
وج��اء يف وثيقة �صادرة من املديرية العامة 
اجلن��وب، ح�صل��ت عليه��ا  لتوزي��ع كهرب��اء 
)اجلورنال(، ومعنون��ة اىل مديريات التوزيع 
كاف��ة، "يرجى مفاحتة جمال���س املحافظات 
من قبلكم لغر�س تزويدن��ا با�صماء العاملني 
يف املول��دات الأهلي��ة ب�صف��ة )عام��ل مولد( 
ملديرياتك��م  اجلغرافي��ة  الرقع��ة  �صم��ن 
لال�صتفادة من خربتهم يف ا�صتح�صال مبالغ 

اجلباية �صمن امل�رشوع ال�صتثماري".
وا�صافت الوثيق��ة، ان "المر �صي�صهم بتاأمني 
م�صدر معا�صي بديل له��م بعد انتفاء احلاجة 
للمول��دات الهلية يف اأي منطق��ة يبا�رش بها 

امل�رشوع".
قان��ون  لتطبي��ق  الكهرب��اء  وزارة  وت�صع��ى 
اجلباية عن طريق ال�صتثم��ار لتوفري الطاقة 
اعرتا�ص��ات  تواج��ه  ح��ني  يف  الكهربائي��ة، 
املحلي��ة  احلكوم��ات  قب��ل  م��ن  وا�صع��ة 

واملواطنني.
واطلع��ت )اجلورنال( اأي�صا على وثيقة اأخرى 
�صادرة من املديري��ة العامة لتوزيع كهرباء 
الكهرب��اء،  وزارة  فيه��ا  تخاط��ب  اجلن��وب، 
للمطالب��ة بتثبيت ا�صحاب العق��ود والجراء 

اليوميني على املالك الدائم.
وتذكر الوثيقة، انه "تزامنا مع مبا�رشة عقود 
اخلدم��ة وال�صيانة والتاأهيل ال�صتثمارية يف 
حمافظاتن��ا اجلنوبية، والت��ي نتطلع لتحقق 
هدفه��ا قريب��ا بتجهي��ز املواطن��ني بالطاقة 

على مدار 24 �صاعة )اخل�صخ�صة(".
وا�صاف��ت، "وكذل��ك رف��ع م�صت��وى اجلباي��ة 
املت��دين وال��ذي ل ي��كاد يكف��ي ل�ص��د روات��ب 

املوظفني".
وا�صارت، "مب��ا ان امل�صتثمر �صيتكفل برواتب 
اخلدم��ات  مراك��ز  يف  املوظف��ني  م��ن   %80
والت��ي �صتغطي اغلب موظفي العقود والجور 

اليومية".
وطالبت املديرية، "راجني تف�صلكم باملوافقة 
عل��ى حتويل جميع موظف��ي العقود والجراء 
اليوميني عل��ى املالك الدائ��م ولكل حمافظة 
حال مبا���رشة ال�صتثمار به��ا وحتقيق ن�صبة 

80%، عل��ى ان ي�صم��ل الق��رار جمي��ع العقود 
م��ع  العامل��ني  �ص��واء  اليومي��ني  والج��راء 
امل�صتثم��ر او املتبق��ني �صم��ن الدائ��رة، على 
اعتبار تواف��ر التخ�صي�س املايل الالزم لذلك 
من ام��وال اجلباي��ة املتوقعة وال��ذي لطاملا 
كان ه��و املان��ع لتثبيتهم، ما �صب��ب معاناة 
لتل��ك ال�رشيحة �صنوات طويل��ة فقدنا خاللها 
اف�ص��ل موظفينا من جراء حوادث ال�صبكة من 

دون تعوي�س لعوائلهم وذويهم".
يذك��ر ان وزارة الكهرب��اء ت���رش عل��ى تنفيذ 

م���رشوع م�صتثم��ر الكهرب��اء )اخل�صخ�ص��ة(، 
عل��ى الرغ��م م��ن الرف���س ال�صعب��ي الوا�ص��ع 
للم�رشوع لكونه �صريهق كاهل ال�رش الفقرية 
باج��ور جباي��ة كبرية ج��دا ح�ص��ب ا�صتخدام 

الجهزة الكهربائية.
يف غ�ص��ون ذلك اأعلن جمل���س ناحية العظيم 
يف حمافظ��ة دي��اىل تعر���س 3  اأب��راج لنقل 

الطاقة الكهربائية اىل اعمال تخريبية.
وق��ال حمم��د �صيف��ان رئي�س جمل���س ناحية 
العظي��م، ان 3 اأب��راج رئي�صي��ة لنق��ل الطاق��ة 

الكهربائي��ة واملغذي��ة ملحط��ة املن�صوري��ة 
الغازية �صم��ال �رشقي بعقوبة تعر�صت لعمل 
تخريب��ي من قب��ل تنظيم داع�س م��ا ادى اىل 
احل��اق ا���رشار ج�صيم��ة ت�صبب��ت يف انقطاع 
التي��ار الكهربائ��ي عن املناط��ق القريبة من 

حمطة املن�صورية الغازية.
وا�ص��اف ان امل��الكات الهند�صية والفنية يف 
كهرباء دياىل با�رشت اعمال �صيانة وتاأهيل 
اج��ل  م��ن  املت���رشرة  الكهربائي��ة  الب��راج 

اعادتها اىل اخلدمة.

