
)اجل��ورن��ال(،  ال��ت��ج��ارة،  وزارة  يف  م�صدر  اأب��ل��غ 
ي�صبه  كبرياً  �صغطًا  تواجه  م��ات��زال  وزارت���ه  اأن 
االنتفا�صة يف عدد من املحافظات ب�صبب التقارير 
الهندي  ال��رز  من  طن   4700 ف�صاد  عن  امل�رسبة 
ان  اىل  م�صرياً  �صهرين،  من  اأك��ر  قبل  امل�صتورد 
ق�صائية  دع��اوى  رفع  �صهدت  املحافظات  بع�ض 
حني  يف  التجارة،  وزارة  �صد  تظاهرات  وتنظيم 
وزارة  اإ���رسار  املحلية  احلكومات  بع�ض  قابلت 
التجارة على توزيع الرز الهندي، باإجراءات عملية 
متثلت مبنع الوكالء من ت�صلم مادة الرز حتى االآن، 

بل ومنع دخول الرز يف بع�ض احلاالت.
وبينما نفت وزارة التجارة وجود جهة متخ�ص�صة 
اأن  اإىل  م�صرية  االن،  حتى  فا�صد  ال��رز  اأن  اأثبتت 
الرز  �رسكات  اأك��ر  من  واح��دة  املجهزة  ال�رسكة 
واأن  ال���وزارة،  مع  العقود  ع�رسات  ولها  العاملية 
كي�ض  الف   830 جمموع  من  كي�ض   200 ت�رسر 
يعد اأمراً طبيعيًا. اأبدت بع�ض 

وزارة  ا�رسار  من  ا�صتغرابها  املحلية،  احلكومات 
التجارة على ا�صترياد الرز الهندي، على الرغم من 

كل التقارير التي حتدثت عن ف�صاد الرز املذكور.
اأنها  احلبوب،  لتجارة  العامة  ال�رسكة  اأكدت  بينما 
منع  بهدف  من�صفة،  غري  اعالمية  حملة  تواجه 
املواطنني من ت�صلم ح�ص�صهم والتوجه اىل ال�صوق 

التجارية و�رساء احتياجاتهم.
وقال املدير العام لتجارة احلبوب هيثم اخل�صايل، 
بغداد  يف  خمازننا  يف  املوجود  الهندي  "الرز  اإن 
لال�صتهالك  و�صالح  فا�صداً  لي�ض  واملحافظات 
الب�رسي ح�صب نتائج الفح�ض املختري ل�رسكات 
التي  الوزارة  عاملية فاح�صة ف�صاًل عن خمترات 

ايدت �صالمته و�صالحيته لال�صتهالك الب�رسي".
واأ�صاف اخل�صايل، اأن "الهدف من احلملة االعالمية 
ت�صلم  م��ن  امل��واط��ن��ني  م��ن��ع  ه��و  املن�صفة  غ��ري 
و�رساء  التجارية  ال�صوق  اىل  والتوجه  ح�ص�صهم 
الرز،  مادة  على  الطلب  ازدي��اد  ظل  يف  حاجاتهم 
االمر الذي ت�صتغله جهات ت�صعى لتمرير الرز الذي 
تورده خالل االيام احلالية بعد ان تختار اال�صعار 

التي تفر�صها على املواطنني".
وفق  تعمل  "ال�رسكة  ان  اخل�صايل  واو�صح 
لقيا�ض  علمية  مبادئ 

الفح�ض املختري ووفق معايري و�صعها القانون 
العراقي وال ميكن لها ان حتيد عنها وهذه املعاير 
ترتبط باملوا�صفات العراقية يف ا�صترياد مادة الرز 
واحلبوب االخرى وهي لي�صت حمط اراء او توقعات 
ال�صخا�ض  او  الوكالء  بع�ض  او  ب�صطاء  ملواطنني 
هذا  يف  والعلمية  الفنية  املعلومات  ميتلكون  ال 

