
اعلنت ال�رشكة العامة لت�صنيع احلبوب بوزارة التجارة، 
الثالث��اء، عن ر�صدها 193 خمالفة للمطاحن والوكالء 

والناقلني خالل �صهر �صباط املا�صي.
وق��ال مدير ع��ام ال�رشكة طه يا�ص��ني يف بيان �صحفي، 
اإن "ال�رشك��ة كثف��ت م��ن ن�ص��اط جلانه��ا الرقابي��ة منذ 
اط��الق جتهيز ح�ص��ة �صهر �صباط"، مبين��ا اأن "اجلوالت 
التفتي�صي��ة متخ�صت ع��ن التي نفذتها اللج��ان الرقابية 
30 خمالف��ة للمطاح��ن و148  امل�صرتك��ة ع��ن ر�ص��د 
خمالف��ة ل��وكالء الطحني فيم��ا ا�رشت تل��ك اللجان 15 

خمالفة للناقلني".
واأ�صاف يا�صني، اأن "جلان رقابة املخابز واالفران نفذت 
245 زي��ارة للمخاب��ز واالفران نت��ج عنها ر�صد 118 
خمالفة تتعل��ق با�صتخدام الوقود املخال��ف للتعليمات 
والنظاف��ة العام��ة"، م�ص��را اإىل اأنه��ا "احيل��ت جمي��ع 
املخالفات اخلا�ص��ة باملطاحن والوكالء والناقلني اىل 
االق�ص��ام واللجان التحقيقية املخت�ص��ة التخاذ االجراء 
املنا�صب بحقها فيما احيلت خمالفات املخابز واالفران 
اىل الق�ص��م القان��وين". وب��ني، اأن "اجم��ايل الغرام��ات 
املفرو�ص��ة على املطاحن خ��الل �صهر �صب��اط املا�صي 
ب�صب��ب ارتكابها للمخالفات النوعي��ة وغر النوعية بلغ 
)159054500( مائة وت�صعة وخم�صون مليون واربعة 

وخم�صني الف وخم�صمئة دينار".

اعلنت املحكم��ة الكمركية الو�صط��ى، الثالثاء، عن رفد 
خزين��ة الدول��ة باأك��ر م��ن مليار دين��ار خ��الل العام 
املا�ص��ي جراء تغ��رمي املخالف��ني والتعوي���ض املدين 
الإدارة الكم��ارك. وق��ال قا�ص��ي املحكم��ة الكمركي��ة 
للمنطق��ة الو�صط��ى �صت��ار ورور يف بي��ان �صحف��ي، اإن 
"املحكم��ة ا�صتح�صلت عام 2016 نحو مليار ون�صف 

املليار دينار عراقي".
االإي��رادات  االأم��وال متث��ل  "ه��ذه  اأن  ورور،  واأ�ص��اف 
امل�صتح�صل��ة من الغرام��ات املفرو�صة على املخالفني 
لتعليم��ات قان��ون الكم��ارك ومبال��غ التعوي�ض املدين 
الإدارة الكمارك". يذك��ر اأن املحكمة الكمركية للمنطقة 
الو�صطى تتوىل النظر يف دعاوى ثماين حمافظات هي؛ 
بغداد، بابل، كرب��الء، النجف، الديوانية، وا�صط، دياىل، 

و�صالح الدين.
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ياأت��ي ذل��ك بع��د خم�صة اأي��ام م��ن اإعالن املئ��ات من 
�صائق��ي ال�صاحنات يف حمافظة دي��اىل، بدء اعت�صام 
مفت��وح وا���رشاب ع��ن العم��ل احتجاجًا عل��ى فر�ض 
جباي��ات "غ��ر قانوني��ة" و�صفوه��ا ب�"االأت��اوات"، 
وفيم��ا ا�صرتطوا انه��اء اعت�صامه��م بتلبي��ة مطالبهم 
واإنهاء عمليات االبت��زاز التي يتعر�صون لها يف منفذ 
ال�صف��رة، هّددوا باقتحام كمارك ال�صفرة خالل ال�72 

