
�صرف منح 
ونقل بيان ا�ص��درته الوزارة ع��ن مدير دائرة 
املعلوم��ات والبح��وث وكال��ة امي��ان ناج��ي 
قوله��ا: ان ع��دد اال���ر النازح��ة امل�ص��مولة 
مبنح��ة امللي��ون دينار �ص��من الدفع��ة ال� 24 
يبل��غ 10 االف و186 عائلة م�ص��جلة �ص��من 
قاع��دة بيان��ات ال��وزارة، يف ح��ن بل��غ عدد 
اال�ر امل�صمولة بالدفعة ال� 15 ملنحة ال�250 
ال��ف دينار 13 الفا و126 عائلة، الفتة النظر 
اىل ان املن��ح �ص��يجري ت�ص��لمها ع��ن طري��ق 

البطاقة الذكية.
انطالق امتحانات طلبة نينوى

 اىل ذل��ك، توج��ه ام���س االربع��اء اك��ر م��ن 
الداء  نين��وى  يف  وطالب��ة  طال��ب  ال��ف   23
االعدادي��ة  للمرحل��ة  النهائي��ة  االمتحان��ات 
�ص��من العام الدرا�ص��ي احل��ايل. وقالت مديرة 
العاق��ات واالع��ام بال��وزارة ب�رى ح�ص��ن 
حمودي  يف حديث �صحفي "ان الوزارة قامت 
بتهيئة 160 مركزاً امتحانيًا الداء امتحانات 
طلب��ة مرحلة ال�ص��اد�س االع��دادي الذين يبلغ 
وطالب��ة"،  طالب��ًا  و189  الف��ا   23 عدده��م 
موؤكدة وجود تن�صيق مع اجلهات ذات العاقة 
لتاأم��ن تلك املراكز. وا�ص��ارت اىل ان الوزارة 
هي��اأت امل�ص��تلزمات اخلا�ص��ة باالمتحانات 
كا�ص��دار بطاقات الطلبة امل�ص��مولن وتوزيع 
الدفات��ر االلكرتوني��ة وتهيئة مراك��ز الفح�س 
لت�ص��حيح الدفاتر، ف�ص��ا عن اعداد اال�ص��ئلة 
م��ن املنهاج املق��رر. ه��ذا وانطلق��ت اأول من 
ام���س الثاث��اء كذل��ك، بح�ص��ب بيان ا�ص��دره 
مكت��ب وزي��ر الرتبية الدكت��ور حمم��د اقبال، 
االمتحانات النهائية لطلبة الثالث املتو�ص��ط، 
اذ قام بتاأديتها 48 الفا و676 طالبا �ص��من 
391 مرك��زا امتحاني��ًا، ون��وه البي��ان ب��ان 
انط��اق امتحان��ات طلبة نين��وى ميثل ايذانا 
مبرحل��ة تربوي��ة جدي��دة مل��ا بع��د »داع���س« 

االرهابي. 
منحة فرن�صية

 ويف املل��ف نف�ص��ه، رح��ب برنام��ج االغذي��ة 
العامل��ي التاب��ع ل��امم املتح��دة مب�ص��اهمة 

م��ن  مقدم��ة  ي��ورو  ماي��ن   3.2 مقداره��ا 
احلكومة الفرن�ص��ية مل�ص��اعدة اال�ر النازحة 
يف الع��راق. وقال �ص��فري فرن�ص��ا ل��دى العراق 
برونو اوب��ريت يف ت�ريح �ص��حفي: ان هذه 
امل�ص��اهمة تاأت��ي ا�ص��تجابًة للحاج��ة امللحة 
لتق��دمي املعون��ات الغذائي��ة لا���ر النازحة 
اأخ��رياً، موؤكدا ان احلكومة الفرن�ص��ية حتر�س 
و�صي�ص��تخدم  النازح��ن.  دع��م  عل��ى  دوم��ًا 
برنامج االأغذية العاملي هذه امل�صاهمة لدعم 
اك��ر م��ن 200 الف ن��ازح، اذ �صيح�ص��ل كل 
فرد على نحو 15 يورو �ص��هريا ل�راء الطعام 

