
 ونق��ل البيان عن بلنكزلي��ا، قوله اإن "اخلزانة تويل 
اهتمام��ًا كبرياً للقطاع امل���ريف العراقي اخلا�ص 

وتطمح ان يكون دوره اكرب يف امل�ستقبل القريب".
واو�س��ح اأن��ه "متفائ��ل جت��اه فت��ح العالق��ات بني 
االمريكي��ة  وامل�س��ارف  العراقي��ة  امل�س��ارف 
وان اخلزان��ة مل ت�س��ع خط��وط حم��راء عل��ى ه��ذه 
التعامالت". من جهة اأخ��رى، قال املدير التنفيذي 
لرابط��ة امل�س��ارف اخلا�سة العراقي��ة، علي طارق، 
خ��الل االجتم��اع، ان "امل�س��ارف العراقي��ة لديها 
ثقة اكرب يف املرحل��ة احلالية لالنفتاح على العامل 
نتيجة تطبيقها توجيه��ات البنك املركزي العراقي 
يف الف��رة االخ��رية مب��ا يخ���ص مبكافح��ة غ�س��ل 
واو�س��ح  املخاط��ر".   وادارة  واالمتث��ال  االم��وال 
اأن "موق��ف الع��راق ب�س��كل ع��ام بتح�س��ن م�ستم��ر 
خ�سو�سا بعد انتهاء احلرب على االرهاب وت�ريع 

قانون مكافحة غ�سل االموال ومتويل االإرهاب".
يذك��ر ان وفداً عراقيًا م�رفيا ي��زور وا�سنطن لعقد 
�سل�سل��ه م��ن االجتماع��ات الت��ي من �ساأنه��ا تطوير 
اوجه التعامل بني امل�سارف العراقية واالمريكية.

اىل ذلك ا�ساد خبري مايل بخطوة امل�رف العراقي 
باملئ��ة   50 بتحوي��ل  اخلا�س��ة   )TBI( للتج��ارة 
م��ن ارباح��ه خ��الل الع��ام املا�س��ي اىل اخلزين��ة 
العام��ة للدول��ة. واثنى اخلب��ري ثامر الع��زاوي على 
ادارة امل���رف لتحقيقه��ا ارباح��ًا غ��ري م�سبوق��ة 
يف عم��ل امل�س��ارف العراقي��ة، اذ حق��ق امل���رف 
الع��ام 2016 اكرث م��ن 500 مليار دين��ار ويطمح 
بزي��ادة هذه االرباح ه��ذا العام".  وا�س��ار العزاوي 
اىل "���رورة ان تنتب��ه احلكوم��ة اىل اهمية قطاع 
امل�س��ارف، خا�س��ة بع��د ه��ذه املب��ادرة"، داعي��ا 
امل�س��ارف االخ��رى اىل اتخاذ خط��وات مماثلة ملا 
فعل��ه ال��� )TBI (، ال�سيم��ا ان احلكوم��ة تعاين من 
�سائق��ة مالية حاليا وبحاجة خلطوات جادة لدعم 
املوازنة". وكان امل�رف العراقي للتجارة و�سمن 
حمور اال�سالحات وح�سب توجيهات رئي�ص الوزراء 
الدكتور حيدر العبادي، قام بتحويل 50 باملئة من 
ارباح��ه ل�سنة 2016 البالغة 268 مليار دينار اىل 
اخلزين��ة، اذ حق��ق امل���رف �سايف ارب��اح قدرها 

536 ملي��ار دين��ار عراقي لل�سنة املالي��ة املنتهية 
يف 31/ 12 /2016 بزي��ادة ن�سب��ة 265 باملئ��ة 
عن ماحققه م��ن �سايف ارباح��ه يف ال�سنة املالية 
املنتهية 31/ 2/ 2015، والتي كانت 145 مليار 
دين��ار عراقي. ويعم��ل امل�رف العراق��ي للتجارة 
عل��ى النهو�ص باخلدم��ات امل�رفي��ة عرب توطني 
الروات��ب وت�سجيع الدفع االلك��روين باال�سافة اىل 