�صاعة املقبلة يف حال عدم اال�صتجابة  لهم.
 وق��ال رئي�ض جمل�ض حمافظة دياىل علي الدايني  يف 
موؤمت��ر �صحف��ي ُعق��د يف جمل�ض املحافظ��ة ،بح�صور 
)18( ع�ص��واً، وقيادات املحافظة االمنية، اإن "جمل�ض 
املحافظ��ة اتخ��ذ ق��رارات مهم��ة منه��ا انه��اء ر�صوم 
اجلباي��ة التنظيمية والر�ص��وم املفرو�صة على عجالت 
احلم��ل املحملة باملواد املقلعي��ة لديوانه"، م�صراً اإىل 
"الغ��اء جميع ال�صيط��رات الغر ر�صمي��ة على الطريق 

العام الرابط بني املحافظة واملنافذ احلدودية".
ودع��ا الداين��ي اجله��ات االأمني��ة اإىل "االيع��از لهيئة 
احل�صد ال�صعبي باإلغاء ال�صيطرات التابعة لها وحتويلها 
اىل مفارز مرابطة لعدم قطع الطريق العام الرابط بني 
املحافظ��ة واملنافذ احلدودية ورفع حظر التجوال عن 
مرور ال�صاحنات احلمل ما عدا اوقات الذروة"، مطالبًا 
ب�"ابع��اد جمي��ع املظاهر املدنية امل�صلح��ة املجاورة 
)ال�صف��رة(  الكمرك��ي  واملكت��ب  احلدودي��ة  للمناف��ذ 
والتحقي��ق م��ن قب��ل اجله��ات االمنية باملبال��غ التي 
جُتبى من ال�صواق خارج ال�صوابط القانونية وحما�صبة 
املق�رشين واعتقالهم واحالتهم اىل اجلهات املخت�صة 

بعد ا�صدار هذا القرار".  
واأك��د رئي�ض جمل���ض املحافظة، اأن��ه "مت ت�صكيل جلنة 
م�صرتك��ة من جمل���ض املحافظة وديوانه��ا"، مبينًا اأن 
اإزالة التجاوزات التي تعيق  "مهمة االأجهزة االأمني��ة 
عم��ل الكم��ارك باملناف��ذ احلدوي��ة، ومن��ع اجلبايات 
يف الط��رق الرئي�صي��ة م��ن مدخل حمافظ��ة دياىل اىل 
حمافظ��ة بغداد، ف�صاًل عن غلق جمي��ع ال�صاحات غر 

الر�صمية والطرق الني�صمية".  
ولف��ت الداين��ي اإىل "ت�صوي��ت احلكوم��ة املحلية على 
جتهيز املكتب الكمركي بكهرباء الطوارئ، وتخ�صي�ض 
مبالغ مالية من اجل تو�صيع ال�صوارع الرئي�صية للمنفذ 

ومعاجلة التخ�صف��ات واال�رشار احلا�صلة بها وجتهيز 
كرفان��ات ون�ص��ب كام��رات مراقب��ة مبحي��ط مكت��ب 
الكم��رك وتعديل �صاحات الأ�صتيع��اب الزخم احلا�صل، 
واع��ادة �صيان��ة املح��والت الكهربائية"، موؤك��داً اأنه 
"الب��د من  دع��م القيادات االمنية و توفر قوة امنية 
خا�ص��ة ب�صاح��ات الكم��رك و حتدي��د ف��رتة 30 يوما 

للمبا�رشة بتنفيذ هذه القرارات".
ويف م��ا يتعل��ق ب�ص��اأن ملف��ات الف�ص��اد يف املناف��ذ 
الكمركي��ة، رد جمل�ض املحافظ��ة، اإن "جميع اجراءاته 

