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تحدد موعد صرف رواتب
العمال المضمونين

حددت وزارة العمل وال�ش�ؤون االجتماعية يوم الثاين من حزيران املقبل موعدا
ل�رصف رواتب العمال امل�ضمونني وخلفهم امل�ستحق لفئتي (ال�رصف اليدوي،
وحاملي البطاقة الذكية) يف بغداد واملحافظات .وقال مدير عام دائرة
التقاعد وال�ضمان االجتماعي للعمال علي جعفر احللو يف بيان �إن "الدائرة
�ستطلق رواتب �شهري �أيار وحزيران مع املنحة ال�شهرية للعمال امل�ضمونني
يف الثاين من حزيران بعد ا�ستكمال جميع االجراءات الالزمة لتوزيع الرواتب،
مع �رصف مكاف�أة لهم قدرها خم�سون �ألف دينار مبنا�سبة ذكرى عيد العمال
العاملي" .وا�ضاف �أن "املتقاعد امل�ضمون الذي لديه خدمة (� )30سنة ف�أكرث
ي�ستلم مبلغا قدره ( )600الف دينار ل�شهرين فقط.،

الرافدين

يقرر منح قروض  50مليون لتمويل
المختبرات والمذاخر

قرر م�رصف الرافدين ،منح قرو�ض ت�صل قيمتها �إىل  50مليون دينار
لتمويل �أ�صحاب املختربات واملذاخر الطبية.
وقال املكتب الإعالمي للم�رصف يف بيان� ،إنه "تقرر منح قرو�ض ت�صل
�إىل  50مليون دينار لتمويل �أ�صحاب املختربات واملذاخر الطبية" ،مبين ًا
�أن "منح هذا املبلغ يكون ب�ضمان رهن العقار املقدم من قبل املقرت�ض
ل�صالح امل�رصف".
و�أ�شار البيان �إىل �أن "امل�رصف مينح �أي�ض ًا مبلغ  25مليون دينار لأ�صحاب
املختربات واملذاخر الطبية ب�ضمان كفيل موظف مدين من موظفي دوائر
الدولة واملوطنة رواتبهم لدى امل�رصف".

مع تزايد طلبات االستثناءات

الخارجية االميركية تنفي منح العراق
استثناءات جديدة بخصوص الغاز اإليراني

بغداد  -الجورنال

ك�شف م�صدر يف اخلارجية الأمريكية ،عن� ،أن الواليات
املتحدة مل تقرر بعد منح ال��ع��راق ا�ستثناءات جديدة
بخ�صو�ص الغاز الإي��راين الذي ت�ستورده بغداد لت�شغيل
حمطات الكهرباء.
وق��ال امل�صدر يف ت�رصيح �صحفي " �إن ال��ع��راق لديه
ا�ستثناءات ب�رشاء الغاز من �إيران حتى ال�ساد�س ع�رش من
حزيران املقبل ،ومل تقرر وا�شنطن بعد متديد اال�ستثناءات
�أم ال" .و�أ���ض��اف �أن "هناك طلبات عراقية بخ�صو�ص
اال�ستثناءات وحم��اوالت �إفهام وا�شنطن حاجته للغاز
الإيراين ،لكن �أي قرار بالتمديد مل ي�صدر حتى الآن".
ويعتمد العراق جزئيا على واردات الغاز الإيرانية ،يف
توليد الطاقة الكهربائية للبالد ،التي يزيد ا�ستهالكها �أكرث
من املعتاد خالل �أ�شهر ال�صيف.
من جهتها �أعلنت وزارة الكهرباء� ،أن العراق �سي�ضاعف
ا�سترياده للغاز االيراين مطلع ال�شهر املقبل لرفع الطاقة
املنتجة اىل �أكرث من  2800ميكاواط.
قال املتحدث ب�إ�سم الوزارة ،م�صعب املدر�س� ،إن "العراق
يعتمد حالي ًا على ت�شغيل  2800ميكاواط من الغاز
االيراين ،عرب �إنبوبي دياىل والب�رصة ،من خالل �إ�سترياد
 28مليون مرت مكعب يومياً".
و�أ�ضاف "مع بداية حزيران املقبل ،ف�إن العراق �سي�ضاعف
�إ�سترياده �إىل  38مليون مرتب مكعب" ،لكن املدر�س �أكد �أن
"هذا الإ�سترياد ال يت�أثر بالعقوبات الأمريكية ،لأن العراق
ملتزم بها ويتعامل مع �إي��ران بالدينار العراقي ولي�س
الدوالر ،وكل التحويالت املالية تتم عرب البنك املركزي