طرح منتجات جديدة منها �سهادة ايداع .
العراق��ي  امل���رف  قي��ام  بالذك��ر  اجلدي��ر  وم��ن 
للتج��ارة على تنفي��ذ اول قر�ص جمم��ع يف العراق 
ل�سال��ح وزارة الكهرب��اء بالتع��اون م��ع �ستان��درد 
ت�سارترد ، جرنال الكريك .  ويقوم حاليا بالتعاون 

 JPMorgan Bank ، Citi ،م��ع دويج��ه بن��ك
Bank بادارة ا�سدار م�ستندات دولية للعراق.

ب��دوره بني اخلبري امل�ريف حمم��د علي  بر اهمية 
ان تط��ور ادوات العمل البنكي وتطويرها مبا يحقق 
اجل��دوى االقت�سادي��ة للعراق، الفت��ا اىل ان تطوير 

االدوات البنكية ي�ساعد على 
رفع التعام��الت امل�رفية وبالت��ايل رفع االرباح 
خلدم��ة  توظ��ف  ان  ميك��ن  كب��رية  م�ستوي��ات  اىل 
االقت�س��اد الوطني ع��رب زجها يف م�س��ارات متويل 

اال�ستثمار. 
امل���رف  تع��زز جترب��ة  ان  اىل ���رورة  وا�س��ار 
القط��اع  عم��وم  يف  وجناح��ه  للتج��ارة  العراق��ي 

امل���ريف حي��ث ميث��ل القط��اع امل���ريف حج��ر 
الزاوية يف عملي��ة التنمية االقت�سادية وميكنه من 

حتقيق نقلة نوعية يف 
ودع��م م�س��ارات التنمي��ة احلقيقية، مبين��ا ان ذلك 
يتطلب منتجات متطورة تتناغم ورغبات امل�ستفيد 
عل��ى اختالفه �ركة او مواطن��ًا، كما يتطلب موارد 
ب�ري��ة عل��ى درجة عالي��ة من اخل��ربة لتتمكن من 

التكنولوجيا امل�رفية. 
تتبن��اه  ال��ذي  التدريب��ي  التوج��ه  اهمي��ة  ولف��ت 
املنظم��ات املعني��ة بال�س��اأن امل���ريف ودوره يف 
رفد اخل��ربات امل�رفية باملعلومات املحدثة التي 

ت�ساعد على جذب اكرب عدد من الزبائن.

    
 

كلن��ا تقريبا ن�ستخدم اأر�سفة الطرق التي هياأتها دوائر البلدية يف 
عموم العراق، وهي كما يف تو�سيفها القانوين واالإداري خم�س�سة 
ل�س��ري امل�ساة عليها، لكننا عند ندقق النظ��ر اليوم لالأر�سفة، فاإننا 
�سنالح��ظ اأن ت��كاد تك��ون خم�س�س��ة للبائعة والأ�سح��اب املحال 
املختلف��ة واملطاع��م واالأ�سواق )املوالت ال�سغ��رية(، حيث يعر�ص 
ه��وؤالء ب�ساعتهم خ��ارج املحل وخ��ارج املطعم وحت��ى الكازينو 
اأو الك��ويف �سوب حتتل مبقاعده��ا االأر�سفة كاأنها ملك خا�ص لها، 
اأم��ا املواطن فه��و اآخر من ي�ستفيد م��ن الر�سي��ف اإذا كانت ت�سمله 
تل��ك الفائدة علمًا اأن الر�سيف خم�س���ص للمواطن ح�را. وب�سبب 
ا�ستغ��الل املطاعم والباعة واأ�سحاب املح��ال التجارية لالأر�سفة 
بعر���ص ب�ساعته��م عليها، فال يجد املواطن ر�سيف��ًا فارغًا مي�سي 
علي��ه، وت��زداد حمى الفو�س��ى يف االأر�سف��ة املخ�س�س��ة للم�ساة، 
نتيج��ة ت�ساب��ق اأ�سحاب املح��ال والبائعة املتجول��ني، على حجز 
مو�س��ع ق��دم لعر�ص ب�سائعه��م، يف م�سهد يعك���ص غيابا �سبه تام 

