
 ي���رى ع���دد م���ن امل��خ��ت�����ش��ن يف ال�����ش��اأن امل���ايل 
ان قرار احلكومة مبنح موظفيها اجازة  واالقت�شادي 
افال�س  على  دليل  كامل  ا�شمي  براتب  �شنوات   )5(
الدولة، فيما انتقدوا جلوء احلكومة لهكذا مقرتح كونه 
مما  الدولة  موؤ�ش�شات  يف  كبريا  فراغا  هناك  �شيجعل 

يعطل العمل بها.
 وكان جمل�س الوزراء قد احال م�رشوع قانون يت�شمن 
اىل  كامل،  ا�شمي  براتب  طويلة  اجازة  املوظف  منح 

جمل�س النواب للت�شويت عليه.
جمل�س  ان  )اجل��ورن��ال(  ورد  حكومي  بيان  وق��ال   
االعتيادية على م�رشوع  الوزراء �شوت خالل جل�شته 
والذي  طويلة  اعتيادية  اج��ازة  املوظف  منح  قانون 
دققه جمل�س �شورى الدولة واحاله اىل جمل�س النواب 
ا�شتنادا اىل احكام املادتن )61 البند اوال و80 البند 

ثانيا( من الد�شتور.
موؤمتر  خالل  العبادي  حيدر  ال��وزراء  رئي�س  واو�شح   
االج���ازة  م��دة  ان  اجلل�شة  عقب  �شحفي 
اىل  ت�شل  الطويلة 

اإعطاء  مقرتحا  كامل،  ا�شمي  وبراتب  �شنوات  خم�س 
الإن�شاء  مادية  مبالغ  عقود  ب�شفة  املوظفن  بع�س 

م�شاريع خا�شة بهم.
املراجعة  على  واف��ق  املجل�س  ان  البيان  وا�شاف   

النهائية على م�شودة قانون املوازنة ل�شنة 2017.
 ودعا املجل�س وزارة املالية اىل ح�شم مو�شوع ت�شديد 
االرهابي  الكرادة  ح��ادث  �شهداء  عوائل  م�شتحقات 
العامة  االمانة  قيام  اىل  باالإ�شافة  التعوي�شات  من 
تاأهيل  الإعادة  مقرتحة  خطة  باعداد  الوزراء  ملجل�س 
الكرادة  �شارع  يف  االرهابي  احل��ادث  موقع  واعمار 
ا�شرتاتيجي  م�رشوع  بتبني  املخت�شة  اجلهات  وقيام 

لتطوير املنطقة.
ان  وقال اخلبري االقت�شادي عادل ح�شن املندالوي، 
وال  االقت�شادية  ب�شيا�شتها  تتخبط  االن  اىل  احلكومة 
بها،  املحيطة  والظروف  االزمات  تواجه  كيف  تعرف 
�شنوات   )5( اج��ازة  املوظفن  اعطاء  ان  اىل  م�شريا 
�شي�شتلم  املوظف  يعترب خطاأ كبري كون  ا�شمي  براتب 
�شيئا  يقدم  ان  دون  احلقيقي من  راتبه  ن�شف  تقريبا 

للدولة.
يف  كبريا  فراغا  �شيولد  ذلك  ان  املندالوي  وا�شاف   
�شيقدمون  املوظفن  اغلب  ك��ون  ال��دول��ة  موؤ�ش�شات 
�شيكون  وبالتايل  اج��ازات  على 
�شبه  هناك 

ازمة  خلقنا  "وهنا  الدولة،  وموؤ�ش�شات  لدوائر  تعطيل 
جديدة".

اىل  اللجوء  بامكانها  كان  احلكومة  ان  اىل  وا�شار   
برامج  وتطلق  احلالية  املالية  لالزمة  منطقية  حلول 
تنموية �رشيعة تخلق من خاللها موارد مالية كبرية 
الدولة يف  اللجوء اىل هكذا مقرتحات جتعل  بدال من 

ازمة جديدة.
النيابية،  املالية  اللجنة  يف  ع�شو  اعترب  جهته،  من   
منح اجازة للموظفن ملدة خم�س �شنوات براتب ا�شمي 

