
النواب  جمل�س  جل�سة  ال��وط��ن��ي،  التحالف  ا�ستبق 
ال�رشوط  ملناق�سة  تفاو�سية  جلنة  باإر�سال  الأح��د، 
واأع�ساء  القوى  احتاد  قبِل  من  املقدمة  واملقرتحات 
قانون  لتمرير  حتفيزاً  الكرد�ستاين،  الوطني  الحتاد 
النقاط  لأهم  جت��اوزاً  ال�سيا�سي،  بالتوافق  املوازنة 

اخلالفية ل�سيما رواتب كرد�ستان.
مع  �سباق  يف  الوطني،  التحالف  ن��واب  بدا  وبينما 
الزمن، خوفًا من تاأخر اإ�سايف يف اإقرار املوازنة، دعت 
خبرية اقت�سادية، جمل�س النواب اىل عدم الت�رشع يف 
اقرار موازنة 2017 من دون تدقيقها ب�سورة جيدة.

وا�سرتط اإحتاد القوى العراقية، تخ�سي�س مبلٍغ مايل 
لإعادة اإعمار املناطق املحررة.

�سمي�سم  ���س��الم  الق��ت�����س��ادي��ة  اخل���ب���رية  وق���ال���ت 
موازنة  التفاق على مترير  "اعالن  ان  ل�)اجلورنال(، 
هذه  يف  ان��ه  هو  مهم  ا�ستنتاج  اىل  يقود   2017
املرحلة التي يعانيها القت�ساد العراقي 
ال�سيولة  �سحة  من 

مقابل احلاجة الكبرية لعادة هيكلة النفقات العامة 
التوافقي   " املنحى  مازال  العامة  الي��رادات  وزيادة 
و  العقالين  و  الواقعي  املنحى  عن  بدل  ال�سائد  " هو 

املنطقي يف اقرار فقرات املوازنة و توجيهها".
قانون  هو  امل��وازن��ة  "قانون  ان  �سم�سيم  وا�سافت 
يف  التمهل  ويجب  العراقي  املواطن  حياة  مي�س  مهم 
اقراره وتدقيق جميع احل�سابات وابواب ال�رشف لكي 

ليرتفع العجز ونقع بكارثة اقت�سادية".
الربملانيون  انتهجها  التي  "اللية  ان  اىل  وا�سارت 
ب�رشورة ا�ستخدام الغلبية للت�سويت دلت على عمق 
قانون  هكذا  اق��رار  ل�رشعة  املا�سة  للحاجة  ادراكهم 
باقرار  ال�سيا�سية  الكتل  مطامح  جت��اوز  اىل  ،داعية 
املوازنة من اجل انقاذ بلد �سار حتت و�ساية �سندوق 
النقد و تكبيل م�ستقبله القت�سادي بقيود والتزامات 

�سرتهق اقت�ساده و �سعبه لعقود قادمة".
اللبان"  �سادق  الوطني  التحالف  عن  النائب  وقال 
املوازنة  قانون  مترير  على  حر�س  ”التحالف  اإن 
جميع  بني  ال�سيا�سي  بالتوافق  املقبلة  لل�سنة  العامة 
الربملانية  اأغلبيته  ت�سويت  عن  والبتعاد  الأط��راف 
حفاظًا على الوحدة وال�رشاكة بني جميع الأطراف”، 
التحالف وجهت  “رئا�سة  اأن  مبينًا 
جلنة  باإر�سال 

والكتل  ال��ع��راق��ي��ة  ال��ق��وى  اإحت����اد  اإىل  تفاو�سية 
املقدمة  واملقرتحات  ال�رشوط  الكرد�ستانية ملناق�سة 

من قبلهم”.
للتحالف  ال�سيا�سية  الهيئة  “اجتماع  اأن  واأ�ساف 
الوطني وافقت على منح القوى العراقية ن�سبة متثيل 
وفق  على  ال�سعبي  احل�سد  هيئة  يف  الع�سائر  مقاتلي 
الن�سب املئوية للمحافظات الغربية بو�سفه اأحد بنود 

