
الب�ضائع  نقل  �ضاحنات  و���ض��واق  التجار  من  ع��دد  اأك��د 
التجارية، اأنهم يدفعون ر�ضى يقدر اإجماليها باأربعة االف 
دوالر، لل�ضيطرات املنت�رشة على الطريق اخلارجي مقابل 
التاجر  خمزن  اإىل  احلدودي  املنفذ  من  ال�ضاحنة  و�ضول 
على  �ضغرية  �ضيطرات  وج��ود  اإىل  م�ضريين  امل�ضتوِرد، 
يرمز  دينار فقط  االف  تتقا�ضى ع�رشة  الطرق اخلارجية 
املهمة  ال�ضيطرات  وتتقا�ضى  الهيثم(  بن  ب�)احل�ضن  لها 

مبالغ اأكرب، وبع�ضها تتقا�ضى بالدوالر.
اأن  من  العراقيني،  االعمال  رج��ال  احت��اد  ح��ذر  وبينما 
يفاقم  وال�ضائقني،  التجار  على  املفرو�ضة  الر�ضى  تف�ضي 
النه  اال�ضتثمار  ويطرد  املواطنني،  على  اال�ضعار  ارتفاع 
يرفع التكاليف، منوها باأن امل�ضتثمرين يبحثون عن بيئة 

�ضفافة ال ت�ضهد تعامالت بعيدة عن النطاق القانوين.
القانون  هيبة  بفر�ض  النواب،  جمل�ض  يف  ع�ضو  طالبت 
ابتزاز  لعملية  ح��د  وو���ض��ع  ب��غ��داد  م��داخ��ل  على 
ال�ضيطرات  قبل  من  التجار 

احتاد  رئي�ض  نائب  وق��ال  امل��داخ��ل.  تلك  يف  امل��وج��ودة 
رجال االعمال العراقيني با�ضم انطون، يف مقابلة اأجرتها 
الطرق  �ضيطرات  يف  تدفع  التي  "الر�ضى  اإن  )اجلورنال(، 
اخلارجية، توؤدي اإىل زيادة تكاليف الب�ضائع على التجار 
الذين يتفاعلون مع الزيادة برفع اال�ضعار على املواطن، 

الذي يعد املت�رشر االكرب، من هذه الظاهرة".
تطرد  الر�ضى  تقا�ضي  "ظاهرة   اأن  ان��ط��ون،  واأ���ض��اف 
عن  وخ��ارج��ة  �ضفافة  غري  معامالت  النها  اال�ضتثمار 
ملا  منا�ضبة  غري  بيئة  بانها  مدننا  ي�ضنف  ما  القانون، 
ح�رش  "اقرتح  اأن��ط��ون،  وتابع  امل�ضتثمر".  عنه  يبحث 
عملية  لت�ضهل  واح��دة،  بجهة  ال�ضحنات  م��رور  مو�ضوع 
مراقبتها وحما�ضبتها ب�ضكل دقيق". وقالت ع�ضو جمل�ض 
النواب عالية ن�ضيف يف ت�رشيح �ضحفي، اإن "ال�ضيطرات 
املوجودة عند مداخل بغداد ال ت�ضمح بدخول احلاوية او 
تتم  الذي  الكمرك  اأخذ كمرك جديد غري  بعد  اإال  ال�ضاحنة 
جبايته يف الب�رشة، وهذه الر�ضوة العلنية ال تقل عن األف 
الت�ضاوؤل عن مقدار  دوالر عن كل حاوية، ما يدفعنا اىل 
ال�ضخمة"،  املبالغ  هذه  تذهب  واأين  �ضيطرة  كل  واردات 
يذهب  اأن  املو�ضوع  يف  ي�ضكك  من  باإمكان  :"ان  مبينة 
والتجار  ال�ضواق  لي�ضاأل  ال��دورة  �ضيطرة  اىل 

املوجودين هناك ".

