
بداأت ال�رشكة املنفذة مل�رشوع مطار كربالء الدويل، ب�صب 
الركائز التجريبية لبناية �صالة امل�صافرين يف املطار .

�صياء  حت�صني  كربالء[  ]طيبة  �رشكة  يف  املهند�س  وقال 
ركائز  ثللالث  �صب  "بداأنا  املللطللار  العللالم  بيان  بح�صب 
امل�صافرين  �صالة  لبناية  �صم  و80   60 بقطر  جتريبية 
االماراتية   ]AMTC[ �رشكة  تنفذها  التي  ]التريمنال[ 
املللطللارات  يف  امل�صتخدمة  العاملية  املوا�صفات  وفللق 
الدولية".  من جانبه ا�صار املهند�س عالء فائق يف ال�رشكة 
�صالة  بناية  من  االول  اجلزء  "م�صاحة  ان  اىل  االماراتية 
الف مرت مربع من امل�صاحة   36 امل�صافرين تبلغ اكرث من 
الكلية التي تبلغ 120 الف مرت مربع وفق موا�صفات اعدها 
ت�صاعدها  الربيطاين   ]ARCHITECTS D5[ مكتب 

 ]MOTT MACDONALDS[ رشكة�
 23 احل�صينية و�صعت، يف  للعتبة  العامة  االمانة  ان  يذكر 
مطار  مل�رشوع  اال�صا�س  حجر   ،2017 الثاين  كانون  من 
هبوط  فان  للم�رشوع  املعدة  اخلطط  ووفق  الدويل.  كربالء 
تاريخ  من  �صهرا   24 بعد  �صيكون  املطار  يف  طائرة  اأول 

و�صع حجر االأ�صا�س 
واأعلن وزير النقل كاظم فنجان احلمامي، اأن"مطار كربالء 
فر�صة  االف  ثالثة  �صيوفر  املقد�صة 
للعاطلني  عمل 

عن العمل يف املحافظة ، وقال احلمامي يف موؤمتر �صحايف 
كربالء  حمافظة  اإن"مطار  كللربللالء   حمافظة  يف  عقده 
اإيرادات مالية جيدة للمحافظة، ف�صال  املقد�صة �صتكون له 
عن توفري خدمات كبرية للزائرين الذي يق�صدون املحافظة 
هو  املطار  �صيوفرها  التي  اخلدمات  بني  من  اأن   واأ�صاف 
توفري ثالثة االف فر�صة عمل للعاطلني عن العمل من ابناء 
اأنه  �صتكون هناك دورات تطويرية  اإىل  ، م�صريا  املحافظة 
احل�صني  عبد  وكالة  النقل  وزيللر  وافتتح   ، لهم  وتاأهيلية 
عبطان، يف وقت �صابق  املرحلة االوىل �صالة كربالء يف 
مطار بغداد الدويل واخلا�صة باحلجاج واملعتمرين وزوار 
العتبات املقد�صة. وا�صار اىل ان هذا االجناز �صيتبعه اجناز 
النا�رشية  مطاري  افتتاح  وهو  اأال  عنه  اهمية  يقل  ال  اخر 
12/26، وعرج عبطان يف  الكوت يف  9/26 ومطار  يف 
العراقي  املللدين  الطريان  يف  امللحوظ  التطور  اىل  حديثه 
من حيث زيادة ن�صب االمتالء يف طائرات اخلطوط اجلوية 
واالرتقاء يف م�صتوى اخلدمات املقدمة للم�صافرين ا�صافة 
اىل اخلطوة املتقدمة لعودة العراقية للهبوط يف املطارات 
االوربية، وبدوره حتدث املدير العام للطريان املدين ح�صني 
ملطار  مهما  رافللدا  باعتبارها  ال�صالة  هللذه  عن  حم�صن 
بغداد لتخفيف العبء يف الزيارات املليونية ومو�صم احلج 
والعمرة، وقال حم�صن ان العمل ما كان ليكتمل لو ال اجلهود 

الكبرية واملتابعة احلثيثة لوزير النقل
وك�صف املتحدث با�صم وزارة النقل، ليث الربيعي يف حديث 
�صحفي عن ان  املطارات تعزز قطاع النقل، واال�صتثمار، 
ان  الربيعي  وقال   وال�صياحة".  
ق  ا لعر ا "

