
بغداد/ متابعة املدى 
االقت�صادي/ وكاالت

العراق���ي  املرك���زي  البن���ك  اأق���ر  فيم���ا 
بانخفا�ض مبيعات العملة الأجنبية يف 
املزاد اليوم���ي العلني ب�شبب الت�شديد 
احلكوم���ي بالإف�شاح ال�شريبي طالب 
احلكوم���ة باإجراء اإ�شالح���ات وا�شعة 
يف النظ���ام ال�شريبي وحت�ش���ن اأداء 

دائرة ال�شرائب يف البالد.
وق���ال م�شت�شار البن���ك املركزي مظهر 
حمم���د �شالح لوكالة كرد�شتان لالأنباء 
ال�شريب���ي  النظ���ام  ان  )اآكاني���وز(: 
يرتق���ي  ول  متخل���ف  الع���راق  يف 
للم�شوؤولي���ات الت���ي متنحها له وزارة 
املالي���ة الأم���ر ال���ذي ي�شب���ب مب�شاكل 

اقت�شادية كبرية".
النظ���ام  "اإ�ش���الح  اأن  واأ�ش���اف: 
اىل  يه���دف  الع���راق  يف  ال�شريب���ي 
خلق جو م���ن املواطنة واإزالة اأ�شلوب 
ال�شرطي���ة ال���ذي يت�ش���ف ب���ه اجله���از 
ب�ش���كل وا�ش���ح يف تعامل���ه ال�شريبي 

مع املواطنن".
وبن: ان"هبوط �شراء العملة ال�شعبة 
وبيعه���ا ياأت���ي ب�شب���ب تخ���وف عمالء 
امل�ش���ارف احلكومي���ة واخلا�ش���ة من 
التعامل مع جهاز ال�شريبي احلكومي 

ب�شبب قراراته التي تفتقد املرونة".
وك�شف البنك املرك���زي العراقي اأم�ض 
الأول اخلمي�ض، عن انخفا�ض مبيعات 
العملة ال�شعبة من 150 مليون دولر 
عل���ى 50 ملي���ون دولر يومي���ًا ب�شبب 
يف  العم���الء  تواج���ه  الت���ي  امل�ش���اكل 
امل�شارف اخلا�شة واحلكومية تتعلق 

بالإف�شاح ال�شريبي.
واأ�ش���ار �شالح  اىل وجود م�شاكل عدة 
تواجه النهو�ض بواق���ع ال�شريبة يف 
العراق اأبرزه���ا ان جهاز ال�شريبة يف 

العراق ل يراعي التغريات القت�شادية 
التي جتري يف البالد الأمر الذي يرفع 

من زخم امل�شاكل القت�شادية".
وك�ش���ف البن���ك املرك���زي العراق���ي اأن 
القيم���ة ال�شريبي���ة املفرت�ش���ة ملوازنة 
ع���ام 2011 بلغت 2،7 ترلي���ون دينار 

عراقي.

و�شه���د قط���اع ال�شرائ���ب يف الع���راق 
�شب���ه توق���ف يف ال�شن���وات املا�شي���ة 
ب�شبب ا�شط���راب الو�شع القت�شادي 
يف الع���راق وتوت���ر الو�ش���ع الأمن���ي 
ح�ش���ر  اإىل  اأدى  ال���ذي  الأم���ر  في���ه 
النظام ال�شريبي على قطاع املوظفن 

والتجار واأ�شحاب التجار فح�شب.

وح���دد البن���ك املرك���زي العراقي 250 
لتاأ�شي����ض  اأدن���ى  كح���د  دين���ار  ملي���ار 

امل�شارف اخلا�شة يف البالد.
وق���ام جمل�ض الن���واب بدورته الأوىل 
بت�شري���ع قان���ون امل�ش���ارف يف ع���ام 
2007 لتنظيم عمل امل�شارف اخلا�شة 

واحلكومية.

