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ارتفاع

 13مليون من سابحات االسماك
في االهوار

�أعلن النائب االول ملحافظ ذي قار عادل الدخيلي ، ،عن �إطالق �أكرث من 13
مليون من �سابحات الأ�سماك يف الأهوار .وقال الدخيلي يف بيان � ،إنه "مت
�إطالق ١٣مليون و 200الف من �سابحات اال�سماك يف امل�سطحات املائية
ب�أهوار الفهود جنوب النا�رصية لغر�ض تعزيز وتنمية الرثوة ال�سمكية فيها" .
وا�ضاف الدخيلي ان "ال�سابحات مت نقلها من مفاق�س ال�صويرة التابعة لدائرة
الرثوة احليوانية اىل اهوار الفهود ومتت املبا�رشة ب�أطالقها فور الو�صول"
 .وكانت وزارة الزراعة قد اعلنت يف ني�سان � 2018إطالق وجبة من يرقات
�أ�سماك الكارب يف هور العودة بلغت �أربعة ماليني يرقة �سعي ًا منها لزيادة
الرثوة ال�سمكية يف مناطق تواجدها يف الأهوار.

بيانات

0.90

اختت��م امل�ؤ��شر الع��ام لبور�ص��ة الع��راق جل�س��ة تداوالت
الثالث��اء  ،عل��ى ارتفاع بن�سب��ة  ، % 0.26عن��د م�ستوى
 457.2نقطة  ،رابح ًا نحو  0.90نقطة.
ومت الت��داول على �أ�سه��م � 31رشكة  ،ارتفع��ت منها �أ�سهم
� 5رشكات  ،وانخف�ضت �أ�سهم � 6رشكات  ،بينما ا�ستقرت
�أ�سهم � 20رشكة.
و�سجل��ت قيمة الت��داوالت نح��و  820,572,140دينار ،
بينما بلغت عدد الأ�سهم نحو � 1,141,114,094سهم.
وبلغ عدد الأ�سهم امل�شرتاة من امل�ستثمرين غري العراقيني
نحو 82.741مليون �سه��م بقيمة بلغت نحو 110.152
ملي��ون دين��ار من خالل تنفي��ذ � 53صفقة عل��ى �أ�سهم 3
�رشكات .

197

ب��اع البن��ك املرك��زي العراق��ي اك�ثر م��ن /197/
مليون دوالر يف مزاد بيع العملة االجنبية .
وق��ال البنك يف بي��ان له ان اجم��ايل املبلغ املباع
اليوم  ،بلغ /197/مليونا و /220/الفا و/480/
دوالرا ،مب�شاركة / 25 /م�رصف ًا و�رشكة واحدة".
واو�ض��ح  ":ان اجم��ايل البي��ع الغرا���ض تعزي��ز
االر�ص��دة يف اخل��ارج  /حواالت واعتم��ادات /بلغ
 /167/مليون��ا و/850/الف��ا و /480/دوالرا
 ،فيم��ا بل��غ اجم��ايل البي��ع النقدي/29/مليون��ا
و /370/دوالرات".
وك��ان بيع املبالغ املحولة حل�سابات امل�صارف يف
اخل��ارج والبيع النق��دي  ،ب�سع��ر  1190ديناراً لكل
دوالر .

% 0.2

هبطت �أ�سعار الذهب للجل�سة الرابعة على التوايل ،فيما
عززت بيانات اقت�صادية تدعو للتفا�ؤل يف الآونة
الأخرية وم�ؤ�رشات على حتقيق وا�شنطن وبكني تقدم ًا يف
اخلالف التجاري الدائر بينهما منذ نحو العام ،الإقبال
على املخاطرة.
ويدفع حت�سن الأو�ضاع االقت�صادية امل�ستثمرين لالجتاه
للأ�سهم وهي �أ�صول تدر عائداً وجتنب الذهب الذي ال
يدر عائدا .ونزل الذهب يف املعامالت الفورية % 0.2
�إىل  1285.22دوالر للأوقية بحلول ال�ساعة 0532
بتوقيت غرينت�ش .ويف اجلل�سة ال�سابقة نزل الذهب �إىل
 1281.96دوالر وهو �أقل م�ستوى منذ الرابع من �أبريل.

