
ع�ص��و اللجن��ة االقت�ص��ادية النيابي��ة برهان 
يف  بالتق�ص��ر  احلكوم��ة  اته��م  املعم��وري، 
اتخ��اذ االجراءات الالزمة بحق املق�رصين يف 

املنافذ احلدودية.
وق��ال املعم��وري، يف بيان اإن "هن��اك جلانا 
ملراقب��ة  الن��واب  جمل���س  يف  متخ�ص�ص��ة 
املناف��ذ احلدودية من االمن والدفاع واملالية 
قدم��ت  "اللج��ان  ان  مبين��ا  واالقت�ص��ادية"، 
معلوم��ات اىل احلكومة، لكن االخرة مق�رصة 
يف متابعته��ا واتخاذ االجراءات الالزمة بحق 

املق�رصين". 
واأ�ص��اف، ان "الف�ص��اد يف املناف��ذ احلدودي��ة 
تعطي��ل وا�ص��ح لالقت�ص��اد العراق��ي، ومن ثم 
ف��اإن املواط��ن ه��و م��ن يتحم��ل تبع��ات تلك 
اخلروقات من خالل زيادة اال�صعار"، مو�صحًا 
برملاني��ة  جلن��ة  �ص��كل  الن��واب  "جمل���س  ان 
ملتابع��ة منفذ ال�ص��فرة وهن��اك متابعة ملنفذ 

ال�صالجمة اي�صا". 
واأك��د بح�ص��ب البي��ان، ان "هن��اك موؤام��رات 
داخلي��ة وخارجي��ة م��ن اج��ل ال�ص��يطرة على 
املناف��ذ"، ع��اداً ان "الب�ص��ائع غر ال�ص��احلة 
الت��ي تدخ��ل اىل البل��د ه��ي حماول��ة ل���رصب 

االقت�صاد العراقي واملنتوج الوطني". 
عدي��دة  "وزارات  ان  اىل  املعم��وري،  واأ�ص��ار 
م�ص��وؤولة ع��ن املناف��ذ احلدودية ولك��ن هيئة 
ان  مبين��ًا  االول"،  امل�ص��وؤول  ه��ي  الكم��ارك 
"اللج��ان النيابية وجهت عدة تو�ص��يات لكن 

ال يوجد تنفيذ".
م��ن جانب��ه اكد ع�ص��و جلن��ة االأم��ن والدفاع 
النيابية، ماجد الغراوي، ت�ص��كيل جلنة نيابية 
حتقيقي��ة ملتابع��ة املناف��ذ احلدودية، ب�ص��بب 
انت�ص��ار الف�ص��اد امل��ايل فيه��ا، م�ص��را اىل ان 
جلنت��ه قدم��ت راأيه��ا لرئي���س جمل�س ال��وزراء 

حيدر العبادي لكنه مل ي�صتجب لها.
وق��ال الغراوي اإن "جمل�س النواب �ص��ّكل جلنة 
حتقيقي��ة منبثقة من اللجن��ة املالية النيابية، 
ملتابع��ة املناف��ذ احلدودي��ة، ب�ص��بب انت�ص��ار 

الف�ص��اد امل��ايل فيها"، مبين��ا ان "جلنة االمن 
والدف��اع قدم��ت راأيه��ا اأم��ام رئي���س جمل�س 
ال��وزراء حي��در العب��ادي لكن مل نر ا�ص��تجابة 
وتفاعاًل وحاًل للم�ص��اكل والف�ص��اد امل�صت�رصي 

يف املنافذ".
االم��ن  للجن��ة  بطل��ب  "تقدمن��ا  وا�ص��اف، 
والدفاع لت�ص��كيل جلنة حتقيقية خا�صة مبنفذ 
ال�ص��الجمة، بعد تلقينا مطالبات من مواطنني 
وجتار و�ص��ائقي عجالت تعر�صوا اىل االبتزاز 
من اجله��ات احلكومي��ة، والتهدي��د من بع�س 
مافيات وع�صابات تابعة الأحزاب متنفذة يف 

املحافظات". 
و�ص��دد النائ��ب ع��ن كتل��ة االأح��رار، عل��ى ان 
املواطن��ني  بحماي��ة  مطالب��ة  "احلكوم��ة 
وحما�صبة الفا�ص��دين، واإعادة النظر بكثر من 
القي��ادات االأمنية واملديري��ن املوجودين يف 
املناف��ذ"، م�ص��تطردا "خ�صو�ص��ا يف الب�رصة 

ومنفذ ال�ص��الجمة، ملا ل��ه من اأثر �ص��لبي على 
حركة التجارة يف املحافظة". 