وك�ش���ف البن���ك املرك���زي العراقي يف 
�شباط/فرباي���ر املا�ش���ي اإن���ه �شيمنح 
ع���ددًا من رخ����ض تاأ�شي����ض امل�شارف 
اخلا�ش���ة موؤكدة اأن ازدي���اد امل�شارف 

�شيعزز من الدور القت�شادي للبالد.
ونفى البنك املركزي يف 24حزيران/
اأن يك�����ون و�ش���ع امل�ش���ارف  يوني���و 

العراقي���ة اخلا�ش��ة بخط�����ر ح�شب ما 
توؤكده وزارة املالية با�شتمرار.

اأم���وال  روؤو����ض  جمم���وع  ويبل���غ 
امل�ش���ارف العراقي���ة اخلا�ش���ة مليارًا 
ع���دا  حالي���ا،  دولر  ملي���ون  و600 
م���ا متلك���ه ف���روع امل�ش���ارف العربي���ة 

والأجنبية العاملة يف البالد.
يف غ�شون ذل���ك ك�شف م�شت�شار البنك 
املركزي العراقي عن انخفا�ض مبيعات 
العملة ال�شعبة من 150 مليون دولر 
اإىل 50 ملي���ون دولر يومي���ا ب�شب���ب 
يف  العم���الء  تواج���ه  الت���ي  امل�ش���اكل 
امل�شارف اخلا�شة واحلكومية تتعلق 

بالإف�شاح ال�شريبي.
وق���ال مظه���ر حمم���د �شال���ح لوكال���ة 
اإن  )اآكاني���وز(:  لالأنب���اء  كرد�شت���ان 
�ش���راء  ن�شب���ة  يف  ح���ادًا  انخفا�ش���ًا 
العمل���ة ال�شعب���ة يف البن���ك املرك���زي 
و�شل���ت م���ن 150 ملي���ون دولر اإىل 
50 ملي���ون دولر"، عازيًا ال�شبب اإىل 
الت�شدي���دات احلكومي���ة يف الإف�شاح 
ال�شريبي وهو عائ���ق يواجه العمالء 

يف امل�شارف اخلا�شة واحلكومية".
واأ�ش���اف �شالح: اأن "البن���ك املركزي 
ي�شعى للتن�شيق بن ال�شيا�شة النقدية 
وال�شيا�ش���ة املالي���ة م���ن خ���الل توفري 
�ش���روط الإف�شاح ال�شريبي يف دوائر 
ان���ه  مبين���ًا  احلكومي���ة"،  ال�شريب���ة 
"اإجراء تقوم به اغلب البنوك الدولية 
لت���وازن القيم���ة القت�شادية وحتقيق 

عوامل التنمية امل�شرفية".
وتابع: اأن "ه���ذا النخفا�ض الفجائي 
�شيوؤثر بالتاأكيد على القدرة ال�شرائية 
للعراق للعملة الأجنبية لكنه لن ي�شتمر 
طوياًل ب�شب���ب ال�شيا�ش���ة التي يتبعها 
البن���ك املرك���زي يف النهو����ض ب�شوق 
العملة الأجنبية والرتقاء بخ�شو�ض 

�شعر �شرف الدينار العراقي".

فيما اأقر بانخفا�ض مبيعات العملة االأجنبية

البنـك املركـزي يطـالــب احلكـومــة باإ�صـالح النـظــام
ال�صريبـي واإزالـة اأ�صلـوب ال�صرطيـة فيـه

http://www.almadapaper.com - E-mail: almada@almadapaper.com يف احلدث االقت�صادي10
Economical Issue2011 العدد )2116( ال�صنة الثامنة - ال�صبت )30( ني�صان

ـار
عـــ

ــــ
ــــص

ال�
ة ا

ـــــ
ـــص

�ــ
ور

ـــــ
ب

اأ�صـــعـار املـــواد االن�صــائيــــة

ال�صعر بالدينارالكمية نوع املادة 
1160.000 طن ال�شمنت العادي 
1175.000 طن ال�شمنت املقاوم 