للجهات الرقابية البلدية املعنية بهذه الظاهرة.
 اإن ال�سم��اح الأ�سح��اب املح��ال والباع��ة املتجول��ني به��ذا االأمر، 
ب��دا كاأن��ة اإهانة اإىل النظ��ام واملمتلكات العامة، كم��ا اأنن جتاهل 
امل�سوؤول��ني مل��ا ي��دور يف االأ�س��واق املحلي��ة وا�ستغ��الل اأ�سحاب 
املح��ال واملطاعم لهذه االأماكن وحرمان املواطن منها وتعري�ص 
حيات��ه للخط��ر اأحيان��ا، يب��دو كاأنه اأم��ر متفق عليه ب��ني اجلهات 
املعني��ة، واأ�سح��اب املحال والبائع��ة املتجولني. وهن��اك اأخطار 
عدي��دة ت�سببها ه��ذه الظاهرة، حيث يعيق التج��اوز على الر�سيف 
حرك��ة املارة م��ن املواطنني بجميع فئاته��م، ويجربهم هذا االأمر 
عل��ى نزوله��م اإىل ال�س��ارع للم�سي، وه��ذا خطر عليهم وي��وؤدي اإىل 
حدوث كوارث اأحيانا، واأي�س��ا يعيق حركه �سري ال�سيارات والطرق 
الرئي�سي��ة، وكذلك توؤدي ه��ذه الظاهرة اإىل تاأخ��ري يف عمل كوادر 
الفني��ة الأع��اده تاأهيل املدينة، م��ن خالل تنفيذ بع���ص امل�ساريع 

اخلا�سة بالبنية التحتية.  وهنالك م�ساكل اأخرى تنتج 
ع��ن ه��وؤالء املتجاوزي��ن عل��ى 

االأر�سفة، 

حي��ث تك��رث قربهم النفايات وه��ذه توؤثر �سلبا عل��ى البيئة، وت�سّوه 
جمالية املدينة، وهناك ح��االت اأكرث خطرا، وهي االأطعمة امللقاة 
عل��ى الر�سيف، والتي ت��وؤدي اإىل حاالت ت�سم��م ت�سيب املواطنني 
ب�سب��ب كونها ن�سكل ملوثات للجو. مل��اذا يتجاوز اأ�سحاب املحال 
على االأر�سفة، مع العل��م مت حترمي ذلك �رعيًا وقانونيًا وعرفيًا؟. 
اأجابن��ا عل��ى ال�س��وؤال �ساح��ب حم��ل )مهيم��ن عبا���ص(، قائال:اإن 
بع���ص اأ�سح��اب املح��ال يعلم��ون ب��اأن التج��اوز عل��ى االأر�سفة، 
يعترب حمرما �رعي��ا وقانونا، ولكن ال توجد م�ساحات وا�سعة يف 
داخ��ل املحل، وال تكفي للب�ساع��ة، وال�سبب �سغر املحالت، واأي�سا 
االأ�سع��ار واملرتفع��ة الإيج��ار املح��ل، وهذه اح��دى االأ�سب��اب التي 
دفع��ت باأ�سح��اب املحال اىل الق��دوم على التجاوز، اأم��ا اأ�سحاب 
)الب�سطيات( فهم ال يجدون فر�ص عمل اأخرى يعي�سون منها، وهذا 
يقع على عاتق الدولة يف جمال توفري فر�ص العمل للمواطنني. ثم 
التقينا مبواطن يبلغ من العمر 52 )عبد اهلل حممد(، وقلنا له: عندما 
جتتاز الر�سيف وجت��د ب�ساعة الأ�سحاب املحال تعيق �سريك ماذا 
ت�سعر وكي��ف تت�رف؟.  اأجابنا قائال:اإن ه��ذه الظاهرة ت�سبب لنا 
اخلوف عل��ى االأطفال الأنها جتربهم على الن��زول اإىل ال�سارع، مما 
قد يعر�سهم للح��وادث، ون�سعر بال�سوء ل�سببني، االأول: التاأثري على 
جمالية املدن لوجود هذه التجاوزات، وال�سبب الثاين: هو اأن هوؤالء 
االأ�سخا�ص املتجاوزين تك��ون عي�ستهم على هذه الب�سطيات وهذه 
ظاه��رة يجب توف��ر حلول قطعية له��ا.  واأجابن��ا املهند�ص )حممد 
ح�سني(، يعمل يف �ركة اأهلية بقوله:يجب االنتباه اإىل اأن اأ�سحاب 
الب�سطي��ات، الذين يفر�سون الر�سي��ف ويعر�سون ب�ساعتهم، اإنهم 
جميع��ا م��ن ذوي الدخل املح��دود، ومع اأنهم من حي��ث ال يعلمون 
قد ت�سببوا بالكثري من االأ�رار للمواطن وللنظام املروري وتنظيم 