التجارة:

اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ العراق من اﻟﻌﻤﻼت
األجنبية إلى  62مليار دوالر

�أعلن البنك املركزي العراقي ،عن ارتفاع اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ العراق من اﻟﻌﻤﻼت
الأجنبية �إىل  62مليار دوالر.
وق��ال مدير عام املدفوعات يف البنك املركزي �ضحى عبد الكرمي� ،أن
"احتياطي اﻟﻌﻤﻼت ا�ﻷﺟﻨبية لدى البنك ارتفع ﻣﻦ  40ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر اﻰﻟ 62
ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر" ،م�ؤكدة على "ﺗﻨﻮﻳﻊ �ﺳﻠﺔ اﻟﻌﻤﻼت ﻟﺪﻋﻢ ﻣﻴﺰان اﻤﻟﺪﻓﻮﻋﺎت
وﻣﻮاﺟﻬﺔ الأزمات".
وا�ضافت عبد الكرمي ان "اﻟﺒﻨﻚ اﻤﻟﺮﻛﺰي جنح ﻲﻓ �ﺿﺒﻂ ﻣ�ﺴﺘﻮى اﻟﺘ�ﻀﺨﻢ
ﺋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،و�ﺿﺒﻂ
واﺤﻟﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ا�ﻷ �ﺳﻌﺎر واﺤﻟﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮة اﻟ�ﺮﺸا َّ
�ﺳﻌﺮ اﻟ�ﺮﺼف وﻏﻠﻖ اﻟﻔﺠﻮة".

بغداد  -الجورنال

ع��زا ال�س��فري الربيطاين ل��دى العراق ،ج��ون ويلك�س،
ت��ردي االقت�ص��اد العراق��ي اىل ع��دة عوام��ل �أبرزها
الف�ساد والبريوقراطية وقوانني اال�ستثمار.
وق��ال ويلك���س يف مقط��ع فيدي��و ن�رشت��ه ال�س��فارة
يف �ص��فحته عل��ى الفي�س��بوك ان “الع��راق م��ع كل
االمكاني��ات م��ن امل��وارد الطبيعي��ة والب�رشية فان
بيئة االعمال ح�س��ب املعايري الدولية هي �أف�ضل يف
�أفغان�س��تان باملقارن��ة م��ع العراق وحت��ى نيجرييا
م��ع كل حتدياتها وم�ش��اكلها فانها ت�س��تفيد من كل
برميل للنفط �أكرث من العراق بثالثة �أ�ضعاف ون�صف
يعني مزيد من القيمة االقت�صادية للرثوة الوطنية”.
وب�ين ان “هذا الأمر غري مقبول لكل العراقيني ولكل
�أ�ص��دقاء العراق مبا يف ذل��ك اململكة املتحدة ونريد
م�س��اعدة العراق يف �إدخال اال�ص�لاحات ال�رضورية
وتنفيذ امل�شاريع الآن”.
ولف��ت ويلك�س اىل انه “ولتو�ض��يح لل�ش��عب العراقي
ف��ان ال�رشاكة بني الع��راق و�رشكائه الرئي�س��يني يف
االقت�صاد ويف االعمال والتجارة واال�ستثمار ت�ؤدي
اىل نتائج �إيجابية ملمو�سة على الأر�ض”.
واك��د رئي���س جمل���س ال��وزراء ع��ادل عب��د املھدي
ان احلكوم��ة العراقي��ة ترك��ز على تطوير االقت�ص��اد
والتجارة واال�س��تثمار والقطاع��ات احليوية االخرى
بعد حتقيق االنت�ص��ار وفتح ال�ش��وارع والطرق ورفع
احلواجز التي ك�شفت عن وجه جديد للعا�صمة بغداد
.وقال عبد املهدي خالل لقائه وزیر الدولة ل�ش���ؤون
التجارة الدولیة الربيطاين ليام فوك�س  ،ان " ا�ستقرار
الع��راق مينح فر�ص��ة اكرب لال�س��تفادة م��ن اخلربات
الربيطانية يف تطوير االقت�ص��اد العراقي وال�رشكات
املتو�س��طة وال�ص��غرية  ،وقطاع الزراعة الذي ي�ش��هد
م�ض��اعفة االنتاج الزراعي ب�س��بب الوف��رة املائية "
 ،موجها ال�ش��كر للحكومة الربيطانية لدعم م�ش��اریع
البنى التحتیة العراقیة ذات االولویة والتي ی�ؤمل ان
تغطیها وكالة متویل ال�صادرات الربیطانیة  .واعرب
الوزير الربيطاين  ،بح�س��ب املكتب االعالمي لرئي�س
الوزراء  ،عن ارتياحه ملاي�ش��هده العراق من ا�ستقرار
�أمني واجتماعي مل�س��ه خالل زيارته للعراق ب�ش��كل
وا�ض��ح وكب�ير  ،جمددا رغب��ة احلكوم��ة الربيطانية
بتعزي��ز عالقاتها م��ع العراق وزيادة اال�س��تثمارات
ب�ش��كل اكرب  ،وتقدمي اخل�برات يف املجاالت املالية
والقانونية وخلق فر�ص العمل.