الد�ستور العراقي”.
وتابع اللبان، وهو رئي�س كتلة م�ستقلون النيابية، اأن 
الكرد�ستاين متت  التحالف  “املوافقة على مقرتحات 
بتقدمي اأربيل 550 األف برميل نفطي يوميًا  حلكومة 
الإقليم  ح�سة  بدفع  الأخ��رية  التزام  �رشيطة  بغداد 

املالية كاملًة والبالغة 17%”.
قانون  “مترير  الوطني  التحالف  عن  النائب  ورجح 
املوازنة الحتادية العامة لل�سنة املقبلة خالل اجلل�سة 

املزمع عقدها ع�رش اليوم يف مبنى الربملان”.
ال�سبت،  الأول  اأم�س  العراقية،  القوى  اإحت��اد  واأعلن 
قانون  على  الت�سويت  جلل�سة  اأع�سائه  مقاطعة 
فقرة   ُت�سّمن  مل  ما  املقبلة  لل�سنة  العامة  املوازنة 
تخ�سي�س مبلٍغ مايل لإعادة اأعمار املناطق املحررة 
نواب  ه��دد  حني  يف  داع�����س،  اإرهابيي  �سيطرة  من 
جل�سات  مبقاطعة  ال�سبت،  اأم�س  الب�رشة،  حمافظة 
عن  العراقية  احلكومة  تن�سلت  حال  يف  الربملان 
زيادة  ب�ساأن  مطالبهم  تنفيذ 
وارداتها 

بثمانية  للب�رشة  مدينة  بغداد  اأن  موؤكدين  املالية، 
ع�رش مليون دينار ك�اأمواٍل للبرتودولر عن ال�سنوات 

الثالث املا�سية.
وقال ع�سو الإحتاد غازي في�سل الكعود  اإن “القوى 
قانون  على  الت�سويت  جل�سة  حت�رش  لن  العراقية 
فقرة  ُت�سمن  مل  ما  املقبلة  لل�سنة  العامة  املوازنة 
تخ�سي�س مبلٍغ مايل لإعادة اأعمار املناطق املحررة 
اىل  ذلك  �سبب  عازيًا  داع�س”،  اإرهابيي  �سيطرة  من 
“الت�سحيات التي قدمتها املناطق ال�سنية والأ�رشار 

التي حلقت بها من جراء �سيا�سة تلك الع�سابات”.
من  ميانع  ل  العراقية  القوى  “احتاد  اأن  واأ���س��اف 
مترير قانون املوازنة يف حال وافقت الكتل ال�سيا�سية 
الأخرى على ت�سمني مبلٍغ مايل خم�س�س لإعمار تلك 

املناطق”.
هيثم  النواب  جمل�س  يف  املالية  اللجنة  ع�سو  وقال 
اقرتحت  "اللجنة  اإن  �سابق،  وق��ت  يف  اجل��ب��وري، 
تخفي�س ن�سبة ال�ستقطاع اخلا�س برواتب املوظفني 
واملتقاعدين �سمن موازنة العام املقبل 2017 م�ن 

."3.8% %4.8 ال�ى 
الت�سويت  قد مت  القرتاح  "هذا  ان  واأ�ساف اجلبوري 

عليه داخل اللجنة".
الحتادية  املالية  املوازنة  قانون  م�رشوع  وت�سمن 
2017 الوارد من جمل�س الوزراء وقراأه جمل�س  لعام 
من  ال�ستقطاع  ن�سبة  زي��ادة  اأوىل  كقراءة  النواب، 
والنازحني  ال�سعبي  احل�سد  لنفقات  املوظفني  رواتب 
موازنة  %3 خالل  كانت  ان  بعد   4.8% اىل 

العام احلايل 2016.
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اقتصاديات العراق
خطواتها تسارعت أم تأخرت؟

ماذا جرى في كواليس مفاوضات إقرار موازنة 2017؟
بغداد- خاص

األرض لمن عمرها..

 اسلوب اقتصادي ناجح
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تسويق الشلب يتجاوز الـ 20 الف طن

اأكد وزي��ر النقل كاظم فنجان، �رشورة ا�ستكم��ال العمل بكا�رش المواج 
الغربي يف ميناء الفاو الكبري يف الب�رشة.

