
اأثار رئي�س الوزراء حيدر العبادي ق�سية ت�سلم احلكومة 
املركزية يف بغداد اإيرادات حقول النفط يف كورد�ستان، 
املوظفني  رواتب  دفع  �ست�ستخدم يف  الأموال  اإن  قائال 
املدنيني الكورد. وقال العبادي، على تويرت ”احلكومة 
لدفع  النفط  عائدات  على  لل�سيطرة  م�ستعدة  الحتادية 
غري  كاملة“.ومن  كورد�ستان(  )اإقليم  موظفي  رواتب 
الوا�سح ما اإذا كان حلكومة بغداد القدرة على ال�سيطرة 
احتفظ  الذي  كورد�ستان  اإقليم  يف  النفط  اإي��رادات  على 
الرواتب.  ودفع  ب��الإي��رادات  �سنوات  مدى  على  لنف�سه 
اأبلغت العراق باأنها �ستتعامل  اإن تركيا  وقال العبادي 
اخلام.  النفط  ب�سادرات  يتعلق  فيما  حكومته  مع  فقط 
ويجري ت�سدير النفط اخلام الكوردي اإىل اأ�سواق العامل 
على  الرتكي  ال�ساحل  اإىل  ي�سل  اأنابيب  خط  خالل  من 
الرحالت  على  حظرا  بغداد  وفر�ست  املتو�سط.  البحر 

اجلوية الدولية اإىل الإقليم يوم اجلمعة املا�سي.
 ، الثنني  الدعمي،  امري  القانوين  اخلبري  اكد  ذلك،  اىل 
انه ل يجوز لقليم كرد�ستان ان يقدم �سكوى دولية يف 
الدعمي  وقال  اياتا(.   ( الدويل  املدين  الطريان  منظمة 
من  " لي�س  نيوز«،انه  ل�»اجلورنال  ت�رصيح خا�س  يف 
حق اقليم داخلي ان يقدم �سكوى �سد حكومته املركزية 
احلكومة  حق  من   " ان  م��وؤك��داً  الدويل"،  القانون  يف 
الحتادية اقامة دعوة �سد القليم 

."

وا�ساف ،ان " د�ستور العراق يف مادته )110( اعطى 
اىل  ذل��ك  وغ��ري  احل��دودي��ة  املنافذ  ادارة  اخت�سا�س 
العراقية  احلكومة   " ان  مبينًا   ،" الحتادية  احلكومة 
 " ان  اىل  ".وا�سار  فقط  العراقي  الد�ستور  اىل  حتتكم 
املدين  ال��ط��ريان  منظمة  يف  ع�سواً  لي�ست  كرد�ستان 
لال�ستفتاء  العليا  اللجنة  واأعلنت  )اياتا(".هذا  الدويل 
بغداد  �سد  �سكوى  تقدمي  الأح��د،  كرد�ستان،  اإقليم  يف 
وزير  اللجنة  ع�سو  للطريان.وقال  الدولية  للمنظمة 
اخلارجية ال�سابق هو�سيار زيباري يف ت�رصيح �سحفي 
،اإن "�سلطات الإقليم جلاأت اإىل تقدمي �سكوى �سد بغداد 
اجلوي  "احلظر  اأن  ع��اداً  للطريان"،  الدولية  للمنظمة 

يعرقل و�سول امل�ساعدات اىل النازحني".
 من جهتها نفت املن�ساأة العامة للطريان املدين العراقي، 
وجود اأي عالقة مالية مع مطارات اقليم كرد�ستان، يف 
وال�سليمانية  اربيل  مطارات  خ�سوع  على  �سددت  حني 

اىل اجراءات هيئة املنافذ احلدودية.
�سحفي  بيان  يف  للطريان  العامة  املن�ساأة  وذك��رت 
وت�سارب  تباين  ظل  يف   " نيوز«   »اجل��ورن��ال  تلقته 
ب�سلة  للواقع  متت  ل  والتي  الدقيقة  غري  الت�رصيحات 
ان  تبني  ان  امل���دين  للطريان  العامة  املن�ساأة  ت��ود 
ل  حيث  عليها،  غبار  ل  و�سحيحة  قانونية  اجراءاتها 
و�سلطة  القليم  مطارات  بني  مالية  عالقة  اية  توجد 
ول  الطريان  �سلطة  تت�سلم  ومل  العراقي  املدين  الطريان 
كمية  عن  بيانات  اية  املدين  للطريان  العامة  املن�ساأة 