العراقي وب�شكل �شفاف" .وقال وزير النفط ثامر الغ�ضبان،
قبل �أيام� ،إن العراق لديه خطط طوارئ حت�سبا لأي توقف
لإمدادات الغاز الإيرانية �إىل �شبكة الكهرباء يف البالد ،لكنه
ي�أمل بعدم حدوث �أي تعطل لها.
و�أ�ضاف الغ�ضبان يف م�ؤمتر �صحفي عقد يف بغداد �أن
االجتماع املقبل الذي تعقده جلنة املراقبة الوزارية لأوبك
يف ال�سعودية �سيقيم التزام الدول الأع�ضاء بتخفي�ضات
الإن��ت��اج احلالية ،م�شريا �إىل �أن �أ�سعار النفط احلالية
والأ�سواق م�ستقرة.
ت�أتي ت�رصيحات الغ�ضبان يف الوقت ال��ذي تزيد فيه
الواليات املتحدة ال�ضغط على �إيران ،جارة العراق ،بت�شديد
العقوبات وخ�صو�صا على �صادرات طهران النفطية.
ويعتمد العراق اعتمادا �شديدا على واردات الغاز الإيرانية
يف توفري �إمدادات الكهرباء للبالد ،التي يزيد ا�ستهالكها
�أكرث من املعتاد خالل �أ�شهر ال�صيف.
وك��ان انقطاع الكهرباء من بني �شكاوى املحتجني يف
املظاهرات التي حتولت �إىل �أعمال عنف يف الب�رصة ،مركز
النفط بالعراق ،يف العام املا�ضي.
وحتث الواليات املتحدة بغداد على توقيع اتفاقات طاقة
مع �رشكات �أمريكية مبا يف ذلك منح جرنال �إلكرتيك ح�صة
من خطة قيمتها  14مليار دوالر يف قطاع الكهرباء تقول
وا�شنطن �إنها �ست�ساهم يف تقلي�ص اعتماد العراق على
�إمدادات الطاقة الإيرانية.
و�أ�ضاف الغ�ضبان �أن �رشكات النفط العاملية تعمل ب�شكل
طبيعي وطم�أنها ب ��أن حقول النفط يف �شمال وجنوب
البالد �ساملة و�آمنة يف ظل ت�صاعد التوترات الإقليمية بني
الواليات املتحدة و�إيران.

نائب :دفع مستحقات االقليم دون تسليم النفط
نهبا ألموال المحافظات
بغداد  -الجورنال

طالب النائب عن ائتالف دولة القانون من�صور البعيجي ،
رئي�س الوزراء بالتدخل �شخ�صيا وااليعاز اىل وزير املالية
بعدم دفع اي م�ستحقات مالية اىل اقليم كرد�ستان اذا مل
ت�سلم النفط اىل احلكومة االحتادية وح�سب االتفاق النفطي
بني االقليم واملركز  .وقال النائب من�صور البعيجي يف
بيان ،ان م�ستحقات مالية تدفع اىل االقليم بدون ت�سليم
النفط يعترب �رسقة الموال حمافظاتنا وباعتبارنا ممثلني
عن ابناء ال�شعب العراقي نطالب رئي�س الوزراء ان يوقف
دف��ع االم���وال اىل االقليم اىل ان ي�سلمو مابذمتهم اىل
احلكومة االحتادية و ح�سب االتفاق النفطي يف موازنة

ال��ع��ام احل���ايل ،م�شريا اىل ان وزي��ر املالية ق��ام بدفع
م�ستحقات مالية اىل االقليم بدون ان ي�سلمو املركز برميل
نفط واح��د وه��ذا االم��ر يعترب خمالفة قانونية الميكن
ال�سكوت عليه نهائيا وعلى رئي�س الوزراء التدخل اليقاف
هذه املهزلة " .وا�ضاف البعيجي :من غري املعقول ان
ن�سلم ام��وال نفط حمافظاتنا املنتجة للنفط اىل االقليم
وهم ي�صدرون النفط كما يحلو لهم والي�سلمون احلكومة
برميل واحد من النفط ويطالبون مبوازنة من احلكومة
االحتادية لذلك يجب التدخل �رسيعا من قبل رئي�س الوزراء
وايقاف دفع االم��وال اىل ان ي�سلم االقليم مابذمتة اىل
احلكومة االحتادية ل�ضمان حقوق حمافظاتنا بعيدا عن
اي جمامالت على ح�ساب حمافظاتنا".

