
اأكد وزير املوارد املائية، اأن �ضالمة �ضد املو�ضل اف�ضل من 
ال�ضابق، وخا�ضة بعد اال�ضهامات الدولية يف �ضيانته التي 
تعد اال�ضتعانة بها الطريق االف�ضل الدارته، م�ضرياً اإىل تعزيز 
احلار�ضة  البوابة  فتح  منها  و�ضائل  عدة  عرب  ال�ضد  �ضالمة 
احلقن  ون�ضب  ا�ضترياد  وا�ضتكمال  التح�ضية،  نفق  وجتديد 

والتح�ضية.
وبينما انطلقت اأعمال املوؤمتر العلمي الدويل االول عن �ضد 
رئي�س  برعاية  املائية،  املوارد  وزارة  تعقده  الذي  املو�ضل 
�ضد  �ضالمة  )تعزيز  �ضعار  وحتت  مع�ضوم،  فوؤاد  اجلمهورية 
وموؤ�ض�ضات  منظمات  مب�ضاركة  وطنية(  اولوية  املو�ضل 
واكييادميييييين  املييييياه  بيي�ييضييوؤون  معنية  عاملية  وهيييييئييات 

متخ�ض�ضن وخرباء عراقين واجانب.
 اأ�ضاد رئي�س اجلمهورية، باالتفاق مع اجلارة تركيا اأخرياً، 
بن  املوقعة  املياه،  جمال  يف  التفاهم  مذكرة  تفعيل  على 
اإبييرام  على  عييازم  العراق  اأن  موؤكداً   ،2014 عام  البلدين 
كل  وعلى   ، كافة  االأخرى  اجلوار  دول  مع  جديدة  اتفاقات 

امل�ضتويات املتعلقة باملوارد املائية امل�ضرتكة معها.
وقال وزير املوارد املائية ح�ضن اجلنابي، يف م�ضتهل املوؤمتر 
واخت�س  )اجلورنال(  ح�رضته  الذي  للوزارة  االأول  العلمي 
"تاأهيل  اإن  و�ضالمته،  املو�ضل  ب�ضد 
ال�ضد  و�ضيانة 

جتري ب�رضاكة ثالثية االطراف منها وزارة املوارد املائية 
باال�ضافة اىل �رضكة )ترفل( االيطالية التي مت التعاقد معها 
على  امل�رضفن  االمريكين  املهند�ضن  وفيلق  ل�ضيانته، 
و�ضائل  عدة  عرب  ال�ضد  �ضالمة  تعزيز  "مت  انه  موؤكدا  ال�ضد"، 
منها فتح البوابة احلار�ضة وجتديد نفق التح�ضية، وا�ضتكمال 

ا�ضترياد ون�ضب احلقن والتح�ضية".
وا�ضاف اجلنابي ان "�ضالمة ال�ضد اف�ضل من ال�ضابق وخا�ضة 
بعد اال�ضهامات الدولية يف �ضيانته التي تعد اال�ضتعانة بها 
%31 من  "ال�ضد ميثل  ان  االف�ضل الدارته"، مبينا  الطريق 

الطاقة اخلزنية يف العراق".
باإن�ضاء  الثمانينيات  ومنذ  بداأت  اجلوار  "دول  اأن  واأو�ضح 
املائية  اليييواردات  تناق�س  اىل  ادت  كربى  �ضدود  �ضبكات 
ودخل العراق باحلروب والعنف واخلالفات مع الدول اجلوار 
العراق  وا�ضبح  واملائية  الزراعية  البالد  اولويات  واهمل 

م�ضتوردا للغذاء الكرث من %70 من احتياجات ال�ضوق".
للم�ضاركن  كلمة  مع�ضوم،  فوؤاد  اجلمهورية  رئي�س  ووّجه 
"اأحييكم واأحّيي ما بذلتم وتبذلونه  يف املوؤمتر، قال فيها، 
من جهٍد كرمٍي، الإجناح هذا املوؤمتر العلمي الدويل االأول يف 
العراق، عن �ضّد املو�ضل، الذي تعقده وزارة املوارد املائية، 
وطنية(..  اأولوية  املو�ضل  �ضّد  �ضالمة  )تعزيز  �ضعار:  حتت 
ب�ضوؤون  معنية  ودولية  وطنية  هيئات  اأعماله،  يف  وت�ضرتك 
يجمعهم  واأ�ضدقاٌء..  عراقيون  وخرباء  واأكادمييون  املياه.. 
�ضد  حلماية  ال�رضوري  الييدويل  الدعم  ح�ضد  على  احلر�ُس 
املو�ضل. وهو دعم نبيل، ي�ضتهدف حماية م�ضلحة ال�ضعب 

