
وف��د  ا�ستقبال��ه  خ��ال  بغ��داد  حماف��ظ  و�س��دد 
احدى ال���ركات الكوري��ة اال�ستثماري��ة بح�سب 
"اهمي��ة وق��وف جمي��ع  بي��ان  �سحف��ي عل��ى 
املوؤ�س�س��ات خ�سو�سا اجلهات ذات العاقة لدعم 
م�ساري��ع  وخ�سو�س��ا  اال�ستثماري��ة  امل�ساري��ع 
ال�سك��ن والبن��ى التحتي��ة م��ن خ��ال ا�ستقطاب 
ال�ركات اال�ستثمارية الر�سينة"، موؤكدا "تقدمي 

الت�سهيات كافة لهذه ال�ركات".
واك��د العط��واين ان "املرحل��ة املقبل��ة �ست�سه��د 
تعاون��ا كب��را م��ا ب��ن املحافظ��ة وال���ركات 
وامل�ساري��ع  ال�سك��ن  جم��ال  يف  اال�ستثماري��ة 
اخلدمية والبن��ى التحتية"، م�سيفا ان "احلكومة 
اخلدمي��ة  امل�ساري��ع  جمي��ع  تنفي��ذ  يف  ج��ادة 
كم���روع جم��اري النه��روان واب��و غري��ب اىل 
جان��ب جمموعة من م�ساري��ع االك�ساء كم�روع 
احل�سينية واملدائن وناحية اجل�ر وبناء عدد من 

املدار�س وامل�ست�سفيات".
ولف��ت البي��ان االنتب��اه اىل ان "هن��اك لق��اءات 
م�ستقبلي��ة م��ع ال�رك��ة بع��د ار�س��ال الت�ساميم 
اىل مقره��ا يف كوري��ا لدرا�سته��ا بغية املبا�رة 

بالتنفيذ للم�ساريع "
ودع��ا حمافظ بغ��داد، يف وقت �ساب��ق ال�ركات 
الرتكي��ة اىل الدخ��ول بقوة للعم��ل يف املجاالت 
اخلدمي��ة وال�سحي��ة والتعليمي��ة كاف��ة ، مبين��ا 
ا�ستعداد املحافظة للتن�سي��ق مع اجلانب الرتكي 

وت�سهيل عمل ال�ركات.
 وق��ال املحافظ يفيِ بيان،  �سحفي  انه "ا�ستقبل 
ال�سف��ر الرتكي ف��احت يل��دز"، مبين��ا ان "مدينة 
بغ��داد بحاجة اإىل دخول ال�ركات الرتكية بقوة 
يف املج��االت اخلدمي��ة وال�سحي��ة والتعليمي��ة 

كافة ".
واأك��د "���رورة تطوي��ر العاق��ات الثنائي��ة يف 
جمي��ع املج��االت اخلدمية للنهو���س بامل�ستوى 

اخلدمي يف العا�سمة".
واأ�س��اف، ان "ل��دى حمافظة بغ��داد خطة معدة 
وف��ق حاجة املواط��ن من تطوير البن��ى التحتية 
وتوف��ر  ال�سح��ي  ال���رف  �سب��كات  وتاأهي��ل 
خلل��ق  لل���رب،  ال�ساحل��ة  واملي��اه  الكهرب��اء 
طف��رة نوعي��ة يف م�ستوى اخلدم��ات املقدمة يف 
العا�سمة"، متمني��ًا "تطوير العاقات مبا يخدم 

اأه��ايل العا�سم��ة ب�س��كل خا�س والع��راق ب�سكل 
عام".

وب��ن، ان "املحافظ��ة عل��ى ا�ستع��داد لفتح باب 
التع��اون والتن�سيق مع اجلان��ب الرتكي، اإ�سافة 
اإىل تاأكيد اأهمي��ة ت�سهيل عمل ال�ركات الرتكية 
داخ��ل الع��راق"، مع��را ع��ن "�سك��ره وتقدي��ره 
للجه��ود الكب��رة الت��ي يبذله��ا ال�سف��ر الرتكي 

لتطوير العاقات الثنائية بن البلدين".
وع��زا ع�س��و جلن��ة اخلدم��ات النيابي��ة حمم��د 
الو�س��ع  ت��ردي  �ساب��ق   امل�سع��ودي  يف وق��ت 
الب��اد اىل �س��وء التخطي��ط وقل��ة  اخلدم��ي يف 
التحتي��ة  البن��ى  احلكوم��ي مل�ساري��ع  التموي��ل 