ال�سوارع واملدن، لكن البد من التفكري بحل الأرزاقهم وعوائلهم.
ويكم��ل املهند���ص حمم��د قائ��ال: اإن االأر�سف��ة 

اأ�س��الك  عل��ى  حتت��وي 

الكهرب��اء )اأعم��دة ودفن حت��ت االأر���ص(، و�سبكات امل��اء ال�سالح 
لل�رب و�سبكات ال���رف ال�سحي، باالإ�سافة اإىل اأ�سالك الهواتف 
االأر�سية، واأن التجاوز عليها يتلف هذه اخلطوط، ويف حاله العطل 
ال ت�ستطي��ع الدوائر اخلدمية اأداء عملها ب�سكل الكامل يف ال�سيانة، 
واأي�س��ا تعمل على تاأخريهم.  و�ساألنا اأحد العاملني احلكوميني يف 
هذا املجال وقلنا له: من املعروف اأن االأر�سفة خم�س�سة ال�ستخدام 
املارة لكن نالحظ ا�ستخدام اأ�سحاب املحال مبختلف اأنواعها لهذه 
االأر�سفة وغلقها باأنواع الب�سائع، ما هي االإجراءات التي تتخذها 
البلدية م��ن ذلك؟. اأجابنا قائال:  فيما يخ�ص حاالت التجاوز على 
االأر�سف��ة وال�ساحات العامة، هناك حما�سب��ه لهوؤالء املتجاوزين، 
الذي��ن يفر�س��ون االأر�سفة وال�سوارع املخ�س�س��ة للبلدية واملارة، 
وهناك حمالت م�ستمرة الأزالة هذه التجاوزات، وعقوبات �سارمة 
حددته��ا اجلنة االقت�سادية املتخ�س�سة بهذا ال�ساأن، ومنها فر�ص 
غرام��ات مالي��ة تق��در تقريبا ب���500 األف دين��ار عراق��ي. واأكمل 
قائ��ال: دائما تاأتي اإلين��ا الكثري من ال�سكاوي، �سد ه��وؤالء البائعة 
وع��دم وجود طري��ق �سال��ك للمواطن��ني، يف ال�سري اأثن��اء جتوالهم 
يف مناط��ق املدين��ة واالأحي��اء، مم��ا ي�سط��ر املواط��ن اإىل النزول 
اىل حو���ص ال�س��ارع، وه��ذا يعر�سه اإىل حوادث ق��د تكون بع�سها، 
حوادث ده�ص خطرية اأو ما �سابه ذلك، وهذه ال�سكاوي اأخذت بنظر 
االعتبار، وهناك قوة عاملة خم�س�سة الإزالة التجاوزات املوجودة 
عل��ى االأر�سفة وال�س��وارع، بالتن�سيق مع اجله��ات املعنية، اإ�سافة 
اإىل ���رورة مفاحتة جمال�ص املحافظ��ات، لت�ريع قانون يخ�ص 

