
ونحو �صيا�ص��ة اال�صالح االقت�ص��ادي والتحول 
نح��و اقت�صاد ال�ص��وق او ما ي�صم��ى باالقت�صاد 
احلر بداأت احلكومة بتعظيم املوارد االقت�صادية 
وقطاعاته��ا واالنط��الق با�صرتاتيجي��ة تطوي��ر 
القطاع اخلا�ص حتى يكون رائدا يف قيادة دفة 

االقت�صاد الوطني وطرح انتاجياته بجدارة . 
 وق��ال املتح��دث با�ص��م وزارة التخطي��ط عب��د 
الزه��رة الهن��داوي  يف ت�رصي��ح �صحفي خ�ص 
الت��ي  اال�صرتاتيجي��ة  اإن     :  ) ) اجلورن��ال  ب��ه 
انطل��ق العمل بها ته��دف اىل  , م�صاركة القطاع 
اخلا���ص يف البن��اء التنم��وي , اذ كان��ت هناك 
ا�صرتاتيجي��ات �صابق��ة للحكوم��ات املتعاقب��ة 
لكنه��ا مل تفّع��ل دور القط��اع اخلا���ص ب�صب��ب 
هيمنة القطاع العام عل��ى التنمية االقت�صادية 
ووج��ود اط��راف �صيا�صي��ة مل تفع��ل م�صارك��ة 

القطاع اخلا�ص 
القط��اع  تفعي��ل  ا�صرتاتيجي��ة  ان    : وا�ص��اف   
اخلا���ص كانت نتيجة عق��د اجتماعات حقيقية 
ومتع��ددة من خرباء ومتخ�ص�ص��ن من القطاع 
يف  دولي��ن  خ��رباء  اىل  باال�صاف��ة  اخلا���ص 
الربنامح االمنائي ل��المم املتحدة و باال�صافة 
م��ن  للكث��ر  اال�صرتاتيجي��ة   ه��ذه  �ص��م  اىل 
ال�صخ�صيات الر�صمية ومت ت�صكيل  جلنة برئا�صة 
وزي��ر التخطي��ط وقد قدم��ت ال��روؤى  لعمل تلك 

اال�صرتاتيجية م�صتوحاة من القطاع اخلا�ص .
وتاب��ع الهنداوي :  ان تنفي��ذ تلك اال�صرتاتيجية 
يب��داأ من  �صن��ة 2018   و يتم على �صكل مراحل 
وخط��وات و�ص��وال اىل املرحلة االخ��رة , ويف 
ع��ام 2022 -  2030  تك��ون املرحلة النهاية 
والتحول اىل اقت�صاد ال�ص��وق والقطاع اخلا�ص 
, واعطاء قي��ادة التنمية من للقط��اع العام اىل 
القط��اع اخلا���ص وب�صكل تدريج��ي حتى يكون 
�رصي��كا فعاال ,  الفت��ا النظر اىل ان  هناك دعما  
لفت��ح املجال امام القط��اع اخلا�ص النه  ميلك 
امكانيات وطاق��ات جيدة ت�صمن جناح العجلة 

االقت�صادية  
وا�ص��ار الهن��داوي اىل :  ان ا�صرتاتيجية التنمية 
االقت�صادي��ة وتفعي��ل عم��ل القط��اع اخلا���ص 
وباالخ���ص القطاع��ات ال�صناعي��ة والزراعي��ة 

وال�صياحي��ة  يجب ان تكون من خالل امل�صاريع 
اال�صتثماري��ة للقطاع اخلا���ص وب�رصف النظر 
ع��ن حتدي��د اي قطاع  , الفت��ا االنتب��اه اىل ان 
او   2010 لع��ام  اخلم�صي��ة  التنموي��ة  اخلط��ة  
2016  ق��د اعط��ت م�صاح��ة للقط��اع اخلا���ص 
ولك��ن الظ��روف املادية العامة للبل��د ودخولنا 
يف االزم��ة املالية وحالة التق�ص��ف اوقف عمل 
القطاع اخلا�ص , مبينا ان جمل�ص الوزراء �صدق 
بالتنفي��ذ عل��ى اال�صرتاتيجية وه��ذا مايعطيها 