"اعالن الإفال�س احلكومة".
 وقال �رشحان اأحمد، ان "درا�شة منح اجازة للموظفن 
ملدة طويلة براتب ا�شمي يعد موؤ�رشا �شلبيا بعدم قدرة 
ولهذا  املوظفن  رواتب  دفع  االحتادية على  احلكومة 
الراتب  على  االب��ق��اء  وه��ي  الطريقة  ه��ذه  اىل  جل��اأت 
اال�شمي للموظف ومنحه اجازة ملدة خم�س �شنوات"، 
العراق  واعتماد  النفط  اأ�شعار  "تدهور  ان  اىل  م�شريا 
عليه  نحن  ما  اىل  او�شله  فقط  النفطية  ايراداته  على 
الف�شاد  وج��ود  اخ��رى  جهة  ومن  جهة  من  هذا  االن، 
العراق  اأو���ش��ل  املبا�رش  العامل  وه��ذا  واملف�شدين 

اقت�شاديا اىل هذه املرحلة".
االأ�شواأ  نحو  �شيتدهور  العراق  "اقت�شاد  ان  وا�شاف   
حما�شبة  دون  الفا�شدين  بقاء  حال  يف  و�شنالحظه 
موؤمل  �شيء  وهذا  مبنعهم  �شلطة  وجود  وعدم  ورادع 

جدا".
قرارات وانتقادات

 

احلكومة  ت��وج��ه  م��ن  تخوفهم  اقت�شاديون  اأب���دى 
الربملان  �شّوت  وقد  املتقاعدين،  روات��ب  بتخفي�س 
 2016 موازنة  يف  ال���واردة  امل��ادة  على  باملوافقة 
املوظفن  روات��ب  من   3% ا�شتقطاع  تخ�س  التي 
هذا  توزيع  على  امل��ادة  هذه  وتن�س  واملتقاعدين، 
و40%  ال�شعبي  للح�شد   60% بن�شبة  اال�شتقطاع 
الغاثة النازحن، وهي فقرة اأخرى اأ�شيفت للموازنة.

 االقت�شادي با�شم انطوان اكد، ان ا�شتقطاع جزء من 
مردودات  له  �شتكون  واملوظفن  املتقاعدين  رواتب 
اقت�شادية �شلبية حيث �شي�شاهم بزيادة انكما�س ال�شوق 
اقت�شادية  باأزمة  مير  "العراق  اأن  مو�شحًا  العراقي، 
كان  وان  ال��روات��ب  فا�شتقطاع  وبالتايل  وا�شحة 
بن�شبة قليلة ن�شبيًا، �شيوؤثر ب�شكل كبري على املواطنن 
الرواتب".  يف  على  غالبيتهم  يعتمد  الذين  العراقين 
الهاتف  �رشكات  من  الديون  ا�شتح�شال  اقرتح  حن 
الكمركية  التعرفة  تطبيق  عن  ف�شاًل  وغريها  النقال 
اكرب  تكون  كبرية  مبالغ  للحكومة  �شيوفر  كان  مما 
مما حتققه با�شتقطاع الرواتب لت�شد به العجز املايل"، 
النّقال  الهاتف  خ�شو�شًا وان قيمة مديونية �رشكات 
جانب  واىل  دوالر.   مليون   400 من  اأك��ر  بلغت  قد 
�رشورة  العراقية  احلكومة  اأك��دت  ال�شابقة،  احللول 
القطاع  وتطوير  العراقية  ال�شناعات  اىل  التوجه 
ال�شناعي والزراعي لتخفيف ال�شغط على النفط، االأمر 
بال�شناعة  النهو�س  ل�شعوبة  البع�س  ا�شتبعده  الذي 
بعد  ف�شيئًا  �شيئًا  باالنحدار  اأخ��ذت  والتي  املحلية، 
العام 2003، حتى �شارت جملة "�شنع يف العراق" 
معجون  علبة  على  حتى  النوادر  من 

الطماطم.

وزير النفط يدعو إلى توسيع مجاالت 
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زيادة االطالقات المائية في أنهر 
رئيسة بديالى

أميركا تطمح لالستثمار في ميناء 
الفاو والنقل الجوي

التجارة ترفد البطاقة التموينية 
بالحنطة المحلية

اعلن��ت مديري��ة املوارد املائي��ة يف دياىل ع��ن زيادة اطالق��ات املياه 
�ش��وب خم�شة انهر رئي�ش��ة يف املحافظة خلف���س منا�شيب مياه بحرية 

حمرين �شمال �رشق بعقوبة .
وق��ال املديري��ة يف بي��ان �شحف��ي ورد ل��� " اجلورن��ال " ان اجله��ات 
املخت�ش��ة اطلقت املي��اه من بحرية حمرين باجتاه خم�ش��ة انهر رئي�شة 
، اهمه��ا خري�شان ، والتي تغ��ذي م�شاحات كبرية من االرا�شي الزراعية 

