
اإقب��ال املواطنني على �رشاء ال�س��لع واملواد اال�س��تهالكية مل يعد 
كما كان يف ال�س��ابق ب�س��بب تراجع الق��درة ال�رشائية، وفيما اأكد 
خبري اقت�سادي وجود انكما�ش يف ال�سوق نتيجة �سيا�سة التق�سف 
احلكوم��ي والعجز املايل ب�سب انخفا���ش اأ�سعار النفط واالإنفاق 
على املجهود احلربي وتوقف اغلب امل�ساريع احلكومية، اأ�سارت 
جلن��ة االقت�س��اد واال�ستثم��ار النيابية اإىل اأن العج��ز يف موازنة 
العام املقب��ل ال يوؤثر على امل�ساريع اخلدمية االإ�سرتاتيجية التي 
مت�ش حي��اة املواطن ب�س��كل مبا�رش. وقال ع�س��و اللجنة برهان 
املعم��وري: اإن العجز يف موازن��ة 2016 ال يوؤثر على امل�ساريع 
اخلدمي��ة االإ�سرتاتيجية ذات امل�سا���ش املبا�رش بحياة املواطنني 
من ماء وجم��ار و�رشف �سحي، وغريها من امل�ساريع االأخرى، 
مبين��ًا اأن ه��ذه امل�ساري��ع اخلدمية يج��ب اإمتامها خ��الل العام 
املقبل. وقال املعموري: اأن انخفا�ش اأ�سعار النفط ت�سبب بعرقلة 
اأعم��ال ما يقرب م��ن 6500 م�رشوع يف العراق الفدرايل غري ان 
اجله��ات املعنية قام��ت بت�سنيف ه��ذه امل�ساري��ع بح�سب ن�سب 
االإجناز وم��دى اأهميتها واالأم��وال املتبقية الالزم��ة الإجنازها. 
واأ�ساف، اأن االتفاق على اإلغاء ما يقرب من 300 م�رشوع الأنها 
يف مراحلها االولية فيما جرى تاأجيل عدد اآخر من امل�ساريع اىل 
املوازنات املقبلة الأنه��ا غري �رشورية يف الوقت احلا�رش. واأكد 
املعم��وري، اأن امل�ساري��ع اخلدمية ذات التما���ش املبا�رش بحياة 
املواط��ن �سيك��ون لها ن�سيب م��ن التخ�سي�س��ات الإجنازها عرب 
اآليتني وهي انه يف حال بلوغ امل�رشوع اىل ن�سب اإجناز متقدمة 
م��ن %80 فما فوق فيت��م تخ�سي�ش املبالغ الالزمة الإجنازها، 

ام��ا يف ح��ال وج��ود م�ساري��ع ن�س��ب اإجنازها ت��رتاوح ما 
ب��ني 30 اإىل %80 فهناك بن��د يف املوازنة 

