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اأ�صـــعـار املـــواد االن�صــائيــــة

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

1205.000 طن  ال�سمنت االبي�ض 
15400.000 م3الرمل 

15350.000 م3احل�سى
4000800.000 طابوقة الطابوق 

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

جدول با�صعار الفواكه واخل�صراوات

ال�صعر  املــادة
ال�صعر املــادة بالدينار

بالدينار
1000خيار 1500برتقال عراقي 

1000  طماطة1500برتقال م�ستورد
1250فلفل5000ليمون عراقي

1000  باذجنان1000ليمون م�ستورد
750�سجر1000رمان

750 ب�سل بانواعه1250اللنكي
750بطاطا1500تفاح
3000باميا1500موز

1250نارجن

ا�صعار ال�صكائر )َكلو�ص(
6.000ا�سبني

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�سمك

2- امل�ستوردة
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�سمك

العملة
ال�صعر 

بالدينار
العملة

ال�صعر 
بالدينار

1600دينار اردين 1460يورو
340ريال �سعودي 1180دوالر امريكي

360درهم اماراتي1860جنيه ا�سرتليني
23لرية �سوري15ين ياباين

1لرية لبنانية3900دينار كويتي
تومان ايراين

اأ�صعار العمالت مقابل الدينار العراقي

ا�ســعار املـــواد الغـــذائــيـــة

ال�سعر الكميةاملـــــــادة
بالدينار 

60.000 50 كغم طحني �سفر عراقي 
طحني �سفر 

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 �سكر 
15.000 كغم �ساي 

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

12500 كغممعجون طماطة

 بغداد/ متابعة املدى 
االقت�صادي

ذهـــب عـــدد مـــن اخلـــرباء والربملانيـــني  اإىل اأن 
احد اأهم االأ�ســـباب التي دعت الرئي�ض االمريكي 
بـــاراك اأوباما ما جرى من اتفاق حول ت�ســـوية 
املطالبـــات املالية لعـــدد من الدائنـــني االأجانب ، 
يف وقـــت اأكدت اأو�ســـاط برملانيـــة اأخرى رف�ض 
اجلانب االمريكي اآليات �ســـرف اأموال برنامج 

اإعادة اإعمار العراق .
وترجع احليثيات الرئي�ســـة لهذا املو�ســـوع اىل 
قـــرارات جمل�ـــض االأمـــن ذات ال�ســـلة املرقمـــني 
1483 نهايـــة عام 2003 والذي �ســـكل مبوجبه 
�ســـندوق تنميـــة العـــراق اخلا�ـــض بالعائـــدات 
النفطيـــة والتي تو�ســـع بح�ســـاب با�ســـم البنك 
املركزي العراقي يف البنك االحتياطي االمريكي 

يف نيويورك .
وجتـــدر االإ�ســـارة اىل اأن  القوانـــني املحلية يف 
الواليات املتحدة االأمريكية ال ت�ســـوغ للقرارات 
االأمميـــة فقـــط ما مل ي�ســـدر الرئي�ـــض االمريكي 
مبوجـــب الد�ســـتور حمايـــة االأموال الأيـــة دولة 
اأجنبيـــة ومنهـــا العراق مـــن مطالبـــات الدائنني 

واملالحقات القانونية االأخرى  .
و عزا النائـــب يف اللجنة االقت�ســـادية النيابية 
الرئي�ـــض  اإ�ســـدار  اليا�ســـري  احل�ســـني  عبـــد 
االمريكي بـــاراك اوبامـــا قرارًا يق�ســـي بتمديد 

احلماية علـــى االأمـــوال العراقية اإىل ت�ســـويت 
جمل�ـــض النواب على اتفاقية ت�ســـوية املطالبات 

بني بغداد و وا�سنطن.
لالأنبـــاء  كرد�ســـتان  لوكالـــة  اليا�ســـري  وقـــال 
)اآكانيـــوز( :  اإن دفـــع العراق ملبلـــغ 400 مليون 
دوالر لوا�ســـنطن، كان �ســـببًا رئي�ســـيًاً حلمايـــة 
االأمـــوال العراقيـــة، اإذ ان عـــدم توقيـــع العراق 
على هذه االتفاقية كان �ســـيدخلنا يف �سراع مع 