واللوازم االأ�صا�صية من اال�صواق املحلية.
اآلية جديدة لت�صجيل النــازحيــن 

وتوزيـع املنح وامل�صاعدات يف كركوك
وي�ص��ار اىل ان  ادارة حمافظة كركوك،  اعلنت 
اعتماد ا�ص��تمارة جديدة وخا�ص��ة توزع بن 
العوائل النازح��ة اىل املدينة من املحافظات 
امل�ص��طربة لغر�س تدقيق اعدادهم و�ص��مان 
و�ص��ول امل�ص��اعدات واملن��ح املالي��ة اليهم ، 
جاء ذلك عقب لقاء حمافظ كركوك جنم الدين 

ع��ن يف االحياء  كرمي م��ع املختاري��ن املوزَّ
ال�صكنية مبركز املحافظة.

وبح��ث ك��رمي مل��ف النازح��ن القادمن اىل 
كرك��وك م��ن املحافظ��ات امل�ص��طربة وحتى 
القادم��ن من داخ��ل املحافظة م��ن املناطق 
اجلنوبي��ة والغربي��ة منه��ا ب�ص��بب احداث 10 

حزيران .
“اه��ايل كرك��وك ي�ص��عرون  وق��ال ك��رمي ان 
مبعان��اة النازح��ن النه��م عان��وا كث��ريا من 
الرتحي��ل واالو�ص��اع االن�ص��انية ال�ص��عبة”، 
موؤكدا اأن “اهايل كركوك يرحبون بالقادمن 

اليهم”.
وق��ال “ن�ص��عى م��ن اج��ل تنظي��م وجوده��م 
له��م  بيان��ات  قاع��دة  وو�ص��ع  كرك��وك  يف 
عل��ى  م�ص��ددا  الدقيق��ة”،  اعداده��م  حت�ص��ي 
�ص��عي املحافظة ال�صتح�ص��ال منحة املليون 
دين��ار للعوائ��ل النازحة والت��ي اقرتها وزارة 
الهجرة واملهجرين على  وفق اجراءت �ص��يتم 

اعتمادها”.
“املحافظ��ة  ان  كرك��وك  حماف��ظ  وا�ص��اف 

�صت�ص��ع �ص��وابط خا�ص��ة وجدي��دة لتحدي��د 
اج��راءات �ص��كن النازح��ن والت��ي �صت�ص��من 
م�ص��ريا  وامل�ص��اعدات”،  باملن��ح  �ص��مولهم 
اىل”وج��ود اعمال الن�ص��اء خمي��م او خميمن 
للنازح��ن ال�ص��تيعاب االع��داد الكب��رية التي 

ت�صل اىل كركوك” . 
وخل���س ك��رمي اىل” وج��ود ات�ص��ال ب�ص��كل 
ان�ص��اء  لدع��م  املتح��دة  االمم  م��ع  م�ص��تمر 
املخيمات اخلا�ص��ة بالنازحن والذي �ص��يتم 
نقل النازحن ال�صاكنن يف املدار�س والدوائر 

احلكومية اليه خال االيام املقبلة”  .
ي�ص��ار اىل ان كرك��وك ا�ص��تقبلت االالف م��ن 
النازح��ن الهارب��ن م��ن دوام��ة العن��ف يف 

حمافظات عدة �صمايل الباد وغربيها.
ووزع��ت وزارة الهج��رة واملهجري��ن الوجب��ة 
االوىل من املنح املالية ل�4 االف عائلة بينما 
ب��داأت بتوزيع الوجبة الثانية والتي ت�ص��مل 3 

االف عائلة نازحة.
وتقول وزارة الهج��رة واملهجرين يف كركوك 

ان اعداد النازحن بلغ نحو 60 الف عائلة . 

