
 الأوراق املالية ي�سجل 
ارتفاعًا يف عدد وقيمة الأ�سهم 

املتداولة للأ�سبوع الثاين
اأعل���ن املدي���ر التنفيذي ل�س���وق الع���راق ل����أوراق املالية 
اأحمد عبد ال�س����م، اأم�س ال�س���بت، عن ت�س���جيله ارتفاعًا 
ل�أ�س���بوع الثاين ب�س���كل متت���ال يف عدد وقيمة الأ�س���هم 
املتداول���ة مب�سارك���ة 45 �سرك���ة م���ن اأ�س���ل 101 �سرك���ة 

مدرجة يف ال�سوق.
وقال عب���د ال�س�م يف بيان، اإن "�س���وق العراق ل�أوراق 
املالي���ة نظ���م خ����ل ال�سب���وع املنته���ي خم����س جل�سات 
للت���داول يف ال�س���وق النظام���ي، وخم����س جل�س���ات يف 
ال�س���وق الث���اين، حي���ث تداول���ت اأ�سه���م 41 �سرك���ة يف 
ال�سوق النظامي و4 �سركات يف ال�سوق الثاين من ا�سل 

101 �سركة م�ساهمة".
واأ�ساف، اأن "عدد الأ�سهم املتداولة ل�أ�سبوع املا�سي بلغ 
4،181 ملي���ار �سهم مقابل 1،977 ملي���ار �سهم ل��سبوع 
الذي قبل���ه، م�سّجً� ارتفاعًا بن�سبة 111.5%، فيما بلغت 
قيمة الأ�سهم املتداولة 3،859 مليار دينار مقابل 1،638 
ملي���ار دين���ار ل�أ�سبوع ال���ذي قبله مرتفعة ه���ي الأخرى 

بن�سبة بن�سبة %135.6 ".
وتاب���ع، اأن "ع���دد ال�سفق���ات املنف���ذة ل�أ�سب���وع املا�سي 
بل���غ 1948 �سفقة مقاب���ل 1361 �سفق���ة ل�أ�سبوع الذي 
قبل���ه، ليقفل موؤ�سر ال�س���وق ISX 60 يف اآخر جل�سة من 
الأ�سب���وع ب���� 565.08 نقطة مرتفعًا بن�سب���ة 0.04% عن 
اإغ�ق���ه ل�أ�سبوع ال���ذي قبله عندما اأغل���ق على 564.85 

نقطة".
وبالن�سب���ة ملوؤ�سرات تداول امل�ستثمري���ن غري العراقيني 
يف �س���وق العراق ل����أوراق املالية، بنّي عب���د ال�س�م، اأن 
"ع���دد الأ�سهم امل�سرتاة م���ن امل�ستثمرين غري العراقيني 
ل�أ�سب���وع املا�سي بلغ 244 مليون �سهم منخف�سًا بن�سبة 
42.9% قيا�سًا بالأ�سبوع الذي قبله، فيما بلغت قيمة تلك 
الأ�سه���م 331 مليون دينار، من خ����ل تنفيذ 123 �سفقة 
على اأ�سه���م 11 �سركة منخف�سة تلك القيمة بن�سبة %2.7 

قيا�سًا بالأ�سبوع الذي قبله".
اأم���ا عدد الأ�سه���م املباعة من امل�ستثمري���ن غري العراقيني 
ل�أ�سبوع املا�سي فبلغ "247 مليون �سهم مرتفعة بن�سبة 

30.9% قيا�سًا بالأ�سبوع الذي قبله، اأما قيمة تلك الأ�سهم 
فبلغ���ت 151 ملي���ون دينار، م���ن خ�ل تنفي���ذ 81 �سفقة 
على اأ�سهم 8 �سركات مرتفعة هي الأخرى بن�سبة %28.8 

