
وق��ال رمان يف ت�رصي��ح ل�صحيف��ة )�لر�أي( 
�لأردني��ة �لر�صمي��ة  " �إن��ه يف ح��ال مل تت��م 
�ع��ادة فتح معرب طريبيل حت��ى نهاية �لعام 
�حل��ايل فان �ملناط��ق �حل��رة �صت�صهد �غالقا 
لبع���ض �مل�صان��ع وتوقف خط��وط �نتاجها 
نظ��ر� لن �لن�صبة �لكربى من ه��ذه �مل�صانع 
تعتم��د على �ل�صوق �لعر�ق��ي وتكبدت خ�صائر 

كبرية خالل �ل�صنو�ت �ملا�صية" .
و�أ�ص��اف �أن " ع��ام 2016 �صه��د �غالق نحو 
5 م�صان��ع يف �ملناط��ق �حل��رة وتوقفها عن 
�لنت��اج ب�صب��ب �خل�صائ��ر �لت��ي حلق��ت به��ا 
�ز�ء �غ��الق مع��رب طريبي��ل ، مطالبا �جلهات 
�ملخت�ص��ة ب�العمل على تكثيف �لت�صال مع 
�جلان��ب �لعر�قي يف ظل �ملتغ��ري�ت �حلالية 
و�لتي �صهدتها دولة �لع��ر�ق خالل �ل�صابيع 

�ملا�صية لعادة فتح �ملعرب".
و��ص��ار رمان �ىل �ن  "�مل�صتثمرين �لعر�قيني 
ه��م �ملت�رصر �لكرب من �غالق معرب طريبيل 
، مبين��ا �ن  70% م��ن �مل�صانع يف �ملناطق 
�حلرة �لردنية تعود ملكيتها �ىل م�صتثمرين 

عر�قيني".
وياأمل جت��ار �ل�صيار�ت يف هيئ��ة م�صتثمري 
�ملناط��ق �حلرة �لردني��ة، �ن ل يكون �عالن 
فتح منف��ذ طريبيل جمرد �ع��الن دبلوما�صي 
و�منا تتبعه جهود ملمو�صة على �ر�ض �لو�قع 
من �جل �ل�رص�ع يف فتح �ملنفذ و�لذي ي�صب 

يف م�صلحة �جلانبني �لردين و�لعر�قي.
وكان��ت �ل�صلط��ات �لعر�قي��ة �أغلق��ت �ملع��رب 
ب�صكل موؤقت بعد �ل�صتب��اه با�صتفادة تنظيم 
د�ع�ض من �ملنفذ عرب عمليات �لنهب و�ل�صلب 
للم�صافري��ن، وقط��ع �لطرق �أم��ام �ل�صاحنات 
�لعابرة ل��ه، خا�صة بعد �صيط��رة د�ع�ض على 

�لرمادي  
وق��ال جت��ار يف �ملنطق��ة �حل��رة �لزرقاء �ن 
فت��ح منفذ طريبيل يحرك �لركود �لذي عانته 
�ملنطق��ة �حلرة خالل �لرب��ع �لول من �لعام 
�حل��ايل، خ�صو�صا �ن �ملنطق��ة �حلرة ت�صدر 
�ملركبات �حلديثة و�لتي مر على عمرها عام 

و�حد فقط �ىل �ل�صوق �لعر�قي.

وبين��و� �ن �ل�ص��وق �لعر�قي يع��د �صوقا غ�صا 
بالن�صب��ة لتج��ارة �ل�صي��ار�ت، م�صريي��ن �ىل 
وج��ود عدد كبري م��ن �مل�صتثمرين �لعر�قيني 
يف �ملنطق��ة �حل��رة �لزرق��اء وه��م ميثل��ون 
�لد�خ��ل  م��ع  �لتج��اري  للتو��ص��ل  ج�ص��ور� 

�لعر�قي بالن�صبة للتجار �لردنيني.
�حل��رة  �ملناط��ق  م�صتثم��ري  هيئ��ة  رئي���ض 
�لأردني��ة نبي��ل رم��ان تخوف م��ن �ن يكون 
�إعادة فت��ح �ملنفذ �حلدودي ملدة موؤقتة، من 
�أجل نقل ب�صائع و�صحنات عالقة مل�صتثمرين 

عر�قيني منذ عدة �أ�صهر.

