
العبادي،  حيدر  الوزراء  رئي�س  اأن  حكومي،  م�سوؤول  اأكد 
اأمر بتحقيق �رسي، يف املعلومات التي تواترت عن دخول 
املواد واالدوية امل�ستوردة الفا�سدة اإىل املنافذ احلدودية، 

وح�سول تالعبات يف نقلها وبيعها يف االأ�سواق.
اجلهات  االقت�سادية،  بال�سوؤون  متخ�س�س  طالب  بينما 
وال�سلع  احلدودية  املنافذ  مبتابعة  املتخ�س�سة  الرقابية 
ومطابقة  اال�سترياد  اجازات  يف  التدقيق  اىل  امل�ستوردة 
جهاز  الئحة  يف  وال�سوابط  للموا�سفات  ال�سحنات 
يف  الت�ساهل  ان  من  حمذرا  النوعية،  وال�سيطرة  التقيي�س 
كبرية  ازم��ات  اىل  العراقي  االقت�ساد  يعر�س  التدقيق 

باال�سافة اىل اال�رسار ال�سحية والبيئية.
يف  ا�سمه  عن  الك�سف  عدم  طلب  حكومي  م�سوؤول  وقال 
ت�رسيح ل�)اجلورنال(، اإن "رئي�س الوزراء حيدر العبادي، 
مكافحة  ال�سيما  احلدودية،  املنافذ  �سبط  بق�سية  مهتم 
حياة  يعر�س  ما  امل�ستوردة،  واملواد  باالدوية  التالعب 
اأمر  "العبادي  ان  واأ�ساف  كبري".  خطر  اىل  املواطنني 
املعلومات  يف  ����رسي،  بتحقيق 
تواترت  التي 

احلدودية،  املنافذ  الفا�سدة  واالدوية  املواد  اخرتاق  عن 
االأ�سواق".  يف  وبيعها  نقلها  يف  تالعبات  وح�سول 
اإن  ل�)اجلورنال(،  االمني  مالذ  االقت�سادي  املحلل  وذكر 
امل�ستوردة ومن  الب�سائع  امام  العراقية  "انفتاح احلدود 
اهدار  اىل  ادى  االن  وحتى   2003 منذ  املنا�سئ  جميع 
االموال العراقية على �سلع غري ر�سينة ت�ستهلك يف وقت 
وتهمي�س  العراقي  باالقت�ساد  اال�رسار  جانب  اىل  ق�سري 
ال�سناعات املحلية واملنتجات الزراعية الوطنية"، م�سريا 
َت�سبب  امل�ستوردة  بال�سلع  العراقية  ال�سوق  "اغراق  ان  اىل 
العراق اىل م�ستنقع  العراقية وحّول  الذائقة  اي�سا بتغيري 
للب�سائع الرديئة". وا�ساف اأن "ال�سماح لل�سلع امل�ستوردة 
دوائر  من  تق�سريا  يعد  تدقيق،  دون  من  العراق  بدخول 
املنافذ احلدودية ،التي ينبغي عليها التدقيق يف اجازات 
القيا�سية  للموا�سفات  ال�سحنات  ومطابقة  اال�سترياد 
وال�سوابط املن�سو�س عليها �سمن الئحة جهاز التقيي�س 
احلاويات  تفتي�س  اىل  ،باال�سافة  النوعية  وال�سيطرة 
للتاأكد  منها  الغذائية  خ�سو�سا  امل�ستوردة  وال�سحنات 
الحقا  تت�سبب  بكترييا  او  فايرو�سات  ت�سمينها  عدم  من 
يف  "الت�ساهل  ان  من  حمذرا  باملواطن"،  تفتك  بامرا�س 
ادخال ال�سلع الرديئة وامللوثة يت�سبب با�رسار اقت�سادية 
املنافذ  دوائر  االمني  ودعا  كبرية".  وبيئية  و�سحية 
اىل"تدقيق  والكمارك  احلدودية 
ق  ا ر و ا

