
ق��ال املدي��ر الع��ام للرقاب��ة التجاري��ة يف وزارة التجارة 
ح�س��ن فرح��ان يف حدي��ث خا���ص ل���) اجلورن��ال ( اإن 
"ارتفاع اال�سعار يح�سل ب�سبب غياب القانون الذي كان 
ي�سمح لوزارة التجارة عن طريق جهاز الرقابة التدخل يف 
اال�س��واق ومراقب��ة وحما�سبة التجار فيم��ا اذا كان هناك 
ارتفاع فاح�ص يف اال�سعار ملختلف املواد الغذائية ومنها 

اللحوم احلمراء والبي�ساء على حد �سواء .
واأ�س��اف ان "قانون رقم 1 ل�سنة 80 املنظم لعمل اجلهاز 
الرقاب��ي يف وزارة التجارة ي�سع ت�سعرية على املواد ومن 
ث��م تكون تلك  ال�سلع واملنتجات يف �سوء العر�ص والطلب 
، الفت��ا النظ��ر اىل ان وزارة التج��ارة تعمت��د توفري املواد 
الغذذائي��ة والتي غالبا ما تكون حم��ط االرتفاع الفاح�ص 
لال�سعار والتي تثق��ل كاهل املواطن كمواد الطحن والرز 
والزي��ت . وتاب��ع فرح��ان: ان توف��ري تلك امل��واد من قبل 
وزارة التج��ارة ي�سمح بتواف��ر العر�ص على تلك املنتجات 
وال�سل��ع للم�ستهل��ك يف ال�سوق املحلية م��ا يوؤدي اىل قطع 
�سح��ة تل��ك امل��واد وزي��ادة ا�سعارها من 
قبل  بع�ص التجار، 

مبين��ا ان توف��ري امل��واد الغذائي��ة يحج��م م��ن ارتف��اع 
اال�سع��ار مب��ا يتان�سب مع طل��ب املواطن عل��ى البقوليات 
وامل�رشوب��ات  وااللبان والتم��ور واالرز والطحن والزيت 
ب�سب��ب خ�سو�سية ال�سهر الف�سي��ل ،  م�سريا اىل ان اجلهاز 
الرقابي مفعل جدا من خالل ام�ساكه املخازن التي تخرن 

التالف من املواد واملنتهي ال�سالحية .
وب��ن ان االدارة اال�سالحية تتبع نظ��ام العر�ص والطلب 
يف ال�س��وق وحتركه وتفعيل القان��ون الداعم لعمل اجلهاز 

الرقابي يف وزارة التجارة .
م��ن جهته قال ع�س��و حلنة االقت�س��اد واال�ستثمار حارث 
احلارث��ي يف حديث  خ�ص به  ال���) اجلورنال ( :اإن ارتفاع 
اال�سع��ار وقفزتها يف �سه��ر رم�سان ب�سب��ب ج�سع التجار 
وامل�ستوردي��ن واهماله��م التعالي��م االن�ساني��ة والدينية ، 
مبين��ا ان على احلكومة ان ت��وؤدي دورا حقيقيا يف فر�ص 
وال�سيطرة على اال�سعار ومنع ارتفاعها يف ال�سهر الف�سيل 

او اي منا�سبة اخرى.
واأ�ساف:  على احلكومة ان تدعم التجار يف ان يكون هناك 
تقليل لن�سب ال�رشائب ومن ثم تدعم خف�ص اال�سعار وعدم 
زيادتها وو�سولها اىل امل�ستهلك با�سعار مدعومة ، م�سريا 
اىل ان االنفت��اح عل��ى اال�ست��رياد الع�سوائي وع��دم وجود 
مراقب��ة حقيقي��ة لال�سعار ب�سب��ب �سع��ف القوانن وعدم 
تفعيله��ا وتنفيذه��ا من قب��ل ال�سلطة 
ي��ة  لتنفيذ ا

والت�رشيعية التي ال ميكنها معاجلة امل�ساكل االقت�سادية 
من دون ال�سلطة التنفيذية .

