
ك�ش��فت وزارة النقل، عن توجيهها دع��وات اىل ال�رشكات االجنبية 
خ��الل االي��ام املقبلة، لال�ش��تثمار يف مين��اء الفاو الكب��ر، وفيما 
رّجحت البدء ت�شغيل ميناء الفاو الكبر ب�شكل كامل خالل العامني 
املقبلني، ك�ش��فت ال�رشكة العام��ة للموانئ العراقي��ة عزمها زيادة 
اأر�شفته��ا اإىل 83 ر�شيف��ًا حتى ع��ام 2018، موؤك��دة اأن خطتها 
تت�شمن اإقامة تلك االأر�شفة عن طريق اال�شتثمار وبنظام الت�شغيل 
امل�ش��رك، وق��ال وزي��ر النقل عب��د احل�ش��ني عبطان، عل��ى هام�ش 
زيارته اىل ميناء ام ق�رش، اإن وزارة النقل �شتعقد موؤمتراً يف مطار 
بغ��داد الدويل خالل االيام املقبلة لالإع��الن عن فر�ش ا�شتثمارية 
لل���رشكات االجنبي��ة لتنفيذ م�شاريع يف ميناء الف��او الكبر وبناء 
االر�شف��ة ، مبين��ًا اأن ه��ذه اخلطوة ج��اءت، ب�شب��ب التق�شف وعدم 

ال�شيولة املالية الذي اأثر يف تنفيذ م�رشوع كا�رش االمواج.
واأ�ش��اف عبطان، اأن م�رشوع كا�رش االم��واج وب�شبب عدم ال�شيولة 
والتخ�شي�ش��ات املالي��ة مل ي���رش ب�شكل م�شتمر لذل��ك �شنتوجه اىل 
دعوة ال�رشكات االجنبية ومنحها فر�ش لبناء ار�شفة ميناء الفاو 
باأ�شل��وب العمل االآجل هو الطري��ق االف�شل، مرجحًا اأن يتم ت�شغيل 

ميناء الفاو الكبر خالل العامني املقبلني.
واأ�ش��ار وزي��ر النق��ل، اىل اأن املوان��ئ العراقية بحاج��ة اىل تطوير 
لرتق��ي اىل م�شت��وى موان��ئ دول املنطقة، موؤك��داً اأن وزارة النقل 
ت�شع��ى اىل اأن تكون املوانئ العراقية االوىل يف املنطقة من خالل 

تاأهيلها ومواكبة التطور كما �شهدته دول املنطقة.
وكان��ت ال�رشك��ة العام��ة للموان��ئ العراقي��ة اعلن��ت، الثالث��اء14 
حزي��ران 2016، ع��ن اجناز 97 من كا�رش االأم��واج ال�رشقي و37 
م��ن نظ��ره الغرب��ي �شمن م���رشوع ميناء الف��او الكب��ر، جنوبي 

حمافظ��ة الب�رشة، واأك��دت اأن االأزم��ة املالية حتول دون 
تنفي��ذ البنى التحتي��ة للم�رشوع، وفيما 