احلاويات والب�سائع امل�ستوردة خ�سو�سا االدوية واملواد 
الغذائية والتحقق من مطابقتها لل�سوابط العراقية ومنع 
وكانت  البالد".  اىل  وامللوثة  الرديئة  ال�سلع  دخ��ول 
ام�س  �سبطت  النزاهة  هيئة  يف  الب�رسة  حتقيق  مديرية 
االول حاوية حمملة باالأدوية غري املرخ�سة ومعامالت 
خالل  من  ال�سمايل  ق�رس  اأم  ميناء  يف  م��زورة  ا�سترياد 
ق�سائية.  �سبط  اأوامر  على  بناًء  نفذتها  �سبط  عمل�ي�تي 
منافذ  على  �سيطرتها  ال�سحية،  الرقابة  دائ��رة  واأك��دت 
االأ�سواق،  اإىل  فا�سدة  مواد  اأي  مرور  ومنعها  اال�سترياد، 
اىل  مبا�رسة  ُتنقل  امل�ستوردة  الغذائية  املواد  “اأن  مبينة 
خمازن التجار بهدف عدم تكدي�سها يف املنافذ، وترافقها 
فح�س  حلني  طرفنا  من  املخازن  ت�سميع  ويتم  حرا�سة 
يف  م�سلم  ح�سن  ال�سحية  الرقابة  مدير  وقال  العينات". 
"ال ُي�سمح بدخول املواد  اإنه  مقابلة اأجرتها )اجلورنال(، 
وامل�ستم�سكات  املن�ساأ  �سهادة  جلب  بعد  اال  امل�ستوردة، 
ومطابقتها  الب�رسي  لال�ستهالك  �سالحيتها  توؤيد  التي 
تخ�سع  امل��واد  تلك  فكل  العراقية،  القيا�سية  للموا�سفة 
للتقيي�س  امل��رك��زي  اجلهاز  قبل  من  امل�سبق  للفح�س 

وال�سيطرة النوعية الذي نن�سق معه ب�سكل جيد".
وبني م�سلم اأن "املواد الغذائية امل�ستوردة تنقل مبا�رسة 
املنافذ،  يف  تكدي�سها  ع��دم  بهدف  التجار  خم��ازن  اىل 
وترافقها حرا�سة ويتم ت�سميع املخازن من طرفنا حلني 
فح�س العينات املاأخوذة منها يف خمترب ال�سحة املركزي 
واأ�ساف  اال�سعاع".  من  الوقاية  مركز  يف  وكذلك 
ون�سيطر  ك��ث��رياً  تطور  "عملنا 
على  حاليًا 

املنافذ  جميع  يف  موجودة  وفرقنا  جيد،  ب�سكل  املنافذ 
وتدقيق  ال��واف��دة  االر�ساليات  عن  للك�سف  احل��دودي��ة٬ 

امل�ستم�سكات املطلوبة واجراء الفحو�سات".
وتابع اأنه "ال ميكن مرور اأي مواد فا�سدة، اإىل االأ�سواق"، 
الذي �سدر  الت�رسيح  "�ساأجري ات�ساالت واتابع  م�سيفًا 

بخ�سو�س دخول مواد فا�سدة".
وقال ع�سو جلنة االقت�ساد واال�ستثمار يف جمل�س النواب 
عبد ال�سالم املالكي، اإنه "�سبق لنا اأن حذرنا من ح�سول 
ام  ميناء  منفذ  يف  احلاويات  فح�س  �سونار  يف  تالعب 
ق�رس اجلنوبي"، مبينا اأن "ال�سونار ال يتم ت�سغيله لفح�س 
احلموالت اال بح�سور التاجر اأو وكيل اخراجه وب�سحبته 
معطل  ال�سونار  بان  التذرع  يتم  بعدها  ثم  دوالر   100
لتبداأ املرحلة الثانية من قتل املواطنني من خالل ادخال 

ب�سائع ومواد غذائية قاتلة للب�رس".
وك�سفت نائبة عن جبهة اال�سالح، عن دخول ثالثة االآف 
بغداد  اىل  امللوث  ال�سيني  الدجاج  وكبد  �سدر  من  طن 
بعد احتجازها يف ميناء ب الب�رسة ملدة �سهرين، حمذرة 
املواطنني من ا�ستهالك هذه املواد التي "�ستباع باأ�سعار 
املعنية  اجلهات  طالبت  حني  يف  االأ�سواق"،  يف  زهيدة 

باالإ�رساع يف م�سادرة هذه ال�سحنة. 
وردتنا  معلومات  "هناك  ان  بيان،  يف  ن�سيف  وقالت 
باأن �سحنة تقدر بثالثة اآالف طن من كبد و�سدر الدجاج 
ال�سيني امللوث كانت حمجوزة يف ميناء اخلور بالب�رسة 
�سحية  و�سهادات  اأوراق  وجود  لعدم  �سهرين  من  الأكرث 
التجار بدفع مبالغ  للموا�سفات، وبعد ذلك قام  مطابقة 
ال�سحنة  "هذه  ان  مبينة  امليناء"،  من  الإخراجها  مالية 

دخلت اىل العا�سمة بغداد حاليا".

