
االموال  تنتهي  اأن  �ضضرورة  املانحة،  الضضدول  ممثلو  اأكد 
امل�شاريع  اإىل  الضضعضضراق،  لدعم  دولهم  خ�ش�شتها  التي 
املوكلة اىل اجلهة االممية التنفيذية يف العراق واملتمثلة 
مبن�شقة ال�شوؤون االن�شانية للأمم املتحدة يف العراق ليز 
اأن تلك االأموال تتاأتى من دافعي  اإىل  كراندي، م�شريين 
م�شوؤولية  يواجهون  فهم  ثم  ومن  بلدانهم  يف  ال�رائب 

قانونية واأخلقية يف قنوات �رف هذه االأموال.
واأكد ممثلو الدول املانحة، اأن بلدانهم م�شتعدة، ملوا�شلة 
متحقق  هو  ما  اليجابية  العراقية  احلكومة  مع  الطريق 
بع�ض  اهتمام  نقاط  تلبية  اإىل  داعضضن  االر�ضضضض،  على 
اموالها  امريكا وكندا، بخ�شو�ض م�شري  دولهم ال�شيما 
كدعامة عمل لتبيي�ض �شفحة هذه االموال عرب التوثيق 
حمافظو  باقامتها  نضضادى  التي  امليدانية  والضضزيضضارات 
م�شريين  االجناز،  واقع  على  للوقوف  املحررة  املناطق 
�شلب  من  هو  املنفذة  ال�ركات  مع  التعاقد  اأن  اإىل 
العراق  مل�شاعدة  االممية  البعثة  وظائف 
على  تعر�ض  ثم  ومن 

عدد لي�ض بالقليل من االلتزامات التعاقدية ال�شارمة.
املانحة  الدول  ممثلي  معظم  �شم  مو�شع  اجتماع  وعقد 
املتحدة  واململكة  املتحدة  والضضواليضضات  املانيا،  وهضضي 
وكندا  وال�شويد  وتركيا  ورومانيا  وايطاليا  وفرن�شا 
وا�شرتاليا  واليابان  و�شلوفاكيا  والت�شيك  وهولندا 
وم�ر  الهيلينية  واجلضضمضضهضضوريضضة  وكضضوريضضا  وا�شبانيا 
العراق  يف  العاملة  املتحدة  االمم  ممثلي  مع  والكويت، 
العراق  يف  املتحدة  للأمم  االن�شانية  ال�شوؤون  ومن�شقة 
واالنبار  الدين  و�شلح  نينوى  وحمافظي  كراندي  ليز 
العراقي �شكرتري  ودياىل، وتراأ�ض االجتماع من اجلانب 
ممثل   علي  حممد  االمضضضري  عبد  االزمضضضات  ادارة  خلية 
الوزراء مهدي العلق، كما تراأ�ض  للمن العام ملجل�ض 
االجتماع من جانب الدول املانحة ال�شفري االملاين فرانز 

جوزيف كرامب".
)اجلضضورنضضال(،  مرا�شل  بح�شب  اجلل�شة،  روؤ�ضضشضضاء  واكضضد 
قيا�شا  االعتبار  بنظر  النف�شي  اال�شتقرار  اخذ  "�رورة 
بالكارثة االن�شانية امل�شاحبة ملعارك التحرير بالرغم 
من تاكيد اجلميع اأهمية �شيا�شة احلكومة العراقية التي 
االن�شاين  الو�شع  بتتويج كل حتركاتها مبراعاة  متيزت 
الع�شكرية  العمليات  جناح  معيار  واعتبارها  للمدنين 
الدول  ممثلو  واكضضد  الدائرة".  واالمنية 
ان  املضضضضانضضضضحضضضضة 

تنتهي  العراق  لدعم  دولهم  خ�ش�شتها  التي  "االموال 
يف  التنفيذية  االممية  اجلهة  اىل  املوكلة  امل�شاريع  اىل 
ال�رائب  دافعي  من  تتاأتى  بكراندي،  واملمثلة  العراق 
قانونية  م�شوؤولية  يواجهون  فهم  ثم  ومن  بلدانهم  يف 