وا�سنطن".
وقـــرر الرئي�ض االمريكي بـــاراك اأوباما موؤخرًا 
متديد احلماية االمريكية ل�ســـندوق التنمية يف 
العراق ل�سنة واحدة. واأ�ساد اأوباما بالتطورات 
االيجابية يف البالد، رغم اإقراره بوجود عقبات 

تعرت�ض �سبيل اإعادة االإعمار يف العراق. 
وقـــال اأوبامـــا بح�ســـب بيان �ســـادر عـــن البيت 
االأبي�ـــض: انني اأقرر ا�ســـتمرار حالـــة الطوارئ 
اخلا�ســـة بحماية �ســـندوق التنمية يف العراق 

وممتلكات اأخرى ملدة �سنة واحدة. 
التمديـــد  �ســـبب  االمريكـــي  الرئي�ـــض  وارجـــع 
اإعـــادة  �ســـبيل  تعرت�ـــض  التـــي  العقبـــات  اىل 
االإعمـــار ب�ســـكل منظـــم يف العراق، وا�ســـتعادة 
ال�ســـلم واالأمـــن يف البـــالد و�ســـيانته، وتطوير 
ال�سيا�ســـية واالإدارية واالقت�سادية  املوؤ�س�سات 

يف العراق. 
واأ�ســـار اىل اأن تلـــك العقبـــات مازالـــت ت�ســـكل 

تهديدا ا�ســـتثنائيا وغري اعتيادي لالأمن القومي 
وال�سيا�ســـة اخلارجية للواليات املتحدة. وكان 
من املقرر ان تنتهي احلماية االمريكية لالأموال 

العراقية يف 30 حزيران املقبل. 
كمـــا اأر�ســـل اأوبامـــا ر�ســـالة اإىل رئي�ـــض جمل�ض 
النـــواب ورئي�ض جمل�ض ال�ســـيوخ االمريكيني، 
اأ�ســـاد فيها بالتطـــورات يف العـــراق وبقرارات 

جمل�ض االأمن الدويل ذات ال�سلة. 
يذكر ان جمل�ض االأمن الدويل اأ�ســـ�ض �ســـندوق 
تنميـــة العـــراق يف اأيار 2003 مبوجـــب الفقرة 

20 من قرار جمل�ض االأمن الدويل رقم 1483. 
ويحمـــي القـــرار االأمريكـــي "�ســـندوق تنميـــة 
العـــراق" واحل�ســـابات امل�ســـرفية واملمتلـــكات 
العراقيـــة وامل�ســـادر النفطيـــة العراقيـــة، بينما 
اأنهـــم  يدعـــون  واأ�ســـخا�ض  �ســـركات  حتـــاول 
ت�سرروا من العراق، فك حماية تلك االأموال من 

اأجل رفع دعاوى لال�ستيالء عليها.
ويعترب القرار االأمريكي غطاَءً اإ�ســـافيًا حلماية 
االأموال العراقية اإ�سافة اإىل احل�سانة التقليدية 
لدى الدول اأمام الق�ســـاء حول العامل اذ كان من 
املقـــرر ان تنتهي حمايـــة االأمـــوال العراقية يف 

حزيران/يونيو املقبل.
واأو�سح اليا�ســـري ان "العراق حاول ان يطفي 
هذه الديون، اإال ان هذا مل يح�ســـل ومت اختيار 
ان يتـــم توقيـــع اتفاقية الت�ســـوية والت�ســـويت 

عليهـــا يف الربملان وكان نتيجتهـــا بقاء احلماية 
على االأموال العراقية".

