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حم�صول  ت�صويق  حملة  انتهاء  العاين،  حممد  التجارة  وزير  اأعلن 
احلنطة يف ت�صع حمافظات، موجها ال�صكر والعرفان لرئي�س الوزراء 
"اإحلاقا  بيان،  يف  العاين،  الوزير  وقال  احلملة.  اجناح  يف  لدعمه 
لعام  الت�صويقي  املو�صم  ببدء   )2019 ني�صان   10( يف  باإعالننا 
2019 اخلا�س با�صتالم حم�صول احلنطة املحلية من املزارعني، 
اإيقاف عمليات  ونظرا النتهاء الكميات امل�صوقة اإىل مواقعنا تقرر 
لعام   ) )الت�صويق  املزارعني  من  املحلية  احلنطة  حم�صول  ا�صتالم 
واملراكز  الفروع  جميع  ي�صمل  "االيقاف  اأن  واأ�صاف،   ."2019
الدوام  نهاية  من  اعتبارا  التالية  للمحافظات  التابعة  الت�صويقية 
الر�صمي ليوم االأربعاء )12 حزيران 2019(، )الب�رصة ـ مي�صان )ما 
عدا موقع ا�صتالم مطار البتريةـ  ذي قار )ما عدا موقع ا�صتالم مطار 
الدهيمي ـ املثنى ـ الديوانية ـ وا�صط ـ النجف ـ كربالء ـ بابل )ما عدا 

�صايلو احللة اجلديد واملجمع املخزين يف املرادية(".
وتابع الوزير، اأن "يف حال وجود كميات من احلنطة املحلية لدى 
و�صيتم  لديهم  حجرها  يتم  االآن،  حلد  ت�صويقها  يتم  مل  املزارعني 
�صمن  كونها  لتاأييد  وزاريــة  جلان  قبل  من  الكميات  هذه  تدقيق 
الفتا  الغر�س"،  لهذا  اأعــدت  ا�صتمارات  وفق  الزراعية  امل�صاحات 
اأ�صولية(  وغري  مدورة  اأو  )مهربة  كمية  اأي  رف�س  "�صيتم  اأنه  اإىل 
و�صيتعر�س للعقوبات من يقوم بذلك". وختم حديثه قائال: "وبهذه 
الوزراء  لرئي�س جمل�س  والتقدير  والعرفان  بال�صكر  نتقدم  املنا�صبة 
عادل عبد املهدي وجلميع اجلهات ال�صاندة التي �صاهمت يف دعم 
واجناح حملة الت�صويق لهذا العام والتي تعترب منوذجية من حيث 
اال�صتالم  معامالت  اجناز  و�رصعة  ونوعياتها  امل�صتلمة  الكميات 
اأقل  االحيان  بع�س  ويف  �صاعة   72 تتعد  والتي  املبالغ  و�رصف 
وخــارج  داخــل  الكميات  كافة  ا�صتيعاب  اإىل  اإ�صافة  ــك،  ذل من 
اخلطة الزراعية".من جهتها حذرت جلنة الزراعة واملياه واالهوار 
والزراعة  لالقت�صاد  ممنهج  وتدمري  خطرة  كــوارث  من  النيابية، 
العراقية والرثوة احليوانية جراء حرق املحا�صيل ونفوق اال�صماك، 
تقف  وارهابه"  داع�س  من  اكرب  متنفذة  "مافيات  اأن  اىل  م�صرية 
�صيناريو  "ات�صاع  اإن  البديري  علي  اللجنة  ع�صو  ذلك.وقال  خلف 
احلرائق والف�صل الثاين من م�صل�صل نفوق اال�صماك، وهذه املرة يف 
حمافظة الب�رصة، هي امور حذرنا منها �صابقا". وا�صاف البديري 
ان "ا�صتمرار احلكومة كمتفرج على مايجري من ا�صتهداف ممنهج 
للمنتج املحلي �صيجعل اجلرائم تتكرر وتتو�صع"، حمذرا من "كوارث 
اكرب واخطر مامل جند حكومة قوية ورئي�س وزراء قوي قادر على 
اتخاذ قرارات فعلية توازي حجم الكوارث". واأ�صار البديري اىل ان 
املحا�صيل  و�رصب  اال�صماك  ونفوق  املمنهج  احلرائق  "�صيناريو 
والرثوة احليوانية والزراعية هو اكرب من اجرام داع�س والنزاعات 
تقف  ومدرو�صة  منظمة  "عمليات  اأنها  على  م�صددا  الع�صائرية"، 
خلفها مافيات متنفذة ومت�صعبة يف العراق من �صماله اىل جنوبه 