عزت ا�شب��اب عزوف 

ال�رشكات االجنبية ع��ن تنفيذه اإىل كلفته العالية، ا�شتبعدت وجود 
تدخ��ل اإقليم��ي الإعاق��ة امل���رشوع. ويق��ول اخلبر البح��ري كاظم 
فنج��ان احلمامي اإن "االأجيال الالحق��ة من العراقيني �شوف تثني 
عل��ى كل اجلهود التي بذلت من اأجل بناء مين��اء الفاو الكبر نظراً 
الأهميت��ه االإ�شراتيجية الكبرة يف احلا�رش وامل�شتقبل"، مبينًا اأن 
"امليناء من املتوقع اأن يلبي تطلعات العراق االقت�شادية بحلول 
عام 2025، وتكمن اأهمية امليناء يف موقعه املتميز على خارطة 
خطوط النق��ل البحري، فهو يتو�شط قارات اآ�شي��ا واأفريقيا واأوربا، 
وبالت��ايل �شيعيد اىل الدنيا حكاي��ة موانئ الب�رشة التي كانت تعد 
ج���رشاً للع��امل القدمي ومنف��ذاً للتوا�شل ب��ني احل�ش��ارات". ويلفت 
احلمام��ي ال��ذي كان معاون��ًا ملدير ع��ام ال�رشكة العام��ة ملوانئ 
الع��راق، ويعم��ل منذ اأكرث من ثالث��ني عامًا مر�شداً بحري��ًا، اىل اأن 
"مين��اء الفاو الكبر م��ن امل�شتبعد اأن يوؤدي اىل خلق م�شاكل يف 
امل�شتقب��ل مع دول اجلوار املت�شاطئة مع العراق، وذلك الن امليناء 
يتو�ش��ط املي��اه االإقليمية العراقي��ة الفا�شلة بني احل��دود البحرية 
االإيراني��ة واحل��دود البحري��ة الكويتية"، م�شيف��ًا اأن "امليناء يبعد 
ع��ن املي��اه االإقليمية الكويتية ما اليقل ع��ن 20 مياًل بحريًا، كما 
يق��ع على بعد ع���رشة اأميال بحرية عن املي��اه االإيرانية، وبالتايل 

لن يتقاطع مع اخلطوط املالحية املت�شابكة يف حو�ش اخلليج".
وكان م�ش��در يف مين��اء الف��او الكبر ك�شف يف ال���29 من كانون 
االأول 2015 املن���رشم، ع��ن انهي��ار جزئ��ي يف كا���رش االأم��واج 
ال�رشق��ي مبين��اء الفاو الكب��ر املطل على اخللي��ج العربي، جنوبي 

الب���رشة، ويف حني عدته �رشكة املوانئ اأمراً طبيعيًا، اأكدت 
العمل على اإع��ادة ت�شحيحه ح�شب العقد 

املربم مع املقاول.

وكان النائ��ب ع��ن حمافظ��ة الب���رشة ح�ش��ن خالط��ي قد اك��د اأن 
وزارة النق��ل �شتط��رح مين��اء الف��او الكب��ر لال�شتثم��ار ب�شبب قلة 
التخ�شي�ش��ات امل��ايل، مرجح��ا اأن يكتم��ل امل���رشوع يف نهاي��ة 
الع��ام 2025. وق��ال ح�ش��ن خالط��ي اإن “العمل م��ازال متوا�شال 
يف عملي��ات بن��اء مين��اء الف��او الكب��ر بع��د اجناز مرحل��ة كا�رش 
االمواج بن�شبة %10”، الفتا اإىل اأن “وزارة النقل �شتطرح امليناء 

لال�شتثمار ب�شبب قلة االموال املخ�ش�شة لت�شيد هذا امل�رشوع”.
وتابع خالطي اأن “هذا امليناء بحاجة اإىل اموال طائلة وفق اخلط 
الت��ي و�شعت من اجل اكماله ب�شكل نهائ��ي �شتنتهي عام 2025، 
لك��ن تنته��ي املرحل��ة االوىل ع��ام ″2020، مبين��ا ان “املرحلة 
االوىل تتمث��ل يف ت�شي��د من�ش��ات لت�شدي��ر النفط وموق��ع للقيادة 
البحري��ة “. يذكر اأن وزير النق��ل باقر جرب الزبيدي اأعلن يف ال�24 
من كانون االأول 2015 املن�رشم، عن اإحالة تنفيذ م�رشوع ميناء 
الف��او اإىل �رشك��ة الب�رشة القاب�شة، واأك��د تخفي�ش مبلغ امل�رشوع 
اإىل ملي��ار وث��الث مئة مليون دوالر، يف ح��ني بّينت اإدارة الب�رشة 
اأن ال�رشكة املنفذة للم�رشوع �شتطرح 51 من اأ�شهم قيمة امل�رشوع 
عل��ى �ش��كان املحافظ��ة. ب��دوره ق��ال مدير اإع��الم ال�رشك��ة اأمنار 
ال�ش��ايف، اإن م�شاري��ع تطوير املوان��ئ اجلنوبية م�شتم��رة ال�شيما 