و�ســـرح اأوبامـــا يف بيان للكونغر�ـــض االمريكي 
اأن "عرقلـــة اإعـــادة اإعمار العراق ب�ســـكل نظامي 
واإعـــادة ال�ســـالم واالأمـــن يف البلـــد واحلفـــاظ 
عليـــه وتنمية موؤ�س�ســـاته ال�سيا�ســـية واالإدارية 
واالقت�ســـادية مازالـــت ت�ســـكل تهديـــدًا لالأمـــن 

الوطني ولل�سيا�سة اخلارجية االأمريكية".
واأ�ســـاد الرئي�ـــض االأمريكـــي بجهـــود احلكومـــة 
العراقيـــة للتم�ســـك بالتزاماتهـــا جتـــاه الديـــون 
املرتتبة عليها، اإ�سافة اإىل االنتهاء من الدعاوى 

املوجهة �سدها. 
ويعترب متديـــد اأوباما للقـــرار االأمريكي اإجراًء 
تقنيـــًا، بينمـــا تتوا�ســـل جهـــود حـــل الق�ســـايا 
املرتتبة على العراق من جراء ت�ســـرفات النظام 
العراقـــي ال�ســـابق خا�ســـة غـــزو الكويـــت عـــام 

.1991
وقـــد تعهدت االإدارة االمريكية من خالل اتفاقية 
االإطـــار اال�ســـرتاتيجي للعالقـــات بـــني العـــراق 
والواليـــات املتحـــدة بدعـــم العـــراق يف جهـــود 
اإعـــادة االأمـــوال وم�ســـاعدتها يف اخلـــروج مـــن 

طائلة البند ال�سابع مليثاق االأمم املتحدة.
يف غ�سون ذلك ك�سفت جلنة النزاهة يف جمل�ض 
النـــواب ان اجلانب االمريكي يرف�ض االف�ســـاح 
بالتحديد عن االلية اخلا�ســـة ب�ســـرف االموال 

اخلا�سة بربنامج )اعادة اعمار العراق(.
املتحـــدة  الواليـــات  اأن  اىل  االإ�ســـارة  وجتـــدر 
االمريكيـــة ك�ســـفت عن �ســـرف ما مقـــداره 180 
مليـــار دوالر عقـــب غزوهـــا للعراق عـــام 2003 

حتت ما ي�سمى برنامج  اإعادة اإعمار العراق .
خ�ســـري  طـــالل  النزاهـــة  جلنـــة  ع�ســـو  وقـــال 
الزوبعي بح�ســـب  )الوكالـــة االإخبارية لالأنباء( 
: اإن اللجنة با�ســـرت بدرا�ســـة جميـــع اجلوانب 
املتعلقة يف هذا الربنامج،م�سريًا اىل ان اللجنة 
قد وجدت ان هنالك الكثري من االأموال ال�سائعة 
يف هـــذا الربنامـــج، مبينـــًا ان يف الوقت نف�ســـه 
يرف�ض اجلانـــب االمريكي االإف�ســـاح بالتحديد 
عن االآلية اخلا�ســـة ب�ســـرف االأموال املر�سودة 

لهذا الربنامج.
واأ�ســـاف ان اللجنـــة لديها خطة �ســـيتم تنفيذها 
هـــذا  عـــن  معلومـــات  علـــى  احل�ســـول  الأجـــل 
الربنامج،الفتـــًا اىل ان اللجنـــة قامـــت بتوجيـــه 
كتب اىل ديـــوان الرقابة املالية وبع�ض اجلهات 

ذات العالقة لال�ستف�سار عن هذا املو�سوع.
وبني الزوبعي ان هناك جلنة �ستخت�ض بالبحث 
يف هذا امللف اخلطري حيث �ســـيتم تقدمي جميع 
الدرا�ســـات لطرحهـــا اأمام الـــراأي العـــام، موؤكدًا 
�سعي اللجنة اىل �سرورة ا�ستعادة وا�ستح�سال 
هذه االأموال يف حال وجودها مع اأي طرف كان 

دون حتديد.
ملراقبـــة  اأمريكيـــة  وكالـــة  يف  م�ســـدر  وكان 
احل�ســـابات تتـــوىل مراجعـــة نفقـــات امليزانيـــة 
يف العـــراق قـــال اإن مليـــارات الـــدوالرات التى 
ر�سدتها الواليات املتحدة من اجل برامج اإعادة 
االإعمـــار يف هـــذا البلـــد ذهبـــت اإدراج الريـــاح، 
وذلك ا�ســـتنادا اىل اأكرث من 300 تقرير ملراقبي 