�شمن مناطق بعقوبة واخلال�س �شمال بعقوبة وبلدروز �رشقها " .
وا�شاف " ان زيادة اطالقات املياه تهدف اىل تخفي�س منا�شيب املياه 
الت��ي ارتفع��ت بن�شب عالية يف بحرية حمري��ن ، ا�شافة اىل تاأمن مياه 
ال�شقي للمو�شم الزراعي كما انها �شتخلق مرونة يف عملية تخزين املياه 

مع اقرتاب مو�شم ال�شتاء".

 ت�شه��د اه��وار "اب��و زرك" حالة اجتي��اح وا�شعة من قبل زه��رة النيل ما 
ت�شبب بخ�شارة كبرية من كميات املياه يف االهوار.

وق��ال النائ��ب االول ملحاف��ظ ذي ق��ار ع��ادل الدخيلي يف بي��ان ، ورد 
)اجلورنال( ان "اهوار ذي قار ت�شهد حالة اجتياح وا�شعة من قبل زهرة 

النيل"، حمذراً من" تاأثرياتها الكارثية".
 واو�شح الدخيلي  خالل تروؤ�س اجتماع اللجنة الزراعية العليا، ان "نهر 
الغ��راف واه��وار ذي قار تعر�ش��ت يف الفرتة االخ��رية اىل انت�شار وا�شع 
لزه��رة النيل التي بداأت تدخل هور اب��و زرك وت�شجيل حاالت انخفا�س 

وا�شحة مل�شتوى املياه فيه".
 م�شريا اىل "خطورة زهرة النيل التي اخذت بالتكاثر ال�رشيع يف املجرى 
العمي��ق للج��زء ال�شمايل"،  وموؤك��دا "متابعة احلكوم��ة املحلية اليومية 
للنبتة خ�شية انتقالها اىل اجلزء اجلنوبي من الهور اأو االنتقال اىل اأهوار 

اأخرى".
 ودع��ا احلكوم��ة املركزية واملنظمات الدولي��ة اىل "التدخل ال�رشيع من 

اجل ايجاد احللول اجلذرية للق�شاء على هذه الزهرة".

 التقى وزير النقل كاظم فنجان احلمامي، م�شت�شار ال�شفارة واخلارجية 
االمريكي��ة يف بغداد اجلرنال االمريك��ي مايكل بربريو وبحث معه اآفاق 

العمل والروؤية اال�شترياتيجية لقطاع النقل بن اجلانبن.
 وبح�ش��ب ما اأعلنته الوزارة يف بيان ورد )اجلورنال( ان احلمامي ابدى 
حر�ش��ه على تو�شي��ع عالقات التعاون مع اجلان��ب االمريكي و�رشورة 
اال�شتف��ادة م��ن خرباته��م يف �شت��ى جم��االت النق��ل وا�شتثماره��ا يف 
م�شاريع الوزارة. وقال الوزير ان العراق اليوم يعد حلقة و�شل مهمة مع 
العامل اخلارجي بالنظر ملوقعه اجلغرايف الذي يعد عن�رش جذب ملعظم 
ال�رشكات العاملية بهدف اال�شتثمار والعمل يف قطاع النقل يف العراق.

 م��ن جانبه عرب بربريو ع��ن الرغبة اجلادة يف توطي��د العالقات �شمن 
االتف��اق اال�شرتاتيجي ب��ن بغداد ووا�شنطن من خ��الل فتح خط طريان 
مبا�رش بن العراق والوالي��ات املتحدة واال�شتثمار يف م�شاريع الوزارة 
وال�شيم��ا يف مين��اء الف��او الكب��ري وال��ذي ميك��ن لل���رشكات االمريكية 

اال�شتثمار يف عملية بنائه.