قيا�سًا بالأ�سبوع الذي قبله".
يذك���ر اأن �س���وق الع���راق ل����أوراق املالي���ة، ق���د ا�ستخدم 
انظمة الت���داول اللكرتوين والإي���داع املركزي منذ عام 
2009 وي�سع���ى لإط����ق نظ���ام الت���داول ع���ر النرتنت 
للم�ستثمري���ن، وينظ���م خم�س جل�سات ت���داول اأ�سبوعيًا 
من الأحد اىل اخلمي�س، ومدرج فيه 101 �سركة م�ساهمة 
عراقية متثل قطاعات امل�سارف والت�سالت وال�سناعة 
وال�سياح���ة  امل���ايل  وال�ستثم���ار  والتاأم���ني  والزراع���ة 

والفنادق.
 

 الزراعة متنع �سيد 
الأ�سماك وت�سويقها يف �ست 

حمافظات
اأعلنت وزارة الزراعة، عن منع �سيد الأ�سماك وت�سويقها 
بتعر�سه���م  املخالف���ني  حم���ذرًة  حمافظ���ات،  �س���ت  يف 

للعقوبات املن�سو�س عليها يف القانون.
وقالت �سعبة امل�سائد الداخلية والبحرية التابعة لوزارة 
الزراع���ة يف بي���ان، اإن ال���وزارة "منعت �سي���د الأ�سماك 
يف �س���ت حمافظ���ات للف���رتة م���ن 2018/2/15 ولغاية 

2018/4/15، اإ�سافة اىل عدم ت�سويقها".
النج���ف،  م���ن  كً�  �سمل���ت  "املحافظ���ات  اأّن  واأ�ساف���ت 
الب�س���رة، مي�سان، ذي قار، املثنى، والقاد�سية، كذلك منع 
�سيده���ا يف امل�سطحات الداخلية )الأه���وار، البحريات، 

والأنهار(، وذلك لبدء مو�سم تكاثر الأ�سماك.
واأ�س���ارت اىل اأن "الوزارة اأ�س���درت توجيهًا اإىل وزارة 
الداخلي���ة لغر�س ت�سكيل جلاٍن لتنفيذ البيان وفق قانون 
تنظي���م �سيد وا�ستغ�ل الأحياء املائية وحمايتها، ف�سً� 

عن مراقبة ع�وي الأ�سماك".
وحذرت "�سعبة امل�سائد املخالفني، بتعر�سهم للعقوبات 

املن�سو�س عليها يف القانون".
تعر�س���ت  الع���راق،  يف  احليواني���ة  ال���روة  اأن  يذك���ر 
ومبختلف جوانبها اإىل تدهور كبري وبخا�سة يف جمال 
تربي���ة الأ�سم���اك بعد ع���ام 2003، وب�س���كل اأّدى لعزوف 
الكث���ري من املربني وال�سيادين ع���ن ممار�سة هذه املهنة، 

اإ�سافة اىل ال�سيد اجلائر ل�أ�سماك وبدون تنظيم.

 النفط: نعمل على رفع 
اإنتاج �سركة نفط ال�سمال اإىل 

مليون و500 األف برميل
اأكد وزير النفط جباراللعيبي، اإن الوزارة ت�سعى اىل رفع 
انت���اج �سركة نفط ال�سمال اإىل ملي���ون و500 األف برميل 

يف اليوم، بعد توقيع عقد مع �سركة بي بي الريطانية.
وق���ال اللعيب���ي يف موؤمت���ر �سحف���ي، اإن "وزارة النف���ط 
وقع���ت اليوم عقدًا مع �سركة بي ب���ي الريطانية لتطوير 
اأك���ر حق���ل نفطي يف الع���امل"، مبين���ًا اأّن "احلقل تراجع 

انتاجه حاليًا اإىل 35 األف برميل".
واأ�س���اف اللعيب���ي اأّن "�سركة نفط ال�سم���ال �ستعود اىل 
ن�ساطه���ا كما كانت بعد فرتة م���ن اجلمود و�سنعمل على 
رف���ع الإنت���اج فيها يف املرحلة املقبل���ة اىل مليون و500 
األ���ف برميل يوميًا، وهذا الأم���ر يكون على مراحل وفق 
م���ا خططت ل���ه وزارة النفط وتوقيع عق���د مع �سركة بي 

