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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�س(
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- وكاالت

اأعلنت وزارة النقل اأن ميناء مبارك الكويتي املزمع 
اإن�ســــاوؤه يف جزيــــرة بوبيــــان يتعار�ــــض مــــع قــــرار 
جمل�ــــض االأمن 833 اخلا�ــــض باملياه املت�ســــاطئة. اإًذ 
ان العــــراق ي�ســــرع ببنــــاء مينــــاء الفــــاو الكبري وفق 
الت�ســــاميم االيطالية. واأكدت م�ســــادر �ســــحفية اأن 

امليناء الكويتي يدخل �سمن احلدود العراقية.
بح�ســــب   العامــــري،  هــــادي  النقــــل  وزيــــر  وقــــال   
ال�ســــومرية نيــــوز: اإن "قــــرار الكويــــت ببنــــاء ميناء 
مبارك الكبري قرب ال�سواحل العراقية يعترب خمالفا 
للقــــرار الــــدويل ال�ســــادر عن جمل�ــــض االأمــــن املرقم 
833، اإذ اأن املمــــر املائــــي العراقــــي �ســــيكون �ســــمن 
امليناء الكويتي"، موؤكدا اأن "بناء امليناء ي�ســــل اإىل 
احلــــدود املائيــــة التي ر�ســــمها قــــرار 833 وفيه ظلم 

كبري على العراق.
واأ�ســــاف العامري: اإن بناء امليناء وفق الت�ســــاميم 
املذكــــورة، �ســــيجعل العــــراق يف حل من قــــرار 833 
ملجل�ــــض االأمــــن"، م�ســــريا اإىل اأن "العراق �سي�ســــرع 

ببناء ميناء الفاو وفق الت�ساميم االيطالية".
وتابــــع العامــــري: اأن "وزارتــــه تتابــــع  املو�ســــوع 
وهناك جلنة �ســــتذهب اىل موقــــع امليناء"، الفتا اإىل 
اأن "العراق �سيتبع كل الطرق الدبلوما�سية مبا فيها 

الذهاب اإىل جمل�ض االأمن للدفاع عن حقوقه.
ومــــن جهته اأ�ســــار رئي�ــــض هيئــــة املوانــــئ العراقية 
اىل ان موقــــع امليناء الكويتي �ســــيغلق الدخول اىل 
املوانئ العراقية كما انه �سيو�ســــع احلدود الكويتية 

على ح�ساب العراقية. 
ودعــــا املتظاهــــرون احلكومــــة العراقيــــة اىل وقفــــة 
جادة مع �سلطات الكويت والنظر اىل حقيقة االمور 
بواقعيتها وادراك نوايا االفعال ال التم�سك باالقوال 
التي ال تن�ســــجم وحقيقة ما تذهــــب اليه الكويت من 
افعال ت�ســــكل با�ســــتمرار حالة دفع ثمنها ال�ســــعب و 

االقت�ساد العراقي.
اىل ذلك اكد عدد من املراقبون ان بناء الكويت مليناء 
مبارك �ســــيفقد اأهميــــة ودور ميناء الب�ســــرة الكبري 
ومن قيمته االقت�سادية للعراق بن�سبة 60%. وت�سري 
اىل ان العراق والكويت متفقان على اإن�ســــاء املوانئ 
لكــــن من دون التجاوز على املمر املائي خا�ســــة وان 
املعلومــــات التي ح�ســــلت عليها احلكومــــة العراقية 
توؤكد تقدم اجلانب الكويتي لنحو كيلو مرت باجتاه 

املمر املائي العميق يف خور عبد الله امل�سرتك.
وكانــــت وزارة النقل العراقية و�ســــعت يف ني�ســــان 
)ايريــــل( من العــــام املا�ســــي 2010 حجر االأ�ســــا�ض 

مل�سروع ميناء الب�سرة الكبري الذي ت�سري ت�ساميمه 
االأ�سا�سية اىل احتوائه على ر�سيف للحاويات بطول 
39 كيلومــــرتا ور�ســــيف اآخــــر بطــــول كيلومرتين. 
وتبلــــغ الطاقة اال�ســــتيعابية للمينــــاء 99 مليون طن 
�ســــنويًا فيما تبلغ الكلفــــة االإجمالية الإن�ســــائه اأربعة 
مليارات و400 مليون يورو ومن املوؤمل اأن يت�ســــل 

بخــــط لل�ســــكة احلديدية يربط اخلليــــج العربي عرب 
املوانئ العراقية ب�سمال اأوربا من خالل تركيا.