�صجل مركز كمرك ميناء ام ق�ر ال�صمايل ارتفاعا بااليرادات 
املالي��ة املتحقق��ة خ��ال الن�ص��ف االول م��ن الع��ام احل��ايل 
ليتج��اوز 190 ملي��ار دينار مقارنة باملدة نف�ص��ها من العام 
املا�ص��ي. وافاد مدير املركز عبد احل�ص��ن عريبي يف ت�ريح  
�ص��حفي  بان “ايرادات ر�ص��وم التعرف��ة اجلمركية يف املركز 
تخطت مبلغ ال� 190 مليار دينار خال اال�ص��هر ال�ص��تة االوىل 
م��ن الع��ام احل��ايل، اذ تع��د االعل��ى يف تاري��خ عم��ل املراكز 

اجلمركية خال املدة املا�صية”. 
وتوق��ع عريب��ي م�ص��اعفة ه��ذه املبال��غ يف الن�ص��ف الث��اين 
م��ن الع��ام احل��ايل اىل م�ص��تويات اعلى نتيجة لا�ص��احات 
اجلمركية واجراءات مكافحة الف�ص��اد وجتميد العمل باتفاقية 
الت�ص��يري العربي اخلا�صة باعفاء املواد امل�ص��توردة امل�صنعة 

بالدول العربية من الر�صوم اجلمركية .
 وا�ص��اد عريب��ي بتع��اون االجه��زة االمني��ة من خال ر�ص��د 
حم��اوالت التحاي��ل عل��ى القان��ون وتوف��ري معلوم��ات ع��ن 
حم��اوالت الغ���س بالب�ص��ائع امل�ص��توردة وغ��ري امل�ص��توفية 

ل�روط التقيي�س وال�صيطرة النوعية. 
وك�صف م�صدر م�صوؤول يف مكتب املفت�س العام بوزارة املالية 
يف ت�ريح �ص��حفي عن ا�ص��دار مكتب رئي�س الوزراء الدكتور 
حي��در العبادي تعليمات تق�ص��ي ب�ص��حب ي��د املوظفن الذين 
توؤ���ر �ص��دهم ح��االت ف�ص��اد م��ايل باملعام��ات اجلمركية 

ونقلهم اىل وزارات اخرى واحالة ملفاتهم على الق�صاء. 
واو�ص��ح ان املكت��ب اوع��ز للجه��ات املعني��ة باع��داد قوائ��م 
با�ص��ماء املوظف��ن امل�ص��حوبة ايديهم عن العم��ل ونقلهم اىل 
خ��ارج ال��وزارة، اذ مت ا�ص��دار ام��ر ب�ص��حب يد اك��ر من 300 

موظف واحالة ملفاتهم على اجلهات الق�صائية.
واعل��ن مدي��ر املناف��ذ احلدودي��ة يف وزارة الداخلي��ة الل��واء 
املهند�س �ص��امي ال�ص��وداين �ص��بط حمول��ة ا�ص��اك كهربائية 
داخل��ة اىل البل��د م��ن دون ر�ص��وم بالتواطوؤ م��ع موظفن يف 
منفذ �ص��فوان احلدودي مع الكويت. وبن ان �ص��بط ال�ص��حنة 

مت م��ن قبل منت�ص��بي �ص��عبة البح��ث والتحري، 
اذ مت��ت احالته��ا واملوظف��ن 

طئ��ن  ا ملتو ا

على الق�ص��اء لتعد دعوى جمركية. هذا واف�ص��ح ال�صوداين عن 
�ص��بط عجلتن مت تر�صيمهما خارج ال�صوابط مبنفذ ال�صاجمة 
احلدودي يف حمافظة الب�رة، ف�صا عن 12 الف حبة خمدرة 
بح��وزة اح��د امل�ص��افرين يف املنفذ نف�ص��ه مت ك�ص��فها من قبل 
مفارز املديرية والعاملن على جهاز ك�صف املخدرات )االيون 
�ص��كان(، الفتًا النظر اىل احالة ال�صخ�س الذي �صبطت بحوزته 
احلبوب على الق�ص��اء. يذكر ان وزير املالية وكالة عبد الرزاق 
العي�صى، اعلن يف وقت �صابق ارتفاع ايردات الكمارك العراقية 

