
�إن"  جا�سم  نوري  بغد�د  حمافظة  جمل�س  ع�سو  قال 
بغد�د  يف  �ال�ستثمارية  �مل�ساريع  من  كبرية  �ع��د�د�ً 

متلكئة لعدة ��سباب منها �منية للمدة �ملا�سية" .
�أن"  ل������»�جل��ورن��ال«،  ت�رصيح  يف  جا�سم  و����س��اف 
عليها  �ملتجاوز  �الر��سي  ب�سبب  هو  �مل�ساريع  تلكوؤ 
ولعدد  �لدولة  �ىل  تعود   و�لتي  �ملو�طنني  قبل  من 
��ستثمارية  بيئة  توجد   ال  ثم  وم��ن  وز�ر�ت��ه��ا،  من 
الفتًا  جديدة"،  م�ساريع  بناء  �و  �مل�ساريع  الكمال 
�لنظر �ىل �أن "�ملتجاوزين من �ملو�طنني يفاو�سون 
من  �لعاملة  �ل�رصكات  �و  و�ملقاولني  �مل�ستثمرين 
�جل �بتز�زهم بحجة �لتعوي�سات ويف �ال�سل ملكية 
�الر��سي هي للدولة" . وتابع �أن" �الر��سي مملوكة 
�ن  �ىل  م�سري�ً  و�ملحافظة"،  و�لوز�رت  بغد�د  الأمانة 
�سائك  ملف  عليها  و�ملتجاوزين  �الر��سي  "ملف 
بغد�د،  حمافظة  جمل�س  يف  وثائق  جمموعة  ولدينا 
يف مايخ�س �لتجاوز على تلك �الر��سي 
�مل�ساكل  �حدى  وهذه 

يف  مناق�ستها  ومتت  �ملحافظة  جمل�س  تو�جه  �لتي 
�الخري  قبل  من  خطو�ت  وهناك  �ل���وزر�ء،  جمل�س 
�مل�ساريع  �ر��سي  على  �ل��ت��ج��اوز�ت   تلك  رف��ع  يف 
�ال�ستثمارية وغري �ال�ستثمارية من �ر��سي �لدولة". 

و��سار جا�سم �ىل "تعيني قوة �منية لتقف �ىل �جلانب 
�لدولة  �ر��سي  على  �لتجاوز�ت  تلك  الإز�لة  �لقانوين 
�ن  �ىل  �النتباه  الفتًا  �ملتلكئة،  �مل�ساريع  الإكمال 
للم�ساعدة يف  م�ساهم   دور  له  �ل�سدري كان  �لتيار 
�ز�لة �لتجاوز�رت على �الر��سي �ململوكة، ومبينا �ن 
�مل�ساريع �ملخ�س�سة يف �ملو�زنات �ل�سابقة منذ عام 
2014  وحتى �الن وقفت فيها ن�سب �الجنار، ب�سبب 
�مل�ستنزفة  د�ع�س  على  و�حلرب  �ملالية  �ل�سيولة  قلة 
�ن  "يجب  �أنه  جا�سم  وبني   .  " �القت�سادية  للمو�رد 
�القليمية  للدول  �ال�ستثمارية   �لتجارب  من  ن�ستفيد 
و�لعاملية يف تقريب �لقطاع �خلا�س و�دخاله جمال 
و�ي�سا  �ملتوقفة،  �مل�ساريع  الكمال  �ال�ستثمار�ت 
لغر�س  �الجنبية   لل�رصكات  �و�سع   م�ساحة  �عطاء 
�كمال تلك �مل�ساريع �ملتلكئة بطريقة �لدفع باالآجل.

و�ال�ستثمار  �القت�ساد  جلنة  ع�سو  قال  جهته  من 
�ال�ستثمار  قانون   " �إن  �لنقيب  �لكرمي  عبد  �لنيابية 
�لتي  �لتعديالت  بعد  وخ�سو�سا  جيد 
�ن  �ال  عليه،  �جريت 

