
�أم�س  �لنو�ب،  جمل�س  يف  �ملالية  �للجنة  ��ضت�ضافت 
�لعي�ضى،  �ل��رز�ق  عبد  وكالة  �ملالية  وزي��ر  �لأح��د، 
وم�ضوؤويل �لوز�رة للتد�ول يف تنفيذ قانون �ملو�زنة 

و�لتعرفة �لكمركية و�ير�د�ت �ملنافذ �حلدودية.
�لجتماع  �أن  ل�)�جلورنال(،  م�ضدر  �أكد  حني  ويف 
�أحد  ت�ضاءل  خا�س،  ب�ضكل  �لرو�تب  ملف  �إىل  تطرق 
�لوزير  ت�رصيحات  تناق�س  عن  �حلا�رصين،  �لنو�ب 
بخ�ضو�س هذ� �مللف قبل وبعد ت�ضنمه وز�رة �ملالية 
�ملت�ضائمة  �ل��وزي��ر  ت�رصيحات  �أن  مبينًا  وك��ال��ة، 
توّقع من خاللها  دقيقة  معلومات غري  �نطلقت من 
�لرو�تب،  �لدويل وتاأثري ذلك يف  �لبنك  تعرث قرو�س 
�إذ رجح �لعي�ضى بو�ضفه وزير �لتعليم �لعايل و�لبحث 
رو�تب  ت�ضديد  تلكوؤ  �لثاين،  كانون   16 يف  �لعلمي، 

�لتدري�ضني يف �آخر ثالثة ��ضهر من �لعام �حلايل.
�لوز�ر�ت و�جلهات  �ن رو�تب  �ملالية،  و�أكدت وز�رة 
 ،2017 غري �ملرتبطة بوز�رة موؤّمنة بالكامل لعام 
ملعاجلة  ثابتة  بخطى  ت�ضري  �ن��ه��ا  �ىل  م�ضرية 
على  �لر�هنة  �لزمة  تد�عيات 
وف�����������ق 

برنامج مدرو�س �لبعاد.
�نطون  جميل  با�ضم  �لق��ت�����ض��ادي  �خل��ب��ري  وق���ال 
من  تاأتي  �لدولة  موظفي  "رو�تب  �إن  ل�)�جلورنال(، 
�أ�ضتبعد تاأثر رو�تب موظفي  �ير�د�ت �لنفط، لذ� فاإين 
�لدولية  �لقرو�س  دف��ع  تاأخر  نتيجة  �ضلبا  �لدولة 

للعر�ق". 
لي�س  ت�رصف  �لدولية  �لقرو�س  "مبالغ  �أن  و�أ�ضاف 
لع��ادة  ت�رصف  و�من��ا  �حلكومة  ترغب  م��ا  ح�ضب 
�لجتماعية  وللحماية  �ملدمرة  �ملحررة  �ملناطق 
�لعر�ق �ضت�رصف  �لتموينية وعندما يلتزم  و�لبطاقة 
لهذه  مر�جعة  وهناك  معينة  بن�ضب  ولكن  �ملبالغ 
ت�ضديد  على  �ضلبا  �لقرو�س  تاثر  م�ضتبعد�   ، �ملبالغ 

رو�تب موظفي �لدولة للعام �حلايل".
مبيعات  من  تاتي  �لدولة  موظفي  "رو�تب  �ن  وبني 
�ن  مبينا  و��ضعاره  �لنفط  و�نتاج  �ل�ضهرية  �لنفط 
�ملو�زنة  يف  �لو�حد  للربميل  دولر�   42 �ضعر  و�ضع 
يوؤكد وجود فائ�س يف �ير�د�ت �لنفط ميكن �ن تغطي 

عجز �ملو�زنة".
وكانت وز�رة �ملالية، �كدت تاأمني �لرو�تب بالكامل 
معاجلة  يف  ثابتة  بخطو�ت  2017.و�ل�ضري  لعام 
برنامج مدرو�س  �لر�هنة على وفق  �لزمة  تد�عيات 
�لير�د�ت  م�ضاحة  تقدير  على  يعتمد  �لبعاد 
�ل�ضنوي".  �لنفاق  وحجم 

�ل���وز�ر�ت  رو�ت���ب  �أن  تاأكيدها  �ل����وز�رة  وج���ددت 
بالكامل  موؤمنة  ب��وز�رة  �ملرتبطة  غري  و�جلهات 
كل  تغطي  �لحت��ادي��ة  �مل��و�زن��ة  و�أن   2017 لعام 