يف حني اكد ع�صو جلنة االقت�صاد واال�صتثمار 
الربملاني��ة عب��د ال�ص��الم املالك��ي، يف وق��ت 
�صابق وجود عمليات "تالعب" وحاالت ف�صاد 

"كبرة" يف املنافذ احلدودية.
وق��ال املالكي يف حديث �ص��حايف اإن "هناك 
تالعب��ا وح��االت ف�ص��اد كب��رة حت�ص��ل يف 
مناف��ذ اجلم��ارك عموما واجلم��ارك اجلنوبية 
يف اأم ق�رص ال�ص��مايل واجلنوب��ي وخور الزبر 
خ�صو�صًا"، الفتًا النظر اإىل اأن "هناك مافيات 
ف�ص��اد وحيتانا مدعومة من اأعلى امل�صتويات 

ت�صند اأُولئك الفا�صدين ومتنع حما�صبتهم". 
واأ�صاف املالكي اأن "هناك عددا من العاملني 
كان��وا  اجلنوبي��ة  املناف��ذ  يف  وامل�ص��وؤولني 
يعملون يف وزارة املالية بتخ�ص�ص��ات خارج 
عمل اجلمارك ومت نقلهم اإىل الهيئة وتن�صيبهم 

عل��ى املناف��ذ اجلنوبي��ة ليكون��وا اأداة لتغطية 
ف�ص��اد املتنفذين، يف وقت مت نقل �صخ�ص��يات 
ذات خ��ربة ومهني��ة م��ن اجلم��ارك اإىل وزارة 
املالي��ة"، مبين��ا اأن "اجلم��ارك اجلنوبي��ة يف 
اأم ق���رص ال�ص��مايل واجلنوب��ي وخ��ور الزب��ر 
اأ�ص��بحت اليوم مرتعا للف�ص��اد باإ�صناد وت�صرت 
م��ن �صخ�ص��يات داخل مكت��ب رئي���س جمل�س 
الوزراء واأع�ص��اء متنفذي��ن يف الربملان ملنع 

اأية حما�صبة لهم". 
ي�ص��ار اىل ان عمليات ف�صاد مايل كبرة توجد 
يف املناف��ذ احلدودي��ة الربية للب��الد مع عدد 
من دول اجلوار، بح�صب م�صوؤولني واع�صاء يف 
جمل�س النواب، ويرتبط العراق بحدود م�صرتكة 
مع �ص��ت دول هي ال�صعودية والكويت واالأردن 
منف��ذاً   13 ع��رب  واإي��ران،  وتركي��ا  و�ص��ورية 
حدوديًا، بع�ص��ها معطله بفعل احلرب احلالية 

�صد تنظيم داع�س االإرهابي.

عق��دت االأمان��ة العامة ملجل�س الوزراء، ور�ص��ة عمل خا�ص��ة 
ملناق�ص��ة ت�صهيل اآلية االأقرا�س �ص��من مبادرة البنك املركزي 

