
اأك��د وزير النقل كاظ��م فنجان احلمام��ي، اأن وزارته تعكف 
لتنع��م  مط��ار  عراقي��ة  حمافظ��ة  كل  يف  يك��ون  ان  عل��ى 

املحافظات العراقية بخرياتها.
وق��ال احلمام��ي اأثن��اء و�سع حج��ر اال�سا�س ملط��ار الكوت 
امل��دين يف حمافظ��ة وا�سط٬ اإن املط��ار ان�سئ لفائ��دة ابناء 
املحافظة و�ستكون ايراداته لهم بعد ترميم املدرج وتاأهيله 
ليكون قادراً على ا�ستقبال الطائرات ليال ونهارا، م�سرياً اإىل 
اأن جلن��ة وزارية برئا�سة املدير العام للطريان املدين ح�سني 
حم�س��ن زارت املطار واطلعت ميدانيا على حيثياته، وجرى 
االتفاق م��ع املحافظة عل��ى و�سع حج��ر اال�سا�س لل�رشوع 
مبراح��ل اجن��ازه، بالتن�سي��ق م��ع وزارة الدف��اع ال�ستخدام 
قاعدة الك��وت اجلوية مدنيًا اىل جانب اال�ستخدام الع�سكري 
مع �سمان ا�ستيفاء معاي��ري �سالمة الطريان وموافقة �سلطة 
الط��ريان املدين. وق��ال املكتب االعالمي ل��وزراة النقل، يف 
ت�رشيح ر�سمي خ�س به )اجلورنال( اننا 
االر�سية  "منتلك 

املنا�سب��ة الأغل��ب املحافظ��ات الت��ي توج��د فيه��ا مطارات 
ع�سكري��ة ، وال��وزارة  حتر�س على ان حتوله��ا اىل مطارات 
مدني��ة وب��ال تكاليف مالية وبخطة عم��ل  من�سقة مع وزارة 

التخطيط والوزارات ال�ساندة من جمال�س املحافظات". 
وا�س��اف ان "الوزراة ا�ستح�سل��ت جميع املوافقات من قبل 
رئا�سة الوزراء وخطوتنا  بداأت مبطار الكوت الذي مت و�سع 
حج��ره اال�سا���س و�سبق��ه عقد اجتم��اع جمل�س ال��وزراء يف 
حمافظ��ة وا�سط وقرار العب��ادي ان�ساء مطار  يف املحافظة،  
ومت توقي��ع بروتوكول م��ع وزارة الدفاع وحتوي��ل القاعدة 
الع�سكري��ة يف الك��وت اىل مطار مدين"،  الفت��ا النظر اىل ان 
"اخلط��وة القادم��ة هي مطار البدي��رة يف حمافظة مي�سان 
ومطار كرك��وك".  وتابع ان "وزارة النقل تعمل �سمن خطة 
ال تكل��ف الدول��ة امواال لعمل املط��ارات وبامكانات ب�سيطة 
وب��ال قرو�س من ال��دول املانحة وقد بداأن��ا تاهيل القواعد 
الع�سكري��ة وحتويله��ا اىل مطارات مدني��ة و وبخطة الحقة 
العم��ل �سمن الت�سغيل امل�سرتك ب��ني احلكومة وامل�ستثمرين 
اي ان املحافظ��ة ووزارة النق��ل تاأخ��ذ م�ستحقاته��ا املالية 
م��ن املطارات م��ن دون ان ت�رشف ام��واال".  وا�سار اإىل  ان 
"وزراة النقل ب�سدد ا�ستقبال ال�رشكات االجنبية املتقدمة  
يف  املط��ارات  وبن��اء  لتاأهي��ل 
ت  ا خط��و

