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النفط تعلن عن �إجناز %70
من م�شروع امليناء العائم
لت�صدير النفط فـي الب�صرة
بغداد  -الب�صرة /وكاالت

�أعلن���ت وزارة النف���ط ع���ن �إح���راز تقدم يف م�ش���روع �إن�ش���اء امليناء
العائم لت�صدير النفط يف حمافظة الب�صرة ،ال�سيما بعد تعاقدها مع
�ش���ركة متخ�ص�صة ملد �ش���بكة الأنابيب يف املياه الإقليمية العراقية.
وق���ال مدير �ش���ركة نف���ط اجلنوب �ض���ياء املو�س���وي لـ"ال�س���ومرية
نيوز"� ،إن "عبارتني تقومان بحفر خندق يف م�شروع �إن�شاء امليناء
العائم لت�ص���دير النف���ط يف الب�ص���رة ،وبلغت ن�س���بة الإجناز ،%70
فيما ت�س���لمنا الأنابيب من �إيطاليا ومت �إجناز العقد و�إي�ص���ال املواد
�إىل معمل تغليف بالإ�س���منت بن�س���بة  ،"%99م�ش�ي�ر ًا �إىل �أن "العمل
يت�ض���من �إزالة الألغ���ام ومعرفة قاع البحر و�أم���ور �أخرى مت توقيع
عقود ب�ش�أنها مع �شركة فو�سرت ويلر الربيطانية املخت�صة".
و�أ�ض���اف املو�سوي �أن "العمل يف امل�شروع �سوف ينجز نهاية العام
احل���ايل كما خمط���ط له ،وطموحن���ا �أن ن�س���تكمل العوام���ة الرابعة
لنتجه �إىل بناء عوامة خام�س���ة باال�س���تفادة م���ن القر�ض الياباين"،
الفت��� ًا �إىل �أن "الفق���رة الرئي�س���ة هي مد الأنبوب�ي�ن البحريني وكذلك
الفالف �ستي�شنز ،وحمطات ال�ضخ ،التي يجب �أن تكون حتت �سطح
البحر� ،أما الفقرة الثالثة ف�س���تكون ن�صب العوامات الثالثة املقررة
�ضمن امل�شروع".
وتاب���ع املو�س���وي �أن���ه "يت���م حالي��� ًا العم���ل عل���ى زي���ادة املنظوم���ة
الت�صديرية ،مبعنى ا�س���تيعاب الزيادة يف الإنتاج للحقول النفطية
العراقية" ،م�ؤكد ًا �أن "امل�ش���روع �سيزيد �ص���ادرات العراق �إىل نحو
خم�س���ة ماليني برمي���ل يومي ًا ،مما يعني �أن امل�ش���روع يعطي زيادة
قدرها  3ماليني و� 600ألف برميل يومي ًا".
من جانبه� ،أكد ممثل �شركة فو�سرت ويلر الربيطانية بوب روبن�سون
يف حدي���ث لـ"ال�س���ومرية ني���وز"� ،أن���ه "�س���يتم �إجن���از �أعم���ال حفر
الأنابي���ب يف املي���اه الإقليمي���ة العراقية خالل �أربع�ي�ن يوم ًا بكفاءة
عالية من خالل ا�ستخدام مكائن ومعدات متطورة وتقدمي �ضمانات
بهذا ال�ش����أن" ،مو�ضح ًا �أن "ال�شركة تريد �إجناز عملها مبدة ق�صرية
مع احلفاظ على كفاءته".
وت�ش�ي�ر وزارة النفط �إىل �أن �إجناز امليناء �س���يزيد من قدرة العراق
الت�ص���ديرية �إىل خم�سة ماليني برميل يومي ًا ب�شكل ي�ستوعب �أي�ض ًا
الزيادة املتوقعة يف �إنتاج حقول النفط.
وعل���ى الرغم من اخلطوات التي تتخذها وزارة النفط لزيادة �إنتاج
النف���ط وت�ص���ديره بعد توقيعها عقود �ض���من ج���والت الرتاخي�ص،
ف�إن الزيادة يف الت�ص���دير بح�س���ب مراقبني حتتاج �إىل فرتة لي�س���ت
ً
ف�ض�ل�ا عن
بالق�ص�ي�رة لتطوي���ر وحتديث القطاع النفطي يف البالد،
موافقة الدول اخلليجية على خطة العراق لرفع �صادرته.
و�أعلنت ال�ش���ركة العامة لت�س���ويق النفط العراقية "�سومو" التابعة
ل���وزارة النف���ط ،يف � 18أيار اجلاري� ،أن معدل �ص���ادرات البالد من
النف���ط اخلام ،خالل الأ�ش���هر الأربعة املا�ض���ية ،جت���اوزت املليوين
برمي���ل يومي ًا ،مبينة �أن معدل الأ�س���عار جتاوز حاج���ز املائة دوالر
للربميل .وي�ص���در الع���راق نفطه اخلام من مينائي الب�ص���رة وخور
العمي���ة �إىل اخللي���ج العربي ،ومن ميناء جيه���ان الرتكي �إىل البحر
املتو�س���ط ،وبال�ش���احنات احلو�ض���ية �إىل الأردن ،وتبل���غ ن�س���بة
ال�ص���ادرات العراقية من نفط الب�صرة  ،%90يف حني ت�صدر الن�سبة
املتبقي���ة من نفط كركوك ،وينتج العراق حالي ًا نحو مليونني و700
�ألف برميل من اخلام يومي ًا .وكانت منظمة الدول امل�صدرة للبرتول
(�أوبك) ،قد حددت ح�ص���ة العراق بثالثة مالي�ي�ن و� 800ألف برميل
يومي��� ًا ،لكنه ال ي�ص���در �س���وى ملي���وين برميل حالي��� ًا ،ويتم حتديد
ح�ص���ة الت�ص���دير باالتفاق بني ال���دول واملنظمة ،اعتم���اد ًا ذلك على
بع����ض املعايري� ،أهمه���ا احتياطي كل دولة ،علم��� ًا �أن العراق يطالب
بزيادة ح�صته بنا ًء على "اكت�شافات نفطية جديدة".
وعر����ض الع���راق حقوله النفطي���ة خالل جول���ة الرتاخي�ص الأوىل
والثاني���ة ،للتطوير من قبل �ش���ركات عاملية ،للتو�ص���ل �إىل �إنتاج ما
ال يق���ل عن  11مليون برميل يومي ًا ،يف غ�ض���ون ال�س���نوات ال�س���ت
املقبلة ،و�إىل  12مليون برميل يومي ًا ،بعد �إ�ض���افة الكميات املنتجة
من احلقول الأخرى باجلهد الوطني.
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�أكدت اتفاقية ت�سوية املطالبات وراء �إ�صدار �أوباما لقرار حماية الأموال العراقية

