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سعر الخبز لشخصين ليوم واحد
في بغداد

ك�شف تقرير ن�رش على موقع"  ،"expatistanالذي يعنى بتكلفة املعي�شة
لدول العامل ،ان �سعر اخلبز ل�شخ�صني ليوم واحد يف بغداد هو  1135دينار اي
مايعادل (� 95سنتا) .وقال املوقع بح�سب �آخر حتديث يف �شهر حزيران احلايل،
�إن "�سعر اخلبز ل�شخ�صني ليوم واحد يف بغداد هو  1135دينار".
وا�ضاف ان "�سعر اخلبز ل�شخ�صني يف العا�صمة امل�رصية القاهرة هو �أقل
بن�سبة  ٪64من �سعره يف بغداد ،يف حني �سعر اخلبز ل�شخ�صني يف مدينة ابو
ظبي لدولة االمارات اعلى بن�سبة  %30منه يف بغداد" .وا�شار اىل ان �سعر اخلبز
ل�شخ�صني يف �أبيدجان عا�صمة دولة �ساحل العاج ،هو �أقل بن�سبة  ٪53من
�سعره يف بغداد.

الرافدين

158

ب��اع البن��ك املرك��زي العراق��ي اك�ثر م��ن /158/
مليون دوالر يف مزاد بيع العملة االجنبية.
وق��ال البن��ك يف بي��ان  ":ان اجم��ايل املبلغ املباع
الي��وم  ،بلغ /158/مليون��ا و /485/الفا و 450
دوالرا ،مب�شاركة / 22 /م�رصف ًا و�رشكة واحدة ".
واو�ضح  ":ان اجمايل البيع الغرا�ض تعزيز االر�صدة
يف اخل��ارج  /ح��واالت واعتمادات /بل��غ /123/
مليونا و/95/الفا و 450دوالرا ،فيما بلغ اجمايل
البيع النقدي /35/مليونا و /390/دوالرا".
وكان بي��ع املبالغ املحولة حل�سابات امل�صارف يف
اخل��ارج والبيع النق��دي  ،ب�سع��ر  1190ديناراً لكل
دوالر .
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اظهرت ارقام ر�سمية حملية ارتفاع معدل البطالة
باالردن خالل الربع االول من العام احلايل اىل
 ،19%مقابل 4ر % 18خالل نف�س الفرتة من
العام املا�ضي .2018
وح�سب ارقام ا�صدرتها دائرة االح�صاءات االردنية
 ،بلغ معدل البطالة خالل الربع االول من العام
احلايل  2019لدى الذكور 4ر 16%مقابل
9ر 28%لدى االناث.
و�سجل اعلى معدل للبطالة باململكة يف حمافظة
الزرقاء� /رشق العا�صمة عمان /بن�سبة بلغت
7ر % 21فيما �سجل ادنى معدل مبحافظة الكرك
/غرب العا�صمة عمان /بن�سبة 4ر.% 14

دعا رئي�س حتالف اال�صالح واالعمار عمار احلكيم� ،إىل �إن�شاء م�شاريع
املرتو يف العراق ،فيما �أكد �رضورة االهتمام مبجال النقل الربي و�سكك
احلديد .وذكر مكتب احلكيم يف بيان ان "رئي�س حتالف اال�صالح واالعمار
التقى ،اليوم ،وزير النقل عبداهلل لعيبي وجرى خالل اللقاء بحث جممل
عمل وزارته وامل�شاريع امل�ستقبلية للوزارة".
و�أكد احلكيم خالل اللقاء ،على "�رضورة دعم ملف النقل لأهميته وحيويته
كرافد مهم من رواف��د االقت�صاد العراقي ف�ض ًال عن اهميته ال�سياحية
واحل�ضارية" ،م�شدداً على "�أهمية �أن يتلم�س املواطن العراقي طفرة نوعية
يف �أداء الوزارة مبختلف ت�شكيالتها".