ب�شاأن زيادة عدد اأر�شفتها اإىل 83 حتى عام 2018 املقبل، 
م�ش��راً اإىل اأن الع��راق ميتل��ك 48 ر�شيف��ًا 

ل���35  ويحت��اج  حالي��ًا 
اآخر.
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ارتفع موؤ�رش نيكي القيا�شي يف بداية 
التعامل يف بور�ش��ة طوكيو لالأوراق 

املالية يوم االثنني.
اإىل  املئ��ة  يف   1.53 نيك��ي  و�شع��د 
15839.06 نقط��ة يف ح��ني ارتفع 
موؤ���رش توبك�ش االأو�ش��ع نطاقا 1.52 

يف املئة اإىل 1269.81 نقطة.

ق��ال تقرير �شادر ع��ن بنك الكويت 
اأ�ش��واق ال���رشف  اأداء  اإن  الوطن��ي، 
كان  املا�ش��ي  االأ�شب��وع  االأجنب��ي 
مرتبطًا باأربع��ة اجتماعات للبنوك 
املركزية ورد فعلها على اال�شتفتاء 

الربيطاين الو�شيك.
تلق��ى  ال��ذي  التقري��ر  واأو�ش��ح 
يك��ن  مل  اأن��ه  ن�شخت��ه،  "مبا���رش" 
البن��وك  تخت��ار  اأن  املفاج��ئ  م��ن 
االأمريكي��ة واليابانية وال�شوي�رشية 
والربيطاني��ة اأن تبق��ي �شيا�شاته��ا 
عل��ى حاله��ا خوف��ًا م��ن اأن تك��ون 
نتيج��ة اال�شتفت��اء الراج��ع عما مت 

اعتماده من �شيا�شات.
وتطرق التقرير اإىل اال�شارات القوية 
الت��ي اأر�شلته��ا اللجن��ة الفيدرالي��ة 
لل�ش��وق املفت��وح يف اآخ��ر اجتماع 
لها باأنه��ا على ا�شتع��داد للت�رشف 
يف يوني��و اإذا م��ا كان��ت البيان��ات 

متما�شية مع النمو.

اأنه��ى املوؤ���رش العام ل�ش��وق العراق 
ل��الأوراق املالي��ة تعام��الت اأم���ش، 
رابح��ًا   0.23% ن�شبت��ه  بارتف��اع 
خ�شائ��ره  معو�ش��ًا  نقط��ة،   1.15
بجل�شة اخلمي�ش، لي�شل اإىل م�شتوى 

505.61 نقطة.
ودعم املوؤ�رش العراقي ارتفاع 3 من 
اأ�شهم قطاع امل�شارف يف مقدمتها 
 6.25% بن�شب��ة  باب��ل  م���رشف 

ت�شدر بها االأ�شهم الرابحة اليوم.
وارتفع��ت اأ�شعار 5 م��ن اأ�شهم قطاع 
الفن��ادق يف مقدمتها �ش��د املو�شل 
بن�شب��ة %4.23، وحد م��ن ارتفاع 
القط��اع تراجع �شهميه فن��دق بابل 
 0.93% بن�ش��ب  اآ�ش��ور  وفن��دق 

و%0.68 على الرتيب.

الموانئ تعتزم زيادة عدد أرصفتها إلى 83.. 

النقل تتوقع تشغيل ميناء الفاو خالل عامين وخبراء 
يشيدون بأهميته االستراتيجية 

 )الجورنال( تكشف عنها.. 