�ىل  يعود  �ملتلكئة  �مل�ساريع  �كمال  يف  �لعر�قيل 
ل�  ت�رصيح  يف  �لنقيب  و�أ���س��اف   .  " �لتنفيذ  �سوء 
يتم  مل  �لو�حدة  �لنافذة  "قانون  �أن  »�جل��ورن��ال«، 
�لكبري  �لق�سم  لكن  �ر��سي،  منلك  ونحن  به،  �لعمل 
�لرغم  منها متجاوز عليه من قبل �ملو�طنني وعلى 
ماز�لو  �نهم  �ال  للرتحيل  زمنية  مدد�ً  �عطائهم  من 
�جن��از  عمل  �سري  م��ن  يبطئ  م��ا  وه��ذ�  م��وج��ودي��ن، 
�لتي  �مل�ساريع  تلكوؤ  عن  ف�ساًل  �جلديدة  �مل�ساريع 
بها  عالية  م�ستويات  �ىل  فيها  �الجناز  ن�سب  ت�سل 
حمافظة  جمل�س  وح��ذر    .  " �ل�70%  من  يقرب  ما 
بغد�د، من �سياع م�ساريع ��سرت�تيجية يف �لعا�سمة، 
كا�سفا عن تعر�س بع�سها لالندثار و�ل�رصقة ب�سبب 
فا�سل  �ملجل�س  ع�سو  وق��ال  و�لتق�سف.  �الإه��م��ال 
"�مل�ساريع �لتي حتدثت  ل� »�جلورنال « �ن  �ل�سويلي 
وال  �إعالمية  ت�رصيحات  جمرد  هي  �حلكومة  عنها 
�ملال  الإطالقها، حمذر� من هدر  ر�سمية  كتب  توجد 
�لعام ب�سبب تلك �مل�ساريع" . و�أ�ساف �ن "حمافظة 
�أنفقت ع�رص�ت �ملليار�ت على م�ساريع مهمة،  بغد�د 
لكنها توقفت باأمر من �حلكومة �الحتادية، د�عيا �ىل 
�و  و�سع حلول منا�سبة للحفاظ على تلك �مل�ساريع 
و�لقو�نني  �ل�سو�بط  �سمن  م�ستثمرين  �ىل  �إعطائها 
بحماية  �ملتخ�س�سة  �جلهات  �ل�سويلي،  وطالب   ."
لكونها  و�ل�سياع  �ل�رصقات  من  �ملحافظة  م�ساريع 
كلفت ميز�نية �حلكومة �ملحلية ع�رص�ت 
" . و�أك��د  �مل��ل��ي��ار�ت 

من  �لعا�سمة  ح�سة  �أن  ب��غ��د�د   حمافظة  جمل�س 
�إن�ساء  �لتعاقد على  2017، تخلو من  �لعام  مو�زنة 
م�ساريع جديدة، يف حني لفت �النتباه �إىل �أن �الأمو�ل 
حتتوي  و�لتي  �ملتلكئة  �مل�ساريع  الإجناز  �ستكر�س 
على ن�سب �إجناز خمتلفة. وقال مقرر �ملجل�س فرحان 
قا�سم يف حديث �سحفي  �إن "مو�زنة �لعام 2017 
دينار،  119 مليار  تبلغ  لبغد�د  �حلايل، �ملخ�س�سة 
للمحافظة،  و70%  �الأم��ان��ة  ح�سة  منها   30%
يف  �لكبرية  �مل�ساريع  حجم  ت�سد  ال  �الأم��و�ل  وه��ذه 
�لعام  "مو�زنة  �أن  قا�سم،  و�أ���س��اف  �لعا�سمة". 
على  �لتعاقد�ت  من  تخلو  لبغد�د  بالن�سبة  �حل��ايل 
"هذه �الأمو�ل  �أن  �إىل  �إن�ساء م�ساريع جديدة"، م�سري�ً 
وفقًا  و�ملتلكئة  �لتنفيذ  قيد  �مل�ساريع  على  �ستوزع 
�ال�ستثمار  هيئة  و�أعلنت  م�رصوع".  كل  �إجناز  لن�سب 
م�ساريع  لعمل  �جازة   1389 منحت  �أنها  �لوطنية، 
��ستثمارية بقيمة 91 مليار دوالر، م�سيفة �أن 40٪ 
من هذه �مل�ساريع متعرثة. وقال رئي�س �لهيئة �سامي 
�مل�ساريع  "عدد  �إن  �سحفي  حديث  يف  �الع��رج��ي 
وحتى   2009 �لعام  منذ  �لعر�ق  يف  �ال�ستثمارية 
�الن يبلغ 1389 م�رصوعا بقيمة 91 مليار دوالر"، 
�الجناز  قيد  �مل�ساريع  هذه  من   60٪" �أن  مو�سحا 
"تعطل �مل�ساريع  �أن  و٪40 منها متعرثة". و�أ�ساف 
�ملتعلقة  �لقو�نني  تطبيق  يف  �ال�سكاالت  �إىل  يعود 
بالت�ساميم وتاأجري �الر��سي و�لعقار�ت و�لتمويل"، 
وز�رة  يف  �ملدرجة  �ل�سناعية  "�مل�ساريع  �أن  موؤكد� 
منها   80٪ و�ن  م�رصوع  �لف  �ل�40  تفوق  �ل�سناعة 
متوقفة و�ل�٪20 �الخرى تعمل باقل من 