1205.000 طن  ال�شمنت البي�ض 
15400.000 م3الرمل 

15350.000 م3احل�شى
4000800.000 طابوقة الطابوق 

1700.000 طن �شي�ض 1/2 اجن
1.000قطعة واحدةكا�شي عراقي

جدول با�صعار الفواكه واخل�صراوات

ال�صعر  املــادة
ال�صعر املــادة بالدينار

بالدينار
1000خيار 1500برتقال عراقي 

1000  طماطة1500برتقال م�شتورد
1250فلفل5000ليمون عراقي

1000  باذجنان1000ليمون م�شتورد
750�شجر1000رمان

750 ب�شل بانواعه1250للنكي
750بطاطا1500تفاح
3000باميا1500موز

1250نارجن

ا�صعار ال�صكائر )َكلو�ض(
6.000ا�شبن

3.500بن
4.000ميامي
3.750غمدان

10.500دفدوف
16.000دنهل

5.750َكلواز
7.500جيتانز

ا�صعار اللحوم

ال�صعرالكميةاملادة 

1- العراقية
14.000 كغمدجاج

115.000 كغمحلم
17.500 كغم�شمك

2- امل�شتوردة
13.000 كغمحلم هندي 

14.500 كغمحلم هندي مراد
12.500 كغمدجاج برازيلي

13.500 كغمدجاج برازيلي مراد
12.250 كغمافخاذ امريكي

14.000 كغمدجاج كفيل
12.500 كغم�شمك

العملة
ال�صعر 

بالدينار
العملة

ال�صعر 
بالدينار

1600دينار اردين 1460يورو
340ريال �شعودي 1180دولر امريكي

360درهم اماراتي1860جنيه ا�شرتليني
23لرية �شوري15ين ياباين

1لرية لبنانية3900دينار كويتي
تومان ايراين

اأ�صعار العمالت مقابل الدينار العراقي

ا�ش��عار امل���واد الغ���ذائ��ي���ة

ال�شعر الكميةامل�������ادة
بالدينار 

60.000 50 كغم طحن �شفر عراقي 
طحن �شفر 

اماراتي 
5055.000 كغم 

5065.000 كغم رز عنرب عراقي 
5023.000 كغم رز امريكي 

3947.000 كغمرز هندي 
1520.000 كغمدهن طعام

12.500 لرتزيت 
5065.000 كغم �شكر 
15.000 كغم �شاي 

4/11.500 كغم�شاي الوزة
4/11500 كغم�شاي تفاحة
4/11500 كغم�شاي عطور

12500 كغممعجون طماطة

ترجمة/ عبد اخلالق علي
عن/ اأفكار عن العراق

اآخ���ر  يف بداي���ة ني�ش���ان/2011 مت الك�ش���ف ع���ن 
الت�شرفات غري العقالنية التي ترتكبها احلكومة.

فق���د مت الك�شف ع���ن ان وزارة التج���ارة، امل�شوؤولة 
ع���ن اإدارة نظ���ام البطاق���ة التموينية، ق���د اأ�شاعت 
م���ا قيمت���ه 57 ملي���ون دولر م���ن الزي���ت النبات���ي 
امل�شتخ���دم للطبخ، فلق���د ا�شتغرقت ال���وزارة ثالث 
�شن���وات لتح�شم ت�شعرية هذه امل���ادة ب�شكل نهائي 
مم���ا اأدى اىل انتهاء �شالحيته���ا  خالل تلك الفرتة، 

لقد ت�شرر نظام احل�ش���ة التموينية ب�شبب م�شاكل 
من هذا النوع منذ املبا�شرة به عام 1990.