م�ستقبلي��ة وه��ذا منوط بلجن��ة العط��اءات واال�ستثمارات"، 
الفتا النظر اىل ان "جميع الدول متلك عدة مطارات لتخفيف 
الزخ��م عن املط��ارات الرئي�سي��ة وهناك ج��دوى اقت�سادية 
ي�ستفي��د منه��ا املواط��ن والدول��ة وادخ��ال لالي��رادات غري 
النف��ط  للموزانة االحتادية". يذك��ر اأن قاعدة الكوت اجلوية 
الت��ي يقام عليها مطار الكوت امل��دين، ان�سئت يف �سبعينات 
الق��رن املا�س��ي. وافتت��ح مط��ار النا�رشي��ة ال��دويل خالل 
حف��ل افتتاح كب��ري اقيم، ال�سه��ر املا�س��ي، يف حني هبطت 
اول طائ��رة حملي��ة في��ه تابعة للخط��وط اجلوي��ة العراقية، 
بح�سور ع��دد من م�س��وؤويل الوزارة وم�س��وؤويل حكومة ذي 
ق��ار املحلي��ة الذي��ن اك��دوا ان املط��ار يتمت��ع بالكثري من 
االمكاني��ات كالبنى التحتية وامل��درج والقاعات، م�سريين 
اإىل حاجة املحافظة اىل منفذ جوي لتحريك عجلة ال�سياحة 
واال�ستثم��ار خ�سو�س��ا بع��د �سم مناط��ق االه��وار واالآثار 
اىل الئح��ة ال��رتاث العامل��ي. ويف حني واج��ه افتتاح مطار 
النا�رشي��ة ال��دويل، موج��ة من االنتف��ادات الت��ي قللت من 
اهميت��ه وانتق��دت ظ��روف افتتاح��ه، اأكد ع�س��و يف جمل�س 
حمافظة ذي قار رجاح مطرود، اأن مطار النا�رشية يقارب 
مط��ار بغداد الدويل من حي��ث املوا�سفات، مبينا اأنه اف�سل 

من مطاري الب�رشة والنجف.
وق��ال مطرود، ان "امل�سكلة االزلي��ة كانت ملطار النا�رشية 
امل��دين ه��ي املوافق��ات الر�سمي��ة، واالن وبعد و�سع 
احللول واحل�سول عليها نوؤكد 
ن  ا

طري��ق االلف ميل يبداأ مبيل واح��د، يف عملية ادخال جميع 
اخلدم��ات اىل املط��ار".  واكد ان "اخل��راء الفنيني بينوا ان 
م��درج مطار النا�رشية وبرج املراقب��ة فيه هما اف�سل مما 
موج��ود يف مطاري النج��ف والب�رشة"، مبين��ا ان "املطار 

يقارب مطار بغداد الدويل من حيث املوا�سفات الفنية".
وا�سار اىل ان "هناك �سالة موؤقتة مت تاأ�سي�سها للم�سافرين، 
حل��ني اكمال العم��ل بال�سالة اال�سا�سية للمط��ار والتي بلغ 
العم��ل فيه��ا بن�س��ب اجن��از متقدم��ة". وكان رئي�س جمل�س 
حمافظ��ة ذي قار، حميد الغزي قد اعلن، يف وقت �سابق، ان 
احلكومة االحتادية ا�سرتطت عل��ى املحافظة عدم املطالبة 
بدرج��ات تعي��ني ملط��ار النا�رشية امل��دين، ب�سب��ب االزمة 
املالي��ة الت��ي متر بها الب��الد، الفتًا االنتب��اه اىل ان املطار 
�سيفتتح خطوط نقل من النا�رشية اإىل ال�سليمانية، وبغداد، 
واربيل. اإىل ذل��ك اأ�سدرت وزارة النقل بيانًا، اأعلنت فيه امر 
وزي��ر النقل كاظم فنج��ان احلمامي "بايق��اف عمل الطيار 
مازن فخري لتاأخريه رحلة �رشكة اخلطوط اجلوية العراقية 
املرقم��ة 920 واملتجه��ة من مدين��ة ال�سليمانية اىل مدينة 
بغ��داد الك��ر م��ن ث��الث �ساع��ات، وت�سكيل جلن��ة حتقيقية 
ملعرف��ة دوافع التاأخ��ري وذلك لتعطيل��ه م�سالح املواطنني 
وت�سبب��ه بخ�سارة �رشكة اخلطوط اجلوي��ة العراقية اكر من 
5 االف دوالر، م�س��رية اإىل  اأن ه��ذا االجراء ياأتي للحفاظ 
على �سمعة وا�س��م ال�رشكة ول�سبط التوقيتات وعدم تف�سيل 
امل�سلحة ال�سخ�سية على م�سلحة امل�سافرين، وندعو جميع 
طي��اري ال�رشك��ة اىل االلتزام بجميع ال�سواب��ط والتعليمات 
واالج��راءات الدولي��ة من اج��ل ا�ستيفاء �رشوط 