وخطرها اكرب من املخاطر التي واجهت البلد �صابقا".

بغداد - الجورنال

يسدد إليران نصف الديون المترتبة 
عليه جراء استيراد الكهرباء

يطالب المصارف باالستغناء عن 
"عربات الربل والحمالين" 

قوة الشركات تقوم 
من قوة الدولة

معرض ومؤتمر اعمار العراق لمواد 
البناء والبنى التحتية والكهرباء

اأعلنت وزارة الطاقة االإيرانية، ان العراق �صدد 50% من اإجمايل الديون املرتتبة 
ت�صدير  م�صتحقات  تت�صلم  اأنها  مبينة  ايران،  من  الكهرباء  ا�صترياد  من  عليه 

الكهرباء من العراق بالدينار واليورو.
وقال م�صاعد وزير الطاقة همايون حائري اأن "ايران تت�صلم حاليا م�صتحقات 
�صددت  "بغداد  اأن  مبينًا  واليورو"،  الدينار  بعملتي  للعراق  الكهرباء  ت�صدير 

ماي�صل لـ 50 باملئة من اجمايل الديون املرتتبة عليها بهذا اخل�صو�س".
 1200 يبلغ  اجلــوار  لــدول  الكهرباء  �صادرات  "حجم  اأن  حائري،  واأو�صح 
تقر  اجلوار  "دول  اأن  اإىل  ميغاواط"، الفتًا  ا�صترياد 350  مقابل  ميغاواط يف 

بجودة الكهرباء االإيرانية على خلفية قوة �صبكة ال�صناعة الكهربائية".

اليه  النقدية  املبالغ  بنقل  كافة  امل�صارف  العراقي،  املركزي  البنك  طالب 
"على كافة امل�صارف  اإنه   ، البنك يف بيان  عرب و�صائل نقل حديثة. وقال 
التي تقوم بنقل املبالغ النقدية منه واإليه ان ت�صتخدم و�صائل نقل حديثة".

اأ�صاليب  ا�صتغناء امل�صارف عن  اإىل  "هذه العملية توؤدي  البنك ان  واأ�صاف 
النقل القدمية )عربات الربل، احلمالني( التي كانت ت�صّكل تكاليف اإ�صافية 

تتحملها م�صارفكم".
)املبالغ( جمانًا من  النقدية  االأوراق  وت�صليم  بت�صلُّم  "يقوم  انه  البنك  واكد 
اأم  نقاًل  كانت  �صواء  م�صمى،  اأّي  حتت  االأجــور،  من  نوع  اأّي  تقا�صي  دون 

حمالية".

ال�رصكات  لعمل  اأكرب  دور  منح  اإىل  العطار،  غدير  االقت�صادي  اخلبري  دعا 
يف العراق.

"على  اأن  مبينًا  الدولة"،  قوة  من  تقوم  ال�رصكات  "قوة  اإن  العطار،  وقال 
احلكومة القيام مب�صاركة رواد اأعمال من العائالت الكبرية ودعمهم باملال 
وتخفيف الر�صوم املالية ال�رصائب عنهم يف خطوة الإثبات جناح امل�صاريع 

التي حتقق فائدة اقت�صادية كبرية".
ولفت العطار يف بيان، اإىل "اأهمية تبني الدولة العراقية لنموذج اقت�صادي 
البالد  اقت�صاد  وقوة  عماد  اخلا�صة  ال�رصكات  من  ليجعل  نوعه  من  فريد 

باأ�رصها".