وق��ال وزير النقل، خ��الل لقائه املدي��ر املفو�س ل�رشكة داي��و للهند�سة 
والإن�س��اءات الكوري��ة،  اإن “ال�رشكة الكورية مطالب��ة ب�رشورة ال�رشاع 
يف اجن��از العم��ل يف الوقت املقرر، لكون هذا اجل��زء من امل�رشوع ميثل 

العمود الفقري له”.
واأك��د فنج��ان ان “الوزارة �ستوف��ر كل اخلدمات واملوافق��ات الأ�سولية 

لتتمكن ال�رشكة من انهاء اعمالها”.
يذك��ر ان عق��د ان�ساء كا�رش الم��واج الغربي مت توقيع��ه يف عام 2014 

ومن املفرت�س انهاء العمل فيه يف �سهر متوز 2017.

اأعلن��ت جلن��ة القت�ساد وال�ستثم��ار النيابي��ة، اإحالة جمي��ع امل�ساريع 
اخلدمي��ة والبن��ى التحتي��ة يف املناط��ق املح��ررة م��ن �سيط��رة داع���س 
الإجرام��ي لقط��اع ال�ستثم��ارات، يف ح��ني اأكدت قرب ح�س��م اخلالفات 

الراهنة اإزاء املوازنة العامة لل�سنة املقبلة.
وق��ال ع�سو اللجنة برهان املعم��وري، اإن “رئا�سة جمل�س النواب قررت 
اإحال��ة جمي��ع امل�ساريع اخلدمي��ة اخلا�س��ة بتاأهيل البن��ى التحتية يف 
املناط��ق املحررة من �سيط��رة داع�س الإجرامي لقط��اع ال�ستثمارات”، 
مبين��ًا اأن “اللجنة القت�سادية جتري مع ال���رشكات املتخ�س�سة حل�سم 

اإحالة امل�ساريع املذكورة”.
وتاب��ع املعم��وري اأن “ق�سي��ة اإحال��ة امل�ساري��ع اخلدمي��ة لال�ستثم��ار 
ل يوج��د فيه��ا اأي �رشر على احلكوم��ة العراقية لأنه��ا �ست�ستعيد جميع 

املبالغ امل�رشوفة على تلك امل�ساريع املتوقفة”.

�س��ارك م���رشف الرافدي��ن يف م�سابق��ة اأف�سل الع��رب لقط��اع العمال 
امل�رشيف والتي اأقيمت يف مدينة مراك�س يف املغرب.

وقال املكت��ب الإعالمي للم�رشف يف بي��ان، ان "املدير العام مل�رشف 
الرافدي��ن خول��ة طال��ب جبار، ح��ازت على جائ��زة اأف�سل الع��رب لعام 
2016 وه��ي جائزة اأف�س��ل رئي�سة تنفيذية عربية للعام احلايل وذلك 
لدوره��ا املتمي��ز يف قط��اع اخلدم��ات املالية من بني ث��الث مر�سحات 
اأخري��ات" . واأ�س��ار البي��ان اىل ان "اللجنة قدمت، جائ��زة اف�سل رئي�سة 
تنفيذي��ة عربية للعام احلايل اىل مديرة م�رشف الرافدين وذلك ل�سجلها 
الباه��ر والقيادي وجهده��ا املتميز و�سخ�سيته��ا القيادية واملوؤثرة يف 

العامل العربي يف جمال عملها امل�رشيف".

اعلن��ت ال�رشكة العامة لتجارة احلبوب التابعة ل��وزارة التجارة، جتاوز 
الكمي��ات امل�سوقة م��ن حم�سول ال�سل��ب 20 الف طن، موؤك��دة موا�سلة 
املراك��ز الت�سويقية بت�سلم حم�س��ول ال�سلب من الفالحني وامل�سوقني يف 

حمافظات النجف ال�رشف والديوانية وبابل.
وقال املدير العام لل�رشكة املهند�س هيثم جميل اخل�سايل، اإن “اجمايل 
الكمي��ات امل�سوقة حتى الن بلغ اكرث من ) ٢٠٨٧٨( الف طن من �سلب 
اليا�سم��ني والف��رات املكي�س والف��ل والتي توزع��ت يف حمافظة النجف 
ال�رشف بكمية )١٣٧١٥( الف طن و الديوانية ) ٧٠٣١( الف طن وبابل 
)١٣٢( ط��ن”. وا�س��ار اخل�سايل اىل “اج��راء عملية الفح���س املختربي 
للكمي��ات املت�سلمة من ال�سلب وفق ال�سواب��ط التي اعدتها اللجنة العليا 
للت�سوي��ق والتي ح�سل��ت على موافقة وزير التج��ارة والتي تاتي �سمن 

املوا�سفات العراقية”.