بي".
واأو�س���ح اأن "حق���ول هافان���ا وب���اي ح�س���ن يف ق�س���اء 
الدب����س، �ستقوم با�ستئن���اف الإنت���اج والت�سدير خ�ل 
ال�سه���ر احل���ايل"، كا�سف���ًا عن "زي���ارة قريب���ة اىل تركيا 
لو�س���ع مل�سات معه���ا، لت�سدير النف���ط املُنتج يف كركوك 

عر ميناء جيهان الرتكي".
م���ن جهته ق���ال املدي���ر الإقليم���ي ل�سركة بي ب���ي ما يكل 
تاون�س���د، اإن "توقي���ع العق���د ياأت���ي يف اط���ار التع���اون 
الثنائي ال���ذي وقعناه مع �سركة نف���ط ال�سمال يف العام 
2013 لإج���راء امل�سوحات على حق���ل نفط كركوك وهو 
واح���د م���ن اأكر حق���ول النف���ط يف الع���امل، ونعمل على 
و�سع درا�سات مهمة لإعادة الن�ساط والإنتاج لهذا احلقل 

الذي �سيكون له دور يف دعم القت�ساد العراقي".
واأ�ساف تاون�سد، اإن "العقد الذي وّقع �سيكون له تاأثري 
كب���ري يف تطوير احلقل مع عدد من الآبار النفطية، لفتًا 
اىل اأن ال�سرك���ة �ست�س���ع اخلط���ط والدرا�س���ات لتمك���ني 

الآبار من الإنتاج".
يذكر اأن وزارة النفط العراقية اأعلنت، يف كانون الثاين 
2013، ع���ن اتف���اق مبدئي مع �سركة "ب���ي بي" لتطوير 

حقل كركوك النفطية.

 بغداد/ زهراء الجا�سم 

ع���ن  الر�س���وم  جباي���ة  عق���د  توقي���ع 
الطائ���رات العابرة ل�أج���واء العراقية 
ب���ني وزارة النق���ل ومنظم���ة الط���ريان 
امل���دين الدولي���ة "اآياتا"�سترتتب عليه 
اإيرادات مالية يف الوقت احلايل بقيمة 
تزي���د عل���ى 80 ملي���ون دولر �سنويًا، 
يوؤمل م�ساعفتها يف ال�سنوات املقبلة، 
اإ�سافة اىل ت�سغي���ل العديد من الأيدي 
العاملة وتطوير عم���ل الناقل الوطني 
)اخلطوط اجلوية العراقية(، بح�سب 
املتح���دث با�سم �سلطة الطريان املدين، 
ال���ذي يك�سف يف حدي���ث ل�)املدى(، اأن 
ايرادات الطريان املدين للعام املا�سي 
بلغ���ت 80 ملي���ار دينار، ما يع���ّد طفرة 
نوعي���ة يف الإي���رادات اإذا م���ا قورن���ت 

باإيرادات ال�سنوات ال�سابقة.
الأج���واء  ع���ر  امل���رور  مع���دل  وكان 
العراقي���ة، �سهد ارتفاعًا كبريًا بعد رفع 
 ،FAA ����التحذي���ر م���ن قب���ل منظمة ال
خا�س���ة واأن موقع الع���راق اجلغرايف 
مه���م وي�ستقطب دول اخلليج واملنطقة 

كافة.
واأعلن���ت وزارة النق���ل ي���وم اجلمع���ة 
عق���د اجلباي���ة  ع���ن توقي���ع  املا�س���ي، 
العراقي���ة مع منظم���ة "اآياتا"،  م�سرية 
اىل اأنه �سيكون عام���ً� اقت�ساديًا مهمًا 