واأ�ســــارت الــــوزارة اىل ان هنــــاك �ســــغوطًا اإقليمية 
تعيــــق اأجناز مينــــاء الب�ســــرة الكبري كونه �ســــيوؤثر 
علــــى م�ســــاحلها االقت�ســــادية حيــــث مــــن املوؤمل ان 
يغــــري املينــــاء خارطة النقــــل البحــــري العاملية كونه 

�سينقل الب�سائع من اليابان وال�سني وجنوب �سرق 
اآ�ســــيا اإىل اأوروبا عرب العراق الذي ي�سعى اإىل بناء 
منظومة نقل متكاملة تربطه مع الدول االإقليمية عرب 
القنــــاة اجلافة التي ت�ســــل بــــني دول البحر االأبي�ض 
املتو�ســــط واخلليج العربي ودول �سرق اآ�سيا وتعد 

اكرب قناة نقل يف العامل.

 يذكر ان م�سروع ميناء مبار ك الذي اأعلنت الكويت 
عن البدء باإن�ســــائه يف ال�ســــاد�ض من ني�سان املا�سي 
بعــــد عام مــــن اإعالن العــــراق عن بنــــاء مينــــاء الفاو 
الكبري و�سط حتذير اقت�ساديني باأن امليناء الكويتي 
اجلديد �ســــوف يقطع املمر املالحــــي الوحيد املوؤدي 

اإىل مينائي اأم ق�سر وخور الزبري العراقيني.

وبداأت موؤخرا اآليات ومعدات اإن�ســــائية ثقيلة تعمل 
حاليــــا علــــى دق الركائــــز واإن�ســــاء الطرق وال�ســــداد 
الرتابيــــة وت�ســــييد املن�ســــاآت ال�ســــطحية يف جزيرة 
بوبيان غري االآهلة التي تقع يف اجلهة املقابلة ملوقع 

ميناء الفاو الكبري.
وبح�سب ما اأعلنت الكويت فاإن امل�سروع �سينفذ على 
اأربــــع مراحل تنتهي اآخرها يف عام 2016 وي�ســــمل 
اإن�ســــاء اأر�ســــفة للحاويات بطول كيلومرت ون�ســــف 
وع�ســــرات املرا�ســــي ومنطقة حرة للتبادل التجاري 
وجممــــع �ســــكني متكامــــل وخــــط لل�ســــكك احلديدية 

يربط بني طريف اجلزيرة.
اإىل ذلــــك اأعلنــــت احلكومــــة عن اإر�ســــال جلنــــة عالية 
امل�ســــتوى مــــن وزارتــــي اخلارجيــــة والنقل اإ�ســــافة 
اإىل البحرية العراقية االأ�سبوع احلايل اإىل الكويت 
ملتابعــــة مــــدى تاأثر ميــــاه العــــراق االإقليميــــة مبيناء 
مبارك الذي تعتزم بناءه، م�ســــرية اإىل اأنها �ســــتحدد 

موقفها وفقًا لتقرير اللجنة.
وقــــال وزيرة الدولــــة املتحدث با�ســــم احلكومة علي 
الدباغ يف حديث لـ"ال�ســــومرية نيــــوز"، اإن "موقف 
احلكومــــة العراقيــــة ب�ســــاأن بنــــاء املينــــاء الكويتــــي 
تن�ســــئها  من�ســــاأة  "اأي  اأن  علــــى  م�ســــددًا  وا�ســــح"، 
الكويت يجب اأال ت�سر بحقوقنا املالحية اأو خطوط 
التجــــارة اأو متنع الو�ســــول اإىل املوانــــئ العراقية، 
وهو مو�سوع مهم توؤيده ال�سرعية الدولية يف ن�ض 

قانون 833".
واأو�سح الدباغ اأن "القانون 833 ين�ض على اأحقية 
مــــرور ال�ســــفن واملالحة العراقيــــة يف عر�ض اخلور 
مــــن دون حتديــــد الن�ســــف الكويتــــي اأو العراقــــي"، 
موؤكــــدًا رف�ض "اأي من�ســــاأة حتجــــز اأو تعرقل مالحة 
العــــراق وموانئــــه، ولكن نحــــن نحتاج اإىل �ســــورة 