وموؤمتر  معر�س   ، الدويل  بغداد  معر�س  ار�س  على   ، الثالثاء  اليوم  يفتتح   
اعمار العراق ملواد البناء والبنى التحتية والكهرباء.

وذكر بيان لوزارة االعمار واال�صكان والبلديات العامة ان " املعر�س واملوؤمتر 
�صالح  واملعادن  ال�صناعة  ووزيري  ريكاين  بنكني  الوزير  برعاية  �صينطلق 
اجلبوري والتجارة ها�صم العاين ". وا�صاف ان" املعر�س واملوؤمتر �صيقامان 
بالتعاون مع املجل�س االأقت�صادي العراقي و )�رصكة برياميدز اأنرتنا�صيونال 
اأند تي( مب�صاركة 120 �رصكة متخ�ص�صة من احدى  جروب(و)اأك�صبوتيم واأم 
ع�رصة دولة هي ) العراق ، املانيا، ايطاليا، الهند، ال�صني، تركيا ، ال�صعودية ، 

م�رص، ايران ، االمارات ، اذربيجان ( ".

العطار: العراق افتتاحالمركزي

بيانات
انتهاء حملة تسويق محصول الحنطة في تسع محافظات 

وتحذيرات من مافيات تفتك باالقتصاد العراقي

الرافدين يحدد أنواع القروض التي يمنحها

رغم الحرب التجارية.. الصين تحقق "مفاجأة"

يف  املتوفرة  القرو�س  ــواع  اأن الرافدين  م�رصف  حدد 
فروعه املنت�رصة يف بغداد واملحافظات.

وقال املكتب االعالمي للم�رصف يف بيان ان "باإمكان 
القرو�س  هــذه  على  احل�صول  واملوظفني  املواطنني 
التعليمات  على  للم�رصف لالطالع  فرع  اقرب  مراجعة 
اخلا�صة بكل قر�س والتقدمي على القر�س الذي يتنا�صب 
لدى  املتوفرة  والقرو�س  وال�صوابط".  لل�رصوط  وفقا 

امل�رصف هي: 

-1 قرو�س امل�صاريع ال�صغرية.
-2 القرو�س التجارية وال�صياحية.

-3 قرو�س الق�صاة.
-4قرو�س الوحدات ال�صكنية اال�صتثمارية.

-5قرو�س جممع ب�صماية ال�صكني.
-6قرو�س التمويل والبحوث العلمية للطلبة واال�صاتذة.
واملدار�س  اجلامعات  ال�صحاب  ت�صغيلية  -7قرو�س 

وريا�س االطفال االهلية.
-8قرو�س ت�صغيلية ال�صحاب الفنادق ال�صياحية.

-9قرو�س ال�صيارات. 

-10قرو�س االطباء وال�صيادلة واالطباء البيطريني.
-11قرو�س ا�صكان املواطنني يف املناطق املحررة.

-12قرو�س ا�صكان املواطنني ) 50 ( مليون مل�صاحة 
التقل عن )200( م.

-13�صلف املتقاعدين.
-14�صلف املوظفني املوطنة رواتبهم )ما�صرت كارد(.

-15ت�صهيالت م�رصفية. 
-16قرو�س امل�صاريع االنتاجية.

-17قرو�س ا�صحاب املختربات واملذاخر الطبية. 
-18قرو�س الطاقات املتجددة ) الطاقة ال�صم�صية (.