 اأعلن��ت ال�رشكة العامة لتج��ارة احلبوب عن مناقلة للحنطة املحلية بواقع 
ال��ف و)500( ط��ن لرف��د البطاق��ة التمويني��ة.  ونق��ل بي��ان لل��وزارة ورد 
)اجلورن��ال( عن مدير عام ال�رشك��ة العامة لتجارة احلبوب هيثم اخل�شايل، 
ان "امل��الكات الفنية العاملة يف فرع ال�رشكة يف حمافظة املثنى با�رشت 
بتفري��غ احلنطة املحلي��ة البالغة )1000( طن من جمم��وع )5000( طن 
�شيتم تفريغها خالل االيام القادمة".  وا�شاف ان "هناك كميات واردة من 
حمافظة ال�شليمانية بلغت )500( طن من ا�شل )5000( طن وح�شب خطة 
املناقلة التي اعدها ق�شم الت�شويق يف مقر ال�رشكة".  واو�شح ان "الكميات 
ال��واردة من احلنط��ة املحلية امل�شوق��ة �شاهمت يف دع��م اخلزين املوجود 
يف ف��روع ال�رشكة ا�شافة اىل دع��م البطاقة التمويني��ة وا�شتكمال احل�شة 

املقررة وتوزيعها على املواطنن �شمن مفردات احل�شة التموينية".

 ح��ددت دائرة احلماية االجتماعي��ة للمراأة يف وزارة 
العمل وال�شوؤون االجتماعية �رشوط التقدمي للح�شول 

على القرو�س اخلا�شة بالن�شاء.
 وق��ال الناطق الر�شمي با�شم ال��وزارة عمار منعم يف 
بيان ورد )اجلورن��ال( ان هناك نوعن من القرو�س 
وهم��ا قرو�س تنمية املراأة الريفية وقرو�س م�رشف 

الر�شيد.
م��ع امل���رشف  بالتع��اون  االوىل  تك��ون   واو�ش��ح: 
الزراعي التع��اوين التابع لوزارة املالية حيث ترتاأ�س 
دائرة احلماية االجتماعية للمراأة جلنة منح القرو�س 
املكونة من ممث��ل عن امل�رشف الزراعي يف املنطقة 

الريفي��ة الت��ي ت�شكنه��ا امل��راأة امل�شتفي��دة الراغب��ة 
باحل�ش��ول عل��ى القر�س وممثل ع��ن املجل�س البلدي 

واآخر عن االر�شاد الزراعي.
 وا�شاف منعم ان هذا القر�س ي�شرتط على امل�شتفيدة 
تق��دمي امل�شتم�شكات الثبوتي��ة اىل امل�رشف املذكور 
ف�شال عن امل���رشوع الذي تنوي اقامته بعد احل�شول 
على القر�س، اذ يتم بعدها الك�شف على امل�رشوع من 
قب��ل اللجنة لتاأييد ا�شتحقاقها للقر�س، على ان تقوم 
امل�شتفيدة مبراجعة دائرة احلماية االجتماعية للمراأة 
لغر�س تزويدها بتاأييد يثبت انها احدى امل�شتفيدات 
م��ن راتب االعانة االجتماعي��ة، ليتم فيما بعد تدقيق 
املعامل��ة م��ن امل���رشف الزراع��ي/ املق��ر العام يف 
املوافق��ة عل��ى  ا�شتح�ش��ال  لغر���س  املالي��ة  وزارة 

ال�رشف.
 منع��م ب��ن ان قيم��ة القر���س ه��ي خم�ش��ة مالي��ن 
دين��ار، متنح عل��ى دفعتن ويكون الت�شدي��د بعد �شنة 
م��ن اال�شتالم بحيث تدفع ملي��ون دينار �شنويًا بدون 
فوائ��د.  وفيما يخ���س قرو�س م���رشف الر�شيد، دعا 
منع��م امل�شتفيدة الراغب��ة باحل�شول على القر�س اىل 
مراجع��ة م�ش��ارف الر�شي��د القريبة من حم��ل �شكنها 
بفروعه��ا كاف��ة عل��ى ان تق��دم درا�ش��ة ج��دوى ع��ن 

امل�رشوع الذي تنوي اقامته للح�شول على القر�س.
 واو�ش��ح ان ذل��ك يتم ع��ن طريق قيام دائ��رة حماية 
)مهني��ة  دورات  يف  امل�شتفي��دات  بادخ��ال  امل��راأة 
وتثقيفي��ة( ب�ش��ورة م�شتم��رة لغر���س تو�شي��ح اآلية 
القر���س  القر���س وكيفي��ة حتوي��ل  احل�ش��ول عل��ى 