الف�ضاد واالأحزاب  "اأال يكفي ما تفعله مافيات  وت�ضاءلت 
امل�ضيطرة على املنافذ احلدودية والتي ُتدخل ال�ضموم اىل 
ال�ضعب العراقي، ليتم ا�ضتكمال الف�ضاد عند مداخل بغداد؟ 
الفا�ضدون  يتقا�ضاها  التي  الر�ضوة  هذه  :" اإن  مبينة   ، "
الوقت  ويف  للتجار  كبري  ظلم  فيها  بغداد  مداخل  عند 
ذاته فيها ت�ضهيل الإدخال املواد الفا�ضدة من قبل بع�ض 
التجار �ضعاف النفو�ض". و�ضددت ن�ضيف على "�رشورة 
اأي  الأن  العا�ضمة  مداخل  �ضيطرات  يف  القانون  فر�ض 
اأي  وال  املنافذ  قانون هيئة  ينفع مع هوؤالء ال  اإجراء مل 
الفر�ضة  اأعطت  التي  املقيتة  املحا�ض�ضة  ب�ضبب  قانون 
تظاهر  و   ." املنافذ  على  بال�ضيطرة  الفا�ضدين  لبع�ض 
ب عقوبة  غربي  جنوب  ال�ضاحنات  �ضائقي  من  الع�رشات 
وقطعوا طريقا رئي�ضيا للمطالبة مبعاجلة ملف اجلمارك.  
يف  ال�ضبت،  ال�ضاحنات،  �ضائقي  من  املئات  تظاهر  كما 
النظام  بتغيري  للمطالبة  ببغداد  دي��اىل  ج�رش  منطقة 
اجلمركي،واالحتجاج على ف�ضاد ال�ضيطرات. وقال رئي�ض 
جمل�ض ناحية بني �ضعد ر�ضول احل�ضيني، اإن "الع�رشات من 
�ضائقي ال�ضاحنات خرجوا يف تظاهرة �ضلمية قرب قرية 
للمطالبة  القدمي  بغداد  بعقوبة-  طريق  وقطعوا  ال�ضعادة 
مبعاجلة ملف اجلمارك يف البالد". واأ�ضاف احل�ضيني، اإن 
"اإدارة وجمل�ض بني �ضعد ت�ضلم مطالب املتظاهرين وتعهد 
بنقلها اإىل اجلهات املعنية". وكان ق�ضاء اخلال�ض �ضهد، 
تظاهرة مماثلة من قبل �ضائقي ال�ضاحنات 
مبعاجلة  للمطالبة 

ملف اجلمارك يف البالد ب�ضبب وجود �ضلبيات وجتاوزات 
االأداء  وتقييم  الر�ضد  مديرية  دع��ت  ب��دوره��ا  ك��ب��رية. 
اأ�ضحاب  الداخلية  لوزارة  العام  املفت�ض  ملكتب  التابعة 
اأو  املركبات وال�ضاحنات اىل التبليغ عن اأي حالة ابتزاز 
مطالبة بر�ضاوى من قبل العاملني يف نقاط التفتي�ض اأو 

ال�ضيطرات مقابل ت�ضهيل مرورهم منها.
للوزارة،  بيان  يف  االأداء،  وتقييم  الر�ضد  مدير  وطالب 
حاالت  عن  التبليغ  اىل  وال�ضاحنات  املركبات  اأ�ضحاب 
االبتزاز واملطالبة بدفع ر�ضاوى اىل املنت�ضبني العاملني 
وخارجها  املدن  داخل  التفتي�ض  ونقاط  ال�ضيطرات  يف 

و�ضيطرات اجلمارك من اأجل ال�ضماح مبرور �ضاحناتهم.
التبليغ  ����رشورة  اىل  املواطنني  الر�ضد  مدير  ووج��ه 
والتعاون مع مكتب املفت�ض العام واالأجهزة الرقابية من 
خالل االت�ضال على اخلط ال�ضاخن املجاين )171( وعلى 
االت�ضال  اأو  العراق  يف  العاملة  االت�ضال  �ضبكات  جميع 
املفت�ض  مبكتب  اخلا�ض  االلكرتوين  املوقع  طريق  عن 
WWW.IGMOI.GOV.( الداخلية  لوزارة  العام 
اأن يقدموا �ضكاواهم  اأنه ميكن للمواطنني  اأكد  IQ(. كما 
اأي�ضًا عرب مكاتب ومفارز مفت�ضية الداخلية املنت�رشة يف 