قانونية وما اأُثر هو جمرد ت�صهر اعالمي". 
وكانت ع�ص��و جمل�ض حمافظة دي��اىل، اأ�صماء كمب�ض، 
اأعلن��ت االأح��د، رفعه��ا دع��وى ق�صائي��ة �ص��د رئي���ض 
احلكوم��ة املحلي��ة واللجن��ة امل�رشف��ة عل��ى توقي��ع 
ا�صتثم��ار �صاح��ة وق��وف ال�صي��ارات مبنف��ذ ال�صف��رة 
الكمرك��ي �صم��ال مدينة بعقوب��ة، م�ص��رة اإىل ارتفاع 
"ملح��وظ" يف ا�صع��ار امل��واد اال�صتهالكي��ة، نتيج��ة 

ا�رشاب �صائقي ال�صاحنات يف املنفذ الكمركي.

اأعل��ن ممث��ل دي��اىل يف هيئ��ة احل�ص��د ال�صعب��ي ع��دي 
وج��ود  ع��ن   ،2016 مت��وز   27 االأربع��اء  اخل��دران، 
عملي��ات ف�ص��اد كب��رة يف نقط��ة ال�صف��رة الكمركي��ة 
عل��ى الطري��ق ب��ني بغ��داد – كرك��وك ي�صيط��ر عليه��ا 
ق��ادة امنيون وجهات متنفذة، وفيم��ا بنّي اأن املبالغ 
املتوقع��ة من النقطة ت�صل اىل نحو 400 مليار دينار 
مل تت�صلمه��ا احلكومت��ان املحلية واالحتادي��ة، اكد اأن 
النقطة توؤجر يف ال�صاعة الواحدة مببلغ 30 األف دوالر 

لل�صاعة.
ك�صفت جلنة االأمن والدفاع يف جمل�ض النواب العراقي، 
االأح��د 23 اآب 2016، ع��ن خ�صارة الع��راق 5 ماليني 
دوالر يومي��ا ب�صب��ب الف�ص��اد امل�صت���رشي يف موق��ع 
ال�صف��رة الكمرك��ي بناحي��ة العظي��م، �صم��ال دي��اىل، 
وفيم��ا اتهم��ت العامل��ني يف املوقع ب�"ت�صهي��ل ت�صلل 
االإرهابيني واملفخخات" للمحافظة ومنها اإىل بغداد، 
اأك��دت ت�صكي��ل اجله��ات االأمني��ة جلن��ة للتحقي��ق مبا 

يجري يف املوقع.

اأعلن��ت هيئ��ة االن��واء اجلوي��ة، الثالثاء، ع��ن ارتفاع 
درج��ات احلرارة خ��الل االيام املقبل��ة، فيما �صي�صهد 

يوم ال�صبت املقبل ت�صاقط امطار خفيفة.
وقال��ت الهيئة يف بيان �صحف��ي، ان "اأمتداد املرتفع 
جوي القادم من تركي��ا �صي�صتمر تاأثره لليوم ليكون 

الطق���ض يف ملناط��ق كاف��ة �صح��وا درج��ات احلرارة 
مقارب��ة يف املنطقت��ني ال�صمالية والو�صط��ى وترتفع 
الي��وم  ب�ص��ع درج��ات يف املنطق��ة اجلنوبي��ة ع��ن 
ال�صاب��ق"، مبينة ان "درجة احلرارة العظمى املتوقعة 

يف مدينة بغداد �صتبلغ 26 م°".
وا�صافت الهيئة انه "ال يتوقع حدوث تغر يف احلالة 
اجلوية ليوم غد اخلمي�ض عن اليوم ال�صابق عدا ارتفاع 