الغرامات، وقد مت ت�ريع قانون يف ال�سنوات املا�سية بغرامات 
تبداأ ب� 50 األف وتنتهي ب� 5 مالين، ولكن 

ن�ستل��م  مل  االآن  اإىل 
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  ارتفعت موؤ�رات االأ�سهم االأمريكية 
بنهاي��ة تعام��الت ااجلمع��ة، لت�ستمر 
قيا�سي��ة،  م�ستوي��ات  بت�سجي��ل 
التف��اوؤل  م��ع  اأ�سبوعي��ة،  ومكا�س��ب 
ب�س��اأن خط��ة االإ�س��الح ال�ريب��ي. 
و�سع��د موؤ���ر "داو جون��ز" بن�سب��ة 
نقط��ة،   23328.6 عن��د   0.7%
حا�س��داً 165 نقطة، وحمقق��ًا اأعلى 
وم�سج��اًل  االإط��الق،  عل��ى  م�ست��وى 
�ساد���ص مكا�سب��ه االأ�سبوعي��ة عل��ى 

التوايل مبقدار 2.2%.

تقدمي  تعتزم  اأنها  اليونان  ك�سفت   
للفقراء  كم�ساعدات  ي���ورو  مليار 
ال��ي��ون��ان��ي��ني ال��ذي��ن ع��ان��وا خ��الل 
اأولية  توقعات  م��ع  ال��دي��ون،  اأزم���ة 
وذكر  التوقعات.  فاق  منواً  بت�سجيل 
اليونانية  احلكومة   با�سم  املتحدث 
تزاناكوبولو�ص"،  "دمييري�ص 
املوازنة  يف  الفائ�ص  اأن  اجلمعة، 
للفئات  �سيقدم  احلايل  العام  خالل 
االجتماعية التي عانت من ال�سغوط 
بها  التي مرت  املالية  االأزمة  خالل 
البالد، متوقعًا اأن ت�سل القيمة لنحو 

مليار يورو.

ت�سوية  عن  الذهب  �سعر  انخف�ص   
تعامالت اليوم اجلمعة، م�سجاًل اأدنى 
ارتفاع  مع  اأ�سبوعني،  يف  م�ستوى 
الرئي�سية،  العمالت  اأم���ام  ال���دوالر 
وهبط  اأ�سبوعية.  مكا�سب  حمققًا 
االأ�سفر  للمعدن  االآجلة  العقود  �سعر 
دوالر   1280.5 اإىل   0.7% بن�سبة 
منذ  م�ستوى  اأدن���ى  عند  ل��الأوق��ي��ة، 
اأكرب  م�سجاًل  امل��ج��اري،  اأكتوبر   6
خ�سائر اأ�سبوعية يف نحو �سهر مبقدار 
مع  الذهب  تراجع  وياأتي   .1.9%
اخلطرة،  االأ���س��ول  اأ���س��واق  انتعا�ص 
املقربة،  االإ�سالح  خطة  من  بدعم 
املايل  للعام  امل��وازن��ة  مترير  عقب 

القادم بالواليات املتحدة.

من يقف وراء استمرارها؟.. التجاوز على األرصفة خسائر للمواطن والبائع 

اهتمام أميركي بتطوير القطاع المصرفي الخاص في العراق

ك�شفت اخلزانة 
االمريكية، اأنها تويل 
اهتمام كبري لتطوير 

القطاع امل�شريف اخلا�ص 
يف العراق، مبينة 

اأنها متفائل جتاه فتح 
العالقات بني امل�شارف 

العراقية وامل�شارف 
االمريكية. واجلرائم 

املالية".
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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