يف عام 2008 طلبت وزارة التجارة عدة اأطنان من 
الزيت النباتي، يف حينها انخف�ض �شعر الزيت اىل 
600 دولر للط���ن الواحد عندم���ا مت ت�شليم الزيت 
اىل مين���اء ام ق�ش���ر يف الب�ش���رة، ح�ش���ل خالف و 
ج���دال بن وزارة التج���ارة و املجهزين بخ�شو�ض 

ال�شعر.
وانته���ى   ،2011 ع���ام  حت���ى  اجل���دال  ينت���ه  ومل 
املو�شوع بان دفعت احلكومة  1،800 دولر للطن 
الواحد، اأي ما جمموع���ه 57 مليون دولر بدًل من 

ال�شع���ر الذي طلب���ه املجهزون وه���و 1،900 دولر 
للط���ن الواح���د، ويف نف����ض الوق���ت ترك���ت الزيت 
ليتل���ف يف املين���اء، مم���ا ا�شط���ر ال���وزارة اىل دفع 
مبل���غ 12 مليون دولر عن اأج���ور اخلزن طيلة تلك 

الفرتة.
اإح���دى اللج���ان الربملاني���ة ك�شفت الق�شي���ة واألقت 
بالالئم���ة على وزارة التجارة يف هدر مادة الزيت، 
اإ�شاف���ة اىل امل���ال، وخمنت اللجن���ة ان يكون هناك 

ف�شاد وراء هذا الإجراء.
دعا امل�شرعون وزير التجارة عبد الفالح ال�شوداين 
و كبار امل�شوؤولن يف الوزارة للمثول اأمام ال�شلطة 

اأ�شئل���ة  له���م  ووجه���وا  )الربمل���ان(،  الت�شريعي���ة 
بخ�شو�ض �شراء هذه املادة.

يف ع���ام 2009 مت اته���ام ال�ش���وداين وبع�ض اأفراد 
عائلت���ه وموظف���ن كب���ار يف الوزارة بتهم���ة �شرقة 

4–6 مليارات دولر من وزارة التجارة.
يف عام 2010 متت اإقالة ال�شوداين، و ف�شل �شجل 
املتابع���ة يف اإدانة م�ش���وؤول كبري بالف�ش���اد، ق�شية 
الزي���ت هي جمرد منوذج واحد عل���ى �شوء الإدارة  

يف فرتة ت�شلم ال�شوداين للوزارة.
لق���د مت �ش���راء الزي���ت م���ن اج���ل نظ���ام احل�ش���ة 
التموينية، ه���ذا النظام مت تاأ�شي�شه يف اآب/1990 

خالل فرتة العقوبات الت���ي فر�شتها الأمم املتحدة 
عل���ى الع���راق كج���زء م���ن برنام���ج النف���ط مقاب���ل 

الطعام.
هذا النظ���ام يوفر ت�شكيل���ة من املنتج���ات الغذائية 
لنحو 90% م���ن ال�شكان، اذ �شار من ال�شعب اإدامة 
احلي���اة م���ع الأ�شع���ار العاملي���ة املت�شاع���دة للمواد 

الغذائية.
وعلى نف����ض القدر من الأهمية فقد ف�شلت احلكومة 
البطاق���ة  تت�شمنه���ا  الت���ي  امل���واد   كل  توف���ري  يف 
التمويني���ة، وقد تكررت �ش���كاوى النا�ض من نق�ض 

املواد او رداءتها.

من املع���روف ان احل�شة التموينية يف العراق هي 
اك���رب احل�ش����ض التمويني���ة يف الع���امل، وت�شتهلك 
ق�شم���ًا كبريًا جدًا م���ن ميزانية الدول���ة يف كل عام، 
لكن  ل�شوء احلظ ان هذه العملية الكبرية والأموال 
الطائلة التي تنفق عليها قد فتح املجال اأمام الف�شاد 
واإ�ش���اءة ال�شتخ���دام، وال�شرقة وال�شي���اع، وزير 
التجارة ال�شابق عبد الف���الح ال�شوداين وحا�شيته 
متهم���ن ب�شرق���ة ملي���ارات الدولرات خ���الل فرتة 
ت�شلم���ه املن�ش���ب وان ق�شي���ة الزي���ت الفا�ش���د هي 
مث���ال واحد عن اإدارت���ه  للربنام���ج وخداعه لأبناء 

ال�شعب.