قلي��ل يف درج��ات احل��رارة يف املنطقت��ني ال�صمالية 
والو�صط��ى"، م�ص��را "تاأث��ر املرتف��ع اجل��وي القادم 
م��ن تركيا �صي�صعف تاأثره يوم اجلمعة لتقدم امتداد 
منخف���ض جوي من البحر االحم��ر ليكون الطق�ض يف 
املناط��ق كافة �صحوا، فيما �صرتتفع درجات احلرارة 
قلي��ال عن اليوم ال�صاب��ق".  وتابعت الهيئة ان "البالد 
�صتتاأث��ر ي��وم ال�صب��ت باملنخف�ض اجل��وي الناجت من 

اندم��اج املنخف�صني اجلويني االول من البحر االحمر 
والثاين من البحر املتو�صط ليكون الطق�ض يف املنطقة 
ال�صمالية غائم م�صحوب بت�صاقط امطار خفيفة، فيما 
�صيك��ون الطق���ض يف املنطقتني الو�صط��ى واجلنوبية 
غائ��م جزئي يتح��ول تدريجي��ا اىل غائم م��ع فر�صة 
لت�صاق��ط امط��ار خفيف��ة خالل اللي��ل، فيم��ا �صتكون 

درجات احلرارة على العموم مقاربة لليوم ال�صابق".

خالفًا لحسابات العرض والطلب.. أسعار األلبسة تواصل التحليق عاليًا في األسواق البغدادية 
 يق��ول عب��د اهلل ، اإن "غ��الء اأ�صعار املالب�ض يف حم��ال الكرادة 
واملن�ص��ور و�ص��ارع فل�صط��ني، مازالت مرتفعة ج��دا، مع تدين 
اأ�صع��ار املالب�ض بن�صبة اأقل يف �ص��ارع اخليام وال�صوق العربي. 
وي�صي��ف " مع قل��ة الطلب على هذه املالب���ض و�صحة الزبائن، 

لكن االأ�صعار على حالها ". 
وتاب��ع عب��د اهلل " لي���ض �رشط��ا، اأن كل املالب���ض الغالية، ذات 
ج��ودة عالية، فهناك مالب�ض اأقل �صعرا واأكر جودة من غرها 
تفوقه��ا بال�صع��ر، كم��ا اأن ت�صمي��م بع�ض املالب���ض الغالية مل 
يع��د يتنا�ص��ب م��ع احلداثة. ويبني حمم��د، اأن��ه " عندما يذهب 
اإىل االأ�ص��واق يفاج��يء باالأ�صعار، يف وقت نزل��ت اأ�صعار معظم 
ال�صل��ع والعقارات وال�صيارات، يف حني مازالت اأ�صعار املالب�ض 
عل��ى حاله��ا، اأو زادت بن�صب��ة ) 10 � 20 ( باملئ��ة "، ويتاب��ع 
" الكث��ر من الطلبة على اأبواب تخرج ، ومن يريد اأن ي�صرتي 
بدل��ه ر�صمي��ة، م��ن الك��رادة اأو املن�ص��ور، فكله��ا غالي��ة جدا، 
ولي���ض هناك خ�صم، وال�صيم��ا لبع�ض ال�رشائ��ح". ويزيد " من 

ال���رشوري اأن تقوم الدولة باأحياء جترب��ة االأ�صواق املركزية، 
وعر���ض االألب�ص��ة الفاخ��رة الت��ي كان ينتجها معم��ل خياطة 
النج��ف لتناف���ض امل�صتورد، مع حتديث منتج��ات هذا املعمل، 
اأذواق خمتل��ف  وف��ق ت�صامي��م ومودي��الت حديث��ه تنا�ص��ب 
الفئات العمري��ة، كما اأن هذا االرتفاع يف اأ�صعار املالب�ض غر 
مفهوم��ة اأ�صبابه االأقت�صادية ". فيما يقول ح�صني، اأن " بع�ض 
الب�صاع��ة املعرو�ص��ة يف املح��ال التجاري��ة م�صت��وردة ومن 
م��اركات عاملية، وهو ما ي��رر اأ�صعارها العالي��ة، لكن لي�صت 
كل الب�صاع��ة من هذا ال�صنف، فالكثر من االألب�صة املعرو�صة 
متدني��ة املوا�صفات وعمره��ا االأ�صتهالكي حم��دود، ومع هذا 
جنده��ا غالية ". ويتابع " بع�ض امل��اركات مت تقليدها خارج 
وداخل البالد، ومت طرحها على اأنها املاركة االأ�صلية، وبنف�ض 
االأ�صعار، وه��و ماي�صتدعي اىل تدخل اجلهات املعنية للحد من 