اجلانب".
لها  ا�صاعت  التي  الكندية  احلنطة  بحادثة  وذّك��ر 
املرتبطة  االجتماعي  التوا�صل  او���ص��اط  بع�ض 
الغذائية  للمواد  باال�صاءة  م�صلحة  لها  بجهات 
حمملة  بواخر  منع  بعد  اذ   ، �رسكته  توردها  التي 
وا�صاعة عدم �صالحيتها تاأكد فيما بعد �صالحيتها 
للموا�صفات  ومطابقتها  الب�رسي  لال�صتهالك 

التعاقدية.
واهاب باملواطنني بت�صلم ح�ص�صهم من مادة الرز 
وتفويت الفر�صة على احلملة املغر�صة التي جاءت 
خا�صة  ال�صوداء  ال�صوق  بتجار  ترتبط  اله��داف 
وفيزياوية  �صحية  فحو�صات  اجرت  الوزارة  وان 
للمادة وتاأكدت �صالمتها و�صالحيتها لال�صتهالك 
الب�رسي. ودعا اخل�صايل و�صائل االعالم اىل "توخي 
يف  بدءاً  توزع  مق�صودة  فيديو  ا�رسطة  من  الدقة 
مواقع التوا�صل االجتماعي تّدعي اأنها لوكالء مواد 
على  واالفرتاء  كذبهم  التدقيق  بعد  يت�صح  غذائية 
كي�صا  يعر�صون  لكونهم  العام  ال��راأي 
كي�صني  او  واح���دا 

ي�صتدعي  ال��ذي  االم��ر  واال���ص��اءة  الت�صهري  بهدف 
التاأكد من م�صادر املعلومات وايقاف تلك اجلهات 

عن موا�صلة حملة الت�صليل والت�صهري".
جلنتي  �صابق،  وق��ت  يف  ال��ن��واب،  جمل�ض  وكلف 
عن  بالتق�صي  النيابيتني  واالقت�صاد  النزاهة 
العائدة  الفا�صد  الهندي  الرز  مالب�صات عقد �صفقة 

لوزارة التجارة.
وقال ع�صو اللجنة االقت�صادية النائب عبد ال�صالم 
النزاهة  هياأة  من  م�صرتكة  "جلنة  اإن  املالكي، 
اثبتت  الرملان  يف  واال�صتثمار  االقت�صاد  وجلنة 
اأخريا ان الرز يف امل�صتودع رقم 1 والبالغة كميته 
املواطنني"،  على  ُوّزع  فا�صد  رز  هو  طن    4700
للمتورطني  احلكومة  "عدم حما�صبة  من  م�صتغربا 
الق�صية  هذه  ان  من  الرغم  على  ال�صفقة  هذه  يف 

متعلقة بقوت املواطن العراقي".
تخ�صي�ض  من  الرغم  "على  اأنه  املالكي،  واأ�صاف 
لكن  التموينية،  البطاقة  ملفردات  دوالر  ملياري 
يوجد تاأخر يف توزيع املفردات �صهريا باال�صافة 
اىل اختزال مفرادات البطاقة اىل 3 مواد وال ت�صل 
احل�صة  اجور  ا�صتيفاء  مقابل  املواطن  اىل  كاملة 

التموينية ب�صكل كامل من املواطن �صهريا ".
اىل  العبادي  حيدر  الوزراء  رئي�ض  املالكي،  ودعا 
البطاقة  متابعة ملف  اجل  ازمة من  ت�صكيل خلية 
املفردات  واي�صال  التاأخري  ازمة  وحل  التموينية 
�صفقة  ف�صاد  ومتابعة  املواطن  اىل  منتظم  ب�صكل 

الرز الهندي واحالة املتورطني اىل الق�صاء". 