الكعبي يعلن اقتراب العراق من التحول لموازنة
الخطط والبرامج
بغداد  -الجورنال

اعلن نائب رئي�س الربملان ح�سن الكعبي ،عن اقرتاب
العراق من التحول ملوازنة اخلطط والربامج.
وقال مكتب الكعبي يف بيان � ،إن "النائب االول لرئي�س
جمل�س النواب التقى مبكتبه ،زينة علي احمد ممثلة
برنامج االمم املتحدة االمنائي يف العراق والوفد املرافق
لها  ،لبحث اخر امل�ستجدات املتعلقة با�ستحداث معهد
التطوير الربملاين".
ونقل البيان عن الكعبي قوله� ،إن "جلنة امل�ست�شارين
التابعة ملكتب النائب االول حققت خطوات كبرية يف
جمال ا�ستحداث معهد التطوير الربملاين الذي �سيكون

م�ؤ�س�سة تعمل على تطوير العمل النيابي �سواء على
م�ستوى النواب او املوظفني ،ا�ضافة اىل امكانية ان يكون
جهة ا�ست�شارية متد جمل�س النواب والنواب واللجان
بامل�شورة �سواء على م�ستوى الت�رشيع او الرقابة".
واعلن الكعبي عن "وجود م�ساعي لدى احلكومة وكذلك
جمل�س النواب  ،برتك املوازنة املالية التقليدية او ما
تعرف مبوازنة البنود التي مل تعد ت�أخذ بها البلدان منذ
�سنني والتحول للبدء ب�أعداد موازنة الربامج واخلطط
مع امكانية ان ين�سق برنامج االمم املتحدة لعمل ور�ش
مكثفة للنواب واملعنيني يف بلدان ت�أخذ بهذا النوع
من املوازنات لغر�ض االط�لاع على جتربتهم وجتاوز
العقبات م�ستقبال".

توضيح

حكومي لمنع إستيراد  3سلع
ال غنى عنها في المطبخ

اعلن وزير ال�صناعة واملعادن �صالح عبداهلل اجلبوري عن موافقة جلنة
ال�ش�ؤون الإقت�صادية يف جمل�س الوزراء على حماية منتجي ملح الطعام
وال�شعرية ومنع ا�ستريادهما  ،مثمنا الدعم احلكومي احلقيقي والكبري
املتمثل بلجنة ال�ش�ؤون الإقت�صادية وجمل�س ال��وزراء املوقر يف �إ�صدار
القرارات امل�شجعة لل�صناعة الوطنية والداعمة للمنتج املحلي .وذكر
الناطق الإعالمي للوزارة عبدالواحد علوان ال�شمري يف بيان �أن “جلنة
ال�ش�ؤون الإقت�صادية وافقت على منع ا�سترياد منتجات (ملح الطعام ،
ال�شعرية بكافة �أنواعها ،املعكرونة) على ان ينفذ هذا القرار خالل مدة 60
يوما من تاريخ �إ�صدار قرار املنع من جمل�س الوزراء” .

العراق

وإيران يحالن مشاكل معبر
حدودي وإستئناف العمل به

�أتفق مندوبو العراق وايران على حل م�شاكل التبادل التجاري يف معرب
{�سومار-منديل} الذي يعترب �أقرب معرب يف احلدود امل�شرتكة بني البلدين
اىل العا�صمة بغداد.
وقال امللحق الع�سكري يف ال�سفارة االيرانية ببغداد العميد م�صطفى مراديان
انه اثر املحادثات التي جرت بني اجلانبني فقد مت حل م�شاكل االيام االخرية
يف هذا املعرب.
يذكر انه اثر اغالق املعرب من اجلانب العراقي ب�سبب بع�ض امل�شاكل القانونية
فقد �شهدت هذه النقطة احلدودية ازدحاما كبريا لل�شاحنات االيرانية احلاملة
للبالط وحجر البناء وال�سرياميك امل�صدرة اىل العراق.