وسط األزمة ..سوريا تخفض مجددا حصة الفرد من البنزين
بغداد  -الجورنال

الت�سوية  63.40دوالر للربميل .وارتفعت �أ�سعار
النفط �أكرث من  30باملئة منذ بداية العام ،مدعومة يف
الأ�سا�س باتفاق �أوبك وحلفائها مبن فيهم رو�سيا ،فيما
يعرف با�سم حتالف �أوبك ،+على خف�ض الإنتاج 1.2
مليون برميل يوميا من �أول يناير وملدة �ستة �أ�شهر.
ومن املقرر �أن يجتمع املنتجون يف يونيو التخاذ

القرار ب�ش�أن اال�ستمرار يف تقييد الإمدادات.
وك��ان وزي��ر املالية الرو�سي �أنطون �سيلوانوف قال
مطلع الأ�سبوع �إن رو�سيا و�أوب��ك قد تقرران زي��ادة
الإنتاج ملناف�سة الواليات املتحدة على ح�صة �سوقية،
لكن ذلك �سيدفع �أ�سعار النفط لالنخفا�ض �إىل نحو 40
دوالرا للربميل.

احباط عملية بيع عقار بأوراق مزورة في المنصور قيمته نصف مليار دينار
�أعلن مكتب املفت�ش العام لوزارة الداخلية ،عن �إحباط
عملية بيع عقار يف منطقة املن�صور ببغداد قيمته 500
مليون دينار ب��أوراق مزورة ملواطن عراقي مقيم يف
الأردن.
وقال املكتب يف بيان � ،إن "العملية متت على خلفية
قيام مفرزة تفتي�شية تابعة ملكتب املفت�ش العام يف

با�رشت �رشكة �صينية بحفر �أول بئر نفطي قرب ناحية حدودية �رشق دياىل .
وقال م�صدر حكومي يف دياىل ان �رشكة زيبك ال�صينية بدات بحفر �أول بئر
نفطي �ضمن الرقعة اال�ستك�شافية الثامنية باطراف ناحية قزانية احلدودية
�رشق دياىل  .وا�ضاف ان حفر البئر النفطي يعد االول من نوعه يف دياىل
منذ �أكرث من ن�صف قرن  .اجنزت املالكات الفنية والهند�سية يف �رشكة احلفر
العراقية حفر البئر  97- QYيف حقل القيارة النفطي جنوب املو�صل .
وذكر اعالم ال�رشكة يف بيان "ي�أتي حفر البئر �ضمن العقد املربم مع �رشكة
�سونانكول االنغولية حلفر � ١٠أبار نفطية يف حقل القيارة النفطي  ٦٠كم
جنوب مدينة املو�صل " .

