
�رشب��ة  زه��ر  االقت�ص��ادي  اخلب��ر  وق��ال 
للجورن��ال ني��وز ان " تنفي��ذ الق��رار �صي�ص��بب 
ارباكا للعملية االقت�ص��ادية يف النجف ب�صكل 
ع��ام ول�ص��لطة املطار ب�ص��كل خا���ص ".داعيا 
�ص��لطة الط��ران اىل ايجاد بدائ��ل بزيادة عدد 
الرح��ات للخطوط اجلوية العراقية بني مطار 

النجف واملطارات االيرانية .
واأك��د �رشب��ة ان " الق��رار �صي�ص��بب ارب��اكا يف 
بداي��ة االم��ر لك��ن لي���ص مل��دة طويل��ة فاحلل 
متواف��ر لك��ن يحت��اج اىل وقت".مو�ص��حًا ان 
" اال���رشار االقت�ص��ادية لقل��ة ع��دد الزائرين 
االيراني��ني �ص��توؤثر يف احلرك��ة االقت�ص��ادية 
يف مدين��ة النج��ف وبقي��ة حمافظ��ات الفرات 

االو�صط ".
وا�صاف ان "واردات مطار النجف �صتنخف�ص 
بع��د تنفيذ هذا القرار الن الواردات تعتمد على 

ر�صوم الهبوط واالقاع ".
وكانت رابط��ة �رشكة الطران االيرانية اعلنت 
توقف ايران عن ت�صير الرحات اجلوية نهاية 
�ص��هر حزيران اجلاري ب�صبب فر�ص ر�صوم غر 
متعارف عليها يف بقية مطارات العامل ومنها 
اجور الهبوط 85 دوالراً وكل مقعد 15 دوالراً 
باال�صافة اىل مبلغ 10 دوالرات من كل زائر .
جاء ذل��ك بعد اعان دائرة الكم��ارك العراقية 
اإحدى مديريات وزارة املالية يف وقت �ص��ابق 
فر���ص ر�ص��وم كمركي��ة جدي��دة عل��ى جمي��ع 
املناف��ذ احلدودية واملطارات العراقية تطبيقا 

لتعليمات مركزية يف عموم العراق.
يف ح��ني اعلن��ت اإدارة مطار النج��ف االأ�رشف 
ال��دويل اأنه��ا لي�ص��ت طرف��ا يف تعلي��ق عم��ل 
ق��رار  ه��ي  اتخ��ذت  اإن  االإيراني��ة  ال���رشكات 

االن�صحاب.
واعرب��ت �رشكت��ان ايرانيتان عن ا�ص��تعدادها 
لنق��ل امل�ص��افرين م��ن النج��ف اىل العتب��ات 
املقد�ص��ة يف اإيران وبالعك�ص اإذا ما دخل قرار 

ايقاف الرحات حيز التنفيذ.
من جانب اخر ك�ص��فت �ص��لطة الط��ران املدين 
العراقية، عن �ص��عيها الإن�صاء اأكرب مطار دويل 
يف الب��اد مبحافظ��ة كرباء بكلفة ت�ص��ل اإىل 
2.5 ملي��ار دوالر، مبدي��ة عزمه��ا عل��ى دع��م 

ا�ص��طولها اجلوي باأحدث الطائ��رات العماقة 
وم�ص��اعفة ع��دده ثاث م��رات ع��ام 2016، 
ال�ص��ياحة  قط��اع  يف  اال�ص��تثمارات  الإحي��اء 

وال�صفر وجذب اأكرب عدد ممكن من ال�صياح.
 The ج��اء ذل��ك يف مقابلة ن�رشتها �ص��حيفة
National  االإماراتي��ة، م��ع املدي��ر العام 
ل�صلطة الطران املدين العراقية، نا�رش ح�صني، 

يف بغداد. 
اإن  قول��ه  ح�ص��ني،  ع��ن  ال�ص��حيفة  ونقل��ت 
"احلكومة �صتك�صف اال�صبوع املقبل عن قائمة 
من ال�رشكات املتعاقدة التي �صتقدم عرو�صها 
الإن�ص��اء مط��ار دويل جديد يف كرب��اء،)108 
كم جنوب العا�ص��مة بغداد(، بكلفة ت�ص��ل اإىل 
اإىل  ملياري��ن و500 ملي��ون دوالر"، م�ص��راً 
اأن "املط��ار اجلديد �ص��يكون االأك��رب يف الباد 
اإذ ت�ص��ل طاقت��ه اال�ص��تيعابية اإىل 20 مليون 

م�صافر �صنويًا".
اأن   ،The National �ص��حيفة   وذك��رت 
اأكرب احتياطي  ال��ذي ميتلك خام���ص  "العراق 
للنفط يف العامل ي�ص��عى الإحياء وتطوير البنى 
التحتي��ة لقط��اع املاح��ة اجلوي��ة يف الباد 
بعد اأن تعر�ص��ت املطارات واال�صطول الوطني 
للخراب نتيجة عقود م��ن احلروب والعقوبات 

