
 بالتزامن مع �ض��هر رم�ض��ان املبارك ومع االرتفاع املطرد 
يف درج��ات احل��رارة واملواط��ن ي�ض��كو ك��رة االنقطاع يف 
التي��ار الكهربائ��ي خ�ضو�ض��ا يف االون��ة االخ��رة والت��ي 
�ض��هدتها مناط��ق العا�ض��مة بغ��داد، وبالرغ��م م��ن الوعود 
الكثرة من قبل وزارة الكهرباء بزيادة �ض��اعات التجهيز اال 
انه��ا وعود ظلت تتناقلها و�ض��ائل االعالم حتت  مظلة كرة 
التج��اوزات على �ض��بكة الكهرب��اء وعرقلة م���روع جباية 
الكهرب��اء وال�راك��ة مع القط��اع اخلا�ص ، املتحدث با�ض��م 
وزارة الكهرب��اء د. م�ض��عب املدر���ص  ق��ال يف ت�ري��ح ل�) 
ااجلورنال ( " اإن القطوعات االأخرة التي �ضهدتها العا�ضمة 
بغداد  والتي تزامنت مع حلول �ض��هر رم�ض��ان املبارك هي 
ب�ض��بب ارتفاع درجات احل��رارة وكرة التجاوزات ، من قبل 
املواطن��ن على خطوط نق��ل الطاق��ة الكهربائية وحتميلها 
اأك��ر م��ن املعت��اد ". واأ�ض��اف " اأن وزارة الكهرب��اء نفذت 
خطة عمل با�ض��راتيجية وا�ض��عة للنهو���ص بواقع منظومة 
الطاقة الكهربائية يف البالد ومت تعزيزها باإجراءات عديدة 
ملعاجلة املنظومة ال�ضابقة وامل�ضتجدة 
تغطي��ة  بغي��ة 

جمي��ع احتياجات القطاع��ات االقت�ض��ادية  واملجتمعية  ، 
م�ض��را اإىل اأن  وزارة الكهرب��اء بجمي��ع مالكاته��ا ال تعمل 
مبع��زل ع��ن االح��داث االمنية واالقت�ض��ادية الت��ي متر بها 
الب��الد فالتحدي��ات الت��ي تواجه عم��ل الكهرباء ابت��داًء من 
التحدي االمني اىل حتدي الوقود اىل التحدي املايل ، ف�ضال 
عن حتدي االحمال واال�راف بالطاقة الكهربائية، كل ذلك 
وقف عائق��ا امام تطور قطاع الكهرباء يف العراق ". وتابع 
" اأن دخ��ول داع���ص اىل حمافظ��ات �ض��الح الدين ودياىل 
واالنب��ار اث��ر ب�ض��كل �ض��لبي يف و�ض��ع منظوم��ة الكهرب��اء 
الوطني��ة ف��كان م��ن املوؤم��ل دخ��ول ) 4000 مي��كا واط ( 
م��ن الطاقة الكهربائية منت�ض��ف عام 2014 من م�ض��اريع 
املحط��ات التوليدي��ة اجلديدة يف ه��ذه املحافظ��ات والتي 
حقق��ت ال���ركات املنفذة ن�ض��ب اجن��از يف حينها و�ض��لت 
اىل ) 95 % ( اإال اأن هذه املالكات  ان�ض��حبت من املواقع ) 
حمطة املن�ض��ورية الغازية يف حمافظة دياىل بطاقة 730 
ميكاواط ، وحمطة �ض��الح الدين احلرارية يف �ض��الح الدين 
بطاق��ة 1260 مي��كاواط ، وحمطة بيج��ي الغازية اجلديدة 
يف حمافظة �ض��الح الدين بطاق��ة 960 ميكاواط ، وحمطة 
الكيارة الغازية يف حمافظ��ة نينوى بطاقة 750 ميكاواط 
، وحمط��ة عكاز الغازي��ة يف حمافظة االنب��ار بطاقة 250 
مي��كاواط ( ، اىل جان��ب توقف املحط��ات العاملة يف هذه 
بيج��ي  ) حمط��ة  وه��ي  املحط��ات 
ي��ة  ر ا حلر ا