واخلقية يف قنوات �رف هذه االموال".
اأنهم  وكندا وغريهم(  )امريكا  البلدان  من  عدد  اكد  كما 
احلكومة  مضضع  الطريق  ملوا�شلة  اال�شتعداد  امت  على 
مع  االر�ضضض  على  متحقق  هو  ما  اليجابية  العراقية 
اموالها  م�شري  حول  الضضدول  بع�ض  اهتمام  نقاط  اخذ 
كدعامة عمل لتبيي�ض �شفحة هذه االموال عرب التوثيق 
حمافظو  باقامتها  نضضادى  التي  امليدانية  والضضزيضضارات 
�شيما  االجنضضاز،  واقضضع  على  للوقوف  املحررة  املناطق 
وان التعاقد مع ال�ركات املنفذة هو من �شلب وظائف 
البعثة االممية مل�شاعدة العراق ومن ثم تعر�ض على عدد 

لي�ض بالقليل من االلتزامات التعاقدية ال�شارمة".
وانتهى املجتمعون، بعد ا�شتعرا�ض املحافظن معوقات 
اىل  مناطقهم،  حترير  من  الرغم  على  النازحن  عودة 
�رورة حتليل اال�شباب وحلها ومنها ما ي�شب يف اطار 
امل�شاحلة املجتمعية او التعوي�شات املالية التي يتمكن 

معها العائدون من ا�شتئناف حياتهم لدى العودة". 
الواليات  يف  عقده  ينتظر  اجتماع  ثمة  اأن  اإىل  ي�شار 
دول  لك�شب  احلايل  اذار  �شهر  من  الع�رين  املتحدة يف 
اجل  من  املانحة  الضضدول  الئحة  اىل  للن�شمام  اخضضرى 
املو�شعة  اال�شتقرار  خطة  ا�شتئناف 
اعضضضضضضضادة  او 

للهجرة  الدولية  املنظمة  م�شفوفة  وحضضددت  االعمار. 
 ٢١٧،٧٦٤ هناك  اأن  تراكمي،   ب�شكل  النزوح  لتتبع 
نازحًا )٣٦،٢٩٤ اأ�رة( نزحوا نتيجة لعمليات املو�شل 
اإىل  م�شرية  االول،  ت�رين  بداأت يف ١٧  التي  الع�شكرية 
اأ�رة(   ٢٦،٧١٧( فردا   ١٦٠،٣٠٢ االآن  حتى  هناك  اأن 
متت  منهم  املئة  يف   ٩٣ بن�شبة  نضضازحضضن،  يضضزالضضون  ال 
ا�شت�شافتهم يف حمافظة نينوى. حيث معظمهم )٧٨٪( 
بقية  واأمضضا  نينوى.  حمافظة  يف  املو�شل  منطقة  من 
اإىل  فقد عادوا  اأ�رة(  فردا )٩،٥٧٧  االأفراد )٥٧،٤٦٢( 

ديارهم.
ثلثة   ٢٠١٤ الثاين  كانون  منذ  النازحن،  عدد  وبلغ 
ملين نازح )اأي ٥٠٥،٠٠٠ اأ�رة( موزعة على ٣،٦٦١ 
م�شفوفة  حضضددتضضه  مضضا  ح�شب  هضضذا  الضضعضضراق،  يف  موقعًا 

املنظمة الدولية للهجرة لتتبع النزوح.
لتتبع  للهجرة  الدولية  املنظمة  م�شفوفة  و�شجلت 
مليون   ١.٥ قرابة  هناك  اأن   ، نف�شها  املدة  يف  النزوح، 
النازحون  هوؤالء  يظن  حيث  اأ�ضضرة(،   ٢٤٩،٣٢٧( عائد 
للعودة  الكفاية  فيه  مبا  اآمنة  اأ�شبحت  جمتمعاتهم  اأن 
ال�شكان  لعدد  اإجمالية  زيضضادة  الرقم  هذا  وميثل  اإليها، 
خلل  �شخ�شًا(   ٩٨،٩٤٦( املئة  يف   ٧ بن�شبة  العائدين 

ال�شهر املا�شي فقط.
ال�شهر  العبادي، بحث مطلع  الوزراء حيدر  وكان رئي�ض 
يف  التحتية  والبنى  النقل  وزير  مع  بغداد،  فى  اجلاري 
العلقات  تعزيز  �شبل  كضضاجن،  هوين  اجلنوبية  كوريا 
والبنى  والطاقة  النقل  جمضضاالت  فى  ال�شيما  الثنائية 
املحررة  املناطق  اعمار  واإعضضادة  والتدريب  التحتية 

من قب�شة داع�ض االإرهابي.