الإيرادات ول مبالغها".
واو�سحت اإن " كل ما يرد من اموال يذهب 
مبا�رصة اىل خزينة 

القليم ول علم لنا بارقامها ومعدلتها وا�ستخداماتها، 
كما ان �سلطة الطريان املدين العراقي �سبق وان ابلغت 
مطارات اربيل وال�سليمانية بال�سافة اىل وزارة النقل 
وباللغتني  امل��دين  ال��ط��ريان  �سلطة  بقرار  القليم  يف 
املوافق  الثالثاء  يوم  م�ساء  وذلك  والنكليزية  العربية 
�ساعة   ٧٢ مهلة  الر�سالة  وت�سمنت   ٢٠١٧/٩/٢٦

تنتهي يف ال�ساعة ١٨٠٠ من يوم اجلمعة املا�سي".
اربيل  م��ط��ارات  خ�سوع  ت�ستوجب  وبذلك   " واأك���دت 
احل��دودي��ة  امل��ن��اف��ذ  هيئة  لج����راءات  وال�سليمانية 
واحلمايات  واجلوازات  واجلمارك  احلرا�سات  ب�سمنها 
الوطنية  لل�سلطات  بالكامل  وخ�سوعها  والت�سالت 
الرحالت  ا�ستمرار  العتبار  بعني  اخذين  املركزية، 
العراقية  وامل��ط��ارات  الإقليم  بني  الداخلية  اجلوية 
ومياهه  بار�سه  العراق  وح��دة  ي�سمن  ومبا  الخ��رى 

و�سمائه".
ان  �سمي�سم،  �سالم  القت�سادية  اخلبرية  اكدت  بدورها 
ايقاف التحويالت املالية اىل كرد�ستان �سيعود ب�رصر 
القرار  هذا  ان  اىل  ا�سارت  حني  يف  القليم،  على  كبري 

جاء متاأخراً، وكان من املفرت�س ان ينّفذ منذ �سنوات.
ايقاف  امل��رك��زي  البنك  "قرار  ان  �سمي�سم   وذك���رت 
وكان  متاأخراً  جاء  كرد�ستان  اىل  املالية  التحويالت 
مو�سحة،  �سنوات"،  منذ  احلكومة  تفر�سه  ان  من  لبد 
العراقية  البنوك  ان  وهو  العالم  يجهله  �سيء  "هناك 
الزم��ة  ح�سلت  ان  وم��ن��ذ  القليم  يف  ف���روع  لديها 
القت�سادية وحتى الن مل ت�سمح هذه الفروع باخراج 

الموال منها ومن ثم ا�سبح لدينا ازمة �سيولة".
"دخول داع�س ونزوح عدد كبري  ان  وا�سافت �سمي�سم، 
وذلك  الزم��ة  هذه  �ساعف  القليم  اىل  اله��ايل  من 
ب�سحب  لهم  ال�سماح  لعدم 

اموالهم".
يف  املو�سوعة  والودائع  الموال  "بع�س  ان  وتابعت، 
مل  واملواطنني  امل�ستثمرين  قبل  من  كرد�ستان  بنوك 
 ،2014 عام  منذ  باموالهم  الت�رصف  حرية  لهم  متنح 

ومع هذا كان هناك �سمت من قبل البنك املركزي".
واو�سحت �سمي�سم، ان "البنك املركزي هو بنك البنوك 
وهو ال�سامن لموال املواطنني، و�سمته يعني اما ان 
يكون م�سوؤوًل عن تعوي�س هذه الموال واما ان يكون 

الواعد لهم بالت�رصف".
اىل  املالية  التحويالت  "ايقاف  ان  اىل  وا���س��ارت 
ظل  يف  ومتوقع  �سليم  اقت�سادي  ق��رار  كرد�ستان 
ولكنه  ا�ستقالل،  على  ال�ستفتاء  ازمة  ب�ساأن  الت�سعيد 
بالدولر"،  ت��زوي��ده��ا  م��ورد  لكونه  القليم  �سي�رص 

