
 ك�ش��ف مدير ع��ام جت��ارة امل��واد الغذائية التابع��ة لوزارة 
التج��ارة قا�ش��م حم��ود من�ش��ور ان الع��ام املقب��ل �شي�شهد 
االعتم��اد الكل��ي عل��ى املنت��وج الوطني ملف��ردات البطاقة 
التمويني��ة وخا�ش��ة ال�شكر وزيت الطع��ام. فيما نفى وجود 
نية بالغاء البطاقة التمويني��ة اأوخ�شخ�شة ال�رشكة.  وقال 
من�ش��ور خ��ال ت�رشيح��ات �شحفي��ة ن�شب��ت ل��ه تابعتها 
)اجلورن��ال( اإن ال��وزارة با���رشت بتنفيذ خطته��ا حلل اأزمة 
تذب��ذب و�شول مف��ردات البطاقة التمويني��ة اىل املواطنني 
من خ��ال االعتم��اد على املنت��وج املحلي ملادت��ي ال�شكر 
وزيت الطع��ام, مبينا ان ال�رشكة اعتم��دت بتعاقداتها على 
املنت��وج املحلي من خال توقيع عقدين مع �رشكة االحتاد 
ل�شناع��ة ال�شك��ر وبكمية )500( الف ط��ن والذي يعترب من 
اج��ود ان��واع ال�شكر ف�ش��ا ان ال�رشكة �شتقوم خ��ال العام 
املقب��ل 2017 بتاأمني زي��ت الطعام وهو منتوج حملي من 
خ��ال التعاق��د م��ع وزارة ال�شناعة واملع��ادن وعن طريق 

القطاع اخلا�ص.
 وتاب��ع من�شور "اإن ال�رشك��ة متكنت من توزيع مادة ال�شكر 
طيل��ة ا�شهر هذا الع��ام ف�شا عن قيام ال�رشكة بالتعاقد مع 
�رشكات تركي��ة واأوكرانية لغر�ص اأ�شترياد )250( الف طن 
من م��ادة زيت الطعام لغر�ص �شد ح�شة املواطنني لاآ�شهر 
املا�شي��ة". م�ش��ريا اىل ان ال�رشك��ة �شتتمكن م��ن حل ازمة 
تذب��ذب جتهيز مفردات البطاق��ة التموينية قريبا من خال 
االعتم��اد على املنتوج املحلي كونه �شي�شهل عملية و�شول 
امل��واد باأ�رشع وقت ممك��ن للمواطنني كما �شيت��م االبتعاد 
ع��ن التعامل مع ال�رشكات املحلي��ة الب�شيطة نهائيا وكذلك 
�شياه��م يف ت�شغيل االيدي العاملة وتوف��ري العملة ال�شعبة 