والغازية بطاقة 450 ميكاواط ، وحمطة املو�ض��ل الغازية 
150 ميكاواط ، وحمطة �ض��د حديث��ة الكهرومائية بطاقة 
400 مكياواط ( اي ما يقارب 1000 ميكاواط ت�ضاف اإىل 
م��ا كان موؤمل دخول��ه اىل املنظومة من امل�ض��اريع اجلديد 
اآنف��ة الذك��ر لتك��ون املنظوم��ة الوطنية قد فق��دت )5000 
ميكاواط ( " . املدر�ص  اأكد "  اأن الوزارة  تعمل على حت�ضن 
جتهي��ز الطاق��ة الكهربائية بع��د اأن تنجز �ض��يانة الوحدات 
التوليدي��ة العدي��دة ، اإ�ض��افة اىل طاق��ات توليدي��ة جدي��دة 
ما اأو�ض��ل الطاق��ة االإنتاجية يف املنظوم��ة اإىل ) 14500 
ميكاواط ( انعك�ضت اإيجابا على زيادة �ضاعات التجهيز  يف 
بغداد واملحافظات ، ف�ض��ال عن طاقات جديدة �ضتدخل اإىل 
اخلدم��ة من الوح��دات التوليدي��ة اال�ض��تثمارية خالل املدة 
املقبلة ".  وتابع " اأن الوزارة من خالل هذا امل�روع ت�ضعى 
اإىل اإنه��اء ال�ض��ائعات الت��ي بلغ��ت ) 65 % ( م��ن كمي��ات 
االإنت��اج وتتخل���ص بالتج��اوزات املواطن��ن على اأرا�ض��ي 
الدولة واالأرا�ض��ي الزراعي��ة وتبادل التغذي��ة بن املناطق 
وا�ض��تهالك الطاقة الكهربائية م��ن دون مقايي�ص والتجاوز 
على املقايي�ص باالإ�ض��افة على عدم ت�ض��ديد اأجور ا�ضتهالك  
الطاق��ة حيث بلغت الديون لدى املواطنن وعدد من الدوائر 

الدولة مليارين و�ضبع مائة مليون دوالر 
منوه��ًا باأن ت�ض��عرة الكهرب��اء مدعومة من قب��ل احلكومة 
وت�ض��ل ن�ض��بة الدعم اإىل ) 94 % ( ".  من جهته قال ع�ض��و 
جلنة النفط والطاقة النيابية اريز عبد اهلل يف ت�ريح خ�ص  
ب��ه ) اجلورن��ال  ( "  ان كل ف�ض��ل  �ض��يف  من كل عام 
نواجه م�ضكلة قلة جتهيز الطاقة 