اأعلنت خلية االعالم احلكومي، مبا�رصة وزارة املوارد املائية 
االو�صط  الفرات  مناطق  يف  املياه  من  االوىل  املوجة  بتوجيه 
�صمن خم�س حمافظات لغر�س املبا�رصة بزراعة حم�صول الرز 

)ال�صلب(.
االوىل  الرية  لتحقيق  ياأتي  "ذلك  اأن  اىل  اخللية  وا�ــصــارت 

زراعته  تبداأ  والتي  ال�صلب  ملح�صول 
الفتة  احلايل"،  ال�صهر  منت�صف 
بخطوات  م�صت  "الوزارة  ان  اىل 
املياه  اي�صال  لتاأمني  ا�صتباقية 
ا�صتوجب  ما  كافة،  االأنهر  لتفرعات 
و�صولها  وتاأمني  باملياه  اغمارها 
عانت  ــي  ــت ال االنــهــر  ذنــائــب  اىل 
ال�صنوات  ــالل  خ ــاد  ح جــفــاف  مــن 

املا�صية".
االطالق  "معدل  اأن  اخللية،  واأكــدت 
�صدة  موؤخر  من   ، 700م3/ثا  بلغ 
نهر  احتياجات  لتاأمني  الفلوجة 
ب�صدد  وانــهــا  وتفرعاته،  الــفــرات 
منت�صف  ــدة  ــدي ج مــوجــة  اطــــالق 
"ال�صاكنني  حمذرة  اجلاري"،  ال�صهر 
على  املتجاوزين  من  وامل�صتثمرين 
االبــتــعــاد عنها  االنــهــر  حمــرمــات 
ممتلكاتهم،  �صالمة  على  حفاظا 

والتي  املرخ�صة  غري  اال�صماك  احوا�س  بع�س  اأن  ال�صيما 
ان�صاأت جتاوزا على نهر الفرات تعر�صت لالغمار نتيجة ارتفاع 

من�صوب املياه داخل جمرى النهر".
الالزمة  املياه  بتوفري  �صابق  وقت  يف  تعهدت  الوزارة  وكانت 
لزراعة حم�صول ) ال�صلب( خالل املو�صم احلايل يف �صوء وفرة 
املياه املخزونة يف ال�صدود واخلزانات ولتحقيق مو�صم زراعي 
ناجح لزراعة املحا�صيل ال�صيفية منها )الرز والذرة ال�صفراء(.

بعد  مايو  يف  ارتفاعها  ال�صني  �صادرات  ا�صتاأنفت 
التجارية  اأجواء ت�صاعد حربها  اأبريل يف  توقف يف 
االإثنني  اأرقام ن�رصتها  املتحدة، ح�صب  الواليات  مع 
اأن مبيعات  اإىل  اجلمارك ال�صينية. واأ�صارت االأرقام 
ال�صني يف اخلارج ارتفعت بن�صبة 1.1 باملئة ال�صهر 
املا�صي على مدى عام، بعد تراجع بلغ 2.7 باملئة 
ناق�س  بكثري من  اأكرب  اجلديد  واالرتفاع  اأبريل.  يف 
3.9 باملئة توقعها خرباء ا�صتطلعت وكالة بلومربغ 

لالأخبار املالية اآراءهم.
 -8.5( ــــواردات  ال تراجعت  نف�صها،  الــفــرتة  ويف 
ال�صهر  يف  باملئة   4 ن�صبتها  زيــادة  مقابل  باملئة( 

ال�صابق، ح�صبما اأعلنت االإدارة العامة للجمارك.
اقت�صاد  لثاين  التجاري  الفائ�س  اأن  هي  والنتيجة 
ال�صهر  عن  مايو  يف  كبريا  ارتفاعا  �صجل  العامل  يف 

مقابل  دوالر  مليار   41.65 بلغ  وقد  �صبقه.  الذي 
االأرقام  هذه  وتاأتي  ابريل.  يف  دوالر  مليار   13.8
قوتني  اأكرب  بني  التجاري  اخلالف  يت�صاعد  بينما 

االأول  يف  ال�صني  وفر�صت  العامل.  يف  اقت�صاديتني 
من يونيو ر�صومًا جمركية اإ�صافية جديدة على اأكرث 
ال�صنوية  قيمتها  تبلغ  اأمريكية  �صلعة  اآالف   5 من 
املتحدة  الواليات  على فر�س  رداً  مليار دوالر،   60

ر�صومًا جمركية عقابية على بكني يف مايو.
بكني  فر�صتها  الــتــي  ــدة  ــدي اجل الــر�ــصــوم  وطــالــت 
والريا�صة  مطبخ  ومعدات  التجميل  م�صتح�رصات 