العراقي يف االأ�ضا�س".
واأ�يييضييياف 

عاليًا..  الأثمن  الفر�ضة،  هذه  اأغتنم  اأن  "ُي�ضعدين  مع�ضوم 
خربات وجهود كوادر وزارة املوارد املائية، ملا اأظهروه من 
كفاءة وحر�س رفيعن، وروح وطنية خمل�ضة.. يف موا�ضلة 
�ضالمته  ل�ضمان  املو�ضل  �ضد  يف  ال�ضيانة  باأعمال  القيام 
املو�ضم  حلول  فرتة  من  نقرتب  ونحن  �ضيما  ال  تام،  ب�ضكل 

الفي�ضاين، وما يحمله من �ضغوط اإ�ضافية عليه". 
وتابع رئي�س اجلمهورية، "ي�رضين اأن اأتوجه مب�ضاعر ال�ضكر.. 
اأبييدوه  ملا  عامة،  الييدويل  واملجتمع  ال�ضديقة،  الييدول  اىل 
�ضد  اأجل �ضمان �ضالمة  بّناء من  اإهتماٍم كبرٍي وتعاوٍن  من 
ملواجهة  �ضعيه  يف  العراق،  جانب  اىل  ووقوفهم  املو�ضل.. 
االأخطار والتهديدات املحتملة.. املرتتبة عن هذه امل�ضكلة.. 
االآن..  بعد  لها  كربى  وطاقات  عناية  تكري�س  ينبغي  التي 
امنا  وح�ضب..  مائيا  حاجزا  لي�س  املو�ضل  �ضد  اأن  اىل  نظراً 
امل�ضتدامة،  للتنمية  كبرٌي  ا�ضرتاتيجيٌّ  م�رضوٌع  اأي�ضا..  هو 
وللتطور االأقت�ضادي والزراعي والبيئي وال�ضياحي.. لبالدنا 
واملنطقة، ف�ضال عن كونه م�ضدراً لتوليد الطاقة الكهربائية 

النظيفة".
وزاد مع�ضوم، "واذ اأمتنى النجاح الأعمال موؤمتركم العايل 
االأهمية هذا.. ملا يت�ضم به من م�ضوؤولية وطنية وان�ضانية.. 
مت�س جوانب حيوية من حياة بالدنا وم�ضتقبل �ضعبنا.. اأود 
االأ�ضادة باتفاق بالدنا مع اجلارة تركيا موؤخرا، على تفعيل 
مذكرة التفاهم يف جمال املياه.. املوقعة بن البلدين عام 
جديدة..  اتفاقات  اإبرام  على  عازم  العراق  ان  كما   .2014
امل�ضتويات  كافة  وعلى  االخييرى،  اجلييوار  دول  كافة  مع 
نيل  نكفل  كي  معها..  امل�ضرتكة  املائية  باملوارد  املتعلقة 
ت�ضمن  عادلة..  دولية  اتفاقيات  مبوجب  املائية  حقوقنا 
للمياه بن  ق�ضمة متوازنة ومقبولة وثابتة  للعراق 
معنا..  املت�ضاطئة  اليييدول 