قوة تنفيذية عك�ص اال�صرتاتيجيات ال�صابقة 
وقال الهنداوي :  ان  تلكوؤ القرو�ص من املحاور 
اال�صا�صي��ة يف اعادة البناء التنموي وباالخ�ص 
القرو���ص اال�صتثماري��ة  والتي تعط��ي ايرادات 
حقيقية للموازن��ة االحتادية , وتدعم االقت�صاد 
الوطن��ي  ق��د اعط��ت م�صاح��ة لكيفي��ة االف��ادة 
م��ن القرو���ص الداخلي��ة او من ال��دول االخرى 
وللربام��ج االقت�صادية حتى تك��ون خمرجاتها 

داعمة لالقت�صاد  التنموي . 
 م��ن جهته ق��ال الناطق با�ص��م وزارة ال�صناعة 
واملعادن عبد الواحد ال�صمري  يف حديث خ�ص 
به )اجلورن��ال ( :  اإن القطاع اخلا�ص يعد جزءا 

مكم��ال ل���رصكات  وزارة ال�صناع��ة واملع��ادن 
لكون��ه ج��زءا حيوي��ا  وي�صاه��م ويحاف��ظ على 
اقت�ص��اد البلد وحتري��ك العجل��ة االقت�صادية  , 
ووزارة ال�صناع��ة واملعادن , كانت لها  م�صرة 
جيدة يف  عق��د املومترات مع املتخ�ص�صن يف 

القطاعن اخلا�ص  والعام ,
واملنتج��ات  ال�صناع��ات   جم��ال  يف   

الوطنية   
 الفت��ا النظ��ر اىل ان القط��اع اخلا���ص  ق��د م��ر 
بتحدي��ات كثرة  وعل��ى ال�صلطت��ن الت�رصيعية 
والتنفيذي��ة تنفي��ذ الق��رارات الداعم��ة للقط��اع 

اخلا�ص 
واملع��ادن  ال�صناع��ة  وزارة  ان   : وا�ص��اف 
متتلك مديري��ة عامة لتنمي��ة ال�صناعة وترتبط 
وال�صغ��رة  املتو�صط��ة  امل�صاري��ع  با�صح��اب 
وتق��در احلاجة الفعلية للم�صاريع من امل�صتقات 
النفطي��ة  واالم��وال , و يف ما يخ���ص القرو�ص 
يجب ان تك��ون هناك خط��وات حقيقية وهناك 
درا�ص��ات قدمت للجه��ات العليا للنظ��ر بها من 
خ��الل اع��ادة درا�ص��ة رب��ط امل���رصف العراقي 
ب��وزارة ال�صناعة ون�صتطيع ان نقدم احتياجات 