�أو�س��اط برملاني��ة :رف���ض اجلان��ب االمريك��ي الإف�ص��اح
عن �آليات �صرف �أموال برنامج "�إعادة �إعمار العراق"

 بغداد /متابعة املدى
االقت�صادي

ذه���ب ع���دد م���ن اخل�ب�راء والربملاني�ي�ن �إىل �أن
احد �أهم الأ�س���باب التي دعت الرئي�س االمريكي
ب���اراك �أوباما ما جرى من اتفاق حول ت�س���وية
املطالب���ات املالية لع���دد من الدائن�ي�ن الأجانب ،
يف وق���ت �أكدت �أو�س���اط برملاني���ة �أخرى رف�ض
اجلانب االمريكي �آليات �ص���رف �أموال برنامج
�إعادة �إعمار العراق .
وترجع احليثيات الرئي�س���ة لهذا املو�ض���وع اىل
ق���رارات جمل����س الأم���ن ذات ال�ص���لة املرقم�ي�ن
 1483نهاي���ة عام  2003والذي �ش���كل مبوجبه
�ص���ندوق تنمي���ة الع���راق اخلا����ص بالعائ���دات
النفطي���ة والتي تو�ض���ع بح�س���اب با�س���م البنك
املركزي العراقي يف البنك االحتياطي االمريكي
يف نيويورك .
وجت���در الإ�ش���ارة اىل �أن القوان�ي�ن املحلية يف
الواليات املتحدة الأمريكية ال ت�س���وغ للقرارات
الأممي���ة فق���ط ما مل ي�ص���در الرئي����س االمريكي
مبوج���ب الد�س���تور حماي���ة الأموال لأي���ة دولة
�أجنبي���ة ومنه���ا العراق م���ن مطالب���ات الدائنني
واملالحقات القانونية الأخرى .
و عزا النائ���ب يف اللجنة االقت�ص���ادية النيابية
عب���د احل�س�ي�ن اليا�س���ري �إ�ص���دار الرئي����س
االمريكي ب���اراك اوبام���ا قرار ًا يق�ض���ي بتمديد