دوالر مـــلـــيـــون   57 ـــف  ـــل ـــت ت الــــتــــجــــارة  وزارة  مــــ�ــــصــــادر: 

بغداد/ متابعة املدى االقت�صادي
ذكر املتحدث الر�شم���ي با�شم وزارة التخطيط عن ان العراق يحتاج اإىل 

6.8 مليار دولر اأمريكي لتقلي�ض م�شتوى الفقر يف البالد.
وق���ال عبد الزه���رة الهن���داوي لوكالة كرد�شت���ان لالأنباء )اآكاني���وز(: اإن 
احتياج���ات العراق لتخفيف ظاهرة الفق���ر يف العراق تتطلب 6.8 مليار 
دولر خ���الل ال�شن���وات الأرب���ع املقبلة به���دف مكافحة جذري���ة لتقلي�ض 
ن�شب���ة الفق���ر يف املجتم���ع العراق���ي". واأ�ش���اف الهن���داوي: اأن وزارة 
التخطي���ط خ�ش�شت لكل عام ما يق���ارب 1.7 مليار دولر لتخفيف منابع 
الفق���ر واأ�شبابه خالل ال�شنوات الأربع املقبلة وه���ي �شمن اإ�شرتاتيجية 

وطنية ملكافحة الفقر". 
وتاب���ع: اأن م�شت���وى الفق���ر بعد اأربع �شن���وات �شينخف����ض من 28% يف 
الوق���ت احلا�ش���ر اإىل 16% وه���ي ن�شب���ة ق���د تتوف���ر يف جمي���ع البلدان 

املتطورة اقت�شاديًا وماليًا".
واأعلنت وزارة التخطيط يف 14 مطلع العام املا�شي عن اإطالق اخلطط 
الإ�شرتاتيجية الوطنية ملكافحة الفقر يف العراق والتي ت�شتمر حتى عام 
2014.وت�شري الإح�شائيات الدولية اإىل اأن اأكرث من 23% من العراقين 
يعي�شون دون خط الفقر، على الرغم من اأن العراق يعد واحدا من اأغنى 

البلدان يف العامل.

�صيئول/ رويرتز
قالت كوريا اجلنوبية خام�ض اأكرب م�شتورد للنفط اخلام يف العامل  انها 
وقع���ت اتفاقا مع العراق يتيح لها احل�شول على 250 األف برميل يوميًا 

يف الأقل من النفط يف حالة الطوارئ.
وق���ال بيان م���ن وزارة القت�شاد: ان هذه الكمية تعادل حوايل 10 باملئة 
من اإجم���ايل واردات كوري���ا اجلنوبية من النفط اخل���ام التي تبلغ 2.4 

مليون برميل يوميًا.
واأ�ش���اف م�شوؤول بال���وزارة، بح�شب البيان: حال���ة الطوارئ ت�شري اىل 
اأن���ه عندم���ا ل يكون باإم���كان كوري���ا اجلنوبية �شراء النف���ط اخلام حتى 

باملال وهذا التفاق يهدف اىل �شمان اإمدادات م�شتقرة".
وتابع البي���ان: ان كوريا اجلنوبية ا�شتوردت الع���ام املا�شي 60 مليون 
برميل من النفط اخلام من العراق اأو نحو 7 باملئة من اإجمايل وارداتها 

النفطية التي بلغت 872 مليون برميل.