36 تريليون دينار خسائر العراق المالية من جراء االعمال االرهابية
 

وافاد موقع ر�شمي ان الوزارة لفتت اىل فقدان " 
36 تريليون دينار"، لكن مل تو�شح كيف فقدت 

تلك االموال.
وتوؤكد ال��وزارة، ان 61 باملئة من تلك اخل�شائر 
حدث��ت بع��د احت��الل تنظي��م "داع���ش" بع���ش 
املناط��ق، م�شتبعدة ق��درة احلكومة على متويل 
حمل��ة "االعم��ار" يف ظ��ل االزمة املالي��ة التي 

يعي�شها العراق ب�شبب انخفا�ش ا�شعار النفط.
وت�ش��ع احلكوم��ة اآمالها على "�شن��دوق اعادة 
اعمار املناط��ق املت�رشرة" م��ن اجل احل�شول 
عل��ى "تربع��ات" م��ن ال��دول املانح��ة، فيم��ا 
�شتك��ون االولوي��ة للم�شاريع اخلدمي��ة املتعلقة 

بحياة املواطنني.
يف ه��ذه االثن��اء حتدث��ت م�ش��ادر يف االمان��ة 
العامة ملجل�ش الوزراء، عن ايداع 30 مليارا يف 
ح�ش��اب �شندوق اعمار حمافظة االنبار، موؤكدة 
اأن تلك االموال بعد ان مت �رشفها، مل يالحظ اي 

اأثر لها على االر�ش الواقع.
و�شكل��ت احلكوم��ة يف ايلول من الع��ام 2014 
م��ن  املح��ررة  للمناط��ق  خا�ش��ا  �شندوق��ا 
"داع�ش"، وخ�ش�شت 500 مليار دينار كدفعة 
اوىل. وتراأ���ش ال�شن��دوق الدكت��ور عب��د البا�شط 
ترك��ي، حمافظ البن��ك املرك��زي ورئي�ش ديوان 
الرقابة املالي��ة �شابقا. وي�ش��م ال�شندوق عددا 

من الوزارات يف مقدمتها وزارة التخطيط.
ويعي���ش الع��راق ازمة اقت�شادي��ة خانقة ب�شبب 
نق���ش ال�شيولة وتاأكيدات احلكوم��ة املتوا�شلة 
ب���رشورة التق�ش��ف وتقليل االنف��اق احلكومي، 
فيم��ا يواج��ه البل��د حرب��ا م�شتمرة م��ع تنظيم 

)داع�ش( ت�شتنزف طاقاته املالية ب�شكل كبر.
التخطي��ط،  وبح�ش��ب تقري��ر �ش��در ع��ن وزارة 
موؤخ��را، ت�شلم��ت )اجلورن��ال( ن�شخ��ة من��ه، ان 
الت��ي دمرها  الوزارات  "حج��م مبالغ بناي��ات 
العن��ف ه��ي )خم�ش��ة وثالثني تريلي��ون وواحد 
وع�رشي��ن ملي��ارا واربعمائة واربع��ة وع�رشين 
ملي��ون دين��ار، فيما بلغ حج��م خ�شائر اجلهات 
غ��ر املرتبطة ب��وزارة ه��ي ابني��ة املحافظات 
واالدارات املحلي��ة، تريلي��ون و�شتمائ��ة وواحد 
و�شبعني مليارا وثالثة وثالثني مليون دينار(". 