تداول��ت يف �ص��وق الع��راق ل��الأوراق املالية ا�صه��م بحجم مليار 
�صه��م وبقيمة و�صلت اىل 25 مليار دينار حمققة زيادة يف عدد 

ال�رشكات املتداولة
وق��ال املدي��ر التنفي��ذي لل�صوق ط��ه اأحمد عبد ال�ص��الم اإن �صوق 
العراق لالأوراق املالية نظم خالل ال�صبوع املنتهي يف احلادي 
ع�رش من ايار احلايل خم�س جل�صات للتداول يف ال�صوق النظامي 
و جل�ص��ة واح��دة يف ال�ص��وق الث��اين، مبين��ا ان ع��دد ال���رشكات 
املدرج��ة يف ال�ص��وق بلغت )99( �رشك��ة م�صاهمة بع��د اكتمال 
اج��راءات ادراج ا�صه��م م���رشف الع��امل ال�صالم��ي لال�صتثم��ار 
والتموي��ل منها )71( �رشكة مدرجة يف ال�صوق النظامي و)28( 

�رشكة مدرجة يف ال�صوق الثاين .
واك��د عبد ال�صالم انه وخ��الل جل�صات ال�صبوع املا�صي تداولت 
ا�صه��م )52( �رشكة يف ال�صوق النظامي و)4( �رشكات يف ال�صوق 
الثاين لي�صبح عدد ال�رشكات املتوقفة عن التداول لعدم التزامها 
بتقدمي الف�صاح ال�صنوي والف�صلي للهيئة وال�صوق )14( �رشكة.
وتاب��ع عبد ال�صالم ان عدد ال�صه��م املتداولة لالأ�صبوع املا�صي 
بلغت )20( مليار �صه��م مقابل )25( مليار �صهم لالأ�صبوع الذي 
قبله لينخف�س بن�صب��ة )19.03%( قيا�صا بالأ�صبوع الذي قبله، 
يف ح��ني بلغت قيمة ال�صهم املتداول��ة لالأ�صبوع املا�صي )14( 
ملي��ار دين��ار مقاب��ل )24( ملي��ار دين��ار لالأ�صبوع ال��ذي قبله  

لتنخف�س بن�صبة )41.07%( قيا�صا بالأ�صبوع الذي قبله
وب��ني عبد ال�ص��الم ان عدد ال�صفقات املنف��ذة ال�صبوع املا�صي 
بل��غ )1745( �صفق��ة مقاب��ل )1523( �صفق��ة لالأ�صب��وع الذي 
قبل��ه لينخف�س موؤ�رش ال�ص��وق ISX 60 بن�صبة )1.54%( خالل 
ال�صب��وع املا�صي عن اغالقه لالأ�صبوع ال��ذي قبله عندما اغلق 

عند )629.47( نقطة.
واأ�ص�ص��ت �ص��وق الع��راق ل��الأوراق املالية يف حزي��ران 2004م، 
وتعمل حت��ت اإ�رشاف هيئة الأوراق املالية العراقية، وهي هيئة 

م�صتقل��ة مت تاأ�صي�صها على غ��رار الهيئة الأمريكية 
والبور�ص��ات،  املالي��ة  ل��الأوراق 

الت��ي  امل��دة  ويف 

�صبق��ت الغ��زو الأمريكي للع��راق 2003 كان يطل��ق على ال�صوق 
احلالي��ة ا�ص��م بور�صة بغداد والتي كانت تديره��ا وزارة املالية 
، اأم��ا الآن فه��ي هيئ��ة ذاتي��ة التنظيم مث��ل بور�ص��ة نيويورك، 
وت�صم��ل ال���رشكات املدرج��ة يف �ص��وق العراق ل��الأوراق املالية 
عل��ى قطاع��ات امل�ص��ارف والتاأم��ني وال�صتثم��ار واخلدماتية 
ال�صياحي��ة  وال���رشكات  والفن��ادق  ال�صناعي��ة  وال���رشكات 
وال���رشكات الزراعي��ة، و���رشكات الت�ص��الت. و�صج��ل موؤ���رش 
�ص��وق العراق ل��الأوراق املالية يف وقت �صاب��ق ارتفاعًا يف عدد 
وقيم��ة الأ�صهم املتداولة خالل  املدة ال�صابقة قيا�صا بال�صابيع 

