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الطيران المدني: 1.6 مليون شخص سافروا عبر 
المطارات العراقية بالربع األول من 2019

اأعلنت وزارة ال�صناعة واملعادن، عن اعداد خطة 
الع��ادة احلياة ل��� 130 من املعامل وامل�ص��انع 
املتوقف��ة واملتوزع��ة بني خمتل��ف املحافظات، 
به��دف توف��ر فر���ص عم��ل وت�ص��جيع االنت��اج 

املحلي.
وقال الناطق االعالمي با�صم الوزارة عبد الواحد 
ال�صمري يف بيان اإنه "تنفيذا للربنامج احلكومي 
للع��ام احل��ايل 2019 �رشع��ت وزارة ال�ص��ناعة 
واملعادن باعادة احلياة ل�130 معمال وم�صنعا 
280، اذ مت خ��الل الف��رة  متوقف��ًا م��ن ا�ص��ل 
املا�صية ت�ص��غيل 150 معمال وم�صنعا مبختلف 
الطاقات االنتاجية بن�صب تراوح بني 25 � 50 � 

100 باملئة".  �  75
وا�ص��اف ال�ص��مري، اأن "خطة الوزارة وهي تبذل 
جه��وداً ا�ص��تثنائية تعم��ل عل��ى تاهي��ل املباين 
ال�ص��يما يف املناط��ق املحررة واع��ادة اخلطوط 
االنتاجي��ة لتام��ني املنت��ج املحلي و�ص��د حاجة 
بغي��ة  املختلف��ة،  وامل��واد  ال�ص��لع  م��ن  ال�ص��وق 
حماربة االغراق ال�ص��لعي واع��ادة الثقة باملنتج 
الوطن��ي، ال�ص��يما بع��د ان اعدت خطط ت�ص��ويقية 
تت�ص��من البيع باالجل لبع�ص املنتجات وال�صلع 

والب�صائع مع خدمات مابعد البيع".
"ال��وزارة كان��ت ومازال��ت تطال��ب  ان  وتاب��ع، 
اجلمركي��ة  الر�ص��وم  م��ن  ن�ص��ب  با�ص��تقطاع 
ل�ص��احلها كونه��ا تنتج م��واد مماثل��ة بينما يتم 
ال�صماح بادخال الب�ص��ائع االجنبية عرب املنافذ 
احلدودي��ة، ع��الوة على تفعي��ل قان��ون التعرفة 
اجلمركية الذي ين�ص على ا�ص��تيفاء ر�صوم عالية 
للب�ص��ائع املحمي��ة البال��غ عدده��ا 84 منتج��ًا 
موؤمن��ًا حملي��ا ينتج من خالل معامل وم�ص��انع 
وزارة ال�صناعة والقطاع اخلا�ص، اذ من الواجب 
ا�ص��تيفاء ر�صوم كمركية بن�ص��بة 100 باملئة يف 

حالة دخولها".
واو�ص��ح ال�صمري، ان "الوزارة مقبلة على تد�صني 
عدد من اخلطوط االنتاجية اجلديدة بعد ان اعدت 
خط��ة وروؤي��ة خالل الف��رة املا�ص��ية من خالل 
االنفتاح والتوجه نحو القطاع اخلا�ص الر�ص��ني 
املتمك��ن مادي��ا وفني��ا واع��ادة النظ��ر بعق��ود 
امل�صاركة واال�صتثمار وعقود اخلطة اال�صتثمارية 

التي ابرمتها الوزارة طيلة ال�صنوات ال�صابقة".
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النيابيـة تعد باليات رقابيـة جديدة 
على المشاريع المتلكئـة 

يطالب البرلمان باخذ دوره الرقابي 
في اليات التصرف بالموازنة

وصول الدفعة االولى من اجزاء 
سيارات كيا تمهيدا النتاجها

وخليجيون يسحبون استثماراتهم 
العقارية من تركيا

امل�صاريع  للرقابة على  اليات جديدة  بو�صع  النيابية  املالية  اللجنة  تعهدت   
املتلكئة يف املحافظات وتخ�صي�صاتها للو�صول اىل حلول مو�صوعية خالل 

اال�صهر املقبلة .
ان"  م�صرك  موؤمتر �صحفي  القدو يف  للجنة حنني  احلايل  ال�صن  رئي�ص  وقال 
ا�صت�صافت 11 حمافظا لدرا�صة ومتابعة املخ�ص�صات املالية  اللجنة املالية 
ملوازنة 2019 ، م�صرا اىل تبادل وجهات النظر مع املحافظني ملعرفة ا�صباب 
تلكوؤ امل�صاريع وواقع االجناز ". وا�صاف ان " اللجنة تعمل على حتديد عرقلة 
ا�صتكمال امل�صاريع ورقابة اداء املحافظات "، مبينا ان " اللجنة حاولت ايجاد 

حلول للعقبات مع وزارة املالية وبع�ص الوزارات للم�صاريع املهمة ". 