المكافآت.. في النقاط الكمركية نظام 

يقلل من الفساد المالي واإلداري 
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المالية النيابية توجه الرافدين 
والرشيد بتسهيل قروض الموظفين

العبادي: أسعار النفط مازالت دون 
المستوى المطلوب

توزيع منح مالية لألسر النازحة 
في بابل

عربت احلكومة االأملانية، عن دعمها للحكومة العراقية الإجراء اإ�سالحات 
اقت�سادية يف البالد.

ج��اء ذلك خالل ا�ستقب��ال رئي�س احلكومة العراقية حي��در العبادي ببغداد 
مبع��وث امل�ست�سارة االملانية اجنيال م��ريكل ل�سوؤون اال�سالح االقت�سادي 

واملايل اكهارد بروزة والوفد املرافق له.
وذك��ر بي��ان ملكتب العبادي، اأن��ه "مت خالل اللقاء مناق�س��ة دعم احلكومة 
االملاني��ة للعراق يف جم��ال اال�سالحات االقت�سادي��ة وا�ستقرار املناطق 

وم�ساريع اال�سالح يف جميع املحافظات".
واكد املبعوث االملاين دعم حكومته للعراق يف جميع املجاالت وحر�سها 

على توفري كل ما من �ساأنه ا�ستمرار م�سرية اال�سالح يف العراق.
وكانت امل�ست�سارة االأملانية اجنيال مريكل اأبلغت العبادي خالل م�ساركته 
يف موؤمت��ر ميونخ قبل اأي��ام باأنها �سرت�سل مبعوثا خا�سا اإىل العراق لدعم 

خطط االإ�سالح االقت�سادي احلكومي.

اأك��دت اللجن��ة املالية النيابية ���رسورة ت�سهيل اإج��راءات منح القرو�س 
للموظفني وفق ال�سوابط واملعايري.

وذك��رت اللجنة يف بي��ان، ان "اللجنة برئا�سة النائ��ب حممد احللبو�سي 
ا�ست�ساف��ت مديري م�رسيف الر�سي��د والرافدين بح�س��ور اأع�ساء اللجنة 
املالي��ة، ومت خ��الل اللق��اء مناق�سة خط��ة امل�سارف لالرتق��اء بالواقع 

امل�رسيف وللو�سول اىل تطبيق املعايري الدولية الالزمة لعملها".
واأ�س��اف البي��ان، ان "اللجن��ة وجه��ت ب���رسورة ت�سهيل اإج��راءات منح 
القرو���س للموظفني واعتم��اد �سوابط ومعايري موح��دة ل�سمان العدالة 

وال�سفافية لكل املوظفني بعيدا عن اال�ستثناءات اخلا�سة".
ووج��ه رئي���س اللجن��ة املالي��ة باالإ���رساع بفت��ح ف��روع امل�س��ارف يف 
االأق�سي��ة وامل��دن املح��ررة يف حمافظ��ة االنبار واملحافظ��ات االخرى 
واع��ادة املوظفني اىل العمل يف هذه الفروع لتقدمي اخلدمات امل�رسفية 

البناء تلك املدن وعودة احلياة واال�ستقرار.

اأكد رئي�س الوزراء حيدر العبادي، ان ا�سعار النفط مازالت دون امل�ستوى 
املطل��وب. وا�سار يف موؤمتر �سحفي اىل ان��ه "وح�سب توقعات ال�رسكات 
النفطي��ة العاملي��ة، ف��ان ا�سع��ار النفط ل��ن ترتفع اال يف ع��ام -2019
2020". واأ�س��اف العب��ادي، ان "ا�سع��ار النفط مازال��ت دون املطلوب 
ل�س��د العج��ز يف املوازنة االحتادية ، مبينًا ان هن��اك تخ�سي�سات مالية 
ال ميك��ن تخفي�سه��ا منه��ا، دع��م الق��وات االمني��ة والع�سكري��ة ورواتب 
الزراع��ة  وخم�س�س��ات  االجتماعي��ة  احلماي��ة  و�سب��كات  املتقاعدي��ن 

والبطاقة التموينية".