بال�سافة اىل ، انه "مورد جتارة العملة".
العالمي  املكتب  با�سم  املتحدث  احلديثي  �سعد  وكان 
�رصيان  بدء  املا�سي  اجلمعة  يوم  اكد  ال��وزراء  لرئي�س 
اإقليم  م��ن  ال��دول��ي��ة  اجل��وي��ة  ال��رح��الت  على  احل��ظ��ر 
ي�سمل  لن  القرار  هذا  ان  قال  انه  ال  واإليه،  كورد�ستان 

الرحالت الداخلية مع املحافظات العراقية الأخرى.
 29 اجلمعة  م�ساء  "بداأ  انه  بيان  يف  احلديثي  وق��ال 
القا�سي  ال���وزراء  جمل�س  ق��رار  تنفيذ   2017 ايلول 
نقل  حلني  واإليه  القليم  من  ال��دويل  الطريان  بايقاف 
�سيطرة  اىل  واربيل  ال�سليمانية  مطاري  على  ال�سيطرة 

وادارة ال�سلطة الحتادية".
واإليه  القليم  من  الدويل  الطريان  "ايقاف  ان  واأو�سح 
جاء موافقًا للد�ستور وح�سب ال�سياقات الدولية"، مردفا 
احلفاظ  اجل  من  ي�ستمر  الداخلي  "الطريان  ان  بالقول 
لي�س  الهدف  لن  القليم  يف  مواطنينا  م�سالح  على 
الحادية  القرارات  ايقاف  وامنا  املواطنني،  معاقبة 
اجلانب وغري الد�ستورية من قبل قيادات القليم وتاأكيد 

وحدة العراق وال�سعب العراقي".

استحالة انفصال كردستان.. 

اإلقليم ترهل اقتصاديًا مبكراً
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اقتصاديات العراق الطيران المدني: ال تربطنا عالقات مالية بمطارات اإلقليم 

بغداد تطالب بعائدات نفط كردستان وتداعيات مالية خطيرة على اإلقليم
بغداد- خاص

حرب الطعام في العالم مستقباًل.. 

كيف تكون؟؟

تجارة عمان تحذر من ارتفاع 

مديونية األفراد للبنوك

النفط تعلن اإلحصائية األولية للكميات 
المصدرة من النفط الخام في أيلول الماضي

الرافدين: تسديد أقساط األساتذة 
والطلبة بالتناقص التدريجي

تمويل وزارة العمل بـ 135 مليار 
دينار لسد رواتب الرعاية

إعادة افتتاح مصرف الرافدين في 
الفلوجة بعد توقف دام ثالث سنوات

ا�س��در جمل���س ال��وزراء توجيه��ًا ل��وزارة املالي��ة يت�س��من متوي��ل وزارة العمل 
وال�س��وؤون الجتماعي��ة ب�  135 مليار دينار ل�س��د رواتب الرعاي��ة الجتماعية. 
وذكر بيان حكومي ان جمل�س الوزراء ا�س��در خالل جل�س��ته العتيادية توجيهًا 
بقي��ام وزارة املالي��ة بتمويل وزارة العمل وال�س��وؤون الجتماعية رواتب �س��بكة 
احلماية الجتماعية مببلغ 135 مليار دينار دفعة واحدة ومن دون جتزئة، وهو 
املبلغ املتبقي من التمويل النقدي لعام 2017 يف �س��وء تخ�سي�سات املوازنة 
التكميلية. كما ا�سدر املجل�س توجيهًا بخ�سو�س متويل م�ساريع حمافظة بغداد 
ذات ن�سبة اجناز اقل من 80 باملائة ومعاجلة امل�ساريع ال�ستثمارية امل�ستمرة. 
و�س��ّوت جمل���س ال��وزراء على مل��ف عق��د ال�رصاكة للجه��از املرك��زي للتقيي�س 
وال�س��يطرة النوعية. وح�سب البيان، مت الت�سويت على اقرار تو�سية جلنة الطاقة 
رقم 4 ل�س��نة 2017 ب�ساأن القر�س الملاين على ان ُيدرج �سمن موازنة 2018 
مع متديد اجراءات الدرا�سات اخلا�سة باملنظومة الكهربائية املوقعة بني وزارة 
الكهرباء و�رصكة �س��يمن�س. و�س��ّوت املجل�س على تخويل وزير النفط التفاو�س 

مع اجلانب الكويتي لبيع الغاز اخلام امل�ساحب.

