
اكد عدد من املخت�صني يف املجال االقت�صادي ان "موازنة 
والتنموية،  اال�صتثمارية  امل�صاريع  اإىل  تفتقر  املقبل  العام 

وا�صفني املوازنة باأنها )موازنة رواتب وقرو�ض(.
اخلطة  ان  احل�صني"،  حممد  االقت�صادي  "اخلبري  يقول 
االقت�صادية التنموية للدول تبداأ من خالل املوازنة ال�صنوية 
اي��رادات  تعزز  التي  التنموية  امل�صاريع  على  تركز  لكونها 
الدولة عك�ض ما يحدث يف العراق فاحلكومة تركز مبوازنتها 
م�صتقبل  اىل  ينظر  ان  دون  من  الت�صغيلية  النفقات  على 
االقت�صاد وكيفية النهو�ض به، وي�صيف قائال ل�)اجلورنال( " 
ان موازنة 2017 عبارة عن موازنة رواتب وقرو�ض وحتوي 
الداخلية  القرو�ض  خالل  من  ي�صدد  كبري  مايل  عجز  على 
"القرو�ض انهكت الدولة العراقية  اأن  اإىل  واخلارجية، م�صريا 
و�صتظهر اثارها ال�صلبية يف امل�صتقبل القريب ، حمذرا يف ذات 
اأمور  ت�صيري  يف  القرو�ض  على  احلكومة  "اعتماد  من  الوقت 
الدولة املالية النها �صتوؤدي اإىل االفال�ض يف املنظور القريب.

تقليل عجز املوازنة 
يف  األعجز  الها�صمي  رائ��د  االقت�صادي  اخلبري  عد  ب��دوره 
تواجه  التي  االقت�صادية  امل�صاكل  اأكرب  من  العامة  املوازنة 
وحتدث  وحكوماتها،  اقت�صاداتها  وتهدد  العامل  دول  معظم 
العائدات  على  احلكومي  االنفاق  يفوق  عندما  امل�صكلة  هذه 
العام ومن ثم  الدين  تراكم  املوازنة فيوؤدي اىل  الواردة اىل 
اأقل  اإىل  وتقليله  العجز  هذا  وملعاجلة  االقت�صادي،  الركود 
االقت�صادية  احللول  خمتلف  اإىل  احلكومات  تلجاأ  ماميكن 
املتاحة لذلك ، ومن اأهم هذه احللول الناجحة واملجربة هو 

)تخفي�ض االإنفاق احلكومي ورفع �صقف ال�رضائب العامة(.
لو متت مناق�صة  اأنه  اإىل  ل�)اجلورنال(  م�صريا خالل ت�رضيح 
هذا احلل ب�صقيه وربطناه بتاأثرياته االأ�صا�صية على املواطن 

اقت�صادي  اأي حل  االأهم يف  احللقة  يعد  الذي  الب�صيط 
ال�صق  اأن  لوجدنا  احلكومة،  به  تفكر 

لي�ض  احل���ل  م��ن  االأول 

عليه  الرتكيز  فيجب  املواطن  على  و�صلبي  مبا�رض  تاأثري  له 
الثاين  ال�صق  اأما  امل�صكلة،  ملعاجلة  حقيقي  ب�صكل  وتطبيقه 
املواطن  على  كبرية  �صلبية  تاأثريات  له  ف�صتكون  احلل  من 
اتخاذ  التعامل معه بحذر �صديد وبدقة متناهية قبل  فيجب 
على  اأن   " الها�صمي  يوؤكد  اأكرث  الفكرة  ولتو�صيح  القرارات، 
اأوجه  و�صغط  لتخفي�ض  حقيقية  اإج��راءات  اتخاذ  احلكومة 
االنفاق احلكومي ب�صكل حقيقي وجاد ولي�ض االقت�صار على 
عند  احلكومة  اتخذتها  التي  والثانوية  ال�صكلية  االج��راءات 
اعدادها ملوازنة عام 2017 الأنها لن ت�صاعد يف حل امل�صكلة 
اإىل و�صع احللول عند درا�صة  ب�صكل حقيقي، داعيا احلكومة 
عجز املوازنة املالية واتخاذها للقرارات باأن ت�صع م�صلحة 
قرار  اأي  التوقيع على  تفكر قبل  واأن  املواطن ن�صب عينيها 
مبدى تاأثريه على املواطن الب�صيط الذي يعد القيمة العليا يف 

املجتمع.
اأن احلكومة  من جهتها، ك�صفت اللجنة املالية النيابية، عن 
 2017 ع��ام  م��وازن��ة  يف  امل��ايل  العجز  �صت�صد  االحت��ادي��ة 