ال�سالمة واالمان".
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كهرباء البصرة تنفذ حمالتها للجباية 

و�س��ل ال�سفري االمريكي يف العراق دوغال�س �سيليمان، اىل ق�ساء اجلباي�س 
70 كم �رشق مدينة النا�رشية، لبحث فر�س االعمال املتاحة يف اجلانب 
ال�سياح��ي لل���رشكات اال�ستثمارية و�سبل تطويره��ا يف املحافظة ومناطق 
االه��وار.  واك��د �سيليم��ان، ان "احلكوم��ة االمريكي��ة ت�سع��ى جل��ذب كرى 
ال���رشكات للعم��ل يف عدة جماالت ، منه��ا بناء مرافق �سياحي��ة وترفيهية 
باال�ساف��ة اىل ان�س��اء فنادق مبوا�سفات عاملي��ة خ�سو�سا بعد �سم اهوار 

املحافظة اىل الئحة الرتاث العاملي".
وا�س��اف "انني ُده�س��ت بروعة املكان والطبيعة اخلالب��ة هنا "،معربا عن 
�سعادت��ه بع��ودة معظم اه��ايل االه��وار اىل دياره��م بعد �سن��وات اجلفاف 
والتهجري،مبديا ثقت��ه بان ت�سهد املنطقة تطورا اقت�ساديا و�سياحيا خالل 

املرحلة املقبلة.

ع��دت وزارة التجارة ت�سوي��ق حنطة م�ستوردة او م�سبوغ��ة جرمية ا�ستيالء 
عل��ى امل��ال الع��ام. ونقل بي��ان للوزارة ع��ن املدير الع��ام لل�رشك��ة العامة 
لتج��ارة احلب��وب رئي���س اللجنة العلي��ا للت�سوي��ق هيثم جمي��ل اخل�سايل ان 
"حماولة ت�سويق حنطة م�ستوردة او حنطة حملية م�سبوغة، للح�سول على 
الدع��م احلكومي للف��الح العراقي خالف��ا للقانون والتعليم��ات، تعد جرمية 

ا�ستيالء على املال العام".
وا�س��اف ان "خط��ة الت�سوي��ق منع��ت منع��ا باتا ت�سل��م احلنط��ة امل�ستوردة 
واحلنط��ة امل�سبوغ��ة وباي ن�سب��ة كانت"، مبين��ا ان "فاح�سي املختر يف 
مواق��ع الت�سلم يتحملون امل�سوؤولي��ة القانونية الكاملة يف حال ثبوت وجود 
اي��ة ن�سبة كانت م��ن احلنطة امل�ست��وردة او احلبوب التي تع��ود اىل االعوام 

ال�سابقة او اي اختالف بن�سبة نتائج التحليل املختري".

دع��ا وزير ال�سناعة واملعادن وكالة حممد �سياع ال�سوادين، اجلانب االأردين 
اىل العمل امل�سرتك خللق فر�س عمل والق�ساء على البطالة.