جميع دوائر ومفا�ضل الوزارة يف عموم البالد.
البتزاز  يتعر�ضون  الذين  املواطنني  الر�ضد  مدير  وطالب 
التبليغ عنهم  الوزارة اىل  وم�ضاومة من قبل عاملني يف 
حتتم  التي  وال�رشعية  الوطنية  بامل�ضوؤولية  واالح�ضا�ض 
على  البلد  بناء  بغية  ومكافحته  الف�ضاد  حماربة  عليهم 
الف�ضاد وا�ضتغالل املن�ضب يف  اأ�ض�ض �ضحيحة بعيدة عن 

عمل غري م�رشوع.

  مطار النجف.. أعمال تأهيلية 

لرفع الطاقة االستيعابية
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الصناعات الحربية تجهز مصفى الدورة 
بالنتروجين المسال

مستشار العبادي: فائض الموازنة 
لتمويل المشاريع المتوقفة

اأعل��ن جمل�ض الق�ض��اء االأعلى، اجن��از ح�ضاباته اخلتامية للع��ام املا�ضي، 
ويف ح��ني اأكد ت�ضليمها اإىل دي��وان الرقابة املالية، لفت النظر اإىل اأن ن�ضب 
االجن��از بلغ��ت اأكرث %86 على الرغ��م من �ضيا�ضة التق�ض��ف وقلة ال�ضيولة 

النقدية.
وق��ال القا�ضي عب��د ال�ضتار بريق��دار املتحدث الر�ضمي با�ض��م املجل�ض اإن 
"جمل���ض الق�ض��اء االأعلى اأجن��ز ح�ضاباته اخلتامية الت��ي متثل االإيرادات 

وامل�رشوفات الفعلية لل�ضنة املالية املنتهية 2016".
وتاب��ع بريقدار اأن "الق�ض��اء ن�رش تلك احل�ضابات عل��ى موقعه االلكرتوين، 
وه��و املوؤ�ض�ض��ة الوحيدة الت��ي تلجاأ اإىل ه��ذا االإجراء لكون��ه يندرج �ضمن 
اإط��ار ال�ضفافية بو�ضفه نهجًا �ضار علي��ه جمل�ض الق�ضاء االعلى منذ اإعادة 

ت�ضكيله يف عام 2003".

اك��دت احلكومة املحلية يف حمافظة املثنى ،انه��ا ترتقب ان تفي اململكة 
العربي��ة ال�ضعودي��ة بوعوده��ا بافتت��اح منف��ذ اجلميمة احل��دودي العادة 

الن�ضاط االقت�ضادي بني العراق وال�ضعودية عرب هذا املنفذ للبلدين.
وق��ال فال��ح عبد احل�ضن �ضك��ر حمافظ املثن��ى، ان "زيارة وزي��ر خارجية 
اململك��ة العربي��ة ال�ضعودي��ة االخ��رية للع��راق ب��ادرة خري بع��د ان عربت 
اململك��ة ع��ن عزمها افتتاح منف��ذ اجلميمة احلدودي ال��ذي يبعد 250 كم 

عن مركز مدينة ال�ضماوة .
وق��ال �ضك��ر ان "حكومة املثنى انه��ت كل اال�ضتع��دادات اخلا�ضة بافتتاح 
املنف��ذ من جهتها كما وافق��ت وزارة التخطيط على الطلب الذي تقدمت به 
احلكوم��ة املحلية".مبين��ًا ان"منف��ذ اجلميمة منفذ له خا�ضي��ة اقت�ضادية 
كب��رية للبلدين لكون��ه �ضيوفر الوق��ت لو�ضول الب�ضائع بوق��ت اقل وامان 

اكرث من بقية املنافذ االخرى".