باال�ضتناد اىل املواثيق واالأعراف الدولية".
يقرتن  اأن  اال  ميكن  ال  ال�ضعي..  "هذا  اأن  مع�ضوم،  واأ�ضاف 
االخطار  وتفاقم  جدية  عن  الك�ضف..  ا�ضتمرار  ب�رضورة 
العراق.. حيال موارده  يواجهها  التي  املختلفة  والتهديدات 
املائية. كما يتوجب علينا العمل الدائم والدوؤوب، من اأجل 
العالقة..  ذات  الدولية  املحافل  اىل  العراق  �ضوت  اي�ضال 
انهاء  وبييهييدف  الوطنية..  املائية  م�ضاحله  عيين  دفيياعييا 
اأدت  والتي  امل�رضوعة..  حقوقه  على  اخلارجية  التجاوزات 
ال�ضمكية  والرثوة  والزراعة  املياه  بقطاعات  االإ�رضار..  اإىل 
للغذاء،  اإىل م�ضتورد  وا�ضهمت يف حتّول بالدنا  واحليوانية، 
ان  بعد  املعتادة،  احتياجاتها  من  جدا  مرتفعة  ومبعدالت 

كانت م�ضدراً لها قبلئذ". 
على  جمييدداً..  التاأكيد  ال�رضوري  "من  اأن  مع�ضوم  وذكيير 
خطط  وتطوير  احلديثة،  الييري  اأنظمة  ا�ضتخدام  اأولييوييية 
يف  واال�ضتمرار  للمياه..  االأمثل  اال�ضتغالل  وا�ضرتاتيجيات 
عملية تاأهيل االأهوار يف جنوب العراق، ال �ضيما بعد موافقة 
الئحة  �ضمن  االأهييوار  منطقة  ادراج  على  الييدويل  املجتمع 
�رضورة  اىل  االلتفات  عن  ف�ضال  موؤخراً..  العاملي  الييرتاث 

مراجعة وتطوير الت�رضيعات العامة للدولة العراقية". 
لدحر  بطولية  حربا  خا�س  الييذي  "العراق  اأن  واأ�ييضيياف 
على  مبن  ن�رض  ابواب  على  وبات  االرهابية..  الع�ضابات 
واالإن�ضانية  �ضعبنا  كرامة  عن  دفاعًا  واجلرمية،  ال�رّض  قوى 
الكفيل  الدميقراطي  نظامه  بناء  اىل  بعزم  يطمح  جمعاء.. 
حديثة  دولة  يف  ا�ضتثناء  دون  ابنائه  كل  ورعاية  بحماية 
املنطقة  دول  على  يلقي  ما  امل�ضتويات،  كل  على  ومتقدمة 
معاناة  الإنهاء  العراق  خطط  دعم  مهمة  الدويل  واملجتمع 
والتطور  املجتمعية  وامل�ضاحلة  االإعمار  واعادة  النازحن 
حلماية  خططه  ومنها  كافة..  االقت�ضادية  املجاالت  يف 

وتطوير �ضدوده وموارده املائية".
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النقل تنفي عالقتها برفع الرسوم 
الكمركية للمركبات

اللعيبي: حريصون على إعادة تشكيل 
شركة النفط الوطنية 

اأقييام مركز اأبحاث نحل الع�ضل العراقي نييدوة علمية جاءت حتت عنوان 
)التغييريات املناخييية وتاأثريهييا علييى التنييوع االإحيائييي يف العييراق( 
بالتن�ضيييق مييع مديرييية زراعيية كربييالء، بح�ضييور ممثل االحتيياد العام 

للجمعيات الفالحية يف العراق حممود وهاب الطعان.
وقييال مدير مركييز اأبحاث نحل الع�ضييل العراقي منت�ييرض احل�ضناوي، اإن 
" النييدوة تناولييت ق�ضية التغري املناخي وتاأثريهييا يف الزراعة ب�ضكل 
عييام ويف تربييية النحييل ب�ضكل خا�ييس مببداأ التنييوع احليييوي وتاأثريه 
واإمكانيييات التكيف مع هذه الظاهرة وفق ما يتالءم مع متطلباتها من 

زيادة درجات احلرارة والتطرفات اجلوية والعوا�ضف الرتابية".
 واأ�ضيياف اأن "ذلييك يتييم بتغيري منط الزراعيية امل�ضتخييدم واالنتقال اإىل 
التقنيييات احلديثيية التي توفيير ال�ضبل املمكنيية لتفادي هييذه التطرفات 
ب�ضكل يتالءم مع زيادة الرقعة الزراعية يف العراق وهو ما يوؤثر بالتايل 

يف تربية النحل واإنتاج الع�ضل ب�ضكل عام".