احل�سابات االأمريكيني.
ونقلـــت وكالة )ا�سو�ســـيتد بري�ض( عن امل�ســـدر 
قولـــه اإن من بني هذه امل�ســـاريع اخلا�ســـرة على 
وجه اخل�ســـو�ض ت�سييد �سجن �سمال العا�سمة 
بغـــداد كلـــف زهـــاء 40 مليـــون دوالر،علمـــا ان 

ال�سجن بقي فارغًا.
واأ�ســـاف انه مت ر�ســـد مبلغ 165 مليون دوالر 
الإن�ساء م�ست�ســـفى لالأطفال مل يتم تد�سينه حتى 
االآن، باال�سافة اىل م�سروع بناء منظومة تنقية 
املياه يف مدينة الفلوجة، مما تطلب 100 مليون 
دوالر، ويتجـــاوز هـــذا املبلغ 3 اأ�ســـعاف تكلفة 
امل�ســـروع االأ�ســـلية،علما ان املياه ال�ســـناعية ال 
تزال ت�ســـيل يف �ســـوارع املدينة، ح�سبما اأكدت 

الوكالة.
وت�ســـري )ا�سو�ســـيتد بري�ـــض( اىل ان اإجمـــايل 
املبلـــغ الـــذي مت تبذيـــره مـــن اجل حتقيـــق هذه 
الربامـــج قد قدر بــــ5 مليـــارات دوالر من اموال 

دافعي ال�سرائب االمريكيني.
وا�ســـار اىل ان هذه املعطيات مل ت�ســـمل تكاليف 
املبالـــغ  ان  يعنـــي  االمن،ممـــا  �ســـمان  برامـــج 
احلقيقيـــة التـــي مت تبذيرهـــا تتجـــاوز االرقـــام 
املذكورة،وحتى امل�ســـاريع التـــى مت اجنازها ال 

حتقق اهدافها بالكامل .

اأكدت اتفاقية ت�صوية املطالبات وراء اإ�صدار اأوباما لقرار حماية االأموال العراقية

االإف�س��اح برملاني��ة: رف���ض اجلان��ب االمريك��ي  اأو�س��اط 
عن اآليات �سرف اأموال برنامج "اإعادة اإعمار العراق" بغداد -  الب�صرة/ وكاالت 

اأعلنـــت وزارة النفـــط عـــن اإحـــراز تقدم يف م�ســـروع اإن�ســـاء امليناء 
العائم لت�سدير النفط يف حمافظة الب�سرة، ال�سيما بعد تعاقدها مع 
�ســـركة متخ�س�سة ملد �ســـبكة االأنابيب يف املياه االإقليمية العراقية. 
وقـــال مدير �ســـركة نفـــط اجلنوب �ســـياء املو�ســـوي لـ"ال�ســـومرية 
نيوز"، اإن "عبارتني تقومان بحفر خندق يف م�سروع اإن�ساء امليناء 
العائم لت�ســـدير النفـــط يف الب�ســـرة، وبلغت ن�ســـبة االإجناز %70، 
فيما ت�ســـلمنا االأنابيب من اإيطاليا ومت اإجناز العقد واإي�ســـال املواد 
اإىل معمل تغليف باالإ�ســـمنت بن�ســـبة 99%"، م�ســـريًا اإىل اأن "العمل 
يت�ســـمن اإزالة االألغـــام ومعرفة قاع البحر واأمـــور اأخرى مت توقيع 

عقود ب�ساأنها مع �سركة فو�سرت ويلر الربيطانية املخت�سة".  
واأ�ســـاف املو�سوي اأن "العمل يف امل�سروع �سوف ينجز نهاية العام 
احلـــايل كما خمطـــط له، وطموحنـــا اأن ن�ســـتكمل العوامـــة الرابعة 
لنتجه اإىل بناء عوامة خام�ســـة باال�ســـتفادة مـــن القر�ض الياباين"، 
الفتـــًا اإىل اأن "الفقـــرة الرئي�ســـة هي مد االأنبوبـــني البحريني وكذلك 
الفالف �ستي�سنز، وحمطات ال�سخ، التي يجب اأن تكون حتت �سطح 
البحر، اأما الفقرة الثالثة ف�ســـتكون ن�سب العوامات الثالثة املقررة 