للبلد.
ال��وزارة و�شع��ت اخلط��ط واحلل��ول   واأو�ش��ح ان 

مف��ردات  وتوزي��ع  توف��ر  لنج��اح 
من  التموينية  البطاقة 

ل  خ��ا

اأيج��اد قاعدة بيان��ات لل�رشكات الر�شين��ة واالعتماد على 
املنت��وج املحلي بعد ان �شه��دت مفردات البطاقة التموينية 
تذب��ذب وتلك��وؤ يف عملي��ة التوزيع منذو ع��ام 2003 وحلد 
االآن نتيج��ة ع��زوف ال���رشكات العاملية الر�شي��ة بالدخول 
اىل الع��راق ب�شب��ب االو�شاع االمنية املتده��ورة واالعتماد 
على ال�رشكات العراقية الب�شيط��ة باال�شافة اىل التعليمات 
وال�شواب��ط الت��ي كانت جزء من م�شكل��ة اإي�شال هذه املواد 
اىل املواطن��ني.  واأ�شاف من�شور ان النجاح الذي �شيتحقق 
هو ن��اجت عن االنفت��اح االقت�ش��ادي الذي يتج��ه اليه البلد 
والتح��ول اىل االقت�شاد احلر واخل�شخ�ش��ة واالعتماد على 
القط��اع اخلا�ص.  موؤكدا ان العراق وقع خال العام احلايل 
2016 عددا من الربوتوكوالت مع دول متعددة منها اإيران 
واأوكرانيا وم�رش لغر�ص تاأمني مفردات البطاقة التموينية 
ع��ن طريق �رشكاته��ا الر�شينة م��ن هذه ال��دول منوها اإىل 
اأن ه��ذه الربوتوكات �شي�شهد تنفيذه��ا قريبا واأنها �شتحل 
الكثري م��ن امل�شاكل الت��ي واجهت �شعوبة توف��ر املفردات 
التمويني��ة.  واأ�ش��ار اإىل اأن ال�رشك��ة �شتق��وم قريب��ا بتجهيز 
املواطن��ني مبادة زيت الطعام لاأ�شه��ر املا�شية والذي بداأ 
بالو�ش��ول.  م�شدداً عل��ى ان عام 2017 �شي�شهد اأنتاج زيت 
الطع��ام حمليا بعد ان �شارفت �رشكة االحتاد باأجناز اأف�شل 
م�شن��ع النتاج زيت الطع��ام يف ال�رشق االو�شط وا�شاف ان 
ال�رشك��ة حت��اول االبتعاد ع��ن تعوي�ص املواطن��ني مببالغ 
مالي��ة عن مفردات البطاق��ة التموينية من خال جتهيزهم 
بكام��ل ح�ش�شهم التموينية لكاف��ة اأ�شهر هذا العام 2016 

وه��ذا االج��راء �شيحاف��ظ على ا�شتق��رار ال�ش��وق و�شيحد 
م��ن قي��ام التج��ار م��ن ا�شح��اب النفو�ص 

ا�شع��ار  بزي��ادة  ال�شعيف��ة 
د  ا مل��و ا

الغذائية.
 وع��ن تاأث��ر ال�رشك��ة باالزم��ة املالي��ة اأو�ش��ح من�شور ان 
وزارة التج��ارة مل حت�شل خال الع��ام احلايل 2016 على 
التخ�شي�ش��ات املالية وان ال��وزارة اأعتمدت بتوقيع العقود 
عل��ى م��ا هو لديها م��ن مبالغ م��دورة من ال�شن��ني ال�شابقة 
عل��ى الرغ��م م��ن �شعي احلكوم��ة اىل ايج��اد بدائ��ل وخطط 
اقت�شادي��ة لتعزي��ز ميزاني��ة الدول��ة دون االعتم��اد عل��ى 
النف��ط كم�ش��در رئي�شي لها.  واأكد من�ش��ور انه ال توجد نية 
بخ�شخ�ش��ة ال�رشك��ة واأن البطاق��ة التمويني��ة م�شتمرة وال 
توجد نية باألغائها يف الوقت احلا�رش نتيجة حاجة غالبية 
ال�شع��ب العراقي لها وخا�شة العوائل النازحة وان احلكومة 
همها الوحيد هو تاأمني امل��واد اال�شا�شية ملفردات البطاقة 
التمويني��ة للمواطنني.  وع��ن م�شاريعه��ا اال�شتثمارية بني 
من�ش��ور "اإن ال�رشكة اأخذت عل��ى عاتقها بالعودة ملمار�شة 
عملي��ة الت�شويق وتوزيع املنتج��ات الغذائية وفق ما خمول 
به القانون", مو�شحا ان ال�رشكة لديها م�شاريع ا�شتثمارية 
جدي��دة منه��ا ان�ش��اء م�شن��ع لزي��ت الطع��ام يف حمافظ��ة 
الب���رشة وم�شاريع �شناعية م�شاركة مع �رشكات اأخرى يف 
جم��ال انتاج وتوزيع امل��واد الغذائية. م�ش��ريا اىل ان هناك 
جلن��ة علي��ا �شكلت ملتابع��ة عملي��ة اال�شتثم��ار وامل�شاركة 

لغر���ص امل�شاهم��ة يف النهو�ص بعم��ل ال�رشكة 
م��ن  وجعله��ا  امل��ادي  بالدع��م 

ال�رشكات الرابحة. 
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 ارتف��ع �شعر الذه��ب العراقي للمثقال 
ال��ف   219 اىل     21 الواح��د عي��ار 
دين��ار,  فيما و�شل �شعر الذهب عيار 