�لحتياجات �ل�ضا�ضية جلميع قطاعات �لدولة".
�ملا�ضي  �لأول  كانون  يف  �أقر  �ل��دويل  �لبنك  وكان 
دولر،  مليون  و485  مليار  قيمته  جديد�ً  قر�ضًا 
�نخفا�س  مو�جهة  يف  �لعر�ق  �قت�ضاد  مل�ضاعدة 
�أ�ضعار �لنفط و�أعباء تكلفة �حلرب �ضد د�ع�س لي�ضل 
3.4 مليار�ت  �إىل نحو  �إجمايل �لدعم �ملقدم لبغد�د 

دولر.
وقالت وز�رة �ملالية، يف بيان، �إن "رو�تب �لوز�ر�ت 
و�جلهات غري �ملرتبطة بوز�رة موؤمنة بالكامل لعام 
2017"، مبيًنا �أن "�ملو�زنة �لحتادية تغطي جميع 

�لحتياجات �ل�ضا�ضية جلميع قطاعات �لدولة".
و��ضافت �لوز�رة �نها "ملتزمة مبنهجها يف مو�جهة 

�لتطور�ت �لقت�ضادية".
معاجلة  يف  ثابتة  بخطو�ت  "ت�ضري  �نها  �ىل  م�ضرية 
�لر�هنة على وفق برنامج مدرو�س  تد�عيات �لزمة 
�لير�د�ت وحجم  م�ضاحة  تقدير  على  يعتمد  �لبعاد 

�لنفاق �ل�ضنوي".
و��ضت�ضافت �للجنة �ملالية يف جمل�س �لنو�ب، وزير 
�ملالية وكالة عبد �لرز�ق �لعي�ضى ، وم�ضوؤويل �لوز�رة 
للتد�ول يف تنفيذ قانون �ملو�زنة و�لتعرفة �لكمركية 

و�ير�د�ت �ملنافذ �حلدودية.
�لأرب��ع��اء  �ضوت،  �ل��ن��و�ب  جمل�س  وك��ان 
�لأول  ك���ان���ون   7(

�ملالية  �مل��و�زن��ة  قانون  م�رصوع  على   ،)2016
�لعامة ل�ضنة 2017.

عبد  �لعلمي  و�لبحث  �لعايل  �لتعليم  وزي��ر  ورج��ح 
ت�ضديد رو�تب  تلكوؤ  �ضابق،  �لعي�ضى، يف وقت  �لرز�ق 
�لعام  من  �لأخ��رية  �لثالثة  �ل�ضهر  يف  �لتدري�ضني 
يف  ت�ضمينها  مت  �لطلبة  منحة  �أن  مبينا  �حل��ايل، 

مو�زنة 2017.
�ضمن  لدينا  �لتي  "�ملوؤ�رص�ت  �إن  �لعي�ضى،  وق��ال 
�ل�ضهر  �أن  �حتمالية  �ىل  ت�ضري   2017 عام  مو�زنة 
ت�ضديد  عملية  يف  م�ضكلة  �ضت�ضهد  �لخ��رية  �لثالثة 

رو�تب �لتدري�ضيني".
�ملبالغ  و�ضعت  "�لوز�رة  �أن  وقتها،  �لعي�ضى  وذكر 
�ملخ�ض�ضة ملنحة �لطلبة �ضمن مو�زنة �لعام �حلايل 
"�لو�ضع  �أن  ذ�ت��ه  �لوقت  يف  م�ضتدركا   ،"2017
�أحد  �ملالية  و�ل�ضيولة  للعر�ق  �ل�ضعب  �لقت�ضادي 

�أبرز �ملعوقات لتمويلنا من قبل وز�رة �ملالية".
من  عليها  �حل�ضول  �لتي مت  "�ملبالغ  �أن  �ىل  و�أ�ضار 
خالل  قليلة  كانت  باملنحة  �خلا�ضة  �ملالية  وز�رة 
�ل�ضيولة �ملالية"، موؤكد�  �لعام �ملا�ضي لعدم وجود 
�أنه "�ضيتم �ل�ضغط على �ملالية للح�ضول على �ملنحة 

ليتم ت�ضليمها للطلبة".
وكان جمل�س �لنو�ب �ضوت، يف عام 2012 بجل�ضته 
�ل�12 من �لف�ضل �لت�رصيعي �لأول لل�ضنة �لت�رصيعية 
�لثالثة، على م�رصوع قانون منحة طلبة �جلامعات 
�ملالية  �لزمة  �ن  �ل  �حلكومية،  �لعر�قية  و�ملعاهد 
�نخفا�س  نتيجة   2014 ع��ام  يف  ح��دث��ت  �ل��ت��ي 
��ضعار �لنفط �دت �ىل �لتلكوؤ يف توزيعها بالرغم من 

ت�ضمينها يف �ملو�زنات �لعامة.