األردن يرغب بانشاء منطقة 

صناعية حرة مشتركة مع العراق
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في ظل التنويع 
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تنفيذ خفض اإلنتاج
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وزير الكهرباء والمحافظ يتفقان 
على تشغيل مصفى نينوى

قرر البنك املركزي العراقي، رفع الر�صوم املالية عن الزبون عند ا�صتخدامه 
نقاط البيع االلكرتونية املنت�رسة يف عموم العراق.

وقال��ت ادارة البنك يف بيان ر�صمي، اإنه "م��ن اأجل ن�رس ثقافة نظام الدفع 
االلك��رتوين والتح��ول من النق��د اإىل التحويالت االلكرتوني��ة يف العمليات 
املالي��ة املختلف��ة ف�صال عن ت�صجيع املواطن على اعتم��اد اأ�صاليب حديثة 
يف نق��اط البيع االلكرتونية )POS(، قرر البنك املركزي العراقي "باأن ال 
يتحم��ل الزبون اأية ر�صوم عند اأ�صتخدامه نقاط البيع االلكرتونية املنت�رسة 

يف عموم العراق".
وت�صمح امل�صرتيات االإلكرتونية، بتحويل بع�ض عمليات البيع وال�رساء اإىل 
خدم��ة اآلية، وتتم امل�صرتيات االإلكرتونية عن طري��ق برامج تت�صمن اإدارة 

املنتجني وبع�ض املميزات املعقدة.

وافقت منظم��ة دولية و�صمن برنامج االمم املتح��دة، على اعادة اعمار 
املناطق املت�رسرة يف وحدتني اداريتني �صمال �رسقي بعقوبة .

وق��ال قائممق��ام ق�صاء املقدادي��ة وكالة حامت عبد ج��واد، يف ت�رسيح 
�صحف��ي، اإن "منظم��ة undp الدولي��ة و�صم��ن برنام��ج االمم املتحدة 
وافقت وب�صكل ر�صمي عل��ى اعادة تاهيل وت�صغيل جمموعة من م�صاريع 
امل��اء منها م�رسوع ماء املقدادية الكبري وم�رسوعا ماء قريتي العنبكية 
والب��وري التابعتني لق�صاء املقدادية �صم��ال �رسقي بعقوبة، ا�صافة اىل 

م�رسوع ماء قرية بركنية يف ناحية الوجيهية �صمال �رسقي بعقوبة".
وا�ص��اف ان "املنظم��ة الدولي��ة العاملة �صم��ن برنام��ج االمم املتحدة 

�صتتوىل دعم امل�صاريع املزمع تاهيلها خالل املدة املقبلة".

اأعل��ن املدير الفني ملعمل تفريط الذرة ال�صفراء يف �صايلو كربالء هادي 
ها�صم عبا�ض، تراجع انتاج حم�صول الذرة ال�صفراء يف املحافظة.

وق��ال عبا���ض يف ت�رسي��ح �صحف��ي، ان "خط��ة ت�صلم حم�ص��ول )الذرة 
ال�صف��راء( للع��ام اجلاري ب��داأت من��ذ االأول من �صهر كان��ون االأول ومن 
املفرت�ض اأن تنتهي نهاية �صهر اأيار من ال�صنة املقبلة"، م�صيفا انه "مت 

حتى االن ت�صلم كمية مقدارها 341،630 طنا فقط".
وا�ص��اف ان "من اأهم االأ�صباب التي اأدت اإىل تراجع اإنتاج املح�صول يف 
املحافظ��ة ، تاأخري ت�صليم امل�صتحقات املالية للفالحني ، وتدين االأ�صعار 

وقلة املياه ".

اتف��ق وزي��ر الكهرب��اء قا�ص��م الفه��داوي وحماف��ظ نين��وى نوف��ل حمادي 
العاكوب، على ت�صغيل م�صفى نينوى.