الكهربائي��ة، ووزارة الكهرباء تعمل على حل اأزمة الكهرباء 
الت��ي تواجهها م�ض��اكل كثرة اأهمها التجاوز على �ض��بكات 
نقل الطاقة الوطنية واال�ضتعمال املفرط للطاقة الكهربائية 
" . واأ�ض��اف " اأن هناك اعرا�ضات كثرة واجهت م�روع 
جباي��ة الكهرب��اء وال�راكة مع القطاع اخلا���ص  بحجة اأن  
الت�ضعرة لالأمبر الواحد عالية ومن ثم تثقل كاهل املواطن 
، لك��ن عند  امل�ض��ي مب�روع جم��ع اجلباية �ض��نبداأ بتوفر 
�ض��اعات جتهيز اأكر للطاقة الكهربائي��ة ومن دون التوجه 
اإىل ه��ذا النظ��ام ) م���روع اجلباي��ة ( وفتح االأب��واب اأمام 
اال�ض��تثمارات اجلديدة يف جمال الطاقة الكهربائية ال ميكن 
التغلب على هذه امل�ضكلة ". عبدا هلل تابع " اأن هذا امل�روع 
لي���ص خ�ضخ�ض��ة للطاق��ة واإمن��ا عق��ود جباي��ة وم�ض��اركة 
للقط��اع اخلا���ص م��ع القط��اع احلكومي ونحن م��ع تعديل 
بع�ص بنود قانون ال�راكة لي�ضب يف م�ضلحة املواطن كي 
ن�ض��تطيع التغلب على م�ض��كلة الكهرباء ، الفتًا النظر اإىل اأن 
وزارة الكهرباء و�ضعت مقارنة بن العراق ودول اجلوار يف 
ا�ض��تخدام الطاقة الكهربائية بالن�ضبة الحتياجات املواطن، 
مث��ل اإي��ران و�ض��وريا واالأردن اإذ تب��ن اأن املواطن العراقي 
ي�ض��تهلك طاق��ة كهربائية اأكر لكن ن�ض��ب التجهيز �ض��ائعة 
لكون تلك الدول تتبع نظام الر�ض��يد يف الطاقة الكهربائية  
". و اأ�ض��ار ع�ض��و الطاقة النيابية " اإذا عملت الوزارة على 
نظ��ام اجلباي��ة وال�راكة م��ع القطاع اخلا�ص �ض��وف تقلل 
م��ن ن�ض��ب التخ�ضي�ض��ات ال�ض��خمة ومن ثم مت��ول الوزارة 
نف�ض��ها وتفت��ح اأبواب اال�ض��تثمار وجتهز �ض��اعات  اكر من 
الطاق��ة اذ  اأن هناك اأمواال �ض��خمة خم�ض�ض��ة للوزارة لكن 
ال يوج��د حت�ض��ن  يف حلحلة اأزم��ة الكهرباء ، مبين��ا اإننا ال 
ن�ضتطيع تقدير كمية االأموال التي �ضتدخل املوازنة 

االحتادية نتيجة اجلباية .

الزراعة تعظم إيراداتها.. 

مشروع المليون نخلة على خطى التنفيذ
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اقتصاديات العراق بالتزامن مع شهر رمضان وتصاعد درجات الحرارة

 بغداد تعاني قلة الكهرباء.. والوزارة تعد بإنهاء الضائعات  
بغداد – فادية حكمت  

السياحة العربية في 2017..

    من الحروب إلى غياب التخطيط

إعمار تخطط إلدراج 30 %

 من نشاطها العقاري في اإلمارات

تمديد تسديد القروض الممنوحة 
لموظفي دوائر الدولة إلى 15 سنة

عّد رئي�ص احتاد ال�ض��داقة بن ايران والعراق علي اآقاحممدي اال�ضتثمارات 
امل�ضركة �رورية ال�ضتمرار الن�ضاطات التجارية بن ايران والعراق.

وقال علي اآقاحممدي، يف ت�ريح ادىل به خالل اجتماع لدرا�ضة التطورات 
امل�ض��تقبلية يف الع��راق، انه ينبغ��ي االهتمام بجميع امل��دن واملناطق يف 
الن�ض��اطات التجاري��ة م��ع العراق وال ينبغ��ي تقييدها مبحافظ��ة او بع�ص 
املحافظات. وا�ض��اف، ان اقامة �ض��بكة توزيع حديثة يف العراق مب�ض��اعدة 
اجلانب العراقي تعد احدى ال�ض��بل التي ميكن من خاللها تنمية الن�ض��اطات 
التجاري��ة بن اجلانبن. وتاب��ع ان مد طريق �ريع ب��ن مهران احلدودية 
ومدين��ة كربالء بطول 300 كيلومر ي�ض��هل الن�ض��اطات التجارية وحركة 

التنقل بن البلدين.