القطاع اخلا�ص  من القرو�ص.
وتاب��ع ال�صم��ري : ان وزارة ال�صناعة واملعادن 
له��ا ب�صم��ة  يف ان�ص��اء امل��دن ال�صناعي��ة يف 
املحافظ��ات وبغداد خللق بيئ��ة �صناعية  ,لكن 
الظروف املالية والتق�صف وقلة ال�صيولة املادية  
ادت اىل توق��ف العم��ل بتلك  امل��دن  ,  اذ يوجد 
لدين��ا  مدين��ة �صناعي��ة يف حمافظ��ة ذي ق��ار 
بن�ص��ب اجن��از ت�ص��ل اىل 80% % ويف  حمافظة 
الب�رصة اي�صا,  ويف جميع التخ�ص�صات لتفعيل 
امل�صاري��ع املتو�صط��ة وال�صغ��رة والغر�ص من 
اجنازها اعادة تفعيل ال�صناعة,  ويف الرمادي 
مدين��ة �صناعي��ة لك��ن مل ينج��ز منه��ا �ص��وى 
10% , م�ص��را اىل ان امل��دن ال�صناعية ُتعر�ص 
لال�صتثم��ار ووزارة ال�صناع��ة واملع��ادن  م��ن 
اولوياته��ا  توف��ر البيئة اال�صتثماري��ة واعادة 
�ص��ن القوان��ن للدف��ع بال�صناع��ة اىل االم��ام 
وخ�صو�ص��ا بع��د ع��ام 2003 ا�صبحن��ا �صوق��ا 
ا�صتهالكي��ا وال توجد لدين��ا اي �صناعة وانتاج 
حقيق��ي, ي�ص��ار اىل ان وزير التخطي��ط, �صلمان 
اجلميل��ي,  اعل��ن اإنط��الق العم��ل با�صرتاتيجية 

تطوير القطاع اخلا�ص العراقي 2030.

خ�صائر  ان  الدايني  علي  دي��اىل  حمافظة  جمل�ص  رئي�ص  اك��د 
املحافظة ب�صبب كمرك ال�صفرة جتاوزت ال�20 مليار دينار, يف 

حن ا�صار اىل ان كمرك ال�صفرة ا�صبح م�صدراً للم�صاكل
وقال الدايني يف حديث �صحفي : ان خ�صائر دياىل ب�صبب كمرك 
دينار  مليار  ال���20  جت��اوزت  ب عقوبة(  �صمايل  كم   75( ال�صفرة 
واملتمثلة باال�رصار الكبرة التي حلقت مبنظومة طريق بغداد- 
االخرى  الربية  الطرق  عن  ناهيك  املحافظة  مبدن  املار  كركوك 
التي ي�صلكها �صائقو ال�صاحنات باجتاه العا�صمة بغداد عرب طريق 

بعقوبة القدمي او الطريق ال�صياحي باجتاه النهروان 
اي  لنا  ولي�ص  احتادي  �صاأن  ال�صفرة  كمرك  ان  الدايني  وا�صاف 
�صالحيات لال�رصاف او الرقابة عليه, الفتا النظر اىل ان الكمرك 
زج  يحاول  من  وهناك  للم�صاكل  م�صدر  اىل  ان�صائه  منذ  حتول 
جمل�ص دياىل به وال�صاق التهم الباطلة لال�صاءة او حماولة خداع 
الراأي العام من اجل ابعاد االنظار عن حقيقة ال�صلبيات املوجودة 
يف الكمرك ومن هي اجلهات املق�رصة يف اداء واجباتها, وتابع 
وجود  من  �صي  اي  ت�صتفد  مل  املحافظة  ان  دياىل  جمل�ص  رئي�ص 
الكمرك �صمن حدودها االدارية, م�صرا اىل ان جمل�ص دياىل طالب 
ال�صلبيات  كل  النهاء  بالتدخل  املركزية  احلكومة  متكرر  ب�صكل 
املوجودة يف الكمرك النها بداأت تخلق م�صاكل كبرة يف دياىل 

نحن يف غنى عنها
وان�صئ كمرك ال�صفرة �صمال ناحية العظيم �صمن حدود حمافظة 
دياىل من اجل جباية الر�صوم على الب�صائع امل�صتوردة القادمة 

باجتاه العا�صمة بغداد.
واأتخذ جمل�ص حمافظة دياىل قرارات عاجلة ملعاجلة ملف كمرك 

ال�صفرة �صمايل بعقوبة اأبرزها اإلغاء �صاحات وقوف ال�صاحنات.
ت�رصيح   يف  دياىل  حمافظة  جمل�ص  رئي�ص  الدايني  علي  وقال   
�صحفي : اإن اجتماعا مو�صعا عقد مع ممثل رئي�ص الوزراء والهيئة 
ال�صفرة  كمرك  يف  الراهنة  االأو�صاع  ملناق�صة  للكمارك  العامة 

