
ملدة  باجازة  الراغبني  املوظفني  منح  فقرة  ادراج  بعد 
ا�سمي كامل يف املوازنة االحتادية  خم�س �سنوات براتب 
جمل�س  يف  ال�سيا�سية  الكتل  اختلفت  فقد   ،2017 لعام 
النواب ب�ساأن هذه الفقرة حيث يرى البع�س منها ان هذه 
رواتب  تعطي  الأنها  ماليا،  احلكومة  كاهل  تثقل  االجازة 
بدون اإنتاج، يف حني ترى كتل �سيا�سية اأخرى اأن االجازة 
املوظفني  بع�س  الأن  املالية  الدولة  اأعباء  من  تخفف 
فيما  اال�سمي،  ال��رات��ب  ا�سعاف  خم�س�سات  مينحون 
املدرجة  الفقرة  هذه  واملخت�سني  اخلرباء  من  عدد  اعترب 
على  وت�سجع  العام  املال  بهدر  تت�سبب  بانها  باملوازنة 

البطالة والف�ساد.
قال ع�سو اللجنة املالية حيدر م�سعود، اإن م�رشوع اإجازة 
اخلم�س �سنوات االختيارية التي اأر�سلتها احلكومة هو اأحد 
م�ساريع البنك الدويل للق�ساء على الرتهل الوظيفي، الفتا 

اإىل اأن اللجنة اأجلت النظر بالقانون.
واأو�سح م�سعود، يف ت�رشيح �سحايف اأن "م�رشوع قانون 
الذي  �سنوات  خم�س  ملدة  العام  القطاع  موظفي  اإج��ازة 
اأر�سلته احلكومة هو اأحد امل�ساريع التي اأو�ست بها البنك 
الدويل من اأجل الق�ساء على الرتهل الوظيفي يف القطاع 
العام؛ ومن اأجل دعم القطاع اخلا�س باملوارد الب�رشية"، 
لكن  اأوىل،  قراءة  قراءته  امل�رشوع مت  "هذا  اأن  اإىل  م�سرياً 
اأنه  نعتقد  الأننا  به؛  البت  تاأجيل  قررنا  اللجنة  يف  نحن 
الأن  �سلبًا؛  اخلا�س  القطاع  يف  العاملني  على  �سيوؤثر 
و�سيبداأ  ا�سمي م�سمون  راتب  له  �سيكون  املجاز  املوظف 
العاملني يف  القطاع اخلا�س ويناف�س  �سوق  بالبحث يف 

هذا القطاع".
"اللجنة ناق�ست رئي�س جمل�س الوزراء  اأن  وتابع 

ح��ي��در ال��ع��ب��ادي م��ن اأج���ل ه��ذا 
واقرتحنا  امل�رشوع 

لتجربة  املقبل؛  العام  موازنة  قانون  م�رشوع  يف  و�سعه 
هذا االأمر االإحاطة بايجابياته و�سلبياته".

لدرا�سة  جلنة؛  �سابق،  وقت  يف  الوطني،  التحالف  و�سكل 
ملدة  ا�سمي  براتب  اإجازة  املوظفني  منح  قانون  م�رشوع 

خم�س �سنوات.
املوظفني  منح  قانون  م�رشوع  ال��وزراء  جمل�س  واأر�سل 
وقت  يف  املتعاقدين،  اأو�ساع  ومعاجلة  طويلة  اإج��ازة 

�سابق، مع ح�سول املوظفني على الراتب اال�سمي.
ويقول ع�سو اللجنة املالية النائب احمد ر�سيد يف ت�رشيح 
بعد  الوزير  مبوافقة  �سيكون  االج��ازة  "منح  ان  �سحفي، 
ان  مبينا  عدمها"،  من  للموظف  ال��وزارة  حاجة  يرى  اأن 
"جمل�س النواب كلف اللجنتني املالية والقانونية بدرا�سة 

هذا امل�رشوع واالتفاق على ال�سيغ النهائية له".
وا�سار ر�سيد اىل اأنه "حال انتهاء اللجنتني من اأعمالهما 
من  امل�رشوع  على  النواب  جمل�س  داخل  الت�سويت  �سيتم 

حيث املبداأ للذهاب بت�رشيعه اأو اإلغائه".
من جهته، ك�سف النائب �سادق اللبان عن وجود خالفات 
خم�س  اج��ازة  منح  ب�ساأن  النواب  جمل�س  داخ��ل  عميقة 