بقرو�ض تبلغ قيمتها 16 مليار دوالر.
وقالت ع�صو اللجنة النائبة ماجدة التميمي يف ت�رضيحات 
التقدم  "احلكومة  اإن  )اجلورنال(،  تابعتها  �صابقة  �صحفية 
الدولة من  تعانيه  الذي  املايل  العجز  ناجعة مل�صكلة  حلواًل 
جراء انخفا�ض ا�صعار النفط ومل تقلل النفقات للعام املقبل 
غري  وامل�رضوفات  واالإي��ف��ادات  املحروقات  تكاليف  مثل 
الغنية باال�صافة  الدول  واأكتفت باالقرتا�ض من  ال�رضورية 
"قرو�ض  ان  وا�صافت  الدويل"،  النقد  "�صندوق  قرو�ض  اإىل 
احلكومة املخطط لها يف العام املقبل بلغت 16 مليار دوالر 

داخلية  و45%  خارجية   55% بواقع  وتوزعت 
وهي من البنوك احلكومية".

اللجنة  ع�صو  اأم��ا 

"املوازنة  اأن  بدوره  اأكد  فقد  احمد،  �رضحان  النائب  املالية 
و�صلت اإىل مرحلة الت�صويت فال ميكن اأجراء اأي تعديل عليها 
�صوى مناقلة بع�ض االموال من تخ�صي�صات جهة اإىل اأخرى، 
اأي لي�ض زيادة النفقات اأو تخفي�صها، مبينا اأن "موازنة العام 
النفقات  عليها  تطغى  فهي  �صابقتها  عن  تختلف  لن  املقبل 

الت�صغيلية.
نفقات  وج��ود  اأمكانية  اإىل  لُه"  حديث  خالل  احمد  وا�صار 
زائدة لبع�ض الوزارات وباملقابل هناك قلة بالتخ�صي�صات 
لوزارات اأخرى، فمثال وزارة ال�صحة والرتبية واالمنية يجب 
االآين  بال�صاأن  معنية  لكونها  خا�ض  اهتمام  لها  يكون  ان 
واالحداث احلالية املرتاكمة يف العراق وهذه يجب االهتمام 
بها واعطاوؤها االولوية لكي ت�صتطيع ان توؤدي واجبها على 

اأكمل وجه يف هذا الظرف االقت�صادي الع�صيب".
وبح�صب م�صودة م�رضوع قانون املوازنة فان حجم النفقات 
الدين  اق�صاط  مبلغ  ا�صافة  وعند  دينار،  تريليون   95 هو 
�صي�صبح  دينار  تريليونات   5 البالغ  واخلارجي  الداخلي 
اجمايل النفقات لل�صنة املالية 2017 )100( تريليون دينار. 
وت�صمن م�رضوع قانون املوازنة زيادة ن�صبة االإ�صتقطاع من 
 4.8% والنازحني  ال�صعبي  احل�صد  لنفقات  املوظفني  رواتب 
الدولة  موظفي  جلميع  واملخ�ص�صات  الرواتب  جمموع  من 
والقطاع العام واملتقاعدين، بعد ان كانت هذه الن�صبة 3% 

يف موازنة 2016 .
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�ص��جلت اأ�ص��عار الذهب يف االأ�ص��واق 
املحلي��ة من عي��ار 21، ارتفاعا بلغ 
197 األ��ف دين��ار للمثق��ال الواحد.
وبلغ �ص��عر الذه��ب العراقي من عيار 
21 نح��و، 197 الف��ا و160 دينارا 
خ��الل  �ص��جل  ح��ني  يف  عراقي��ا، 
اليوم��ني املا�ص��يني انخفا�ص��ا بلغ 
196 الف��ا و180 دين��ارا للمثق��ال 
الواحد. ي�ص��ار اىل ان املثقال الواحد 

من الذهب ي�صاوي خم�صة غرامات.

اق��رت قائممقامي��ة ق�ص��اء ب عقوب��ة 
يف حمافظ��ة دي��اىل، م�رضوعا النقاذ 
100 ال��ف مواطن من الغرق �ص��تاء، 
موؤك��دا ان امل�رضوع �ص��يجري تنفيذه 
بجه��ود ذاتية ولن يكلف امليزانية اي 
مبالغ مالية. وقال قائممقام الق�صاء 
عبد اهلل احليايل يف حديث �صحفي ان 
"خلية االزمة العليا التي �ص��كلت قبل 
اك��رث م��ن ا�ص��بوع ملواجه��ة حتديات 
مو�ص��م ال�ص��تاء اق��رت م���رضوع بن��اء 
مبزل يحيط باالحياء الغربية ملدينة 
بعقوب��ة )ح��ي الكاط��ون- املف��رق- 
املعلم��ني( لت�رضي��ف مي��اه االمطار 
ب�صكل ان�صيابي من خالل ربط املبزل 

مبنظومة مبازل زراعية اخرى".