ارتفاع ملحوظ في إنتاج محاصيل 
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الزراعة والمالية النيابية تناقشان 
الواقع القطاعي في المثنى 

نفط الجنوب تكمل حفر 250 بئرًا

اعلنضضت ال�ركة العامة لل�شمنت العراقيضضة احدى �ركات وزارة ال�شناعة 
واملعضضادن حتقيق وفرة ماليضضة ت�شل اىل مليارين ون�شضضف مليار دينار 
وزيضضادة يف الطاقات االنتاجية ملعملي �شمنت الكوفة والنجف اال�رف 
بكميضضة جتاوزت املليون طن من ال�شمنت بعد ادخال املحطة الكهربائية 

اىل اخلدمة وت�شغيلها مطلع العام املا�شي 2016 .
وقضضال املدير العضضام لل�ركة نا�ضضر ادري�ض املدين بح�شضضب بيان لوزارة 
ال�شناعضضة اليضضوم: ان ن�شضضب وت�شغيل حمطة الكهرباء جضضاء �شمن اعمال 
التاأهيضضل وال�شيانضضة املعدة من قبل ادارة ال�ركة بهضضدف زيادة االنتاج 
وتقليضضل الكلضضف ، الفتضضا النظر اىل ان االعتمضضاد على الطاقضضة الكهربائية 
املجهزة مضضن املحطة الكهربائيضضة ادى اىل ا�شتقرار الظضضروف الت�شغيلية 

ملعملي �شمنت الكوفة والنجف اال�رف وحتقيق زيادة يف االنتاج ".

د�شنت �ركة غاز بروم الرو�شية 3 ابار نفطية جديدة يف حقل بدرة النفطي، 
لرتفضضع انتاج احلقل اليومي اىل 77 الف برميل. وقالت رئي�شة جلنة الطاقة 
يف جمل�ضضض حمافظضضة وا�شط امضضل العكيلضضي، اإن "�ركة غاز بضضروم الرو�شية، 
با�ضضرت اليوم عملية االنتضضاج يف 3 ابار جديدة ي�شل فيهضضا معدل االنتاج 
اىل  23  الضضف برميضضل يوميا ، وبهذا يرتفع عدد االبار النفطية امل�شتغلة من 
حقل بدرة النفطي اىل 15 بئرا. وا�شافت ان "ال�ركة الرو�شية ت�شري بخطى 
ثابتة على وفق اجلدول الذي �شبق وان اعلنته ، من اأجل الو�شول باالنتاج 

اليومي اىل 170 الف برميل يف نهاية العام احلايل".

ناق�ض وزيضضر الزراعة فلح ح�شن زيدان يف مقر الوزارة مع نائب رئي�ض 
اللجنضضة املاليضضة النيابيضضة فالضضح ال�شاري الواقضضع الزراعضضي يف حمافظة 

املثنى و�شبل تطويره.
وذكضضر بيضضان لضضوزارة الزراعضضة، ان "اجلانبضضن ناق�شا خلل اللقضضاء �شبل 

تطوير القطاع الزراعي ب�شقيه النباتي واحليواين و�شبل النهو�ض به".
واكضضد وزير الزراعة خلل اللقضضاء اأهمية بذل الوزارة كل اجلهود من اجل 

تطوير القطاع الزراعي وتوفري االمن الغذائي للمواطن. 
من جانبه اثنى ال�شاري على جهود وزارة الزراعة يف متابعة امل�شاريع 

وتطويرها من اجل �شد حاجه املواطن من املنتوج املحلي.

اجنضضزت �ركضضة نفضضط اجلنوب حفضضر 250 بئضضراً جديضضداً يف حقضضل الرميلة 
النفطي غربي الب�رة ، لي�شل معدل انتاج احلقل اىل 610،000 برميل 

يف اليوم الواحد ، اأي ما يعادل ن�شبة 24 % من اإجمايل االإنتاج.
وقضضال مديضضر الهيئة ح�شن حممضضد ح�شضضن يف ت�ريح �شحفضضي ان "هيئة 
الت�شغيضضل يف حقضضل الرميلضضة اكملضضت حفر 50 بئضضراً جديدة خضضلل االأ�شهر 
الثمانيضضة ع�ر كما متكنت الهيئة من اإدامضضة برنامج حفر االآبار اجلديدة 
علضضى الرغم مضضن ال�شائقة املالية يف املوازنة التضضي ت�شببت بخف�ض عدد 

اأبراج احلفر العاملة من �شتة اأبراج اإىل اثنن منذ اأوائل عام 2016.