وقع عقدا مع �رشكة بوينغ ل�رشاء 45 طائرة، بينما ميتلك 
االأوىل  الطائرة  ت�صلم   العراق  ان  35 طائرة، مبينا   حاليا 
ويوؤكد   ، اجلللاري  اأبريل/ني�صان  نهاية  يف  العقد  مبوجب 
حديث  يف  كبة،  �صامر  العراقية،  اجلوية  اخلطوط  مدير 
املطارات  وكم  الطائرات  عدد  بني  تنا�صب  ال  ان   �صحفي 
املدنية املوجودة" ُمرجعًا �صبب ذلك اىل �صوء التخطيط من 
املطارات  حتويل  ا�صت�صهلت  التي  املحلية  احلكومات  قبل 
، ويك�صف كبة  الع�صكرية من حقبة نظام �صدام اىل مدنية 
ب�صكل فعلي وبخدمة م�صتمرة  31 طائرة تعمل  عن وجود 
لدى �رشكة اخلطوط، ولكن العراق يحتاج يف خالل ال�صنتني 
التعاقد  وقد مت  20 طائرة جديدة،  اكرث من  اىل  املقبلتني 
ل�صد  االمريكية،  بوينغ  �رشكة  مع  طائرة   40 على  فعليا 
احلاجة الفعلية لنحو �صت �صنوات قادمة، وقد ت�صلم العراق 
موؤقتًا  اإيقافه  مت  قد  العقد  هذا  ان  مبينا  طائرات،   5 منها 

ب�صبب ال�صائقة املالية 
الطائرات  اأعلللداد  بللني  الللتللوازن  يف  اخللل  هللذا  ومعاجلة 
ليث  النقل،  وزارة  با�صم  املتحدث  يللوؤكللده  واملللطللارات، 
الربيعي "عن طريق اخت�صار عدد رحالت اال�صطول اجلوي 
اىل  واللجوء  اليوم،  حا�صل  ما  وهو  واخلارجية،  الداخلية 
ل�صد  اأحيانا،  الدولة  اليه  تلجاأ  ما  الطائرات، وهو  ا�صتئجار 
الغلق  اىل  اإ�صافة  الباه�صة،  كلفه  من  الرغم  على  النق�س 
يالئم  لكي  بع�صها  وحتوير  املدن  يف  للمطارات  املوؤقت 

االأغرا�س اجلديدة مثل اخلزن، واملهام الع�صكرية االأخرى 
ت�صجيع  يف  هو   الربيعي  وفق  جناعة  االأكرث  احلل  ان  كما 
�رشكات الطريان االأخرى على القدوم اىل العراق، عرب اقناعها 
ال�صيما   العراق  مدن  اىل  اجلوية  رحالتها  اعللداد  بزيادة 
مطارات  ا�صتثمار   ميكن  عندئذ   ، منها  املقد�صة 
املدن، وجعلها ذات مردود 

مايل". كما يك�صف ع�صو جلنة اخلدمات الربملانية، جمعة 
ال�صكل  بهذا  اأعداد املطارات  اآخر الزدياد  �صبب  ديوان، عن 
هذه  على  املحلية  احلكومات  "حر�س  وهو  للنظر  الالفت 
امل�صاريع االرجتالية، كدعاية انتخابية، كما انها م�صاريع 
فا�صدة لغر�س جني االأموال، غري ان ازدياد اأعداد املطارات 
جمعة  وفللق  �رشوري"  "غري  للنظر،  الالفت  ال�صكل  بهذا 
املطارات،  من  الكثرية  االعللداد  هذه  ان  اكد  الذي  ديللوان،  
من  القليل  العدد  هذا  العراق  امتالك  مع  منها،  جدوى  ال 
العاملية عن  الطريان  اىل غياب �رشكات  اإ�صافة  الطائرات 
البالد، فحتى مطار بغداد الدويل ال ي�صتقبل اال طائرات دول 

حمدودة وقليلة".
وعّد ديوان حر�س احلكومات املحلية على هذه امل�صاريع 
فا�صدة  م�صاريع  انها  كما  انتخابية،  دعاية  االرجتالية، 
تلك  يف  التحتية  للبنى  االأموال  من  الكثري  خ�ص�صت  حيث 

املحافظات، من دون اإقامة م�صايع جدية
الكعبي،  توفيق  الربملانية،  اخلدمات  جلنة  ع�صو  واكللد 
بالفعل  �صهدت  املا�صية  املللدة  ان   �صحفي  حديث  يف 
املحلية،  احلكومات  قبل  من  املطارات  ت�صييد  ا�صت�صهال 
العتقاد خاطئ بانها م�صاريع �صهلة وجتذب اال�صتثمار اىل 
مطارات  ان  اذ  ذلك،  عك�س  احلقائق  حني  يف  املحافظات، 
من دون حركة نقل جوية م�صتمرة، بني حمافظات العراق 
ومع دول العامل، لن جتدي نفعا، وكات الواجب الرتكيز على 
تطوير البنى التحتية لو�صائل النقل االأخرى مثل القطارات 