واالإهمال".
اجلوي��ة  "اخلط��وط  اأن  ال�ص��حيفة،  وبين��ت 
العراقي��ة تقدم��ت بطلب للح�ص��ول على ثماين 
طائ��رات ايربا�ص SAS مع 39 طائرة بوينغ 

تت�صمن نوع درميايرن احلديثة 787".
واأ�ص��اف املدير العام ل�ص��لطة الطران املدين 
العراقي��ة، بح�ص��ب ال�ص��حيفة االإماراتي��ة، اأن 
"الع��راق يعت��زم تنفي��ذ خطة لتو�ص��يع حجم 
ا�ص��طوله اجلوي الوطني وزيادة عدد طائراته 

اإىل  لي�ص��ل  اأ�ص��عاف،  ثاث��ة  م��ن  اأك��ر  اىل 
مبين��ًا   ،"2016 الع��ام  بحل��ول  طائ��رة   65
اأن "اخلط��وط اجلوي��ة العراقي��ة جت��ري حاليًا 
الكندي��ة  مباحث��ات م��ع �رشك��ة بومباردي��ر 
ل�ص��ناعة الطائ��رات يف �ص��فقة تق��در ب�200 
طائ��رات  ب�صل�ص��لة  لتزويده��ا  دوالر  ملي��ون 
CSeries- 100 ذات املئ��ة مقع��د، ت�ص��لم 

بحلول العام 2016 حال توقيع العقد".
وع��زا ح�ص��ني، اختيار موق��ع مدين��ة كرباء، 
وفق��ًا  بالع��راق،  االأك��رب  املط��ار  الإن�ص��اء 
لل�صحيفة، اإىل اأنه ي�ص��كل "موقعًا ا�صرتاتيجيًا 
على م�صافة 40 كم من مدن اأخرى مهمة، مثل 
النجف،)160 كم جنوب بغداد(، واحللة،)100 
الزخ��م  ال�ص��تيعاب  العا�ص��مة(،  جن��وب  ك��م 
احلا�ص��ل حالي��ًا على مط��اري بغ��داد الدويل 

والنجف".

حددت حمكمة يف بغداد اماكن انت�صار املعامل غر املرخ�صة 
، موؤك��دة اأن التاع��ب بتاري��خ ال�ص��احية وتزوي��ر العامات 
واإع��ادة التغلي��ف متثل مبجملها اأبرز �ص��ور الغ�ص يف ال�ص��وق 
العراقي��ة، وقال قا�ص��ي حتقي��ق املحكم��ة االقت�ص��ادية اإياد 
حم�صن �صمد ، بح�صب تقرير جمل�ص الق�صاء االعلى ، اإن الدولة 
العراقي��ة �ص��اعفت من اهتمامها اأخراً مبل��ف االأغذية لكونها 
تخ�ّص حياة املواطن ومت�ص �صحته و�صامته اجل�صدية اإ�صافة 
اإىل كون ف�ص��اد االأغذية جرمية ذات م�ص��ا�ص باقت�ص��اد الدولة 

وبداأت بت�رشيع قوانني حلماية امل�صتهلك وال�صحة العامة
واأو�ص��ح اأن امل���رّشع العراق��ي ع��ّد التعام��ل باالأغذي��ة غ��ر 
ال�ص��احلة لا�صتخدام الب�رشي جرمية اقت�ص��ادية ، الأنها توؤثر 
�ص��لبًا يف االقت�ص��اد الوطني وتف�ص��ي اإىل زيادة ال�ص��غط على 
املوؤ�ص�ص��ات ال�ص��حية والرقابي��ة وزيادة اإنفاقه��ا وتدخل يف 

باب املناف�صة غر القانونية وغر امل�رشوعة 
وعلى الرغ��م من الت�رشيعات املوجودة حلماية املواطن واحلد 
م��ن اجلرائ��م االقت�ص��ادية ، لكن �ص��مد �ص��كا يف الوق��ت ذاته 
م��ن وجود ما �ص��ماه  تره��ا ت�رشيعيًا يف التعام��ل مع ملفات 
االأغذي��ة �ص��ببه ع��دم وجود قان��ون موح��د ، ولف��ت النظر اإىل 
وجود ت�رشيعات عديدة تخ�ص املو�ص��وع منها قانون حماية 
امل�ص��تهلك وقان��ون ال�ص��حة العام��ة وقان��ون حماي��ة املنتج 
املحل��ي ف�ص��ًا ع��ن قان��ون العام��ات التجاري��ة وجمموعة 
ن�صو�ص متفرقة وردت يف قانون العقوبات العراقي وقوانني 
اأخ��رى ، داعيًا اإىل توحيدها مبدونة قانونية خا�ص��ة بحماية 
امل�ص��تهلك ومنع الغ�ص ال�صناعي والتجاري لكي يتم التعاطي 
معها بايجابية اأكر ، وعرج �ص��مد على العقوبات ، م�صرا اىل 
اأن بع�صها اأ�صبح بحاجة اإىل اعادة النظر بالتزامن مع ازدياد 