�إغ��الق  بع��د  �ملركب��ات  جت��ار  ح��ّول  وق��د 
�ملعرب قب��ل �صهور نق��ل ب�صائعهم من خالل 
مع��رب �لب���رصة جنوبي �لعر�ق، م��رور� د�خل 
�لأر��ص��ي �ل�صعودي��ة، م��ا ز�د م��ن �لعو�ئ��ق 
و�لكلف��ة �لت�صغيلي��ة لتلك �لب�صائ��ع ، �إ�صافة 
�إىل  �ل�صل��ع  نق��ل  �مل�صتغ��رق يف  �لزم��ن  �إىل 

�لعر�ق.
و�ظه��رت �ح�صائي��ات هيئ��ة �ملناطق �حلرة 
�ملا�ص��ي  �لث��اين  كان��ون  ل�صه��ر  �لردني��ة 
تر�جع��ا يف �عد�د �ل�صي��ار�ت �ملخل�ض عليها 
حمليا بنوعيها �لبنزين و�لهجني نظر� حلالة 

�ل�صباع �لتي يعانيها �ل�صوق �ملحلي.
وتر�ج��ع ع��دد �ل�صي��ار�ت �لت��ي تعم��ل عل��ى 
�ىل  �ملا�ص��ي  �لث��اين  كان��ون  يف  �لبنزي��ن 
3716 �صي��ارة قيا�ص��ا 4714 �صي��ارة للمدة 
نف�صه��ا من �لعام �ملا�ص��ي و�نخف�صت �عد�د 
�ملركبات �لهجينة �ملخل�ض عليها حمليا من 
1918 �صيارة �ىل 900 مركبة فقط، يف حني 
�صجل��ت �ل�صي��ار�ت �ملعاد ت�صديره��ا حت�صنا 
طفيف��ا �ذ �صجلت 3223 �صي��ارة �رتفاعا من 
3137 �صي��ارة مقارن��ة بامل��دة نف�صه��ا من 

�لعام �ملا�صي.

ك�ص��ف ع�ص��و جلن��ة �لقت�ص��اد �لنيابي��ة، جو�د �لب��ولين، عن 
�ختفاء نح��و 18 مليار دولر من مو�زنة �لدولة �ملالية للعام 
�حل��ايل، مو�صح��ًا �أنها ناجمة ع��ن غمو�ض يف �إي��ر�د�ت بيع 

�لنفط وم�صتقاته د�خل �لعر�ق.
وذك��ر �لب��ولين، يف حدي��ث  �صحف��ي �أن "نحو ملي��ون برميل 
نف��ط تذه��ب من �إنتاج �لب��الد �ليوم��ي �إىل �ل�صتهالك �ملحلي 
كم�صتق��ات نفطي��ة وخام للمعامل و�مل�صان��ع وحتت�صب ب�صعر 

44.5 دولر� مبعدل 18 مليار دولر �صنويا" . 
و�و�صح �أن "هذه �ملبالغ مل نرها يف �ملو�زنة �لأوىل �لر�صمية 
للدول��ة ول يف �ملو�زن��ة �لتكميلي��ة �لالحق��ة ومل تدرج �صمن 

�إير�د�ت �حلكومة �ملالية من �لد�خل �لعر�قي"
وطالب �لنائب �لربملاين ب�"ت�صكيل جلنة من �لوز�ر�ت �ملعنية 
و�لربمل��ان للتحقي��ق يف ه��ذ� �خل��رق �لكب��ري ومعرف��ة م�صري 

�ملليار�ت �لثمانية ع�رص �ملفقودة"
وتاب��ع �أن "�لربملان يكرر �ل�صوؤ�ل على �حلكومة لكن ل جميب 
وه��ذه و�حدة م��ن �مل�ص��اكل �لتي تتعر���ض لها �لب��الد ب�صكل 
متك��رر وه��ي غي��اب ماليني �ل��دولر�ت يومي��ا من �إي��ر�د�ت 
�لدول��ة" م�صري�ً �إىل �أن��ه يف �ل�صهر �لو�حد ت�ص��ل قيمة �لأمو�ل 
�مله��درة يف �ملو�زن��ة �لعام��ة و�لتكميلية �إىل ملي��ار ون�صف 

�ملليار دولر.
م��ن جانبه��ا قال��ت ع�ص��و �للجن��ة �ملالي��ة �لنيابي��ة ماجدة 
�لتميمي " �إن �ملو�زنة �ملالية �لعامة للدولة لعام 2017 فيها 

"هدر مايل كبري".
وذكرت �لتميمي يف ت�رصي��ح �صحفي "كمو�زنة ماز�لت فيها 
فق��ر�ت كبرية وكث��رية فيها هدر� للمال �لع��ام على �لرغم من 
�صك��وى �حلكوم��ة م��ر�ر� من حال��ة �لتق�ص��ف �مل��ايل و�ل�صعي 
لالقرت����ض، مبعن��ى �ن �لبل��د يغ��رق بدي��ون خارجي��ة ب�صبب 

�ل�صيا�ص��ة �ملالي��ة �خلاطئ��ة للدول��ة وع��دم حما�صب��ة 
�لفا�صدين �ملوجودين".

