
 يناق�تتش الربملان العراقي يف هذه الفتترة م�رشوع قانون جديد 
مينتتح امتيازات مادية �صخمتتة لأع�صائه، وموازنتتة ن�صت على 
خم�ص�صات باهظتتة للنواب دون مراعاة لالزمة املالية اخلانقة 
التتتي يعي�ش على وقعها العراق منذ متتدة، هذا ف�صال عن خرقهم 

للن�صو�ش الد�صتورية يف الغر�ش.
ويتترى اخلبري القت�صادي عبد الرحمن امل�صهداين ان تخفي�صات 
امتيازات رئا�صة اجلمهورية وجمل�صي الوزراء والنواب اعتبارية 
ول توازي قطرة من بحر يف املوازنة الحتادية، بح�صب تعبريه.
وقتتال امل�صهتتداين ان املوازنتتة الحتادية يف عتتام 2015 مثال 
تخفي�صتتات  ان  اىل  م�صتتريا  دولر،  مليتتار   98 بحتتدود  كانتتت 
امل�صوؤولتتن ل ميكتتن ان ت�صل اىل مليتتاري دولر ورمبا اقل من 
ذلتتك بكثري، وهتتذه التخفي�صات ل ت�صاوي �صيئتتا بالن�صبة لقيمة 

املوازنة.
واو�صح ان هذه التخفي�صات على قلتها اإل انها ميكن ان ت�صحب 
الكثري من املتغريات القت�صاديتتة معها، مبينا ان الرواتب التي 
يتقا�صاهتتا امل�صوؤولون تبلغ " %600 " مقارنة براتب املوظف 
العتيتتادي وهتتذه الن�صبتتة تخلتتق فجتتوة كبتترية بتتن الرواتتتب 
العتياديتتة ابتداء من الدرجتتة الوىل اىل الدنى للموظفن وما 
بتتن الدرجتتات اخلا�صتتة التي تعتتترب رواتبهم �صخمتتة جدا، مبا 
يف ذلتتك املتقاعدين من الوزراء والنتتواب ال�صابقن، ا�صافة اىل 
وجتتود 700 وكيل وزير، واكرث من اربعة اآلف واربعمئة بدرجة 
مدير عام، ونحو خم�صة واربعن الف درجة وظيفية من الدرجة 
الوىل، لفتا اىل ان تقليل هذه الفوارق يعترب واحدا من م�صادر 

التمويل التي حتتاجها الدولة.
وفيمتتا يخ�ش تقتتدمي بع�ش النتتواب ملقرحتتات تت�صمن خ�صم 
%5 متتن رواتب املوظفتتن واملتقاعدين لفت اىل ان هذا المر 
يحتتتاج اىل اإعادة النظتتر باملوازنة لكي يتم معرفة تخ�صي�صات 

املوازنة ب�صاأن الموال التي خ�ص�صت للدرجات اخلا�صة، 
خ�ص�صتتت  التتتي  الأختترى  والمتتوال 

املوظفتتن  لرواتتتب 

العاديتتن، الذيتتن يبلتتغ عددهتتم 4 مالين موظتتف حكومي يف 
القطتتاع العتتام مبختلف الدرجتتات الوظيفية، م�صيفتتا ان الدولة 
حتتاج اىل  نحتتو 45 مليار خالل ال�صنة الواحدة كنفقات رواتب 
للدولتتة العراقيتتة. بدوره  ك�صف اخلبري القانتتون طارق حرب عن 
"ان م�رشوع قانون جمل�ش النواب اجلديد مينح رئا�صة الربملان 
امتيتتازات جديدة ويعظم ويكرث المتيتتازات للنواب، ويبتعد عن 