والطرق ال�رشيعة و�صبكات املوا�صالت الربية املتطورة 
التوجه  هذا  ت�صهد  �صوف  املقبلة  املرحلة  ان  الكعبي  وقال 
عدد  تنفيذ  على  �صي�صاعد  املالية  االزمللة  جتللاوز  ان  اذ 
لتنفيذها  الللوزارة  تخطط  التي  الواعدة،  النقل  م�صايع  من 
بالب�رشة  الو�صط  حمافظات  لربط  احلديد  ال�صكك  وابرزها 
يف اجلنوب، كما ان هناك م�رشوعًا الن�صاء �صبكة مرتو يف 

بغداد واملدن الكربى. 

كردستان تسجل ارتفاعًا بأعداد 

السائحين وخطط لجذب مليوني سائح 
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اقتصاديات العراق  يدخل ضمن  مشاريع وزارة النقل

مطار كربالء.. يوفر 3 آالف فرصة عمل وينقل المحافظة إلى العالمية
بغداد – فادية حكمت 

كيف يساعد االحتياطي الفيدرالي 

األميركي في التجسس على الحكومات 

أرباح شركات البتروكيماويات 

السعودية 1.9 بليون دوالر في 3 أشهر

إيران ترهن استئناف الطيران إلى النجف 
بنتائج اجتماع مرتقب

اأعلن وكيل وزارة النفط ل�صللوؤون اال�صللتخراج كرمي حطاب ان خطط  الوزارة 
اأدت اىل زيادة الطاقة الت�صللديرية مليناء العمية النفطي جنوبي البالد اىل 

اكرث من مليون برميل يوميًا. 
واأ�صللاف حطللاب يف ت�رشيحللات �صللحفية، "ان الطاقة احلاليللة املتاحة 
للمينللاء هي )250 ( األف برميل باليوم ونخطط لتو�صلليعها وزيادتها بعد 
االنتهاء من م�صاريع التطوير التي ت�صمل مد انابيب جديدة واإن�صاء حمطات 
�صللخ وخزانللات اىل اكرث مللن 600 الف برميل خالل املللدة املقبلة،  وهذا 
ياأتي �صللمن خطط الوزارة يف زيادة الطاقات اخلزنية والت�صديرية ملنافذ 

الت�صدير يف جنوبي البالد".  

   اأعلنللت وزارة النقللل، جنللاح ادارة مينللاء خللور الزبري مبحافظللة الب�رشة 
 MAERSK LINE با�صللتقطاب خط مالحي عاملللي جديد للحاويللات

.COMPANY
وذكللر بيان للوزارة  اأن " الباخرة M.V HANSA ر�صللت على ر�صلليف 

رقم/8 حمملة مبئات احلاويات 
وا�صللار املدير العام لل�رشكة العامة ملوانئ العراق املهند�س ريا�س �صوادي 
اىل انلله  وتنفيذا لتوجيهات وزير النقل يف زيادة الطاقة االنتاجية وتعظيم 

االيرادات ملواينء العراق ا�صتقطب ميناء خور الزبري هذا اخلط املالحي 
يذكللر ان �رشكللة MAERSK LINE COMPANY للحاويات هي 
احللدى �للرشكات A B MOLER  الدمناركيللة اأ�ص�صللت يف �صللنة 1904 
ومتتلللك 630 باخرة حاويات من �صللمنها اكرب باخللرة حاويات يف العامل 
وهللي الباخرة EMMA MAERSK وتنقللل هذه ال�رشكة اكرث من 12 
مليللون حاوية �صللنويا ويديرهللا 33 الف موظللف يف 114 دولة يف العامل 

وتدير العديد من اخلطوط املالحية للحاويات.

 اعلنللت ال�رشكللة العامة لتجللارة احلبوب يف ذي قار انتهاء مو�صللم ت�صللويق 
احلنطة يف عموم حمافظة ذي قار بت�صويق اكرث من مائة الف طن  

وقللال مديللر فللرع ال�رشكللة يف ذي قللار عبللد االمللري الع�صللكري ان "مو�صللم 
ت�صللويق احلنطة للعام احلايل 2017 انتهى يوم اخلمي�س املا�صللي بت�صويق 

111348 طنًا من عموم مدن املحافظة 
واو�صللح ان الت�صللويق كان بواقللع 53757 الللف طللن عللن طريللق �صللايلو 

