
بو�ضع  التجارة  وزارة  الإ�ضالح،  جبهة  عن  نائبة  اتهمت 
الوزارة  مطالبة  اخلارج،  من  لال�ضترياد  متناق�ضة  معايري 
يت�ضبب  الذي  اأ�ضباب تخبطها  العراقي  لل�ضعب  باأن تو�ضح 

بهدر املال العام وا�ضترياد املواد رديئة املن�ضاأ.
وزارة  م�ضوؤويل  من  بعدد  )اجل��ورن��ال(  ات�ضلت  وبينما 
التجارة لتجد هواتف بع�ضهم مغلقة وامتنع البع�ض الخر 
عن الرد.  قال م�ضدر يف وزارة التجارة طلب عدم الك�ضف 
غري  "الوزارة  اإن  ل���)اجل��ورن��ال(،  ت�رصيح  يف  ا�ضمه،  عن 
لأوطاأ  بال�ضعي  الفنية،  ول  القانونية  الناحية  من  ملزمة 
عامال  مّثل  المريكية  ال�رصكات  �ضغوط  ان  كما  ال�ضعار، 

�ضيا�ضيا ادى اإىل هذا التوجه ال�ضتريادي".
حيث  من  الوىل  التجارة  "وزارة  اأن  امل�ضدر  واأ���ض��اف 
اخل�ضوع لل�ضغوط ال�ضيا�ضية، وهذا معروف لدى املطلعني 
النواب  جمل�ض  ع�ضو  وقالت  الوزارة".  عمل  �ضياق  على 
وجهت  "التجارة  اإن  ن�ضيف،  عالية  الإ�ضالح  جبهة  عن 
المريكية  ال�رصكات  لعدد من  دعوة مبا�رصة 
المريكي  الرز  لتجهيز 

بتاريخ  العرو�ض  وت�ضلم  بتاريخ ٢٠١٧/٣/٧  وذلك  فقط 
٢٠١٧/٣/١٣، وما نالحظه على هذه الدعوة اأنها موجهة 
الدعوة  يف  وال�رصوط  ال�رصكات،  من  جدا  حمدود  عدد  اىل 
جعلت طريقة الدفع مي�رصة جدا مثل املناق�ضات ال�ضابقة".
�ضعر  على  يزيد  المريكي  الرز  طن  "�ضعر  ان  واأو�ضحت، 
اورغواي  من  وهو  العامل  يف  الرز  انواع  اف�ضل  من  الطن 
من  ولهذا  الواحد،  للطن  دولر  مائة  بنحو  والرجنتني 
الغريب ان تعمل هذه الوزارة ب�رصوط مزدوجة وغري عادلة 
مع الرز مرتفع الثمن مبقدار كبري على ح�ضاب نوعيات من 
لل�ضعب هذا  الوزارة  اف�ضل منه، فكيف تف�رص  العاملي  الرز 
التخبط واخلطوات غري املدرو�ضة على ح�ضاب خزينة الدولة 
املبالغ  "�رصوط دفع  ان  اىل  واأ�ضارت  ال�ضعب؟".  وم�ضلحة 
للنوعيات الخرى من الرز وهي اف�ضل من المريكي تن�ض 
ال�ضيئة للوزارة على املناق�ضات بدفع ٩٠  التعديالت  بعد 
باملئة بعد و�ضول الباخرة وفح�ض حمولتها و 10 باملئة  
بعد التفريغ، ولهذا ف�ضلت لديهم ٤ مناق�ضات اثنتان للرز 
واثنتان للحنطة". وبينت اأنه "مل يح�ضل يف اأية دولة مهما 
لال�ضترياد  متناق�ضة  معايري  ت�ضع  ان  فيها  الف�ضاد  بلغ 
ب�  الرقابية  اجلهات  اىل  دعوتها  جم��ددة  اخلارج"،  من 
املناق�ضات  يف  التخبط  هذا  اأ�ضباب  عن  الوزارة  "م�ضاءلة 
ائتالف  يف  القيادي  وعد  وال�ضترياد". 
دول�����ة ال��ق��ان��ون 

النائب عدنان هادي ال�ضدي، يف وقت �ضابق، دفاع وزارة 
التجارة عن عقد الرز الفا�ضد “ت�ضويفا ومماطلة” من اجل 
التغطية على ف�ضاد هذا العقد، داعيًا رئي�ض الوزراء اىل فتح 