قواعد الد�صتور اول وعن الواقع العراقي ثانيا".
وقال يف بيان "ان القراءة الوىل مل�رشوع قانون جمل�ش النواب 
اجلديتتد التتذي مت قراءتتته موؤختترا، اظهتتر لنتتا ابتعاد احتتكام هذا 
القانون عن قواعتتد الد�صتور اول وعن الواقع العراقي ثانيا على 
اعتبتتار ان هذا القانون يت�صمن منح رئا�صتتة الربملان امتيازات 
جديتتدة تفوق المتيازات التي قررهتتا النظام ال�صابق رقم )50( 
ل�صنتتة 2007". وا�صاف: "مبقارنة متتا ورد يف م�رشوع القانون 
اجلديد بالقانون ال�صابتتق جند تعاظم وتكاثر المتيازات للنواب 
وذلك يفارق الظتترف املايل واحلال القت�صادي للدولة العراقية 
يف هتتذه اليام ل �صيما ونحتتن يف اجتاه تقلي�ش النفقات ولي�ش 

زيادتها كما ورد يف قانون امل�رشوع احلايل".
ي�صتتار اىل ان جمل�تتش الوزراء اأكد يف وقتتت �صابق توجه احلكومة 
اىل خف�تتش خم�ص�صتتات ا�صحاب الدرجتتات العليا متتن �صمنها 
الرئا�صتتات الثالث والتتوزراء ومن بدرجتهم والتتوكالء وا�صحاب 
الدرجتتات اخلا�صتتة. ويت�صمن هتتذا القانون اجلديتتد منح رئي�ش 
الربملتتان ونائبيتته ما يتقا�صتتاه رئي�ش جمل�ش التتوزراء ونائباه 
متتن راتتتب وخم�ص�صتتات تفتتوق يف جمملهتتا المتيتتازات التتتي 
قررهتتا النظتتام ال�صابتتق رقم 50 ل�صنتتة 2007 ح�صتتب تقديرات 
خلرباء عراقيتتن. ومينح القانون لأع�صاء جمل�تتش النواب البالغ 

عددهتتم 328 نائبا امتيتتازات وخم�ص�صات مادية �صخمة 
متتا  النائتتب  يتقا�صتتى  اأن  غتترار  علتتى 

يتقا�صتتاه الوزيتتر متتن 

رواتتتب وخم�ص�صات، كما مينح النائب واأفراد عائلته جواز �صفر 
دبلوما�صيتتا ملتتدة ثماين �صنوات، بعتتد انتهاء التتدورة الت�رشيعية 
للمجل�ش البالغة اأربع �صنوات. كما يحق لرئي�ش الربملان ونائبيه 
ح�صب ن�ش القانون نيل مكافاآت وامتيازات يحددونها باأنف�صهم، 
حيتتث ت�صتتري املادة 24 علتتى اأن “ي�صتتدر الرئي�تتش بالتوافق مع 
نائبيتته تعليمات حتتتدد فيها مكافاآت للرئي�تتش ونائبيه والنواب 

وامتيازاتهم وخم�ص�صاتهم”.
“مينتتح النائتتب واأفتتراد عائلتتته جتتواز �صفتتر   12 ويف املتتادة 
دبلوما�صيتتًا ويحتفتتظ به ملدة ثمتتاين �صنوات بعد انتهتتاء الدورة 
الت�رشيعيتتة”، كمتتا جاء يف املتتادة 13 “مينح الرئي�تتش ونائباه 
والنتتواب منحتتة مالية غتتري قابلة للتترد ملرة واحتتدة فقط خالل 
الدورة النتخابية لتاأمن امل�صتلزمات الجتماعية والأمنية لهم 
ويحتتدد مقتتداره بقرار من الرئي�تتش ونائبيه”، وهو متتا ي�صري اإىل 

اإمكانية ح�صولهم على مبالغ �صخمة غري واجبة ال�صداد.
هتتذا وذكرت بع�ش امل�صتتادر اأن الربملان قد وافتتق مبدئيا على 
ميزانيتتته ال�صنويتتة للعتتام املقبل، والتتتي تت�صمتتن خم�ص�صات 
عاليتتة على غرار التغطيتتة ال�صحية واملالب�ش و�تترشاء ال�صيارات 