بريطانيا تشخص ثالثة عوامل تسببت بتردي
االقتصاد العراقي

بغداد  -الجورنال

بغداد  -الجورنال

بدء تسلم اولى كميات الحنطة
المحلية من الفالحين لموسم 2019

اعلنت وزارة التجارة عن بدء املو�سم الت�سويقي ملح�صول احلنطة يف عدد من
املحافظات و�سط توقعات بزيادات كبرية يف الكميات امل�سوقة هذا املو�سم
نتيجة زيادة امل�ساحات املزروعة قيا�سا بالأعوام ال�سابقة.
وذكرت الوزارة يف بيان لها نقال عن مدير عام ال�رشكة العامة لتجارة احلبوب
نعيم حم�سن جرب قوله  ،ان :املراكز الت�سويقية فتحت ابوابها للمو�سم الت�سويقي
 ،يف حمافظات الو�سط واجلنوب  ،مبينا ان ال�رشكة انهت كافة االج��راءات
الفنية واالدارية لت�ؤكد جاهزيتها ال�ستالم كافة الكميات امل�سوقة ".
وا�ضاف جرب ان" فرع ال�رشكة يف حمافظة املثنى ا�ستلم اول الكمية امل�سوقة
من حم�صول احلنطة املحلية درجة اوىل ".

النفط يتراجع بعد موجة صعود وسط حديث عن زيادة إنتاج أوبك
�أوقفت �أ�سعار النفط موجة �صعودها  ،ونزل اخلامان
القيا�سيان نحو واحد باملئة ،بعدما قال وزير املالية
الرو�سي �إن ب�لاده و�أوب��ك قد تقرران زي��ادة الإنتاج
للمناف�سة على ح�صة يف ال�سوق مع الواليات املتحدة
التي يظل فيها الإنتاج عند م�ستويات قيا�سية.
غري �أن �شح الإمدادات العاملية حد من هبوط الأ�سعار،
�إذ انخف�ض الإنتاج يف �إيران وفنزويال و�سط عالمات
على �أن ال��والي��ات املتحدة �ست�شدد عقوباتها على
البلدين الع�ضوين يف منظمة البلدان امل�صدرة للبرتول
(�أوبك) ،ف�ضال عن جتدد القتال الذي ينذر بالق�ضاء على
�إنتاج اخلام يف ليبيا.
و�أنهت العقود الآجلة خل��ام القيا�س العاملي برنت
اجلل�سة عند  71.18دوالر للربميل ،منخف�ضة 37
�سنتا �أو  0.5باملئة ،بعدما نزلت يف وقت �سابق عن
 71دوالرا للربميل .وبلغ برنت �أعلى م�ستوى منذ 12
نوفمرب يوم اجلمعة عند  71.87دوالر للربميل.
وانخف�ض خام غرب تك�سا�س الو�سيط الأمريكي يف
العقود الآجلة � 49سنتا �أو  0.8باملئة ليبلغ عند

البدء

بحفر بئر نفطي ضمن الرقعة
االستكشافية شرق ديالى

مديرية االح��وال املدنية واجل��وازات والإقامة بعملها
يف تدقيق �سجالت وك�شوفات دائرة �أحوال الر�صافة،
حيث اكت�شفت وجود تالعب وتزوير يف �إحدى الهويات
ال�صادرة من قبلها" .و�أ�ضاف �أنه "نتيجة للتعمق يف
التحقيق بالق�ضية اكت�شفت املفرزة �أن �أحد الأ�شخا�ص
انتحل �صفة مواطن عراقي مقيم يف الأردن و�أ�صدر
ب�صورة ر�سمية م�ستم�سكات ثبوتية با�سم املواطن
ولكن ب�صورته ال�شخ�صية ،وقد حاز نتيجة تالعبه هذا