اأعلنييت دائييرة الرعاييية االجتماعييية يف الب�ييرضة، �ضمول 25 الييف مواطن 
حتييت خط الفقر يف املحافظيية بالبطاقة الذكية. وقال مدييير الدائرة �ضمري 
طالييب، انه مت "�ضمييول 25 الف مواطن با�ضدار البطاقة الذكية خالل املدة 
املا�ضييية". واأ�ضيياف، انه "مت ت�ضلم طلبييات ال�ضمييول ومت تدقيقها من قبل 
اجلهات املتخ�ض�ضة والباحث االجتماعي للذين هم دون خط الفقر"، مبينا 
ان "العمييل جار ال�ضدار البطاقة الذكييية للم�ضمولن اجلدد وو�ضلت الدائرة 
فيهييا اىل مراحل متقدميية". واأو�ضح انييه "�ضيتم اكمييال البطاقات يف مدة 
قيا�ضية جلميع امل�ضمولن خ�ضو�ضا ممن قدم طلبه خالل العام املا�ضي"، 
موؤكييدا ان "ا�ضييدار هذه البطاقييات �ضيتم بعييد اكمال مقاطعيية املعلومات 
عيين املتقدميين من قبييل وزارة التخطيييط واإن كانييوا م�ضموليين بالرعاية 

االجتماعية اأم ال".

نفت وزارة النقل، ان تكون لها عالقة برفع التعرفة الكمركية للمركبات.
وذكيير الناطييق با�ضييم الييوزارة �ضييالح تايييه يف ت�رضيح نقلييه املكتب 
االعالمييي ان "وزارة النقييل ال عالقيية لهييا برفييع الت�ضعييرية الكمركييية 
للمركبييات ميين  % 15 اىل  % 25 وان هييذا االميير يعود لييوزارة املالية 

دائرة الكمارك".
وا�ضيياف ان "دور وزارة النقل يقت�رض على نقييل الب�ضائع واال�ضخا�س 
والييذي ميين خالله ت�ضعى الييوزارة لتعظم ميزانيتها ميين جهة وميزانية 

الدولة من جهة اخرى".

اأكييد وزييير النفط جبار علي ح�ضيين اللعيبي، حر�س الييوزارة على اعادة 
ت�ضكيييل  �رضكيية النفط الوطنييية واهميتها يف تطوييير ال�ضناعة  النفطية 
يف العييراق. وكان جمل�س الوزراء قد �ضدق اخرياً على م�ضودة قرار اعادة 

ت�ضكيل ال�رضكة وار�ضالها اىل جمل�س النواب ملناق�ضتها واقرارها.
وقييال اللعيبي ، ان "الوزارة اولييت اهتماما كبريا العادة تفعيل وت�ضكيل 
�رضكة النفط الوطنية، اإذ عملت ومنذ �ضتة ا�ضهر على اعداد م�ضودة جديدة 
ومت ار�ضالها  اىل جمل�س الوزراء حيث مت  الت�ضويت عليها يف االجتماع 

االخري للمجل�س واحالتها اىل جمل�س النواب القرارها.
واو�ضييح ان قانييون ال�رضكة مل يلغ ولكن مت �ضمهييا اىل وزارة النفط عام 
1986 وفييق القييرار 126، وان امل�ضييودة التييي مت ار�ضالها اىل جمل�س 

النواب اخريا  ت�ضمنت اعادة ت�ضكيل �رضكة النفط الوطنية.