وزع��ت وزارة الهج��رة واملهجرين منحًا مالي��ة بالتعاون مع املفو�سية 
ال�سامي��ة ل�سوؤون الالجئني unhcr عل��ى 84 ا�رسة نازحة يف حمافظة 
باب��ل . ونق��ل بي��ان لوزارة الهج��رة واملهجري��ن عن مدير ف��رع الوزارة 
يف حمافظ��ة باب��ل ن���رس جبار قول��ه، اأن "ف��رع ال��وزارة بالتعاون مع 
املفو�سي��ة ال�سامية ل�سوؤون الالجئني و�سمن برنامج الكا�س وزع منحًا 
مالي��ة على 84 ا���رسة نازحة"، مبينًا ان "مقدار مبلغ املنحة ح�سب عدد 
اف��راد اال�رسة حي��ث ان اال�رسة املكونة من فرد اىل ثالث��ة افراد �سملو ب� 
292 الف دينار كحد ادنى واحلد االعلى للمنحة من ثمانية افراد فما 
ف��وق بلغت 702 الف دينار، ف�سال ع��ن اختيار اال�رس التي تعيلها امراأة 
او م��ن لديها معاق عن طري��ق الفرق اجلوالة نفذت من قبل جلنة االنقاذ 

."irc الدولية

قررت جلن��ة ال�س��وؤون االقت�سادي��ة الوزاري��ة منع دخول 
منتج��ات االنابي��ب البال�ستيكي��ة وع��دم متوي��ل اي عق��د 

ال�سترياد مواد او اجهزة ت�سنع يف داخل العراق.
ال�س��وؤون  "جلن��ة  ان  التخطي��ط،  ل��وزارة  بي��ان  وذك��ر 
االقت�سادي��ة عق��دت جل�سته��ا ال�ساد�س��ة برئا�س��ة وزي��ر 
التخطي��ط �سلمان اجلميلي رئي�س اللجن��ة وع�سوية وزراء 
)النف��ط ، املالي��ة ، ال�سناع��ة واملع��ادن ( وحمافظ البنك 
املرك��زي العراق��ي ورئي���س الهيئ��ة الوطني��ة لال�ستثمار 
االقت�س��ادي لرئي���س ال��وزراء، ووكالء وزارات التخطي��ط 
والتج��ارة وال�سناع��ة واملع��ادن ومت خ��الل االجتم��اع 

مناق�سة عدد م��ن املوا�سيع وامللفات واتخذت العديد من 
الق��رارات ذات الطاب��ع االقت�سادي وامل��ايل والتي �ساأنها 
حتري��ك عجلة االقت�ساد العراقي". واو�سح البيان انه "مت 
توجي��ه وزارات )التخطيط وال�سناعة واملعادن والداخلية 
( ب�س��ان من��ع دخ��ول منتج��ات االنابي��ب البال�ستيكي��ة 
واملخالف��ة للموا�سف��ات العراقية املتع��ددة ، ا�سافة اىل 
الزام وزارة ال�سحة ب�رساء جميع احتياجاتها من االدوية 
وامل�ستلزمات الطبية من ال�رسكة العامة ل�سناعة االدوية 
وامل�ستلزم��ات الطبي��ة ف�س��ال ع��ن ال��زام وزارة املالي��ة 
بع��دم متويل اي عق��د ال�سترياد م��واد او اجهزة ت�سنع من 
اخل��ارج اذ كانت م�سنعة داخل العراق كذلك قيام ال�رسكة 
العام��ة لل�سناع��ات االن�سائي��ة بتهيئ��ة معامله��ا الإنتاج 

االنابيب كما الزمت اللجن��ة وزارة الكهرباء ب�رساء جميع 
احتياجاته��ا م��ن �رسك��ة دي��اىل واور العام��ة". اإىل ذلك 
اأك��دت ع�سو اللجنة االقت�سادي��ة النيابية نورة البجاري، 
اأن جميع القوانني االقت�سادية التي ت�رسع يف الربملان ال 
تطب��ق على ار�س الواقع، م�سرية اىل ان االقت�ساد العراقي 
اقت�ساد ا�سرتاكي ولي�س اقت�سادا حرا. وقالت البجاري، اإن 
"اقت�س��اد العراق اقت�ساد ا�سرتاكي لكون جميع القوانني 
الت��ي �رسعت يف جمل�س النواب مل تطبق على ار�س الواقع 
وه��ي قوان��ني تواك��ب اقت�ساد ال�س��وق احل��ر، وق�سم منها 
قوانني قدمية ول��ن تطبق"، موؤكدة اأن "االقت�ساد العراقي 
ميتلك قوانني ازدواجية ب��ني احلر واال�سرتاكي". وا�سارت 
اىل ان "ت�سنيف معهد هريتاج فاوندي�سن االأمريكي الذي 