ي�سهم يف انتعا�س اقت�ساد البلد. 
مدي���ر الع�ق���ات والإع����م يف �سلط���ة 
الطريان امل���دين عبا�س اخلفاجي، قال 
يف حديث ل�)املدى(: ميّر عر الأجواء 
العراقية يوميًا م���ا يقارب 500 طائرة 
من خمتلف دول الع���امل، مبا فيها دول 
الإقلي���م كال�سعودية والكويت والأردن 
ولبن���ان وم�سر وقط���ر واإيران وتركيا 
يف  ونح���ن  والإم���ارات،  والبحري���ن 
�سلطة الطريان ن�ستويف من كل طائرة 
تع���ر الأج���واء العراقي���ة مبل���غ 375 
دولرًا، لكن التعاقد الأخري مع "اآياتا" 
�سيجعلنا ن�ستويف من كل طائرة 500 
دولر، وه���و م���ا �سيطّب���ق بع���د مرور 
اأربعة اأ�سهر على هذا التعاقد. واأ�ساف: 
هذا املبلغ يعتر قليً� اإذا ما قارناه مع 
م���ا ت�ستوفيه دولة البحرين مثً�، التي 
تاأخ���ذ عن كل طائرة متر باأجوائها ملدة 
10 دقائق مبل���غ 750 دولرًا، يف حني 
اأن معظ���م الطائ���رات الت���ي مت���ر ع���ر 

اأجوائن���ا ت�ستغرق رحلته���ا 55 دقيقة، 
وهنا يفرت�س اأن يك���ون مبلغ اجلباية 
اأعل���ى بكث���ري مما ه���و علي���ه الآن، لكن 
وب�سبب الظروف التي مير بها العراق 
ومنها عدم مرور وقت طويل على رفع 
احلظر عن امل���رور بالأجواء العراقية، 
كما اأننا نريد اأن جنذب طائرات الدول 
الأخرى للمرور ع���ر اأجوائنا، ولي�س 

يف �ساحلنا الآن رفع اأجور اجلباية.
الإي���رادات  اإن  اخلفاج���ي،  ويوؤك���د 
عن جباي���ة م���رور الطائ���رات �ستكون 

بح���دود 7 م�ي���ني دولر �سهري���ًا، واإن 
ه���ذا التعاق���د �سيكون ل���ه خدمة كبرية 
واأن  خا�س���ة  العراق���ي،  ل�قت�س���اد 
الط���ريان العراق���ي امل���دين، اأحدث يف 
اإيرادات���ه  يف  نوعي���ة  طف���رة   2017
حي���ث  املا�سي���ة،  بال�سن���وات  مقارن���ة 
كان���ت الإي���رادات للع���ام املا�س���ي 80 
التعاق���د  اأن  م�سيف���ًا:  دين���ار،  ملي���ار 
جلباي���ة الأج���ور �سيكون ل���ه انعكا�س 
على اخلطوط اجلوية العراقية، حيث 
�سيكون عامً� م�ساعدًا لتعاطف الدول 

الأوربي���ة لتفتح اأجواءه���ا اأمام الناقل 
الوطني العراقي من خ�ل فتح خطوط 
لنا مع دول الحتاد الأوربي التي كانت 
�سابقًا ت���رتدد من تعاملها م���ع العراق، 
مردف���ًا بالق���ول: كم���ا �سيفت���ح املج���ال 
وا�سع���ًا اأمام ت�سغيل العديد من الأيدي 
العاملة وال�سركات التي �ستعمل واأمام 
معاهد الطريان التي تدعمها اخلطوط 
اجلوية العراقي���ة، ل�سعود جيل جديد 
م���ن الطيارين وامل�ساعدي���ن، فبدًل من 
اأن نتعامل مع طيار اأو م�ساعد من غري 

بلدنا، �سندعم ابن���اء العراق لأن زيادة 
اإيراداتن���ا �ستجع���ل لدين���ا زي���ادة يف 
الطائ���رات بالتايل زي���ادة يف كوادرها 