�سمن امل�سروع".
وتابـــع املو�ســـوي اأنـــه "يتـــم حاليـــًا العمـــل علـــى زيـــادة املنظومـــة 
الت�سديرية، مبعنى ا�ســـتيعاب الزيادة يف االإنتاج للحقول النفطية 
العراقية"، موؤكدًا اأن "امل�ســـروع �سيزيد �ســـادرات العراق اإىل نحو 
خم�ســـة ماليني برميـــل يوميًا، مما يعني اأن  امل�ســـروع يعطي زيادة 

قدرها 3 ماليني و600 األف برميل يوميًا".
من جانبه، اأكد ممثل �سركة فو�سرت ويلر الربيطانية بوب روبن�سون 
يف حديـــث لـ"ال�ســـومرية نيـــوز"، اأنـــه "�ســـيتم اإجنـــاز اأعمـــال حفر 
االأنابيـــب يف امليـــاه االإقليميـــة العراقية خالل اأربعـــني يومًا بكفاءة 
عالية من خالل ا�ستخدام مكائن ومعدات متطورة وتقدمي �سمانات 
بهذا ال�ســـاأن"، مو�سحًا اأن "ال�سركة تريد اإجناز عملها مبدة ق�سرية 

مع احلفاظ على كفاءته".
وت�ســـري وزارة النفط اإىل اأن اإجناز امليناء �ســـيزيد من قدرة العراق 
الت�ســـديرية اإىل خم�سة ماليني برميل يوميًا ب�سكل ي�ستوعب اأي�سًا 

الزيادة املتوقعة يف اإنتاج حقول النفط.
وعلـــى الرغم من اخلطوات التي تتخذها وزارة النفط لزيادة اإنتاج 
النفـــط وت�ســـديره بعد توقيعها عقود �ســـمن جـــوالت الرتاخي�ض، 
فاإن الزيادة يف الت�ســـدير بح�ســـب مراقبني حتتاج اإىل فرتة لي�ســـت 
بالق�ســـرية لتطويـــر وحتديث القطاع النفطي يف البالد، ف�ســـاًل عن 

موافقة الدول اخلليجية على خطة العراق لرفع �سادرته.
واأعلنت ال�ســـركة العامة لت�ســـويق النفط العراقية "�سومو" التابعة 
لـــوزارة النفـــط، يف 18 اأيار اجلاري، اأن معدل �ســـادرات البالد من 
النفـــط اخلام، خالل االأ�ســـهر االأربعة املا�ســـية، جتـــاوزت املليوين 
برميـــل يوميًا، مبينة اأن معدل االأ�ســـعار جتاوز حاجـــز املائة دوالر 
للربميل. وي�ســـدر العـــراق نفطه اخلام من مينائي الب�ســـرة وخور 
العميـــة اإىل اخلليـــج العربي، ومن ميناء جيهـــان الرتكي اإىل البحر 
ن�ســـبة  وتبلـــغ  االأردن،  اإىل  احلو�ســـية  وبال�ســـاحنات  املتو�ســـط، 
ال�ســـادرات العراقية من نفط الب�سرة 90%، يف حني ت�سدر الن�سبة 
املتبقيـــة من نفط كركوك، وينتج العراق حاليًا نحو مليونني و700 
األف برميل من اخلام يوميًا. وكانت منظمة الدول امل�سدرة للبرتول 
)اأوبك(، قد حددت ح�ســـة العراق بثالثة ماليـــني و800 األف برميل 
يوميـــًا، لكنه ال ي�ســـدر �ســـوى مليـــوين برميل حاليـــًا، ويتم حتديد 
ح�ســـة الت�ســـدير باالتفاق بني الـــدول واملنظمة، اعتمـــادًا ذلك على 
بع�ـــض املعايري، اأهمهـــا احتياطي كل دولة، علمـــًا اأن العراق يطالب 

بزيادة ح�سته بناًء على "اكت�سافات نفطية جديدة".
 وعر�ـــض العـــراق حقوله النفطيـــة خالل جولـــة الرتاخي�ض االأوىل 
والثانيـــة، للتطوير من قبل �ســـركات عاملية، للتو�ســـل اإىل اإنتاج ما 
ال يقـــل عن 11 مليون برميل يوميًا، يف غ�ســـون ال�ســـنوات ال�ســـت 
املقبلة، واإىل 12 مليون برميل يوميًا، بعد اإ�ســـافة الكميات املنتجة 

من احلقول االأخرى باجلهد الوطني.