االآجل��ة  العق��ود  اأ�ص��عار  ارتفع��ت 
ي��وم  العاملي��ة  االأ�ص��واق  للخ��ام يف 
ام���ض مدعوم��ة بت�رضيح��ات عراقية 
جتمي��د  ح��ول  ورو�ص��ية  واإيراني��ة 
االآجل��ة  العق��ود  وتداول��ت  االإنت��اج. 
للخ��ام لعامل��ي مزي��ج "برن��ت" عند 
للربمي��ل  دوالراً   47.48 �ص��عر 
 ،1.32% ن�ص��بتها  بزي��ادة  الواح��د 
كم��ا �ص��عدت العق��ود االآجل��ة للخام 
%1.16 لي�ص��ل  االأمريك��ي اخلفيف 
�ص��عر الربميل 46.22 دوالراً. وزادت 
اأ�صعار النفط بعد ت�رضيحات للرئي�ض 
الرو�صي فالدميري بوتني خالل موؤمتر 
�ص��حفي ل��ه يف خت��ام قم��ة منت��دى 
اآ�ص��يا  ل��دول  االقت�ص��ادي  التع��اون 
واملحيط اله��ادئ "اأبيك" التي عقدت 
يف ليم��ا عا�ص��مة ب��ريو، باال�ص��افة 

لت�رضيحات وزير النفط العراقي .

ـنهك الوطن والمواطن اقتصاديون: موازنة 2017 تـُ

بسبب ماء االسالة الملوث

المياه المفلترة تحكم قبضتها على حياة المواطن وترهقه ماديا
الزاوية احلرجة

وت�صفية  حتلية  حمطات  يف  جتوالنا  عند 
وجدنا  معهم  حديثنا  خ��الل  وم��ن  امل��ي��اه، 
الربح  غايتهم   ، ال�صديد  ولالأ�صف  اأغلبهم 
املادي ال�رضيع وباأي طريقة كانت، و�صاءت 
من  القريبة  الباوية  منطقة  ويف  ال�صدفة 
اأن  ب��غ��داد،  العا�صمة  �رضقي  املعامل  حي 
كان  لنا،  �صديق  مع  حديثنا  بداية  يكون 
الثمانينيات  اأيام  الع�صكرية  باخلدمة  �صنفه 
اأ�صمه  ذكر  عدم  واأ�صرتط  يل  قال  )طباخا(، 
ت�صفية  بعملية  نقوم  " اأننا  وعنوان حمطته 
وحتلية املياه، ثم نقوم بخزنها يف خزانات 
كبرية، نظرا لكرثة الطلبية املتزايدة، بالتزامن 
مع ارتفاع درجة احلرارة واالنقطاع امل�صتمر 
اإىل  باالإ�صافة  االإ�صالة،  �صخ  حمطات  من 
كرثة الفواحت واالأعرا�ض هذه االأيام، فتذكرت 
القول )م�صائب قوم عند قوم فوائد(، وا�صتمر 
نفاده،  وم��دة  االإن��ت��اج  تاريخ  عن  حديثنا 
نتحكم  "نحن  الكلمة  وب�رضيح  لنا  فقال 
املطابع  اأ�صحاب  مع  اتفاقنا  بها من خالل 
االأهلية ، بالليبل الذي يتم ل�صقه على القناين  
وحتى  وامل���ارك���ات  االأح���ج���ام  ومبختلف 
زاد  وما  املعباأة،  للمياه  الفنية   املوا�صفات 
وا�صحة، هو  اإن�صانية  ،ومبخالفة  �صوءا  االأمر 
ملحطة  اخلابطة  املياه  تغذية  اأنابيب  وقوع 
ون�صوحها  الثقيلة،  امل��ي��اه  جم��اري  حت��ت 
للقا�صي والداين، وال�صورة املرافقة  وا�صحا 
ملو�صوعنا خري دليل على ما نقول، وال اأدري 
اإذا  املاء بعد هذه احلالة،  �صيكون طعم  ماذا 
كانت القاعدة العامة، لي�ض له لون اأو طعم اأو 
ب�صاأن  وماذا  معه،  اأ�صئلتي  واختتمت  رائحة، 
معاجلتها باالأ�صعة فوق البنف�صجية فقال لنا 

اإنها فلم هندي فال ت�صدقها!!
البد  اإن��ه   " �صلمان  يا�صني  امل��واط��ن  وي��رى 
حتلية  ملحطات  ال�صحية  ال�رضوط  توافر  من 
للجهات  منهم  املخالفني  وتقدمي  امل��ي��اه، 
القانونية  االج���راءات  وات��خ��اذ   ، املخت�صة 
وغلق  املالية  الغرامة  فر�ض  مثل  بحقهم، 