خ�س�س��ت احلكوم��ة، مبل��غ 900 ملي��ار دين��ار لت�سدي��د 
م�ستحق��ات الفالحني واملزارعني ع��ن حما�سيل احلنطة 
وزارة  اأك��دت  ح��ني  يف  و2016.   2015 للمو�سم��ني 
الزراع��ة، اأن م�ستحق��ات ت�سوي��ق الذرة ال�سف��راء للمو�سم 

احلايل �ستدفع اأوًل باأول من دون تاأخري.
�سه��ر  مه��دي  الزراع��ة  ل��وزارة  الإداري  الوكي��ل  وق��ال 
اجلب��وري، اإن "احلكوم��ة خ�س�س��ت 900 ملي��ار دين��ار 
لت�سديد م�ستحق��ات الفالحني واملزارع��ني عن حما�سيل 
اأن  مبين��ًا  و2016"،   2015 للمو�سم��ني  احلنط��ة 
"امل�ستحق��ات �ست���رشف كامل��ة منت�سف كان��ون الأول 

2016 احل��ايل". واأ�ساف اجلب��وري، اأن "مبالغ ت�سويق 
ال��ذرة ال�سف��راء للمو�س��م احل��ايل �ست���رشف كامل��ة عند 
دون  م��ن  واملزارع��ني ملح�سوله��م  الفالح��ني  ت�سوي��ق 
تاأخ��ري". وكان جمل���س ال��وزراء، ق��د واف��ق يف جل�ست��ه 
العتيادي��ة الت��ي عق��دت الثالث��اء املا�سي،)ال���29 من 
الزراع��ة  وزارة  متوي��ل  عل��ى   ،)2016 الث��اين  ت�رشي��ن 
اإط��ار اهتمام��ه  للم�ستلزم��ات الزراعي��ة والأ�سم��دة، يف 
بقط��اع الزراعة ودف��ع امل�ستحقات للمزارع��ني. يذكر اأن 
الكث��ري من الفالح��ني واملزارع��ني ا�ستك��وا تاأخر �رشف 
م�ستحقاته��م ع��ن املو�سم��ني املا�سي��ني، حمذري��ن م��ن 
تاأث��ري ذلك عل��ى واقعهم املعي�س��ي وقدرتهم عل��ى اإنتاج 
املحا�سي��ل ال�سرتاتيجي��ة. ويف ال�سي��اق ذات��ه اقرتح��ت 

جلنة الزراعة واملياه والهوار النيابية حذف ن�س املادة 
45 م��ن م�رشوع قان��ون املوازنة اخلا���س ببيع ح�سة 
الدولة م��ن الرا�سي الزراعية،وكذل��ك �رشف م�ستحقات 
الفالحني بح�سب حمافظاته��م. وقال رئي�س اللجنة فرات 
التميم��ي يف ت�رشي��ح �سحفي، ان "امل��ادة 45 املتعلقة 
ببيع ح�س��ة الدولة من الرا�سي الزراعي��ة غري امل�ستغلة 
مت اقحامه��ا يف م���رشوع قان��ون املوازن��ة العامة بنحو 
غ��ري �سحي��ح". واو�س��ح ان "اللجن��ة النيابي��ة اقرتح��ت 
ح��ذف تل��ك امل��ادة م��ن م���رشوع املوازن��ة وا�سافته��ا 
كن���س جديد اىل قان��ون ايجار الرا�س��ي الزراعية املعد 
للت�سوي��ت داخل الربملان". وا�ساف ان "اللجنة اقرتحت 
اي�س��ا توزيع م�ستحق��ات الفالحني بح�س��ب املحافظات، 