للقرو�س ال�صناعية والزراعية.
وذك��ر املدي��ر االإداري للمجل���س االقت�ص��ادي العراقي با�ص��ل 
اخلفاجي، يف بيان، ان "الور�صة عقدت يف دار �صيافة رئا�صة 
جمل���س ال��وزراء، اذ ح�رصه��ا كل م��ن االأم��ني الع��ام ملجل�س 
ال��وزراء مه��دي الع��الق، و رئي���س هيئ��ة امل�صت�ص��ارين عب��د 
الكرمي الفي�صل، وامل�صت�صار االأقت�صادي لرئي�س الوزراء كاظم 
احل�ص��ني، ف�ص��ال عن وكيل وزارة االإعمار واالإ�ص��كان ورئي�س 
اللجنة امل�رصفة على االقرا�س اأ�ص��تربق ال�صوك، واملدير العام 
لدائ��رة العملي��ات يف البن��ك املرك��زي العراقي حمم��ود داغر 
وامل�صت�ص��ار املايل لرئي�س الوزراء مظهر حممد �صالح، ف�صال 
ع��ن ممثل��ني ع��ن امل���رصف ال�ص��ناعي والزراع��ي والعقاري 
ودائ��رة التنمي��ة ال�ص��ناعية و االحت��ادات ورج��ال االعم��ال 

وامل�صتثمرين من القطاع الزراعي و ال�صناعي".
العراق��ي  االقت�ص��ادي  املجل���س  "�ص��ارك  البي��ان،  وا�ص��اف 
م�ص��اركة فعال��ة يف اأعم��ال ه��ذه الور�ص��ة بوفد �ص��م كاًل من 
رئي�س املجل�س االقت�ص��ادي العراق��ي ابراهيم البغدادي وعدد 

من اع�صاء املجل�س".
ونق��ل البيان عن االأمني العام ملجل�س ال��وزراء مهدي العالق 
قول��ه اىل ان "اله��دف م��ن ه��ذا االجتم��اع هو االط��الع على 
البيان��ات التي قدم��ت اىل جمل�س الوزراء املت�ص��منة املبالغ 
التي مت اإقرا�ص��ها منذ انطالق املبادرة وحتى االن من خالل 

امل�صارف التخ�ص�صية.
وا�ص��اف الع��الق "وه��ذا ي��دل ويعط��ي موؤ���رصاً ع��ن العزوف 
الكبرمن قبل امل�ص��تثمرين يف املجال ال�ص��ناعي والزراعي، 
م��ا يعني وج��ود م�ص��اكل حقيقية يف عملي��ة االقرا�س، ولعل 
اهمها مو�ص��وع ال�صمانات املطلوبة وكذلك ا�صرتاط ان يكون 
القر���س  % 100 م��ن خالل االعتم��ادات امل�ص��تندية، يف حني 
يحتاج امل�ص��تثمر اىل ن�ص��بة من القر�س ك�صيولة نقدية للبناء 

واإعداد وتهيئة املكان للخطوط االإنتاجية".
"وتوف��ر  الع��الق،  وا�ص��تطرد 

امل��واد االأولي��ة و�رصاء االليات واللوازم الب�ص��يطة من ال�ص��وق 
املحل��ي ،وكم��ا يعل��م اجلميع بان تن�ص��يط القطاع ال�ص��ناعي 
والزراع��ي الكب��ر واملتو�ص��ط وال�ص��غر ل��ه دور كب��ر ومهم 
يف تفعي��ل االقت�ص��اد الوطني و تقليل ن�ص��بة البطالة وتعظيم 

واردات الدولة".
وب��ني الع��الق، "لقد كانت اللجنة امل�ص��كلة ملتابعة مو�ص��وع 
القرو���س متاأني��ة يف و�ص��ع التعليم��ات وحر�ص��ت عل��ى ان 
تكون فعال��ة منذ اأن بداأت عملي��ة االإقرا�س يف 2016/6/1 
لكن البروقراطية يف عمل امل�ص��ارف ومو�ص��وع ال�صمانات 
املطلوب��ة للح�ص��ول عل��ى ه��ذه القرو���س مل ت�ص��جع القطاع 
اخلا�س على االإقرا�س وان �ص��بب انخفا�س ن�صبة التقدمي على 
القرو�س من امل�رصف ال�ص��ناعي حتتاج اىل مراجعة ودرا�صة 
لت�ص��هيل الي��ات االقرا�س و �رصورة و�ص��ع الية تتنا�ص��ب مع 