ال�صان االقت�صادي �رشغام حممد علي،الربملان باخذ دوره  طالب املخت�ص يف 
اقليم  بتخ�صي�صات  يتعلق  ما  يف  خ�صو�صا  املوازنة  بنود  تنفيذ  يف  الرقابي 
تلتزم  اقليم كرد�صتان مل  ان: حكومة  كرد�صتان. وقال علي يف ت�رشيح �صحفي 
بت�صليم النفط املنتج يف االقليم للحكومة االحتادية والتي حددت حدا ادنى قدره 
2٥0 الف برميل يوميا وهو ما مل يتحقق وهو �رشط ملزم يف املوازنة وبخالفه 
حزبي  �صخ�ص  املالية  وزير  ان"  اىل  وا�صار   ." حتجب  االقليم  تخ�صي�صات  فان 
يتم  لكي  املهم  امللف  هذا  مبتابعة  ملزم  الربملان  وان  االقليم  حلكومة  والوؤه 
ان�صاف حمافظات العراق االكرث حمرومية، معتربا ان العراق بحاجة لكل دينار 

يف املوازنة التي جاملت االقليم ب�صكل غر م�صبوق .

وزارة  �رشكات  اح��دى  واملعدات  ال�صيارات  ل�صناعة  العامة  ال�رشكة  اعلنت 
ال�صناعة واملعادن عن و�صول الدفعة االوىل من اجزاء �صيارات كيا اوبتما اىل 

معمل بابل التابع لها.
واكد مدير عام ال�رشكة مظهر �صادق التميمي بح�صب بيان لوزارة ال�صناعة " 
ان ال�رشكة اعدت خطة هادفة للتعاقد وا�صتقطاب �رشكات عاملية ر�صينة لبناء 
وتوطني �صناعة حقيقية متقدمة ومواكبة للتطور احلا�صل يف دول العامل ورفد 
ال�صارع العراقي ب�صيارات ذات جودة عالية تلبي متطلبات ورغبات امل�صتهلك ، 
م�صرا اىل ان و�صول الدفعة االوىل من اجزاء �صيارات نوع كيا اوبتما وفق العقد 

املوقع مع �رشكة عراق انرنا�صنال ممثل �رشكة كيا يف العراق".

يف  اأقدموا  واخلليجيني  ال�صعوديني  من  كبراً  عدداً  باأن  �صحفية،  م�صادر  اأفادت 
الفرة املا�صية على �صحب ا�صتثماراتهم العقارية من تركيا.

وذكرت اأن م�صلحة ال�صهر العقاري الركية �صهدت اإقدام اأعداد كبرة من ال�صعوديني 
"ب�صبب ت�رشفات  اإ�صطنبول  العقارية يف مدينة  واخلليجيني على بيع ممتلكاتهم 
الرئي�ص الركي رجب طيب اأردوغان الطائ�صة، و�صيا�صته اخلاطئة جتاه ال�صعودية".
عما  ب�%46  يقدر  كبراً،  تراجعًا  ت�صهد  الركية  العقارية  "االأ�صواق  اأن  واأ�صافت 

كانت عليه العام املا�صي".
بامل�صتقبل  تطيح  قد  كربى،  حمنًة  حاليًا  يعي�ص  الركي  "االقت�صاد  اأن  واعتربت 

ال�صيا�صي واالقت�صادي للرئي�ص الركي رجب طيب اأردوغان يف اأي وقت".

الصناعة: الماليـة سعوديوناقتصادي

بيانات
الكشف عن خطة العادة تشغيل 130  معمال متوقفًا 

بعدد من المحافظات

قرب االنتهاء من الربط السككي بين سوريا والعراق وايران وصوال الى الصين

المشاريع التركية في السودان في خطر بعد سقوط البشير

ذكر م�صدر يف وزارة النقل ال�صورية، اأن العمل 
�صوريا  يف  احل��دي��دي��ة  ال�صكك  ل��رب��ط  م�صتمر 
والعراق و�صم اإيران اإليه و�صوال اإىل ال�صني يف 
م�رشوع قدمي وا�صراتيجي توقف خالل االأزمة 

ال�صورية.
واأ�صاف امل�صدر ان ممثلني عن �صوريا والعراق 
اخلطوات  لتحديد  االجتماع  ب�صدد  واإي���ران 
على  ال�صورية  املوانئ  ربط  مل�رشوع  التنفيذية 