اأكييد املحلييل االقت�ضادي مييالذ االمن، اأن م�ييرضوع توزيع 
االرا�ضييي ال�ضكنية مع القرو�س املي�ييرضة خطوة االيجابية 
لتحقيق التنمييية االقت�ضادية اإذا ابتعدت عن الف�ضاد، داعيًا 
اإىل و�ضييع درا�ضيية م�ضبقيية حل�ييرض االرا�ضييي وم�ضاحتهييا 
ومواقعهييا والتييي ميكن ان تتنييازل عليها الييوزارة جلعلها 
�ضكنييًا ملوظفيهييا. واأعلن م�رضف الرافدييين، منح القرو�س 
ال�ضكنييية  امل�ضاريييع  يف  �ضكنييية  وحييدات  �ييرضاء  لغر�ييس 
اال�ضتثمارية التي يتم متويلها. وقال امل�رضف يف بيان ،انه 
"قرر منييح القرو�س لتلك امل�ضاريع بهدف دعم املوظفن 
واملواطنيين والتي بلغت ن�ضييب االجناز فيها %60".داعيا 
ال�رضائييح امل�ضمولة اىل "زيييارة موقعه وفروعييه املنت�رضة 

ببغييداد واملحافظييات لالطالع علييى التعليمييات اخلا�ضة 
بذلييك". وقال املحلل االقت�ضييادي مالذ االمن يف ت�رضيح 
ورد لي)اجلورنييال(، انييه "تنفيييذا لتوجهات رئا�ضيية الوزراء 
بتوزيييع االرا�ضييي بن خمتلييف �رضائح املواطنيين ،قامت 
بع�ييس الييوزارات بتحويييل االرا�ضييي املخ�ض�ضيية لهييا يف 
الت�ضميييم اال�ضا�ضييي للمدن والتي مل تعييد بحاجة اليها من 
�ضفة اخلدمة العاميية اىل ال�ضكنية لتوزيعها بن منت�ضبيها 
مببالييغ مالييية ي�ضرية ميكيين للموظف ان يوؤمنهييا او تق�ضط 
عليييه �ضهريا وملييدة خم�س �ضنوات".  وا�ضييار اىل ان "وزارة 
النقييل اول ميين نفذ هييذا التوجييه يف عدد ميين املحافظات 
الرقابيية املالييية ووزارة  وكذلييك وزارة املالييية وديييوان 
االعمييار واال�ضييكان و�ضيتبييع ذلك عييدد اخر من الييوزارات، 
م�ضددا على ان تنفيذ هذا االأمر تواجهه طريق وعرة تنتابها 

مزالييق للف�ضاد بينها توزيع القطع ال�ضكنية لغري م�ضتحقيها 
او توزيعهييا ب�ضييكل غري عييادل، وهذا االمر يجييب ان يكون 
�ضميين اعتبييارات مكاتييب املفت�ضيين العمومييين وهيئيية 
النزاهة واملوؤ�ض�ضات الرقابية االخرى الإحقاق احلق وجعل 
عملييية التوزيييع �ضفافة متكيين املوظف ميين احل�ضول على 

ا�ضتحقاقه بي�رض و�ضال�ضة".
ودعييا االميين اىل و�ضييع درا�ضيية م�ضبقة حل�ييرض االرا�ضي 
وم�ضاحتهييا ومواقعهييا والتييي ميكيين ان تتنييازل عليهييا 
الييوزارة جلعلهييا �ضكنييًا ملوظفيها مبييا ال يوؤثيير يف اخلطط 
اال�ضرتاتيجييية للييوزارة ومبييا ميكنها من زيييادة خدماتها 
للمواطنيين . وكح�ضيلة لهذا التوجييه من منظور اقت�ضادي 
فانييه بعد فييرز الييوزارات لتلييك االرا�ضي واعدادهييا ب�ضكل 
ر�ضمي وا�ضويل كمنطقة �ضكنية ملوظفيها، فهو امر فيه عدة 

فوائد اولها تعظيم ايرادات الدولة من خالل بيع ممتلكاتها 
علييى مواطنيهييا يف وقييت حتتيياج امليزانييية العاميية اىل 
ايييرادات مالية جديدة غري النفييط بالتزامن مع احلرب التي 
تخو�ضها قواتنييا البا�ضلة �ضد ع�ضابييات داع�س االرهابية 
واغاثيية النازحيين". وثانيها بعث ر�ضاليية اطمئنان كبرية 
بييان الدولة ت�ضعييى ال�ضعاد مواطنيها وتلبييية احتياجاتهم 
،وثالثهييا ا�ضهييام احلكوميية بتنفيييذ خطتها ملعاجليية ازمة 
ال�ضكيين امل�ضتفحليية منييذ عقييود يف البالد ورابعهييا انعا�س 
الو�ضييع االقت�ضييادي املحلي من خالل توفييري فر�س عمل 
جديييدة واعادة دوران عجلة معامييل ال�ضناعات االن�ضائية 
وما يتعلق بها من مواد البناء كمعامل الطابوق واال�ضمنت 
واجل�ييس والبال�ضتييك واال�ضالك الكهربائييية وكذلك معامل 

النجارة واحلدادة واالملنيوم وغريها.