اىل اكر من مئة وت�صعة مليارات دينار.
واك��د العي�ص��ى يف بي��ان �ص��حفي ، "ارتفاع اجم��ايل ايرادات 
الكمارك ل�ص��هر ني�صان اىل اأكر من مئة وت�صعة مليارات دينار 
بالقيا�س اىل ثاثة واربعن مليارا يف ال�ص��هر نف�صه من العام 
املا�صي يوؤ�ر جناح التوجه احلكومي يف اعتماد املوارد غري 

النفطية يف دعم املوازنة االحتادية".
 وا�ص��اف ان"وزارة املالية ت�صري على وفق م�صارين متوازين 
يتعلق��ان بانعا�س وزيادة موارد الدولة غري النفطية وحماربة 

الف�صاد وتطويق كل حماوالت العبث باملال العام" .
وك�صفت م�ص��ادر مطلعة،عن معلومات تفيد بامكانية ارتفاع 
واردات املناف��ذ احلدودية نهاي��ة العام احلايل اإىل 8 مليارات 
دوالر، الفت��ة االنتب��اه اإىل اأن جمل���س ال��وزراء اتخ��ذ بع���س 
االجراءات من خال ا�راك موظفيه يف متابعة عملية الدخول 
م��ن املعابر الكمركية الثانوية املحيطة بالعا�ص��مة للحيلولة 

دون وقوع اية خروق.
وقال م�ص��در حكومي يف حديث �ص��حفي  اإن “جمل�س الوزراء 
اتخذ �صل�ص��لة م��ن االجراءات يف �ص��بيل احكام ال�ص��يطرة على 
املناف��ذ احلدودي��ة الثانوي��ة كمعرب ال�ص��فرة واأب��و غريب يف 

بغداد”.
وتابع اأن “االجراء يتمثل بار�صال موظفن من جمل�س الوزراء 

يعملون اإىل جانب منت�صبي الهيئة العامة للكمارك 
للحيلول��ة دون اأي خرق يح�ص��ل 

املعاب��ر  يف 

امل�ص��مولة”. واأو�ص��ح امل�ص��در اأن “ايرادات املنافذ احلدودية 
كانت التوقعات ال�صابقة تقدرها بثاثة مليارات دوالر، لكنها 
وبعد االجراءات اجلديدة من املتوقع اأن ت�صل يف نهاية العام 

احلايل اإىل 8 مليارات دوالر �صنويًا”.
وب��ن اأن “املوازنة االحتادي��ة للعام احلايل ح��ددت ايرادات 
املناف��ذ احلدودية ب� 10% وهو رقم من املمكن الو�ص��ول اإليه 

اذا ما ا�صتمرت االجراءات الرقابية احلالية”.
وم�ص��ى امل�ص��در اإىل اأن “موظف��ي جمل���س ال��وزراء يعان��ون 
م�ص��ايقات بع���س منت�ص��بي هيئة الكم��ارك الفا�ص��دين، فهم 
يحاول��ون منعهم م��ن اداء مهامهم باية و�ص��لية وهو اأمر بلغ 
م�ص��امع احلكومة يف م��رات عديدة من خال اعتماد �صيا�ص��ة 

الرتهيب والرتغيب”.
من جانبه، اأفاد ع�صو جلنة االقت�صاد واال�صتثمار عامر الفايز 
يف ت�ريح  �ص��حفي  باأن “العدي��د من االموال باتت توفرها 
الي��وم املعابر احلدودية وت�ص��ل اإىل احلكوم��ة وحتديداً وزارة 
املالية”. وياأ�ص��ف الفايز، لكون “احلكومة االحتادية مل تطبق 
القان��ون بار�ص��ال 50% م��ن تل��ك ال��واردات اىل املحافظ��ات 
التي توجد فيها تلك املنافذ �ص��واء الربي��ة اأو البحرية اأو حتى 
املط��ارات”. واأك��د اأن “ل��دى املحافظ��ات احلدودي��ة يف ذمة 
احلكوم��ة ديون��ًا كبرية واالخ��رية مل تقم بايفائه��ا حتى االن 