و�سع العراق خ��ارج ت�سنيف موؤ�رس احلري��ة االقت�سادية 
الع��راق ال ميتل��ك هوي��ة  لك��ون  ت�سني��ف �سحي��ح  ه��و 
اقت�سادي��ة وا�سح��ة وامنا هوية ازدواجي��ة تخلط ما بني 
اال�سرتاكي��ة واحلرية". وتابع��ت البجاري "الو�سع االمني 
والو�سع ال�سيا�سي ادى اىل عدم جذب راأ�س املال االجنبي 
وكذل��ك فان الف�س��اد موجود ، واالعتماد فق��ط على النفط 
انعك�س �سلبا على االقت�ساد العراقي". واأظهرت اإح�ساءات 
معه��د هريتاج فاوندي�سن االأمريكي ، خروج العراق واأربع 
دول عربي��ة اأخ��رى م��ن الت�سنيف ال��دويل ملوؤ�رس احلرية 
االقت�سادية للعام 2017 ، يف حني ارتقت االمارات التي 
حافظ��ت عل��ى موقعه��ا االأول عربيا ، لتك��ون ثامن دولة 

عامليا يف الت�سل�سل.

اأك��دت وزيرة التنمية الدولية الكندية م��اري كلود بيبو، اأن 
كندا هي حليفة العراق ودعمها له �سي�ستمر. 

وقال��ت بيبو خالل لقائها وزي��ر التخطيط �سلمان اجلميلي، 
بح�س��ب بيان لوزارة التخطي��ط، اإن "احلكومة الكندية تقدم 
الدع��م ع��ن طري��ق التحالف ال��دويل للع��راق يف حربه �سد 
االره��اب، وان الع��راق ميكن��ه االعتماد على كن��دا كحليف 

و�سديق".

وا�سافت ان "الدعم الكندي لن يقت�رس فقط على امل�ساعدات 
االن�سانية ، بل هناك دعم للم�ساريع التنموية طويلة االأمد".
من جانبه اأ�سار وزير التخطيط، اىل عمق العالقات العراقية 
– الكندية مثمنا، الدور الداعم للعراق الذي تتبناه كندا من 
خ��الل دعمها يف اط��ار التحال��ف الدويل ملحارب��ة داع�س 
ف�سال ع��ن تقدمي امل�ساع��دات االن�سانية للع��راق وللمنطقة 
ال�سيما يف ما يتعلق مبو�سوع الالجئني والنازحني وكذلك 

الربامج التي تتعلق باحلكومات الالمركزية.
واو�س��ح اجلميلي ان "زي��ارة الوزيرة توؤكد لن��ا بان العامل 

يدع��م العراق ومتفاعل م��ع ق�سيته فيم��ا يتعلق مبو�سوع 
اإعادة االعمار وتاأهيل ال�سباب والن�ساء والفتيات ف�سال عن 

تاأهيل املجتمعات ملكافحة اثار داع�س".
وجرى خالل اللقاء بح�سب البيان، بحث العالقات الثنائية 
وتعزي��ز الالمركزي��ة واإع��ادة اعمار املناط��ق املحررة من 
االره��اب وجمل��ة م��ن الق�ساي��ا االقت�سادي��ة والتجاري��ة 
واال�ستثمارية وامللفات املهمة ذات االهتمام امل�سرتك بني 
البلدي��ن. واأعلن املتحدث با�س��م وزارة التخطيط عبدالزهرة 
الهنداوي، اأن "ن�سبة الفقر يف العراق قبل عام 2014 كانت 

ت��رتاوح ما ب��ني 15 و 17 باملئة، ولكن بع��د ظهور داع�س 
ارتفعت هذه الن�سبة ب�سكل غري متوقع". وقال الهنداوي، اإن 
"هناك �سببني رئي�سيني يقفان وراء ارتفاع ن�سبة الفقر يف 
الع��راق، وهما ظه��ور تنظيم داع�س يف االأرا�س��ي العراقية، 
وانخفا���س اأ�سع��ار النف��ط يف االأ�س��واق العاملي��ة". وتابع 
املتح��دث با�سم وزارة التخطيط، اأنه "بح�سب اآخر اإح�سائية 
ودرا�سة اأجرته��ا وزارة التخطيط، وجدنا اأن موؤ�رسات ن�سبة 
الفق��ر يف الع��راق مرتفعة يف جميع املحافظ��ات العراقية، 

وب�سكل عام فاإن ن�سبة الفقر و�سلت اإىل 22 باملئة".

الشؤون االقتصادية تمنع 
تمويل استيراد كل ما يصنع محليًا

كندا تؤكد دعمها المشاريع التنموية طويلة األمد في العراق

ألمانيا تدعم العراق إلصالح اقتصاده
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