وتاب��ع احلارث��ي: ان  امل�ستقب��ل القري��ب �سي�سه��د ت�رشيع 
كان��ت  النيابي��ة  االقت�سادي��ة  اللج��ان  لك��ون  القوان��ن 
ت�س��ب اهتماماتها عل��ى القوانن امل�ستثم��رة واملقاولن 
وقوانن ���رشكات اال�ستثمار االجنبية واملحلية وبانتهاء 
ه��ذه املرحلة �سنب��داأ بالقوانن املفعل��ة واملنظمة لل�سوق 

املحلية .
و�سه��دت اال�س��واق يف مدين��ة النج��ف اال���رشف، ارتفاعا 
البقولي��ات  ال�سل��ع اال�سا�سي��ة م��ن  ا�سع��ار  ملحوظ��ا يف 
وال��رز والطحن والزيت وغريها مع حل��ول �سهر رم�سان 

املبارك، يف حن ظلت ا�سعار الفواكه واخل�سار ثابتة.
مواطن��ون يف املدينة املقد�سة التي تقع اىل )اجلنوب( من 
بغداد، ع��روا عن امتعا�سهم من ارتف��اع اال�سعار تزامنا 
م��ع حلول ال�سهر  الف�سيل، وا�سفن التجار الذين يرفعون 

اال�سعار بانهم ب�”اتباع داع�ص” .
التاج��ر حمم��د اخلاقاين اأك��د ل�»اجلورن��ال «، ان “ارتفاع 
ا�سعار املواد الغذائية �سببه ال�رشكات املوردة التي رفعت 

اال�سعار ومن ثم ي�سطر التاجر اىل رفعها مرة اخرى”.
م��ن جانب��ه طالب حمافظ النج��ف لوؤي اليا���رشي َالتجار 
بتخفي���ص ا�سع��ار امل��واد الغذائية خ��الل ال�سه��ر الكرمي، 
كا�سف��ا ع��ن ت�سكيل جل��ان خا�س��ة ملراقب��ة اال�سعار  يف 
اال�س��واق وحما�سب��ة املتالعب��ن فيها. يف ح��ن اكد احد 
كب��ار ا�سات��ذة احل��وزة العلمي��ة يف النج��ف ال�سيخ باقر 
ان   ،» ل�»اجلورن��ال  االي��رواين 
جعي��ة  ملر ا

الديني��ة يف النجف حرمت ا�ستغالل بع�ص التجار للفر�ص 
بغية التالعب باال�سعار واحتكار قوت النا�ص ، وا�سفا من 

يقوم بهذ االمر ب�”املتعاون مع العدو”
وت�سه��د ا�س��واق النج��ف �سنوي��ا ارتفاعا كب��ريا يف ا�سعار 
امل��واد الغذائي��ة اال�سا�سية مع قرب حل��ول �سهر رم�سان، 
وه��و ما يثق��ل كاهل املواط��ن الذي يتحمل اعب��اًء كبرية 
يف ظ��ل ارتفاع فوات��ري الكهرباء واملاء واج��ور املولدات 

االهلية وغريها .
وارتفع��ت اال�سع��ار يف حمافظ��ة ذي ق��ار كح��ال بقي��ة 
تغ��ريت  الت��ي  الغذائي��ة  امل��واد  ، وجلمي��ع  املحافظ��ات 

ا�سعارها، خ�سو�سا منتجات الرز والطحن والزيت
اللجن��ة االقت�سادي��ة يف جمل���ص حمافظة ذي ق��ار قالت 
ان��ه  ال توج��د قوان��ن وت�رشيعات مفعلة ميك��ن ان حتمي 
املواطن من ارتفاع اال�سعار مع قرب حلول �سهر رم�سان 