حتقيق عاجل ملعرفة َمن وراء ذلك التعاقد.
هيئة  ورئي�ض  ال��وزراء  رئي�ض  “على  ان   ، ال�ضدي  وق��ال 
حتقيق  فتح  الربملانية  النزاهة  جلنة  ورئي�ض  النزاهة 
عاجل ملعرفة من وراء التعاقد ب�ضاأن حمولة الرز القادمة 
من الهند”، مبينا ان “دفاع وزارة التجارة عن هذا العقد 
وبهذه الكمية ماهو ال ت�ضويف ومماطلة من اجل التغطية 

على ف�ضاد هذا العقد”.
يقف  واحالة كل من  “ف�ضح  ال�ضدي على �رصورة  و�ضدد 
العادل،  جزاءهم  لينالوا  الق�ضاء  اىل  واحالتهم  وراءه 
ول�ضيما انه ل ميكن ال�ضتهانة بقوت املواطنني و�ضحتهم 

من اجل ار�ضاء الفا�ضدين”.
بعزل  املتمثل  ال��وزارة  قرار  “خطورة  من  ال�ضدي  وحذر 
الكميات املت�رصرة من هذه احلمولة”، م�ضددا على �رصورة 
“اتالفها بالكامل خا�ضة بعد ان اكدت الوزارة انها وزعت 

ق�ضمًا من هذا الرز على املواطنني قبل ١٢ يوما”.
واعلنت جلنة النزاهة يف جمل�ض حمافظة الب�رصة، يف وقت 
�ضابق، تلقيها معلومات تفيد بال�ضتباه ب�ضالحية �ضحنة 
لال�ضتهالك  التجارة  وزارة  حل�ضاب  امل�ضتورد  ال��رز  من 
اأم  ميناء  عرب  ا�ضتريادها  مت  ال�ضحنة  اأن  واأكدت  الب�رصي، 
توزيعها  ق��ار  ذي  حمافظة  منعت  ال�ضدد  وبهذا  ق�رص، 
وكذلك احلال يف الديوانية وعدد من 
بغداد.  مناطق 

ر�ضول  النيابية  الح��رار  كتلة  عن  النائب  طالب  ب��دوره 
ب�ضفقة  التجارة  وزارة  مع  حتقيق  بفتح  احلكومة  الطائي 

الرز الفا�ضد.
اىل  و�ضلت  التي  “الباخرة  ان  وقتها،�  الطائي،  وق��ال 
40 طنا من الرز غري �ضالح  املوانئ العراقية التي حتمل 
حتقيق  فتح  احلكومة  من  يتطلب  الب�رصي  لال�ضتخدام 
وحما�ضبة  الف�ضاد  الرز  ب�ضفقة  التجارة  وزارة  مع  عاجل 

امل�ضوؤولني عنها”.
مت�ض  ال��ي��وم  ا�ضبحت  الف�ضاد  “�ضفقات  ان  وا���ض��اف 
�ضاحلة  غري  الغذائية  امل��واد  ا�ضترياد  عرب  املواطن  حياة 
لال�ضتخدام الب�رصي، بع�ض منها ل ت�ضلح كعلف للحيوان”.
�ضالح  غري  الفا�ضد  ال��رز  ا�ضترياد  التجارة،  وزارة  ونفت 
الرز  اكيا�ض  ان  اىل  ا�ضارت  حني  يف  الب�رصي،  ل�ضتخدام 
الكيا�ض  التي مت عر�ضها يف و�ضائل العالم تختلف عن 

التي ت�ضتخدمها ال�رصكة.
وقت  يف  كون،  حممد  النيابية  النزاهة  جلنة  ع�ضو  وقال 
�ضابق، ان جلنته كلفت وزارة ال�ضحة بفح�ض الرز الهندي 
“ثقته”  عدم  اىل  م�ضريا  ال�ضحة،  وزارة  ا�ضتوردته  الذي 
�ضالمة  اجلميلي،  �ضلمان  وكالة  التجارة  وزير  بتاأكيدات 
من  الرغم  على  انه  كون،  وا�ضاف  الهندي.  الرز  �ضفقة 
تاأكيد وزير التجارة وكالة �ضلمان اجلميلي �ضالمة �ضفقة 
الأرز الهندي امل�ضتورد، ال ان اللجنة كلفت وزارة ال�ضحة 
وزارة  بفح�ض  الكتفاء  وع��دم  خمترباتها،  يف  بفح�ضه 
وال�ضيطرة  التقيي�ض  حيادية  �ضمان  “لعدم  التخطيط؛ 
النوعية، وخ�ضوعها لقيادة وزارة التجارة نف�ضها”، لكون 

الوزير هو من يرتاأ�ض “التخطيط اي�ضا”.