وذك��ر بيان ملكت��ب الوزير، ان ال�س��وداين بحث خالل لقائ��ه القائم باأعمال 
ال�سف��ارة االردني��ة يف بغداد ا�رشف ام��ني اخل�ساونة، ملف��ات التعاون بني 
البلدين والتو�سيات املتمخ�سة ع��ن اجتماعات اللجنة العراقية –االردنية 

امل�سرتكة التي جرت يف بغداد اأخرياً.
واو�س��ح، ج��رى خالل اللق��اء بحث عدد م��ن املوا�سي��ع التي ته��م البلدين 
ال�سقيق��ني يف املج��االت كافة وخ�سو�س��ا املجال ال�سناع��ي وتاأكيد عمق 
العالق��ات الت��ي ترب��ط ب��ني ال�سعبني. ونق��ل البيان ع��ن ال�س��وادين، تاأكيده 
���رشورة ا�ستمرار التن�سيق واملتابعة اجل��ادة لغر�س اكمال متطلبات تنفيذ 
الق��رارات والتو�سي��ات الت��ي انبثق��ت ع��ن اجتماع��ات اللجن��ة العراقية – 
االردني��ة امل�سرتك��ة يف دورتها 27 والتي عقدت يف بغ��داد خالل �سهر اذار 
املا�س��ي وم��ن املوؤمل عر�سها خ��الل جل�سات جمل�س ال��وزراء ال�ستح�سال 

املوافقات املطلوبة.

نف��ذت مديرية توزي��ع كهرب��اء الب�رشة اإح��دى ت�سكيالت املديري��ة العامة 
لتوزي��ع كهرباء اجلنوب حملة ال�ستح�س��ال اأجور اجلباية ورفع التجاوزات 

عن ال�سبكة الكهربائية خالل �سهر اآذار املا�سي.
وق��ال مدير توزيع كهرباء الب�رشة املهند�س عبد الكرمي عبد اجلليل النجار 
يف ت�رشي��ح �سحفي، اإن "امل��الكات الهند�سية والفني��ة يف مديريته قامت 
برف��ع ع��دد كبري م��ن التجاوزات ع��ن ال�سبك��ة الكهربائية خالل �سه��ر اآذار 
املا�سي ، مت خاللها اإزالة ) 606 ( حاالت جتاوز ومن االأ�سناف } املنزيل 
316، التجاري261 ، �سناعي29 {"، م�سرياآ اإىل اأن "نوع املخالفات التي 
مت رفعه��ا كان��ت ، 84 ربط مبا�رش ، 118 مدي��ن ، 404 التجاوز من خالل 

�سحب خط ثان". 

اأعل��ن رئي���س معه��د الع��راق للطاق��ة ل��وؤي اخلطي��ب، ان 
املنتدى �سيعمل عل��ى بلورة ملخ�س تنفيذي ي�سم جميع 
تو�سيات اخل��راء اىل جمل�سي الوزارء والن��واب، ا�ستناداً 
اإىل ما انتج��ه املنتدى من اوراق العمل وبرامج اال�سالح 
االقت�سادي يف جمال قطاع الطاقة واالقت�ساد والتنمية 
من خالل اجلل�سات العامة وور�س العمل اجلانبية، معربًا 
ع��ن امل��ه باالأخذ بها م��ن اأجل تر�سيد اجله��د الوطني يف 

م�سرية اال�سالح االقت�سادي. 
واختتم��ت اعمال منتدى العراق للطاقة 2017 يف بغداد 
وال��ذي عقد حتت �سعار العراق- نح��و قطاع طاقة ناجع 

واقت�ساد متعدد الواردات.

و�سارك يف املنتدى وزارات النف��ط والكهرباء وال�سناعة 
واملوارد املائية والتعليم العايل واللجان الرملانية ذات 
العالقة باال�سافة اىل املحافظني والهيئات اال�ست�سارية 
ملجل�س الوزراء ، وبح�سور وفود اأجنبية ر�سمية وم�ساركة 
فعالة لل�رشكات العاملي��ة واملحلية امل�ستثمرة يف قطاع 