تهديدا ا�س���تثنائيا وغري اعتيادي للأمن القومي
وال�سيا�س���ة اخلارجية للواليات املتحدة .وكان
من املقرر ان تنتهي احلماية االمريكية للأموال
العراقية يف  30حزيران املقبل.
كم���ا �أر�س���ل �أوبام���ا ر�س���الة �إىل رئي����س جمل�س
الن���واب ورئي�س جمل�س ال�ش���يوخ االمريكيني،
�أ�ش���اد فيها بالتط���ورات يف الع���راق وبقرارات
جمل�س الأمن الدويل ذات ال�صلة.
يذكر ان جمل�س الأمن الدويل �أ�س����س �ص���ندوق
تنمي���ة الع���راق يف �أيار  2003مبوج���ب الفقرة
 20من قرار جمل�س الأمن الدويل رقم .1483
ويحم���ي الق���رار الأمريك���ي "�ص���ندوق تنمي���ة
الع���راق" واحل�س���ابات امل�ص���رفية واملمتل���كات
العراقي���ة وامل�ص���ادر النفطي���ة العراقي���ة ،بينما
حت���اول �ش���ركات و�أ�ش���خا�ص يدع���ون �أنه���م
ت�ضرروا من العراق ،فك حماية تلك الأموال من
�أجل رفع دعاوى لال�ستيالء عليها.
ويعترب القرار الأمريكي غطا ًَء �إ�ض���افي ًا حلماية
الأموال العراقية �إ�ضافة �إىل احل�صانة التقليدية
لدى الدول �أمام الق�ض���اء حول العامل اذ كان من
املق���رر ان تنتهي حماي���ة الأم���وال العراقية يف
حزيران/يونيو املقبل.
و�أو�ضح اليا�س���ري ان "العراق حاول ان يطفي
هذه الديون� ،إال ان هذا مل يح�ص���ل ومت اختيار
ان يت���م توقي���ع اتفاقية الت�س���وية والت�ص���ويت

احلماية عل���ى الأم���وال العراقية �إىل ت�ص���ويت
جمل����س النواب على اتفاقية ت�س���وية املطالبات
بني بغداد و وا�شنطن.
وق���ال اليا�س���ري لوكال���ة كرد�س���تان للأنب���اء
(�آكاني���وز) � :إن دف���ع العراق ملبل���غ  400مليون
دوالر لوا�ش���نطن ،كان �س���بب ًا رئي�س���ي ًا حلماي���ة
الأم���وال العراقي���ة� ،إذ ان ع���دم توقي���ع العراق
على هذه االتفاقية كان �س���يدخلنا يف �صراع مع
وا�شنطن".
وق���رر الرئي�س االمريكي ب���اراك �أوباما م�ؤخر ًا
متديد احلماية االمريكية ل�ص���ندوق التنمية يف
العراق ل�سنة واحدة .و�أ�شاد �أوباما بالتطورات
االيجابية يف البالد ،رغم �إقراره بوجود عقبات
تعرت�ض �سبيل �إعادة الإعمار يف العراق.
وق���ال �أوبام���ا بح�س���ب بيان �ص���ادر ع���ن البيت
الأبي����ض :انني �أقرر ا�س���تمرار حال���ة الطوارئ
اخلا�ص���ة بحماية �ص���ندوق التنمية يف العراق
وممتلكات �أخرى ملدة �سنة واحدة.
وارج���ع الرئي����س االمريك���ي �س���بب التمدي���د
اىل العقب���ات الت���ي تعرت����ض �س���بيل �إع���ادة
الإعم���ار ب�ش���كل منظ���م يف العراق ،وا�س���تعادة
ال�س���لم والأم���ن يف الب�ل�اد و�ص���يانته ،وتطوير
امل�ؤ�س�سات ال�سيا�س���ية والإدارية واالقت�صادية
يف العراق.
و�أ�ش���ار اىل �أن تل���ك العقب���ات مازال���ت ت�ش���كل