اىل م���رشوع �شغ��ري او متو�ش��ط، ف�ش��ال ع��ن تزوي��د 
امل�شتفيدة بكتاب لي�شهل عليها التقدمي للح�شول على 
قيم��ة القر�س ال��ذي يحدد من خالل امل���رشوع الذي 
تن��وي تقدميه للم�رشف، على ان ي�شدد بفائدة قدرها 
%5،5 من قيمة القر�س ب�رشط ايجاد كفيل واقناع 
امل���رشف مب�رشوعه��ا ع��ن طري��ق درا�ش��ة اجل��دوى 
املقدم��ة اليه، علم��ا ان املدة اخلا�ش��ة بالت�شديد من 

ثالث اىل اربع �شنوات.
 يذك��ر ان دائ��رة حماي��ة امل��راأة ت�شع��ى اىل ان يكون 
التق��دمي عل��ى القرو���س وتروي��ج املعام��الت ب�شكل 
مبا���رش م�شتقباًل وذل��ك لالرتقاء بامل��راأة امل�شتفيدة 
م��ن االعان��ة االجتماعية بهدف اعانته��ا على حتمل 

اأعباء املعي�شة يف ظل الظروف احلالية.

 اأك��دت اإدارة حمافظة بابل، �رشورة اعتماد خطة 
تعظي��م االي��رادات ب�شبب قلة امل��وارد وعدم توفر 
ال�شيولة الالزمة لبناء امل�شاريع وتقدمي اخلدمات 
ال�رشوري��ة يف املحافظة، وا�ش��ارت اىل ان وزارة 
املالي��ة مل ت�ش��در موافقتها حت��ى االن على فتح 
اق�ش��ام مالية لالإي��رادات برغم الزامه��ا بذلك من 
قب��ل رئي�س جمل���س الوزراء حي��در العبادي، فيما 
لفت��ت اىل تهيئ��ة كاف��ة اال�شتع��دادات اخلا�ش��ة 

وتعين موظفن للقيام بتلك املهمة.
 وقال النائ��ب االول ملحافظ بابل و�شام ا�شالن، 
يف حدي��ث �شحفي اإن "مو�شوع تعظيم االيرادات 
املهم��ة  املوا�شي��ع  م��ن  يعت��رب  املحافظ��ة  يف 
والرئي�ش��ة الت��ي تفكر به��ا حكومة باب��ل املحلية 
وبن��اء  ال�رشوري��ة  اخلدم��ات  بتق��دمي  لل���رشوع 
امل�شاري��ع ب�شب��ب ع��دم وج��ود ام��وال واي��رادات 
خا�شة بباب��ل با�شتثناء االم��وال املخ�ش�شة من 

احلكومة املركزية والتي مل ت�رشف لغاية االن".
 وا�ش��اف ا�ش��الن، اأن "امل�شكل��ة اجلوهرية تكمن 

يف ع��دم موافق��ة وزارة املالية لغاي��ة االن، على 
فت��ح اق�ش��ام مالية لالإي��رادات ب��كل حمافظة من 
اج��ل ال���رشوع بتعظيمه��ا م��ن خ��الل جمل��ة من 
االج��راءات من بينه��ا فر�س الر�ش��وم واجلباية"، 
الفتًا اىل ان "رئي�س جمل�س الوزراء حيدر العبادي 
كان ق��د ال��زم وزير املالية هو�شي��ار زيباري منذ 
�شهر حزيران املا�شي، باملوافقة على فتح اق�شام 
مالية يف كل حمافظة، من دون ان نرى اي نتائج 

لغاية االن".
 وتابع ا�شالن، اأن "حكومة بابل التنفيذية قامت 

بتعين موظفن اكفاء لهذا الق�شم ونحن بانتظار 
�شدور موافق��ات وزارة املالية"، مبينًا انه "كان 
من املفرت���س ان يناق�س جمل�س املحافظة اليوم 
تعظي��م االيرادات يف املحافظ��ة اال انه مت تاأجيل 

املو�شوع اىل اجلل�شة القادمة".
 يذك��ر ان حمافظة بابل، ت�شه��د توقف الكثري من 
امل�شاري��ع اخلدمي��ة ب�شب��ب االزم��ة املالي��ة التي 
�شهدته��ا البالد بعد هبوط ا�شع��ار النفط العاملية 
من��ذ �شيف 2014، وهو ما اث��ر �شلبًا يف احلركة 

االقت�شادية ب�شكل عام، بح�شب خمت�شن.

العمل تحدد شروط 
تقديم النساء على القروض االجتماعية

بابل تشكو من قلة السيولة المالية إلكمال مشاريعها

زهرة النيل تجتاح هور "أبو زرك"
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