ي�سم��ح للحكومة باللج��وء اإىل 
الدف��ع  طريق��ة 

باالآج��ل اأو االقرتا���ش للم�ساري��ع التنموي��ة. م��ن جهت��ه طالب 
اخلب��ري االقت�س��ادي حممد الركاب��ي احلكومة ب�اتخ��اذ خطوات 
�رشيع��ة وطويل��ة االأمد من خ��الل االعتماد عل��ى تن�سيط القطاع 
الزراع��ي وال�سناعي وال�سياحي وعدم االكتف��اء باالعتماد على 
�س��ادرات النف��ط لدعم املنت��ج املحل��ي واال�سهام برف��ع القدرة 
ال�رشائي��ة للمواطن، موؤكداً �رشورة العمل لوقف تفاقم االأو�ساع 
االقت�سادي��ة. واأ�ساف، اأنه عندما ينعك���ش ارتفاع االأ�سعار على 
تراج��ع كمي��ة امل�سرتيات وقيمة اإنفاق طوال م��دة زمنية بف�سل 
الدخل ال�سهري، فهذا يعني اأّن قدرته ال�رشائية انخف�ست، ويعني 
اأي�سًا اأّن ما كان ميكن �رشاوؤه قبل مدة، �سار �سعبًا عليه حاليًا، 
م��ع اأّن مدخوله ال�سهري مل يتغ��ري، اذ ان �سعف القدرة ال�رشائية 
نتيج��ة مبا���رشة النخفا���ش م�ست��وى الدخل الع��ام للمواطنني، 
والث��اين خارج��ي وط��ارئ وه��و االأزم��ة وارتف��اع اأ�سع��ار �سلع 
اأ�سا�سي��ة عاملي��ًا، اأو انخفا�ش االإنفاق احلكوم��ي على امل�ساريع 
الت��ي من املمك��ن ان تغذي ال�سوق بال�سيول��ة. واأو�سح، اأن هناك 
انكما�س��ًا اقت�سادي��ًا بال�س��وق نتيج��ة لالأخب��ار ال�سيا�سية التي 
توق��ف االأعمال، مبينًا اأن �سيا�سية التق�سف ب�سبب عجز املوازنة، 
ملواجهة االأزمة االقت�سادية الناجمة عن انخفا�ش اأ�سعار النفط 
وراء انخفا�ش القدرة ال�رشائي��ة للمواطن، بيد اأن تلك االإجراءات 
ال ميك��ن اأن ينت��ح عنها حل��ول من دون تن�سي��ط قطاعات اأخرى 

ميك��ن ان ت�سكل م�س��ادر للدخ��ل الإنعا�ش ال�س��وق. من جهته 
ق��ال جب��ار ال�سمري )تاج��ر جمل��ة(: اإن القدرة 

تده��ورت  للمواط��ن  ال�رشائي��ة 
ب�س��كل كبري خالل 

امل��دة االأخرية، مبين��ا اأن ن�سبة الرتاجع كب��رية ت�سل اإىل ن�سف 
مع��دل االإنفاق ال�سابق، مبينا اأن بع���ش ال�سلع ما زالت حمافظة 
عل��ى م�ستوى متو�سط من البيع كامل��واد الغذائية بو�سفها مواداً 
ال ميك��ن اال�ستغناء عنها. واأ�س��اف، اأن رغبة املواطن يف ال�رشاء 
تراجع��ت عل��ى الرغ��م م��ن التخفي�س��ات الت��ي مت��الأ اإعالناتها 
واجه��ات املح��ال الت��ي ت��رتاوح م��ا ب��ني %20 اىل %50 يف 
اأحي��ان كثرية. من جانبه يرى با�سم ح�س��ن )موظف( اإن اخلوف 
م��ن املجهول يف ظل الو�سع االقت�س��ادي ال�سيئ وهذا ما توؤكده 
احلكوم��ة بني احلني واالآخر دف��ع املواطن��ني اإىل اللجوء ل�سغط 
االإنف��اق واالجت��اه لالدخ��ار، مبين��ًا اأن بع�ش العوائ��ل �سغطت 
االإنف��اق اإىل الن�س��ف، اجلميع يخ��اف تردي االأو�س��اع، ويعمل 
عل��ى جتنب ذلك. واأ�ساف، اأن اغلب العوائل ذات الدخل املتو�سط 
ا�ستغن��ت عن الكثري من الق�سايا كتجدي��د اأثاث املنزل واخلروج 
اإىل االأماك��ن الرتفيهي��ة، فكي��ف بالعوائل الفق��رية، االدخار يف 
بع���ش االأحيان يتحول اإىل اإجباري نتيجة ل�سوء االأحوال، ف�سال 
ع��ن انخفا�ش ما يتح�سل عليه حم��دودو الدخل لتوقف غالبية 

امل�ساري��ع احلكومية، وبالت��ايل فان ذلك ينعك�ش 
على القوة ال�رشائية.
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الع��راق  يف  الذه��ب  اأ�سع��ار  ا�ستق��رت   
ليوم��ني متتالي��ني عن��د ال����216 ال��ف 
�سع��ر  وبل��غ  الواح��د.  للمثق��ال  دين��ار 
املثق��ال م��ن الذه��ب عي��ار 21 الي��وم، 
للمثق��ال. دين��ارا  و225  الف��ا   216
فيم��ا بلغ��ت اأ�سع��اره ي��وم اأم���ش 216 
اأ�سع��اره  لتك��ون  دنان��ري  و605  الف��ا 
350 دين��ارا للمثق��ال. ق��د انخف�س��ت 
وي�س��اوي مثق��ال الذهب الواح��د خم�سة 

غرامات تقريبا.