والدراجات الهوائية وغريها مببلغ قدر بن�صف مليار دولر.
وتثتتري هتتذه امليزانيتتة التي ك�صفت اإيغتتال النتتواب العراقين يف 
نهتتج الف�صاد حفيظة العراقيتتن الذين يعي�صتتون اأزمة خانقة يف 
ظل تبعتتات تراجع اأ�صعار النفط على البالد وا�صتفحال الإرهاب، 

ولكتتن يبدو اأن �صبب الأزمة احلقيقيتتة يف العراق هم �صيا�صييه 
بدرجة اأوىل.
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متتع  الأربعتتاء  الذهتتب  تراجتتع   
ارتفاع التتدولر لكنه ظل يتحرك 
يف نطتتاق حمتتدود قبتتل �صاعات 
متتن الإعالن عن نتائتتج اجتماع 
الحتتتادي  الحتياطتتي  جمل�تتش 
الأمريكتتي(  املركتتزي  )البنتتك 
التتذي تتابعتته ال�صتتوق عتتن كثب 
ب�صتتاأن  موؤ�تترشات  ل�صتخال�تتش 
الوليتتات  يف  الفائتتدة  اأ�صعتتار 
ال�صاعتتة  وبحلتتول  املتحتتدة. 
05:05 بتوقيت جرينت�ش تراجع 
ال�صعتتر الفوري للذهتتب 0.08% 
لالأوقيتتة  دولر   1327.30 اإىل 
)الأون�صة(، وهبطت عقود الذهب 
الأمريكيتتة ت�صليتتم اأغ�صط�تتش 10 
�صنتتتات، اأو %0.03 ليبلتتغ �صعر 
دولرا   1317.03 الت�صويتتة 
لالأوقيتتة. وانخف�صتتت الف�صة يف 
املعامالت الفورية %0.18 اإىل 

19.64 دولرا لالأوقية.

 وا�صلت اأ�صعتتار النفط موجة الهبوط 
التي تتعر�ش لهتتا يف الأيام الأخرية 
دولرا   45 حاجتتز  عتتن  منخف�صتتة 
للربميل ومقربة من حاجز الأربعن 
دولرا، وذلك مع ارتفاع �صعر �رشف 
الدولر متتن ناحية وا�صتمتترار زيادة 
املعرو�تتش عن الطلتتب. اإل اأن اخلرباء 
واملحللن يوؤكدون اأن منحى الهبوط 
ق�صتتري الأجل واأن النمتتو القت�صادي 
العاملتتي قد ي�صاعتتد يف عودة ارتفاع 

اأ�صعار النفط على املدى املتو�صط.

 اأظهرت بيانات حديثة �صادرة من معهد 
البتترول الأمريكتتي اأن خمزونتتات اخلام 
يف الوليتتات املتحتتدة تراجعتتت بنحتتو 
800 األف برميل خالل الأ�صبوع املنتهي 
يف 22 يوليو اجلتتاري. واأظهرت بيانات 
املعهتتد، اأن خمزونتتات اخلتتام انخف�صت 
خالل ال�صبتتوع اإىل 520 مليون برميل، 
بينما كانت التوقعات ت�صري اىل هبوطها 
2.3 مليتتون برميتتل. واأو�صحت بيانات 
بنقطتتة  اخلتتام  خمزونتتات  اأن  املعهتتد، 
الت�صليتتم يف ولية اأوكالهوما زادت 1.4 

مليون برميل. 

لكونه "يعظم" من امتيازات المسؤولين 

اقتصاديون: القانون البرلماني الجديد يزيد من  أزمة الموازنة االتحادية العراقية 

مختصون: الخطط الزراعية لتوسيع قاعدة انتاج المحاصيل تسير باالتجاه الصحيح
في إطار تأهيل البنى التحتية للمحافظات 

قفتتد توقع اخلبتتري الزراعي �صمتتري العبيدي خالل 
ال�صنتتوات القادمتتة �صي�صتتل العتتراق اىل الكتفاء 
الذاتي من مادة احلنطة٬ كون اأغلب املزارع بداأت 