التخطيط: معدل النمو السكاني 
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إنجاز مشروعي معمل غاز السماوة 
وجسر الصدور الكونكريتي

العبادي يؤكد أهمية العمل إلنجاز مشاريع 
الماء والصرف الصحي

الطاقة النيابية تهدد بإجراءات إذا لم 
تتريث الكهرباء بالخصخصة

دع��ا  �مل�ضت�ض��ار �لقت�ض��ادي �ضم��ري �لن�ض��ريي، �إىل متك��ني دور �لنت��اج 
�لوطن��ي لالحالل ب��دل عن �لنت��اج �مل�ضتورد بالغلب �لع��م من منا�ضئ 
رديئ��ة وبنوعي��ات غري خا�ضع��ة لل�ضيط��رة �لنوعية و�ملو��ضف��ة �لعر�قية 
و�لتعرف��ة �لكمركي��ة، حمذر� من ��ضتم��ر�ر �غر�ق �ل�ض��وق �لعر�قي بب�ضائع 

غري �رصورية و��ضتهالكية.
و�أ�ض��ار �لن�ض��ريي، �إىل �أنه "وردت يف مو�زن��ة 2017 و�لتي �قرها جمل�س 
�لن��و�ب �لعر�قي ن�ضو�س بدعم وحماية �لنتاج �لوطني و�لز�م �ملوؤ�ض�ضات 

�حلكومية ب�رص�ء منتجاته من �جلهات �ملحلية �ملنتجة".
وتاب��ع �لن���رصي، لك��ي ل يك��ون ه��ذ �لدعم جم��رد ن�ضو���س يف �ملو�زنة 
وحرب�ً على ورق ندعو �جلهات �حلكومية �ملعنية �إىل و�ضع �ليات وو�ضائل 

تنفيذية ملا ورد يف �ملو�زنه وفقا ملا ياأتي:
-1هيكل��ة وخ�ضخ�ض��ة �ل�ضناع��ات �حلكومي��ة �لت��ي كان��ت تعم��ل قبل 

2003،على �ن تتم �د�رتها من قبل �لن�ضاط �خلا�س.               
 -2 تاأ�ضي�س هيئة وطنية للم�ضاريع �ل�ضغرية و�ملتو�ضطة وت�ضجيع ومتويل 
�مل�ضاري��ع �ل�ضغرية و�ملتو�ضطة، يف جمي��ع �لقطاعات �لنتاجية �لزر�عية 
و�ل�ضناعية و�ل�ضكانية بهدف تنويع م�ضادر �لتمويل للمو�زنة �لعامة.                         
 -3 در��ض��ة �ل�ض��وق �لعر�قي وحتدي��د ��ضتري�د �ملنتجات �ضب��ه �ل�رصورية 
و�لرتفي��ة �لت��ي يوجد منها �نت��اج حملي  و�لعم��ل وفق مب��د�أ ))�ل�ضتري�د 

ل لالنتاج �ملحلي ولي�س مناف�ضا له((.    مكمِّ
 -4 تطبي��ق قان��ون �لتعرفة �لكمركي��ة و�ل�ضيطرة �لنوعي��ة، و�عادة �لنظر 
بالقو�نني �ل�رصيبية و�أهمها قانون حماية �ملنتج �ملحلي وقانون حماية 
�مل�ضتهل��ك باجتاه �حلد م��ن �ل�ضتري�د وحماية وت�ضجي��ع وحتفيز وتطوير 

�ل�ضناعات �لوطنية.                           
 -5����رص�ك �لقط��اع �خلا���س يف �ضناعة �لق��ر�ر�ت �لقت�ضادي��ة، ودعمه 
وتق��دمي �لقرو���س و�لت�ضهي��الت ل��ه وتوفري�مل��و�د �لولي��ة لد�م��ة عجلة 

�لنتاج �لوطني  و�ن يكون �ضعارنا ))كلنا ندعم �نتاجنا �لوطني((.