  اأعل��ن وكي��ل وزارة النف��ط ل�ض��وؤون اال�ض��تخراج كرمي حطاب خط��ط الوزارة 
الرامي��ة اىل زيادة الطاقة الت�ض��ديرية مليناء العمي��ة النفطي جنوبي البالد 
اىل اك��ر م��ن ملي��ون برمي��ل يف اليوم.  وق��ال ان �ركة نف��ط الب�رة تقوم 
حالي��ا بعملي��ات التاهي��ل والتطوي��ر ملين��اء العمي��ة به��دف زي��ادة الطاقة 
الت�ض��ديرية والو�ض��ول بها اىل معدالت كبرة. واأ�ض��اف حط��اب ان الطاقة 
احلالية املتاحة للميناء هي )250 ( الف برميل باليوم ونخطط لتو�ض��يعها 
وزيادتها بعد االنتهاء من م�ض��اريع التطوير التي ت�ض��مل م��د انابيب جديدة 
واإن�ض��اء حمطات �ض��خ وخزانات اىل اكر من 600 ال��ف برميل خالل املدة 
املقبلة، و�ضوال اىل معدالت ت�ضديرية تزيد على اكر من مليون برميل خالل 

ال�ضنوات القليلة املقبلة.

اعل��ن احت��اد اجلمعي��ات الفالحي��ة التعاوني��ة، ان بع���ص اخل���ر والفواكه 
املمنوع��ة م��ن اال�ض��تراد تدخ��ل عرب �ض��يطرة اخلال���ص، م�ض��را اىل ان هذه 
اال�ضترادات باتت تهدد القطاع الزراعي العراقي وامل�ضتوى املعي�ضي للفالح.
وق��ال رئي�ص االحتاد حي��در عبد الواحد يف بيان �ض��حفي اإن  بع�ص اخل�ر 
والفواكه املمنوعة من اال�ض��تراد من قبل وزارة الزراعة تدخل العراق مرورا 
عرب كرد�ض��تان و�ض��يطرة اخلال�ص ، م�ض��را اىل ان  هذا اال�ض��ترادات �ض��ببت 
انخفا�ص ا�ض��عار املنت��وج املحلي  وطال��ب وزارة الداخلية مبنع دخول هذه 
اخل���روات والفواكة امل�ض��توردة التي باتت تهدد القط��اع الزراعي العراقي 

وامل�ضتوى املعي�ضي للفالح . 

 اعل��ن م���رف الرافدين متدي��د مدة قرو���ص املوظفن املمنوح��ة لهم من 
قب��ل امل���رف اىل 15 �ض��نة بدال عن 10 �ض��نوات. وق��ال املكتب االعالمي 
للم���رف يف بيان �ض��حفي ان  امل�رف ولكرة الطلب��ات الواردة اليه من 
قب��ل موظف��ي دوائر الدولة حول متديد القرو�ص املمنوحة لهم وذلك ب�ض��بب 
تخفي�ص رواتبهم فقد قرر متديد مدة الت�ض��ديد لتكون 15 �ض��نة بدال عن 10 

�ضنوات  وا�ضاف ان ن�ضبة الفائدة لتلك القرو�ص تبلغ 8 % .

اأعلنت البور�ض��ة العراقية،  ارتفاع عدد اال�ض��هم املدرجة 
يف البور�ضة اإىل  10.8 تريليون �ضهم، مبينة اأن البور�ضة 

تداولت يف جل�ضات اال�ضبوع املا�ضي 4 مليارات �ضهم.  
وق��ال املدير التنفيذي لل�ض��وق طه اأحمد عبد ال�ض��الم  يف 
بي��ان �ض��حفي اإن "�ض��وق الع��راق ل��الأوراق املالية نظم 
خ��الل اال�ض��بوع املنته��ي خم���ص جل�ض��ات للت��داول يف 
ال�ض��وق النظامي وجل�ض��ة تداول واحدة يف ال�ض��وق الثاين 
، مبين��ا اأن��ه "خالل جل�ض��ات اال�ض��بوع املا�ض��ي تداولت 
ا�ضهم )57( �ركة يف ال�ضوق النظامي و�ركة واحدة يف 