الطاقة ، ا�سافة اىل املمثليات الدبلوما�سية يف العراق.
ودع��ا رئي�س ال��وزراء حي��در العبادي يف كلمت��ه اىل رفد 
احلكومة مبزيد م��ن االفكار لتطوير خططها اال�ستثمارية 
، م�سيف��ًا ان ملي��ارات ال��دوالرات �ساعت �سابق��ًا ب�سبب 
فق��دان التخطي��ط ، م�سرياً اىل ان احلكوم��ة �سائرة باجتاه 
بناء اقت�ساد عراقي قوي للنهو�س بالبلد وعدم االعتماد 

على م�سدر واحد.
م��ن جانبه ، ا�ساد االم��ني العام ملنظم��ة ".اوبك". حممد 

�سنو�س��ي باكندو ، بجه��ود وزارة النف��ط العراقية لدورها 
الريادي يف املنظمة حيث جنحت يف مدة وجيزة باإعادة 
الع��راق اىل �س��دة القي��ادة الت��ي ي�ستحقه��ا ، مذك��را بان 

اأُ�س�ست يف بغداد قبل ٥٧ عامًا. "اأوبك". 
وناق���س املنت��دى م�ستقب��ل اال�س��واق النفطي��ة يف ظ��ل 
انخفا�س ا�سع��ار النفط وتعدد م�س��ادر الطاقة التقليدية 
وغري التقليدية واملتجددة ، واأثر ال�سيا�سات االمريكية يف 
تقلبات اال�س��واق واقت�ساديات الدول امل�سدرة للنفط يف 
ال���رشق االو�سط وخ�سو�سًا الع��راق ، ودور �رشكات النفط 
العاملي��ة يف الع��راق و�سب��ل حتجي��م املخاط��ر ، وتعزيز 

فر�س اال�ستثمار.
كم��ا رك��زت حم��اور املنت��دى عل��ى التحدي��ات املالي��ة 
واالط��ر  املعتم��دة  النظ��م  ومراجع��ة  العراقي��ة  للدول��ة 

القانوني��ة يف ظل عملي��ة اال�سالح االقت�س��ادي واعادة 
ق��راءة ال�سيا�س��ات التجارية وامل�رشفي��ة وا�سرتاتيجيات 
الت�سوي��ق، وا�ستعرا�س امل�ساريع العمالقة يف ال�سناعات 
التحويلي��ة و قط��اع الطاقة الكهربائي��ة وا�ستثمار الغاز، 
والتخطي��ط نحو موازن��ات مالية ر�سين��ة وتعدد واردات 
الدول��ة والتح�س��ري ملرحلة ما بعد ع���رش النفط ، والعمل 
عل��ى و�سع خطط منهجية تعال��ج حتديات النمو ال�سكاين 
والبطال��ة والتط��ور التكنولوجي ، والنظ��ر نحو امل�ستقبل 
باأف��ق جدي��د. واخُتتم منتدى الع��راق للطاقة بور�س عمل 
يف جم��ال ت�سميم هيكلة العقود يف جم��ال النفط والغاز 
يف ظ��ل املتغريات اجلديدة، وكذلك تطوير برامج ال�رشاكة 
التجارية ما بني القطاع العام واخلا�س يف جمال انتاج 

الطاقة الكهربائية.

تاأث��رت اأ�سعار اال�سهم املتداولة يف �س��وق العراق لالأوراق 
املالي��ة بانخفا�س اأ�سعار ال���رشكات املتداولة يف ال�سوق 
وخ�سو�سا قط��اع امل�سارف بن�سبة و�سل��ت اإىل ".9%". 

يف �سهر اذار قيا�سا ب�سهر �سباط للعام احلايل.
ونق��ل بي��ان لل�س��وق ع��ن املدير التنفي��ذي ط��ه اأحمد عبد 
ال�س��الم قول��ه ان "�سوق الع��راق ل��الوراق املالية نظم يف 
�سهر اذار 2017 ".21". جل�سة تداول يف ال�سوق النظامي 
و ".16". جل�س��ة يف ال�س��وق الث��اين" مبينا ان��ه" مل تنظم 
جل�س��ة الثالث��اء 21 اذار مل�سادفته��ا عطل��ة الربيع حيث 