�أعلن��ت وز�رة �لعم��ار و�ل�ض��كان و�لبلدي��ات �لعام��ة، �جن��از م���رصوع 
معم��ل غ��از �ل�ضم��اوة يف حمافظة �ملثنى وج���رص �ل�ض��دور �لكونكريتي 
يف حمافظ��ة دي��اىل. وذكر �ملرك��ز �لعالمي لل��وز�رة يف بيان �ضحفي، 
�ن "م���رصوع معم��ل غ��از �ل�ضم��اوة ينف��ذ مل�ضلح��ة وز�رة �لنف��ط ، وهو 
م��ن �مل�ضاريع �ملهم��ة يف �ملحافظ��ة ، وي�ضمل �عمال �لن�ض��ب و�لت�ضييد 
�حلقل��ي و�عم��ال مدني��ة وكهربائي��ة وميكانيكية". كما �جن��زت �رصكة 
�ملعت�ضم �لعامة وبا�رص�ف د�ئرة �لطرق و�جل�ضور م�رصوع ج�رص �ل�ضدور 
�لكونكريت��ي يف حمافظ��ة دياىل، وهو من �مل�ضاري��ع �ملمولة من قر�س 

�لبنك �لدويل، وبلغت قيمة �عادة �عماره 1،122 مليار دينار.

�أك��د رئي�س جمل�س �لوزر�ء حيدر �لعبادي، �أهمية �لعمل لإجناز م�ضاريع �ملاء 
و�ل���رصف �ل�ضح��ي �لتي حققت ن�ضب �جن��از عالية. وذك��ر �ملكتب �لعالمي 
لرئي���س �ل��وزر�ء يف بي��ان، �ن "�لعب��ادي تر�أ���س �جتماعا خا�ض��ا مب�ضاريع 
�مل��اء و�ملجاري يف بغد�د و�ملحافظات �ملدرجة �ضمن �لرب�مج �ل�ضتثمارية 
وبرنام��ج تنمي��ة �لقاليم بح�ضور عدد م��ن �لوزر�ء و�ل��وكالء و�مل�ضت�ضارين 
و�ملديري��ن �لعامني ذوي �لعالقة". و�أكد �لعبادي يف بد�ية �لجتماع "�همية 
�لعم��ل على �جن��از م�ضاريع �ملاء و�ل�رصف �ل�ضحي �لت��ي حققت ن�ضب �جناز 
عالي��ة و�لت��ي تقدم خدمة لعدد كب��ري من �ملو�طنني يف بغ��د�د و�ملحافظات 
كاف��ة �ض��و�ء �ضمن خطط عم��ل وز�رة �لعمار و�ل�ضكان و�لبلدي��ات �و �مانة 

بغد�د �وم�ضاريع تنمية �لقاليم".

ه��دد ع�ضو جلن��ة �لنف��ط و�لطاق��ة �لنيابية ز�ه��ر �لعبادي، ب��اأن جلنته 
�ضتعم��ل على �تخاذ �إجر�ء�ت جدي��دة يف حال عدم تريث وز�رة �لكهرباء 

مب�رصوع �خل�ضخ�ضة.
وق��ال �لنائ��ب �لعب��ادي، �إن "وز�رة �لكهرباء عملت عل��ى زيادة �ضاعات 
�لقط��ع يف مناط��ق من بغ��د�د ونقل �لطاق��ة �إىل مناطق �خ��رى م�ضمولة 
مب���رصوع �خل�ضخ�ض��ة"، لفت��ًا �لنظ��ر �ىل �نه��ا تق��ول �إن كمي��ة �لطاقة 
�لكهربائي��ة �ملخ�ض�ضة للمناطق ه��ي نف�ضها، لكن حني بادر �ملو�طنون 
�ىل تر�ضي��د �ل�ضتهالك من خالل �خل�ضخ�ضة و�لعد�د�ت �لذكية �نخف�ضت 
�ضاع��ات �لقط��ع �ملربمج"، مبين��ًا �أن "ه��ذ� �لكالم غري �ضحي��ح وعليها 

)وز�رة �لكهرباء( �أن تعي خطورة ما تفعل".

ك�ض��ف وزي��ر �لنف��ط جب��ار �للعيبي، ع��ن خطة لل��وز�رة 
لت�ضدي��ر �لنف��ط ع��رب مين��اء �لعقب��ة �لأردين، ويف ح��ني 
ب��ني �أن م�ضكل��ة �آب��ار �لنف��ط �مل�ضرتكة على �حل��دود مع 
�لكويت و�إير�ن ميكن ح�ضمها عرب توقيع عقود �رص�كة يف 
�لإنت��اج، �أكد �أن �لعر�ق يخطط لإنت��اج 5 ماليني برميل 

يوميًا.
وق��ال �للعيب��ي، �إن "�لآب��ار �مل�ضرتكة م��ع �لكويت ميكن 
ح�ضمه��ا ع��رب توقيع عق��ود �رص�ك��ة يف �لإنت��اج، ونحن 
ما�ض��ون يف هذ� �لجت��اه، وحتى مع �حلق��ول �مل�ضرتكة 

مع �إير�ن، حل�ضم هذ� �مللف".