التخطيط: البالد حتتاج
اإىل 6.8 مليار دوالر لتقلي�ص 

م�صتوى الفقر

كوريا اجلنوبية توقع اتفاقًا 
مع العراق لتاأمني اإمدادات 

نفطية للطوارئ

بغداد/ متابعة املدى 
االقت�صادي

ذك����رت وزارة الكهرباء اأنه����ا فاحتت اجلانب 
الإي����راين لزي����ادة اإنت����اج الطاق����ة الكهربائية 

التي ت�شدرها اإيران اإىل 1000ميغاواط.
ال����وزارة  با�ش����م  الر�شم����ي  املتح����دث  وق����ال 
م�شع����ب املدر�����ض لوكال����ة كرد�شت����ان لالأنباء 
)اآكاني����وز(: اإن الع����راق فاحت اإي����ران ر�شميا 
ب�ش����رورة زي����ادة اإنت����اج الطاق����ة الكهربائية 
منه����ا اإىل 1000ميغ����اواط من خ����الل افتتاح 
خط����وط كهربائية جدي����دة ت�شاف للمنظومة 

الكهربائية قبل نهاية العام احلايل".
واأ�شاف: اأن اجلانب الإيراين اأبدى جتاوبه 
ب�شاأن رفع ق����درة ت�شديره للطاقة الكهربائية 
من 550 ميغ����اواط يف الوق����ت احلا�شر اإىل 
1000 ميغ����اواط بعد اإجراء جولة تفاو�شية 
ومالي����ة  فني����ة  بجوان����ب  تتعل����ق  مو�شع����ة 

وقانونية".
اأن  الحتادي����ة  الكهرب����اء  وزارة  واأعلن����ت 
الطاق����ة الإنتاجي����ة للكهرب����اء و�شل����ت اإىل 8 
اآلف ميغ����اواط بع����د ان مت ت�شغي����ل ع����دد من 
املحطات الغازية وبدء حملة تاأهيل املغذيات 

واملحطات احلرارية.
وتابع املدر�ض اأن  العراق ي�شتورد حاليًا 550 
ميغ����اواط طاق����ة كهربائية من اإي����ران تتوزع 
على خط )كرمن�شاه-دي����اىل( بطاقة اإنتاجية 
100 ميغ����اواط وخ����ط )عب����ادان – هارك����د ( 
ب�300ميغ����ا واط وخ����ط )�شربيل –خانقن ( 

بطاقة اإنتاجية قدرها 150 ميغاواطا.
واأبرم����ت وزارة الكهرباء الأ�شب����وع املا�شي 
عق����دًا م����ع �شرك����ة �شنكاه����ي ال�شيني����ة بقيمة 
مليار و81مليون دولر لإ�شافة وحدتن يف 

حمطة وا�شط احلرارية.
واأو�ش����ح املدر�����ض: ان "الع����راق �شيزود يف 
نهاي����ة اأيار املقبل ب�����200 ميغاواط من خالل 
خ����ط )كرخة-عم����ارة( ال����ذي انته����ى اجلانب 
العراق����ي من و�ش����ول اإىل احل����دود الإيرانية 
بهدف توف����ري طاق����ة كهربائي����ة منا�شبة ت�شد 

احتياجات العراق.
وافتتح����ت وزارة الكهرب����اء الثن����ن املا�شي 
حمط����ة ال�شدر الغازية بطاقة ت�شل اإىل 320 

ميغاواط  وبقيمة 100 مليون يورو.
واأعلن����ت وزارة الكهرب����اء انه����ا اتفق����ت م����ع 
ال�شرك����ة الإيراني����ة ب����ان يت����م اجن����از حمطة 
/اآبري����ل  ني�ش����ان  خ����الل  الغازي����ة  ال�ش����در 

اجل����اري. واأمهل����ت وزارة الكهرب����اء يف 10 
من �شب����اط  املا�شي �شركة ال�شناير الإيرانية 

لجناز حمطة ال�شدر الغازية.
وطالب����ت وزارة الكهرب����اء رئي�����ض احلكومة 
ن����وري املالك����ي اأثن����اء زيارت����ه ال����وزارة  يف 
8 �شب����اط  املا�ش����ي بح����ل م�شكل����ة ال�شوابط 
ال�شارمة يف التعاقد م����ع ال�شركات الأجنبية 
واملحلية لن�شب املحط����ات الكهربائية والتي 