حجم املو�صوع".
ب��دوره اأ�ص��ار رئي�س املجل���س االقت�ص��ادي العراق��ي ابراهيم 
البغدادي ، اىل ان "هناك اأ�ص��بابًا حقيقي��ة ومبا�رصة للعزوف 
عن هذه القرو�س ولعل اهمها ال�ص��مانات ولكن توجد ا�صباب 
حقيقية اي�ص��ًا ومهمة ولكنها غر  مبا�رصة وهي االأهم ،حيث 
ان رج��ل االأعمال اجلاد يفكر هل هناك جدوى اأقت�ص��ادية يف 

احل�صول على القر�س اأم ال".
واو�ص��ح ان "اهم اال�ص��باب غر املبا�رصة تكمن ان يف جميع 
دول الع��امل فيه��ا �رصاع دائم ما بني ال�ص��ناعة والزراعة من 
جه��ة وم��ع التجارة م��ن جهة اخ��رى، ويفيِ كل الع��امل تن�رص 
احلكوم��ات ال�ص��ناعة والزراعة على التج��ارة، اال يف العراق!! 
فعلى الرغم من �ص��عي احلكومة واجلهات الت�رصيعية مل�صاندة 
ال�ص��ناعة والزراعة اال ان��ه يف حقيقة االم��ر مازالت التجارة 
هي التي لها اليد الطوىل من خالل عدم ال�صيطرة على املنافذ 
احلدودي��ة ودخول الب�ص��ائع امل�ص��توردة بكمي��ات كبرة جداً 

دون االأخذ بنظر االعتبار مقدار ماتوفره ال�صناعة 
والزراع��ة العراقية م��ن كل مادة، 

ف��ان  ث��م  وم��ن 

ه��ذه متث��ل االغراق للب�ص��ائع ال��ذي مت ت�رصيع قان��ون بحقه 
وه��و )قان��ون مكافحة االغراق( ولك��ن مل يفّعل حتى االن مع 

اال�صف".
ولف��ت االنتب��اه اىل ان "اكرث ان��واع املواد امل�ص��توردة رديئة 
واأحيانًا رديئة جداً، وهي ال تتنا�صب مع املوا�صفات العراقية 
املطلوب��ة، وه��ذا اي�ص��ًا اإخالل بقان��ون اخ��ر مت ت�رصيعه وهو 
)قان��ون حماية امل�ص��تهلك( حيث يفرت���س ان متنع احلكومة 
ا�ص��تراد مثل هذه املواد"، م�ص��تدركا بالق��ول "الكلفة العالية 
للمنت��وج الوطن��ي والت��ي لي���س بامكانه��ا مناف�ص��ة امل��واد 
امل�ص��تورة ب�ص��بب كلف��ة املي��كاواط الواح��د يف اي��ران يكلف 
1.5 �ص��نت ويفيِ ال�صعودية 2 �ص��نت للطاقة املجهزة للم�صاريع 
ال�صناعية، يف حني يكلف امليكاواط الواحد يف العراق بحدود 
12 �ص��نتًا الن ال�صناعي ي�ص��رتي  % 90من مادة الكاز باأ�صعار 

جتارية".
واو�ص��ح ان "عدم توافر العديد من اخلدم��ات والبنى التحتية 
للمدن ال�ص��ناعية وامل�ص��انع، ي�ص��طر ال�ص��ناعي او الزراعي 
اىل ان يدفع مبالغ ال�ص��تقدام اخلدم��ات ومنها تامني اجلانب 

االمني".
واأك��د اأن "ارتفاع معدل الرواتب يف العراق، فراتب العامل يف 
اي��ران 200$ واالآ�ص��يوي يف ال�ص��عودية ودول اخلليج وتركيا 
275$ يف ح��ني ان رات��ب العام��ل يف الع��راق اليقل عن400 

دوالر".
وتاب��ع البيان، ان "امل�ص��اركني تداولوا يف هذه الور�ص��ة عدداً 
من املعوقات االخرى التي تعرت�س �ص��بل االقرا�س وناق�ص��وا 