و�أ�صارت �لتميمي �ىل �أن 
ك  هن��ا "

�إيف��اد�ت و���رص�ء طائ��ر�ت خا�ص��ة يف �ملو�زن��ة و�لكث��ري من 
�لبو�ب �لتي فيها �رصف كبري، كا�صفة عن �أنها �جنزت ملفات 
يف غاي��ة �لأهمية وو�صعت يدها على �أين تذهب �أمو�ل �ل�صعب 
�لعر�قي ومن �مل�صتفيد منها و�صخ�صنا �خللل وو�صعنا �حللول 

لها".
�ملفت�ص��ني  مكات��ب  �لربملاني��ة،  �ملالي��ة  �للجن��ة  وحّمل��ت 
�لعمومي��ني وهيئة �لنز�ه��ة، م�صوؤولية ��صتم��ر�ر �لهدر باملال 

�لعام يف جميع موؤ�ص�صات �لدولة.
وق��ال ع�ص��و �للجن��ة �لنائ��ب �رصح��ان �أحم��د، يف ت�رصي��ح 
�صح��ايف: "�إن هن��اك �لكث��ري م��ن �ملوؤ�ص�ص��ات تكل��ف �لدول��ة 
�مللي��ار�ت م��ن دون فائ��دة، لأنه��ا مل تق��م مبهامه��ا �لفعلية 
كمكات��ب �ملفت�صني �لعموميني، وهيئة �لنز�هة �لتي مل ت�صتطع 

ردع �لهدر يف �ملال �لعام".
و�أ�ص��اف: "�أن �مل�صوؤول��ني يف �لدول��ة �لعر�قي��ة ل ي�صتطيعون 

حما�صبة �أي موظف". 
وك�صف تقرير بريطاين يف وقت �صابق  عن �ختفاء 120 مليار 
دولر م��ن فو�ئ�ض مو�زن��ات �لعر�ق �ملالية خ��الل مدة تويل 

�حلكومتني �ل�صابقتني . 
ي�ص��ار �ىل �ن �لتقري��ر �ل�ص��ادر عن �ملركز �لعامل��ي للدر��صات 
�لتنموية ومقره �لعا�صم��ة �لربيطانية لندن، �أو�صح �أنه خالل 
�مل��دة ما ب��ني 2006 – 2014 حق��ق �لع��ر�ق فو�ئ�ض مالية 
كب��رية كان ميك��ن �أن ت�صاه��م يف �إعادة �إعم��اره وحتويله �إىل 
دول��ة حديثة، حيث بلغ جمموع �ملو�زنات يف تلك �ملدة 700 

مليار دولر ذهبت جلها �إىل جيوب �لفا�صدين. 
وبح�ص��ب �لتقرير ف��اإن رئي�ض �حلكومة �لعر�ق��ي �حلايل حيدر 

�لعب��ادي ت�صلم خزينة �صب��ه فارغة ل يوجد فيها 
�أك��ر من 700 مليون دولر فقط، 

ما جعل �لعر�ق يف 

و�صع م��ايل �صعب للغاية خا�صة مع �نخفا���ض �أ�صعار �لنفط 
وتر�جع �لإير�د�ت و�رتفاع تكلفة �حلرب على "د�ع�ض".

و�أو�ص��ح �لتقرير �أنه خ��الل �صهري كانون �لث��اين و�صباط من 
2016 بلغت �إير�د�ت �لعر�ق �ملالية 3.269 مليار دولر  .   

وحّذر �ملركز �لعامل��ي للدر��صات من ��صتمر�ر عملية �لهدر يف 
�حتياط��ي �لبن��ك �ملركزي، خا�صة مع بق��اء �أ�صعار �لنفط عند 
م�صتوي��ات متدنية وتز�ي��د �لأعباء على �لدول��ة لأن هذ� يعني 
ت�صخ��م �لعج��ز يف �ملو�زنة مل�صتويات قد تف��وق ما هو معلن 
و�ل��ذي ي�ص��ل يف �لع��ام �ملقب��ل �إىل 32% ، وعل��ى �لرغ��م من 
حم��اولت رئي�ض �حلكومة حيدر �لعب��ادي كبح جماح �لف�صاد 
يف �لع��ر�ق �إل �أن �مل�صتفيدي��ن م��ن ه��ذه �لظاه��رة يحاول��ون 
عرقل��ة ذل��ك، و�لتاأثري يف عم��ل �لهيئات �مل�صتقل��ة من خالل 

نفوذ بع�ض �لأحز�ب  .    
ودع��ا �لتقرير رئي�ض �حلكوم��ة حيدر �لعبادي �ىل �لإ�رص�ع يف 