عليه���ا يف الربملان وكان نتيجته���ا بقاء احلماية
على الأموال العراقية".
و�ش���رح �أوبام���ا يف بيان للكونغر����س االمريكي
�أن "عرقل���ة �إع���ادة �إعمار العراق ب�ش���كل نظامي
و�إع���ادة ال�س�ل�ام والأم���ن يف البل���د واحلف���اظ
علي���ه وتنمية م�ؤ�س�س���اته ال�سيا�س���ية والإدارية
واالقت�ص���ادية مازال���ت ت�ش���كل تهدي���د ًا للأم���ن
الوطني ولل�سيا�سة اخلارجية الأمريكية".
و�أ�ش���اد الرئي����س الأمريك���ي بجه���ود احلكوم���ة
العراقي���ة للتم�س���ك بالتزاماته���ا جت���اه الدي���ون
املرتتبة عليها� ،إ�ضافة �إىل االنتهاء من الدعاوى
املوجهة �ضدها.
ويعترب متدي���د �أوباما للق���رار الأمريكي �إجرا ًء
تقني��� ًا ،بينم���ا تتوا�ص���ل جه���ود ح���ل الق�ض���ايا
املرتتبة على العراق من جراء ت�ص���رفات النظام
العراق���ي ال�س���ابق خا�ص���ة غ���زو الكوي���ت ع���ام
.1991
وق���د تعهدت الإدارة االمريكية من خالل اتفاقية
الإط���ار اال�س�ت�راتيجي للعالق���ات ب�ي�ن الع���راق
والوالي���ات املتح���دة بدع���م الع���راق يف جه���ود
�إع���ادة الأم���وال وم�س���اعدتها يف اخل���روج م���ن
طائلة البند ال�سابع مليثاق الأمم املتحدة.
يف غ�ضون ذلك ك�شفت جلنة النزاهة يف جمل�س
الن���واب ان اجلانب االمريكي يرف�ض االف�ص���اح
بالتحديد عن االلية اخلا�ص���ة ب�ص���رف االموال

اقت�صاديون :غياب ال�سيا�سة االقت�صادية وراء ارتفاع م�ستويات الت�ضخم
 بغداد /املدى االقت�صادي
ع���زا ع���دد م���ن االقت�ص���اديني ارتفاع ن�س���بة
الت�ض���خم ال�ش���هري يف الب�ل�اد اىل فق���دان
احلكومة ل�سيا�سة اقت�صادية وا�ضحة.
و�أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الإمنائي
م�ؤخر ًا عن ارتفاع م�ؤ�شرات الت�ضخم ل�شهر
ني�س���ان املا�ضي بن�س���بة  %0.8عن �شهر �آذار
وبن�سبة  %5.8عن �شهر ني�سان .2010
وق���ال اخلبري االقت�ص���ادي وع�ض���و املنظمة
االقت�ص���ادية "اقت�ص���ادنا" �أحم���د عب���د الل���ه
لوكال���ة كرد�س���تان للأنب���اء (�آكاني���وز) �إن
"املنظوم���ة االقت�ص���ادية العراقي���ة بحاجة

عل���ى و�ض���ع �إ�س�ت�راتيجية حكومي���ة ميك���ن
م���ن خاللها خف����ض م�س���توى الت�ض���خم من
خالل تنويع ال�ص���ادرات وحتريك االقت�صاد
اخلارجي".
و�أ�ض���اف �أن "م�س���توى االقت�ص���اد العراقي
مل ي�ص���ل بع���د للعاملي���ة �إذ م���ازال االقت�ص���اد
العراقي حملي وال يهتم بالنمو االقت�ص���ادي
العامل���ي الذي يح���دث يف البل���دان املتطورة
اقت�صاديا".
وتاب���ع عبد الل���ه �أن "العالقات االقت�ص���ادية
الت���ي ميتلكه���ا الع���راق مع بل���دان العامل يف
جم���ال اال�س���تثمار والتع���اون مل ي�س���تغلها
لتقلي�ص فجوة الت�ض���خم الت���ي باتت ترتفع

