
اقتصاد4

من   %75 ت�رضر  عن  مي�سان  حمافظة  زراع��ة  مديرية  اعلنت 
زراعة  مدير  وقال  ال�سيول.  جراء  ملحافظة  الزراعية  اخلطة 
مي�سان ح�سني ال�ساعدي ان "امل�ساحات املتبقية �سمن اخلطة 
يف  بالغرق  االخ��رى  هي  مهددة  احل��ايل  للمو�سم  الزراعية 
اىل  ال�ساعدي  وا�سار   ." ايران  من  ال�سيول  تدفق  ا�ستمرار  ظل 
ورفع  يعادلها  وما  املت�رضرة  امل�ساحات  جلرد  جلان  ت�سكيل 
". من جهته  مدير دائرة زراعة  الزراعة  تقرير بها اىل وزارة 
بعمليات  املبا�رضة  عن  اعلن  ناهي  فرج  قار  ذي  حمافظة 
احل�ساد امليكانيكي ملح�سول احلنطة مب�ساركة 125 حا�سدة 
التي  املناطق  ان  ناهي  وقال  اويل.  ب�سكل  مناطق  ثالثة  يف 
والبطحاء  ال�سيوخ  و�سوق  النا�رضية  هي  بها  املبا�رضة  متت 
ان يتم تو�سيع عملية احل�ساد خالل  مل�ساحات حمدودة على 
االيام املقبلة تباعا، م�سريا اىل ان امل�ساحات امل�سمولة بعملية 
دومن  الف  تبلغ 152  املقررة  الزراعية  اخلطة  احل�ساد �سمن 
وامل�ساحات املتجاوزة تبلغ 285 الف دومن يف ظل توقعات 
بت�سويق 300 الف دومن خالل هذا املو�سم.  وا�ساف ان الدائرة 
ابلغت وزارة الزراعة بهذه االجراءات وتزويدها بقر�ص ا�سماء 
التجارة  وزارة  اىل  رفعها  اج��ل  من  امل�سمولني  امل��زارع��ني 
اجلهات  خماطبة  اىل  باال�سافة  الت�سويق  اج��راءات  الكمال 
املعنية باال�ستعداد ملو�سم الت�سويق وا�ستقبال املحا�سيل من 
الفالحني.     ي�سار اىل ان العراق يواجه يف هذا املو�سم ارتفاعا 
وال�سدود  باالنهار  املياه  منا�سيب  يف  كبري  ب�سكل  ملحوظا 
ال�ستاء  بغزارة خالل ف�سل  التي هطلت  االمطار  جراء كميات 
، باال�سافة اىل ال�سيول القادمة من ايران ، ما ا�سطر ال�سلطات 
الغرق.  التي تعر�ست اىل  القرى  العديد من  االمنية اىل اخالء 
ويف حمافظة الب�رضة اأعلن وكيل وزير الداخلية ل�سوؤون االأمن 
االحتادي الفريق حممد بدر عن ا�ستعداد الوزارة ملواجهة اي 
املحتملة  ال�سيول  نتيجة  الب�رضة  حمافظة  على  حمتمل  خطر 
وارتفاع منا�سيب املياه. وقال بدر خالل موؤمتر �سحفي بعد 
واملدير  املحلية  الب�رضة  حكومة  مع  عقدة  ال��ذي  االجتماع 
العام للدفاع املدين اإن "القائد العم وجه بتوفري جميع اجلهود 
ال�سيول  نتيجة  تت�رضر  التي  املحافظات  جلميع  املركزية 
وم�ساعدة اللجان الفرعية يف كافة املحافظات" . اإىل ذلك ذكر 
النائب الثاين ملحافظ الب�رضة حممد طاهر التميمي ان زيارة 
اجلهد  نفاد  حال  يف  املركزي  اجلهد  لتعزيز  ج��اءت  الفريق 
املحافظات  بان جميع  ذكرت  الوزارة  ان  اىل  م�سريا  املحلي، 
على ا�ستعداد تام من خالل دوائرها اذا احتاجت الب�رضة اإي 
املدين  الدفاع  عام  مدير  ذكر  فقد  ال�سياق  ذات  ويف  جهود". 
ب�سكل  الو�سع  لتقييم  االجتماع جاء  ان  بوهان  �سلمان  اللواء 
عام وتقييم وملا ميكن ان يكون يف قادم االيام ب�سكل �رضيع 