تنتج طنًا من احلنطة يف الدومن الواحد.
عاليتتة  اإمكانيتتات  توجتتد  انتته  العبيتتدي  وقتتال 
لحداث طفرات زراعية بالكميتتة والنوعية �صيما 
املحا�صيتتل ال�صراتيجيتتة كاحلنطتتة٬ و�صي�صتتل 
العتتراق ختتالل ال�صنتتوات القادمتتة اىل الكتفتتاء 
الذاتتتي ملتتادة احلنطتتة نتيجة لن اأغلتتب منتجي 
البتتذور حققوا ن�صبا عالية متتن احلنطة من خالل 
اإنتاجهتتم طتتن بالتتدومن الواحتتد علتتى م�صاحات 
واأ�صتتاف  دومن.  و)6000(  دومن   )1000(
العبيدي: هناك علماء وباحثون عراقيون جيدون 
متخ�ص�صتتون يف اإيجاد اأ�صنتتاف متميزة لإنتاج 
مادة احلنطة واأجتتروا بحوثهم على كيفية زيادة 
الإنتتتاج واأعطتتوا موؤ�تترشات اإيجابية نحتتو زيادة 

الإنتاج بالدومن الواحد
ودعتتا اخلبتتري الزراعتتي اىل: �تترشورة ا�صتختتدام 
لغر�تتش  )التنقيتتط(  احلديتتث  التتري  منظومتتات 
�صقتتي املحا�صيتتل ال�صراتيجيتتة ولكتتي حتافتتظ 
علتتى اإعطتتاء ال�صقتتي مبوعتتده املنا�صتتب ح�صتتب 
عمتتر النبات كونه ميتتر مبراحل حلتتن اإن�صاجه٬ 
بالإ�صافتتة اىل التقليل من هدر املياه من ال�صقي 
الع�صوائتتي وكان قتتد اأعلنتتت وزارة الزراعتتة عتتن 
مبا�رشتهتتا با�صتختتدام تقنيتتات التتري احلديتتث 
مل�صاريتتع زراعتتة احلنطتتة٬ مبينتتًة اأنهتتا �صتوزع 
منظومات التتري باأ�صعار )%50( للفالحن لكي 
توؤمتتن اإنتتتاج )3( مليون طتتن يف املو�صم الواحد 
من هتتذا املح�صول، وقتتال الوكيل الفنتتي لوزارة 
الزراعتتة مهدي القي�صي اإن الزراعة بداأت مب�رشوع 
ا�صتختتدام تقنيتتات حديثة لتتري زراعتتة احلنطة٬ 
الذي يعتتترب من امل�صاريع الوطنيتتة املهمة٬ لأنه 
يوؤمتتن احتياجات املواطن من مادة احلنطة التي 
تدختتل يف وجبات غتتذاءه اليومي٬ بالإ�صافة اىل 
كونهتتا تعترب من املحا�صيتتل ال�صراتيجية التي 
تتاأثربالتقلبتتات القت�صادية العامليتتة. واأو�صح 

القي�صتتي: اإن امل�تترشوع بتتداأ العمتتل بتته٬ وقريبتتًا 
�صتوزع الوجبة الأوىل متتن هذه املنظومات على 
املزارعتتن وباأ�صعتتار مدعومة بتتت)%50( بهدف 
تغطية زراعتتة )3( مليون دومن من احلنطة٬ التي 
يوؤمتتن انتاج )3( مليون طتتن يف املو�صم الواحد٬ 
م�صرياً اىل ان ال�صتقرار الغذائي ل يقل اأهميًة عن 

ا�صتقرار الأمن القومي داخل البالد.
من جانبه لفت اخلبري الزراعي يف وزارة الزراعة 
الدكتتتور عبتتد احل�صتتن احلكيتتم اىل ان التتوزارة 
اعتمتتدت �صيا�صات القت�صاد الزراعي التي ت�صمل 
�صيا�صتتات الت�صعتتري والت�صويتتق املحلتتي والدعم، 
مو�صحتتًا ان هتتذه ال�صيا�صات تهتتدف اىل ت�صجيع 
الفالحتتن واملنتجن الزراعين علتتى ال�صتمرار 

يف زراعة املحا�صيل والتو�صع بقاعدة انتاجها.
وطالتتب احلكيتتم الدولتتة بال�صتمتترار يف حتديتتد 
ا�صعار �تترشاء املحا�صيتتل ال�صراتيجيتتة، على ان 
تكتتون ت�صجيعيتتة باحت�صتتاب تكاليتتف النتتتاج 

لوحتتدة امل�صاحتتة وتكاليتتف انتاج الطتتن الواحد 
وا�صافة هام�ش ربحي جمز.