�شهر ًا بعد �آخر".
من جه���ة �أخرى قال الأكادميي ر�ض���ا املوىل
� :إن "امل�ؤ�س�س���ات الر�س���مية االقت�ص���ادية
تفتقد لإ�س�ت�راتيجية وا�ضحة لتقليل ارتفاع
الت�ض���خم يف الب�ل�اد خا�ص���ة فيم���ا يتعل���ق
بال�سكن وال�سلة الوقودية".
و�أ�ضاف �أن "هناك جزءا من �أ�سباب ا�ستمرار
ارتفاع الت�ض���خم ال�ش���هري وال�سنوي تعود
لفق���دان العالقة بني االقت�ص���ادية املتينة بني
القطاع اخلا�ص والعام".
و�أ�ش���ار �إىل �أن "الت�ض���خم ظاهرة �سلبية يف
االقت�ص���اد العراق���ي وا�س���تمرار ت�ص���اعدها
�س���يعمق الفج���وة االقت�ص���ادية وي�س���بب

العمل تفر�ض �ضريبة � 5آالف دوالر
على متعهدي العمالة الآ�سيوية
 بغداد /وكاالت

ذكر وزير العمل وال�ش�ؤون االجتماعية ن�صار الربيعي �أن وزارته
قررت فر�ض �ضريبة قدرها � 5آالف دوالر على املواطن الذي يجلب
عمالة �آ�س���يوية وخا�ص���ة مدب���رات املن���ازل اللواتي ب���ات العراق
ي�ستخدمهن يف الآونة الأخرية .وقال الربيعي يف م�ؤمتر �صحفي
عقده يف القاهرة مع وزير القوى العاملة والهجرة امل�صري احمد
ح�س���ن الربعي بع���د مقابلة �أجراها م���ع رئي�س الوزراء امل�ص���ري
ع�صام �شرف �إن الذي يرغب بجلب عمالة �آ�سيوية ال بد �أن يخ�ضع

مب�ش���اكل كب�ي�رة ت����ؤدي �إىل انهي���ار بني���ة
االقت�صاد العراقي ما مل يتم معاجلتها ب�شكل
حقيقي".
وق���ال اخلب�ي�ر االقت�ص���ادي وع�ض���و يف
جمعية التجارة العربية بهاء الدين ال�شامي
لـ(�آكاني���وز) �إن "النم���و االقت�ص���ادي يف
العراق منو �ش���كلي وال ي�س���تند عل���ى �آليات
�ص���حيحة ب�س���بب ا�س���تمرار الفج���وة ب�ي�ن
ال�سيا�سية النقدية وال�سيا�سية املالية".
وبني �أن "بقاء ارتفاع الت�ض���خم من دون �أن
ي�ض���ع البنك املركزي ر�ؤية وا�ضحة وتفعيل
امل���ردودات املالية الداخلة وتو�س���يع مفهوم
العر����ض والطل���ب االقت�ص���اديني �سي�س���ب

لقوانني الوزارة حيث يتم ا�س���تقطاع مبال���غ مالية منه لكي يكون
هناك ت���وازن بني العمالة العراقية والأجنبية فن�س���بة البطالة يف
العراق تقدر بـ  %16ح�س���ب �إح�ص���ائيات الوزارة .وعن م�ضمون
املقابل���ة التي �أجريت مع رئي�س الوزراء امل�ص���ري ع�ص���ام �ش���رف
�أ�ض��� ــاف الربيع���ي انه مت حتديد زيـ���ارة له يف ال�ش���هر املقبل �إىل
العراق على �أن ت�س���ــبق زيارته جلنة فنية مكونة من وزارة املالية
واخلارجية والعمل وال�ش����ؤون االجتماعية امل�ص���رية لتجتمع مع
نظرياتها العراقية حلل م�شكلة الديون العراقية مل�صر.

مزيدا من االرتفاع الأمر الذي يربك العملية
االقت�صادية يف البالد".
و�أو�ض���ح �أن "ارتف���اع الق���درة ال�ش���رائية
للمواط���ن العراقي م���ن دون تفعي���ل النظام
ال�ض���ريبي العامل الرئي�س���ي �أمام ا�س���تمرار
م�ستويات الت�ضخم يف ارتفاع متزايد".
وكان���ت احلكوم���ة قد �أجلت العمل ب�إ�ص�ل�اح
امللف ال�ضريبي يف البالد حلني �إقرار قانون
التعريفة الكمركية.
وطالب البن���ك املركزي ،احلكوم���ة العراقية
ب�إج���راء �إ�ص�ل�احات وا�س���عة يف النظ���ام
ال�ض���ريبي وحت�س�ي�ن �أداء دائرة ال�ض���رائب
يف البالد.