املهمة.
 وق��ال امل�سع��ودي  ان  "مو�سوعة اخلدمات هي 
اح��دى امل�ستلزمات ال�روري��ة للمواطنن وهي 
تعتم��د عل��ى التموي��ل امل��ادي، ومب��ا ان ا�سعار 
النفط قد انخف�ست ب�سكل كبر فبالتايل انعك�ست 
�سلب��ا عل��ى موازن��ة الب��اد العام��ة االم��ر الذي 
عط��ل اغلب امل�ساريع املهم��ة يف الباد"، م�سرا 
اىل ان "اغل��ب االدارات الت��ي تعاقبت على ت�سنم 
املنا�س��ب يف املديريات اخلدمي��ة هي روتينية 
ومل جت��د حل��وال ناجع��ة للنهو�س به��ذا القطاع 

م��ن اخال ايج��اد البدائل وامل�ساري��ع التجارية 
التي تدر عل��ى دوائرها باالموال الازمة للقيام 

بامل�ساريع املتوقفة" .
الدوائ��ر  يف  العام��ن  املديري��ن  ان  وا�س��اف 
اخلدمي��ة تابع��ون الح��زاب معين��ة وف��ق مب��داأ 
املحا�س�س��ة لذا فاإن اغلبه��م ال ميتلكون اخلرة 
الكافي��ة الدارة ه��ذه الدوائ��ر بينم��ا ال�سخ���س 
الكف��وء واملهني ال يجد م��ن ين�سفه وي�سعه يف 

املكان املنا�سب .
 

وحمل��ت اأمانة بغ��داد وزارة الكهرب��اء م�سوؤولية 
انقط��اع املياه يف العا�سم��ة ، ويف حن ا�سارت 
ال��وزارة به��ذا  التن�سي��ق م��ع  اىل انه��ا حت��اول 
اخل�سو�س ، دعت املواطنن اىل تر�سيد ا�ستهاك 

املياه.
وق��ال اخلب��ر االقت�س��ادي كم��ال الب�ري  يف 
حدي��ث �سحف��ي "  اإن بطء اإع��ادة االإعمار و�سوء 
اإىل  يع��ود  الب��اد  يف  االقت�سادي��ة  االأو�س��اع 
اأ�سب��اب تتعل��ق باملوؤ�س�س��ات االقت�سادي��ة التي 
تدي��ر االقت�ساد يف الباد واأ�سب��اب اأخرى لي�ست 
له��ا عاق��ة باالقت�س��اد، ف�س��ًا ع��ن "ا�ستبعاد 
الكفاءات االقت�سادية يف عملية التخطيط ور�سم 

ال�سيا�س��ات العامة، وغي��اب ال�سفافية يف اتخاذ 
الق��رارات، وعدم وج��ود تن�سيق ب��ن املوؤ�س�سات 
والو�س��ع    ، البروقراطي��ة   ب�سب��ب  احلكومي��ة 
االأمن��ي امل�سطرب ، وغياب القوانن التي ت�ّسهل 
عملية االأعم��ار كقوانن اال�ستثمار، وتاأخر اإقرار 
املوازن��ة ال�سنوي��ة يف الرمل��ان، وغي��اب البنى 

التحتية ال�رورية الأداء االأعمال.
االإعم��ار"  ت�سكيل"جمل���س  الب���ري  واق��رتح  
من خ��راء واأكادميي��ن، لتج��اوز م�سكلة غياب 
اأو  ال�روري��ة  االإ�سرتاتيجي��ة  امل�ساري��ع  بن��اء 
تاأخ��ر اإجنازها، مع ���رورة اإ�ساح املوؤ�س�سات 
االقت�سادي��ة التابع��ة للحكوم��ة مثل ال��وزارات 
ذات العاق��ة باجلانب االقت�س��ادي وامل�سارف 

وامل�سانع واالأرا�سي الزراعية.
وا�س��ار اىل ان املحا�س�س��ة ال�سيا�سية يف توزيع 
املنا�س��ب احلكومي��ة يف الع��راق، اأدت اىل تاأث��ر 
القط��اع االأقت�س��ادي بنح��و �سلب��ي، اإذ مت ط��رد 
الكفاءات االقت�سادية التي كانت ت�سغل منا�سب 
اقت�سادي��ة مهم��ة ومت من��ح ه��ذه املنا�سب اإىل 
اأ�سخا���س ال يتمتعون بالكف��اءة ولكنهم ح�سلوا 
االأح��زاب  يف  اأع�س��اء  الأنه��م  املنا�س��ب  عل��ى 