ويق��ول التقرير، اإن "موؤ�ش�ش��ات حكومية قدمت 
اح�شائي��ات ع��ن النق��د املايل ال��ذي فقدته وال 
يع��رف له اث��ر ومل ي�شرج��ع منه �ش��يء مببالغ 
جتاوزت تريليونا واربعمائة وثمانية واربعني 

مليار دينار".
يف الوق��ت نف�ش��ه، ي�شتغرب الكات��ب واالعالمي 
قي���ش ح�ش��ن، من ع��دم تو�شي��ح كيفي��ة فقدان 
تلك االموال يف تقري��ر وزارة التخطيط، بالقول 
ان "االم��وال الت��ي فق��دت! تع��ادل كل اخل�شائر 
التي خلفها العن��ف واالرهاب على املحافظات 

واالدارات املحلية والهيئات".
ويت�ش��اءل ح�ش��ن يف حديث ل��� "و�شائل اعالم " 
ام���ش، "اذا ا�شتطعن��ا ان نح�ش��ي االم��وال التي 
فق��دت فه��ل ميك��ن ان نح�شي االم��وال التي مل 
تفق��د ب��ل ذهبت ع��رب عق��ود ف�ش��اد و�رشقة اىل 
جي��وب ال���رشاق؟"، م�شيف��ا "يف اللحظ��ة التي 
يح��رق فيها االرهاب��ي اج�شاد النا���ش االبرياء 
وابنيتهم، هناك ل�ش ميد يده اىل جيوب القتلى 

لي�رشق مالهم وهم ينازعون املوت".
الهن��داوي،  الزه��رة  عب��د  يق��ول  جانب��ه،  م��ن 
املتح��دث با�ش��م وزارة التخطي��ط، يف ات�ش��ال 

م��ع )اجلورنال( ال�شبت، ان "التق�شي عن كيفية 
�شياع تلك االموال يق��ع على عاتق املوؤ�ش�شات 
احلكومي��ة املعني��ة به��ا، ا�شاف��ة اىل االأجهزة 
الق�شائي��ة والرقابي��ة"، م�ش��راً اىل اأن "اجلهاز 
املرك��زي لالإح�ش��اء يف ال��وزارة ينف��ذ امل�شوح 

ب�شكل فني، بعيداً عن اي ظروف اخرى".
وي�شي��ف ان "تقرير ال��وزارة يتحدث عن الكلفة 
الكلي��ة حلج��م اال���رشار الناجمة ع��ن االعمال 
االرهابي��ة يف موؤ�ش�ش��ات للدول��ة كاف��ة للم��دة 
"الن�شب��ة  ان  اىل  م�ش��را   ،"2016  _2004
االكرب من اال�رشار كانت بعد ظهور داع�ش عام 
2014، اذ و�شلت 61 يف املائة باملقارنة مع 

فرة ما قبل 2014".
وبح�شب الهن��داوي، فان "حج��م اال�رشار لهذه 
الف��رة بل��غ 29 ترلي��ون دين��ار مقاب��ل )7.8( 
ترلي��ون دين��ار خ��الل امل��دة م��ن 2004 اىل 
"امكانية  2014"، م�شتعب��دا يف الوق��ت نف�شه 
احلكوم��ة متوي��ل حمل��ة املناطق املح��ررة من 

موازنة الدولة يف ظل االزمة املالية احلالية".
يع��د  التقري��ر  "ه��ذا  ان  اىل  الهن��داوي  وي�ش��ر 
املانح��ة  ال��دول  موؤمت��ر  عق��د  متطلب��ات  م��ن 

الت��ي طالب��ت بتقدمي تقري��ر مف�ش��ل عن حجم 
اال���رشار املوجودة". وبح�ش��ب املتحدث با�شم 
ال��وزارة، ف��ان "احلكومة ت�ش��ع كل اآمالها على 
�شن��دوق اعادة اعمار املناط��ق املت�رشرة، من 
اأج��ل احل�شول على مبالغ مالي��ة الإعادة اعمار 
املناط��ق املت���رشرة"، الفت��ًا اىل ان "االولوية 
مقدمته��ا  يف  اخلدمي��ة  للقطاع��ات  �شتك��ون 
م�شاري��ع امل��اء واملجاري والكهرب��اء والطرق، 