قال وزير النفط العراقي ثامر الغ�ضبان� ،إن العراق رفع حالة الطوارئ التي
كانت معلنة يف حقل جمنون النفطي يف جنوب البالد ب�سبب ال�سيول.
وقال الوزير يف بيان �إن ال�سيول مل ت�ؤثر على الإنتاج يف احلقل الذي ينتج
� 240ألف برميل يوميا .و�أ�ضاف �أن حالة الطوارئ �أعلنت كتدبري احرتازي
ب�سبب ال�سيول التي اجتاحت املنطقة خالل ال�شتاء والربيع.
وتولت �رشكة نفط الب�رصة احلكومية العمليات يف احلقل بعد ان�سحاب �رشكة
رويال دات�ش �شل العام املا�ضي.
و�أعلن العراق خططا لزيادة الإنتاج يف حقل جمنون �إىل � 450ألف برميل
يوميا يف عام .2021

بغداد  -الجورنال

خيم التوتر من جديد على العالقات االقت�صادية بني الأردن
والعراق ،بينما مل مير �سوى نحو �أربعة �أ�شهر على توقيع اتفاقيات
لتن�شيط التجارة و�إقامة منطقة �صناعية على احلدود بني البلدين
ومد �أنبوب نفطي.
وتبادلت الأطراف التجارية واحلكومية يف البلدين ،الت�رصيحات
الإعالمية حول الت�سبب يف عودة اجلمود �إىل العالقات التجارية
وعرقلة تنفيذ االتفاقيات املوقعة بني اجلانبني.
واتفق الأردن والعراق يف الثاين من فرباير�/شباط املا�ضي ،على
�إجراءات طال انتظارها لتعزيز التعاون االقت�صادي بينهما ،خا�صة
يف جمال التجارة من خالل ال�سماح لل�شاحنات بدخول �أرا�ضي كل
بلد مبا�رشة لنقل الب�ضائع ،وكذلك �إعفاء العراق لأكرث من 300
�سلعة �أردنية من الر�سوم اجلمركية عم ًال باتفاقية التجارة احلرة
الثنائية املوقعة بني البلدين عام .2012
كما اتفق اجلانبان على البدء بخطوات عملية لإقامة منطقة
�صناعية م�شرتكة على احلدود بني البلدين بهدف حتفيز اال�ستثمار
وتعزيز التعاون االقت�صادي ،فيما �أكدت وزارة النفط العراقية يف
م��ار���س�/آذار املا�ضي� ،أن م�رشوع مد �أنبوب نفطي بني العراق
والأردن �أ�صبح يف مرحلة و�ضع اللم�سات الأخ�يرة بعد �إحالته
من قبل ال��وزارة �إىل املجل�س ال��وزاري للطاقة لدرا�سته و�إق��راره
يف جمل�س الوزراء .ورغم هذه اخلطوات التقاربية� ،إال �أن الطرفني
�رسعان ما ك�شفا عن خالفات قد تكبح تنفيذ االتفاقيات ،فقد
قال �صباح البزوين ،رئي�س جمل�س الب�رصة جنوب العراق ،نهاية
مايو�/أيار املا�ضي� ،أن منافذ املحافظة "متوقفة متاماً" منذ بدء
تطبيق االتفاقية مع الأردن ،م�شرياً �إىل �أن خ�سارة العراق جراء
هذه االتفاقية تقدر بنحو  150مليار دينار عراقي �سنوي ًا (220
مليون دوالر) .و�أو�ضح البزوين� ،أن "اتفاقية العراق والأردن �أ�رضت
مبنافذ الب�رصة �رضراً كبرياً وت�أثري هذا القرار �سلبي جداً على منافذ
املنطقة اجلنوبية بالكامل كون العراق ال ي�صدر �أي منتج و�أغلب ما
يتم ا�ستهالكه منتجات م�ستوردة فقط".
و�أ�ضاف �أن "هذه االتفاقية قتلت جميع الآم��ال بدل �أن تقوم
بحماية املنتج الوطني" ،مو�ضح ًا �أن "الب�ضائع التي ب��د�أت
بالدخول �إىل العراق من منفذ طريبيل لي�ست �أردنية املن�ش�أ ولدينا
وثائق تثبت �أن �أغلبها �صينية املن�ش�أ مغطاة بعالمة منتج �أردين
كي ُتعفى من الر�سوم اجلمركية".
وا�ستنفرت ت�رصيحات امل�س�ؤول العراقي ،اجلهات احلكومية يف
الأردن امل�س�ؤولة عن قطاع التجارة اخلارجية .وقالت وزارة
ال�صناعة والتجارة والتموين ،يف بيان لها يف الثامن والع�رشين
من مايو�/أيار املا�ضي� ،إن احلكومة الأردنية اتخذت العديد من
الإجراءات املتعلقة مبن�ش�أ الب�ضائع الأردنية امل�صدرة �إىل ال�سوق
العراقية والتي مل تتجاوز خالل العام  2017ما ن�سبته 1.6
باملائة من حجم الواردات العراقية من العامل.