املن�رشمة  
وقال املدي��ر التنفيذي لل�صوق طه اأحمد عبد ال�صالم يف ت�رشيح  
�صحف��ي    ان �صوق العراق ل��الوراق املالية نظم خالل ال�صبوع 
املنته��ي يف 19 كانون الثاين 2017 خم�س جل�صات لتداول يف 
ال�ص��وق النظامي وجل�صة واحدة يف ال�صوق الثاين، مبينًا اأن عدد 
ال�رشكات املدرجة يف ال�صوق بلغت )97( �رشكة م�صاهمة، منها 
)70( �رشك��ة مدرجة يف ال�ص��وق النظامي و)27( �رشكة مدرجة 
يف ال�صوق الثاين. واأو�صح اأن اأنواع وعدد ال�رشكات املدرجة يف 
ال�ص��وق هي ) الت�ص��الت 2، ال�صناعة 21، الزراعة 6، ال�صياحة 
10، اخلدم��ات 9، ال�صتثم��ار املايل 6، حتويل مايل 11، تاأمني 
6(. وتاب��ع عب��د ال�صالم اأن اجلل�صات تداول��ت ا�صهم )51( �رشكة 
يف ال�ص��وق النظام��ي و)3( ���رشكات يف ال�صوق الث��اين، وا�صبح 
ع��دد ال���رشكات املتوقف��ة عن الت��داول لع��دم التزامه��ا بتقدمي 
الف�ص��اح ال�صن��وي والف�صلي للهيئة وال�ص��وق )16( �رشكة، كما 
بل��غ ع��دد ال�صهم املدرج��ة يف ال�ص��وق )9.483( ترليون �صهم، 
اأم��ا القيم��ة ال�صوقي��ة لل���رشكات املدرجة يف ال�ص��وق فقد بلغت  

)10.005( ترليون دينار
وب��ني عبد ال�ص��الم اأن عدد ال�صه��م املتداولة 

لالأ�صب��وع بل��غ )49( ملي��ار 
مقابل  �صه��م 

)22( ملي��ار �صه��م لال�صب��وع ال��ذي قبل��ه، يف حني بلغ��ت قيمة 
ال�صهم املتداولة ل�صبوع �صابق  )16( مليار دينار مقابل )13( 

مليار دينار لال�صبوع الذي قبله
اأم��ا عن ع��دد ال�صفقات املنف��ذة لالأ�صبوع املا�ص��ي فاأ�صار عبد 
ال�ص��الم اىل اأنه��ا بلغت )3071( �صفقة مقاب��ل )3786( �صفقة 
لال�صب��وع ال��ذي قبل��ه، واأقفل موؤ���رش ال�ص��وق ISX 60  يف اأخر 

جل�صة من ال�صبوع املا�صي ب� )707.11( نقطة.
ي�ص��ار اىل ان �صوق العراق ل��الأوراق املالية، اعلن توقيع اتفاقية 
نظام الت��داول اللكرتوين، مبينًا اأن التفاقية ت�صمنت ترخي�س 
ا�صتخدام نظام التداول الإلكرتوين عرب النرتنت خلم�س �رشكات.
وق��ال ال�ص��وق يف بي��ان  �صحف��ي  اإن  �ص��وق الع��راق ل��الأوراق 
املالي��ة وقع ر�صمي��ا، الي��وم، اتفاقية نظام الت��داول الإلكرتوين 
ع��رب النرتن��ت لت��داول امل�صتثمرين ع��ن بعد مع �رشك��ة مناف 
ترخي���س  ت�صمن��ت  "التفاقي��ة  اأن  اإىل  م�ص��رياً   ، للربجمي��ات 
ا�صتخدام نظام التداول الإلكرتوين عرب النرتنت خلم�س �رشكات 
و�صاط��ة نا�صط��ة كمرحل��ة اأوىل هي احل���رش والربي��ع والكرمل 
والرافدي��ن واإي��الف . وا�صاف البيان، اأن خط��ة تنفيذ امل�رشوع 
تت�صمن تهيئة النظ��ام اللكرتوين وا�صتحداث املهام واخلدمات 
التي �صت�صمح للم�صتثمر الت��داول على اأ�صهم ال�رشكات امل�صاهمة 
وال�صن��دات واأية اأوراق مالية مدرج��ة يف ال�صوق عرب هذا النظام 
وعرب النرتنت كاأي م�صتثمر يتداول يف قاعة ال�صوق، بال�صافة 