على هوية احوال مدنية و�شهادة جن�سية وبطاقة �سكن
مهربة من ذمة دائرة �أحوال حمافظة النجف الأ�رشف
مبعلومات مزورة" .و�أ�شار املكتب� ،إىل �أنه "مت �إجراء
التحقيق االداري االبتدائي الذي اثبت �أن امل�ستم�سكات
التي ا���ص��دره��ا ال�شخ�ص املنتحل ���ص��درت ب�صورة
املواطن املنتحل ومبعلومات املواطن احلقيقي وعلى
�ضوء تلك امل�ستم�سكات مت ا�صدار وكالة من كاتب عدل
الباب ال�رشقي لغر�ض بيع العقار عن طريق الوكيل".

خ ّف�ضت وزارة النفط ال�سورية ،جمدداً كمية البنزين املخ�ص�صة
لل�سيارات اخلا�صة ،لت�صبح  20ليرتاً كل خم�سة �أيام ،يف �إجراء
تق�شفي جديد يعك�س �أزمة وقود متفاقمة يف البالد.
وت�شهد بع�ض املناطق منذ نحو �أ�سبوعني زحمة خانقة �أمام
حمطات الوقود ،وي�ضطر �سائقو ال�سيارات للوقوف يف طوابري
متتد مئات الأمتار واالنتظار �ساعات طويلة قبل ح�صولهم
على كمية حمدودة.
ويعمد مواطنون �إىل دفع �سياراتهم يدوي ًا لإي�صالها �إىل حمطة
الوقود بد ًال من ت�شغيلها ،لتوفري ما �أمكنهم
من بنزين ،بينما بدت �شوارع عدة خالية
وتكد�ست حاويات
من احلركة االعتيادية
ّ
النفايات لعدم متكن �شاحنات القمامة من
جمعها.
وح��ددت ال��وزارة يف بيان بـ 20ليرتاً كل
خم�سة �أي��ام كمية البنزين امل�سموح بها
لل�سيارات اخلا�صة ،و 20ليرتاً كل يومني
ال عن
ل�سيارات الأج���رة العمومية ،ف�ض ً
ثالثة ليرتات كل خم�سة �أي��ام للدراجات
النارية .و�أك��دت �أن الإج��راء "موقت بهدف
توزيع البنزين بعدالة على جميع �أ�صحاب
الآليات" ,وفقا لوكالة فران�س بر�س
وبعد �أ�شهر من نق�ص ح��اد خ�صو�ص ًا يف
ثم املازوت ،تو�سعت الأزمة
�أ�سطوانات الغاز ّ
ويعد قرار وزارة
م�ؤخراً لتطاول البنزين.
ّ
النفط وال�ثروة املعدنية الثالث يف ع�رشة
�أي��ام� ،إذ خف�ضت الكمية اليومية امل�سموح
بها لل�سيارات اخلا�صة من � 40إىل  20ليرتاً

قبل ع�رشة �أيام ثم باتت  20ليرتاً كل يومني.وي�أتي هذا القرار
غداة �إعالن احلكومة �إجراءات تق�شف جديدة ملواجهة الأزمة،
حلل الأزمة.
م�ؤكدة يف الوقت ذاته �أن العمل جار ّ
ق�صي وهو �سائق �سيارة �أجرة �إىل النوم يف �سيارته
وا�ضطر
ّ
ليل الأحد الإثنني يف منطقة املزة ،بانتظار �أن يحني دوره يف
طابور توقف �أمام حمطة الوقود.
وقال ال�شاب يف الثالثينات من العمر لوكالة فران�س بر�س
"و�صلت �إىل دور متقدم بعد منت�صف الليل وبقي �أمامي �أقل
وانتظرت
من ع�رشين �سيارة ،لكن البنزين نفد من املحطة،
ُ
حتى �صباح اليوم على �أمل �أن �أح�صل على ع�رشين ليرتاً".