ونتج عن ذلك �صجاالت م�صتمرة مع جمال�س املحافظات”.
ويوا�ص��ل الفايز اأن “احلكومات املحلي��ة يف تلك املحافظات 
تطالب مببالغ ت�صاعد على ترميم املنافذ احلدودية كحد اأدنى 
لتظه��ر مبنظر يليق بالع��راق، لكن احلكوم��ة تاأبى ذلك بحجة 

عدم وجود التخ�صي�صات املنا�صبة”.
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االأ�ص��هم  موؤ���رات  اأداء  تباي��ن 
االأمريكية الرئي�ص��ية عند االإغاق يف 
بور�ص��ة وول �ص��رتيت حي��ث ع��ززت 
مكا�ص��ب نتفليك���س املوؤ�ر نا�ص��داك 
املجمع لي�ص��عد اإىل م�ص��توى قيا�صي 
بينم��ا اأث��ر جولدمان �ص��اك�س �ص��لبا 
تركي��ز  م��ع  جون��ز  داو  املوؤ���ر  يف 

امل�صتثمرين على نتائج االأعمال.
وانخف�س املوؤ�ر داو جونز ال�صناعي 
54.99 نقطة اأو 0.25 باملئة ليغلق 

عند 21574.73 نقطة.
وزاد املوؤ�ر �صتاندرد اآند بورز 500 
مبقدار 1.47 نقط��ة اأو 0.06 باملئة 

اإىل 2460.61 نقطة.

ال��ب��رتول  معهد  ب��ي��ان��ات  اأظ��ه��رت 
الواليات  خمزونات  اأن  االأم��ريك��ي 
املتحدة من اخلام ارتفعت على غري 
بينما  املا�صي  االأ�صبوع  املتوقع 
انخف�صت خمزونات البنزين ونواجت 
النفط  خم��زون��ات  وزادت  التقطري. 
1.6 مليون برميل على مدى  اخلام 
االأ�صبوع املنتهي يف 14 يوليو متوز 
بينما  برميل  مليون   497.2 اإىل 
 3.2 انخفا�صها  املحللون  توقع 
البرتول  معهد  وقال  برميل.  مليون 
الت�صليم  بنقطة  اخلام  خمزونات  اإن 
يف كا�صينج بوالية اأوكاهوما زادت 

608 اآالف برميل.

�صاك�س  ج��ول��دم��ان  ب��ن��ك  ���ص��ج��ل 
يف  املئة  يف   17 ن�صبته  انخفا�صا 
الربع  يف  التداول  اإي��رادات  اإجمايل 
اإيراداته  العام مع هبوط  الثاين من 
من تداول ال�صندات 40 باملئة و�صط 
اأن�صطة  اأو�صع يف  نطاق  على  �صعف 
تداول ال�صندات اأ�ر بنوكا اأمريكية 
خام�س  �صاك�س  وجولدمان  كبرية. 
من  املتحدة  الواليات  يف  بنك  اأكرب 
حيث االأ�صول وعادة ما يعتمد على 
من  اأك��ر  ال�صندات  ت��داول  اإي���رادات 

اعتماد نظرائه من امل�صارف.

بنهاية العام.. الواردات الحدودية في البصرة تسجل نحو ثمانية مليارات دوالر 

3 ماليين يورو مساعدات.. إطالق المنح المالية لألسر النازحة  

 اطلقت وزارة الهجرة 
واملهجرين منحتي املليون 

والـ250 الف دينار اىل 
اكرث من 23 الف ا�صرة 

نازحة. ويف حني انطلقت 
االربعاء امتحانات طلبة 

ال�صاد�س االعدادي يف 
نينوى، قدمت احلكومة 

الفرن�صية منحة مببلغ ثالثة 
ماليني و200 الف يورو 

مل�صاعدة النازحني.

البصرة – 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