و�أو�ض��ح �أن "هن��اك �ضبع��ة حق��ول نفطية م��ع �إير�ن يف 
حمافظة مي�ض��ان وكذلك مع دولة �لكوي��ت، ونحن نعمل 
حاليًا مع �لكويت من �أج��ل ت�ضدير �لغاز �لطبيعي �إليها، 

وهي �ملرة �لأوىل �لتي حتدث يف �لعر�ق".
و�أ�ض��اف �للعيب��ي �أن "ج��ولت �لرت�خي�س �لت��ي وقعها 
�لع��ر�ق مع �ل���رصكات �لنفطية �لعر�قي��ة �أثمرت عن رفع 
معدلت �لإنتاج �إىل �ضعف ما كانت عليه، ون�ضعى قريبًا 
�إىل بل��وغ م�ضت��وى �إنت��اج خم�ضة ماليني برمي��ل يوميًا، 
�إ�ضاف��ة �إىل حتولنا من بلد يه��در جميع �لغاز �مل�ضاحب 

�إىل منتج لهذه �ملادة".
و�أ�ض��ار �إىل �أن "�رصك��ة غ��از �لب�رصة �ُضكل��ت لغر�س عقد 
���رص�كات م��ع �ل���رصكات �لأجنبي��ة ووقع��ت عق��د�ً م��ع 

�رصكة �ض��ل �لعاملية، وحاليًا �لعمل ي�ضري ب�ضكل جيد بني 
�ل�رصكت��ني، وهناك عالق��ات جيدة م��ع جمهورية م�رص 
�لعربي��ة يف هذ� �ملجال. وهناك �أي�ض��ًا �تفاقيات �ضتعقد 
يف ه��ذ� �جلانب، وهن��اك خط لت�ضدير �لنف��ط عرب ميناء 

�لعقبة �لأردين، وهو مهم جد�ً".
وحول �إمكاني��ة تطوير �ل�رصكات �لنفطي��ة �لوطنية، قال 
�لوزي��ر �إن "�لعر�ق �ضّباق يف ه��ذ� �ملجال، فكانت هناك 
�رصك��ة �لنفط �لوطنية �لتي �أ�ض�ض��ت منت�ضف �خلم�ضينات 
من �لق��رن �ملا�ضي وكان لها جمل�س �إد�رة يدير �أعمالها 
و�أ�ضبحت �ل�رصك��ة �لأوىل عامليًا. غري �أن �لنظام �ل�ضابق 
حل هذه �ل�رصك��ة يف �لثمانينات و�رتبطت بوز�رة �لنفط 
�لت��ي تع��د وز�رة تخطيطي��ة، وحالي��ًا ن�ضع��ى �إىل �إ�ضد�ر 

ت�رصي��ع لإع��ادة ه��ذه �ل�رصك��ة، وكذل��ك تاأ�ضي���س �رصكة 
نف��ط �جلن��وب يف  و��ضتاأنف��ت �رصك��ة  للغ��از".  وطني��ة 

حمافظة �لب�رصة، �خلمي�س �ملا�ضي، ت�ضدير نفطها. 
و�أ�ضارت �ل�رصكة �إىل �أن عمليات �لتحميل �لبحرية، و�لتي 
ُتق��در طاقتها بنح��و 1.8 مليون برميل يومي��ًا، مل تتاأثر 

يف 3 مر��ٍس �أحادية مت�ضلة مبرفاأ �لب�رصة.
وكان��ت �ل�رصك��ة �أوقف��ت ت�ضدي��ر �لنفط مل��دة 24 �ضاعة 
�بت��د�ًء م��ن منت�ضف لي��ل 7 فرب�ير �ملا�ض��ي، لإجر�ء�ت 

تتعلق بربط �أنبوب جديد مبيناء �لب�رصة �لنفطي. 
وبل��غ �إجم��اىل �ل�ض��ادر�ت �لنفطي��ة من �لب���رصة 107 
 4.96 بقيم��ة  �ملا�ض��ي،  دي�ضم��رب  برمي��ل يف  مالي��ني 

مليار�ت دولر تقريبًا.

