2750
1500
2500
3250
4000
2500
5500

470000

450000

440000

470000

510000

250000

500000

500000

157000

160000

170000

70000

150000

25000

210000

250000

50000

15000

11500

20000

4300

حركة 
الطائرات

FZ211 IA966QR458IF762 Z4100 RJ810IA244IA124 ABY368 TK1202IA124IRA3427 IA152 IA948IA102IA918
دبي القاهرةالبحرين-نجفسليمانية باكودبيعمان الشارقه طهراندوحهاسطنبول اربيل سلميانيةدبيستوكهولماربيل

الرحلة 

المدينة

09:50 15:0015:30 15:00 12:3010:0017:00 16:30 10:3016:1015:45 10:00 11:1511:0010:0015:00 وقت المغادرة

09:15 12:0015:1013:00 14:00 11:0009:0009:00 15:50 09:009:0013:30 09:30 11:0000:1012:00 وقت القدوم