التقاعد ترد على اللغط بشان رواتب المتقاعدين المدنيين
وتوضح الية التوزيع
بغداد  -الجورنال

ردت هيئة التقاعد العامة ،االح��د ،على اللغط ب�شان
توزيع رواتب املتقاعدين املدنيني ،فيما بينت ان االلية
كانت تدفع كل �شهرين مقدما.
وق��ال رئي�س الهيئة احمد عبد اجلليل ال�ساعدي ان
"الهيئة تدفع رواتب املتقاعدين �سواء كانت للمدنيني
او الع�سكريني مقدما ولي�س كما هو احل��ال بالن�سبة
للموظفني الذين ي�ستلمون رواتبهم مع نهاية كل �شهر"،
مبينا ان "رواتب املتقاعدين املدنيني تدفع يف اال�شهر
الزوجية يف حني تدفع رواتب املتقاعديني الع�سكريني
يف اال�شهر الفردية".
واو�ضح ال�ساعدي ان "املتقاعدين املدنيني كانوا
ي�ستلمون راتبني يف �شهر �شباط ال��ذي يعود ل�شهر
�شباط واذار ومن ثم كانوا ي�ستلمون يف �شهر ني�سان
الذي هو عبارة عن راتب �شهر ني�سان وايار ،ومن ثم
كان ي�ستلمون يف �شهر حزيران الذي هو عبارة عن
راتب �شهر حزيران ومتوز ،ومن ثم كانوا ي�ستلمون يف
�شهر اب الذي هو عبارة عن �شهر اب وايلول ومن ثم
كانوا ي�ستلمون يف �شهر ت�رشين االول الذي هو عبارة
عن �شهر ت�رشين االول وت�رشين الثاين ،ومن ثم كانوا
ي�ستلمون يف �شهر كانون االول الذي هو عبارة عن
راتب �شهر كانون االول والثاين".
وتابع ان "املتقاعدين الع�سكريني كانوا ي�ستلمون
راتبني يف �شهر كانون الثاين الذي هو عبارة عن �شهر
كانون الثاين و�شباط ،ومن ثم كانوا ي�ستلمون يف �شهر
اذار الذي هو عبارة عن �شهر اذار وني�سان ،ومن ثم
ي�ستلمون يف �شهر ايار الذي هو عبارة عن �شهر ايار
وحزيران ،ومن ثم ي�ستلمون يف �شهر متوز الذي هو
عبارة عن �شهر متوز واب ومن ثم ي�ستلمون يف �شهر
ايلول الذي هو عبارة عن �شهر ايلول وت�رشين االول

يدعو إلنشاء مشاريع "المترو"
في العراق

الجمود يخيم على اتفاقيات اقتصادية
طال انتظارها بين العراق واألردن

119

�سجل��ت �أ�س��واق العمل��ة الأجنبي��ة يف بغداد،الأح��د،
ا�ستق��راراً ب�سع��ر ��صرف ال��دوالر االمريك��ي مقابل
الدينار العراقي.
وبل��غ �سعر ال�سوق يف بور�صة الكفاح ببغداد 1199
ديناراً لل��دوالر الواحد� ،أي � 119ألف�� ًا و 900دينار
للمائ��ة دوالر وه��و ذات معدل ال�سع��ر لل�شهر الثالث
على التوايل.
�أما �أ�سعار بي��ع و�رشاء الدوالر يف �رشكات ال�صريفة
 ،فكانت:
�سعر البيع لل��دوالر الواحد  1205دنانري� ،أي 120
�ألف ًا و 500دينار للمائة دوالر.
و�سع��ر ال�رشاء للدوالر  1195دين��اراً� ،أي � 119ألف ًا
و 500دينار للمائة دوالر.

يطلق قروضا بقيمة  50مليون دينار
ألصحاب الفنادق

�أعلن م�رصف الرافدين ،عن اطالق قرو�ض ت�شغيلية اىل ا�صحاب الفنادق
ال�سياحية ت�صل اىل  50مليون دينار.
وق��ال املكتب االعالمي للم�رصف يف بيان انه "با�رش باطالق قرو�ض
ت�شغيلية اىل ا�صحاب الفنادق ال�سياحية ت�صل اىل  50مليون دينار وبفرتة
�إمهال ملدة ثالثة ا�شهر".
وا�ضاف ان "الت�سديد للأق�ساط يكون ب�شكل �شهري وبعد انتهاء مدة الإمهال
مبا�رشة" ،مبينا ان "الهدف من منطلق حتريك عجلة االقت�صاد الوطني".
يذكر ان م�رصف الرافدين با�رش ومنذ عام  2016مبنح قرو�ض و�سلف
للموظفني واملواطنني وفق اليات و�ضوابط معينة.