اعل��ن نائ��ب رئي���س جمل���س ق�س��اء الفلوج��ة يف حمافظ��ة الأنب��ار حميد 
العر�س��ان، الثنني، اإعادة افتتاح م���رصف الرافدين يف املدينة، بعد توقف 
دام ثالث �س��نوات. وقال العر�سان اإن "احلكومة املحلية يف الأنبار، اعادت 
افتتاح م�رصف الرافدين يف مدينة الفلوجة، بعد توقف دام ثالث �سنوات".
واأ�س��اف العر�س��ان، اأن "افتتاح امل�رصف �س��وف ي�س��اهم يف دعم احلركة 
التجارية واملالية وامل�رصفية داخل الفلوجة"، لفتًا النظر اىل اأن "افتتاح 
امل���رصف يعّد افتتاحا اإداري��ا، اما عن عملية التداول واليداع ف�س��تتم يف 
مراح��ل قريب��ة لحقا". يذك��ر ان م���رصف الرافدين يف الفلوج��ة، اأُغلق يف 
مطلع عام 2014، بعد �سيطرة تنظيم "داع�س" على املدينة، يف حني مت�سك 

القوات الأمنية والع�سائر الفلوجة بعد حتريرها منت�سف العام املا�سي.

ك�س��ف م�رصف الرافدين ع��ن مدة ت�س��ديد القرو�س املي�رصة للطلبة والأ�س��اتذة 
والباحث��ني من الدرا�س��ات العليا، موؤكدا انها ت�س��دد بطريقة الق�س��ط املتناق�س 
وملدة �س��نتني. وذكر امل�رصف يف بيان ان مدة ت�سديد القرو�س املي�رصة للطلبة 
والأ�س��اتذة والباحثني من الدرا�سات العليا والبالغة خم�سة ماليني دينار تكون 
ملدة �س��نتني. وا�س��اف: ان امل�رصف و�س��ع �رصوطا ملنح تلك القرو�س، اهمها 
د الق�ساط �س��هريا مع الفائدة املقررة بعد �سهر من تاريخ املنح، م�سريا  ان ت�س��دَّ
اىل انه يتم احت�س��اب ن�س��بة الفائدة �س��نويا بطريقة الق�س��ط املتناق�س ت�ستوفى 
مع الق�س��ط ال�سهري وت�سدد باأق�س��اط ثابتة. يذكر ان م�رصف الرافدين قرر منح 
قر�س خم�س��ة ماليني دينار للطلبة وال�س��اتذة والباحثني يف الدرا�سات العليا، 
لتغطي��ة كلف البحوث العلمي��ة التي تقدمها تلك ال�رصيح��ة املهمة يف املجتمع 

والتي ت�سكل ركيزة اأ�سا�سية من ركائز البناء العلمي.

    
 �س��هد �س��وق العراق ل��الوراق املالية خالل جل�س��ات 
ال�س��بوع املا�س��ي تنفي��ذ ث��الث �س��فقات بقيم��ة 
جتاوزت الع�رصة مليار دينار يف حني �سجل ارتفاعا 
ملحوظ��ا يف ع��دد وقيم��ة ال�س��هم املتداول��ة م��ن 

ال�سبوع نف�سه.
وذكر املدير التنفيذي لل�س��وق طه اأحمد عبد ال�س��الم 
يف بي��ان اأن "ال�س��وق نظ��م خالل ال�س��بوع املنتهي 
يف 28 ايل��ول املا�س��ي خم�س جل�س��ات للتداول يف 
ال�س��وق النظامي وثالث جل�س��ات للتداول يف ال�سوق 
الث��اين حيث بل��غ عدد ال�رصكات املدرجة يف ال�س��وق 

)101( �رصكة م�س��اهمة، منه��ا )72( �رصكة مدرجة 
يف ال�س��وق النظامي و)29( �رصكة مدرجة يف ال�سوق 
الث��اين وتداول��ت خالل جل�س��ات ال�س��بوع املا�س��ي 
ا�سهم )41( �رصكة يف ال�سوق النظامي و)4( �رصكات 