اأعلن��ت �رشكة ال�ضناعات احلربية العامة احدى �رشكات وزارة ال�ضناعة 
واملع��ادن، اأن م�ضن��ع ابن �ضين��ا التابع لها قام بتجهي��ز م�ضفى الدورة 
ب���)45( م��رتا مكعبا من م��ادة النرتوج��ني امل�ضال وبنق��اوة عالية جدا 

ت�ضل اىل 99،99 %.
وذك��ر بيان للوزارة اأن "مادة النرتوج��ني ت�ضتخدم الغرا�ض التربيد يف 
العملي��ات االنتاجي��ة للم�ضف��ى املذكور"، موؤك��داً اأن "م�ضن��ع ابن �ضينا 
يقوم باإنتاج املادة وفق احدث االجهزة وباإ�رشاف مالكات متخ�ض�ضة".
واأ�ض��ار البي��ان اإىل اأن "ا�ضتع��داد امل�ضن��ع لتجهيز دوائ��ر الدولة باملواد 
اخلا�ض��ة بامل�ضاف��ات الكيميائي��ة للمي��اه ال�ضناعية اخلا�ض��ة باأبراج 

التربيد والتي كانت ومازالت ت�ضتورد من خارج البالد مببالغ كبرية".

اأو�ض��ح م�ضت�ضار رئي�ض الوزراء لل�ض��وؤون املالية مظهر حممد �ضالح،  ان 
احلكومة تنتظر فائ�ض املوازنة العامة لتمويل امل�ضاريع املتوقفة.

وذك��ر �ضال��ح، اأن "احلكوم��ة تنتظ��ر توافر اأم��وال فائ�ضة م��ن املوازنة 
العام��ة لعام 2017، لكي ت�ضب يف اجن��از امل�ضاريع التي و�ضلت ن�ضبة 

االجناز فيها اىل 75%".
واو�ض��ح امل�ضت�ض��ار االقت�ض��ادي، اأن "الفق��رة ال�ضابع��ة م��ن املادة 12 
لقان��ون املوازن��ة تن���ض عل��ى اال�ضتف��ادة من وف��رة االم��وال يف تنفيذ 
امل�ضاري��ع املتوقفة واأهمها امل�ضاريع الرتبوية وال�ضحية وكل ما يتعلق 

بخدمة املواطن العراقي".

ك�ضف��ت وزارة التخطي��ط، ع��ن انخفا�ض موؤ���رش الت�ضخم 
ال�ضنوي خالل االثني ع�رش �ضهرا املا�ضية  بن�ضبة 0.9% 
، يف ح��ني �ضه��د موؤ���رش الت�ضخ��م  ل�ضه��ر كان��ون الث��اين 
املن���رشم ارتفاعا طفيفا بلغ %0.1 بعد ان كان مرتفعا 
بن�ضب��ة %0.2 خالل �ضهر كان��ون االول من عام 2016 
، وم��ن جانب اخر ارتفع الت�ضخم االأ�ضا�ض مبعدل 0.3% 
ع��ن ال�ضه��ر ال�ضاب��ق وانخف�ض مبع��دل %0.3 ع��ن �ضهر 
كان��ون الث��اين 2016، يف حني اك��دت ان م�ضح اال�ضعار 

مل ي�ضمل حمافظتي نينوى واالنبار.
واأو�ض��ح املتح��دث الر�ضمي لوزارة التخطي��ط عبدالزهرة 
الهن��داوي، اأن اجله��از املركزي لالح�ض��اء ا�ضدر تقريره 
ال�ضه��رى لالرق��ام القيا�ضية ال��ذي اظه��ر ان موؤ�رش الرقم 