من اجل اعادة اال�شتقرار اىل تلك املناطق".
ي�ش��ار اىل اأن �شن��دوق اإع��ادة اإعم��ار املناط��ق 
املت���رشرة م��ن العملي��ات االإرهابي��ة اأعلن يف 
وقت ما�ش ت�شكيل اأربع جلان ملتابعة ودرا�شة 
اخلطط املعني��ة مبوؤمتر املانح��ني الذي �شيعقد 
يف العا�شم��ة االردنية عم��ان، واأكد وجود دعم 
حكومي لعق��د املوؤمتر، فيما اأ�ش��ار اإىل مناق�شة 
العرو���ش املقدمة اإىل اللجن��ة التح�شرية. يف 
ال�شياق ذاته يق��ول عيد الكربويل، ع�شو جمل�ش 
حمافظة االنبار، يف ت�رشيح �شحفي ان "ن�شبة 
اال���رشار يف املناط��ق املح��ررة م��ن حمافظة 
االنب��ار، بلغ��ت 80 باملئة، با�شتثن��اء املناطق 

التي حتررت موؤخرا"

 ت�شري تقديرات وزارة 
التخطيط اىل جتاوز 
خ�شائر العراق املالية 

حاجز 36 تريليون دينار، 
للفرتة من 2003 اىل 

االعمال  ب�شبب   ،2016
االرهابية التي تعر�شت 

لها موؤ�ش�شات الدولة كافة 
وتلك التي تتبع للقطاع 

اخلا�ص.

يغداد ــ خاص

خاص

بغداد ــ متابعة

المــواد

المــواد

الغذائية

االنشائية

رز كيلو غرام  

حمص كيلو غرام

فاصولياء يابسة كيلو غرام

لوبياء كيلو غرام

عدس كيلو غرام

سكر كيلو غرام

معجون طماطه 830غرام

شاي ليبتون 450 غرام

شاي حصه كيلو غرام

زيت مستوردلتر واحد

طبقه بيض مستورد

حديد تسليح مستورد 
لكافة القياسات

حديد تسليح مستورد 
قياس 12  ملم

حديد تسليح مستورد 
قياس 16  ملم تركي

حديد تسليح مستورد 
قياس 16  ملم اوكراني

حديد زاوية مستورد 
قياس دون 50 ملم

حديد زاوية عراقي  
قياس كافة القياسات

حديد راسطه كافة 
القياسات مستورد

حديد ساقية عراقي

سيت حمام ابيض 
موديل انتيك /تركي

سيت حمام ملون 
موديل انتيك /تركي

سيت حمام مشجر 
موديل انتيك /تركي

ابواب جاهزه داخليه

ابواب جاهزه خارجية 
مختلفة المناشئ

طخم حمام اردني /
موديل سان ريمو

طخم حمام اردني / 
ابيض وملون  ايكو

طخم حمام تركي 
)نارين ( بدون بانيو

طخم خالطات كامل  
موديل لونا

خالطات مغسله 
جسري لبناني

خالط سنك لبناني

خالط بانيو عمودي 
لبناني 

سيراميك ارضيات 
زنوبيا

طن

طن

طن

طن

طن

طن

طن

طن

سيت

سيت

سيت

عدد

عدد

طخم

طخم

طخم

طخم

طخم

طخم

طخم 

م 2

1000
1350
1100
3000
2000
1500
2500
3000
2500
2350
4500

470000

450000

440000

470000

510000

250000

500000

500000

157000

160000

170000

70000

150000

25000

210000

250000

50000

15000

11500

20000

4300

حركة 
الطائرات
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دبي نيودلهي لندن - مالمو قوانغشتو   عماندبيمشهد طهران دوحةزاهدان بيروت اربيل عمانصبيحةالشارقة بصرة 

الرحلة 

المدينة

10:40 10:0017:30 16:00 10:3010:5015:00 14:40 15:5020:0011:00 14:30 16:4512:1017:0009:00 وقت المغادرة

11:10 08:1509:5019:00 12:00 09:0013:5019:00 10:30 14:5011:3015:20 18:10 09:4010:0019:00 وقت القدوم