�ضج��ل موؤ���رص �ضوق �لعر�ق ل��الأور�ق �ملالي��ة �رتفاعًا يف 
عدد وقيمة �لأ�ضهم �ملتد�ولة خالل �ل�ضبوع �ملا�ضي.

وق��ال �ملدي��ر �لتنفي��ذي لل�ض��وق ط��ه �أحمد عب��د �ل�ضالم، 
�إن "�ض��وق �لع��ر�ق ل��الور�ق �ملالية نظم خ��الل �ل�ضبوع 
�ملنته��ي يف �لتا�ض��ع من �ضب��اط �حلايل خم���س جل�ضات 
لت��د�ول يف �ل�ض��وق �لنظام��ي و)4( جل�ض��ات يف �ل�ض��وق 
�لث��اين حي��ث يبل��غ ع��دد �ل���رصكات �ملدرج��ة يف �ل�ضوق 

)97( �رصك��ة م�ضاهم��ة، منه��ا )70( �رصك��ة مدرجة يف 
�ل�ضوق �لنظامي و)27( �رصكة مدرجة يف �ل�ضوق �لثاين".
ولف��ت عب��د �ل�ض��الم �لنتب��اه �إىل �أن��ه "خ��الل �ل�ضب��وع 
�ملا�ض��ي تد�ولت خالل �جلل�ضات ��ضه��م )52( �رصكة يف 
�ل�ض��وق �لنظام��ي و)4( ���رصكات يف �ل�ض��وق �لث��اين و�أن 
عدد �ل���رصكات �ملدرجة يف �ل�ضوق ه��ي ) �لت�ضالت 2، 
�ل�ضناع��ة 21، �لزر�ع��ة 6، �ل�ضياح��ة 10، �خلدم��ات 9، 

�ل�ضتثمار �ملايل 6، حتويل مايل 11، تاأمني 6(".
و�أك��د �أن "عدد �ل�ضه��م �ملتد�ولة لالأ�ضب��وع �ملا�ضي بلغ 

)35( ملي��ار �ضه��م مقاب��ل  )15( ملي��ار �ضه��م لال�ضبوع 
�ل��ذي قبله، كما بلغ��ت قيمة �ل�ضهم �ملتد�ول��ة لالأ�ضبوع 
�ملا�ض��ي )31( ملي��ار دين��ار مقابل )15( ملي��ار دينار 
لال�ضبوع �لذي قبله، �أما عدد �ل�ضفقات �ملنفذة لالأ�ضبوع 
�ملا�ض��ي فق��د بلغ��ت )2513( �ضفقة مقاب��ل )2522( 
 ISX ضفق��ة لال�ضب��وع �لذي قبل��ه و�أقفل موؤ���رص �ل�ضوق�
�آخر جل�ضة من �ل�ضبوع ب� )711.80( نقطة". 60  يف 

و�أو�ض��ح عبد �ل�ضالم �أنه "ومن �ملوؤ���رص�ت �ملذكورة �آنفًا 
يتب��ني �أن �رتف��اع عدد �ل�ضهم �ملتد�ول��ة خالل �لأ�ضبوع 

�ملا�ض��ي كان بن�ضب��ة )%124.74( قيا�ض��ا بال�ضبوع 
�ل��ذي قبله، كم��ا �أن �لقيمة �لجمالي��ة لال�ضهم �ملتد�ولة 
لالأ�ضبوع �ملا�ضي �رتفع��ت بن�ضبة )%107.61( قيا�ضا 
 ISX بال�ضب��وع �لذي قبله، و�أي�ضا �رتف��ع موؤ�رص �ل�ضوق
60 بن�ضب��ة )%0.89( ع��ن �غالقه لال�ضبوع �لذي قبله 
عندم��ا �غلق على )705.51( نقطة، و�أن �لقيمة �ل�ضوقية 
لال�ضب��وع �حلالي��ة �رتفع��ت بن�ضب��ة )%0.83( قيا�ض��ا 
بال�ضب��وع �ل��ذي قبل��ه و�لبالغ��ة )9.691( ترليون��ات 

دينار".

وزير النفط يؤكد أن العراق 
يخطط إلنتاج 5 ماليين برميل يوميًا

األوراق المالية تسجل ارتفاعًا في عدد وقيمة األسهم

متخصص يدعو إلى تمكين دور 
المنتج الوطني

أسعار العمالت 
األجنبية بالدينار

127823 155432139122.550 12943151651 3031330.770
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