القيا�ض��ي ال�ضعار امل�ضتهلك ل�ضه��ر كانون الثاين املا�ضي 
�ضج��ل ارتفاعا بن�ضب��ة %0.1 ، عازيا ذل��ك اإىل ، ارتفاع 
االرق��ام القيا�ضي��ة لق�ض��م ال�ضك��ن بن�ضب��ة %1.1، وق�ضم 
ال�ضح��ة بن�ضب��ة %0.1 ، وق�ض��م النق��ل بن�ضب��ة 0.1% ، 
وق�ض��م ال�ضلع واخلدم��ات املتنوعة بن�ضب��ة %0.5 .الفتا 
النظ��ر اإىل ان ق�ض��م امل��واد الغذائي��ة وامل�رشوب��ات غ��ري 
الكحولي��ة �ضجل انخفا�ضا مق��داره %0.4 ، اذ انخف�ضت 
ا�ضعار جمموع��ة اللحوم بن�ضب��ة %0.2 ب�ضبب انخفا�ض 
اأ�ضع��ار حلم بقر طازج بدون عظ��م /حملي  بن�ضبة -0.2

.  %
وكذلك انخفا�ض جمموعة اال�ضماك بن�ضبة %1.2 ،نتيجة 
انخفا���ض اأ�ضعار اال�ضم��اك املجمدة بن�ضبة  %5.1 ، كما 
انخف�ض��ت ا�ضعار جمموعة اللن واجل��ن والبي�ض بن�ضبة 
اأ�ضعار بي�ض  %0.2 عن ال�ضهر ال�ضابق ب�ضبب انخفا�ض 

دج��اج م�ضت��ورد بن�ضب��ة %0.6 . وانخفا���ض جمموع��ة 
الزي��وت والده��ون  بن�ضب��ة %0.6 ع��ن ال�ضه��ر ال�ضاب��ق 
.ف�ضال عن انخفا�ض جمموعة الفواكه بن�ضبة %0.4 عن 
ال�ضهر ال�ضابق ب�ضبب انخفا�ض ا�ضعار املوز بن�ضبة3.8% 
، وا�ضع��ار الربتق��ال امل�ضت��ورد بن�ضب��ة %3.2 . و�ضهدت 
ا�ضعار  جمموعة اخل�رشوات هي االخرى انخفا�ضا بن�ضبة 
%1.2 عن ال�ضهر ال�ضابق ب�ضبب انخفا�ض ا�ضعار ال�ضلع 
املو�ضمية  .وانخف�ضت ا�ضعار  جمموعة ال�ضكر واملنتجات 
ال�ضكرية  بن�ضب��ة %0.2 عن ال�ضهر ال�ضابق، اما جمموعة 
امل�رشوب��ات غري الكحولية فقد انخف�ضت ا�ضعارها بن�ضبة 

%0.1 عن ال�ضهر ال�ضابق.
وبني الهن��داوي ان ق�ضم التبغ حافظ على امل�ضتوى نف�ضه 
يف مع��دل التغري ال�ضه��ري. مقابل انخفا���ض ا�ضعار ق�ضم 
املالب���ض واالحذي��ة انخفا�ض��ا بن�ضب��ة %0.2 لي�ضاه��م 

بن�ضب��ة %-6.4 يف معدل التغري ال�ضه��ري ويرجع �ضبب 
هذا االنخفا�ض اىل انخفا�ض االرقام القيا�ضية ملجموعة 

املالب�ض بن�ضبة 0.3%.
و�ضج��ل ق�ضم التجهي��زات واملع��دات املنزلي��ة وال�ضيانة 
انخفا�ض��ا مق��داره %0.2 لي�ضاهم مبق��دار %6.9- يف 
مع��دل التغ��ري ال�ضهري وذل��ك ب�ضبب انخفا���ض جمموعة 
االث��اث والتجهي��زات بن�ضب��ة %0.3 وجمموعة االجهزة 

املنزلي��ة بن�ضب��ة  0.2%.
و�ضجل  ق�ضم االت�ض��ال انخفا�ضا مقداره %0.1 لي�ضاهم 

مبقدار %-1.6 يف معدل التغري ال�ضهري.
و�ضجل ق�ض��م الرتفيه والثقافة انخفا�ض��ا مقداره 1.7% 
لي�ضاه��م مبق��دار %-15.4 يف مع��دل التغ��ري ال�ضهري، 
بينم��ا حاف��ظ ق�ضم��ا التعلي��م  واملطاع��م عل��ى امل�ضتوى  

نف�ضه يف معدل التغيري ال�ضهري.