الكبرة.
وب�سب��ب ال�راع��ات ال�سيا�سي��ة ب��ن االأح��زاب 
الت��ي تقا�سمت املنا�س��ب االقت�سادي��ة فاإن كل 
موؤ�س�س��ة تعمل عل��ى اإف�سال املوؤ�س�س��ات االأخرى 
لة لعملها لكي ال يحت�سب اأي جناح ل�سالح  املكمِّ

مناف�سيها من االأحزاب االأخرى.
وق��ال زير التخطيط ال�سابق واخلبر االقت�سادي 
ال  �سن��وات  ومن��ذ  "الع��راق  اإن  احلاف��ظ  مه��دي 
ميتل��ك اأي روؤي��ة اقت�سادي��ة وه��ذا االأم��ر يوؤخر 
اال�ستثم��ار واإجن��از امل�ساري��ع وال�سب��ب يف ذلك 
ه��و اأن املوؤ�س�س��ات االقت�سادية لي�س��ت متفاعلة 
مع التطورات االقت�سادية كما اأنها ال تعي حجم 

امل�سوؤولية التي يفرت�س ا�سطاعها بها".
يف  كب��راً  نق�س��ًا  بغ��داد،  العا�سم��ة  وتع��اين 
اخلدمات، ب�سبب البنى التحتية املتهالكة، والتي 
مل يتم اعمارها من��ذ �سنوات طويلة ميتد بع�سها 
اىل ت�سعيني��ات الق��رن املا�س��ي، بينم��ا ن�سطت 
بع���س ال���ركات الرتكية يف جم��االت حمدودة 
بع��د 2003 يف مقاوالت بع�سه��ا متوقف واآخر 
مت �سحبه كما جرى مع بارجات تزويد الكهرباء 

يف حمافظة الب�رة. 

اعلن��ت املديري��ة العام��ة للمناف��ذ احلدودي��ة ، ان اي��رادات منفذ 
�سفوان احلدودي بلغت اكرث من مليار و200 مليون دينار.

وقال��ت املديري��ة يف بي��ان �سحف��ي اإن" اي��رادات منف��ذ �سفوان 
احلدودي يف حمافظ��ة الب�رة بن العراق والكويت بلغت ملياراً 
ومئت��ن وخم�س��ة وت�سع��ن ملي��ون دين��ار ، م�س��رة اىل ان "هذا 

املبلغ هو ليوم واحد فقط".
وكان��ت مديرية املنافذ احلدودي��ة يف وزارة الداخلية اأعلنت، يف 
)1 كان��ون االأول 2016(، اأن قيمة اإيراداتها املالية خال ع�رة 
اأ�سه��ر بلغت اأكرث من 161 مليار دين��ار، اإ�سافة اإىل اأكرث من 22 

مليون دوالر . 
واأعل��ن مدي��ر منفذ �سفوان احل��دودي، جعفر ال�س��وداين ،  يف وقت 
�ساب��ق  اأن املنف��ذ يحقق اإي��رادات يومية ت�س��ل اإىل مليار و400 
مليون دينار، م�سراً اإىل اأن ايرادات ال�سهر الرابع  بلغت 22 مليار 
دين��ار، بع��د االج��راءات القانوني��ة ال�سارمة املتخ��ذة ملكافحة 

الف�ساد . 
وق��ال ال�س��وداين يف موؤمت��ر �سحف��ي، ان��ه " اكُت�س��ف م��ن خال 
التحقي��ق ان مرك��ز كم��رك �سف��وان مل ينفذ ق��رار جمل���س الوزراء 
اخلا���س بالتعرفة الكمركي��ة" ، م�سيفًا اأن عدم تطبيق هذا القرار 

�سبب �ررا كبرا وهدرا باملال العام " .
وتابع املو�س��وي اأنه " متت اإحالة امللف اإىل هيئة النزاهة واتخذ 
قا�سي حتقيق النزاهة قرارا �سجاعا با�ستقدام عدد من املوظفن 

واإحالتهم اىل الق�ساء ".
واأ�س��ار اإىل اأن "املنفذ بداأت ترتف��ع فيه االإيرادات من 12 اإىل 22 
ملي��ار و�ستكون هناك زيادة خ��ال ال�سهر املقب��ل"، مو�سحًا اأن 
"املنفذ ي�سهد اإيرادات يومية مبعدل 800 مليون اإىل مليار و400 

مليون دينار".
وج��اءت ه��ذه الزي��ادة الت��ي �سهده��ا املنفذ 

اتخ��اذ  خ��ال  م��ن  ج��اءت 
ت  ا ء ا ج��ر اإ

قانونية حازمة من اإدارة املنفذ للت�سدي للف�ساد واإحالة اأكرث من 
اأربعن موظفًا اإىل النزاهة، بح�سب ما اأو�سح املو�سوي.