 بغداد /وكاالت

املادة

ب�����ور������ص�����ة اال�����س����ع����ار

نوع املادة

الكمية

ال�سعر بالدينار

ال�سمنت العادي
ال�سمنت املقاوم
ال�سمنت االبي�ض
الرمل
احل�صى
الطابوق
�شي�ش  1/2اجن
كا�شي عراقي

 1طن
 1طن
 1طن
 15م3
 15م3
 4000طابوقة
 1طن
قطعة واحدة

160.000
175.000

205.000
400.000
350.000
800.000
700.000
1.000

 بغداد  /متابعة املدى االقت�صادي
قال����ت وزارة امل����وارد املائي����ة �إن منتدى ا�س����طنبول للمياه الذي ح�ض����رته  40دول����ة عاملية �أكد
�ضرورة اال�ستخدام الأمثل للمياه بني البلدان الإقليمية.
وق����ال مدير عام دائرة امل�ش����اريع علي ها�ش����م لوكالة كرد�س����تان للأنباء (�آكاني����وز) �إن "منتدى
ا�سطنبول للمياه �أكد �ضرورة اال�ستخدام الأمثل للمياه بني البلدان املتجاورة وبني حمافظات
البلد الواحد وخا�ص����ة يف مناطق ال�ش����رق الأو�س����ط �أو التي تعاين من جف����اف حاد" .وبد�أت
مطل����ع الأ�س����بوع اجل����اري �أعم����ال منتدى ا�س����طنبول املائ����ي الذي انته����ت �أعماله ر�س����ميا يوم
اخلمي�س املا�ض����ي .و�أ�ضاف ها�شم ان "املنتدى الذي �أقيم يف ا�سطنبول �أو�صى ب�ضرورة رفع
التن�س����يق بني الدول الإقليمية ملعاجلة �أزمة املياه و�إدارة املياه بال�ش����كل الأف�ض����ل يف م�شاريع
�إ�سرتاتيجية" .و�أعلنت وزارة املوارد املائية يف وقت �سابق �أن وفد ًا فني ًا �سيبحث مع اجلانب
الرتكي �آليات فنية لرفع م�ستوى من�سوب املياه الداخلة للعراق عرب نهري دجلة والفرات .
وتابع مدير عام دائرة امل�ش����اريع �أن "الوفد العراقي �أكد �ض����رورة قيام �س����وريا و�إيران وتركيا
برفع م�س����توى من�س����وب املياه الداخلة للعراق وحثها على توقيع اتفاقيات تراعى فيها ن�س����بة
احلاجة للمياه".
و�أ�ش����ار �إىل ان "جلنة التو�ص����يات يف منتدى ا�س����طنبول �أكدت على الدول املجتمعة �ض����رورة
�أجراء درا�سات �سنوية للمتغريات املناخية و�إعداد خطط تتنا�سب مع تلك املتغريات املناخية".
وك�ش����فت وزارة املوارد املائية يف اخلام�س من ال�ش����هر اجلاري و�ص����ول ن�سبة املياه �إىل %60
من االكتفاء الذاتي بعد �س����قوط موجة من الأمطار يف ني�س����ان�/أبريل املا�ضي .و�أعلنت وزارة
امل����وارد املائية عن �أنها طلبت من املجل�س الوزاري العربي للمياه لل�ض����غط على تركيا و�إيران
من خالل توقيع اتفاقيات دولية ل�ض����مان ح�ص����ة العراق الالزمة من املياه .ويرى خمت�ص����ون
ب�ش�����ؤون املياه ان �سيا�س����ية النظام ال�س����ابق املتمثل����ة بعدم دخول العراق م����ع دول جواره يف
اتفاقيات مائية دفعت هذه الدول �إىل ا�ستخدام �أ�ساليب �ضغط على احلكومة العراقية من اجل
حتقيق م�صالح هذه الدول يف العراق.
ويحمّل العراق ،تركيا و�س����وريا و�إيران م�س�����ؤولية نق�ص منا�س����يب مياه الأنه����ر الداخلة �إليه
ب�سبب �إقامتهم م�شاريع �أروائية وزراعية عليها.