ال�ض��وق الثاين ليبلغ عدد ال���ركات املتوقفة عن التداول 
لعدم التزامها بتقدمي االف�ض��اح ال�ضنوي والف�ضلي للهيئة 

وال�ضوق )13( �ركة 
وبن عبد ال�ضالم اأن "عدد اال�ضهم املدرجة يف ال�ضوق بلغ 
)10.824( ترلي��ون �ض��هم بع��د انتهاء اجراءات ت�ض��جيل 
واي��داع ا�ض��هم �رك��ة م���رف القاب���ص اال�ض��المي يف 

ال�ضوق براأ�ضمال يبلغ )100( مليار دينار 
واأكد  اأن "عدد اال�ض��هم املتداولة لالأ�ض��بوع املا�ض��ي بلغ 
)4( ملي��ارات �ض��هم مقابل )3( مليارات �ض��هم لالأ�ض��بوع 
ال��ذي قبله مرتفع��ا بن�ض��بة %4.39، بينم��ا بلغت قيمة 
اال�ض��هم املتداولة لالأ�ضبوع املا�ض��ي )3( مليارات دينار 

مقاب��ل ملياري دين��ار لالأ�ض��بوع الذي قبل��ه مرتفعا هو 
االخر بن�ضبة  13".04.

واأو�ض��ح عبد ال�ضالم ان "ال�ض��فقات التي ابرمت اال�ضبوع 
املا�ض��ي بلغت )2474( �ض��فقة مقابل )2269( �ضفقة 
لالأ�ض��بوع الذي قبله لرتفع موؤ�ر ال�ضوق خالل اال�ضبوع 
اغالق��ه  ع��ن   )1.61%( بن�ض��بة   ISX 60 املا�ض��ي 
لالأ�ض��بوع الذي قبله عندما اغلق على )592.33( نقطة، 
وترتفع فيها القيمة ال�ضوقية لل�ركات املدرجة لالأ�ضبوع 
املا�ض��ي بن�ضبة )%2.06( عن القيمة ال�ضوقية لالأ�ضبوع 

الذي قبله والبالغة 9.809 ترليون دينار".
واأ�ضار  اإىل  اأن "عدد اال�ضهم امل�ضراة من امل�ضتثمرين غر 

العراقين لالأ�ض��بوع املا�ض��ي بلغت )485( مليون �ضهم 
مرتفعة بن�ض��بة %0.6 قيا�ضا باالأ�ض��بوع الذي قبله، اما 
قيم��ة ال�راء فقد بلغ��ت )528( مليون دين��ار من خالل 
تنفيذ )181( �ض��فقة على ا�ض��هم )19( �ركة منخف�ض��ة 
القيمة االجمالية لها بن�ض��بة %12"، مو�ض��حا اأن "عدد 
اال�ض��هم املباعة من امل�ضتثمرين غر العراقين لالأ�ضبوع 
املا�ض��ي بلغ��ت )1( ملي��ار �ض��هم مرتفعة بن�ض��بة 39% 
قيا�ض��ا باالأ�ض��بوع الذي قبله، بينما بلغت القيمة املباعة 
)809( ملي��ون دين��ار م��ن خ��الل تنفيذ )170( �ض��فقة 
على ا�ض��هم )5( �ركات مرتفعة بن�ض��بة )%19( قيا�ض��ا 

باالأ�ضبوع الذي قبله. 