ظاهرة الغ�ص ال�صناعي ، وتطرق اإىل �رشوط اوجبها القانون 
وبائع��ي  وم�ص��نفي  م�ص��توردي  كل  عل��ى 

الب�ص��ائع ، موؤك��دا وج��وب 
يف  توافرها 

كل �ص��علة لك��ي تعد �ص��احلة لا�ص��تهاك الب���رشي ، ومن هذه 
ال���رشوط ، بح�ص��ب �ص��مد، معلوم��ات ع��ن مكونات الب�ص��اعة 
وامل��واد الداخل��ة يف تركيبها وتاريخ �ص��نعها وتاريخ انتهاء 
�ص��احيتها وبل��د املن�ص��اأ، والعام��ة التجارية الت��ي حتملها 
ال�ص��لعة والت��ي يج��ب ت�ص��جيلها يف دائ��رة م�ص��جل العامات 
التجارية، وحتدث عن وجود جهات �رشيكة يف العمل الرقابي 
باالإ�ص��افة اإىل الق�ص��اء ت�ص��هم يف ر�ص��د اخلروقات واالأفعال 
اجلرمي��ة ممثل��ة بجهاز التقيي�ص وال�ص��يطرة النوعية وم�ص��جل 
العام��ات وفرق وزارة ال�ص��حة باالإ�ص��افة اىل ف��رق املفارز 
املرتبط��ة باملحكم��ة ومف��ارز وزارة الداخلية ، انتقد قا�ص��ي 
حتقي��ق اجلرمية االقت�ص��ادية اإجراءات احل�ص��ول عل��ى اإجازة 
اإن�ص��اء معمل وعّدها " قا�صية وت�صتغرق وقتا طويا "، م�صيفًا 
اأن االإجراءات الروتينية التي ت�صتغرق �صنوات جترب االأ�صخا�ص 
على العمل من دون رخ�صة ومن ثم يتم ت�صنيع اأغذية منافية 
لل���رشوط ، ويلحظ �ص��مد ع��دم وجود اآلية حمددة ت�ص��من عدم 
دخ��ول ب�ص��ائع غر مقّل��دة اإىل العراق ، مو�ص��حًا ان املحكمة 
�ص��جلت عدة دع��اوى رفعه��ا وكاء ملاركات غذائي��ة معروفة 
بح��ق مقلدين لهم �ص��واء داخ��ل الباد اأو خارجه��ا ، ومن هذه 
الق�ص��ايا، يعلق قائًا اأن املحكمة �ص��جلت قريبًا �صكوى وكيل 
ح���رشي الإح��دى ���رشكات احللي��ب املعروفة يف العراق �ص��د 
�ص��خ�ص اآخ��ر قل��د منتج��ه، وكذل��ك �ص��كاوى تقدم به��ا وكيل 
ح�رشي لعامة معروفة يف ت�ص��نيع حديد ت�ص��ليح البناء �صد 
اأ�ص��خا�ص قاموا بتقليد منتجه وعامته التجارية ما اأ�صاء اإىل 
املنتج االأ�صلي، وذكر �صمد اأن اإجراءاٍت ق�صائية اُتخذت ومنها 

ت�ص��كيل مف��رزة �ص��بطت كميات م��ن احللي��ب املقّلد يف 
منطق��ة جتارية ببغداد يقوم اأ�ص��حابها 