يف ال�سوق الثاين".
وك�س��ف عبد ال�س��الم عن اأن "عدد ال�س��فقات املنفذة 
خالل ال�س��بوع املا�س��ي هو ثالث �سفقات بلغ عدد 
ال�س��هم املتداول��ة خالله��ا )10،732( مليار �س��هم 
بقيم��ة بلغ��ت )10،224،500،000( دينار وُنفذت 
على ا�س��هم �رصكتي )م�رصف عرب العراق ال�س��المي 
والن��ور للتحوي��ل امل��ايل (". وعن ال�س��هم املتداولة 
واقيامها بني عبد ال�س��الم اأن "عدد ال�سهم املتداولة 

لال�س��بوع املا�س��ي بلغ��ت 13 مليار �س��هم مقابل 5 
مليارات �س��هم لال�س��بوع ال��ذي قبله مرتفعا بن�س��بة 
%146.7، يف ح��ني بلغت قيمة ال�س��هم املتداولة 
لال�سبوع املا�سي 12 مليار دينار مقابل 3 مليارات 
دينار لال�سبوع الذي قبله مرتفعا بن�سبة 227.9% 
، واقف��ل موؤ�رص ال�س��وق ISX 60 يف اآخر جل�س��ة من 
ال�سبوع املا�سي ب� )587.22( نقطة مرتفعا بن�سبة 
%0.16 عن اغالقه لال�سبوع الذي قبله عندما اغلق 
عن��د )586.27( نقطة". وبالن�س��بة ملوؤ�رصات تداول 
امل�س��تثمرين غري العراقيني يف �سوق العراق لالوراق 
املالية اأو�س��ح عبد ال�سالم اأن "عدد ال�سهم امل�سرتاة 
من امل�ستثمرين غريالعراقيني لال�سبوع املا�سي بلغ 

)113( ملي��ون �س��هم مرتفعا بن�س��بة )144،53%( 
قيا�سا بال�سبوع الذي قبله، وكانت قيمة تلك ال�سهم 
)178( ملي��ون دين��ار مرتفع��ة هي الخرى بن�س��بة 
)%42،31( قيا�س��ا بال�س��بوع الذي قبله، مبينا ان 
ال�س��هم تل��ك متت م��ن خ��الل تنفيذ )158( �س��فقه 
على ا�س��هم )9( ���رصكات، اأم��ا عدد ال�س��هم املباعة 
من امل�س��تثمرين غري العراقيني لال�س��بوع املا�س��ي 
بن�س��بة  �س��هم مرتفع��ا  )159( ملي��ون  بلغ��ت  فق��د 
)%59،96( قيا�س��ا بال�س��بوع ال��ذي قبل��ه وكانت 
قيمة تلك ال�سهم )136( مليون دينار مرتفعة اي�سا 
بن�سبة )%140،34( وُنفذت من خالل )43( �سفقة 

على ا�سهم )7( �رصكات ".

ثالث صفقات

في سوق األوراق المالية تحقق عشرة مليارات دينار

أسعار العمالت 
األجنبية بالدينار

126123 155432139122.550 12943151651 3031330.770
دينار أردنيدينار بحرينيدرهم إماراتيريال سعوديجنيه مصريتومان إيرانيجنية استرلينييورودوالر أميركي ليرة سوريةليرة لبنانية دينار كويتي 

بغداد- متابعة

بغداد – متابعة

بغداد – خاص 

بغداد ــ متابعة

رئيس التحرير

ال�سادرات واليرادات  الثنني، عن معدل  النفط،  متابعة: ك�سفت وزارة 
املتحققة ل�سهر ايلول املا�سي، بح�سب الح�سائية الولية ال�سادرة عن 
الوزارة  با�سم  املتحدث  وذكر  "�سومو".  العراقية  النفط  ت�سويق  �رصكة 
عا�سم جهاد يف بيان، اإن "جمموع الكميات امل�سدرة من النفط اخلام 
ل�سهر ايلول املا�سي من احلقول النفطية يف و�سط وجنوب العراق بلغت 
اكرث من )97( مليونا و )204( الف و)267( برميال"، لفتا النظر اإىل 

اأن "الح�سائية مل ت�سجل �سادرات من حقول كركوك".
مليون   ) و)882  مليارات   )4( من  اكرث  بلغت  "اليرادات  اأن  واو�سح، 
دولر"، مبينا اأن "املعدل اليومي لل�سادرات بلغ )3( ماليني و)240( 
بلغ   ال��واح��د  الربميل  �سعر  "معدل  اأن  جهاد،  برميل".واو�سح  ال��ف 

)50،225( دولر"