وف�سله��ا عن ج��دول النفق��ات احلاكمة م��ع ف�سل ح�سة 
فالح��ي كرد�ستان من تلك امل�ستحق��ات". وكانت ممثلية 
منظم��ة الأغذية والزراع��ة لالأمم املتح��دة يف العراق، قد 
اأعلن��ت ان القطاع الزراعي ي�س��كل %8 من قيمة الأنتاج 
املحل��ي للبل��د، م�سرية اىل تناق�س كب��رية باأعداد الأبقار 
يف الع��راق. وق��ال فا�س��ل الزعبي ممثل منظم��ة الأغذية 
والزراع��ة لالأمم املتحدة يف الع��راق يف كلمته باملنتدى، 
ميث��ل القطاع الزراع��ي يف العراق دوراً مهم��ًا يف احلياة 
القت�سادي��ة والجتماعية حيث ي�سكل %8-7 من قيمة 
النتاج املحل��ي الجمايل كما يعمل يف القطاع الزراعي 
نحو ثلث �س��كان العراق و بالتايل فهو م�سدر لعي�س نحو 

.2009 10-11 مليون ن�سمة من ال�سكان منذ عام 

اأك��د جمل�س حمافظة دي��اىل، ان ا�رشار حرك��ة ال�ساحنات 
الداخل��ة للمحافظ��ة جتاوزت ال��� 50 مليار دين��ار، حمذرا 
م��ن انهي��ار منظومة الط��رق الربية وارتفاع غ��ري م�سبوق 
يف اح��داث �سحاي��ا ال�س��ري. وق��ال رئي���س جمل���س دي��اىل 
عل��ي الداين��ي، ان "الف ال�ساحنات الكب��رية تدخل يوميا 
اىل داخل دي��اىل �سواء من املعربي��ن احلدوديني مع ايران 

)معرب املنذرية- مع��رب �سومار منديل( او من خالل كمرك 
ال�سف��رة )90ك��م �سم��ال ب عقوب��ة( وه��ي حممل��ة ب��الف 
الطن��ان من خمتل��ف ان��واع الب�سائع". وا�س��اف الدايني 
ان "حم��ولت ال�ساحنات الكب��رية تت�سبب يف ا�رشار بليغة 
للطرق��ات الربية جت��اوزت حاجز ال���50 ملي��ار دينار اذا 
م��ا اردنا اعادة اعماره��ا و�سيانتها من جدي��د"، عادا ان 
"بق��اء المور على حاله��ا �سيوؤدي يف نهاية املطاف اىل 
انهي��ار مبنظوم��ة الط��رق الربية وارتفاع غ��ري م�سبوق يف 

�سحاي��ا حوادث ال�سري التي بدات بالفعل يف ت�سجيل ارقام 
عالية خالل ال�سه��ر املا�سية". ودعا رئي�س جمل�س دياىل 
اىل "���رشورة ت�سكي��ل جلن��ة عليا لعمار ط��رق املحافظة 
الربي��ة بو�سفها �رشيانا مهما للتجارة على م�ستوى البالد 
وترب��ط اقلي��م كرد�ست��ان بالعا�سم��ة بغداد"، لفت��ا النظر 
اىل ان "بع���س الطرق ا�سبح ال�سري فيه��ا ا�سبه باملجازفة 
لك��رثة احلوادث املروري��ة التي ذهب �سحيته��ا الكثري من 
البرياء". ومتتد يف دياىل العديد من الطرق الربية ابرزها 

طريق كركوك- بغداد ال��ذي مير باجزاء وا�سعة من دياىل. 
اإىل ذل��ك ت�رشع اح��دى ال�رشكات املحلي��ة ال�سبوع املقبل 
بتنفي��ذ م�رشوع تطهري وكري قناة منديل الروائية ، بدعم 

من منظمة دولية .
وقال قائمقام املقدادية حامت عبد جواد، ان "�رشكة حملية 
�ست�رشع يف اعمال تطهري وكري قناة منديل الروائية التي 
يبل��غ طوله��ا / 25 / كيلو م��رتا وبعر���س / 18 / مرتا ، 

بدعم من منظمة ال�سليب الحمر الدولية".

900 مليار دينار 
مستحقات مزارعي الحنطة 
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غربي الفاو
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