واالعت�صامات ال�صلمية ل�صائقي ال�صاحنات منذ اأيام
واأ�صاف اأن االجتماع متخ�صت عنه قرارات مهمة 

اأبرزها اإلغاء �صامل لكل �صاحات 
وق����������������وف 

للكمرك  ال�صاحنات  تدفق  وتنظيم  ال�صفرة  كمرك  يف  ال�صاحنات 
الو�صطى  املنطقة  كمرك  مع  بالتن�صيق  منظمة  اآلية  خالل  من 
االجتماع  اأن  اىل  واأ�صار   , الكمرك  يف  العاملة  املالكات  وزيادة 
من  ليال  التجوال  حظر  لرفع  االأمنية  املوؤ�ص�صة  خماطبة  ت�صمن 
قرارات  ان  مو�صحا   , بغداد  اىل  التجارية  ال�صاحنات  تدفق  اأجل 
�صائقي  واعت�صامات  لتظاهرات  ا�صتجابة  ج��اءت  االجتماع 
ال�صاحنات امل�صتمرة منذ اأيام, وكان عدد من �صائقي ال�صاحنات 
خرجوا يف تظاهرات �صلمية يف اربع مدن داخل دياىل للمطالبة 
ال�صفرة باال�صافة  مبعاجلة �صاملة مللف اجلمارك ومنها كمرك 
اىل التجاوزات يف بع�ص ال�صيطرات , و�صكا الع�رصات من ا�صحاب 
االبتزاز  وعمليات  التعامل  �صوء  من  �صابق  وقت  يف  ال�صاحنات, 
مدينة  �صمايل  ال�صفرة,  جمرك  نقطة  يف  لها  يتعر�صون  التي 
تلك  على  القائمن  ان  واك��دوا  دي��اىل  حمافظة  مركز  بعقوبة, 
النقطة يطالبون ال�صائقن مببالغ ت�صل اىل 1000 دوالر, لغر�ص 
ال�صماح لهم بعبور �صياراتهم او االنتظار يف ال�صحراء الكرث من 
ع�رصة ايام, ويف حن اكدوا ار�صال املمتنعن عن التعامل بهكذا 
�صياقات اىل ابو غريب برفقة قوة من اجلي�ص, حذر متخ�ص�صون 
ف�صح  يف  واثرها  االج��راءات  تلك  خطورة  من  االمني  ال�صان  يف 
"مبالغ  ال�صيارات املفخخة اىل املحافظة مقابل  املجال لدخول 
هنالك  اإن   علي   حممد  با�صم  ال�صاحنة  �صائق  وق��ال    , مالية 
عمليات م�صاومة وا�صاليب ابتزاز نتعر�ص لها ب�صكل م�صتمر من 
قبل موظفي الكمارك, يف نقطة كمرك ال�صفرة, )70 كم  �صمايل 
اىل  ي�صل  مبلغ مايل  بدفع  تتمثل يف مطالبتنا  بعقوبة(,  مدينة 
نحو 1000 دوالر حتى ن�صتطيع املرور عرب تلك النقطة, وبخالفه 
�صنجرب على البقاء الكرث من ع�رصة ايام يف �صاحه ترابية, قرب 
ذلك املوقع , بدوره ا�صار ال�صائق �صالم ابو نور, اىل اأن  ال�صاحة 
ت�صل  التي  االنتظار  مدة  خالل  ال�صاحنات,  لوقوف  املخ�ص�صة 

اىل ع�رصة ايام, تقع يف �صحراء قاحلة, غر خمدومة 
الي  عر�صة  يجلعنا  ما  وهو  امنيًا, 