حقيقية من اأر�ض الواقع".
واأ�ســــار الدبــــاغ اإىل اأن "ن�ســــف مياه اخلــــور العائد 
للعراق �ســــحلة ال ت�ستطيع ال�ســــفن االإبحار عربها، 
اأما الن�ســــف الثــــاين العائد للكويت فيت�ســــمن املياه 
التــــي نبحر منهــــا، والتي ن�ــــض عليها القــــرار 833، 
الــــذي يتيح حريــــة املالحة الربيئــــة عربها، من دون 
دفع ر�ســــوم اأو رفع العلم العراقي اأو كويتي"، الفتًا 
اإىل اأن "احلكومة العراقية �ســــتتخذ ما تراه منا�سبًا 

من اإجراءات يف حل مت االإخالل بهذا احلق".
واأ�ســــاف الدباغ اأنه "على �ســــوء ذلك فقد مت ت�سكيل 
جلنــــة فنيــــة عاليــــة امل�ســــتوى، تتاألــــف مــــن وزارتي 
اخلارجية والنقل اإ�ســــافة اإىل البحريــــة العراقية"، 
خــــالل  الكويــــت  اإىل  �ســــتذهب  "اللجنــــة  اأن  مبينــــًا 
االأ�سبوع احلايل لتزويد احلكومة العراقية بحقيقة 

املو�سوع".

اأكـدت تـعــار�صــه مــع قـرارات مـجــلـ�س االأمـــن

ال���ن���ق���ل: م���ي���ن���اء م����ب����ارك ���س��ي��غ��ل��ق امل����وان����ئ ال��ع��راق��ي��ة

االت�ساالت تربم عقدا 
لتطوير خدمات االنرتنت 

 بغداد/ وكاالت

اأبرمــــت ال�ســــركة العامــــة خلدمات ال�ســــبكة الدوليــــة للمعلومات عقدا مع �ســــركة 
ارماكــــوم الرتكيــــة لتطويــــر خدمــــات االنرتنــــت املقدمــــة من قبــــل ال�ســــركة، اىل 

املوؤ�س�سات والدوائر احلكومية او اىل القطاع اخلا�ض . 
ونقــــل بيان املكتــــب االإعالمي لوزارة االت�ســــاالت ان العقد يت�ســــمن بناء مراكز 
البيانــــات واملعلومــــات وتطبيقات احلكومــــة االلكرتونية املختلفــــة. ومن املزمع 
املبا�سرة بتنفيذ امل�سروع بعد تقدمي ال�سركة الرتكية درا�سة جدوى فنية متكاملة 
عن امل�سروع خالل االأ�سبوع املقبل .   وقال البيان: اإن هذا امل�سروع �سيعمل على 
متكني �ســــركة االنرتنت من تقدمي خدمات بناء مراكز البيانات واملعلومات لكافة 
وزارات الدولة واملوؤ�س�ســــات احلكومية ، كما ي�سهم يف تقدمي خدمات االنرتنت 

املختلفة بكفاءة عالية واأ�سعار منا�سبة . 

 بغداد/ وكاالت

قـــال وزير الزراعة عـــز الدين الدولة 
:اإن احلكومـــة مل توقـــع مـــع اجلانب 
الرتكـــي اأي اتفاقيـــة لغر�ـــض زيـــادة 
ح�ســـته املائية" مبينا اأن �سحة املياه 
اأدت اإىل تدهـــور القطـــاع الزراعـــي 

طوال ال�سنوات املا�سية. 
واأ�ســـاف الدولة: اأن احلكومة تويل 
اهتمامـــا كبريا بالقطاع الزراعي من 
خـــالل تقـــدمي القرو�ـــض للفالحـــني، 
وكذلـــك من خالل ا�ســـتخدام البيوت 
البـــذور  وا�ســـتخدام  البال�ســـتيكية، 

التي تتحمل امللوحة. 
وبـــني الدولـــة اأن وزارتـــه طلبت من 
االقت�ســـادية يف احلكومـــة  اللجنـــة 
عـــدم ا�ســـترياد حما�ســـيل البطاطـــة 
والطماطـــة الأن املح�ســـول العراقـــي 
ي�ســـد 80% مـــن حاجـــة ال�ســـوق، من 
جهـــة اأخـــرى وزارة الزراعـــة تهتـــم 
خـــالل  مـــن  احليوانيـــة  بالـــروة 