املبارك من كل عام
وذك��ر ع�س��و جمل�ص املحافظ��ة ،عط��ا الزامل��ي ، ان  هذا 
املل��ف يط��رح لل�سن��ة الرابعة عل��ى التوايل به��دف ايجاد 
رادع يكب��ح ت�ساعد اال�سعار من قبل الرملان او احلكومة 
االحتادي��ة ولكن م��ن دون جدوى ، م�س��ريا اىل ان  العراق 
ا�سب��ح �سوق��ا مفتوحة ولي�ص هناك جه��ة ت�سبط اال�سعار 
في��ه يف الوق��ت الذي ُركن في��ه قانونا حماي��ة امل�ستهلك 
ومكافح��ة االحتكار جانبا ومل يفعل اي منهما حتى االن 
عل��ى الرغم م��ن اقرارهما يف الع��ام 2010، واأ�ساف: اأن 
ارتفاع اال�سع��ار ب�سبب احلرية التي يتمتع بها التاجر يف 
التالع��ب باال�سع��ار خ�سو�سا م��ع حلول ال�سه��ر الف�سيل 
يف كل ع��ام وزيادة الطل��ب على ال�سلع وامل��واد الغذائية، 

مطالبا بو�سع حل الزمة اال�سعار .

بنحو 2000 سائح أسبوعيًا..
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مسؤول محلي في ديالى يحذر من "هالك" 
بساتين مملكة أشنونا

ح��ذر م�رشف الرافدين   م��ن وجود بع�ص �سعاف النفو���ص الذين يدعون 
بيعه��م اال�ستم��ارة اخلا�سة ب�سلفة ال�) 5 ( مالي��ن دينار ملوظفي وزارات 
الدول��ة ودوائره��ا. ودع��ا املكتب االعالم��ي للم�رشف يف بي��ان  �سحفي 
املوظف��ن الذي��ن يج��دون مث��ل هكذا ح��االت االب��الغ عنها ل��دى االدارة 
العامة للم�رشف .واأ�سار البيان اىل ان  اال�ستمارة توزع جمانا واأن عملية 
املنح تبداأ ب�سالحية دائرة املوظف الذي يروم احل�سول على ال�سلفة وذلك 
ع��ر قيام مدي��ر ح�ساباتها بتقدمي كتاب مرافق م��ع نظام رواتب موظفي 
الدائرة ليت�سلم ن�سخ��ة "�سيت" اال�ستمارات والتعهدات جمانا ليقوم بدوره 
با�ستن�ساخه��ا وتوزيعه��ا ب��ن موظفي دائرت��ه الراغب��ة يف مت�سية ال�سلف 

ملوظفيها. 

 اعلن��ت وزارة النف��ط امل�رشي��ة ت�سل��م اوىل �سحنات النف��ط العراقي مبوجب 
االتفاق الذي عقد بن البلدين يف ني�سان املا�سي.

وق��ال وزير النفط امل�رشي ط��ارق املال، اإن "ال�سحنة العراقية اأ�سبحت االآن 
يف معامل التكرير امل�رشية"، م�سريا اإىل اأن "بالده �ستتفق قريبا مع العراق 

على حتديد املوعد القادم لت�سليم ال�سحنة الثانية 
و�ستح�سل م�رش مبوجب االتفاق مع العراق على 12 مليون برميل من نفط 
الب�رشة ملدة عام، على اأن يتم توريد مليوين برميل كل �سهرين ب�رشوط دفع 
مي���رشة. يذكر ان، م�س��وؤوال وزارة النفط امل�رشية، قال يف 11 ايار اجلاري، 

اإن م�رش تتوقع و�سول اأول �سحنة نفط خام من العراق منت�سف اآيار.

اأعلن��ت وزارة االت�ساالت، ت�سغي��ل م�رشوع ربط ال��دور ال�سكنية يف حمافظات 
الب���رشة وذي ق��ار والنج��ف بالقابل��و ال�سوئ��ي ال��ذي يتم من خالل��ه جتهيز 
خدم��ات االنرتنت والهات��ف االأر�سي وا�ستقب��ال البث التلفزي��وين، واأكدت اأن 