وفق��ا  وال�صهمي��ة  املالي��ة  الت�صوي��ات  كل  تنظي��م  اىل 
لإجراءات وتعليمات ال�صوق ال�صائدة .
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اإنه��اء  اىل  ليتج��ه  الذه��ب  ارتف��ع 
الأ�صب��وع م��ن دون تغ��ري يذكر حيث 
اأججت الإقالة املفاجئة لرئي�س مكتب 
بالولي��ات  الحت��ادي  التحقيق��ات 
امل�صتثمري��ن  خم��اوف  املتح��دة 
وعززت الطلب على املعدن يف الوقت 
الذي هب��ط فيه ال��دولر والعائد على 

ال�صندات الأمريكية
وارتف��ع ال�صع��ر الف��وري للذهب 0.3 
دولر   1228.01 اإىل  باملئ��ة 
لالأوقي��ة )الأون�ص��ة( حموم��ا ح��ول 
 100 متو�ص��ط م�صت��وى حركت��ه يف 
ي��وم. و�صع��د الذه��ب 0.5 باملئة يف 
اجلل�صة ال�صابقة م�صجال اأكرب مكا�صبه 

ليوم واحد يف �صهر.

اآند  �صتاندرد  امل��وؤ���رشان  انخف�س 
اأثرت  حيث  الأمريكيان   وداو  بورز 
اقت�صادية هزيلة يف قطاع  بيانات 
ب�صاأن  املخاوف  وت��زاي��دت  البنوك 

نورد�صرتوم ومتاجر جتزئة اأخرى
ج��ون��ز  داو  امل���وؤ����رش  وان��خ��ف�����س 
ال�صناعي 23.22 نقطة اأو ما يعادل 
20896.2 نقطة  اإىل  0.11 باملئة 
يف حني تراجع املوؤ�رش �صتاندرد اآند 
اأو  نقطة   3.57 مبقدار   500 بورز 
2390.87 نقطة  اإىل  0.15 باملئة 
املجمع  نا�صداك  املوؤ�رش  زاد  بينما 
اإىل  باملئة   0.09 اأو  نقطة   5.27

6121.23 نقطة.

اأعلى  �صجل  بعدما  النحا�س  ارتفع 
اجلل�صة  يف  اأ���ص��ب��وع  يف  م�صتوى 
ال�صابقة و�صط اإقبال من امل�صتثمرين 
بفعل تقل�س املخزونات ومع حترك 
تي�صري  باجتاه  ال�صينية  ال�صلطات 
اآمال  عزز  ما  وهو  النقدية  ال�صيا�صة 

النمو
قرو�صا  ال�صينية  البنوك  وقدمت 
املحلية  بالعملة  �صافية  ج��دي��دة 
 159( ي��وان  تريليون   1.1 بقيمة 
مبا  ني�صان  اأبريل  يف  دولر(  مليار 

يزيد على توقعات املحللني.

سوق العراق لألوراق المالية تتداول 20 مليار سهم أسبوعيًا

الوثائق تكشف.. الكهرباء تعتمد على أصحاب المولدات األهلية في الخصخصة 

وجهت املديرية العامة 
لتوزيع كهرباء اجلنوب، 

مديريات التوزيع اإىل 
مفاحتة جمال�س املحافظات 

لغر�س تزويدها با�سماء 
العاملني يف املولدات 

الأهلية، معللة ذلك برغبتها 
بال�ستفادة من خرباتهم يف 
م�سروع "اخل�سخ�سة" بعد 

انتفاء احلاجة للمولدات 
الأهلية.

بغداد- خاص

البصرة- الجورنال

بغداد ــ متابعة

المــواد

المــواد

الغذائية

اإلنشائية

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

1500
1250
1000
2000
2500
1750
2500
3000
2000
2000
5500

470000

450000

440000

470000

510000

250000

500000

500000

157000

160000

170000

70000

150000

25000

210000

250000

50000

15000

11500

20000

4300

حركة 
الطائرات

FZ211 IA966QR458IF762 Z4100 RJ810IA244IA124 ABY368 TK1202IA124IRA3427 IA152 IA948IA102IA918
دبي القاهرةالبحرين-نجفسليمانية باكودبيعمان الشارقه طهراندوحهاسطنبول اربيل سلميانيةدبيستوكهولماربيل

الرحلة 

المدينة

09:50 15:0015:30 15:00 12:3010:0017:00 16:30 10:3016:1015:45 10:00 11:1511:0010:0015:00 وقت المغادرة

09:15 12:0015:1013:00 14:00 11:0009:0009:00 15:50 09:009:0013:30 09:30 11:0000:1012:00 وقت القدوم