اأك��د الناط��ق الر�ض��مي يف وزارة ال�ض��ناعة واملع��ادن ل��وؤي 
جا�ض��م الوائل��ي اطالق وتبن��ي حمالت وطني��ة لدعم املنتج 
املحل��ي وت�ض��جيع ال�ض��ناعة الوطني��ة كحمل��ة “�ض��نع يف 
العراق” و”�ض��ناعتنا فخرنا” اىل جانب حمالت اخرى كان 
لها اثر ملمو�ص وانعكا�ص كبر على حت�ضن وتطوير منتجات 
ال���ركات العامة لل��وزارة ،مبينا ان ه��ذه احلمالت ما زالت 
حتتاج اىل دعم وطني وجماهري العادة ال�ضناعة العراقية 

اىل �ضابق عهدها.

 وا�ض��ار الوائلي يف ت�ريح  �ض��حفي ان احلكومة �ض��بق وان 
قدمت دعمها للوزارة من خالل تخ�ضي�ص مبلغ 3 ترليونات 
و444 ملي��ار دين��ار للخط��ة اال�ض��تثمارية خالل ال�ض��نوات 
املا�ض��ية، مبين��ا ان هذه املبالغ ا�ض��همت يف اع��ادة تاأهيل 

وا�ضافة بع�ص اخلطوط االنتاجية. 
وا�ض��در جمل�ص الوزراء وجلنة ال�ضوؤون االقت�ضادية وجمل�ص 
املحل��ي وت�ض��من  املنت��ج  تدع��م  ق��رارات مهم��ة  الن��واب 
م��ادة �ض��من املوازنة االحتادي��ة للعام احل��ايل تلزم جميع 
ال�ض��ناعة  وزارة  منتج��ات  ب���راء  احلكومي��ة  املوؤ�ض�ض��ات 
واملع��ادن ا�ض��افة اىل تفعيل قوانن حماي��ة املنتج املحلي 

والتعرف��ة اجلمركي��ة، وا�ض��همت هذه الق��رارات ب�ض��كل كبر 
املنت��ج  نح��و  واملوؤ�ض�ض��ات احلكومي��ة  ال��وزارة  توج��ه  يف 
الوطن��ي كالزراع��ة وال�ض��حة، لبناء �ض��ناعة وطني��ة قادرة 
على املناف�ض��ة. واو�ض��ح الوائلي ان وزارة ال�ض��ناعة وافقت 
عل��ى اإحالة �ركات البروكيمياويات واال�ض��مدة وم�ض��انع 
اال�ض��مدة الفو�ض��فاتية لال�ض��تثمار او امل�ض��اركة م��ع القطاع 
اخلا���ص وح�ض��ب قان��ون ال���ركات رقم 22 ل�ض��نة 1997، 
ا�ضافة اىل ادراج م�روع نربا�ص لل�ضناعات البروكيمياوية 
�ضمن اخلطة اال�ض��تثمارية والزام املحافظات بتقدمي جميع 
الت�ض��هيالت اىل جانب التن�ض��يق مع وزارة النفط فيما يتعلق 

با�ض��عار املحروق��ات، به��دف حتويل ���ركات ال��وزارة من 
خا���رة اىل رابح��ة خ��الل الع��ام 2017 ومت ال��زام وزارة 
الكهرباء ب�راء املنتجات امل�ض��نعة يف �ركتي دياىل واور 
العام��ة التابعت��ن اىل وزارة ال�ض��ناعة واملع��ادن. وا�ض��ار 
اىل رف��ع تو�ض��ية اىل جمل�ص ال��وزراء القرار قان��ون حماية 
منتجات ال�ركت��ن املذكورتن والزام وزارة الزراعة ب�راء 
احتياجاتها امل�ض��نعة يف ال�ركة العامة ل�ض��ناعة اال�ضمدة 
ا�ض��افة اىل املوافق��ة عل��ى م���روع تاأهي��ل خط��وط انتاج 
الزي��وت ال�ض��ائلة وم�ض��احيق التنظي��ف يف ال�رك��ة العامة 

للمنتوجات الغذائية. 

 ازدياد األسهم المدرجة 
في سوق العراق لألوراق المالية 
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