م�ســـروع ترقيـــم الـــروة احليوانية 
ليت�ســـنى لنـــا معرفـــة عمـــر احليوان 
ونوعـــه وجن�ســـه، وهذا ي�ســـاعد يف 
احلد مـــن عمليات التهريـــب، وكذلك 
باالأعـــالف. تزويدهـــا  يف  ي�ســـاعد 
وطالـــب الدولـــة احلكومـــة بالتدخل 
ملنـــع  احلدوديـــة  املنافـــذ  ل�ســـبط 
دخـــول املحا�ســـيل الزراعيـــة بطرق 
غري �ســـرعية، وفيما اأ�ســـارت اإىل اأن 
م�سكلة �ســـح املياه هي ابرز امل�ساكل 
التي تعـــاين منها الزراعة، وا�ســـفة 
ظاهرة زحف العمران على االأرا�سي 
الزراعية بــــ "اخلطـــرية" الأنها تهدد 
الروة القومية. واأكد الدولة اأن اأهم 
امل�ســـاكل التـــي تعاين منهـــا الزراعة 
بالعـــراق هي �ســـح امليـــاه، الفتا اىل 
ان الـــوزارة حتاول تقنـــني املياه من 
خالل اإتبـــاع تقنيات الـــري احلديثة 
واالعتماد على البيوت البال�ستيكية، 
ف�ســـال عـــن حت�ســـني نوعيـــة البذور 

التي تقاوم ن�سبة امللوحة العالية.

الزراعة: مل نوقع اأية اتفاقية 
لزيادة احل�سة املائية

 بغداد/ اآكانيوز

اأن  املركـــزي  البنـــك  اأكـــد م�ست�ســـار 
العراقيـــة  االأمـــوال  حمايـــة  جلنـــة 
احلكوميـــة م�ســـتمرة يف عملها على 
الرغـــم من تعهـــد الواليـــات املتحدة 

يف حمايتها.
وقـــال مظهـــر حممـــد �ســـالح لوكالة 
اإن  )اآكانيـــوز(  لالنبـــاء  كرد�ســـتان 
"جلنـــة حمايـــة االأمـــوال العراقيـــة 
م�ســـتمرة يف عملها علـــى الرغم من 
املتحـــدة بحمايـــة  الواليـــات  تعهـــد 

الدائنـــني  مـــن  العراقيـــة  االأمـــوال 
االأجانب".

"اللجنـــة  اأن  �ســـالح:  وا�ســـاف 
و�ســـع  يف  م�ســـتمرة  احلكوميـــة 
االإجراءات املالية وامل�سرفية لو�سع 
اآليـــات قانونيـــة حتـــد مـــن مطالبــــة 

الدائنني التجاريـــني املزيفني الذين 
يدعون اأنهم يطلبون العراق اأمواال 

منذ زمن النظام ال�سابق".
واأكد البنك املركـــزي العراقي يف 6 
اآذار/مار�ض املا�سي اأن العراق اتبع 
�سيا�ســـية عالية امل�ستوى يف ت�سديد 

الدين االقت�سادي كونها مل تواجهها 
م�ساكل قانونية.

واأعلـــن البنك املركـــزي العراقي يف 
23 من �ســـباط/ فرباير املا�سي عن 
ان العراق �سدد ديون 3 اآالف و500 
دائن جتاري بقيمة 2.7 مليار دوالر 

كو�ســـيلة حلمايـــة اأمواله اخلارجية 
من التالعب ال�سركات التجارية.

ومـــن املوؤمـــل اأن يقـــدم العـــراق اإىل 
جمل�ض االأمن الدويل تقرير مف�ساًل 
يف اأيار/يونيـــو املقبـــل يبحـــث فيه 
اأهم ركائز حماية االأموال العراقية.

ال��ب��ن��ك امل����رك����زي: جل��ن��ة ح��م��اي��ة االأم�������وال احل��ك��وم��ي��ة 
م�ستمرة بعملها الإيجاد حلول نهائية للدائنني التجاريني

 بغداد/ وكاالت

اأكـــدت وزارة الكهرباء اأن توزيع الطاقة الكهربائية 
يعتمـــد علـــى ارتفـــاع درجـــات احلـــرارة ورطوبـــة 

املحافظات اجلنوبية.
وقـــال املتحـــدث الر�ســـمي با�ســـم وزارة الكهربـــاء 
م�سعب �سري املدر�ض بح�سب ال�سومرية نيوز: اإن 
"مديرية توزيع كهرباء اجلنوب عازمة على اإي�سال 
التيـــار الكهربائـــي اإىل جميـــع مناطـــق املحافظات 
اجلنوبية وب�سورة مت�ساوية"، مبينا اإن "املديرية 
طالبت وزارة الكهرباء بزيادة ح�ســـة الب�ســـرة من 
الطاقـــة الكهربائي، ب�ســـبب ارتفـــاع درجات حرارة 