واالألعاب وغريها.
ر�صوم  بفر�س  حاليا  يهدد  االأمريكي  الرئي�س  لكن 

اإ�صافية على كل الواردات ال�صينية تقريبًا.
جمموعة  قمة  بعد  �صيقرر  اأنــه  اخلمي�س  اأعلن  لكنه 
اأو�صاكا  يف  يونيو  نهاية  يف  �صتعقد  التي  الع�رصين 

باليابان، اإن كان �صينفذ تهديده هذا.
املقبلني،  االأ�صبوعني  خالل  قــراري  "�صاأتخذ  وقال 
الع�رصين  جمموعة  )اجــتــمــاع(  بعد  االأرجـــح  على 

مبا�رصة".
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�صجلــت ا�صعار الذهب العاملية تراجعا بعد ا�صهر من 
ارتفاعه امل�صتمر.

 / غرينت�ــس  بتوقيــت   05:30 ال�صاعــة  وبحلــول 
08:30 دقيقــة بتوقيــت بغــداد/ ، نــزل الذهب يف 
املعامــالت الفوريــة %0.9 اإىل 1328.08 دوالر 

لالأوقية )االأون�صة(.
ويف اجلل�صــة ال�صابقــة، بلغ املعدن اأعلــى م�صتوياته 
منــذ 19 ني�صــان 2018، عنــد 1348.08 دوالرا 
لالأوقية، فيمــا تراجع الذهب يف العقــود االأمريكية 

االآجلة %1 اإىل 1332.20 دوالرا لالأوقية.

�صجلــت اأ�صعــار النفــط ارتفاعا يف اآ�صيــا، بعد اإعالن 
ال�صعودية اأن منظمة الدول امل�صدرة للنفط }اأوبك{ 

و�رصكاءها اإمكانية متديد اتفاق خف�س االإنتاج.
و�صجل �صعر برميل النفط اخلفيف اليت �صويت كرود 
املرجــع االأمريكي للخــام ت�صليم ، ارتفاعًا قدره 33 
�صنتــًا ليبلــغ �صعــره 54.32 دوالراً يف املبــادالت 

االإلكرتونية يف اآ�صيا.
اأما برميل برنت نفط بحر ال�صمال، املرجع االأوروبي 

ت�صليم فقد ارتفع 32 �صنتًا اإىل 63.61 دوالراً.
و�صتعقــد اأوبك و�رصكاوؤهــا وخ�صو�صــًا رو�صيا، يف 
االأ�صابيــع املقبلة اجتماعًا يف فيينا للبت يف متديد 

اأو عدم متديد اتفاق احلد من االإنتاج.

على  جديدة  �رصيبة  فر�س  عمان  �صلطنة  اأعلنت 
 15 التبغ بداية من  الغازية ومنتجات  امل�رصوبات 
يونيو، فيما ت�صعى لتعزيز اإيرادات الدولة اخلليجية 
انخفا�س  التي ت�رصرت من جراء  للنفط،  امل�صدرة 
اأ�صعار اخلام. و�صُتفر�س ال�رصيبة االنتقائية بن�صبة 
وم�رصوبات  التبغ  منتجات  على  باملئة   100
على  باملئة  و50  اخلنزير  وحلم  واخلمور  الطاقة 
العام  املدير  من  لبيان  وفقا  الغازية،  امل�رصوبات 
العامة  باالأمانة  ال�رصيبية  واالتفاقيات  للح�رص 
العادي  وقال  العادي.  بن  �صليمان  لل�رصائب 
ا�صتهالك وتعترب  "ال�رصيبة االنتقائية هي �رصيبة 
عبئها  فاإن  وبالتايل  املبا�رصة  غري  ال�رصائب  من 
امل�صتهلكني ولكن يتم حت�صيلها  النهائي يقع على 
م�صبقًا من يف اإحدى مراحل �صل�صلة التوريد اأي من 

خالل قطاعات االأعمال".
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