امل�رشوع يف طور التو�سع لي�سمل تدريجيًا جميع املناطق واملحافظات.
وقال وزير االت�ساالت ح�سن كاظم الرا�سد يف حديث �سحفي اإن "الوزارة تعلن 
تد�سن م�رشوع )FTTH( الذي يعني ربط الدور ال�سكنية للمواطنن بالقابلو 
ال�سوئ��ي، وت�سم��ل اخلدم��ات الت��ي يوفرها امل���رشوع خدم��ة االنرتنت ب�رشع 
عالي��ة، وخدمة االت�ساالت عر الهاتف االأر�س��ي بال�سوت وال�سورة، وخدمة 
ا�ستقبال بث القنوات التلفزيونية، مبا فيها القنوات الريا�سية امل�سفرة"، مبينًا 
اأن "الب���رشة فيه��ا اأكرث م��ن 13 األف خط من هذا النوع تغط��ي مناطق القبلة 
وحي اجلامعة وحي اجلهاد وحي ال�سباط، ويف النجف لدينا �سبعة اآالف خط 

منجز، ويف ذي قار هناك اأربعة اآالف خط، منها 2800 خط منجز.

حذر رئي�ص جمل�ص ناحية بهرز يف حمافظة دياىل عبد املطلب ال�سامرائي، 
اأم���ص ال�سبت، م��ن "هالك" ب�سات��ن "مملكة ا�سنونا" ب�سب��ب اجلفاف الذي 
تعانيه بعد حتول نهر خري�سان املغذي اإىل ما ي�سبه "مكب نفايات"، داعيا 

اإىل خطة عمل عاجلة الإنقاذ الب�ساتن.
وق��ال ال�سامرائ��ي يف حديث �سحفي اإن  ب�ساتن ناحي��ة بهرز والتي تزيد 
م�ساحته��ا على 1000 دومن على �سفا الهالك ب�سبب اجلفاف القا�سي الذي 
تعاني��ه عقب حتول نه��ر خري�سان املغذي الرئي�سي له��ا اإىل ما ي�سبه مكب 

نفايات نتيجة قلة اإطالقات املياه وعدم وجود عمليات كري وتطهري له.
واأ�ساف ال�سامرائي، اأن  ب�ساتن بهرز والتي تعد االأقدم على م�ستوى دياىل 
ومتتد اإىل مملكة ا�سنونا التي برزت قبل ثالثة االف �سنة متثل م�سدر رزق 
مئات اال���رش، وفقدانها خ�سارة كبرية �ستزيد من مع��دالت الفقر والبطالة، 

مطالبًا ب�خطة عمل عاجلة الإنقاذ الب�ساتن وتاأمن م�سدر للمياه .

حقق امت��ام �سفقتن مل�رشيف باب��ل واملو�سل خالل 
اال�سب��وع  املالي��ة  ل��الأوراق  الع��راق  �س��وق  جل�س��ات 
املا�س��ي ارتفاعا يف حجم وقيم��ة التداول يف ال�سوق، 
يف وق��ت ارتفعت فيه��ا حجم ال���رشكات املتداولة اىل 

101 �رشكة
وقال املدير التنفيذي لل�سوق طه اأحمد عبد ال�سالم، يف 
بي��ان �سحف��ي : اإن �سوق العراق ل��الأوراق املالية نظم 
خ��الل اال�سب��وع املنته��ي يف 25 اأيار احل��ايل خم�ص 
جل�س��ات للت��داول يف ال�س��وق النظام��ي و)3( جل�سات 
يف ال�س��وق الثاين لي�سبح عدد ال���رشكات املدرجة يف 
ال�س��وق )101( �رشك��ة م�ساهمة بع��د اكتمال اجراءات 
ادراج ا�سه��م م���رشف  الب��الد اال�سالم��ي، منها )72( 

�رشك��ة مدرج��ة يف ال�س��وق النظام��ي و)29( �رشك��ة 
مدرجة يف ال�سوق الثاين

واأ�س��اف اأن ال�س��وق ت��داول خ��الل جل�س��ات اال�سبوع 
النظام��ي   ال�س��وق  )46( �رشك��ة يف  ا�سه��م  املا�س��ي 
و�رشك��ة واحدة يف ال�س��وق الثاين  يف حن اليزال عدد 
ال���رشكات املتوقفة عن التداول لع��دم التزامها بتقدمي 
االف�س��اح ال�سن��وي والف�سل��ي للهيئ��ة وال�س��وق )14( 