واو�س��ح  رئي���س جلنة التنمي��ة االقت�سادية يف جمل���س الب�رة، 
عقي��ل اخلال��دي، اأن "�سب��ب تقدم جمل���س الب�رة بطلب��ه لتفعيل 
منف��ذ �سفوان جاء نتيجة ا�رار املجل�س عل��ى عدم تنفيذ قانون 
التعرف��ة الكمركية اجلديد اال يف حالة تطبيقه على جميع املنافذ 

االخرى".
و�س��دد اخلالدي على ان "اموال جبايات منف��ذي طريبيل والوليد 
تذه��ب اىل الدواع�س"، مبّينا ان "ق��رار احلكومة االحتادية ق�سى 
باأن يك��ون منفذ �سفوان بديًا عن طريبي��ل، ومنفذ النخيب بديًا 

عن الوليد".
وك�سف عن اأن "النية تتجه اىل فتح منفذ عرعر مع ال�سعودية عن 

طريق كرباء خال االيام القليلة املقبلة".
كم��ا ا�سار اىل ان النقا�سات مع مدي��ر منفذ �سفوان، واملدير العام 
لهيئ��ة الكم��ارك ومدير كمرك املنطق��ة اجلنوبي��ة، اأف�ست اىل ان 

"يكون العمل حاليًا يف املنفذ اىل ال�ساعة العا�رة ليًا".
�ساح��ة  هن��اك  تك��ون  ب��اأن  م�ستقبلي��ة  خط��ة  ب�"وج��ود  ون��ّوه 
وم�ستودع��ات للتبادل التجاري يف �سف��وان وال�ساجمة باإ�راف 

الهيئة العامة للجمارك".
وق��ال اخلبر االقت�سادي �رغام حممد علي  يف حديث �سحفي 
ان " املناف��ذ احلدودية العراقية بعيدة عن االداء املثايل وهذا ما 
ي�س��كل ممراً لعب��ور �سلع وب�سائع ق��د ال تكون منا�سب��ة  لاأ�سواق 
املحلية، حيث مت �سبط البع�س منها يف اال�سواق وهو غر �سالح 

لا�ستهاك".
 وا�س��اف  ان "�سعف االج��راءات الرقابية 

وان�سيابي��ة  كالفح���س 
ل  خ��و د

املركبات واال�سخا�س ميثان م�سكل��ة كبرة للم�ستوردين وبابا 
م��ن ابواب االبتزاز، االمر الذي يجعل ايرادات منفذ �سفوان وغره 
ال ت�س��كل قيمة تذكر يف ح�سابات اي��رادات املوازنة ، ويو�سح ان 
املبال��غ املتحقق��ة ال تزال اقل بكثر من املتوق��ع الإيرادات دولة 

ت�ستورد كل �سيء تقريبا " .
وب��ن اخلب��ر االقت�س��ادي ان االمر "يتطل��ب مزيدا م��ن الرقابة 
م��ن خمتلف اجلهات، بل واج��راء تبديات يف هذه اجلهات ب�سكل 
دوري به��دف ع��دم خل��ق عاقة بن اجله��ة الرقابي��ة وم�سوؤويل 
الكم��رك ، واأ�س��اف اننا نحت��اج يف الوقت ذات��ه اىل تهيئة البنى 
التحتي��ة احلديثة لتل��ك املناف��ذ كاخلدمات الفندقي��ة واملخازن 
احلديث��ة املردة وحمط��ات اال�سرتاحة املنا�سب��ة" موؤكدا انه يف 
ح��ال ح�سول ه��ذا ف�سي�سه��م يف ت�سغيل االي��دي العاملة يف هذه 
املناف��ذ م��ا ينعك�س ايجاب��ا على الزي��ادة يف اي��رادات الكمارك 