التجاري���ة الرتكي���ة معه���ا" ،م�ش�ي�را اىل ان���ه "�س���يتم
الإعالن عن �أرقام دقيقة نهاية العام اجلاري".
ورجح اك�سوي قيام ال�شركات الرتكية التي ا�ضطرت
اىل مغ���ادرة ع���دد من بلدان منطقة ال�ش���رق االو�س���ط
نتيج���ة االنتفا�ض���ات ال�ش���عبية والتده���ور االمن���ي،
بتغي�ي�ر وجهتها اىل العراق قائال ان "هذه ال�ش���ركات
�س���تتجه نح���و الع���راق" ،منوه���ا اىل ان "هناك 820
�شركة تركية يف اقليم كرد�ستان العراق".

ا�سعار ال�سكائر َ
(كلو�ص)

ا�سعار اللحوم

�أ�ســـعـار املـــواد االن�شــائيــــة

منتدى �إقليمي� :ضرورة اال�ستخدام
الأمثل للمياه بني البلدان املتجاورة

م�س�ؤول تركي يتوقع زيادة اال�ستثمارات
الرتكية فـي العراق
توقع رئي�س جمل�س العمل الرتكي – العراقي ارجمند
اك�س���وي ،قيام ال�ش���ركات الرتكية التي ا�ض���طرت اىل
مغادرة عدد من بلدان منطقة ال�ش���رق الأو�سط نتيجة
االنتفا�ض���ات ال�ش���عبية والتده���ور الأمن���ي ،بتغي�ي�ر
وجهتها اىل العراق .وقال اك�س���وي لوكالة كرد�ستان
لالنب���اء (�آكانيوز) ان "االحداث التي ت�ش���هدها بع�ض
بلدان ال�شرق االو�سط اثر ب�شكل �سلبي على العالقات

جدول با�سعار الفواكه واخل�ضراوات
املــادة

ال�سعر
بالدينار

برتقال عراقي 1500
برتقال م�ستورد 1500
5000
ليمون عراقي
ليمون م�ستورد 1000
1000
رمان
1250
اللنكي
1500
تفاح
1500
موز
1250
نارجن

املــادة

ال�سعر
بالدينار

1000
خيار
1000
طماطة
1250
فلفل
1000
باذجنان
750
�شجر
ب�صل بانواعه 750
750
بطاطا
3000
باميا

 -1العراقية
دجاج
حلم
�سمك
 -2امل�ستوردة
حلم هندي
حلم هندي مراد
دجاج برازيلي
دجاج برازيلي مراد
افخاذ امريكي
دجاج كفيل
�سمك