النفط تعلن عن اإجناز %70 
من م�سروع امليناء العائم 

لت�سدير النفط ف�ي الب�سرة

 بغداد / متابعة املدى االقت�صادي

قالــــت وزارة املــــوارد املائيــــة اإن منتدى ا�ســــطنبول للمياه الذي ح�ســــرته 40 دولــــة عاملية اأكد 
�سرورة اال�ستخدام االأمثل للمياه بني البلدان االإقليمية. 

وقــــال مدير عام دائرة امل�ســــاريع علي ها�ســــم لوكالة كرد�ســــتان لالأنباء )اآكانيــــوز( اإن "منتدى 
ا�سطنبول للمياه اأكد �سرورة اال�ستخدام االأمثل للمياه بني البلدان املتجاورة وبني حمافظات 
البلد الواحد وخا�ســــة يف مناطق ال�ســــرق االأو�ســــط اأو التي تعاين من جفــــاف حاد".   وبداأت 
مطلــــع االأ�ســــبوع اجلــــاري اأعمــــال منتدى ا�ســــطنبول املائــــي الذي انتهــــت اأعماله ر�ســــميا يوم 
اخلمي�ض املا�ســــي.  واأ�ساف ها�سم ان "املنتدى الذي اأقيم يف ا�سطنبول اأو�سى ب�سرورة رفع 
التن�ســــيق بني الدول االإقليمية ملعاجلة اأزمة املياه واإدارة املياه بال�ســــكل االأف�ســــل يف م�ساريع 
اإ�سرتاتيجية".  واأعلنت وزارة املوارد املائية يف وقت �سابق اأن وفدًا  فنيًا �سيبحث مع اجلانب 

الرتكي اآليات فنية لرفع م�ستوى من�سوب املياه الداخلة للعراق عرب نهري دجلة والفرات .
وتابع مدير عام دائرة امل�ســــاريع اأن "الوفد العراقي اأكد �ســــرورة قيام �ســــوريا واإيران وتركيا 
برفع م�ســــتوى من�ســــوب املياه الداخلة للعراق وحثها على توقيع اتفاقيات تراعى فيها ن�ســــبة 

احلاجة للمياه". 
واأ�ســــار اإىل ان "جلنة التو�ســــيات يف منتدى ا�ســــطنبول اأكدت على الدول املجتمعة �ســــرورة 
اأجراء درا�سات �سنوية للمتغريات املناخية واإعداد خطط تتنا�سب مع تلك املتغريات املناخية".  
وك�ســــفت وزارة املوارد املائية يف اخلام�ض من ال�ســــهر اجلاري و�ســــول ن�سبة املياه اإىل %60 
من االكتفاء الذاتي بعد �ســــقوط موجة من االأمطار يف ني�ســــان/اأبريل املا�سي. واأعلنت وزارة 
املــــوارد املائية عن اأنها طلبت من املجل�ض الوزاري العربي للمياه لل�ســــغط على تركيا واإيران 
من خالل توقيع اتفاقيات دولية  ل�ســــمان ح�ســــة العراق الالزمة من املياه. ويرى خمت�ســــون 
ب�ســــوؤون املياه ان �سيا�ســــية النظام ال�ســــابق املتمثلــــة بعدم دخول العراق مــــع دول جواره يف 
اتفاقيات مائية دفعت هذه الدول اإىل ا�ستخدام اأ�ساليب �سغط على احلكومة العراقية من اجل 

حتقيق م�سالح هذه الدول يف العراق.
ويحّمل العراق، تركيا و�ســــوريا واإيران م�ســــوؤولية نق�ض منا�ســــيب مياه االأنهــــر الداخلة اإليه 

ب�سبب اإقامتهم م�ساريع اأروائية وزراعية عليها.