البحر االأبي�ص املتو�صط، مع اإيران عرب العراق.
وبني، اإن هناك تفاهمات مع اجلانب ال�صيني 
لي�صارك يف هذا امل�رشوع، لي�صبح رديفا لطريق 
واإي��ران  والعراق  �صوريا  منه  وت�صتفيد  احلرير 

وال�صني وباك�صتان وغرها.
�صوريا  بني  ال�صكك  ربط  اأن  امل�صدر  واأ�صاف 
والعراق، و�صل اإىل مراحل متقدمة يف �صوريا، 
باملئة   97 بحدود  اإجن��ازه  ن�صبة  تبلغ  حيث 
كم(   156 ال�صوري  للق�صم  االإجمايل  )الطول 
كم   160 حوايل  اخلط  طول  يبلغ  العراق  ويف 

ومت تنفيذ ن�صبة كبرة منه.
�صوريا،  يف  امل�����رشوع  توقف  احل��رب  وخ��الل 
وتعر�ص ق�صم منه للدمار، ويجري العمل حاليا 
لتحديد حجم اخل�صائر وكلفة اإعادة تاأهيل اخلط 

وا�صتراد قطارات جديدة.

عن  العراقية  النقل  وزارة  اأعلنت  جانبها،  من 
مباحثات لربط �صكة احلديد بني اإيران والعراق 
و�صوريا. وذكرت اأن ذلك �صي�صمح بتعزيز حجم 
الثالث،  الدول  بني  وال�صلعي  التجاري  التبادل 

وحفز اال�صتراد والت�صدير مع الدول االأخرى.

للحركة  العراقية، عن اح�صائية  الطران املدين  �صلطة  اأعلنت 
اجلوية للمطارات العراقية العاملة يف البالد خالل الربع االول 
املغادرين  امل�صافرين  جمموع  ان  مبينة   ،2019 عام  من 
والقادمني اىل املطارات العراقية بلغ ) 1،637462( م�صافر 

وبعدد رحالت بلغت )20206( رحلة هابطة ومغادرة.
وذكرت �صلطة الطران املدين يف بيان تلقت 
“هذه  اأن  منه،  ن�صخة  نيوز"  "االقت�صاد 
اح�صاء  �صعبة  ا�صدرتها  التي  االإح�صائية 
واملتابعة  التخطيط  لق�صم  اجلوية  احلركة 
يف ال�صلطة والتي  �صهدت زيادة وا�صحة يف 
املطارات  اىل  والرحالت  امل�صافرين  معدل 
،اربيل  النجف   ، ،الب�رشة  )بغداد  العراقية 
بال�صنوات  قورنت  ما  اذا   ) ال�صليمانية   ،
وعمل  جهد  نتيجة  ج��اءت  والتي  ال�صابقة 
متوا�صل من قبل املعنني يف تلك املطارات 
مع جمموعة من الت�صهيالت واخلدمات التي 

منحت لتعزيز واقع العمل”.
للم�صافرين  الكلي  “العدد  اأن  واأ���ص��اف��ت، 
امل��ت��ن��ق��ل��ني ع���رب  م��ط��ار ب���غ���داد ال���دويل 
بلغت  ب��رح��الت  726497م�صافر  ب��ل��غ 
امل�صافرين  جمموع  بلغ  كما  7138رحلة، 
171403م�صافر  الدويل  الب�رشة  اىل مطار 

وبلغ جمموع الرحالت فيه 2174 رحلة”.
للم�صافرين  الكلي  “املجموع  اأن  واو�صحت، 

م�صافر   528202 اال����رشف  النجف  مطار  اىل  املتنقلني 
كان  واي�صا  رحلة،   4922 بلغت  فيه  الرحالت  وجمموع 
 185262 الدويل  اربيل  ملطار  للم�صافرين  الكلي  املجموع 
مطار  يخ�ص  وفيما   ، 4588رحلة  بلغت  وبرحالت  م�صافر 
فيه  املتنقلني  امل�صافرين  جمموع  فكان  الدويل  ال�صليمانية 
26098 م�صافر مبجموع الرحالت الهابطة واملغادرة بلغت 

1384 رحلة”.