ملعاجلة بع�ص االمور الراهنة واخلا�رضات الرخوه حتى يكون 
مدينة  او  ق�سبة  اي  ت�رضر  ملنع  لالجراءات  حتكييم  هناك 
اطالقات  او  مد  و�سول  حال  يف  الزراعية  املحا�سيل  وحتى 
االن م�سيطر علية  الو�سع ولغاية  ان  اأكرث من املعتاد، مبينا 

وان االإجراءات املتخذة تعرب عن ا�ستنفار كافة اجلهود املتاحة 
. من جهته ذكر مدير جمعية الهالل االأحمر فرع الب�رضة �سيف 
الفي�سان  خطر  مواجهة  يف  دور  لها  كان  اجلمعية  ان  زكي 
التي  واالغاثية  الغذائية  امل��واد  توزيع  خالل  من  وال�سيول 

وق�ساء  ال�سيبة  وناحية  الفداغية  وكذلك  القرنه  ق�ساء  �سملت 
ابي اخل�سيب وناحية البحار حيث مت توزيع مئتني وخم�سني 
ارتفاع  نتيجة  املت�رضرة  العوائل  على  واغاثية  غذائية  �سلة 

منا�سيب املياه".
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تحيل عقودًا بقيمة 1.323 
مليار دوالر لشركات عراقية

يعلن قرب تمويل مترو بغداد 
بمبلغ 5 ترليونات دينار

يدعو لتقديم تسهيالت اكبر بمنح 
السلف والقروض

يعلن موعد تسلم النفط العراقي

اعلنت �رضكة "برتونا�ص" النفطية املاليزية، عن احالة عقوداً بقيمة 1.323 مليار 
دوالر ل�رضكات عراقية، م�سرية اىل �سعيها خللق قيمة م�ستدامة لعمالئها و�رضكائها 

يف العراق.
"�رضكة  اإن  بيان  يف  كمني  رزايل  حممد  ال�رضكة  يف  امل�سرتيات  ق�سم  مدير  وقال 
برتونا�ص النفطية قامت منذ بداية عملها يف حقل الغراف النفطي يف حمافظة ذي 
قار وحتى نهاية عام 2018 مبنح عقوداً بقيمة تزيد عن مليار و323 مليون دوالر 
ل�رضكات عراقية حملية يف وقت �سجلت فيه 368 مقاول عراقي حملي". وا�ساف 
م�ساركتهم  وتاأكيد  املحليني  املقاولني  مب�ساعدة  ملتزمة  "برتونا�ص  ان  كمني 

الفعالة يف ن�ساطات املناق�سات"، 

دينار،  ترليونات   5 مببلغ  بغداد  مرتو  متويل  قرب  عن  الرافدين،  م�رضف  اعلن 
بغداد  يف  الع�رضين  عددها  يقارب  اخرى  م�ساريع  بتمويل  م�ساركتها  عن  ف�سال 
"البنك  واملحافظات. وقالت م�ديرة امل��س�رف خولة طالب اال�سدي يف بيان ان 
امل�سارف  جميع  قبل  من  ع�رو�ص  بتقدمي  يق�سي  م�رضوعا  تبنى  امل��رك��زي 
وامل�ح�اف�ظ�ات  بغداد  يف  ومهمة  حيوية  م�ساريع  لتمويل  كالرافدين  احلكومية 
ال�سيما اال�ستثمارية منها م�رضوع مرتو بغداد وقطارها املعلق واحياء وتطوير 
معامل اال�سمنت والزجاج والربوكيمياويات على ان يقوم ك�ل م��س�رف بتمويل 
م��س�روع م�ن ه��ذه امل��س�اري�ع وبعد اجنازها حتال اىل احد امل�ستثمرين كفر�سة 

ا�ستثمارية".