منتدى اإقليمي: �سرورة اال�ستخدام 
االأمثل للمياه بني البلدان املتجاورة  بغداد/ املدى االقت�صادي

عـــزا عـــدد مـــن االقت�ســـاديني ارتفاع ن�ســـبة 
فقـــدان  اىل  البـــالد  يف  ال�ســـهري  الت�ســـخم 

احلكومة ل�سيا�سة اقت�سادية وا�سحة.
واأعلنت وزارة التخطيط والتعاون االإمنائي 
موؤخرًا عن ارتفاع موؤ�سرات الت�سخم ل�سهر 
ني�ســـان املا�سي بن�ســـبة 0.8% عن �سهر اآذار 

وبن�سبة 5.8% عن �سهر ني�سان 2010.
وقـــال اخلبري االقت�ســـادي وع�ســـو املنظمة 
االقت�ســـادية "اقت�ســـادنا" اأحمـــد عبـــد اللـــه 
اإن  )اآكانيـــوز(  لالأنبـــاء  كرد�ســـتان  لوكالـــة 
بحاجة  العراقيـــة  االقت�ســـادية  "املنظومـــة 

علـــى و�ســـع اإ�ســـرتاتيجية حكوميـــة ميكـــن 
مـــن خاللها خف�ـــض م�ســـتوى الت�ســـخم من 
خالل تنويع ال�ســـادرات وحتريك االقت�ساد 

اخلارجي".
واأ�ســـاف اأن "م�ســـتوى االقت�ســـاد العراقي 
مل ي�ســـل بعـــد للعامليـــة اإذ مـــازال االقت�ســـاد 
العراقي حملي وال يهتم بالنمو االقت�ســـادي 
العاملـــي الذي يحـــدث يف البلـــدان املتطورة 

اقت�ساديا".
وتابـــع عبد اللـــه اأن "العالقات االقت�ســـادية 
التـــي ميتلكهـــا العـــراق مع بلـــدان العامل يف 
ي�ســـتغلها  والتعـــاون مل  اال�ســـتثمار  جمـــال 
لتقلي�ض فجوة الت�ســـخم التـــي باتت ترتفع 

�سهرًا بعد اآخر".
من جهـــة اأخرى قال االأكادميي ر�ســـا املوىل 
االقت�ســـادية  الر�ســـمية  "املوؤ�س�ســـات  اإن   :
تفتقد الإ�ســـرتاتيجية وا�سحة لتقليل ارتفاع 
الت�ســـخم يف البـــالد خا�ســـة فيمـــا يتعلـــق 

بال�سكن وال�سلة الوقودية".
واأ�ساف اأن "هناك جزءا من اأ�سباب ا�ستمرار 
ارتفاع الت�ســـخم ال�ســـهري وال�سنوي تعود 
لفقـــدان العالقة بني االقت�ســـادية املتينة بني 

القطاع اخلا�ض والعام".
واأ�ســـار اإىل اأن "الت�ســـخم ظاهرة �سلبية يف 
االقت�ســـاد العراقـــي وا�ســـتمرار ت�ســـاعدها 
وي�ســـبب  االقت�ســـادية  الفجـــوة  �ســـيعمق 

بنيـــة  انهيـــار  اإىل  تـــوؤدي  كبـــرية  مب�ســـاكل 
االقت�ساد العراقي ما مل يتم معاجلتها ب�سكل 

حقيقي".
يف  وع�ســـو  االقت�ســـادي  اخلبـــري  وقـــال 
جمعية التجارة العربية بهاء الدين ال�سامي 
يف  االقت�ســـادي  "النمـــو  اإن  لـ)اآكانيـــوز( 
العراق منو �ســـكلي وال ي�ســـتند علـــى اآليات 
�ســـحيحة ب�ســـبب ا�ســـتمرار الفجـــوة بـــني 

ال�سيا�سية النقدية وال�سيا�سية املالية".
وبني اأن "بقاء ارتفاع الت�ســـخم من دون اأن 
ي�ســـع البنك املركزي روؤية وا�سحة وتفعيل 
املـــردودات املالية الداخلة وتو�ســـيع مفهوم 
�سي�ســـب  االقت�ســـاديني  والطلـــب  العر�ـــض 

مزيدا من االرتفاع االأمر الذي يربك العملية 
االقت�سادية يف البالد".