وذك��رت وزارة الكهرب��اء يف بيان انه جرى خالل اللق��اء بحث التوجهات 
اخلا�ص��ة بتوفري الطاق��ة الكهربائي��ة ملحافظة نينوى، وم�صاع��ي الوزارة 
لتوف��ري الوق��ود ملحطة كهرب��اء القي��ارة الغازية وامل�صتق��ات النفطية اىل 
املواطن��ني والنازح��ني، وقد مت االتف��اق على ت�صغيل م�صف��ى نينوى لدعم 
ه��ذه التوجه��ات. يذكر ان جمل�ض ال��وزراء �صكل جلنة وزاري��ة ب�صاأن تزويد 
حمافظ��ة نين��وى بامل�صتق��ات النفطي��ة يف جل�صت��ه االعتيادي��ة اخلم�صني 
املنعق��دة بتاري��خ 20 كان��ون االول 2016 بن��اًء عل��ى ماعر�ص��ه وزي��ر 

الكهرباء ب�صكل طارئ خالل االجتماع املذكور.

اأك��د مدي��ر ناحي��ة �صف��وان طال��ب احل�صون��ة، اأن 
ت���رسر وكالء ال���رسكات م��ن اأبناء املدين��ة �صببه 
قرارات خاطئ��ة وغري مدرو�صة �صدرت من مديرية 

الكمارك العامة اأخرياً.
وق��ال احل�صون��ة يف ت�رسي��ح �صحف��ي، اإن هناك 
عدة اأ�صباب وراء عدم واقعية وجدية هذه القرارات 
منه��ا �صيا�ص��ة الكي��ل مبكيال��ني يف التعام��ل م��ع 
املناف��ذ احلدودي��ة يف الب��الد م�ص��ريا اىل ان��ه يف 
الوقت ال��ذي تكون القرارات ال�ص��ادرة من مديرية 

الكمارك العامة اك��ر �رسامة و�رسعة يف التطبيق 
والتنفي��ذ م��ن دون االلتف��ات اىل م�صال��ح التجار 
وامل�صتوردين والعم��ال الب�صطاء على حٍد �صواء من 

اأبناء املدينة".
 ولفت النظر اىل "ترك تنفيذ تلك القرارات باأريحية 
التخل��و م��ن املزاجية يف مناف��ذ اقلي��م كرد�صتان 
واملناط��ق الغربية ما ت�صبب يف هج��رة الكثري من 
روؤو���ض االأم��وال والتج��ار والعزوف ع��ن ا�صترياد 
واإدخ��ال ب�صائعه��م ومركباته��م ع��ن طري��ق هذا 

املنفذ.
وب��ني احل�صون��ة ان "ال�صبب االخر ه��و عدم وجود 

���رسكات ت�صامني��ة لقلة وكالء االإخ��راج امل�رسح 
له��م بالعمل يف املنفذ ، وتاب��ع "عدم اعرتاف تلك 
الدوائ��ر بال��وكاالت العام��ة ال�ص��ادرة م��ن كاتب 
العدل واالكتفاء بح�ص��ور امل�صتورد �صخ�صيا امام 

تلك الدوائر".
واك��د ���رسورة تهيئ��ة وتوف��ري ���رسوط ال�صالم��ة 
واالأم��ان يف املنفذ عامة و�صاحة وقوف ال�صيارات 
امل�صت��وردة )ق��وة املح��رك( خا�ص��ة لتجنب وقوع 
حوادث حريق كما حدثت يف ال�صابق والتي ت�صببت 
بخ�صائ��ر فادح��ة بام��وال التجار من اأبن��اء مدينة 

�صفوان.

وتق��ع �صف��وان، يف اأق�ص��ى جن��وب الع��راق ق��رب 
احل��دود العراقية-الكويتي��ة، يقابله��ا يف اجلانب 
الكويت��ي منفذ العبديل احل��دودي، ويقع قرب بلدة 
�صفوان جب��ل �صنام، وه��و من املرتفع��ات القليلة 
يف تل��ك املنطق��ة، وتن�ص��ب املدين��ة اإىل موؤ�ص�صه��ا 
�صف��وان بن ع�صال املرادي اليماين وهو ال�صحابي 
اجللي��ل من اقي��ال اليمن، �ص��ارك الر�ص��ول باثنتي 
ع���رسة غ��زوة، و�ص��ارك يف فتح الع��راق ا�صتقر اوال 
يف الكوفة وبعد االأحداث انتقل بع�صريته من قبائل 
الرب���ض م��ن م��راد الفاحتني م��ن الكوف��ة و�صكنوا 

املنطقة و�صموها با�صم زعيمهم.