اأعلن��ت مديرية زراعة الب�رشة، تنفي��ذ حملة ملنع ال�ضيد 
اجلائر يف االنهارواالهوار والبحريات.

وقال��ت م�ضوؤولة االعالم يف املديري��ة �ضاجدة اخلزاعي، 
اإن "مديري��ة زراعة الب�رشة نف��ذت حملة ملراقبة تطبيق 
قرار منع ال�ضيد اجلائر يف االنهار واالهوار والبحريات".
واأ�ضاف��ت، اأن "جلانًا متخ�ض�ض��ة نفذت جوالت ميدانية 
مب�ضاحبة مف��ارز ال�رشطة للتاأكد من عدم ال�ضيد اجلائر 

و�رشورة االلتزام بالتعليمات والقانون"، مبينة انه "مت 
منع �ضيد اال�ضماك يف امل�ضطحات املائية وملدة �ضهرين 
ابتداًء من منت�ضف �ضباط احلايل وحتى منت�ضف ني�ضان 

املقبل".
واأو�ضح��ت اخلزاعي اأن "املنع �ضم��ل حمافظات الب�رشة 
وذي قار واملثنى والديوانية والنجف"، مبينة ان "املنع 
الي�ضمل اال�ضم��اك البحرية وا�ضماك املزارع مثل الكارب 

العادي والكارب الف�ضي والكارب الع�ضبي".
وكان املخت��رب املخ�ض�ض للزراعة الن�ضيجية يف مديرية 

زراع��ة الب�رشة، قد جنح للم��رة االأوىل يف اإنتاج �ضتالت 
امل��وز، يف حني دعت اإدارة املخترب املزارعني اىل غر�ض 
تل��ك ال�ضتالت يف بي��وت بال�ضتيكية لال�ضتفادة فيما بعد 
م��ن اإنتاجه��ا الوفري من امل��وز، اإذ اأنت��ج 200 �ضتلة من 
امل��وز كوجب��ة اأوىل، باالعتم��اد عل��ى براع��م جلبت من 
م���رش، وهي تعود اىل ن��وع يتميز باإنتاجه الوفري، وتعد 
الظ��روف املناخي��ة يف الب���رشة مالئمة لزراع��ة املوز، 
لكن هذا النوع من النباتات ال يقاوم االنخفا�ض ال�ضديد 
لدرج��ات احل��رارة خالل ف�ض��ل ال�ضتاء، ولذل��ك يجب اأن 

تغر�ض ال�ضتالت داخ��ل بيوت بال�ضتيكية، وال�ضنف الذي 
مت اإكث��اره يتمي��ز بق���رش ال�ض��اق، بحيث ميك��ن زراعته 

ب�ضهولة يف بيوت بال�ضتيكية.
يذكر اأن اإحدى ال�رشكات املحلية املتخ�ض�ضة بالزراعة، 
ال���رشكات  اإح��دى  م��ن  البطاط��ا  تقان��ات  ا�ضت��وردت 
الهولندية وا�ضتطاعت بالتعاون مع مزارعي الق�ضاء يف 
زراعته��ا بناحية �ضفوان والراحة واأطراف مدينة الزبري، 
ومت��ت وقتها زراعة اأكرث من 200 دومن ابتداًء من بداية 

ال�ضهر املا�ضي وحتى منت�ضف ال�ضهر اجلاري.

ارتفاع طفيف في مؤشرات 
التضخم الشهري

البصرة تنفذ حملة لمنع الصيد الجائر في األنهار واألهوار

مجلس القضاء األعلى ينجز حساباته الختامية 

المثنى متفائلة بافتتاح منفذ الجميمة 
للتجارة مع السعودية
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