�لطاقة �النتاجية". 

ذي قار تعترض على إجراءات  

المبادرة الوطنية للسكن 
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اقتصاديات العراق
قدرت قيمتها بـ91 مليار دوالر 

التجاوزات توقف المشاريع االستثمارية ومساع حكومية الحتوائها 
بغداد – فادية حكمت 

الماليات العامة... ودورها 

في النظام االقتصادي

مصر تحقق طفرة في جذب 

استثمارات نفطية

 الرافدين يعتمد تأييد الكفيل لقرض 
الـ 25 مليون دينار

العراق يدخل شريكًا في صناعة 
فولفو السويدية

�أعلن وزير �لتجارة وكالة، �سلمان �جلميلي، �أن �لتخ�سي�سات �ملالية ملادة 
�لرز يف �لبطاقة �لتموينية تكفي ل� 6 �أ�سهر، مبينا �أن �لتخ�سي�سات �ملالية 
للحنط��ة تكفي ل� 8 ��س��هر، الفت��ًا �النتباه �إىل �أن �ل��وز�رة خ�رصت يف �لعام 
2009 مبل��غ 650 مليون دوالر يف �س��فقة �لزيت. وذكر �جلميلي خالل 
جل�س��ة ��س��تجو�به يف جمل���س �لنو�ب وتابعت��ه " �جلورن��ال "، �إن "�ملبالغ 
�ملر�س��ودة لوز�رة �لتجارة خ��الل �لعام �حلايل تبل��غ 1.5 تريليون دينار 
بينما يف �ل�سنو�ت �ملا�سية كانت تخ�س�س لها مبلغ 5 تريليونات دينار"، 
م�س��يفا �أن "�لتخ�سي�سيات �ملالية ملادة �لرز تكفي ملدة �أربعة �أ�سهر وبعد 
�سغط �ال�سعار �أ�سبحت تكفي ل�ستة ��سهر". و��سار �إىل �أن "كمية �سفقة �لرز 
تبلغ 41 �لف طن و�ن جمموع �لرز �لتالف و�ملت�رصر يف �سالح �لدين يبلغ 
1146 طن "، مو�سحا �أن "�المو�ل للرز �ملت�رصر و�لتالف يف �سالح �لدين 
تبل��غ 600 �ل��ف دوالر ومت ��س��تقطاعها م��ن خطاب �ل�س��مان �لبالغ 1.8 
مليون دوالر"، الفتًا �النتباه �إىل �أن "جميع �لفحو�س��ات �ل�س��حية ل�سفقة 
�لرز كانت �س��ليمة و�س��احلة لال�س��تخد�م �لب�رصي، �إال �س��حة �سالح �لدين 
�لتي �أكدت �نها غري �س��احلة لال�س��تخد�م �لب�رصي". و�أو�س��ح �أن "حم�سول 
�حلنطة لعام 2017 يكفي ملدة 8 �أ�سهر"، مبينا �أن "وز�رة �لتجارة خ�رصت 

يف �سفقة �لزيت يف �لعام 2009 مبلغ 650 مليون دوالر ". 