ورطوبة املنطقة اجلنوبية".
واأو�ســـح املدر�ـــض اأن "توزيـــع الطاقـــة الكهربائية 
يعتمد علـــى ارتفاع درجات احلـــرارة ورطوبة جو 
املحافظات اجلنوبية"، موؤكدا اأن "عدم اال�ســـتقرار 
يف �ســـاعات التجهيـــز يعـــود اإىل االأ�ســـباب الفنيـــة 

و�سعف ال�سبكة املعلقة".
كمـــا بـــني م�ســـوؤول الت�ســـغيل والتحكـــم يف مركـــز 
�ســـيطرة اجلنـــوب علـــي عبـــد احل�ســـن عبـــود، اإن 
للقطع  الب�ســـرة  التجهيـــز يف حمافظـــة  "�ســـاعات 
املربمج تعتمد ب�سورة رئي�سة على ح�سة املحافظة 
ال�ســـيطرة  قبـــل مركـــز  مـــن  يتـــم حتديدهـــا  التـــي 
الوطنية يف بغـــداد، باالعتماد على مقـــدار التوليد 
يف حمافظـــات العراق كافة"، م�ســـريا اإىل اأن "عدد 

�ســـاعات التجهيز يف املحافظة حاليا ثمانية �ســـاعة 
ت�سغيل مقابل 16 �ساعة قطع".

وكانـــت وزارة الكهربـــاء اأعلنـــت يف اآذار املا�ســـي 
عـــن اإعفاء االأ�ســـر حمـــدودة الدخل والتـــي ال يزيد 
ا�ســـتهالكها مـــن الطاقـــة الكهربائيـــة عن األـــف كيلو 
واط/ �ســـاعة �ســـهريا من ت�ســـديد فاتورة الكهرباء 
ومنح بقية �سرائح املجتمع نف�ض الكمية جمانا على 
اأن ت�ســـدد ما يزيد عن ذلك وفق الت�سعرية اجلديدة 
لفاتـــورة الكهربـــاء اال انهـــا تراجعت عـــن قرارها ، 
موؤكدة اأن القرار يحتاج اإىل ت�سريع قانون نيابي.

وكانـــت وزارة الكهربـــاء العراقية وعـــدت، يف 16 
اآذار احلـــايل، بتوفـــري ثماين �ســـاعات مـــن الطاقة 

الكهربائية للمواطنني خالل ال�سيف املقبل.
وغالبا مـــا تتهم وزارة الكهرباء عدد من املحافظات 
وخا�ســـة اجلنوبيـــة منهـــا بالتجاوز على ح�ســـتها 
املقررة من الطاقة الكهربائية مما يت�سبب يف بع�ض 
االأحيـــان اإىل انقطاع تام يف املنظومـــة الكهربائية 

يف عموم العراق .
الب�ســـرة  ومنهـــا  املحافظـــات  مـــن  عـــدد  وكانـــت 
والنا�ســـرية والنجـــف قـــد �ســـهدت العـــام املا�ســـي 
تظاهـــرات كبـــرية احتجاجا علـــى تـــردي الكهرباء 
ب�ســـكل كبري والتـــي اأدت بع�ســـها اإىل مقتـــل اثنني 
مـــن املواطنني يف الب�ســـرة بعـــد اأن فتحـــت مفارز 
ال�ســـرطة واجلي�ض نريانها ب�ســـكل ع�سوائي عليهم 

يف حماولة لتفريق هذه التظاهرات.