القيا�س��ي يف   تراج��ع موؤ���رش نيك��ي 
بداية التعامل ي��وم الثالثاء، ببور�سة 
مطل��ع  املالي��ة،  ل��الأوراق  طوكي��و 
تعامالت االأ�سبوع. ونزل نيكي بن�سبة 
%1.5 اإىل 15.075.4 نقطة، بحلول 

ال�ساعة 12:23 بتوقيت جرينت�ش.
وتراجع موؤ�رش اآ�سي��ا داو جونز بن�سبة 
%0.67 ليفق��د م��ن خاللها 17.86 

نقطة، لي�سل اإىل 2584.3 نقطة.

 ارتفع��ت االأ�سه��م اليابانية بن�سبة 
اأم���ش  تعام��الت  بنهاي��ة   ،2%
احلكومي��ة  �سع��ي  م��ع  بالتزام��ن 
لتطبي��ق تداب��ري ال�ستق��رار اأ�س��واق 

العمالت.
بن�سب��ة  نيك��ي  موؤ���رش  و�سع��د 
نقط��ة،   15309.21 اإىل   2.4%
االأو�س��ع  توبك���ش  وارتف��ع موؤ���رش 
 1225.76 اإىل   1.8% نطاق��ًا 
نقطة، متجاه��اًل تراجعات اجلل�سة 
ال�سابق��ة، وفق��ًا لبيان��ات مارك��ت 

ووت�ش.
وطالب وزير املالية الياباين، تارو 
اآ�سو، اليوم، باتخاذ تدابري خمتلفة 
لتحقي��ق اال�ستق��رار يف االأ�س��واق؛ 
منها دف��ع البنك املرك��زي لتوفري 
�سيول��ة لدعم النظام امل��ايل، وفقًا 

لوكالة االأنباء ال�سينية.
8:15 بتوقي��ت  ال�ساع��ة  وبحل��ول 
بن�سب��ة  ال��ني  ارتف��ع  جرينت���ش، 
%0.3 اإىل 101.9 اأم��ام الدوالر، 

وفقًا لبيانات ماركت ووت�ش.

)الجورنال(: خبراء لـ
 التقشف الحكومي وراء انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين  

ما بعد التحرير في الرمادي

التعويضات  عنوان أزمة جديدة بين المواطنين والحكومة المحلية

ت�س��ري التقاري��ر االأممي��ة واملحلي��ة اإىل اأن ن�سبة 
الدم��ار يف مدين��ة الرمادي ت�س��ل اإىل )80( يف 
املئ��ة توزع��ت عل��ى جمي��ع مفا�سلها م��ن دور 