ت�شببت بتاأخري اجناز امل�شاريع.
وبح�ش����ب خ����رباء ف����اإن الع����راق بحاج����ة اإىل 
خط����ة ط����وارئ  م����ن خ����الل توف����ري حمط����ات 
�شغ����رية توف����ر نح����و 11 ال����ف فول����ت تاأت����ي 
جاه����زة من الدول املج����اورة وتقوم بن�شبها 
�ش����ركات عاملية مهتم����ة مب�شاري����ع ال�شتثمار 

الكهربائي.
واأعلنت وزارة الكهرباء الحتادية اأن اللجنة 
ال�شان����دة الت����ي �شكله����ا رئي�����ض ال����وزراء يف 
�شي����ف العام املا�ش����ي �شتكفل ن�شب حمطات 

�شغرية �شاندة لعمل املنظومة الكهربائية.
وكان����ت وزارة الكهرب����اء ق����د اأعلن����ت اأوائ����ل 
اإط����الق جول����ة  نيته����ا  ع����ن  املا�ش����ي  ال�شه����ر 
بقط����اع  لال�شتثم����ار  الأوىل  الرتاخي�����ض 

الكهرباء يف البالد.

م�صدر: العراق يفاحت اإيران لزيادة اإنتاج 
الطاقة الكهربائية امل�صتوردة

بغداد/ املدى االقت�صادي
ك�شف���ت وزارة امل���وارد املائية ع���ن و�شول 
ن�شب���ة غمر املياه يف اه���وار العراق بن�شبة 
49% بع���د قي���ام ال���وزارة مب�شاري���ع ع���دة 
لت�شهيل و�شول املياه لالهوار يف العراق.

وقال مدير عام امل�شاريع علي ها�شم لوكالة 
كرد�شتان لالأنباء )اآكانيوز(: اإن ن�شبة مياه 
اله���وار و�شل���ت اإىل 49% بع���د عملي���ات 
وا�شع���ة قام���ت به���ا وزارة امل���وارد املائي���ة 
للنهو�ض بواقع الهوار يف املرحلة احلالية 
م���ن خالل اإي�شال املي���اه الالزمة لالهوار". 
واأ�ش���اف: ان ن�شبة مياه اله���وار احلالية 
جي���دة و منا�شبة لن العراق ل ميتلك مياهًا 
فائ�شة ميكن من خاللها و�شول ن�شبة الغمر 

املائي يف اهوار العراق اإىل %100".

وتابع: اإن وزارة املوارد املائية تعمل بجهد 
كبري عل���ى تنفيذ م�شاريع اروائية مهمة يف 
مناطق اله���وار به���دف الرتق���اء بواقعها 

املائي خالل الفرتة املقبلة ".
حمافظ���ة  يف  املحلي���ة  احلكوم���ة  وكان���ت 
الب�ش���رة ق���د ذك���رت ع���دم ا�شتفادته���ا م���ن 
تعن���ى  الت���ي  الدولي���ة  رام�ش���ار  معاه���دة 
باحلفاظ على الأرا�شي الرطبة التي تتوزع 

على )59( بلدًا وال�شتخدام الأمثل لها.
وتعت���رب اتفاقي���ة "رام�ش���ار" لالأرا�شي اأو 
املناط���ق الرطب���ة اأق���دم اتفاقي���ة عاملي���ة يف 
جم���ال البيئ���ة، وهي مبثابة اإط���ار للتعاون 
ال���دويل والقوم���ي للحف���اظ وال�شتعم���ال 
العق���الين لالأرا�ش���ي الرطب���ة وم�شادرها، 
حيث و�شعت عام 1971 مبدينة "رام�شار" 

الإيراني���ة، ودخل���ت حيز التنفي���ذ يف 21/ 
كانون الأول من �شنة 1975.