187 الف. 18 اىل 
 وح�ش��ب االرق��ام ال��واردة م��ن �شوق 
ال�شاغ��ة يف العراق بل��غ �شعر مثقال 
الذه��ب, عي��ار 21 الي��وم 219 ال��ف 
و253 دين��ارا , وعي��ار 18 بلغ �شعر 
دين��ار    941 ال��ف   187 مثقال��ه 
ويتعام��ل ال�ش��وق العراق��ي باملثقال 
ال��ذي يع��ادل 5 غرامات م��ن الذهب 
وبلغ �شعر الذهب عيار24, لهذا اليوم 

533  دينار . 250 الف و 

اأربع��ة باملئ��ة  اأ�شع��ار النف��ط   هبط��ت 
بفع��ل اإ�ش��ارات اىل اأن اململك��ة العربية 
ال�شعودي��ة ومناف�شته��ا اإي��ران حت��رزان 
القلي��ل م��ن التق��دم ب�ش��اأن التو�شل اإىل 
اتف��اق مبدئ��ي قبي��ل مباحث��ات كب��ار 
م�ش��دري اخل��ام االأ�شبوع املقب��ل التي 
ته��دف اإىل تثبي��ت االإنت��اج. وح�شب ما 
ن�رشت��ه روي��رز, هبطت العق��ود االآجلة 
خل��ام القيا���ص العامل��ي مزي��ج برن��ت 
1.76 دوالر اأو م��ا يعادل 3.7 باملئة 
عن��د الت�شوي��ة. وارتفع �شع��ر اخلام 0.3 
باملئ��ة هذا االأ�شب��وع بف�ش��ل املكا�شب 
التي حتققت خال اجلل�شتني ال�شابقتني. 
وانخف�ص خ��ام غرب تك�شا���ص الو�شيط 
االأمريك��ي 1.84 دوالر للربمي��ل اأو م��ا 
يعادل اأربعة باملئة ليغلق عند 44.48 

دوالر للربميل عند الت�شوية.

 اتفق��ت بغداد وطه��ران عل��ى ا�شتثناء 
ع�رش �شلع اإيرانية من اإجراءات التفتي�ص 
والتقيي���ص وال�شيط��رة النوعي��ة الت��ي 
تتوالها �رشكتان اجنبيتان قبل دخول 
الب�شائع للع��راق. واأو�شح��ت م�شادر 
مطلع��ة اأن االتفاق جاء خال اجتماع 
م�شوؤويل الدولتني يف العا�شمة طهران 
اأول ام�ص ال�شبت, حيث مت التوقيع على 
مذكرة تفاهم بني اجلانبني, توؤكد على 
التفتي�ص  "ع��دم الرجوع اىل ���رشكات 
االجنبية يف اطار تبادل 10 �شلع بني 

ايران والعراق".

المنتج المحلي يدخل مفردات البطاقة التموينية العام المقبل

نواب: جهات إقليمية تشن حروبًا على الصناعة الوطنية

 وع��زا ذل��ك "لغايات حم��ددة وابق��اء العراق 
وتعطي��ل  اخل��ارج,  م��ن  للم��وارد  م�شت��وردا 
م�شانع��ه الت��ي ال ي��زال كثري منه��ا متوقف 

لغاية االن".
 وانتقد املازين احلكوم��ة العراقية بانها غري 
ق��ادرة على ال�شغ��ط على اجله��ات االقليمية 
الأجل ايقاف اال�شت��رياد اخلارجي والنهو�ص 
ب�شناع��ة البل��د, مبين��ا ان "بع�ص ال��وزارات 
كان��ت له��ا برام��ج عم��ل لت�شغي��ل امل�شانع 

واملعامل اال انها مل تفلح بذلك". 
 وكان ع�ش��و هيئ��ة رئا�ش��ة جمل���ص الن��واب 
ال�شيخ هم��ام حمودي, �شدد على ان الربملان 
�شيحا�شب املوؤ�ش�شات احلكومية التي ال تعتمد 
املنتج الوطني من خ��ال اإقرار قانون لذلك, 
مطالب��ا الهيئ��ات الرقابي��ة �شيم��ا النزاه��ة, 
باالإقت�ش��اد,  املتمثل��ة  النيابي��ة  واللج��ان 
واملالية بت�شديد االإج��راءات بخ�شو�ص ذلك, 
ومتابعة كل من يت�شبب بهدر املال العام ومل 
يحر�ص عليه. بح�شب بيان ملكتبه االعامي.