بيانات

الحكيم

العراق

يرفع حالة الطوارئ
عن حقل مجنون النفطي

إيران :أول رصاصة ستطلق بالخليج سترفع
أسعار النفط حتى  100دوالر
طهران  -الجورنال

ومن ثم ي�ستلمون يف �شهر ت�رشين الثاين الذي هو عبارة
عن راتب �شهر ت�رشين الثاين وكانون االول".
وا�ضاف ال�ساعدي ان "الهيئة با�رشت بتوزيع راتب
واحد للمتقاعدين املدنيني يف �شهر حزيران ،بعد ان
ا�ستلموا رواتب �شهري ني�سان وايار يف �شهر ني�سان"،
مبينا ان "املتقاعدين الع�سكريني ا�ستلموا رواتبهم
التقاعدية ل�شهرين يف �شهر ايار ل�شهري ايار وحزيران
وبالتايل فانهم �سي�ستلمون راتب واحد يف �شهر متوز
ا�سوة باملتقاعدين املدنيني".
وا���ش��ار ال�ساعدي اىل ان بع�ض ال�صحافة ال�صفراء

والنا�س املغر�ضني حتدثوا عن قيام الدولة ب�رسقة راتب
�شهر واحد من املتقاعدين وبالتايل فان هذه اال�شاعات
املغر�ضة قد اذت النا�س" ،داعيا "املتقاعدين الذين مل
ي�ستلموا بطاقات الدفع الإلكرتوين �إىل توطني رواتبهم
التقاعدية واحل�صول على بطاقات الدفع الإلكرتوين من
امل�صارف املخولة بذلك ل�سهولة ا�ستالمهم رواتبهم
التقاعدية".
واعلنت هيئة التقاعد العامة ،يف  19ايار  2019عن
موافقة وزارة املالية على دفع روات��ب املتقاعدين
املدنيني والع�سكريني �شهريا بدال من �شهرين.

اكد امل�ست�شار الع�سكري للمر�شد الإيراين اللواء رحيم �صفوي ،ان
�أول ر�صا�صة �ستطلق باخلليج �سرتفع �أ�سعار النفط حتى 100
دوالر.
وقال يف ت�رصيح �صحايف ان "جميع �سفن القوات الأجنبية يف
اخلليج يف مرمى ال�صواريخ الإيرانية" ،مبينا ان "�أول ر�صا�صة
�ستطلق يف اخلليج �سرتفع �أ�سعار
النفط حتى  100دوالر".
وا�ضاف ان "�سعر  100دوالر لربميل
النفط ال ميكن �أن تتحمله الواليات
املتحدة و�أوروب��ا و�أ�صدقا�ؤهما يف
اليابان وك��وري��ا اجلنوبية" ،داعيا
الأمريكيني اىل "اخلروج من ال�رشق
الأو�سط".
واك���د �صفوي "اننا نتابع توقيع
ات��ف��اق��ي��ة ع���دم االع���ت���داء م��ع دول
اخلليج" ،الف��ت��ا اىل ان "� 20أل��ف
جندي يف القواعد الأمريكية يف قطر
والكويت والبحرين يقعون يف مرمى
ال�صواريخ الإيرانية".
وت��اب��ع "ميكننا ا�ستهداف القواعد
الأم��ري��ك��ي��ة يف ال�����دول امل��ق��اب��ل��ة
با�ستخدام ���ص��واري��خ مب��دى 300
كم" ،م�شريا اىل ان "ترامب يدرك �أنه

�سيخرج خا�رسا من �أي حرب ي�شنها على �إي��ران و�ستكلفه ثمنا
اقت�صاديا باهظا".
وبني �صفوي "اننا م�ستعدون للحرب مع �أمريكا وقواتنا هي
الأقوى ع�سكريا يف املنطقة" ،مو�ضحا "اننا مل نك�شف عن جميع
قدراتنا وا�سرتاتيجياتنا الع�سكرية و�سنوجه �رضبات مفاجئة
للعدو يف حال �أي عدوان".
وطالب �صفوي بـ"عقد حتالف مع بع�ض دول اخلليج".