ال�ســـرائية  القـــدرة  "ارتفـــاع  اأن  واأو�ســـح 
للمواطـــن العراقي مـــن دون تفعيـــل النظام 
ال�ســـريبي العامل الرئي�ســـي اأمام ا�ســـتمرار 

م�ستويات الت�سخم يف ارتفاع متزايد".
وكانـــت احلكومـــة قد اأجلت العمل باإ�ســـالح 
امللف ال�سريبي يف البالد حلني اإقرار قانون 

التعريفة الكمركية.
وطالب البنـــك املركزي، احلكومـــة العراقية 
النظـــام  يف  وا�ســـعة  اإ�ســـالحات  باإجـــراء 
ال�ســـريبي وحت�ســـني اأداء دائرة ال�ســـرائب 

يف البالد.

اقت�ساديون: غياب ال�سيا�سة االقت�سادية وراء ارتفاع م�ستويات الت�سخم

 بغداد/ وكاالت
ذكر وزير العمل وال�سوؤون االجتماعية ن�سار الربيعي اأن وزارته 
قررت فر�ض �سريبة قدرها 5 اآالف دوالر على املواطن الذي يجلب 
عمالة اآ�ســـيوية وخا�ســـة مدبـــرات املنـــازل اللواتي بـــات العراق 
ي�ستخدمهن يف االآونة االأخرية.   وقال الربيعي يف موؤمتر �سحفي 
عقده يف القاهرة مع وزير القوى العاملة والهجرة امل�سري احمد 
ح�ســـن الربعي بعـــد مقابلة اأجراها مـــع رئي�ض الوزراء امل�ســـري 
ع�سام �سرف اإن الذي يرغب بجلب عمالة اآ�سيوية ال بد اأن يخ�سع 

لقوانني الوزارة حيث يتم ا�ســـتقطاع مبالـــغ مالية منه لكي يكون 
هناك تـــوازن بني العمالة العراقية واالأجنبية فن�ســـبة البطالة يف 
العراق تقدر بـ 16% ح�ســـب اإح�ســـائيات الوزارة. وعن م�سمون 
املقابلـــة التي اأجريت مع رئي�ض الوزراء امل�ســـري ع�ســـام �ســـرف 
اأ�ســــــاف الربيعـــي انه مت حتديد زيــــارة له يف ال�ســـهر املقبل اإىل 
العراق على اأن ت�ســـــبق زيارته جلنة فنية مكونة من وزارة املالية 
واخلارجية والعمل وال�ســـوؤون االجتماعية امل�ســـرية لتجتمع مع 

نظرياتها العراقية حلل م�سكلة الديون العراقية مل�سر.

العمل  تفر�ض �سريبة 5 اآالف دوالر
على متعهدي العمالة االآ�سيوية

 بغداد/ وكاالت
توقع رئي�ض جمل�ض العمل الرتكي – العراقي ارجمند 
اك�ســـوي، قيام ال�ســـركات الرتكية التي ا�ســـطرت اىل 
مغادرة عدد من بلدان منطقة ال�ســـرق االأو�سط نتيجة 
االنتفا�ســـات ال�ســـعبية والتدهـــور االأمنـــي، بتغيـــري 
وجهتها اىل العراق. وقال اك�ســـوي لوكالة كرد�ستان 
لالنبـــاء )اآكانيوز( ان "االحداث التي ت�ســـهدها بع�ض 
بلدان ال�سرق االو�سط اثر ب�سكل �سلبي على العالقات 

التجاريـــة الرتكيـــة معهـــا"، م�ســـريا اىل انـــه "�ســـيتم 
االإعالن عن اأرقام دقيقة نهاية العام اجلاري".

ورجح اك�سوي قيام ال�سركات الرتكية التي ا�سطرت 
اىل مغـــادرة عـــدد من بلدان منطقة ال�ســـرق االو�ســـط 
نتيجـــة االنتفا�ســـات ال�ســـعبية والتدهـــور االمنـــي، 
بتغيـــري وجهتها اىل العراق قائال ان "هذه ال�ســـركات 
�ســـتتجه نحـــو العـــراق"، منوهـــا اىل ان "هناك 820 

�سركة تركية يف اقليم كرد�ستان العراق".

م�سوؤول تركي يتوقع زيادة اال�ستثمارات 
الرتكية ف�ي العراق