ارهابية  هجمات 

قد ت�صتهدف ارتال ال�صيارات يف ذلك املكان , مطالبًا يف الوقت 
الب�صائع  على  الكمارك  مبالغ  با�صتيفاء  اجلمارك  "هيئة  ذاته 
اغلب  لكون  غريب  ابي  يف  ولي�ص  ال�صفرة  منطقة  يف  االجنية 
املواد  ال�صيما  ايام  البقاء الكرث من ع�رصة  ب�صب  تتلف  الب�صائع 
الغذائية , ويف ال�صياق ذاته لفت ال�صائق مهند ابراهيم النظر, اىل 
اأن  ال�صائقن الذين ميتنعون عن دفع تلك املبالغ, يتم ار�صالهم 
اىل منطقة ابوغريب, غربي بغداد, برفقة قوة من اجلي�ص, ليجري 
اطالق  ليتم  مالية  مبالغ  اعطائهم  مقابل  معهم  التن�صيق  بعدها 
اىل  ارجاعنا  اىل  احلاجة  دون  باملرور,  لهم  وال�صماح  �رصاحهم 

نقطة كمارك ال�صفرة 
من جانبه, اكد مدير اعالم الفرقة اخلام�صة يف اجلي�ص العراقي, 
الفرقة  مهام  اأن   �صحفي  حديث   يف  التميمي,  حممد  العقيد 
كركوك  بن  ما  الواقع  الطريق  حماية  يف  ينح�رص  اخلام�صة 
الكمركي  املنفذ  فيها  يقع  التي  ال�صفرة,  منطقة  ال�صيما  ودياىل 
تدقيق  بعمليات  يقومون  االمنية,  عنا�رصنا  اأن  اإىل  م�صراً   ,
�صمن  الواقعة  التفتي�ص  نقاط  عرب  والكبرة  ال�صغرة  املركبات 
مناطق عمليات الفرقة ,  نافيًا ان يكون هنالك اي عمل م�صرتك 
مع كمرك ال�صفرة, يف �صياق مت�صل قال املحلل االمني حممود 
مقابل  ال�صفرة  كمرك  نقطة  عرب  ال�صاحنات  دخول  ان  الطائي, 
مبالغ مادية من دون خ�صوعها لعمليات تفتي�ص, �صيوؤثر ب�صكل 
االرهابية  العنا�رص  دخول  ي�صهل  ما  االمني,  الو�صع  يف  �صلبي 
النظر اىل ان املنطقة  , الفتًا  وال�صيارات املفخخة اىل املحافظة 
املخ�ص�صة حلجز ال�صيارات, تخلو من احلماية الالزمة لتاأمينها, 

الدين  و�صالح  دي��اىل  بن  الفا�صل  احلد  انها  ال�صيما 
وجتاور منطقه مطيبيجة التي مازالت 

ت�صكل خطراً امنيًا.
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هبط النفط من جديد لت�صجل اأ�صعاره 
اأدن��ى م�صت��وى يف ثالث��ة اأ�صه��ر مع 
ا�صتم��رار تخ��ارج امل�صتثمري��ن م��ن 
مراك��ز ت�صتند اإىل توقع��ات بارتفاع 
اخلام بفعل املخ��اوف من اأن تكون 
تخفي�ص��ات االإنت��اج الت��ي قادته��ا 
اأوب��ك مل تقل�ص بعد تخمة االإمدادات 

يف االأ�صواق العاملية.
وانخف�ص اخلام االأمركي 79 �صنتا 
اأو ما يعادل 1.6 باملئة اإىل 48.49 
دوالراً للربمي��ل يف الت�صوي��ة بينم��ا 
ن��زل خ��ام القيا���ص العامل��ي مزيج 
برن��ت 82 �صنت��ا اأو 1.6 باملئة اإىل 