النا�رشية و57591 طنًا عن طريق �صايلو الرفاعي 

  دفعللت اال�صللعار املرتفعللة للخدمللات و زيللادة الر�صللوم يف مطللار النجف 
اال�للرشف، �رشكات الطللريان االيرانية اىل االعرتا�للس والغاء جميع رحالتها 

وربطت ا�صتئنافها باإعادة م�صوؤويل هذا املطار النظر يف تلك اال�صعار
وقال مدير العالقات العامة يف موؤ�ص�صللة الطريان االيرانية ر�صا جعفر زادة 
ان رحللالت ال�للرشكات االيرانيللة اىل مطللار النجف كان من املقللرر الغاوؤها 
ابتللداًء من يوم ام�س، منوها بزيارة وفد من مطار النجف اال�رشف اىل ايران 
اليوم للبحث مع م�صللوؤويل موؤ�ص�صللة الطريان االيرانية حتديد الر�صوم وا�صعار 

اخلدمات
ولفللت النظر اىل عقد اجتماع يف طهران لبحث ا�صللتئناف رحالت ال�رشكات 
االيرانيللة اىل مطللار النجللف، حيث �صلليبحث اجلانبللان امل�صللاكل املرتبطة 

بزيادة الر�صوم وا�صعار اخلدمات 

اأعلللن وزيللر النفللط وزير الكهربللاء واملاء الكويتي ع�صللام 
املللرزوق، ان الكويت والعراق ي�صللعان اللم�صللات النهائية 
علللى اتفاقية ا�صللترياد الغللاز الطبيعي. واكللد املرزوق، يف 
ت�رشيللح �صللحفي، اأنلله مت االنتهاء مللن التفا�صلليل الفنية 
اخلا�صللة بامل�للرشوع، ومن املقرر اأن يتللم توقيع االتفاقية 
خالل ال�صيف اجلاري  واأو�صح، ان "الكويت �صوف ت�صتورد 
مبدئيللًا 50 مليللون قدم مكعبللة يوميا من الغللاز الطبيعي 
علللى ان ترتفللع هللذه الكميللة تدريجيللًا لت�صللل اىل 200 
مليون قدم مكعبة ، واأ�صللار اىل ان  مفاو�صات جارية حول 
حتديللد االأ�صللعار واجتماع مرتقب �صللتعقده اللجنللة الفنية 
املكلفللة بدرا�صللة ملف ا�صللترياد الغاز الطبيعي مللن العراق 

لو�صللع االتفاقية النهائية بهذا ال�صاأن ، وتابع املرزوق، ان  
امل�رشوع �صلليبداأ بتوقيع اتفاقية اال�صللترياد ومن ثم و�صللع 
م�صللارات االأنابيب الناقلة للغاز  متوقعًا ان  ت�صللتغرق هذه 
العمليللة من �صللنة اإىل �صللنتني، واأن يتللم البدء باال�صللترياد 
خللالل ال�صللنة املقبلللة، و تراجعللت وزارة النفط عللن وعود 
قطعتها ب�صللاأن حتقيللق االكتفاء الذاتي مللن الغاز الطبيعي 
مطلللع العللام املقبللل، لتمللدد املوعد "حتللى اإ�صللعار اآخر"، 
فى حللني يرى خبري نفطللي اأن الوزارة لن ت�صللتطيع الوفاء 
بوعودها خالل العقد احلايل. وقال املتحدث با�صم الوزارة 
عا�صللم جهللاد اإن "الللوزارة قامت بو�صللع اخلطللط الالزمة 
ال�صتثمار الغاز امل�صاحب للعمليات اال�صتثمارية النفطية، 
وللغللاز املوجود يف االأر�س، وفيما يخ�س اال�صللترياد، فاإن 
العللراق ي�صللتورد الغللاز اجلاف مللن ايللران لتزويد حمطات 

توليللد الطاقة الكهربائية التي تعمل بوقود الغاز وي�صلليف 
اأن "وزارة الكهرباء ا�صللتوردت يف وقت �صابق عدة حمطات 
كهربائية ومل يكن العراق ميتلك القدرة الكافية على تاأمني 
حاجللة تلك املحطات مللن الوقود، ما ا�صللطر احلكومة اىل 
ا�صللترياد كميات مللن الغاز من الدول املجاورة باالإ�صللافة 
اىل االنتللاج الوطنللي، مللا ت�صللبب بعجللز يف مللادة الغللاز، 
وي�صتدرك جهاد "لكن من املوؤمل اأن ن�صل بعد عام 2018 
اىل مرحلة توفر الغاز جلميع املحطات الكهربائية، خا�صة 
واأن وزارة النفللط تزّود حمطات الطاقة الكهربائية بكميات 
جّيللدة من الغاز" ويوؤكد اأن االنتللاج الوطني من الغاز االآن 
بللداأ بالت�صللاعد، وقللد حققنللا خطللوات مهمة حيللث وفرنا 
االكتفللاء الذاتي من الغاز ال�صللائل الذي و�صللل انتاجه اىل 
نحو 6 اآالف طن يف اليوم، يف حني قمنا بت�صدير الفائ�س 