واأكتتد اهميتتة ا�صتمتترار الدولتتة با�صتتتالم املنتتتج 
بال�صعتتر املحتتدد ر�صميتتا م�صتتددا علتتى �تترشورة 
ال�صر�صتتاد بال�صعار يف ال�صتتواق العاملية عند 
احت�صتتاب ا�صعتتار �تترشاء هتتذه املحا�صيتتل وذلك 
للموازنتتة بن الت�صويتتق يف الداختتل او الت�صدير، 
م�صيفتتا: ل بتتد متتن ح�صتتول ال�صتقتترار وعندها 
لبتتد من اتباع قوانن ال�صوق التي حتدد ال�صعار 
عتترب العر�ش والطلتتب وتتدخل احلكومتتة للتاأثري 
يف حركتتة ال�صوق بو�صائل غتتري مبا�رشة كتكوين 
ودعتتم  الت�صنيتتع،  ون�تترش  �صراتيجتتي،  خزيتتن 
الت�صديتتر للحفتتاظ علتتى م�صرية النتتتاج باجتاه 

زيادته.
ويو�صتتح احلكيتتم اهميتتة الدعم حيتتث ياأخذ دعم 
النتاج الزراعي اجتاهات عدة كتقدمي ت�صهيالت 
ماليتتة و�صمان ت�صويق النتتتاج وتوفري احلماية 

للمنتتتج املحلي والعفاء متتن ال�رشائب والر�صوم 
وتوفتتري ال�صيولة النقدية وغري ذلك "ال اننا نعني 
به هنتتا العانات املالية املقدمة من قبل الدولة 
لتغيتتري ال�صعتتار"، اي ان الدولة تتحمل جزءا من 
ال�صعتتار وتغطي الفتترق بو�صائل خمتلفتتة منها، 
تتحمتتل خزينة الدولتتة الفرق بن ال�صعتتر الفعلي 
وال�صعتتر املنخف�ش )املدعوم( او بن �صعر ال�رشاء 
و�صعتتر البيتتع وكذلتتك اعتمتتاد ا�صعتتار خمف�صتتة 
للتتدولر عنتتد احت�صاب �صعتتر ال�صلعتتة امل�صتوردة 
وقتتد طبتتق ذلتتك عنتتد ا�صتتترياد ال�صلع متتن خالل 
مذكتترة التفاهم قبل عتتام 2003، واي�صا ت�صعري 
ب�صعتتر  قيمتهتتا  واملحت�صبتتة  امل�صتتتوردة  ال�صلتتع 
التتدولر التحا�صبتتي بال�صكل التتذي يحقق وفرات 
ماليتتة )ال�صعر اعلى من القيمتتة املحت�صبة( وهذه 
الوفرات ت�صتخدم لدعم ا�صعار �صلع منتجه حمليا، 
قتتد طبق هتتذا ال�صلوب من الدعتتم )الدعم الذاتي( 

على برنامج اعادة ت�صغيل م�صاريع الدواجن.

 تلعب ال�سيا�سات 
االقت�سادية يف القطاع 
الزراعي دورا هاما يف 

حتديد كمية ونوعية 
االنتاج يف املحا�سيل تبعا 
للدعم الذي تالقيه من قبل 

اجلهات احلكومية املعنية، 
ويبدو ان هذه ال�سيا�سات 

قد حققت �سيئا من اهدافها 
يف العراق. 

يغداد ــ      خاص

بغداد ـ 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