دعا النائب االأول لرئي�ص جمل�ص النواب ح�سن الكعبي، لتقدمي ت�سهيالت اكرب 
مبنح ال�سلف والقرو�ص املقدمة للموظفني و�رضورة اعادة النظر بال�سوابط 
وال�رضوط امل�ساحبة لتقدميها، �سيما فيما يخ�ص مو�سوع الكفالة والفوائد 
وال�رضعة يف الت�سليم. وقال مكتب الكعبي يف بيان ، اإن "الكعبي زار، اليوم، 
العام  املدير  بوكيل  والتقى  النواب  للتجارة فرع جمل�ص  العراقي  امل�رضف 
للم�رضف ومدير فرع امل�رضف فوؤاد الوكيل، حيث جرى مناق�سة جملة من 
واخلطط  عام،  ب�سكل  والدولة  املواطن  مع  امل�رضفية  والفعاليات  الق�سايا 
القطاع امل�رضيف، ف�سال عن احلديث بخ�سو�ص  اإمكانات  لتنمية  املعتمدة 

مو�سوعة توطني الرواتب".

من  النفط  با�ستالم  االأردن  يبداأ  اأن  الرزاز  عمر  االردين  الوزراء  رئي�ص  توقع 
�سهر  يف  مت  اتفاق  مبوجب  وذلك  جًدا”،  “قريًبا  النفط  ناقلة  بوا�سطة  العراق 

�سباط )فرباير( املا�سي، بقيمة 10 اآالف برميل من النفط اخلام يومًيا.
املنتدى  اأعمال  ختام  يف  بلومبريغ  وكالة  مع  مقابلة  يف  الرزاز،  وقال 
االقت�سادي العاملي، اإن خط اأنابيب النفط املخطط له من الب�رضة يف العراق 
اإىل العقبة يف االأردن “�سي�سهد النور” يف غ�سون ثالث �سنوات، دون مزيد من 

التفا�سيل.
نفطا  االأردن  منح  اأ�سا�ص  على  مت  وبغداد  عمان  بني  االتفاق  اأن  اإىل  ي�سار 

باأ�سعار خمف�سة مقارنة باأ�سعار ال�سوق العاملية.

البرلمان"بتروناس" االردنالرافدين

بيانات
السيول تدمر المحاصيل الزراعية في ميسان وذي قار 

تباشر بعمليات الحصاد الميكانيكي

ثالث دول خليجية ترفع أسعار الوقود

11 مليار دوالر قد تنهي العالقة بين وزارتي النفط والكهرباء

مطلع  الوقود  اأ�سعار  خليجية  دول  ثالث  رفعت 
�سهر ني�سان اجلاري، وذلك على وقع اأ�سعار النفط 
ب�10  ف�سلي  اأداء  اأف�سل  �سجلت  والتي  العاملية 
�سنوات. وقالت م�سادر �سحفية اإن دول االإمارات 
وقطر و�سلطنة عمان، رفعت اأ�سعار الوقود مطلع 
ال�سعودية  دول  اأن  اإىل  م�سرية  اجل��اري،  ال�سهر 
جديدة  تغريات  عن  تعلن  مل  والكويت  والبحرين 

يف اأ�سعار البنزين والديزل.
ارتفاعا  البنزين  اأ�سعار  �سهدت  االإم��ارات،  ففي 
البنزين  اأ�سعار  وزادت  للرت،  فل�سا   19 بنحو 
املمتاز من 2.04 درهم )0.55 دوالر اأمريكي( 
 0.61( دره��م   2.23 اإىل  املا�سي  اآذار  خ��الل 

دوالر اأمريكي( يف ني�سان اجلاري.
املمتاز  البنزين  اأ�سعار  رف��ع  مت  فقد  قطر،  اأم��ا 
�سهر  يف   11% من  باأكرث  وال��دي��زل  وال��ع��ادي 
ت�سهد  فيما  املا�سي،  اآذار  ب�سهر  مقارنة  ني�سان 
املمتاز  البنزين  اأ�سعار  ارتفاع  عمان  �سلطنة 
اجلاري،  ني�سان  يف  دوالر(   0.55( بي�سة   214
يف  دوالر(   0.542( بي�سة   209 كانت  اأن  بعد 