تراأ�ضضض االأمضضن العضضام ملجل�ضضض الضضوزراء مهضضدي العضضلق 
اجتماعا لّلجنة العليضضا الإ�شلح نظام البطاقة التموينية 
وفريضضق العمضضل املكلف باإعضضادة النظضضر ودرا�شضضة اإن�شاج 

وا�شلح جتربة البطاقة التموينية يف العراق.
وا�شتعر�شضضت اللجنة بح�شب بيضضان المانة جمل�ض الوزراء 
اليوم" نتاجضضات النظام اجلديد للبطاقة التموينية �شمن 
البيئضضة التجريبيضضة يف حمافظة النجضضف اال�رف  ناحية 
احلريضضة علضضى وفضضق االإمكانضضات املتوافرة لضضدى اجلهات 
ذات العلقضضة ل�شمضضان تقييضضم التجربة �شمضضن التحديات 

والفر�ض املمكنة".

واكضضد االأمن العام اهمية اإعضضداد قاعدة للبيانات، حل�ر 
اعضضداد امل�شتفيديضضن، لت�شضضع يف اولوياتهضضا امل�شمولضضن 
ب�شبكة احلماية االجتماعيضضة، م�شدداً على �رورة تزويد 
وزارة التجضضارة بالبيانات اخلا�شضضة بامل�شمولن بحجب 
البطاقة التموينيضضة".  وناق�ض املجتمعون املبلغ املحدد 
للح�شضضول على مفردات البطاقضضة ف�شًل عن قيام القطاع 
اخلا�ضضض بتوفريهضضا بديضضًل عضضن وزارة التجضضارة وحتديضد 
اخلطضضوات اللحقضضة يف �شبيضضل تطبيضضق النظضضام املذكضضور 
لغر�ضضض تثبيت كلفضضة الفرد الواحد �شهريضضًا ملواد البطاقة 
التموينيضضة، وقيضضام اجلهاز املركزي للتقيي�ضضض وال�شيطرة 
النوعيضضة بفح�ضضض مضضواد البطاقضضة التموينيضضة التي �شوف 
تضضوزع يف البيئة التجريبية مضضن ناحية النوعية واجلودة 

واالآلية وو�شول املواد يف الوقت املنا�شب".
وياأتضضي االجتماع �شمن �شل�شلة من االجتماعات لتطبيق 
نظام متوينضضي جديد )للبطاقضضة التموينيضضة االلكرتونية( 

ي�شمن توفيضضر االمن الغذائي للمواطن.
واتهمضضت النائبة عن جبهة االإ�شضضلح عالية ن�شيف، يف 
وقت �شابق، وزارة التجارة بالف�شل يف القيام بواجباتها 
يف توزيضضع مفردات البطاقضضة التموينية ب�شكل كامل ويف 

مواعيدها املحددة يف عام 2016.
وقالضضت ن�شيضضف انضضه "مضضن املوؤ�شضضف اأن وزارة التجضضارة 
التضضي تدار بالوكالة اأخضضذت بالتحايل يف توزيع مفردات 
البطاقضضة التموينية وحجبها عضضن النا�ض، حيث مت توزيع 
مفضضردات البطاقة وهي اأربعة مواد فقط لعدد حمدود جداً 

من اأ�شهر عام ٢٠١٦، وكاالآتي:
١- الضضرز: مت توزيع احل�شة من مضضادة الرز الأ�شهر كانون 
الثضضاين و�شباط واآذار فقط، ثم وزعت ح�شة ت�رين االول 
مضضن الرز الهنضضدي الفا�شضضد الذي باعضضه املواطنضضون ب�شعر 
بخ�ضضض كعلضضف للحيوانضضات ب�شبضضب رداءة نوعيتضضه وعدم 

اال�شتفادة منه للأكل .
٢- زيضضت الطعضضام: جهضضزت احل�شضضة منه ل�شهضضري كانون 

الثاين و�شباط فقط من عام ٢٠١٦ .
٣- ال�شكر: جهزت ح�شة املواطنن من ال�شكر حتى �شهر 

اأب فقط .
٤- احلنطة )الطحن(: املجهز من الطحن هو حتى �شهر 

ت�رين االأول فقط ".