كمرك الصفرة.. تحت أنظار الحكومة 
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اقتصاديات العراق
لغز الرز األميركي..

 وزارة التجارة متهمة بتناقض معايير االستيراد
بغداد- خاص

آفاق السوق النفطية العالمية.. 

انتظار وترقب

هبوط أرباح شركات االستثمار 
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توزيع الصكوك على فالحين 
مسوقين للحنطة 

مصرف الرافدين يحذر المواطنين 
من التعامل مع وسطاء

ك�ض��فت جلنة الزراعة واملي��اه والهوار يف جمل�ض النواب، عن قيام 
بع�ض التجار با�ض��ترياد دواجن م�ضابة من تركيا وايران وتهريبها 
اىل الع��راق ع��رب املناف��ذ احلدودية، داعي��ة اإىل م�ض��اعدة احلكومة 

الحتادية للحد من هذه اخلروق.
وق��ال رئي�ض اللجنة ف��رات التميمي يف موؤمتر �ض��حفي ان "اللجنة 
ا�ضت�ض��افت وف��د جلن��ة الزراعة يف برمل��ان اإقليم كرد�ض��تان، حيث 
متت مناق�ض��ة مو�ض��وع نه��ر �ض��ريوان وانقطاع املي��اه عن بحرية 
دربندخ��ان وم�ض��تحقات فالحي كرد�ض��تان ، ف�ض��ال عن مناق�ض��ة 
مو�ض��وع انفلونزا الطيور ولقاحات الطيور التي مت ا�ض��تريادها من 

دون اجازة ا�ضترياد". 

بحث حمافظ مي�ض��ان عل��ي دواي،  مع وفد من منظمة اليون�ض��يف امكانية 
امل�ض��اهمة يف تنفيذ امل�ض��اريع اخلدمية ودعم  العائ��الت الفقرية من اجل 

احلد من ن�ضبة الت�رصب وعدم اللتحاق باملدار�ض يف عدد من  املناطق.  
وابدى املحافظ ا�ضتعداد املحافظة لدعم الربنامج من اجل تنفيذ امل�ضاريع 

يف عموم  املحافظة. 
  من جانبه او�ض��ح م�ض��وؤول املنظمة، ان "هناك تعاونا كبريا مع حمافظة 
مي�ضان يف  جوانب كثرية ومت تنفيذ الكثري من امل�ضاريع وا�ضتهداف العديد 

من فئات العناية يف  املحافظة وتقدمي اخلدمة لها. 

اأعلن��ت ال�رصك��ة العام��ة لتج��ارة احلب��وب يف وزارة التج��ارة، توزي��ع 
ال�ضكوك اخلا�ضة مب�ضتحقات الفالحني واملزارعني امل�ضوقني ملح�ضول 

احلنطة املحلية لعام 2016.
وق��ال املدير الع��ام وكالة طه يا�ض��ني عبا�ض، يف ت�رصيح �ض��حفي، ان 
"ف��روع ال�رصك��ة يف حمافظتي بابل واملثنى با�رصت توزيع ال�ض��كوك 
اخلا�ض��ة مب�ضتحقات الفالحني مل�ض��وقي احلنطة لعام 2016"، م�ضيفًا 
ان "توزيع ال�ض��كوك على الفالحني تتم ح�ضب الت�ضل�ضالت املوجودة يف 
وح��دة ح�ض��ابات الفروع والقوائم املو�ض��عه يف لوحة ا�ض��تعالمات وان 
عملية التوزيع �ضت�ض��تمر خالل ايام عطله ال�ض��بوع لتوزيع اكرث عدد من 

ال�ضكوك".
ودع��ا عبا���ض، الفالحني وامل�ض��وقني ملراجعة الفروع لت�ض��لم ال�ض��كوك 

اخلا�ضة مب�ضتحقاتهم املالية.