�سنوات للموظفني براتب ا�سمي.
وا�ساف اأن "بع�س الكتل ال�سيا�سية ترى اأن هذه االإجازة 
بدون  روات��ب  تعطي  الأنها  ماليا،  احلكومة  كاهل  تثقل 
االج��ازة  اأن  اأخ��رى  �سيا�سية  كتل  ترى  حني  يف  اإنتاج، 
املوظفني  بع�س  الأن  املالية  الدولة  اأعباء  من  تخفف 
اأن  مبينا  اال�سمي"،  الراتب  ا�سعاف  مينحون خم�س�سات 

املوظف  منح  من  يخ�سون  النواب  "بع�س 
امل��ت��ه��م ب��ال��ف�����س��اد اج����ازة 

اأعماله  لرتتيب 

وتبيي�س اأمواله وهذا يعترب هدرا للمال العام".  
قرار  انطوان  با�سم جميل  االقت�سادي  انتقد اخلبري  بينما 
براتب  �سنوات  خم�س  اج��ازة  املوظفني  مبنح  احلكومة 

ا�سمي، موؤكدا ان هذا القرار �سيزيد من البطالة.
وقال جميل ان "برنامج احلكومة يركز على تقليل االنفاق 
وهناك  اخلا�س،  القطاع  دور  وتفعيل  االي��رادات  وزيادة 
تخفي�س  على  احلكومة  وتعمل  املوظفني  من  هائل  عدد 
من   70% ت�سكل  اأ�سبحت  التي  الت�سغيلية  امل��وازن��ة 

املوازنة العامة".
اين  لكن  احلكومة  انفاق  �سيقلل  القرار  "هذا  ان  واأ�ساف، 
خلق  ويجب  جمتزءاً  يوؤخذ  ال  ان  ويجب  ه��وؤالء،  �سيذهب 
طويلة  اج��ازات  �سيمنحوا  الذين  للموظفني  عمل  فر�س 
ويتوجهون اىل القطاع اخلا�س ولكن هل هناك امكانيات 
القطاع  الن  توفريها  عن  �سيعجزون  انهم  اعتقد  لذلك؟ 
اخلا�س والقطاعات االنتاجية م�سلولة اي�سا وال ت�ستطيع 

ا�ستيعاب عمالة و�ستكون هناك بطالة".
يف  االعتيادية  جل�سته  يف  �سوت  ال��وزراء،  جمل�س  وكان 
منح  قانون  "م�رشوع  على  املا�سي،  ايلول  من  ال�ساد�س 
املوظف اجازة اعتيادية طويلة الذي دققه جمل�س �سورى 

الدولة واحالته اىل جمل�س النواب ا�ستنادا اىل احكام 
البند  و80  اوال  البند  املادتني)61 

ثانيا( من الد�ستور".
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�سج��ل �سع��ر �سلة نف��ط اوب��ك انخفا�سا 
للربمي��ل  دوالرا   47،04 بل��غ  طفيف��ا 
الواح��د مقارن��ة ب��� 47،23 دوالرا يف 
اليوم��ني املا�سي��ني بح�سب م��ا ذكرته 
ن���رشة االأمانة العام��ة ملنظمة االقطار 
امل�س��درة للنف��ط اوب��ك. يذك��ر ان �سل��ة 
خام اوب��ك تتكون من مزي��ج ال�سحراء 
)اجلزائر(، جريا�س��ول )اجنوال(، اورينت 
)اندوني�سي��ا(،  مينا���س  )االك��وادور(، 
اخلفي��ف  والب���رشة   ، الثقي��ل  واي��ران 
)الع��راق(، الكوي��ت ت�سدي��ر )الكوي��ت(، 
وف��اق �سدر )ليبيا(، خ��ام بوين اخلفيف 
)قط��ر(،  البحري��ة  وقط��ر  )نيجريي��ا(، 
العرب��ي اخلفي��ف )ال�سعودي��ة(، مربان 
)االم��ارات العربي��ة املتح��دة( وم��ريي 

)فنزويال(.