�ضجل �ضوق العراق لالأوراق املالية اأنخفا�ضا يف عدد وقيمة 
اال�ضهم املتداولة لالأ�ضبوع املا�ضي.

وقييال املدييير التنفيييذي لل�ضييوق طه اأحمييد عبد ال�ضييالم، اإن 
"عييدد االأ�ضهم املتداولة لالأ�ضبوع املا�ضي بلغ )11( مليار 
�ضهييم مقابل )22( مليار �ضهم لالأ�ضبوع الذي قبله منخف�ضا 
بن�ضبة )%47.86(، يف حيين بلغت قيمة االأ�ضهم املتداولة 

لالأ�ضبييوع املا�ضييي )12( مليييار دينار مقابييل )16( مليار 
دينار لالأ�ضبوع الذي قبله منخف�ضييا بن�ضبيية )26.07%(".

واأ�ضاف عبييد ال�ضالم، اأن "عدد ال�ضفقييات املنفذة لالأ�ضبوع 
املا�ضييي كانييت )1794( �ضفقيية مقابييل )2089( �ضفقة 
 ISX 60 لالأ�ضبييوع الييذي قبلييه بينما اأقفييل موؤ�رض ال�ضييوق
يف اأخر جل�ضة ميين االأ�ضبوع بي )702.32( نقطة منخفا�ضا 
بن�ضبيية )%2.85( عيين اغالقييه لال�ضبييوع اذيل قبله عندما 

اغلق عند )722.95( نقطة".

واأو�ضييح عبد ال�ضالم اأن "�ضوق العييراق لالأوراق املالية نظم 
خييالل االأ�ضبييوع املنتهي يف ال�ضاد�س ع�ييرض من اذار احلايل 
خم�ييس جل�ضييات تداول يف ال�ضييوق النظامي وال�ضييوق الثاين 
ويبلييغ عييدد ال�ييرضكات املدرجيية يف ال�ضييوق )97( �رضكيية 
م�ضاهميية منهييا )70( �رضكيية مدرجيية يف ال�ضييوق النظامي 
و)27( �رضكيية مدرجيية يف ال�ضييوق الثيياين وتداولييت خييالل 
جل�ضات االأ�ضبييوع املا�ضي )54( �رضكة يف ال�ضوق النظامي 
و)3( �ييرضكات يف ال�ضييوق الثيياين لي�ضبييح عييدد ال�ييرضكات 

املتوقفيية عيين التييداول لعييدم التزامهييا بتقييدمي االإف�ضيياح 
ال�ضنييوي والف�ضلييي للهيئيية وال�ضييوق )14( �رضكيية يف حن 
بلغ عييدد االأ�ضهم املدرجة يف ال�ضييوق )9.734( تريليونات 

�ضهم".
واأ�ض�ضييت �ضوق العراق لالأوراق املالية يف بغداد، يف حزيران 
املالييية  االأوراق  هيئيية  اإ�ييرضاف  حتييت  وتعمييل  2004م، 
العراقية، وهي هيئة م�ضتقليية مت تاأ�ضي�ضها على غرار الهيئة 

االأمريكية لالوراق املالية والبور�ضات.

اقتصادي: توزيع األراضي السكنية 
مع القروض الميسرة سيحقق التنمية االقتصادية للمجتمع

أسهم سوق األوراق المالية تسجل انخفاضًا األسبوع الماضي

ندوة علمية لجمعية النحالين في كربالء

25 ألف بطاقة ذكية للحماية 
االجتماعية في البصرة

أسعار العمالت 
األجنبية بالدينار

125323 155432139122.550 12943151651 3031330.770
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