الغ�ض التجاري ". 
وف��ى ذات ال�صياق، اأ�ص��ار عدد من التجار ف��ى ال�صوق املحلية، 
اىل اأن اأرتف��اع اأ�صعار املالب�ض خ��الل املو�صم اجلاري، مل يكن 
بداف��ع زيادة املك�صب املادي، واإمنا لتغطية ما ي�صمن بقائهم 

ف��ى ال�صوق، موؤكدين، اأنهم �رشحوا بع�ض العاملني لديهم لعدم 
قدرتهم على دفع املرتبات. ويقول عبد احل�صني / �صاحب حمل 
� حي املن�صور/ اأن " اأرتفاع االأ�صعار، عائد لغياب الت�صهيالت 
احلكومي��ة للتجار، م�صيف��ا " نحن نتحمل كل االأعباء من اأجل 
ا�صت��راد اأف�صل امل��اركات التي تهم ال�صب��اب ، والبع�ض يعتب 
علين��ا ويتهمن��ا باأ�صتغ��الل املواط��ن م��ن خ��الل رف��ع اأ�صعار 
الب�صائ��ع، اأال اأنه��م ال يعلم��ون اأن اأج��ور نق��ل الب�صائ��ع م��ن 
البل��دان التي تنتج املاركات العاملية مكلف جدا ". فيما يوؤكد 
حم�صن / بائع � الكرادة / اإن " هذه االأ�صعار حددتها ال�رشكات 
ولي���ض املح��ال، فبع�ض العم��الء ياأت��ون اإلينا ويعتق��دون اأن 
االأ�صع��ار رفعها اأ�صحاب املحال، لكنهم ال يعلمون اأن �رشكات 
املالب���ض ه��ي م��ن ترف��ع االأ�صع��ار ". م�ص��را اىل اأن اأ�صحاب 
املح��ال طلبوا من من��دوب التوزيع بال���رشك، تزويدنا بقوائم 
االأ�صع��ار حتى ال ياأتي اإلينا مواط��ن ويتهمنا بذلك، فاأ�صبحنا 
نطلعه على القائمة والبع�ض يقتنع، واالأخرون يرتكون املحل 
ويذهب��ون اإىل حم��ل اآخ��ر، ويج��د اأن االأ�صع��ار ثابت��ة. ويعل��ل 
اخلبر االقت�صادي د.الطي��ب عثمان / تدري�صي يف كلية اإدارة 

االإعم��ال � جامع��ة النهري��ن / ، اأرتفاع اأ�صع��ار املالب�ض اىل " 
انعكا�ص��ات الو�صع االأمن��ي، التي تت�صبب برف��ع االأ�صعار، ذلك 
اأن الت�صخ��م كمفهوم هو، كمية من النقود تطال كمية اقل من 
ال�صلع واخلدمات، ولذلك ن�صاهد ارتفاع لالأ�صعار، ولكن هذا يف 
الظ��روف الطبيعية، اأما الت�صخم يف العراق، فال�صبب با�صتراد 
ال�صلع، والأن اغلب اخلدمات املوجودة لدينا،هي م�صتوردة من 
اخلارج، فيكون اأرتفاع االأ�صعار مفرو�ض علينا من اخلارج ". 
واأو�ص��ح اأن "بع���ض االإج��راءات، كال�رشائ��ب والر�ص��وم التي 
تفر�ض على ال�صلع، تعد �صبب رئي�صي يف ارتفاع االأ�صعار، مبينا 
اأن الو�ص��ع االأمني املتدهور يوؤثر على عر�ض ال�صلع ونوعيتها 
والتلف و�صعوبة نقلها، وكلها توؤثر على �صيكولوجية املواطن 
البائ��ع من تاجر اجلمل��ة اإىل تاجر املف��رد ". واو�صح الباحث 
االأقت�ص��ادي اأن " �صع��ر ال�رشف ال��دوالر، وانخفا���ض قيمته، 
يوؤث��ر ب�صكل كبر على االأ�صت��راد والت�صدير، لذا يجب ان تكون 
هن��اك رقابة �صارمة، مع �صخ كمية من الدوالر تكفي حلاجة 
ال�ص��وق، اذ اأن عدم كفاية ما معرو�ض من الدوالر ي�صبب فجوة 