تضضداول �شوق العراق للأوراق املاليضضة االأ�شبوع املا�شي 22 
مليار �شهم منخف�شا بن�شبضضة %17.29 عن االأ�شبوع الذي 
قبلضضه. وقضضال املدير التنفيذي لل�شوق طضضه اأحمد عبد ال�شلم، 
اإن "�شضضوق العضضراق لضضلأوراق املاليضضة نظضضم خضضلل االأ�شبوع 
املنتهضضي يف التا�شضضع مضضن اأذار خم�ضضض جل�شات لتضضداول يف 
ال�شوق النظامي واأربع جل�شات يف ال�شوق الثاين ويبلغ عدد 
ال�ضضركات املدرجة يف ال�شوق )97( �ركة م�شاهمة ، منها 

)70( �ركضضة مدرجضضة يف ال�شضضوق النظامضضي و)27( �ركضضة 
مدرجة يف ال�شوق الثاين ".

تداولضضت  املا�شضضي  االأ�شبضضوع  جل�شضضات  "خضضلل  واأ�شضضاف 
اأ�شهضضم )52( �ركضضة يف ال�شوق النظامضضي و)3( �ركات يف 
ال�شضضوق الثاين لي�شبح عدد ال�ضضركات املتوقفة عن التداول 
لعضضدم التزامها بتقضضدمي االإف�شاح ال�شنضضوي والف�شلي للهيئة 
وال�شوق )14( �ركة ويبلغ عدد االأ�شهم املدرجة يف ال�شوق 

)9.734( تريليونات �شهم".
واأكضضد عبضضد ال�شضضلم اأن "عضضدد االأ�شهضضم املتداولضضة للأ�شبضضوع 

املا�شضضي بلضضغ )22( مليار �شهضضم مقابضضل )26( مليار �شهم 
للأ�شبوع الذي قبلضضه، يف حن بلغت قيمة االأ�شهم املتداولة 
االأ�شبضضوع املا�شي )16( مليضضار دينار مقابضضل )15( مليار 
دينضضار للأ�شبضضوع الضضذي قبله وبلغ عضضدد ال�شفقضضات املنفذة 
للأ�شبوع املا�شي )2089( �شفقة مقابل )2571( �شفقة 

للأ�شبوع الذي قبله".
ومضضن حتليل بيانات التضضداول للأ�شبوع املا�شي اأو�شح عبد 
ال�شلم اأن عدد االأ�شهم املتداولة للأ�شبوع املا�شي انخف�ض 
بن�شبضضة )%17.29( قيا�شا باالأ�شبضضوع الذي قبله يف حن 

كان هنالضضك ارتفاع يف القيمة االإجمالية للأ�شهم املتداولة 
للأ�شبضضوع املا�شي بن�شبضضة )%10.59( قيا�شضضا باالأ�شبوع 
الذي قبله، اأما موؤ�ر ال�شوق ISX 60 فاإنه انخف�ض بن�شبة 
)%0.74( عن اإغلقه للأ�شبوع الذي قبله عندما اأغلق على 

)728.31( نقطة.
واأ�ش�شت �شضضوق العراق للأوراق املاليضضة ببغداد، يف حزيران 
2004، وتعمل حتت اإ�راف هيئة االأوراق املالية العراقية، 
وهي هيئة م�شتقلة مت تاأ�شي�شها على غرار الهيئة االأمريكية 

للوراق املالية والبور�شات.

اللجنة العليا إلصالح البطاقة التموينية 
تستعد إلطالق نظام البطاقة الذكية

التداوالت األسبوعية لسوق األوراق المالية تنخفض بنسبة %17 

السمنت العراقية تحقق وفرة مالية 
وزيادة في اإلنتاج

غاز بروم الروسية تدشن ثالث آبار 
جديدة في بدرة 

أسعار العمالت 
األجنبية بالدينار

126023 155432139122.550 12943151651 3031330.770
دينار أردنيدينار بحرينيدرهم إماراتيريال سعوديجنيه مصريتومان إيرانيجنية استرلينييورودوالر أميركي ليرة سوريةليرة لبنانية دينار كويتي 

بغداد- خاص

بغداد- خاص

بغداد- خاص

واسط- خاص

بغداد- خاص

البصرة- خاص

رئيس التحرير