�لك�صف عن كبار �لفا�صدين قبل �لبدء بالنتخابات �ملقبلة.
و�أ�ص��ار �ملركز �لعامل��ي للدر��صات �إىل �أن مل��ف �لعر�ق يحظى 
باهتم��ام دويل كب��ري خا�ص��ة و�أن �لف�ص��اد ت�صب��ب بانت�ص��ار 

"�لإرهاب" يف �لعر�ق ما �صكل خطر�ً على �ملنطقة و�لعامل.
وب��ني �لتقري��ر �أن جناح �لعب��ادي يف مكافح��ة �لف�صاد ل يقل 
�أهمي��ة عن حتري��ر �ملو�صل و�صيحظ��ى بتاأيي��د �صعبي ودويل 

ميكن��ه من تنفي��ذ بر�جم��ه يف �إعادة �لإعم��ار و�خلدمات 
وبناء موؤ�ص�صات �لدولة .
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خ�صائ��ر  �لأمريك��ي  �ل��دولر  تكب��د 
لي�صج��ل �أدن��ى م�صتويات��ه يف ع�رصة 
�أ�صهر مقاب��ل �صلة عمالت �لثنني مع 
�بتهاج �مل�صتثمرين ببيانات �صينية 
تبع��ث عل��ى �لتف��اوؤل ليقبل��و� عل��ى 
معامالت �ل�صتفادة من فروق �أ�صعار 
�لفائ��دة يف عم��الت مرتفع��ة �لعائد 

مثل �لدولر �لأ�صرت�يل.
�لإجم��ايل  �ملحل��ي  �لن��اجت  وف��اق 
لل�صني �لتوقع��ات بنموه 6.9 باملئة 
عل��ى �أ�صا���ض �صنوي يف �لرب��ع �لثاين 

من �لعام

�لثنني  يوم  �لذهب  �أ�صعار  �رتفعت 
�أدن���ى  �إىل  �ل������دولر  ت���ر�ج���ع  م���ع 
م�صتوياته يف عدة �أ�صهر بعد تقل�ض 
�أ�صعار  رفع  من  �ملزيد  �إجر�ء  فر�ض 
�ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة  �ل��ف��ائ��دة يف 
ه���ذ� �ل��ع��ام يف ���ص��وء �ل��ب��ي��ان��ات 
لالقت�صاد  �ل�صعيفة  �لقت�صادية 

�لأمريكي �لأ�صبوع �ملا�صي.
يف  باملئة   0.5 �لف�صة  و�رتفعت 
 16.02 �إىل  �ل��ف��وري��ة  �مل��ع��ام��الت 
يف  �صجل  �أن  بعد  ل��الأوق��ي��ة  دولر 
�جلل�صة �ل�صابقة 16.09 دولر وهو 

�أعلى م�صتوى يف �أكر من �أ�صبوع.
�إىل  باملئة   0.8 �لبالتني  و�صعد 
بعد�أن  لالأوقية  دولر   922.80
لم�ض �أعلى م�صتوياته يف �أ�صبوعني 

عند 924.80 دولر.

�رت��ف��ع��ت �لأ���ص��ه��م �لأوروب���ي���ة يف 
�لتعامالت �ملبكرة يوم �لثنني و�صط 
تد�ولت �ت�صمت بال�صعف مع بد�ية 
�رصكات  كربى  نتائج  �إعالن  مو�صم 

�ملنطقة و�لوليات �ملتحدة.
 600 �صتوك�ض  �مل���وؤ����رص  و���ص��ع��د 
وجد  بينما  باملئة   0.2 �لأوروب���ي 
لالأ�صهم   50 �صتوك�ض  �مل���وؤ����رص 
�لقيادية مبنطقة �ليورو �صعوبة يف 
ويف  طفيفة.  مكا�صب  على  �حلفاظ 
�ملوؤ�رص�ت  �صجلت  �ملا�صي  �لأ�صبوع 
�أك��ر من  �أد�ء يف  �أق��وى  �لأوروب��ي��ة 

�أ�صبوعني 

اختفاء ١٨ مليار دوالر من الموازنة وصفقات الفساد مستمرة 

استمرار غلق منفذ طريبيل 

 توقعات بتسونامي"الكساد" يضرب المنطقة الحرة نهاية العام 

توقع رئي�س هيئة 
م�ستثمري املناطق احلرة 

االردنية نبيل رمان، اغالق 
بع�س امل�سانع واملن�ساآت يف 

املناطق احلرة نهاية العام 
احلايل يف حال عدم اعادة 

فتح معرب طريبيل.

إعداد – الجورنال 

بغداد – الجورنال 

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