بلغ��ت ع��دد ال�رشكات املدرج��ة يف ال�س��وق ".97". �رشكة 
وبل��غ ع��دد اال�سه��م املدرج��ة ".9.734". ترلي��ون �سه��م 
م�سنف��ة قطاعي��ا يف ح��ني كان عدد ال���رشكات املتداولة 

ا�سهمها يف ال�سوق ".66". �رشكة".
واأ�س��اف عب��د ال�سالم "مل يجر التداول عل��ى ا�سهم ".17". 
�رشك��ة لع��دم توافق العر���س مع الطل��ب بينم��ا بقي عدد 
ال���رشكات املتوقف��ة ع��ن الت��داول مبوجب ق��رارات هيئة 

االوراق املالية ب ".14". �رشكة".
وعن عدد اال�سهم وقيمها بنينّ عبد ال�سالم ان "عدد اال�سهم 
املتداول��ة لل�سهر املا�س��ي بل��غ ".67.193". مليار �سهم 
وترك��ز الت��داول يف قط��اع التحوي��ل امل��ايل بن�سبة 6% 

يلي��ه القط��اع اال�ستثمار امل��ايل بن�سب��ة %3.5 ثم قطاع 
اخلدم��ات بن�سبة ".%1.4". يف حني كان��ت الن�سب لبقية 
القطاع��ات اقل من ".%1".". وتاب��ع "بلغت قيمة اال�سهم 
املتداول��ة ل�سه��ر اذار ".48.402". ملي��ار دينار، وقيا�سا 
بال�سه��ر املا�س��ي فاإن��ه ق��د انخف�س��ت معظ��م موؤ���رشات 
التداول يف �سهر اذار 2017 النخفا�س ال�سفقات الكبرية 
خالل ال�سهر، اىل جانب انخفا�س ا�سعار اال�سهم املتداولة 
ا�سه��م  ا�سع��ار  باأنخفا���س  تاأث��ر  ال��ذي   ."9%." بن�سب��ة 
ال�رشكات املتداولة خ�سو�سا يف قطاع امل�سارف وقطاع 
االت�ساالت وقطاع ال�سناعة وقطاع الفنادق وال�سياحة".

وبالن�سبة لتداول امل�ستثمرين االجانب اأو�سح عبد ال�سالم 

"بلغ عدد اال�سهم امل�سرتاة لغري العراقيني ".381". مليون 
�سهم نفذت من خالل ".318". �سفقة �رشاء وبلغت قيمتها 
".654". ملي��ون دين��ار من تداول ا�سه��م ".15". �رشكة 
م�ساهم��ة مدرج��ة بينم��ا بل��غ ع��دد اال�سه��م املباع��ة من 
غ��ري العراقي��ني ".1.784". ملي��ار �سهم نف��ذت من خالل 
".442". �سفق��ة بي��ع وبلغت قيمته��ا ".5.735". مليار 

دينار من تداول ا�سهم ".12". �رشكة م�ساهمة مدرجة".
واأ�س��ار اىل ان "موؤ���رش ال�س��وق الأ�سع��ار اال�سه��م املتداولة 
اقف��ل يف نهاية �سهر اذار 2017 على ".664.46". نقطة 
منخف�س��ا بن�سب��ة ".%9.58". قيا�سا بقيمت��ه يف اغالق 

�سهر �سباط البالغة ".734.84". نقطة .

منتدى العراق للطاقة 
يقدم ملخصًا تنفيذيًا لتوصيات الخبراء

انخفاض أسعار أسهم سوق األوراق المالية 9% شهريًا

السفير األميركي يبحث االستثمار السياحي 
في أهوار ذي قار

التجارة: تسويق حنطة مستوردة 
يعد جريمة

العراق يدعو األردن إلى عمل مشترك 
للقضاء على البطالة

أسعار العمالت 
األجنبية بالدينار

125323 155432139122.550 12943151651 3031330.770
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بغداد - خاص

بغداد- خاص

 ذي قار- خاص

بغداد- خاص

بغداد- خاص

البصرة- خاص
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