 يف �شي��اق ذي �شل��ة جهزت ال�رشك��ة العامة 
لل�شناع��ات املطاطي��ة واالإط��ارات, م�شن��ع 
وزارة  ���رشكات  اإح��دى  الديواني��ة  اإط��ارات 
م��ن  االأوىل  الوجب��ة  واملع��ادن  ال�شناع��ة 
االإطارات باالإحج��ام }1200-20 و-24
1200{ ل�شالح �رشكة امل�شاريع النفطية-

هياأة م�شاريع الو�شط.
 وق��ال مدي��ر االإع��ام والعاق��ات يف وزارة 
ال�شناع��ة واملع��ادن عب��د الواح��د علوان يف 
ال�رشك��ة وم��ن  اإن  بي��ان, ورد )اجلورن��ال(, 
جه��زت  الديواني��ة  اإط��ارات  م�شن��ع  خ��ال 
الوجب��ة الثانية من االإط��ارات ذات االإحجام 
�رشك��ة  ل�شال��ح  و1200-24   1200-20
امل�شاري��ع النفطية, حيث اأن "م�شنع اإطارات 
الديوانية ميتاز مبوا�شفات عاملية وخا�شعة 
يف جمي��ع مفا�شله��ا االإنتاجي��ة لفحو�شات 

اجله��از املركزي للتقي���ص وال�شيطرة النوعية 
وبامتياز من �رشكة بريل االيطالية".

العام��ة لل�شناع��ات  "ال�رشك��ة  ان  وا�ش��اف 
املطاطي��ة واالإطارات ت�شع��ى الإقامة دورات 
تخ�ش�شي��ة ومهنية لزيادة مه��ارات واإتقان 
اأعمال منت�شبيها, حيث اأقامت دورة تدريبية 
والتعليم��ات  احلكومي��ة  العق��ود  لتنظي��م 
اخلا�ش��ة باآلي��ة تنظيمها ملنت�شب��ي االأق�شام 
القانوني��ة والتجاري��ة وامل�شاري��ع والرقابة 
الداخلي��ة حيث تواكب هذه ال��دورات االآليات 
وامل�شتحدث��ات احلكومي��ة والدولي��ة لتنظيم 

العقود".
 وبح�ش��ب البي��ان قال��ت وزارة ال�شناع��ة اإن 
ال�رشك��ة العام��ة ل�شناع��ة اال�شم��دة اح��دى 
�رشكاتاه��ا بحثت م��ع ال�شف��ري الياباين لدى 
الع��راق فيم��و اي��واي ووف��د �رشك��ة جاي��كا 
املمول��ة للم���رشوع نتائ��ج م���رشوع تاأهي��ل 
القر���ص  خ��ال  م��ن  االنتاجي��ة  خطوطه��ا 

الياباين,
 وج��رت خ��ال الزي��ارة مناق�ش��ة تط��ورات 
ال�رشك��ة  با���رشت  الت��ي  التاأهي��ل  مراح��ل 
بتنفيذه��ا من��ذ ع��ام 2005 بالتع��اون م��ع 

احلكوم��ة اليابانية والتي اثم��رت عن زيادة 
يف الطاق��ات االنتاجي��ة للم�شن��ع وحتقي��ق 
الت�شميمي��ة  الطاق��ة  م��ن   70% مان�شبت��ه 
كم��ا وجتول الوف��د الزائر يف اق�ش��ام ال�رشكة 
االنتاجي��ة املختلف��ة لاط��اع ميدانيا على 