م�صتوفيا  يكن  مل  ما  افتتاحه  وعدم  املعمل، 
ال�صحة  لوزارة  اخلا�صعة  ال�صحية  لل�رضوط 
واأ�صاف  النوعية،  ال�صيطرة  ودائرة  والبيئة، 
املرورية  االزدحامات  لكرثة  نظرا   " قائال 
اإىل  ن�صطر  فاأننا  احل��رارة،  درج��ة  وارتفاع 
دينار،   )250( ب�صعر  ال�صغرية  القنينة  �رضاء 

وال نعرف م�صدرها اأو �صالحيتها.
وف��اء  امل��وظ��ف��ة  ق��ال��ت  ال�صياق  ذات  ويف 
املعباأة  املياه  اأن  تظن  كانت  اإنها  ح�صني 
القناين  هذه  واأن  ال�صحية،  للرقابة  خا�صعة 
التحكم  ميكن  وال  مقفلة  اأنها  اأي  مهر(  )�رض 
يف  حم���ال  ب��وج��ود  ف��وج��ئ��ت  لكنني  ب��ه��ا، 
تنتج  ال�صناعية،  وجميلة  االأورفلي  منطقة 
االأحجام  ولكل  البال�صتكية(  )االأقفال  تلك 
ا�صتخدامها  ويكون  التجارية،  واالأغ��را���ض 
االأ�صفل،  باجتاه  االأعلى  من  عليها  بال�صغط 

اأن  االأهمية،  غاية  يف  م�صاألة  اإىل  باالإ�صافة 
خزاناتهم  ميالأون  املتجولني  البائعة  اغلب 
البال�صتكية من حمطات �صخ املياه االإ�صالة 
وهي م�رضة �صحيا ل�رضعة تفاعلها، وتكوين 
طحالب بلون اأخ�رض ميكن م�صاهدتها بالعني 
املجردة، ويتم بيعها على اأنها مياه �صافية 

و�صحية مع اإ�صافة مادة ال�صب والكلور.
املاء ال�صالح لل�رضب ون�صبة امللوحة

جمعنا اأ�صئلتنا وتوجهنا بها اإىل مركز)جبال 
اال�صت�صاري  ال�رضب،  االأوزون( ملعاجلة مياه 
عن  ليحدثنا  األنعيمي  فريد  اأ�صعد  البايلوجي 
بع�ض  وكذلك  بها،  امل�صموح  االأم��الح  ن�صبة 
الطرق ملعاجلة املياه ال�صائدة فقال" هنالك 
االأمالح  ن�صبة  لزيادة  طبيعية  م�صادر  عدة 
وما  االأمطار  هطول  ظاهرة  ومنها  باملاء، 
ميكن ا�صتثماره من اأمالح، نتيجة اندماجها 

عينات  اأخذ  من  متكنا  وكن�صبة  الرتبة،  مع 
/ملغم   28:19 تكون  فاأنها  دجلة،  نهر  من 
عدا  م��ا  دول��ي��ة  تكون  تكاد  وه��ي   ، /1لرت 
ال�صناعي  التلوث  ب�صبب  ال�صناعية  ال��دول 
اأنعم اهلل تعاىل  التي  النعمة  اأن  اإال  باالأنهار، 
والفرات،  دجلة  الرافدين  بوجود  علينا،  بها 
قد خففت الكثري من ن�صبة التلوث، باالإ�صافة 
الكثري  وفيها  خ�صبة  ترابنا  نوعية  اإن  اإىل 
من االأمالح، ولذا فاأن جميع الدرا�صات التي 
باخلربات  وباال�صتعانة  مركزنا،  بها  ق��ام 
الدولية ومنها �رضكة cgc الفرن�صية و�رضكة  
اأن  يجب  الن�صبة  وتلك  االأمريكية،   main
تكون متعادلة بني التعادل القلوي والتعادل 
مثالية يف  ن�صبة  وهذه   7.8:2.8 احلام�صي 
واال�صتثمار  ال�صحي،  البناء  اكتمال  عملية 

االأمثل له يف ج�صم االإن�صان.

باتت املياه املفلرتة من 
املتطلبات املهمة يف قائمة 

امل�صروفات البيتية، 
وب�صرف النظر عن اأنها 

معقمة اأو متت معاجلتها 
�صحيا، واملواطن هو 

اخلا�صر ماديا و�صحيا من 
تلك اجلولة، وتعج الأ�صواق 
املحلية مباركات خمتلفة من 

قناين املياه بكل اأحجامها، 
املغ�صو�صة وامل�صتهلكة منها، 

نتيجة تعر�صها لأ�صعة 
ال�صم�س وارتفاع درجة 

حرارتها، وكذلك افتقارها 
اإىل اأب�صط �صروط التخزين 

وال�صالمة ال�صحية، مع 
غياب �صمري بع�س اأ�صحاب 
حمطات التحلية والأ�صواق 

والباعة املتجولني. 

بغداد – خاص

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