من املكثفات"، مبينا "اأما يف م�صللاألة الغاز ال�صائل، فهناك 
ت�صللاعد يف انتاجلله ومن املوؤمللل اأن نح�صللل على كميات 
جيدة ون�صللل اىل االكتفاء الذاتي بعد 2018 ،ونتوقف عن 
اال�صللترياد". وقال ع�صو جلنة الطاقة النيابية ابراهيم بحر 
العلللوم، اأن ما ميلكه العراق من احتياطيللات غازية مثبتة 
معظملله غاز م�صللاحب للنفط واأن العللراق ينتج نحو ثالثة 
مليارات قدم مكعبة يوميا وي�صللتثمر ما  معدله الثلث، وقد 
ي�صللل اىل معدالت ا�صللتثمار بحدود ملياري قدم مكعبة يف 
نهايللة العقد احلايل  وي�صللري اىل اأن "م�للرشوع غاز الب�رشة 
مب�صللاركة �رشكتي )�صل ومي�صيوبي�صي( ابتداأ قبل نحو العام 
ون�صف العام ال�صتثمار الغاز امل�صاحب للنفط من احلقول

اجلنوبيللة، وقد متت بالفعللل معاجلة الغاز للح�صللول على 
الغاز اجلاف والغاز ال�صائل.

اعربللت جلنللة “اخلدمللات واالعمللار” النيابيللة، عللن 
خماوفهللا مللن حاالت ف�صللاد قد ت�صللوب عمليللة اعادة 
اعمار املناطق املحررة يف املو�صل وغريها من املدن 

االخرى، ما �صيوؤثر يف �صري عمليات البناء املرتقبة.
واكللدت اللجنللة الربملانية على ل�صللان احد اع�صللائها، 

انها “اأولت اهتماما كبريا مب�صللاألة اعمار املو�صللل من 
جللراء الدمللار الذي حلللق باملدينة نتيجة ما ت�صللبب به 
داع�س من خراب، واي�صا ما خلفته العمليات الع�صكرية 

املرافقة للتحرير”.
الكعبللي، يف ت�رشيللح  اللجنللة، توفيللق  وقللال ع�صللو 
لل»اجلورنللال  « : “لقللد متللت مناق�صللة مو�صللوع اعادة 
اعمار مدينة املو�صللل من قبل جلنة اخلدمات اكرث من 

مللرة، يف وقت توجد خماوف من ان ي�صللوب هذا امللف 
ظواهللر الف�صللاد”. واأ�صللاف: “على الرغم من ا�صللتمرار 
املعركللة ع�صللكريا �صللد داع�للس، بللداأت معركللة اخللرى 
وهللي البناء واالعمار يف املناطق املحررة من �صللطوة 
التنظيللم االرهابللي”، حمذرا مللن حاالت الف�صللاد التي 

ميكن ان ترتافق مع عمليات االعمار.
كما ا�صللار الكعبي اىل انلله “خالل املدة املقبلة �صلليتم 

عقد موؤمتر عاملي.. لو�صللع ىلية جديدة العمار العراق 
ب�صكل عام واعمار املدن املت�رشرة من االرهاب ب�صكل 
خا�س”. واأكد، اأن جلنته “مهتمة بر�صللم خطة متكاملة 
�صلليتم طرحها خللالل املوؤمتللر املذكور، بال�صللكل الذي 
يتالءم مع و�صللع العراق احلايل”، الفتللًا النظر اىل انه 
“�صللتكون هناك م�صللاركة حقيقية من قبللل ال�رشكات 

االجنبية العمار املدن املت�رشرة من االرهاب”.

 وزارة النفط تؤجل مشاريع 
االكتفاء المحلي من الغاز 

 تحذير نيابي من فساد قد يطال مشاريع إعمار المناطق المحررة

 رفع الطاقة التصديرية لميناء العمية النفطي 
إلى أكثر من مليون برميل  يوميًا 

خور الزبير يستقطب خطًا مالحيًا 
عالميًا جديدًا

انتهاء موسم تسويق الحنطة في ذي قار 
بأكثر من 100 ألف طن
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