اآذار املا�سي.
البحوث  وح��دة  عن  حديثا  �سادر  تقرير  واأك��د 
اأن  الوطني،  الكويت  لبنك  التابعة  االقت�سادية 
 2019 العام  من  االأول  الربع  يف  النفط  اأ�سعار 
 ،2009 عام  منذ  لها  ف�سلي  اأداء  اأف�سل  �سجلت 

م��دع��وم��ة م��ن االإ����س���ارات ال��دال��ة ع��ل��ى نق�ص 
زمام  بقيادة  ال�سعودية  قيام  مع  االإم����دادات، 
مع  وبالتزامن  االإن��ت��اج  خف�ص  يف  امل��ب��ادرة 
وليبيا وكذلك  االإمدادات من قبل كندا  انخفا�ص 
اأ�سواق  اأو�ساع  التقرير  اإيران وفنزويال.  وتناول 
كما   ،2019 العام  من  االأول  الربع  يف  النفط 
الثاين  الربعني  يف  النفطية  لل�سوق  توقعات  قدم 
اأ�سعار  حت�سن  اأن  اإىل  م�سريا  العام،  من  والثالث 
النفط جاء بدعم من تقل�ص املعرو�ص، مع قيام 
عدد من منتجي النفط العامليني بخف�ص االإنتاج 
�سمن م�ساعي منظمة الدول امل�سدرة للنفط اأوبك 

يف خف�ص االإنتاج �سمن اتفاق فيينا.

قال ع�سو جمل�ص اأمناء مبادرة ال�سفافية لل�سناعات 
املجل�ص  اإن  رحيم،  حممد  العراق،  يف  اال�ستخراجية 
ناق�ص طبيعة العالقة بني وزارتي النفط والكهرباء 

بعد تراكم الديون بذمة االخرية ل�سالح النفط.
االإجتماع  اأنه خالل  واأكد رحيم يف حديث �سحفي 
ديون  برتاكم  تتعلق  كبرية  م�سكلة  هناك  اأن  ات�سح 
اأن  اىل  م�سرياً  النفط،  وزارة  ل�سالح  الكهرباء  وزارة 
وزارة الكهرباء كانت تت�سلم امل�ستقات النفطية من 
�رضكة ت�سويق النفط )�سومو( دون ت�سديد مبالغ تلك 

امل�ستقات.
واأ�ساف اأن ذلك �ساهم برتاكم ديون وزارة الكهرباء 
عند 11 مليار دوالر، م�سرياً اىل اأن رئي�ص املجل�ص، 
العالقة بني  الغ�سبان، عقب باأن  النفط، ثامر  وزير 
بوجود  ت�ستمر  ان  ميكن  وال  مريحة  غري  الوزارتني 

هكذا ديون.
و�سدد الغ�سبان، بح�سب رحيم، على �رضورة  اإ�سالح 
وتوفري  الكهرباء  ر�سوم  وتعديل  اجلباية  منظومات 

وامل��ح��دود  ال��دخ��ل  ذات  الطبقات  يحمي  ق��ان��ون 
واملرتفع على حد �سواء.

ع�سو  اأك��د  ال��ب��رتودوالر،  مب�ستحقات  يتعلق  وفيما 
لل�سناعات  ال�سفافية  م��ب��ادرة  اأم��ن��اء  جمل�ص 
تت�سلمها  مل  ال��ت��ي  "املبالغ  اأن  اال�ستخراجية، 
املحافظات يف �سنة فانها تدور على ال�سنة الالحقة 
جمال�ص  اأن  يف  تكمن  اال�سا�سية  امل�سكلة  لكن 
من  ا�ستثمارية  م�ساريع  ت��ق��دم  مل  املحافظات 
م�ساريع  قدم  بع�سها  اأو  الربتودوالر،  خم�س�سات 