من جميع الخت�سا�سات.
وقال���ت وزارة النقل يف بيان لها تلقت 
"الوكي���ل  اإن  من���ه،  ن�سخ���ة  )امل���دى( 
الفن���ي ل���وزارة النق���ل رئي����س �سلط���ة 
الطريان املدين العراقي عبا�س عمران 
مو�س���ى، ق���د وقع عق���د جباي���ة ر�سوم 
عب���ور الطائرات ل�أجواء العراقية مع 
م�س���وؤول منظمة اآيات���ا الدولية ممثلة 

النق���ل  قط���اع  العامل���ة يف  ال�س���ركات 
اجل���وي حممد اأب����س، حي���ث يعد هذا 
العق���د الأول من نوع���ه والذي يرتتب 
علي���ه مهم���ة جباي���ة عب���ور الأج���واء 
العراقي���ة جلمي���ع �س���ركات الط���ريان 
تق���دمي  مقاب���ل  ل�أج���واء  العاب���رة 

اخلدمات الإدارية للعراق".
م���ن جهت���ه، ق���ال مو�س���ى، اإن "اب���رام 
هذا العقد ج���اء لتوفري نقل جوي اآمن 
ومنتظ���م، واأي�سًا ُيعد عامً� اقت�ساديًا 
اقت�س���اد  انتعا����س  يف  ي�سه���م  مهم���ا 

البلد".
وكان خمت�س���ون بال�س���اأن القت�سادي 
ق���د دع���وا وزارة النق���ل، اىل ال�سراع 
املط���ارات  يف  ال���رادارات  ب�سيان���ة 
واحلدود لإدامة عم���ل �سلطة الطريان 
وتاأمني م���رور الطائرات عر الأجواء 
العراقي���ة، خا�سة واأن الع���راق يتميز 
مبوقع���ه اجلغ���رايف ال���ذي يربط بني 
ال�س���رق والغ���رب وع���ر اأجوائ���ه متر 
الطائرات الأجنبي���ة لخت�سار الوقت 

والوقود.

المقبلة ال�سنوات  في  للت�ساعف  مر�سحة  �سنويًا  دولر  مليون   80 بـ  ــرادات  اإي  
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وا�سنطن:

اإدارة ترامب: اأخطاأنا بتاأييد 
ان�سمام ال�سني ملنظمة التجارة 

العاملية
قالت اإدارة الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب، مع �سعيها ل�سن 
حملة على التجارة ال�سينية، اإّن الوليات املتحدة اأّيدت ب�سكل 
خطاأ، ان�سمام ال�سني ملنظمة التجارة العاملية يف 2001 بناًء 

على �سروط مل جتر بكني على فتح اقت�سادها.
واأ�ساف���ت الإدارة يف تقري���ر �سن���وي للكونغر����س، ع���ن مدى 
الت���زام ال�س���ني بتعه���دات منظم���ة التج���ارة العاملي���ة "يب���دو 
وا�سح���ًا اأن الوليات املتحدة اأخط���اأت بدعمها دخول ال�سني 
ملنظم���ة التجارة العاملية بناًء على �س���روط ثبت عدم فعاليتها 
يف �سم���ان اعتن���اق ال�سني لنظ���ام التج���ارة املفتوحة املوّجه 

نحو ال�سوق".
م���ن الوا�س���ح الآن، اأن قواع���د منظم���ة التج���ارة العاملية غري 
كافي���ة للح���ّد م���ن �سل���وك ال�س���ني املقّو����س لل�س���وق، وعل���ى 
الرغم م���ن اأن التقرير ال�سنوي الذي ي�س���در من مكتب املمثل 
التج���اري الأمريك���ي ينتق���د منذ ف���رتة طويلة ال�س���ني ب�سبب 
ممار�ساته���ا التجارية غري العادلة، فقد اتخ���ذت اأول مراجعة 
م���ن هذا القبيل خ����ل رئا�سة ترامب لهجة اأك���ر ت�سددًا جتاه 

ال�سني.
وياأت���ي ذل���ك يف وق���ت تفاقمت في���ه التوت���رات التجارية بني 
اأك���ر اقت�سادين يف العامل ومع ا�ستعداد اإدارة ترامب لتخاذ 

اإجراءات للحد من �سرقة ال�سني املزعومة للملكية الفكرية.