اىل  وتو�ص��ولوا  الالزم��ة،  املقرتح��ات  م��ن  ع��دداً 
�صياغة تو�صيات وحلول ملو�صوع 

هذه الور�صة".
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تراج��ع ال��دوالر االأمرك��ي موا�ص��ال 
اأ�ص��واأ اأداء اأ�ص��بوعي ل��ه من��ذ ني�ص��ان 
�ص��لة عمالت رئي�ص��ية  اأم��ام   2016
ومتخليا ع��ن املكا�ص��ب التي حققها 
منذ انتخ��اب دونال��د ترامب رئي�ص��ا 
موؤ���رص  وفق��د  املتح��دة.  للوالي��ات 
الدوالر الذي يقي�س قوة العملة مقابل 
�ص��لة من �ص��ت عم��الت عاملي��ة اأكرث 
من اثن��ني باملئ��ة االأ�ص��بوع احلايل. 
باملئ��ة   0.75 املوؤ���رص  وتراج��ع 
م�ص��جال اأدنى م�ص��توياته منذ التا�صع 
م��ن ت�رصين الثاين وه��و اليوم التايل 

لالنتخابات االأمركية.

لتختم  ال��ن��ف��ط  اأ���ص��ع��ار  ارت��ف��ع��ت 
بفعل  املكا�صب  من  ثانيا  اأ�صبوعا 
اأوبك  تتفق  ب��اأن  التوقعات  تنامي 
واملنتجون غر االأع�صاء على متديد 
تخفي�صات االإنتاج عندما يجتمعون 

االأ�صبوع املقبل.
برنت  خل��ام  الت�صوية  �صعر  وحت��دد 
على ارتفاع 1.10 دوالر مبا يعادل 
2.1 باملئة عند 53.61 دوالر وهو 
القيا�س  خل��ام  ت�صوية  �صعر  اأع��ل��ى 
وزاد  ن��ي�����ص��ان.   18 م��ن��ذ  ال��ع��امل��ي 
اإىل  �صنتا   98 االأمركي  اخلام  �صعر 
50.33 دوالر وهو اأعلى اإغالق منذ 

19 ابريل ني�صان.

اختتمت موؤ�رصات االأ�صهم االأوروبية 
على  ال�صبت  اأم�����س  ي��وم  تعامالت 
خ�صائر  �صجلت  لكنها  ارت���ف���اع، 
ال�صيا�صية  التوترات  ب�صبب  اأ�صبوعية 

يف الواليات املتحدة.
 "600 "�صتوك�س  م��وؤ���رص  و�صعد 
بن�صبة  االأم�����س  تعامالت  بنهاية 
نقطة،   391.5 م�صتوى  اإىل   0.6%
اأ�صبوعية  خ�صائر  �صجل  بينما 
االأ�صهم  موؤ�رص  وارتفع   .1% بن�صبة 
 0.5% بن�صبة  "فوت�صي"  الربيطاين 
عند م�صتوى 7470.7 نقطة بنهاية 
مكا�صب  ليحقق  اجلمعة،  تعامالت 

اأ�صبوعية بن�صبة 0.5%.

الحكومة تناقش تسهيل آلية منح القروض الصناعية والزراعية 

وسط اتهامات للحكومة بالتقصير..

تشكيل لجنة نيابية لمالحقة الفساد في المنافذ الحدودية 

بد�أ برملانيون بتوجيه 
��صابع �التهام �ىل �حلكومة 
بعد �ن قامو� برفع تو�صيات 

ب�صان �لف�صاد يف �ملنافذ 
�حلدودية �ال �نها مل تر �لنور 

حتى �الن ح�صب  قولهم ، 
حيث �تهم عدد من �لنو�ب 

�حلكومة بالتق�صري يف 
�تخاذ �الجر�ء�ت �لالزمة 

بحق �ملق�صرين يف �ملنافذ 
�حلدودية ، بينما �علنت 

جلنة نيابية ت�صكيل جلنة 
حتقيقية من �جل متابعة 

�المر.  

بغداد – متابعة 

 بغداد – متابعة 

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