وهمية".
ق�سية  اجتماعه  يف  ناق�ص  "املجل�ص  اأن  وا�ستدرك 
الف   150 بطاقة  �سيكون  ال��ذي  كربالء  م�سفى 
برميل يوميًا وبكلفة 4،5 مليار دوالر ، حيث اأو�سح 
الغ�سبان ان امل�سفى �سيكون باإدارة �رضكة م�سايف 
الو�سط والوزارة هي م�ساركة يف متويل هذا امل�سفى 

و�سينجز يف نهاية عام 2021".
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ارتفعت اأ�سعار النفط ، لي�سجل خام برنت اكرث من 
70 دوالر للربميل الواحد مدفوعة بتخفي�س��ات 
االإنت��اج احلالية الت��ي تطبقها اأوب��ك والعقوبات 
االأمريكية على اإيران وفنزويال والقتال يف ليبيا .
وبحلول ال�ساعة الواحدة بتوقيت بغداد �سجل خام 
القيا���ص العامل��ي برن��ت 70.56 دوالر للربميل، 
مرتفع��ا 22 �س��نتا مب��ا يع��ادل 0.32باملئة عن 
اآخ��ر �س��عر اإغ��الق.  وارتفع خ��ام غرب تك�س��ا�ص 
الو�سيط االأمريكي 25 �س��نتا اأو 0.36 باملئة اإىل 

63.33 دوالر للربميل.

ب��اع البنك املركزي العراق��ي اكرث من /144/ مليون دوالر 
يف م��زاد بيع العملة االجنبية االثنني .  وقال البنك يف بيان 
:" ان اجم��ايل املبل��غ املب��اع الي��وم ، بل��غ/144/ مليون��ا 
و/283/ الف��ا و/200/ دوالر، مب�س��اركة/ 30 / م�رضفًا 
و�رضكة واحدة". واو�س��ح :" ان اجمايل البيع الغرا�ص تعزيز 
االر�س��دة يف اخل��ارج / ح��واالت واعتم��ادات/ بلغ /124 
مليون��ا و/793/الف��ا و/200/ دوالرا ، فيم��ا بلغ اجمايل 
البي��ع النقدي/19/مليون��ا و/،490/ دوالرا". وكان بي��ع 
املبال��غ املحول��ة حل�س��ابات امل�س��ارف يف اخل��ارج والبيع 

النقدي ، ب�سعر 1190 ديناراً لكل دوالر .

ارتفع��ت اأ�س��عار الذه��ب اإىل اأعلى م�س��توياتها م��ع تراجع 
الدوالر، بع��د بيانات اأظهرت تباطوؤ منو االأجور االأمريكية 
ال�س��هر املا�سي، بينما ينتظر امل�س��تثمرون حم�رض وقائع 
اجتم��اع مار���ص ملجل���ص االحتياط��ي االحت��ادي )البنك 

املركزي االأمريكي(، التي ت�سدر هذا االأ�سبوع.
وبحل��ول ال�س��اعة 06:05 بتوقي��ت غرينت�ص، كان ال�س��عر 
دوالر   1296.06 اإىل   0.4% مرتفع��ًا  للذه��ب  الف��وري 
لالأوقي��ة )االأون�س��ة(، بع��د اأن �س��جل ذروة اجلل�س��ة عن��د 
1296.83 دوالر يف وقت �سابق. و�سعدت عقود الذهب 
االأمريكي��ة االآجل��ة 0.4 % اأي�س��ا، م�س��جلة 1300.40 
دوالر لالأوقي��ة. وقال��ت مارغري��ت يان��غ، حمللة ال�س��وق 
لدى �سي.ام.�س��ي ماركت�ص يف �س��نغافورة "موؤ�رض الدوالر 
يرتاج��ع م��ن اأعل��ى م�س��توياته يف اأ�س��ابيع عدة واأ�س��عار 

الذهب تركب موجة انخفا�ص الدوالر هذه.
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