نيويورك:

الأ�سهم الأمريكية تغلق مرتفعة 
رغم اإغلق حمتمل للحكومة 

الحتادية
مرتفع���ة،  الأمريكي���ة  ل�أ�سه���م  الرئي�س���ة  املوؤ�س���رات  اأغلق���ت 
ي���وم اجلمع���ة، مدفوع���ة مبكا�سب لأ�سه���م �س���ركات املنتجات 

للحكوم���ة  حمتم���ل  باإغ����ق  عابئ���ة  وغ���ري  ال�سته�كي���ة 
الحتادية.

واأنهى املوؤ�سر داو جونز ال�سناعي، جل�سة التداول ببور�سة 
باملئ���ة،   0.21 اأو  نقط���ة،   53.91 مرتفع���ًا  �سرتي���ت  وول 
اإىل 26071.72 نقط���ة، بينم���ا �سع���د املوؤ�س���ر �ستان���درد اآند 
بورز500 الأو�سع نطاقًا 12.27 نقطة، اأو 0.44 باملئة ليغلق 

عند 2810.30 نقطة.
واأغل���ق املوؤ�س���ر نا�س���داك املجم���ع مرتفع���ًا 40.33 نقطة، اأو 

0.55 باملئة، اإىل 7336.38 نقطة.
وتنهي املوؤ�سرات الث�ثة الأ�سبوع على مكا�سب مع �سعود كل 
من داو جونز ونا�سداك 1.04 باملئة، يف حني ارتفع �ستاندرد 

اآند بورز 0.86 باملئة.

لندن:

الذهب يرتفع مع تراجع 
الدولر.. لكنه ي�سجل اأول 

خ�سارة اأ�سبوعية يف 6 اأ�سابيع
ارتفع���ت اأ�سع���ار الذه���ب قليً� م���ع بقاء ال���دولر ق���رب اأدنى 
م�ست���وى يف ث����ث �سن���وات مقاب���ل �سلة من العم����ت و�سط 
خماوف ب�ساأن اإغ�ق حمتمل للحكومة الأمريكية، لكن املعدن 

الأ�سفر �سجل اأول هبوط اأ�سبوعي يف �ستة اأ�سابيع.
اإىل  باملئ���ة   0.5 الفوري���ة  املعام����ت  يف  الذه���ب  وارتف���ع 
جل�س���ة  اأواخ���ر  يف  )الأون�س���ة(  ل�أوقي���ة  دولر   1333.81
التداول يف ال�سوق الأمريك���ي منهيًا الأ�سبوع على انخفا�س 
ق���دره 0.3 باملئ���ة، بع���د اأن تراج���ع ي���وم الثن���ني، م���ن اأعلى 

م�ستوياته يف اأربعة اأ�سهر.
و�سعدت العق���ود الأمريكية للذهب ت�سلي���م �سباط 0.4 باملئة 

اإىل 1333.10 دولر ل�أوقية.
ومن بني املعادن النفي�سة الأخرى، ارتفعت الف�سة 0.8 باملئة 
اإىل 17.06 دولر ل�أوقي���ة، بينما زاد الب�ديوم 0.55 باملئة 
اإىل 1104.80 دولر ل�أوقية. لكن املعدنني كليهما �سج� اأول 

هبوط اأ�سبوعي يف �ستة ا�سابيع.
و�سع���د الب�ت���ني 1.34 باملئ���ة اإىل 1013.80 دولر ل�أوقية 
بعد اأن بلغ ذروة عند 1015.20 دولر هي اأعلى م�ستوى منذ 

اأيلول، وم�سجً� �ساد�س اأ�سبوع من املكا�سب.

O u t   o  f   B  o  r  d  e  r  s
خارج الحدود

عقد مرور الطائرات في االأجواء العراقية يزيد من مدخوالت �سلطة الطيران