 ك�سفت وز�رة �ل�سناعة و�ملعادن عن �سعيها لتوفري �حلماية �لكاملة للمنتجات 
�ملحلية، من �الغر�ق �ل�س��لعي يف �ال�س��و�ق �ملحلية. ويف حني �علنت وجود �كرث 
م��ن 150 منتجا حمميا، �كدت دعمها للقطاع �خلا���س يف �لبالد. وقال �ملدير 
�لع��ام للتطوي��ر �ل�س��ناعي يف �لوز�رة عالء مو�س��ى خالل ور�س��ة فني��ة لتبادل 
�خل��ر�ت، نظمته��ا �حدى ���رصكات �لقط��اع �خلا���س: �ن “�ل�س��ناعة يف �لبالد 
مرت خالل �ملدة �ملا�س��ية بتلكوؤ كبري، ب�س��بب �سيا�سة �الغر�ق �ل�سلعي لال�سو�ق 
�ملحلي��ة”، م�س��ري� �ىل �ن جمل���س �لن��و�ب �قر �خري�ً ع��دد� من �لقو�ن��ني �لد�عمة 
لل�س��ناعة وتطوير �لقطاع �خلا�س، منها قانون �لتعرفة �جلمركية، ال �س��يما �ن 
�لوز�رة ت�س��عى �ىل توف��ري �حلماية �لكاملة للمنتجات �ملحلية من خالل �س��مول 

�كر عدد من �ل�سلع �مل�ستوردة بهذ� �لقانون. 

  وج��ه م�رصف �لر�فدي��ن فروعه يف بغد�د و�ملحافظ��ات باعتماد كتاب 
�لتاأيي��د م��ن د�ئ��رة �لكفيل �ل��ذي يقوم بكفال��ة �ملو�ط��ن �ملقرت�س �لذي 
يروم منحه قرو�س �مل�س��اريع �ل�س��غرية و�ملتو�سطة و�لتي ت�سل �إىل 25 
ملي��ون دينار. وقال �ملكت��ب �العالمي للم�رصف يف بي��ان �ن �مل�رصف 
وجه باعتماد كتاب تاأييد من د�ئرة �لكفيل توؤيد فيه ��س��تمر�ره باخلدمة 
و�س��ايف �لر�تب �ل�س��هري �لذي يتقا�س��اه �لكفيل. و�و�س��ح �ن �مل�رصف 
�عتم��د ره��ن عق��ار من �لدرج��ة �الوىل ل�س��الح �مل�رصف يف ح��ال تعذر 

�ملقرت�س عن تقدمي �لكفيل. 

�أعلن��ت �ل�رصك��ة �لعامة ل�س��ناعة �ل�س��يار�ت و�ملع��د�ت �إحدى ���رصكات وز�رة 
�ل�س��ناعة و�ملعادن و�سول �ملكونات �خلا�سة ب�س��احنات فولفو متهيد� للبدء 
بالعمل و�نتاجها بالتعاون مع �ل�رصكة �ل�سويدية �مل�سنعة. ونقل بيان للوز�رة 
ع��ن �ملدير �لع��ام لل�رصكة عدن��ان �حمد �ل�رصيف��ي قوله �ن "�ل�رصكة م�س��تعدة 
لتاأمني �حتياجات موؤ�س�س��ات �لدولة و�ال�س��و�ق �ملحلية من �ل�ساحنات �إ�سافة 
�ىل �مكانيته��ا بتنفي��ذ عدد من �لعقود مع جمال�س �ملحافظات" م�س��ري�ً �ىل �ن 
"�ساحنات فولفو حتظى ب�سمعة جيدة يف �ل�سوق �لعر�قية المتيازها باملتانة 
و�لر�س��انة و�قبال �ملو�طن��ني ودو�ئر �لدولة على �رص�ئه��ا". و�أكد �ل�رصيفي �ن 
"�ل�رصكة با�رصت منح �للوحات �ملرورية }فح�س موؤقت{ للمو�طنني حلني 
منح �لرقم �ملروري �خلا�س باملركبة" م�س��يفا "�نه مت �عد�د برنامج من قبل 
مديرية �ملرور �لعامة نتيجة للدعم �حلثيث و�ملتو��سل من قبل وزير �ل�سناعة 
و�ملع��ادن ل�رصكات �لوز�رة، حيث جرت مفاو�س��ات بني �لطرفني مت �لتو�س��ل 
خاللها �ىل �تفاق بتخ�سي�س عدد من �الرقام �ملرورية لغر�س منحها لزبائن 
�ل�رصكة".  يذكر �ن �ل�رصكة �لعامة ل�س��ناعة �ل�س��يار�ت تعر�س م�س��اريع �لبيع 
بالتق�س��يط �س��من �لنهج �ل��ذي �تبعته لتبيط��ق خطتها �لت�س��ويقية �جلديدة مع 
�لزبائن و�جلهات �مل�ستفيدة، �إ�سافة �ىل �لرتويج ملنتجات �ل�رصكة يف �ال�سو�ق 
�ملحلية، �المر �لذي �أ�س��هم يف زيادة �لطلب على هذة �ملنتجات من �ل�س��يار�ت 

ذ�ت �ملو��سفات و�لنوعية و�لتي لها رغبة كبرية يف �ل�سوق �ملحلية. 