ح��ذر م���رصف الرافدي��ن، املواطنني م��ن التعامل مع موظفني و�ض��طاء 
لجن��از معامالتهم، داعي��ا موظفيه اىل عدم ا�ض��تغالل الوظيفة لتحقيق 

منفعة او ربح �ضخ�ضي.
وقال املكتب العالمي للم�رصف يف بيان، ان "امل�رصف دعا املواطنني 
الذي��ن لديهم معام��الت لجنازها  اىل الذهاب اىل اح��د فروعه مبا�رصة 

ل�ضتكمالها من دون احلاجة اىل موظف يتو�ضط لديه لنهائها".
وا�ض��اف ان "انهاء املواطن معاملته بنف�ض��ه �ض��وف يقطع الطريق اأمام 
بع�ض املف�ضدين او املعقبني الذين ي�ضتغلون مثل هكذا حالت ل�ضتغالل 
املواطن��ني". ودعا امل�رصف، موظفيه كافة اىل "المتناع عن ا�ض��تغالل 
الوظيف��ة لتحقيق منفعة او ربح �ضخ�ض��ي له او لغ��ريه والإ�رصاع باجناز 

طلبات املواطنني بنزاهة وحيادية عادلة".

افتتح��ت وزارة النق��ل، مط��ار النا�رصي��ة ال��دويل بع��د 
ا�ض��تقباله اول رحل��ة قادمة من بغداد تق��ل الوزير كاظم 

فنجان احلمامي وعددا من م�ضوؤويل املحافظة.
وجرت مرا�ض��يم الفتتاح باقامة حف��ل كبري، يف املطار 
بح�ض��ور عدد من م�ضوؤويل الوزارة وم�ضوؤويل حكومة ذي 
ق��ار املحلي��ة.  واك��د احلمامي خ��الل احلف��ل، ان املطار 
يتمت��ع بالكثري من المكانيات كالبنى التحتية واملدرج 
والقاع��ات، م�ض��ريا اىل ان اول طائ��رة تابع��ة للخط��وط 
اجلوية العراقية هبطت يف املطار ايذانا ببدء العمل فيه. 
ولف��ت النظ��ر اىل ان افتتاح املطار ياأت��ي يف ظل حاجة 

املحافظ��ة اىل منف��ذ ج��وي لتحري��ك عجل��ة ال�ض��ياحة 
وال�ض��تثمار خ�ضو�ضا بعد �ض��م مناطق الهوار والآثار 
اىل لئح��ة الرتاث العاملي، مبينا ان حركة النقل يف ذي 
قار �ضت�ض��هد رواجًا كبرياً لأنها �ضت�ض��بح قبلة لل�ض��ياحة 
ملا فيها من اآثار وجمال لطبيعة الهوار املنت�رصة فيها.
ون��وه احلمامي ب��ان ال��وزارة تفتح جمالت ال�ض��تثمار 
ام��ام ال���رصكات الر�ض��ينة لتق��دمي خدماته��ا ل���رصكات 
الطريان وامل�ضافرين، م�ضريا اىل بذل جهود كبرية لن�ضاء 
مطارات جديدة يف بع�ض املحافظات، كا�ض��فا عن نيته 
اج��راء زي��ارة اىل ايطالي��ا خ��الل اليام القليل��ة املقبلة 
اذ �ض��يلتقي باب��ا الفاتي��كان لط��رح فكرة زي��ارة الوفود 

امل�ضيحية اىل مدينة اور الثرية.

ويف اول ردة فعل على افتتاح هذا ال�رصح، تلقت حكومة 
ذي ق��ار املحلي��ة دعوة من الفاتيكان من اجل التن�ض��يق 

ل�ضتيعاب زوار بيت النبي ابراهيم )ع( يف املحافظة.
وق��ال رئي���ض جمل���ض ذي ق��ار حمي��د نعيم الغ��زي، يف 
ت�رصيح �ض��حفي، ان "الفاتيكان ار�ضل دعوة اىل حكومة 
ذي ق��ار املحلية لغر�ض التن�ض��يق ل�ض��تيعاب زوار بيت 
النب��ي ابراهي��م )ع(". واأك��د الغ��زي، ان "وف��دا م�ض��رتكا 
م��ن املحافظة واملجل�ض �ض��يلبيان الدعوة خالل ال�ض��هر 
اجل��اري"، مبين��ا ان "ورق��ة عم��ل مت اعداده��ا لغر���ض 

التن�ضيق وا�ضتقبال زوار املحافظة.
ويعد بي��ت النبي ابراهيم اخلليل )ع( من املواقع الدينية 
املهم��ة يف جن��وب الع��راق مل��ا له م��ن دللت مقد�ض��ة 

ارتبطت بالكتب ال�ضماوية املقد�ضة، ويتو�ضط هذا املوقع 
مدينة اور الثرية".