الكهرباء: التوزيع بني املحافظات
يعتمد على درجات احلرارة

 بغداد/ وكاالت

اأعلنـــت املديرية العامـــة للكمارك احلدودية 
ان عائدات املنافذ احلدودية ل�سهر ني�سان/ 
دينـــار  مليـــار   28 بلغـــت  املا�ســـي  اأبريـــل 

عراقي.
وقـــال مدير عام الكمارك اللواء نوفل خليل 
اإن  لالنباء)اآكانيـــوز(  كرد�ســـتان  لوكالـــة 
احلدودية  الكمـــارك  من  العراق  "عائـــدات 
و�ســـلت خـــالل �ســـهر ني�ســـان املا�ســـي اىل 
28 مليـــار دينـــار عراقي من جميـــع املنافذ 

احلدودية للعراق".
بت�ســـجيل  قامـــت  "الكمـــارك  ان  واأ�ســـاف 
احلدوديـــة  للعائـــدات  املاليـــة  البيانـــات 
الإدخالهـــا �ســـمن موازنة الدولـــة العراقية" 
مبينـــًا ان "املديريـــة تعتمد اآليـــات متطورة 

الكرتونيا لت�سجيل العائدات املالية الداخلة 
للعراق مـــن املعابر واملنافـــذ احلدودية من 

الب�سائع املهمة".
وين�ـــض قانون التعريفـــة الكمركية اجلديد 
الـــذي �ســـادق عليه جمل�ـــض النـــواب العام 
املا�ســـي، واقره جمل�ض النواب، على اإلغاء 
قانـــون التعريفة رقـــم )77( ل�ســـنة 1955، 
واأمر �سلطة االئتالف املوؤقتة )املنحلة( رقم 
)54( ل�سنة 2004 )�سيا�سة حترير التجارة 
لعام 2004(، واأمر �سلطة االئتالف رقم 38 
ل�سنة 2003 )�ســـريبة اإعادة اإعمار العراق 
وتعديالتـــه(، واأكـــد علـــى اأن ال يعمـــل باأي 
قانون او تعليمـــات او اأنظمة تتعار�ض مع 

اأحكام هذا القانون.
ويف 26 ت�سرين الثاين اعلنت احلكومة اأن 
رئي�ـــض احلكومـــة نوري املالكـــي اوعز اإىل 

وزارة الداخلية ب�ســـرورة مكافحة الف�ساد 
يف املنافذ احلدودية .

وكان رئي�ض احلكومة نوري املالكي قد دعا 
يف ال�سابع من حزيران /يونيو 2010 اىل 
اال�ســـراف املبا�ســـر على املنافـــذ احلدودية 
الربيـــة واجلويـــة والبحرية، م�ســـددا على 
مركزيـــة،  املنافـــذ  ادارة  تكـــون  اأن  اهميـــة 
وبـــاإدارة وزارة املاليـــة ح�ســـرًا، يف جميع 

منافذ البالد.
ويف الرابـــع مـــن ت�ســـرين الثـــاين الفائـــت 
اعلنت احلكومة  عن و�سعها خطة لتوحيد 
تنظيـــم  واعـــادة  احلدوديـــة  املنافـــذ  ادارة 
عملهـــا، فيمـــا �ســـادقت احلكومـــة  يف اآب/
اغ�ســـط�ض املا�ســـي على تطوير تو�ســـيات 
موؤمتـــر تطويـــر املنافـــذ احلدوديـــة �ســـمن 

موازنة عام 2011 .

الكمارك: 28 مليار دينار عائدات املنافذ احلدودية لل�سهر املا�سي

 بغداد/ املدى االقت�صادي

اأعلنـــت وزارة النفط اأن �ســـادرات العراق النفطية ل�ســـهر ني�ســـان 
املا�ســـي بلغت اأكر مـــن 64 مليون برميل، مبينـــة اأنها عادت على 

البالد باأكر من �سبعة مليارات دوالر.
وقال بيان �سادر عن وزارة النفط العراقية اإن "جمموع ال�سادرات 
العراقية للنفط اخلام خالل �ســـهر ني�سان املا�سي بلغت 64 مليون 
و200 اإلـــف برميل، فيمـــا بلغت العائدات املاليـــة املتحققة من بيع 

هـــذه الكميات �ســـبعة مليـــارات و342 مليون دوالر"، م�ســـرية اأن 
للربميل  دوالر  بلغ 114.36  الواحد  للربميل  البيع  �سعر  "معدل 
الواحد". واأ�ساف البيان اأن "الكميات امل�سدرة للنفط اخلام ل�سهر 
ني�ســـان تق�ســـمت بني نفط الب�سرة ومبجموع �ســـادرات بلغت 49 
مليونـــا و700 األف برميل وبعائدات مالية بلغت خم�ســـة مليارات 
و638 مليـــون دوالر، ونفط كركـــوك ومبجموع 14 مليونا و500 

األف برميل وبعائدات بلغت مليار و704 مليون دوالر".

النفط: �سادرات ني�سان جتاوزت 7 مليارات دوالر