يف العر�ض والطلب.

بغدادـ احمد فائز

حمود توعز بتلبية االحتياجات الطبية والدوائية 
لدائرة صحة نينوى بصورة استثنائية

 حمالت رقابية على محال بيع المواد الغذائية 
وأفران الصمون الحجري في التاجي 

ديالى تلغي جباية الشاحنات وتدعو إلى إزالة السيطرات 

بغ��داد � �صعاد التميمي:  اوعزت وزي��رة ال�صحة والبيئة الدكتورة عديلة حمود 
ح�ص��ني خ��الل لقائها ال�صي��دالين احمد حميد مدي��ر ال�رشكة العام��ة لت�صويق 
االدوي��ة وامل�صتلزم��ات الطبية برف��د دائرة �صح��ة نينوى وب�ص��كل ا�صتثنائي 
وعاج��ل بحاجتها من االدوية وامل�صتلزمات الطبية ال�رشورية لدعم عمليات 
حتري��ر نينوى وتعزيز اخلدمات الوقائية والطبية والعالجية املقدمة للعوائل 
النازح��ة او العائ��دة من النزوح يف املناطق املح��ررة �صمن اجلهود املبذولة 
الأعم��ار وتاأهي��ل املوؤ�ص�صات ال�صحية يف املناطق الت��ي مت حتريرها من قبل 
القوات امل�صلحة واالأمنية. كما ناق�ض اللقاء الذي ح�رشه الوكيل الفني للوزارة 
الدكت��ور حازم اجلميلي متابعة توفر اجهزة الديلزة )غ�صل الكلية ( اىل دائرة 
�صح��ة نين��وى لتقدمي خدمات غ�صل الكلى يف م�صت�صف��ى التاأهيل الطبي حيث 
مت ان�ص��اء قاعة متخ�ص�صة الأجراء عمليات غ�صل الكلى . كما ناق�صت الدكتورة 
عديل��ة حمود مع مدي��ر عام دائ��رة امل�صاريع واخلدم��ات الهند�صية املهند�ض 
ثائ��ر جعفر عبا�ض �صب��ل اال�رشاع باإجناز م�صاري��ع امل�صت�صفيات الكرى �صعة 
400 �رشيرا والتي تقوم الوزارة باأن�صائها يف حمافظات الب�رشة وذي قار 
ومي�ص��ان وكربالء والنجف اال���رشف . وجرى خالل اللقاء التاأكيد على اهمية 
عقد اجتماع مع ال�رشكات الرتكية واالملانية املنفذة لتلك امل�صاريع للوقوف 
عل��ى العقب��ات واملعوق��ات الت��ي تعرت���ض اال���رشاع باإجن��از ه��ذه ال�رشوح 
ال�صحي��ة والت��ي ميثل اجنازه��ا نقلة نوعي��ة يف م�صتوى اخلدم��ات الوقائية 
والطبي��ة والعالجي��ة يف تل��ك املحافظات من خ��الل ايجاد احلل��ول العاجلة 
لتلك املعوقات ومبا ي�صهم يف ت�رشيع وتائر العمل وتنفيذ قرار جمل�ض الوزراء 