االعمال املنفذة.
 وق��ال مدير ع��ام ال�رشك��ة العام��ة ل�شناعة 
اال�شم��دة ف��وزي عبا���ص علي خ��ال املوؤمتر 
ال�شحف��ي امل�ش��رك ال��ذي عق��ده م��ع الوف��د 
الياباين اأم�ص االح��د ان "هذه الزيارة جاءت 
ملتابعة م���رشوع التاأهيل ال��ذي نفذ بتعاون 
ومتويل م��ن �رشكة جاي��كا اليابانية وبكلفة 
اأي  دوالر  ملي��ون   160 ب���  تق��در  اجمالي��ة 
مايع��ادل 18 ملي��ار ين ياب��اين وعلى ثاث 
التاريخي��ة  ب�"العاق��ات  م�شي��دا  مراح��ل", 
العميقة الت��ي تربط بني البلدي��ن والتي متتد 

منذ ال�شبعينيات".
واع��رب عن "فخره به��ذه الزي��ارة والتعاون 
والتن�شي��ق امل�ش��رك م��ع اجلان��ب الياب��اين 
الجن��از هذا امل�رشوع ب�ش��كل نهائي للو�شول 
بطاق��ات امل�شن��ع اىل %100 بحل��ول عام 

."2018

 م��ن جانبه عرب ال�شفري الياباين عن "�رشوره 
بالتعاون مع احلكومة العراقية يف اجناز عدد 
من امل�شاريع يف حمافظتي الب�رشة ومي�شان 
ومنها م���رشوع تاأهي��ل م�شن��ع اال�شمدة يف 
الب�رشة الذي يعد الوحيد النتاج اال�شمدة يف 
العراق", موؤكدا على "اجناز م�رشوع التاأهيل 
بحلول عام 2018 ليتمكن من انتاج �شعف 

ماكان ينتجه خال عام 2004".
 وا�ش��ار اىل ان "الياب��ان ومن��ذ ع��ام 2003 
قدم��ت ومازالت تقدم الدعم املعنوي واملايل 
واالن�شاين لل�شعب العراقي و�شتقف اىل جانبه 
طامل��ا يب��ذل العراقي��ون جهوده��م اجلدي��ة 

واحلثيثة جلعل م�شتقبل بلدهم اف�شل".
 يذك��ر ان ال�رشك��ة العامة ل�شناع��ة اال�شمدة 
م��ن  والثاني��ة  االوىل  املرحلت��ني  اجن��زت 
م���رشوع تاأهيل م�شانعه��ا يف الب�رشة وهي 
االن ب�ش��دد درا�ش��ة وتنفيذ املرحل��ة الثالثة 
واالخ��رية منه حل��ل امل�ش��اكل واالختناقات 
خطوطه��ا  منه��ا  تع��اين  الزال��ت  الت��ي 
االنتاجي��ة لغر�ص اجناز امل���رشوع بالكامل 
والو�شول بالطاق��ات االنتاج�ية اىل الطاق��ة 

الت�شميمية.

 اتهم ع�ضو جلنة النفط 
والطاقة النيابية، مازن 
املازين، جهات اقليمية 

بانها تدفع لعدم انتعا�ش 
وتقدم ال�ضناعة العراقية.

وقال املازين ان 
�ضد  ت�ضن  حربا  "هناك 

ال�ضناعات النفيطة 
كالبرتوكيمياويات 

واحلديد وال�ضلب و 
معامل الورق وغريها 

كثري، من قبل جهات 
اقليمية تدفع لعدم 

انتعا�ضها وتطويرها".
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المــواد

المــواد

الغذائية

االنشائية

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

1000
1350
1100
3000
2000
1500
2500
3000
2500
2350
4500

470000

450000

440000

470000

510000

250000

500000

500000

157000

160000

170000

70000

150000

25000

210000

250000

50000

15000

11500

20000

4300

حركة 
الطائرات

FZ211 IA966QR458IA117 Z4100 RJ810IA244IA124 ABY368 TK1202IA124IRA3427 IA152 IA948IA246IA918
دبي جرجانالبحرين-نجفسليمانية باكودبيعمان الشارقه مشهددوحهاسطنبول اربيل سلميانيةدبيستوكهولماربيل

الرحلة 

المدينة

09:50 15:0017:00 15:00 12:3016:0014:30 16:30 10:3016:1015:30 10:00 11:4511:0010:0016:00 وقت المغادرة

09:15 12:0015:1016:00 14:00 11:0009:0009:00 15:50 09:0015:1513:30 09:30 11:0016:0015:00 وقت القدوم

الحروب االقتصادية