�سكنية وموؤ�س�سات حكومية وبنى حتتية.
اأكرث من )32( األف وحدة �سكنية يف مركز مدينة 
الرم��ادي وحده��ا منه��ا م��ا دم��ر ب�س��كل كامل 
ومنه��ا ما ه��و بحاجة اىل اإع��ادة تاأهيل اإ�سافة 
اإىل الدوائر احلكومية واملدار�ش وال�سوارع ف�سال 
ع��ن االأحي��اء الت��ي اأ�سبح��ت بحاج��ة اإىل اإعادة 
ت�سميم ب�سبب الدمار الذي �سّوه مالحمها. نا�رش 
عبد حميمي��د )52 عاما( ال��ذي يقطن حي البكر 
يق��ول اإن "االإج��راءات والقوان��ني ال ت�رشي على 
اجلمي��ع ب�س��كل ع��ادل واجل��دول ال��ذي و�سع ال 
ي�سم��ل اجلمي��ع، فمنذ ع�رشي��ن يوما واأن��ا انتظر 
دوري للك�س��ف ع��ن داري املدم��رة متام��ا وه��م 
يعلمون اأن احلي الذي ا�سكن فيه قد دّمر بالكامل 
اال اأن اللجن��ة ال تتعام��ل بحيادي��ة م��ع جمي��ع 
امللف��ات املقدم��ة". وي�سي��ف حميمي��د "اللجنة 
بطيئة ج��دا بعملها وهي ال متتل��ك العدد الكايف 
من ال�سيارات املخ�س�سة لنقل املتخ�س�سني يف 
تقيي��م االأ�رشار وه��ذا االأمر تتخلل��ه املح�سوبية 
والو�ساط��ة ويوؤثر يف اجناز معامالت املواطنني 
الذين يقف��ون يف طوابري طويل��ة يوميا بانتظار 
دورهم". ويقول اأي�سًا "اين اأرى بع�ش املواطنني 
يتكفلون نقل اأع�ساء اللجان ب�سياراتهم اخلا�سة 
اىل مواق��ع الك�س��ف وه��ذا االأم��ر بالتاأكي��د يوؤثر 
�سلبا على نزاهة تل��ك اللجان وبالتايل ممكن ان 
ت�سلب حق��وق املواطنني االخرين الذين يجربون 
اإط��ار تثبي��ت كاف��ة  عل��ى االنتظ��ار". و�سم��ن 
امل�ستحق��ات للمواطن��ني هي��اأت اإدارة املحافظة 
ثالثة مق��رات للجنة التعوي�س��ات داخل الق�ساء 
�سم��ن ثالث��ة قواط��ع يف ح��ي التاأمي��م جن��وب 
مدينة ومركز مدين��ة الرمادي واآخر يف اطرافها 
واع��داد ا�ستمارة لتعوي�ش املن��ازل واالأثاث يتم 
ملوؤه��ا من قبل املواطن ليعطى رقما خا�سا يتم 

املراجعة من خالله ق�سم التعوي�سات.
اإبراهي��م العو�س��ج قائممق��ام ق�س��اء الرم��ادي 
ورئي���ش جلنة التعوي�سات ي�س��ري اىل اأن "اللجنة 
املكلف��ة بتقيي��م االأ���رشار يف ق�س��اء الرم��ادي 
با���رشت اأعماله��ا مطل��ع اأي��ار 2016 وت�سلمت 
خالله اأكرث م��ن )17( األف طلب تعوي�ش خا�ش 
بال��دور ال�سكنية فق��ط وح�س��ب تقديراتنا نتوقع 
ان نت�سل��م اأك��رث م��ن )50( األف طل��ب للتعوي�ش 

بعد عودة العائالت ب�سكل كامل".
وي�سي��ف العو�سج ان "اللجن��ة متكنت من ك�سف 
ثالثة االف طل��ب من خالل جلان خمت�سة تولت 
مهم��ة االطالع عل��ى طلبات املواطن��ني ميدانيا 
وبواق��ع )50-30( طلب��ا يومي��ا يت��م التعام��ل 
معه��ا م��ن خ��الل )60( مهند�س��ا وخمت�سا من 
جلن��ة  م��ع  للعم��ل  متفرغ��ني  ال��وزارات  كاف��ة 
التعوي�س��ات، اآلي��ة العمل دقيق��ة ومهنية ونحن 
فخورون بالن�سبة التي حققناها يف اجناز ثالثة 
االف معام��ل خالل �سهر واحد عك���ش التوقعات 

واخلط��ة املر�سومة التي كان��ت ت�سعى اىل اجناز 
األف معاملة �سهريا".