51.37 دوالراً للربميل

قال��ت وزارة اخلزان��ة االأمركي��ة اإن 
احلكوم��ة �صجلت عج��زا يف املوازنة 
بل��غ 192 ملي��ار دوالر يف فرباي��ر 
�صباط مع ارتفاع النفقات كثرا عن 
االإي��رادات , وبح�صب بي��ان املوازنة 
ال�صه��ري ل��وزارة اخلزان��ة بل��غ عجز 
يف  دوالر  ملي��ار   193 املوازن��ة 
فرباي��ر �صب��اط 2016 , وبلغ العجز 
من��ذ بداي��ة 2017 اإىل ي��وم اجلمعة 
املا�ص��ي  349 مليار دوالر مقارنة 
امل��دة  يف  دوالر  ملي��ار   353 م��ع 

ذاتها من ال�صنة املالية 2016 

ارتفع��ت االأ�صه��م االأمركي��ة  بعد اأن 
اأ�ص��ار تقري��ر ق��وي ح��ول الوظائف 
متان��ة  اإىل  املتح��دة  الوالي��ات  يف 
االقت�صاد االأمركي ودعم التوقعات 
االحتياط��ي  جمل���ص  يرف��ع  ب��اأن 
املرك��زي  )البن��ك  االحت��ادي 
االأمرك��ي( اأ�صعار الفائ��دة االأ�صبوع 
اأح��دث  اإىل  وا�صتن��ادا    . املقب��ل  
املوؤ���رص  ارتف��ع  متواف��رة  بيان��ات 
داو جون��ز ال�صناع��ي 45.82 نقطة 
اإىل  باملئ��ة   0.22 يع��ادل  م��ا  اأو 
نقط��ة يف حن �صعد   20904.01
املوؤ���رص �صتان��درد اآن��د ب��ورز 500 
بواق��ع 7.85 نقطة اأو 0.33 باملئة 
واملوؤ���رص  نقط��ة   2372.72 اإىل 
نا�ص��داك املجم��ع 22.92 نقط��ة اأو 
5861.73 نقطة  اإىل  0.39 باملئة 

ابتزاز وخسائر مالية.. 

كمرك الصفرة تحت أنظار الحكومة.. أزمة مستمرة من دون حلول

مجلس الوزراء يصدق عليها بالتنفيذ 

انطالق استراتيجية تطوير القطاع الخاص باتجاه التحول إلى اقتصاد السوق 

ريعية االقت�صاد الوطني 
واعتماده بالكامل على النفط 

يف تغطية االحتياجيات 
اال�صا�صية للبلد , يف كل 

قطاعاته  جعل االقت�صاد 
الوطني اقت�صادا مهزوزا 

خ�صو�صا بعد هبوط 
اال�صعار العاملية للنفط 

ودخول البالد يف ازمة مالية 
وحالة تق�صف , منذ �صنتني 

وحتى االن ,  باال�صافة اىل 
تغطيات النفقات الع�صكرية 

يف مواجهة تنظيم داع�ش 
االرهابي .

بغداد – متابعة 

بغداد – فادية حكمت 

بغداد ــ متابعة

المــواد

المــواد

الغذائية

اإلنشائية

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

1500
1250
1000
2000
2500
1750
2500
3000
2000
2000
5500

470000

450000

440000

470000

510000

250000

500000

500000

157000

160000

170000

70000

150000

25000

210000

250000

50000

15000

11500

20000

4300

حركة 
الطائرات

FZ211 IA966QR458IF762 Z4100 RJ810IA244IA124 ABY368 TK1202IA124IRA3427 IA152 IA948IA102IA918
دبي القاهرةالبحرين-نجفسليمانية باكودبيعمان الشارقه طهراندوحهاسطنبول اربيل سلميانيةدبيستوكهولماربيل

الرحلة 

المدينة

09:50 15:0015:30 15:00 12:3010:0017:00 16:30 10:3016:1015:45 10:00 11:1511:0010:0015:00 وقت المغادرة

09:15 12:0015:1013:00 14:00 11:0009:0009:00 15:50 09:009:0013:30 09:30 11:0000:1012:00 وقت القدوم

ّ