يف غ�ض��ون ذل��ك، اأعلن الحتاد ال��دويل للنقل اجلوي يف 
بيانات��ه حول عمليات النقل اجلوي العاملي خالل �ض��هر 
كان��ون الث��اين 2017، والت��ي اأظهرت من��واً لفتًا للنظر 
يف الطل��ب على عوائ��د الركاب الكيلومرتية بن�ض��بة 9.6 

باملئة مقارنة باملدة ذاتها من العام ال�ضابق.
ويع��د ه��ذا النمو ه��و الأف�ض��ل خ��الل ال�ض��نوات اخلم�ض 
املا�ض��ية، حي��ث تاأث��رت النتائ��ج ب�ض��كل اإيجاب��ي م��ع 
احلرك��ة املرتبط��ة باحتفالت ال�ض��نة القمري��ة اجلديدة، 
التي ح�ض��لت خالل العام احلايل يف �ضهر كانون الثاين، 

مقارنة ب�ض��هر �ض��باط  من العام 2016. 

اأعلن��ت وزارة النفط جمم��وع ال�ض��ادرات النهائية للنفط 
اخلام والإيرادات املتحققة ل�ضهري كانون الثاين و�ضباط 

املا�ضيني من العام احلايل.
وبلغ جمموع �ض��ادرات العراق يف ال�ض��هرين املا�ض��يني 
بح�ض��ب الوزارة، 194 مليونًا و498 األف��ًا و31 برمياًل، 
بواردات متحققة بلغت 9 مليارات و516 مليونا و496 

األفا و326 دولراً. 

وق��ال املتح��دث الر�ض��مي با�ض��م ال��وزارة عا�ض��م جهاد 
يف بيان �ض��حفي: ان جمموع الكميات امل�ض��درة ل�ض��هر 
كانون الثاين من العام احلايل بلغت 102 مليون و939 
الف��ا و163 برمي��ال، باي��رادات مالية بلغ��ت 5 مليارات 

ومليونني و329 الفا و224 دولرا. 
وبني ان املعدل اليومي لل�ضادرات بلغ 3 ماليني و320 
الفًا و 618 برمياًل، م�ض��ريا اىل ان الكميات امل�ضدرة من 
احلق��ول النفطي��ة يف و�ض��ط وجن��وب الب��الد بلغت 101 

مليون و539 الفًا و581 برمياًل.

وا�ض��اف جهاد ان �ضادرات نفط كركوك لل�ضهر املا�ضي 
بلغ��ت مليونًا و399 الفًا و582 برمياًل، موؤكدا ان معدل 

�ضعر بيع الربميل بلغ 48 دولرا. 
وا�ض��ار اىل ان جمموع الكميات امل�ض��درة ل�ض��هر �ض��باط 
املا�ض��ي بلغ��ت 91 مليون��ًا و558 الف��ًا و868 برمياًل، 
باي��رادات بلغ��ت 4 ملي��ارات و514 مليون��ًا و167 الفًا 
و102 دولر، لفتا النظر اىل ان املعدل اليومي للت�ضدير 

بلغ 3 ماليني و269 الفًا و960 برمياًل.
واأردف جه��اد ان الكمي��ات امل�ض��درة م��ن حقول و�ض��ط 

وجن��وب الب��الد بلغ��ت 90 مليون��ًا و730 الف��ًا و734 
برمي��اًل، منوه��ا بان مع��دل �ض��عر بيع الربمي��ل بلغ 49 
دولرا، مو�ض��حا ان الكمي��ات امل�ض��درة مت حتميلها من 
قب��ل �رصكات عاملي��ة من خمتلف اجلن�ض��يات من موانئ 
الب���رصة والعمي��ة والعوام��ات الحادي��ة عل��ى اخللي��ج 

العربي وميناء جيهان الرتكي.
ود�ض��نت �رصك��ة غازب��روم نفط ال��ذراع النفط��ي لعمالق 
الغ��از غازبروم،  العمل يف 3 اآبار جديدة يف حقل البدرة 

النفطي �رصقي العراق، والذي ميتاز بنفطه اخلفيف.

افتتاح مطار الناصرية الدولي 
والفاتيكان يعتزم زيارة بيت النبي إبراهيم )ع(

إيرادات تصدير النفط تتجاوز الـ 9 مليارات دوالر في شهرين 

تجار يستوردون دواجن مصابـة 
من تركيا وإيران

ميسان تبحث دعم األسر الفقيرة مع اليونسيف

أسعار العمالت 
األجنبية بالدينار

125923 155432139122.550 12943151651 3031330.770
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