الكمية

 1كغم
 1كغم
 1كغم
 1كغم
 1كغم
 1كغم
 1كغم
 1كغم
 1كغم
 1كغم

ا�سبني
بن
ميامي
غمدان
دفدوف
دنهل
َكلواز
جيتانز

ال�سعر

4.000
15.000
7.500
3.000
4.500
2.500
3.500
2.250
4.000
2.500

ا�ســعار امل ــواد الغ ــذائ ـي ــة

6.000
3.500

امل ـ ـ ــادة

4.000
3.750
10.500
16.000
5.750
7.500

�أ�سعار العمالت مقابل الدينار العراقي
العملة

يورو
دوالر امريكي
جنيه ا�سرتليني
ين ياباين
دينار كويتي
تومان ايراين

اخلا�صة بربنامج (اعادة اعمار العراق).
وجت���در الإ�ش���ارة اىل �أن الوالي���ات املتح���دة
االمريكي���ة ك�ش���فت عن �ص���رف ما مق���داره 180
ملي���ار دوالر عق���ب غزوه���ا للعراق ع���ام 2003
حتت ما ي�سمى برنامج �إعادة �إعمار العراق .
وق���ال ع�ض���و جلن���ة النزاه���ة ط�ل�ال خ�ض�ي�ر
الزوبعي بح�س���ب (الوكال���ة الإخبارية للأنباء)
� :إن اللجنة با�ش���رت بدرا�س���ة جمي���ع اجلوانب
املتعلقة يف هذا الربنامج،م�شري ًا اىل ان اللجنة
قد وجدت ان هنالك الكثري من الأموال ال�ضائعة
يف ه���ذا الربنام���ج ،مبين��� ًا ان يف الوقت نف�س���ه
يرف�ض اجلان���ب االمريكي الإف�ص���اح بالتحديد
عن الآلية اخلا�ص���ة ب�ص���رف الأموال املر�صودة
لهذا الربنامج.
و�أ�ض���اف ان اللجن���ة لديها خطة �س���يتم تنفيذها
لأج���ل احل�ص���ول عل���ى معلوم���ات ع���ن ه���ذا
الربنامج،الفت��� ًا اىل ان اللجن���ة قام���ت بتوجي���ه
كتب اىل دي���وان الرقابة املالية وبع�ض اجلهات
ذات العالقة لال�ستف�سار عن هذا املو�ضوع.
وبني الزوبعي ان هناك جلنة �ستخت�ص بالبحث
يف هذا امللف اخلطري حيث �س���يتم تقدمي جميع
الدرا�س���ات لطرحه���ا �أمام ال���ر�أي الع���ام ،م�ؤكد ًا
�سعي اللجنة اىل �ضرورة ا�ستعادة وا�ستح�صال
هذه الأموال يف حال وجودها مع �أي طرف كان
دون حتديد.
وكان م�ص���در يف وكال���ة �أمريكي���ة ملراقب���ة
احل�س���ابات تت���وىل مراجع���ة نفق���ات امليزاني���ة
يف الع���راق ق���ال �إن ملي���ارات ال���دوالرات التى
ر�صدتها الواليات املتحدة من اجل برامج �إعادة
الإعم���ار يف ه���ذا البل���د ذهب���ت �إدراج الري���اح،
وذلك ا�س���تنادا اىل �أكرث من  300تقرير ملراقبي
احل�سابات الأمريكيني.
ونقل���ت وكالة (ا�سو�ش���يتد بري�س) عن امل�ص���در
قول���ه �إن من بني هذه امل�ش���اريع اخلا�س���رة على
وجه اخل�ص���و�ص ت�شييد �سجن �شمال العا�صمة
بغ���داد كل���ف زه���اء  40ملي���ون دوالر،علم���ا ان
ال�سجن بقي فارغ ًا.
و�أ�ض���اف انه مت ر�ص���د مبلغ  165مليون دوالر
لإن�شاء م�ست�ش���فى للأطفال مل يتم تد�شينه حتى
الآن ،باال�ضافة اىل م�شروع بناء منظومة تنقية
املياه يف مدينة الفلوجة ،مما تطلب  100مليون
دوالر ،ويتج���اوز ه���ذا املبلغ � 3أ�ض���عاف تكلفة
امل�ش���روع الأ�ص���لية،علما ان املياه ال�ص���ناعية ال
تزال ت�س���يل يف �ش���وارع املدينة ،ح�سبما �أكدت
الوكالة.
وت�ش�ي�ر (ا�سو�ش���يتد بري����س) اىل ان �إجم���ايل
املبل���غ ال���ذي مت تبذي���ره م���ن اجل حتقي���ق هذه
الربام���ج قد قدر ب���ـ 5ملي���ارات دوالر من اموال
دافعي ال�ضرائب االمريكيني.
وا�ش���ار اىل ان هذه املعطيات مل ت�ش���مل تكاليف
برام���ج �ض���مان االمن،مم���ا يعن���ي ان املبال���غ
احلقيقي���ة الت���ي مت تبذيره���ا تتج���اوز االرق���ام
املذكورة،وحتى امل�ش���اريع الت���ى مت اجنازها ال
حتقق اهدافها بالكامل .

ال�سعر
بالدينار

العملة

ال�سعر
بالدينار

1460
1180
1860
15
3900

دينار اردين
ريال �سعودي
درهم اماراتي
لرية �سوري
لرية لبنانية

1600
340
360
23
1

الكمية

طحني �صفر عراقي  50كغم
 50كغم
طحني �صفر
اماراتي
 50كغم
رز عنرب عراقي
 50كغم
رز امريكي
 39كغم
رز هندي
 15كغم
دهن طعام
 1لرت
زيت
 50كغم
�سكر
 1كغم
�شاي
 4/1كغم
�شاي الوزة
 4/1كغم
�شاي تفاحة
 4/1كغم
�شاي عطور
 1كغم
معجون طماطة

ال�سعر
بالدينار
60.000
55.000
65.000
23.000
47.000
20.000
2.500
65.000
5.000
1.500
1500
1500
2500