املرقم 228 الذي ن�ض على اكمال تلك امل�صاريع

بغ��داد � خا���ض : قام��ت �صعب��ة الرقاب��ة ال�صحي��ة يف قط��اع التاج��ي للرعاية 
ال�صحي��ة االأولية بحمل��ة �صحية على حمالت اإعداد و حت�ص��ر و تقدمي االأطعمة 
و امل�رشوب��ات ) املطاع��م ( ملتابعة ال�رشوط ال�صحي��ة يف منطقة التاجي وذلك 
ل�صم��ان و�صالمة املواطن .  مدير القطاع الدكتور حممد جا�صم العبيدي قال يف 
حدي��ث �صحفي،اإن احلملة �صمل��ت اأي�صا تبليغ �صاحب العالق��ة باإر�صال العمال 
للفح���ض الطبي للح�ص��ول على البطاق��ة ال�صحية و �صهادة الرتبي��ة ال�صحية و 
كذل��ك اأجراء حملة رقابي��ة �صحية على حمالت بيع اللح��وم و االألبان والبي�ض 
واملنتجات احليوانية باجلملة ) االأ�صواق ( ملتابعة ال�رشوط ال�صحية حيث لوحظ 
وج��ود مواد غر �صاحلة لال�صتهالك الب�رشي ) منتهية ال�صالحية ( و مت اإتالفها 
بطريق��ة احل��رق و مبح�رش اإت��الف ر�صمي و بح�ص��ور �صاحب العالق��ة . كما مت 
تبليغه باإر�صال العمال للفح�ض الطبي للح�صول على البطاقة ال�صحية و �صهادة 
الرتبي��ة ال�صحية ف�صال عن حملة على اأفران ال�صمون احلجري ملتابعة ال�رشوط 
ال�صحي��ة و التاأكي��د على �صاحب العالقة با�صتخدام النف��ط االأبي�ض يف العمل و 
ا�صتخ��دام مل��ح غذائي مدع��م باليود و مت تبليغ اأ�صح��اب املحالت املتجاوزة و 
الغ��ر جم��ازة ملراجعة ال�صعبة للح�ص��ول على االإجازة ال�صحي��ة ملحالتهم بعد 
اإكم��ال ال�رشوط ال�صحية الواجب توفرها يف املح��الت العامة وح�صب تعليمات 

قانون ال�صحة العامة رقم ٨٩ ل�صنة ١٩٨١ .

حقيبة 

بغداد ـ متابعة

بغداد ـ متابعة

ديالى ـ متابعة 

بغداد ـ متابعة

التجارة ترصد 193 مخالفة 
على المطاحن والوكالء 

والناقلين الشهر الماضي 

محكمة الكمارك ترفد خزينة 
الدولة بمليار ونصف العام الماضي

الطقس يسجل ارتفاعًا بدرجات الحرارة في األيام المقبلة

 بالرغم من حالة التق�شف، 
وتراجع رواتب املوظفني بف�شل 

الإ�شتقطاعات التي تفر�شها 
احلكومة بني احلني والأخر، 

وهو ما ينعك�س بال�شرورة على 
معدلت الطلب على �شوق املالب�س 
باأنواعها، لكن الالفت اأنها مازالت 
على اأ�شعارها الباهظة، ومل تهبط 

للتناغم مع األية العر�س والطلب 
التي حتكم اأ�شعار الب�شائع يف 

الأ�شوق عادة. 

اأعلنت احلكومة املحلية يف 
حمافظة دياىل، اُلثنني، 

ال�شتجابة ملطالب �شائقي 
ال�شاحنات املحتجني على 
ر�شوم اجلباية يف كمارك 

ال�شفرة �شمال بعقوبة، 
فيما اأ�شارت اإىل ف�شخ العقد 

املربم اخلا�س ب�شاحة 
وقوف ال�شيارات قرب املنفذ 

الكمركي.  