�رشكة
واأو�سح عبد ال�سالم اأن عدد اال�سهم املتداولة لالأ�سبوع 
املا�سي بلغ��ت )22( مليار �سهم مقابل  )5( مليارات 
�سهم لالأ�سبوع الذي قبله مرتفعة بن�سبة )332.16%( 
بينما بلغت قيم��ة اال�سهم املتداولة لالأ�سبوع املا�سي 
)9( ملي��ارات دينار مقاب��ل )4( مليار دينار لالأ�سبوع 

الذي قبله مرتفعة هي االخرى بن�سبة )129.28%(

اأم��ا موؤ�رش ال�س��وق ISX 60 فقد اقف��ل يف اآخر جل�سة 
م��ن اال�سب��وع املا�سي عل��ى )603.80( نقط مرتفعا 
بن�سب��ة )%1.06( ع��ن اغالق��ه لالأ�سب��وع ال��ذي قبله 

عندما اغلق على )597.49( نقطة
لال�سب��وع  املنف��ذة  ال�سفق��ات  لع��دد  وبالن�سب��ة 
املا�س��ي اأو�س��ح عب��د ال�س��الم اأنه��ا بلغ��ت )2575( 
�سفق��ة مقاب��ل )2171( �سفق��ة لالأ�سبوع ال��ذي قبله 
بينه��ا تنفي��ذ �سفقت��ن بل��غ ع��دد اال�سه��م املتداول��ة 
بلغ��ت  بقيم��ة  �سه��م  ملي��ار   )15.790( خاللهم��ا 
ا�سه��م  عل��ى  نف��ذت  دين��ار   )5.534.200.000(

م�رشف بابل وم�رشف املو�سل
وع��ن موؤ�رشات ت��داول امل�ستثمرين غ��ري العراقين يف 
�سوق العراق لالأوراق املالية اأكد عبد ال�سالم اأنه قد بلغ 
عدد اال�سه��م امل�سرتاة من امل�ستثمري��ن غري العراقين 

لالأ�سب��وع املا�سي )176( ملي��ون �سهم ، بقيمة بلغت 
)433( ملي��ون دينار من خالل تنفي��ذ )257( �سفقه 
على ا�سهم )7( �رشكات منخف�سة بن�سبة %79 قيا�سا 
باال�سب��وع الذي قبل��ه بينما بلغ ع��دد اال�سهم املباعة 
م��ن امل�ستثمري��ن غ��ري العراقي��ن لالأ�سب��وع املا�سي 
)1،143( ملي��ار �سه��م بقيم��ة بلغ��ت )910( ملي��ون 
دين��ار م��ن خ��الل تنفي��ذ )324( �سفق��ة عل��ى ا�سهم 
)9( ���رشكات لتنخف���ص ه��ي االخ��رى %60 قيا�س��ا 

باال�سبوع الذي قبله
واأ�س��ار عبد ال�سالم اىل اأن عدد اال�سهم املباعة من غري 
العراقي��ن لالأ�سبوع املا�س��ي ارتفعت بن�سبة )10%( 
قيا�س��ا باالأ�سبوع الذي قبله يف حن انخف�ست القيمة 
االجمالية لال�سهم املباعة من غري العراقين لالأ�سبوع 

املا�سي بن�سبة )%2( قيا�سا باالأ�سبوع الذي قبله  .