امل�صاريع  م�صر  ع��ن  تركية  �صحف  ت�صاءلت 
 650 ب�  تقدر  والتي  ال�صودان،  يف  واال�صتثمارات 
مليون دوالر، تنفذها 200 �رشكة، بعد رحيل عمر 
الرئي�ص الركي رجب  ال�صديق املقرب من  الب�صر، 
طيب اأردوغان. وح�صب �صحيفة "زمان" الركية ، 
تت�صدر م�صاريع البنية التحتية قائمة اال�صتثمارات 
الذي  اأبرزها مطار اخلرطوم  ال�صودان،  الركية يف 
ميزانيته،  تخ�صي�ص  رغم  مفاجئ،  ب�صكل  توقف 

و�صط اتهامات بف�صاد وتربح. واحتلت اال�صتثمارات 
�رشكات  وقعت  اإذ  اأي�صًا،  مهمة  مكانة  النفط  يف 
ال�صودانية،  النفط  وزارة  مع  تعاون  اتفاقية  تركية 
لتطوير حقول البرول، وقدرت ميزانية امل�رشوع ب� 
تركيا  اإىل  النفط  لنقل  متهيدا  دوالر،  مليون   100

عرب ميناء بورت�صودان، لتكريره ثم ت�صديره.
اتفاقًا  الركية  الوطنية  البرول  وقعت �رشكة  كما 
مع وزارة البرول ال�صودانية لتطوير اإحدى مناطق 

على  ال�رشكة  ح�صلت  ومبوجبه  النفط،  ا�صتخراج 
جنوب  بوالية  باأبيي،  موقعني  يف  التنقيب  امتياز 
عليه  تعاقدت  الذي  الذهب  م�رشوع  اأما  كردفان. 
والتنقيب  للبحوث  العامة  املديرية  اإحدى �رشكات 
 1325 م�صاحة  تركيا،على  يف  امل��ع��ادن  ع��ن 
حمل  ب��دوره  فاأ�صبح  ال�صودان،  داخ��ل  كيلومراً 
اأن ي�صتمر  البحث 3 اأعوام قبل  �صك، اإذ كان مقرراً 

الت�صغيل.
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�ص��جلت اأ�ص��واق العمل��ة االأجنبية يف بغ��داد، االحد، 
اإرتفاع��ًا ب�ص��عر ���رشف ال��دوالر االمريك��ي مقاب��ل 

الدينار العراقي.
وبلغ �صعر ال�صوق يف بور�صة الكفاح يف بغداد 120 

الف دينار للمائة دوالر.
اأما اأ�ص��عار بيع و�رشاء الدوالر يف �رشكات ال�صرفة، 

فكانت:
�ص��عر البيع للدوالر الواحد 1205 دنانر، اأي 120 

األفًا و500 دينار للمائة دوالر.
و�ص��عر ال�رشاء للدوالر 1195 دين��اراً، اأي 119 األفًا 

و500 دينار للمائة دوالر.

توقعت وكالة موديز للت�ص��نيف االئتماين، انكما�ص 
االقت�صاد الركي %2 يف 2019.

وقال��ت منظم��ة التعاون االقت�ص��ادي والتنمية، من 
جهته��ا، اإن "االقت�ص��اد الرك��ي �صي�ص��هد تراجعًا ب� 

.2019 %2.5 يف 
وقال��ت مودي��ز اإن "وزي��ر املالية واخلزان��ة الركي 
ب��رات الب��راق ق��دم معلوم��ات قليل��ة للغاي��ة عن 
بحزمة �صيا�ص��ات مهمة متعلقة بربنامج االإ�ص��الح 
االقت�ص��ادي الذي ك�ص��ف ال�ص��تار عنه يوم االأربعاء 

املا�صي".
وت�ص��هد تركي��ا اأزم��ة كب��رة من��ذ الع��ام املا�ص��ي، 
وحذرت وكاالت مالية وائتمانية دولية من خطورة 

تراكم الديون بالعملة االأجنبية

 /203/ من  اكرث  العراقي  املركزي  البنك  باع 
ماليني دوالر يف مزاد بيع العملة االجنبية االحد.

املباع  املبلغ  اجمايل  ان   ": بيان  يف  البنك  وقال 
اليوم ، بلغ/203/ ماليني و/728/ الفا و/4٥1/ 

دوالرا، مب�صاركة/ 30 / م�رشفًا و�رشكة واحدة".
تعزيز  الغرا�ص  البيع  اجمايل  ان   ": واو�صح 
بلغ  واعتمادات/  حواالت   / اخلارج  يف  االر�صدة 
دوالرا  و/4٥1/  و/418/الفا  مليونا   /17٥/
النقدي/28/مليونا  البيع  اجمايل  بلغ  فيما   ،

و/310/ دوالرات".
وكان بيع املبالغ املحولة حل�صابات امل�صارف يف 
لكل  ديناراً   1190 ب�صعر   ، النقدي  والبيع  اخلارج 

دوالر .
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