وال�س��وؤون  العم��ل  وزارة  اعلن��ت 
االجتماعي��ة عن اط��الق راتب املعني 
املتف��رغ للمحافظ��ات اجلنوبي��ة بدءا 
م��ن حمافظة ذي ق��ار الت��ي بلغ عدد 
 1104 م��ن  اك��ر  فيه��ا  امل�سمول��ني 
م�ستفيدي��ن م��ن خ��الل ت�سكي��ل فريق 
ا�ستيف��اء  لغر���س  خمت���س  عم��ل 
االج��راءات اخلا�س��ة بالفح�س الطبي 
للمر�سى وبي��ان احقيتهم يف ال�سمول 
ال�س��ادرة  التقاري��ر  وف��ق  بالقان��ون 
ع��ن اللجان الطبي��ة يف وزارة ال�سحة 
وباق��ي املتعلق��ات اخلا�س��ة ب�رشف 

الرواتب. 

دعا ع�سو هياة رئا�سة جمل�س النواب 
همام حمودي، ام�س الثالثاء، اللجان 
مق��رتح  لتبن��ي  املخت�س��ة  النيابي��ة 
وزارة ال�سناع��ة واملع��ادن اخلا���س 
بتعدي��ل امل��ادة 28 و36 م��ن قانون 
 2017 لع��ام  االإحتادي��ة  املوازن��ة 
دعما للمنتوج املحلي. وذكر حمودي 
ان   ،) ) اجلورن��ال  ل���  بي��ان ورد  يف 
املوؤ�س�سات  �سيل��زم  التعدي��الت  "احد 
الر�سمي��ة بتام��ني احتياجاته��ا م��ن 
املنت��وج املحلي ب��داًل م��ن امل�ستورد 
العراقي��ة  دعم��ًا لل�سناع��ة الوطني��ة 

وتعظيمًا للموارد املالية للدولة".

جدل في مجلس النواب

بعد احتدام الجدل بشأنها.. تأجيل النظر بإجازة الـ 5 سنوات للموظفين

متابعون: المحاصيل الزراعية العراقية يمكنها سد حاجة السوق المحلية
الرز  زراعة  القدم  منذ  العراقيون  عرف  لقد 
ب�سكل كبري وكميات وافرة ،قلما جندها يف 
بلدان زراعية عديدة ،بعد ان حققت زراعته 
وا�سعة  انتاجية  الفرات  نهر  �سفاف  على 
الغذائية  وفائدته  العالية  بجودته  وامتاز 
توافر  بف�سل  العطرة  ورائحته  املتميزة 
الطينية  والرتبة  املنا�سبة  املياه  كميات 
الغرينية واالجواء املالئمة ومل ي�سهد العراق 
موجات جفاف اال ما ندر ويف موا�سم قليلة.
يف العقود ال�سابقة تو�سعت زراعة املح�سول 
، بف�سل جهود وزارة املوارد املائية خالل 
اجناح  عوامل  بتهيئة   ، املا�سية  ال�سنوات 
زراعته على �سفاف االنهر الكبرية والفروع 
الرئي�سة وامل�سطحات املائية الوا�سعة ، ومت 
بتوفري  متثلت  مثالية  زراعية  خطة  تفعيل 
املياه الكافية الرواء امل�ساحات امل�ستهدفة 
لزراعته كما نفذت م�ساريع �سغرية جمعت 
والثلوج يف خزانات  االمطار  مياه  خاللها 
ا�سهر ال�سيف يف موا�سم  ال�ستغاللها خالل 
ا�سهم  اآخر  عامل  وهناك  ما�سية،  زراعية 
ا�سترياد  وه��و  ال��زراع��ي  املو�سم  ب��اجن��اح 
على  وتوزيعها  اجل���ودة  عالية  املبيدات 
الفالحني با�سعار مدعومة لتحقيق م�ستوى 
توفري  عن  ف�سال  االنتاج،  جمال  يف  كبري 
�سخ  حمطات  لت�سغيل  الكهربائية  الطاقة 
املزروعة،  امل�ساحات  ق��رب  ال�سقي  مياه 
غري ان حاجة العراق مل ت�سد ب�سكل يتنا�سب 
وواقع االمكانيات املتاحة الجناح زراعته 
حيث مازلنا ن�ستورد كميات كبرية من الرز 
حد  اىل  تدعم  الدولة  ان  رغ��م  اخل��ارج  من 
على  الفالح  ت�سجع  اذ  حمليا  زراعته  بعيد 
املزروعة   م�ساحاته  من  واالكثار  زراعته 
فت�سرتي طن الرز من الفالح مببلغ اكر مما 
واال�سواق  االجنبية  املنا�سىء  من  ت�سرتيه 
يزيد  ان  الفالح  على  يفر�س  ما   ، العاملية 
من زراعته بف�سل العامل ال�سعري امل�سجع 
لل�رشاء من قبل الدولة ل�سد حاجتها وتاأمني 
ذلك  مع  لكن  التموينية  البطاقة  متطلبات 
الكثري  الكبرية من قبل  العزوف  نرى حالة 
انه  برغم  به  املتخ�س�سني  الفالحني  من 
ان  يبدو  م��ا  وعلى  مهم  حيوي  حم�سول 