و�س��ل وزير ال�سناع��ة واملعادن حممد �سي��اع ال�سوداين، 
اإىل العا�سمة بغداد، بعد ختام زيارته اإىل دولة االإمارات، 
موؤكدا الرغبة اجلدية لتعزيز التعاون بن البلدين، وحتفيز 

امل�ستثمرين االإماراتين على العمل يف العراق. 
وذك��ر بيان لل��وزارة اإن  وزير ال�سناع��ة واملعادن حممد 
�سي��اع ال�س��وداين، و�س��ل اإىل بغ��داد  م��ع الوف��د الر�سمي 
املراف��ق ل��ه والذي �س��م رئي�ص هيئ��ة اال�ستثم��ار �سامي 
االعرج��ي وامل�ست�س��ار االقت�سادي لرئي���ص الوزراء كاظم 
احل�سن��ي وم�سوؤولن حكومي��ن ورجال اعم��ال عراقين 

بع��د زي��ارة ر�سمية اىل دول��ة االإمارات العربي��ة املتحدة 
ا�ستغرقت ثالثة اأيام 

ال�سناع��ة  وزارة  يف  والعالق��ات  االإع��الم  مدي��ر  وق��ال 
واملع��ادن لوؤي الوائلي، بح�سب البيان، اإن "الوزير والوفد 
املراف��ق له اأج��رى لق��اءات واجتماعات مكثف��ة مع عدد 
م��ن ال�سادة امل�سوؤول��ن يف دولة االإم��ارات يف مقدمتهم 
ال�سي��خ من�س��ور ب��ن زايد اآل نهي��ان نائ��ب رئي�ص جمل�ص 
ال��وزراء وزي��ر �س��وؤون الرئا�سة ووزي��ر امل��وارد الب�رشية 
والتوط��ن االإماراتي��ة �سق��ر غبا�ص وحماف��ظ امل�رشف 
املركزي مب��ارك املن�سوري وكذلك وكي��ل وزارة الطاقة 
مط��ر النيادي ووكي��ل وزارة االقت�ساد عب��داهلل ال �سالح 

وم�ساع��د وزير اخلارجية ل�س��وؤون التنمية الدولية �سعادة 
�سلطان ال�سام�سي وعدد من امل�سوؤولن يف غرفة اأبو ظبي 
للتجارة وال�سناعة وتناولت هذه اللقاءات واالجتماعات 
التباح��ث ح��ول العدي��د م��ن الق�ساي��ا واملوا�سي��ع ذات 
االهتم��ام امل�س��رتك ومناق�س��ة �سب��ل تطوي��ر العالق��ات 
تعزي��ز  والي��ات  وال�سناعي��ة  والتجاري��ة  االقت�سادي��ة 
التعاون وتو�سيع فر�ص العمل امل�سرتك مبا يخدم البلدين 

ال�سقيقن 
واأكد الوائل��ي، اأن هذه الزيارة ج��اءت بتوجيه من رئي�ص 

الوزراء، وتلبية للدعوة املقدمة من دولة االإمارات 
وا�س��ار اىل، ان  الزي��ارة هدفه��ا االط��الع عل��ى التجارب 

الناجح��ة واالزده��ار والتق��دم احلا�س��ل فيه��ا واإمكانية 
اال�ستف��ادة من ه��ذه اخلرات والتج��ارب الإقامة م�ساريع 
مهمة يف العراق اىل جانب ت�سجيع وحتفيز ودعوة رجال 
االأعمال وال�رشكات وامل�ستثمري��ن االإماراتين للعمل يف 
الع��راق"، الفت��ا النظ��ر اىل "اقام��ة م�ساري��ع ا�ستثمارية 
في��ه بالتعاون وال�رشاك��ة مع ال�رشكات ورج��ال االأعمال 

العراقين" 
وبن الوائلي، ان الزي��ارة حققت الهدف املن�سود والغاية 
املرج��وة منها يف التاأ�سي�ص نحو انطالقة لتحقيق وتنفيذ 
م�ساريع عملياة �سرتاتيجية ومهمة تخدم م�سالح البلدين 

و�سعبيهما ال�سقيقن. 

ارتفاع حجم التداول في بورصة 
العراق لألوراق المالية بسبب صفقات مصرية  

وزير الصناعة: حفزنا المستثمرين اإلماراتيين على العمل في العراق

الرافدين يحذر من ضعاف نفوس يدعون 
بيعهم استمارات سلفة الـ5 ماليين

مصر تتسلم أولى شحنات النفط العراقي

االتصاالت تعلن من البصرة تشغيل مشروع 
ربط المنازل بالقابلو الضوئي
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