اأعلن��ت وزارة االعم��ار واالإ�ص��كان والبلديات العامة 
عر�ض عدد من مبانيها اإىل البيع واالإيجار يف بع�ض 
م��ن املناطق التي ا�صتعادت القوات االأمنية ال�صيطرة 

عليها من قب�صة داع�ض يف حمافظة نينوى.
وقال��ت وزي��رة االعم��ار اآن نافع او�ص��ي يف بيان اإن 
تفعيل قانون بيع واإيج��ار اأمالك املوؤ�ص�صات البلدية 

ياأتي بهدف تعزيز موارد الوزارة من خالل العائدات 
الت��ي توفره��ا لل��وزارة واالف��ادة منه��ا يف تنفي��ذ 
م�صاريع ال�صيانة وتقدمي اخلدمات االأخرى لل�صكان.

وتواج��ه ال��وزارات العراقية اأزم��ة يف االأموال ب�صبب 
ان�صغ��ال احلكوم��ة باالإنف��اق الهائ��ل عل��ى احل��رب 
�ص��د تنظيم داع���ض وانهي��ار اأ�صعار النف��ط اإىل اأدنى 
م�صتوياتها ف�صال عن ا�صت�رساء الف�صاد يف املوؤ�ص�صات 

احلكومية.

واأ�صافت اأن عر�ض املب��اين للبيع اأو االإيجار �صيمهد 
وي�صجع النازحني على العودة اإىل مناطقهم املحررة 
وعودة احلياة الطبيعية اإليها بعد ا�صتتباب وا�صتقرار 

االأو�صاع االأمنية فيها.
واأعلن��ت مديرية بلديات نينوى بيع وا�صتئجار 192 
م��ن االأم��الك العائ��دة للموؤ�ص�ص��ات البلدي��ة التابعة 
لل��وزارة بعد اإع��ادة تاأهيلها وجتهيزه��ا يف مناطق 

زيلكان وال�صمال وال�صيخان.

وقال��ت او�ص��ي اإن��ه �صيتم قريب��ًا اإعالن بي��ع واإيجار 
ع��دد من اأمالك البلديات والتي هي يف طور االإعالن 
موزع��ة على 442 ُملكا لبلدي��ة ربيعة و254 مبنى 

لبلدية القيارة و182 لبلدية زمار.
والع��راق- الذي يعتمد على النف��ط لتمويل نفقاته- 
بحاج��ة اإىل قرو���ض مالي��ة بع��د تدين اأ�صع��ار النفط 
عاملي��ا يقابله عج��ز يف املوازنة وزي��ادة يف معدل 

االإنفاق الع�صكري.

القرارات الخاطئة لكمارك صفوان 
هجرت رؤوس األموال

في نينوى.. عرض مبان بلدية للبيع واإلعمار تعلن السبب

البنك المركزي:

 ال رسوم على البيع اإللكتروني

منظمة دولية تتولى تأهيل ماء 
المقدادية والوجيهية في ديالى

تراجع إنتاج الذرة الصفراء في كربالء

اسعار العمالت 
االجنبية بالدينار

130223 155432139122.448 12943151651 3031330.770
دينار اردنيدينار بحرينيدرهم إماراتيريال سعوديجنيه مصريتومان ايرانيجنية استرلينييورودوالر امريكي ليرة سوريةليرة لبنانية دينار كويتي 

البصرة- متابعة

بغداد- خاص

بغداد- خاص

ديالى- خاص

كربالء- خاص

بغداد- خاص