والتقليل من �سكوى التاأخر واالبتزاز على احلدود. 
ويع��د منف��ذ �سفوان املنف��ذ احلدودي ال��ري الوحيد ب��ن العراق 
والكوي��ت، كم��ا ي�سه��د يوميًا م��رور مئ��ات ال�ساحن��ات املحملة 
مبختلف اأن��واع الب�سائع امل�ستوردة، متّر م��ن خاله اي�سا اأعداد 
م��ن امل�سافري��ن، خا�س��ة يف املوا�سم واملنا�سب��ات الدينية حيث  
يواج��ه زخمًا �سدي��داً من قبل الزائري��ن، معظمهم م��ن ال�سعودية 

والكويت والبحرين . 
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انخف�س��ت اأ�سع��ار الذهب م��ع �سعود 
ال��دوالر م��ن اأدن��ى م�ست��وى يف عدة 
امل�ستثم��رون  يرتق��ب  حي��ث  اأ�سه��ر 
جمل���س  خط��ط  ب�س��اأن  موؤ���رات 
)البن��ك  االحت��ادي  االحتياط��ي 
اأ�سع��ار  لرف��ع  االأمرك��ي(  املرك��زي 
مدت��ه  اجتم��اع  خت��ام  يف  الفائ��دة 
يف  الذه��ب  وانخف���س  يوم��ن. 
باملئ��ة   0.27 الفوري��ة  املعام��ات 
لاأوقي��ة  دوالر   1245.16 اإىل 
)االأون�س��ة(. ونزل الذه��ب يف العقود 
االأمركية االآجل��ة ت�سليم اأغ�سط�س اآب 
0.61 باملئ��ة اإىل 1244.50 دوالر 

لاأوقية.

منهية  اليابانية  االأ�سهم  ارتفعت 
م��وج��ة خ�����س��ائ��ر ا���س��ت��م��رت ث��اث 
امل��ع��ن��وي��ات  حت�سن  م��ع  ج��ل�����س��ات 
حتققت  التي  القوية  املكا�سب  من 
اإق��ب��ال  وزي����ادة  ���س��رتي��ت  وول  يف 
�ركات  اأ�سهم  على  امل�ستثمرين 
ملعدات  وهيتا�سي  كومات�سو  مثل 
التي  القوية  االأرب���اح  بعد  االإن�ساء 
املوؤ�ر  واأغلق  كاتربيلر.  حققتها 
باملئة   0.5 مرتفعا  القيا�سي  نيكي 
اأول  يف  نقطة   20050.16 اإىل 
اأ�سهم  اأيام. والقت  اأربعة  �سعود يف 
ال�ركات اليابانية املنتجة ملعدات 
�سهم  ارت��ف��ع  اإق��ب��اال حيث  االإن�����س��اء 
وهيتا�سي  باملئة   2.7 كومات�سو 

ملعدالت االإن�ساء 2.9 باملئة.

قال جتار اإن عاوة برنت فوق خام 
دوالر  م��ن  اأك��رث  اإىل  ارتفعت  دب��ي 
للرميل للمرة االأوىل يف ثاثة اأ�سهر 
القيا�س  خام  �سعر  قوة  اأثر  مقتفية 
حو�س  ملنطقة  الكريت  املنخف�س 
عاوة  اإن  التجار  وق��ال  االأطل�سي. 
�سبتمر  عقود  يف  دبي  فوق  برنت 
ارتفاعا  دوالر   1.01 بلغت  اأيلول 
ال�سوق  اإغ���اق  عند  �سنتا   88 م��ن 
م�ستوى  اأعلى  لت�سجل  الثاثاء  يوم 
اأبريل ني�سان ح�سبما تظهر   12 منذ 

بيانات رويرتز.

 أكثر من مليار دينار يوميًا

منفذ سفوان.. إيرادات خيالية تبشر بنشاط اقتصادي واعد  

رغم قلة التخصيصات.. العاصمة على أعتاب حملة استثمارية كبيرة 

ك�شف حمافظ بغداد 
عطوان العطواين، عن 

مالمح املرحلة املقبلة 
التي قال اإنها �شت�شهد 

تعاونا كبريا يف جمال 
اال�شتثمار مع ال�شركات 
الر�شينة، موؤكدا جدية 

احلكومة يف تنفيذ 
امل�شاريع اخلدمية املهمة 

وال�شاغطة يف مناطق 
االطراف من العا�شمة.

 بغداد – الجورنال 

إعداد - فادية حكمت 

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

2250
1250
1000
2000
1500
1500
2000
2000
1500
1250
3500

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