 �ك��دت �مان��ة بغ��د�د �أن قل��ة �لتخ�سي�س��ات �ملالي��ة 
وح���رص �س��الحية �الأمني مببال��غ مالي��ة ال ميكن من 
خاللها ��س��الح كل �ال���رص�ر يف �لطرق �خلارجية، يف 
ح��ني �كدت �نها ب�س��دد ��س��الح طرق �مل��رور �ل�رصيع 

و�برزها طريق )�ل�سعلة � مطار بغد�د(.  
ويقول �س��الح جبار بدن )�حد ��س��حاب �لعجالت( من 
�هايل �ل�س��علة: �ن طري��ق �ملرور �ل�رصي��ع �لدويل �لذي 
يربط منطقة �ل�س��علة و�س��وال �ىل مطار بغد�د، يعد من 
��س��و�أ طرق �لعا�س��مة، لك��رثة �حلفر و�لتعرج��ات فيه، 

م�س��ري� �ىل �نه �س��هد حو�دث مرورية عديدة ب�سبب تلك 
�لتعرج��ات و�حلف��ر وعدم ��س��الحها من قب��ل �جلهات 
�خلدمي��ة. وي�س��يف يف  حدي��ث �س��حفي �ن مركب��ات 
�الج��رة �لتي متر د�ئم��ا من خالل ه��ذ� �لطريق حتتاج 
د�ئما �ىل تبديل خممد�ت �ل�س��دمات )�س��در �ملركبة(، 
ال �س��يما �ن عمق بع���س �حلفر ي�س��ل �ىل �كرث من 20 
�س��م. �ما �ملو�طن )حيدر نعيم( من �هايل �لغز�لية ، فقد 
قال: �ن ظاهرة �حلفر و�ملطبات يف �ل�س��و�رع ي�س��تفيد 
منها ��س��حاب حم��ال بيع �مل��و�د �الحتياطي��ة وقطع 
غيار �ل�سيار�ت، مطالبا �جلهات �حلكومية �ملتخ�س�سة 
بايجاد حلول جذرية ولي�ست ترقيعية ال�رص�ر �ل�سو�رع 

لتف��ادي �حل��و�دث �ملروري��ة، وخ�سو�س��ا يف �لط��رق 
�ل�رصيعة. من جانبه، و�س��ح �لناطق با�سم �مانة بغد�د 
حكي��م عب��د �لزه��رة يف ت�رصي��ح  �س��حفي �ن �المانة 
�نته��ت من در��س��ة بالتن�س��يق مع �ملكتب �ال�ست�س��اري 
للجامع��ة �لتكنولوجي��ة لتاأهي��ل طري��ق �س��الح �لدين 
مبعاجلة مفا�س��ل �جل�س��ور و�لر�س��يف �جلانبي، مبينا 
�ن �لكلف��ة �لتخميني��ة بلغ��ت ع���رصة ملي��ار�ت دين��ار. 
و�أ�س��ار �ىل �ن عمليات �لرتقيع و�ل�س��يانة مل تعد تنفع 
نتيج��ة لت���رصر �جل��زء �لكونكريتي من �لطريق ب�س��بب 
�حلموالت �لكبرية للمركبات و�نتهاء �لعمر �الفرت��سي 
ل��ه، موؤكد� �ن �المانة طالبت رئا�س��ة �لوزر�ء بتو�س��يع 