باالتفاق مع �رشكاء لهم 
يف 

حمافظة �ص��اح الدين بو�ص��ع املواد املقلدة يف اأكيا�ص كتلك 
الت��ي تعود اإىل املارك��ة العاملية، ويحدد �ص��مد طرقًا خمتلفة 
للغ���ص يف االأغذي��ة، منه��ا التاع��ب بتاري��خ اإنتاج الب�ص��ائع 
لبيعه��ا خ��ارج م��دة �ص��احيتها، وق��ال اإن الع��ام املا�ص��ي 
�ص��هد القب�ص على ع�ص��ابة تتاج��ر باأطنان كبرة من ال�ص��اي 
منته��ي ال�ص��احية، حيث يق��وم افرداها بتعبئت��ه يف اأكيا�ص 
اخ��رى عليه��ا مواعيد ت��دل على اأنه��ا مازالت ناف��ذة، واقرتح 
قا�ص��ي اجلرمية االقت�ص��ادية اأن يكون احلل لظاهرة التاعب 
ب�ص��احية اال�ص��تهاك م��ن خ��ال ن���رش ف��رق رقابة �ص��حية 
وكمركية يف جميع املنافذ احلدودية ل�صمان فح�ص الب�صائع 
قب��ل دخوله��ا اإىل اال�ص��واق، وا�ص��تطرد اأن هذه الف��رق مهمتها 
اي�ص��ًا �ص��مان ت�ص��جيل العامات التجارية الوافدة اإىل العراق 
يف بلدنه��ا مبوج��ب القانون لكي ال ن�ص��طر اإىل مكافحتها يف 
اال�صواق املحلية، واكد �صمد اأن العمل التحقيقي يوؤكد اأن الغ�ص 
الغذائي ما زال م�ص��تمراً ويف معامل غر مرخ�صة على اطراف 
العا�صمة ال�ص��يما يف مناطق جرف النداف اأو عوريج وجميلة 
ال�ص��ناعية، اإ�صافة اإىل علوة الر�ص��يد ومنطقة بوب ال�صام، من 
جانبها ذكرت نائبة املدعي العام للمحكمة �صناء عبد اللطيف 
ان قان��ون حماية امل�ص��تهلك الزم امل�ص��تورد واملعلن ان يتاأكد 
من بيانات الب�صاعة ابتداًء من تاريخ ال�صاحية وانتهاء ببلد 

املن�ص��اأ وي�صرتط كتابتها باللغة العربية، وبغر ذلك 
يعّد خمالفا للقانون.
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االأ�ص��هم  التكنولوجي��ا  قط��اع  ع��اد   
االأوروبية اىل ال�صعود يف املعامات 
املبك��رة و�ص��عد �ص��هم هيك�ص��اجون 
ال�ص��ويدية اىل م�صتوى قيا�صي مرتفع 

بعد اأنباء ب�صاأن �صفقة
وزاد املوؤ�رش �صتوك�ص 600 االأوروبي 
منطق��ة  الأ�ص��هم  �ص��توك�ص  وموؤ���رش 
اليورو 0.4 باملئة مع ارتفاع االأ�صهم 
القيادية حيث ركز امل�صتثمرون على 
ق��رار جمل���ص االحتياط��ي االحتادي 
)البنك املرك��زي االأمركي( يف وقت 
الح��ق م��ن اأم���ص   االأربعاء ال��ذي من 
املتوقع اأن يت�صمن رفع �صعر الفائدة      

ويف بريطانيا مل يطراأ تغر

اأظهرت  بعدما  النفط  اأ�صعار  هبطت 
اخلام  خمزونات  يف  زيادة  بيانات 
منظمة  اأعلنت  حني  يف  االأمركية 
)اأوب��ك(  للبرتول  امل�صدرة  البلدان 
من  ال��رغ��م  على  اإنتاجها  ارت��ف��اع 

تعهدها بخف�صه
مزيج  العاملي  القيا�ص  خام  ون��زل 
برنت يف العقود االآجلة 45 �صنتا اإىل 
وانخف�صت  للربميل.  دوالر   48.27
 50 االأمركي  للخام  االآجلة  العقود 

�صنتا اإىل 45.96 دوالر للربميل
من  اأك��ر  اخل��ام  اأ�صعار  وانخف�صت 
اأيار  مايو  اأواخر  منذ  باملئة  ع�رشة 
امل�صتمرة  املعرو�ص  بتخمة  متاأثرة 
اأوبك  قادته  حترك  من  الرغم  على 

خلف�ص االإنتاج 

انخفا�صا  اليابانية  االأ�صهم  �صجلت   
معامات  بعد  االإغ���اق  يف  طفيفا 
امل�صتثمرين  اإح��ج��ام  م��ع  متقلبة 
جلنة  ق��رار  قبيل  مراكز  تكوين  عن 
ملجل�ص  التابعة  النقدية  ال�صيا�صة 
االح��ت��ي��اط��ي االحت�����ادي )ال��ب��ن��ك 

املركزي االأمركي(
القيا�صي  نيكي  املوؤ�رش  وانخف�ص 
19883.52 نقطة  اإىل  0.1 باملئة 
�صابق  وقت  يف  مرتفعا  كان  بعدما 

من اجلل�صة.

انتشرت في اآلونة األخيرة 

مصانع غير مرخصة تحترف الغش الصناعي في أطراف العاصمة

اقتصاديون يحذرون من أضرار تعليق الرحالت الجوية اإليرانية إلى مطار النجف الدولي

حذر اقت�صاديون يف 
النجف من اال�صرار التي 

�صيخلفها تنفيذ قرار رابطة 
�صركة الطريان االيرانية 
بتعليق الرحالت اجلوية 

اىل مطار النجف بدءا من 
مطلع متوز املقبل .

بغداد – متابعة  

النجف األشرف- آالء الشمري

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
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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