هذا االمر ات�سح خالل املو�سم احلايل ومن 
الكبرية  اال�سترياد  خطة  من  نراه  ما  خالل 
فاإن  االم��ر  من  يكن  ومهما   . منه  للدولة 
حيث  �سنويا  تزداد  املح�سول  لهذا  احلاجة 
مما  اكرب  كميات  العراقية  العائلة  ت�ستهلك 

توفرها البطاقة التموينية لها.
القائمني  على  ال�����رشوري  من  ا�سبح  ل��ذا 
وزيادة  بزراعته  اال�ستمرار  املح�سول  بهذا 
لتوزيعها بني  العراق  م�ستوى  كمياته على 
التموينية  البطاقة  مفردات  �سمن  ال�سكان 
اال���س��واق  يف  مدعومة  با�سعار  بيعها  او 
العراقي  امل�ستهلك  ي�سطر  ال  حتى  املحلية 
االجنبي من  ال��رز  ���رشاء  االق��دام على  على 
من  الفائدة  تعم  وبالتايل  املحلية  ال�سوق 

زيادة انتاجية املح�سول )املزارع والدولة 
واملواطن( على حد �سواء �رشيطة ان تبيعه 
الدولة باثمان تقل بن�سبة مالئمة عن اثمان 
امل�ستورد منه، حيث تفيد البيانات الر�سمية 
ان العراق ي�ستهلك اكر من 1،2 مليون طن 

من املح�سول �سنويا.
ت�سجيع  يف  ال��دول��ة  ت�سهم  ان  املمكن  من 
الفالحني على العودة اىل حقولهم الزراعية 
من خالل تاأمني م�ستلزمات زراعة الرز مع 
وانهر  جداول  من  اروائية  مب�ساريع  القيام 
الكهربائي لت�سغيل  التيار  �سغرية  وتاأمني 
م�سخات املياه ل�سقي االرا�سي امل�ستهدفة 
يف  لزراعته  الرئي�سة  املراكز  يف  ال�سيما 

النجف والديوانية ووا�سط .

���رشورة  على  املرتتبة  االيجابيات  وم��ن 
زراعة  ان   وهي  املح�سول  بهذا  االهتمام 
ا�ستيعابا  القطاعات  اك��رب  م��ن  تعد  ال��رز 
للعمال وباالمكان افادة الدولة من اجناح 
حجم  م��ن  يقلل  مب��ا  كبري  ب�سكل  زراع��ت��ه 
اال�سترياد اخلارجي ، ما يوفر يف املح�سلة 
عن  ال��دول��ة  تغني  �سعبة  عملة  النهائية 
للفالح  ت��وؤم��ن  ان  ميكن  ،كما  اال���س��ت��رياد 
ومعدات  واجهزة  ا�سمدة  �سكل  على  الدعم 
من  الوقاية  و�سائل  عن  ف�سال   ، زراع��ي��ة 
اخرى  وم��واد  الزراعية  واالآف���ات  االوب��ئ��ة 
ميكن  عما  كلفها  تقل  وم�ستوردة  رخي�سة 
من  وغريه  الرز  حم�سول  من  ت�ستورده  ان 

املحا�سيل االخرى.

يتوقع املت�بعون لل�ش�أن 
الزراعي اال يحت�ج العراق 

اىل اال�شترياد اخل�رجي 
لتغطية ح�جته من حم�شول 

الرز يف امل�شتقبل اذا م� 
اتخذت احلكومة خطوات 

ف�علة لتو�شيع م�ش�ح�ت 
زراعته مب� من �ش�أنه ان يوفر 

العملة ال�شعبة التي توظف 
لال�شترياد.

بغداد – متابعة

بغداد – 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

1250
1350
1250
3500
2750
1500
2500
3250
4000
2500
5500

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