ويوؤك��د اأن احلكومة املحلي��ة يف مدينة الرمادي 
تعامل��ت ب�سكل جدي مع ملف التعوي�سات اال ان 
احلكوم��ة املركزية مل تخ�س���ش املبالغ الالزمة 
اىل ه��ذه اللحظة ع��دا تخ�سي�ش بع���ش املبالغ 
الب�سيطة التي ال تتجاوز املليون دوالر يف اأف�سل 
االأح��وال الإع��ادة احلي��اة اىل الدوائ��ر الرئي�سي��ة 
يف املدين��ة، كم��ا واأن التقدي��رات االأولي��ة التي 
و�سعناه��ا لتعوي���ش اأ�سحاب املب��اين ال�سكنية 
يف اجله��ة اجلنوبي��ة ومرك��ز الرم��ادي واجله��ة 
ال�سمالية يف منطقة اجلزيرة ترتاوح بني )2-4( 

مليارات دوالر كحد اأعلى.
ط��ه عبد الغن��ي ع�سو جمل���ش حمافظ��ة االنبار 
ا�س��ار اىل اأن "جمل���ش املحافظ��ة ج��اد بتذلي��ل 
ال�سعوب��ات اأم��ام املواطنني وه��و يعمل جاهدا 
عل��ى توف��ري كاف��ة االإمكانيات الالزم��ة الجناز 
اأك��رب ع��دد م��ن طلب��ات املواطن��ني م��ن خ��الل 

زي��ادة �ساع��ات العم��ل وزي��ادة اأع��داد الك��وادر 
املتخ�س�سة".

وي�سي��ف عبد الغني "يف الوق��ت الذي يتم اجناز 
فيه كافة الطلبات يف مدينة الرمادي عن طريق 
تعاون احلكومة املحلية واملواطنني وتخ�سي�ش 
املبال��غ الالزمة �سيكون ام��ام املحافظة خم�ش 
�سن��وات م��ن العم��ل املتوا�س��ل على اق��ل تقدير 

الإعمار املدينة".
اخلب��ري االقت�سادي ب��الل اإبراهيم ي�س��ري اىل ان 
"الدم��ار ال��ذي حل��ق مبدين��ة الرم��ادي حتديدا 
وم��دن املحافظة ب�سورة عامة كبري جدا، مدينة 
الرم��ادي التي تع��د مركز املحافظ��ة وواجهتها 
بكل تاأكيد هي بحاجة اىل مبالغ �سخمة الإعادة 
اعمارها واملبالغ املقدرة والتي جتاوزت )15( 
ملي��ار دوالر ق��د تك��ون منطقي��ة اال ان توفريها 
يف ظل االأزم��ة االقت�سادية اخلانقة ميثل حتديا 
كب��ريا للحكومة املحلي��ة واملركزية ورمبا حتى 

للدول املانحة".

 التعوي�ضات املقّدرة من 
قبل اللجنة الهند�ضية يف 

حمافظة الأنبار ت�ضري 
اإىل اأن حجم الأ�ضرار 

يف املباين والبنى 
التحتية ملدينة الرمادي 

ت�ضتوجب توفري مبلغ 
ي�ضل اإىل ت�ضعة ع�ضر 

مليار وخم�ضمائة مليون 
دولر ح�ضب الإدارة 

املحلية للق�ضاء.

يغداد ــ خاص

خاص

بغداد ــ متابعة

المــواد

المــواد

الغذائية

االنشائية

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

1000
1350
1100
3000
2000
1500
2500
3000
2500
2350
4500

470000

450000

440000

470000

510000

250000

500000

500000

157000

160000

170000

70000

150000

25000

210000

250000

50000

15000

11500

20000

4300

حركة 
الطائرات

FZ211 IA474IRN 3429IA23 MHK130 IA474ABY368IA164 IRA3415 ME322FZ215QR445 IA237 IA904IA443PGT870
دبي نيودلهي لندن - مالمو قوانغشتو   عماندبيمشهد طهران دوحةزاهدان بيروت اربيل عمانصبيحةالشارقة بصرة 

الرحلة 

المدينة

10:40 10:0017:30 16:00 10:3010:5015:00 14:40 15:5020:0011:00 14:30 16:4512:1017:0009:00 وقت المغادرة

11:10 08:1509:5019:00 12:00 09:0013:5019:00 10:30 14:5011:3015:20 18:10 09:4010:0019:00 وقت القدوم