�س��الحيات ���رصف �م��ني بغ��د�د م��ن 100 �ىل 500 
ملي��ون دينار ال�س��الح �لطري��ق. عبد �لزه��رة بني �نه 
م��ن �ملقرر �ملبا���رصة بعد مو�فقة رئا�س��ة �لوزر�ء على 
تو�سيع �س��الحيات �مني بغد�د باملقطع �الكرث ت�رصر� 
�ملمتد من تقاطع �ل�س��علة و�س��وال �ىل تقاطع �ال�سو�ق 
�ملركزية يف حي �لعدل، م�س��ري� �ىل �ن �ل�س��ارع مل جتر 
عليه �عمال �س��يانة و�د�مة و��ستبد�ل )�جلوينات( منذ 
35 عام��ا. و�و�س��ح �ن �المان��ة �عدت خطة ل�س��يانة 
�لط��رق �خلارجية من بينها خط �مل��رور �ل�رصيع حممد 
�لقا�س��م وقناة �جلي�س نتيجة النتهاء �لعمر �الفرت��سي 

ل�)�جلوينات( �لتي تتمدد باحلر�رة.

 دعت ع�س��و جلنة �لزر�ع��ة و�الأهو�ر �لنيابي��ة زينب �لطائي، 
رئي���س �ل��وزر�ء حي��در �لعب��ادي �ىل �إيق��اف عق��ود �أ�س��مدة 
�لد�ب لوجود �س��بهات ف�س��اد فيها. وقال��ت �لطائي يف موؤمتر 
�س��حفي عقد يف مبن��ى �لرمل��ان، �إن "رئي�س �ل��وزر�ء حيدر 
�لعب��ادي مل يتخذ �ي �جر�ء�ت ب�س��اأن �لطلب �ملقدم من قبلنا 

بخ�س��و�س �يقاف عقود وز�رة �لزر�عة �ملتعلقة ب�سماد �لد�ب 
لوجود �س��بهات ف�س��اد و��س��حة فيها مببلغ 50 مليار دينار 
و�ك��رث، ووز�رة �لزر�عة م�س��تمرة باإبر�م �لعق��ود، و�الكرث من 
ذلك �س��وف يتم �يف��اد موظفني لتوقيع �لعقود خ��ارج �لبلد"، 
و��س��فة تلك �ل�رصكات ب�"�ملدللة النها ال توقعها يف �لعر�ق". 
و�أ�س��افت �لطائ��ي، �أن "�لعق��ود �س��توقع يف لبن��ان وتخ���س 
مبيد�ت زر�عية ومت ��س��د�ر �مر �د�ري الإيفاد ت�س��عة موظفني 

البر�مه��ا، و�س��يتم �يفاد �ملوظفني على ح�س��اب �ل�رصكة �لتي 
�ستح�سب ح�سابها ال�سافة مبالغ �اليفاد على ��سعار �ال�سمدة 
وبالنتيج��ة تاخ��ذ من �س��ندوق دع��م �لفالح��ني و�ملز�رعني 
لذلك"، مبينة �أن "هذه �المو�ل ت�رصق باملليار�ت على ح�ساب 
�لفالح �لذي ��س��بح فقري� ب�س��بب �لف�س��اد �ملوجود يف وز�رة 
�لزر�عة وب�س��بب �لف�ساد �لذي ي�س��وب �لعقود، بحيث ��سبحت 
مبالغ دعم �لفالحني و�ملز�رعني تذهب �ىل جيوب �لفا�سدين 

م��ن �لوزي��ر وحا�س��يته، م��ا ��س��طرنا �ىل �للجوء �ىل �ل�س��طة 
�لر�بعة لعدم �جابة �لوزير عن كتبنا وال ي�س��مع ند�ءنا �ي�س��ا 
عر �ل�س��لطة �لر�بعة". و�أكدت �لطائي "�رصورة �يقاف رئي�س 
�ل��وزر�ء لتل��ك �لعقود و�لتحقي��ق فيها"، م�س��رية �ىل �أنه "بعد 
در��س��ة هذه �لعق��ود فاإن قيمتها ت�س��عة مالي��ني دوالر وبعد 
در��ستها مبوجب �ال�س��عار يف �ال�سو�ق فاإن مبلغها ال يتعدى 

�لثالثة ماليني دوالر �ي بفارق �ستة ماليني دوالر".

أمانة بغداد تتجه
 إلى إصالح الطرق السريعة 

الزراعة النيابية تدعو العبادي إلى إيقاف عقود األسمدة بسبب شبهات فساد 

التجارة: الرز يكفي لمدة 6 أشهر وخسرنا 
650 مليون دوالر في صفقة الزيت

 الصناعة تكشف عن 150 منتجًا محليًا 
محميًا من اإلغراق السلعي
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