وته���دف التفاقي���ة اإىل ت�شجي���ع املحافظ���ة 
وال�شتعمال العقالين لالأرا�شي الرطبة عن 
طريق اإجراءات يتم اتخاذها على امل�شتوى 
الوطن���ي اأو القوم���ي وعن طري���ق التعاون 
ال���دويل م���ن اأج���ل الو�ش���ول اإىل التنمي���ة 

امل�شتدامة يف كل العامل.
وكان���ت مناطق اأهوار جنوب العراق خالل 
العقدي���ن ال�شاد����ض وال�شاب���ع م���ن الق���رن 
املا�ش���ي حمط اأنظار مئ���ات ال�شياح العرب 
ال�شياح���ي يف  الواق���ع  اأن  اإل  والأجان���ب، 
الأه���وار تده���ور ج���راء احل���رب العراقية 
الإيرانية للف���رتة  )1980-1988(، لينهار 
بالكام���ل خالل عق���د الت�شعينيات بعد اإقدام 

النظ���ام ال�شاب���ق عل���ى جتفيفه���ا بالكام���ل 
بحجة قمع احلركات املعار�شة.

يذكر اأن حمافظة الب�شرة ومي�شان وذي قار 
جنوب العراق تتمي���ز بتنوعها اجلغرايف، 
حي���ث توجد فيها عدد م���ن مناطق الأهوار، 
وميته���ن �شكان تل���ك املناط���ق النائية مهنة 
�شيد الأ�شماك وتربي���ة اجلامو�ض، وعانت 
مناطقهم ب�شكل عام من جتفيف الهوار من 
قبل النظ���ام ال�شابق وقلة الدعم احلكومي، 
اإ�شافة اىل عوامل مناخية وبيئية �شاهمت 
التغ���ريات  واأبرزه���ا  البط���يء  موته���ا  يف 
املناخي���ة وقل���ة الأمط���ار وملوح���ة املي���اه 
وانخفا�ض منا�شيبه���ا يف الأهوار وتقل�ض 
م�شاح���ة املراع���ي الطبيعي���ة مقاب���ل تفاق���م 

ظاهرة الت�شحر يف عموم اأنحاء البالد.

املوارد املائية: ن�صبة املياه فـي االهوار و�صلت اإىل %49

العوا�صم/ رويرتز
حوم���ت اأ�شعار النفط قرب اأعلى م�شتوى يف 31 �شهرا فيما 
ف���اق تاأثري �شعف ال���دولر والعنف يف �شم���ال افريقيا على 
اأث���ر املخاوف حيال تباطوؤ النمو يف الوليات املتحدة اأكرب 

م�شتهلك للخام يف العامل.
ووفق���ًا لبيان���ات رويرتز يتج���ه اخلام الأمريك���ي اىل اإنهاء 
�شه���ر ني�شان على مكا�ش���ب لل�شهر الثامن عل���ى التوايل يف 

اأطول �شل�شلة من الرتفاعات ال�شهرية منذ 1983.
وانخف����ض �شع���ر اخل���ام الأمريك���ي اخلفي���ف 18 �شنتًا اىل 
112.68 دولر للربمي���ل بعد اأن اأنهى اجلل�شة ال�شابقة عند 
112.86 دولر للربمي���ل يف اأعلى م�شتوى منذ اإغالق 22/

اأيلول/2008.
وهب���ط �شعر العقود الآجلة خلام القيا����ض الأوروبي مزيج 
برن���ت �شنتن اىل 125 دولرًا للربمي���ل اأم�ض اجلمعة باأقل 

دولري���ن عن اأعلى �شعر ل���ه يف عام 2011 الذي �شجله يوم 
11 اأبريل عند 127.2 دولر.

وعو����ض كل م���ن اخل���ام الأمريك���ي ومزي���ج برن���ت بع�ض 
اخل�شائر الت���ي تكبداها يف وقت �شاب���ق اأم�ض اجلمعة بعد 
اأن اأظه���رت بيان���ات منطق���ة الي���ورو ارتفاع مع���دل البطالة 
عل���ى نحو اأكرب يف اأبريل فوق امل�شت���وى الذي حدده البنك 

املركزي الأوروبي.

النفط قرب اأعلى م�صتوى فـي 31 �صهرًا جراء �صعف الدوالر والتوترات


