
 ، �سجاد  هدى  القانون  دولة  ائتالف  عن  النائبة  ا�سارت 
اىل ان املوظفني الذين يقدمون على اجازة الـ 4 �سنوات، 

ي�ستقطع 25% من رواتبهم.
وقالت �سجاد يف ت�رصيح ال�سبت 10 كانون الأول 2016، 
الذي يتمتع  للموظف  ال�سمي  الراتب  ن�سبة من  "ي�ستقطع 
�سمن  عليها  الت�سويت  مت  والتي  �سنوات،  الأربع  باإجازة 

قانون املوازنة املالية لعام 2017".
واو�سحت، "اإن هنالك نقطة مهمة مل ينتبه لها الكثري من 
كامل،  ا�سمي  براتب  �سنوات  الأربع  اإجازة  يف  املوظفني 
والبالغة %25  التقاعدية  التوقيفات  بق�سية  تتعلق  وهي 

من الراتب ال�سمي".
وتابعت قائلة، "اإن تلك التوقيفات يتم ادخارها لأغرا�ض 
ال�سمي  راتبه  من   %10 املوظف  منها  يدفع  التقاعد، 
دام  "ما  م�سيفة  املالية"،  وزارة  عنه  تدفعها  و%15 
ال�ستقطاع  كامل  ف�سيتحمل  بالإجازة  �سيتمتع  املوظف 
التقاعد، ووزارة  لأغرا�ض  �سنني خدمة جمزية  تعد  لأنها 

املالية لن تدفع عنه الفرق املتبقي".
وكان جمل�ض النواب �سوت الربعاء املا�سي، على جميع 
للبالد  العامة  املوازنة  الواردة يف م�رصوع قانون  املواد 
باجازة  اخلا�سة  املادة  فيها  مبا   ،2017 املقبل  للعام 

الربع �سنوات للموظفني.
ون�ست املادة اخلا�سة باإجازة الربع �سنوات للموظفني 
غري  اجلهة  رئي�ض  او  املخت�ض  للوزير   -: اأول  ياأتي:  مبا 
املرتبطة بوزارة او املحافظ او من يخوله اأي منهم وبناًء 

على طلب املوظف منح من اكمل مدة اربع �سنوات 
املوظفني  مــن  الوظيفة  يف  فعلية 

ال�سمي  بالراتب  اجــازة 
ــــل  ــــام ــــك ال

على  زاد  ملا  راتــب  دون  من  وتكون  �سنوات  اربــع  ملــدة 
تدفع  ان  على  التقاعد  لأغرا�ض  وحتت�سب  �سنوات  اربــع 
بالإجازة  متتعه  مدة  خالل  كاملة  التقاعدية  التوقيفات 
ول يجوز قطع الجازة خالل مدة متتعه لأي �سبب كان 
ا�ستثناًء  العمل  بالجازة  متتعه  خالل  املوظف  وميار�ض 
من قانون ان�سباط موظفي الدولة رقم 14 ل�سنة 1991 

املعدل.
غري  اجلهات  او  الـــوزارات  مع  باأجر  للمتعاقد   -: ثانيًا 
املرتبطة بوزارة او املحافظات طلب انهاء عقده ا�سوليًا 
مكافاأة  لقاء  يخوله  من  او  التعاقد  جهة  رئي�ض  مبوافقة 
نقدية تعادل اجر ثالثة اأ�سهر عن كل �سنة تعاقد على ان ل 
تزيد على اربعة وع�رصين �سهراً، وي�ستثنى من ذلك اخلبري 

وامل�ست�سار والع�سكري ورجل ال�رصطة.
وكان رئي�ض الوزراء حيدر العبادي قد عد ا�ستقطاع رواتب 
املوظفني يف موازنة الفني و�سبعة ع�رص باأنه جاء لظروف 
ن�سبة  ان  العبادي  وبــني  الــبــالد.  بها  متر  التي  احلــرب 
ال�سعبي  للح�سد  دعما  باملئة  بثالثة  حددت  ال�ستقطاع 
والنازحني، م�سريا اىل اأن هذه الن�سبة �سئيلة ال انه قال 

عنها انها تخدم ابواب املوازنة.
القانون  تعديل  على  الأربــعــاء،  النواب،  جمل�ض  و�سّوت 

املقدم من احلكومة الحتادية ب�ساأن الإجازة الطولية.
اعتيادية  اإجــازة  املوظف  مينح  القرار  ومبوجب 

ملدة اأربع �سنوات براتب ا�سمي كامل 
على  اأُجــري  تعديل  بعد 

ـــون  ـــان ـــق ال

ملدة  اإجــازة  يت�سمن  كان  والــذي  احلكومة،  من  املر�سل 
خم�ض �سنوات.

وكان ع�سو اللجنة املالية النيابية النائب م�سعود حيدر، 
لعام  املالية  املوازنة  قانون  م�رصوع  اأن  عن  ك�سف  قد 
املوظفني  ــب  روات من   %3.8 ا�ستقطاع  ت�سمن   2017
اأن الربملان ل يعلم اين  ا�سار اىل  واملتقاعدين، يف حني 

تذهب الموال امل�ستقطعة.
التي   2017 لعام  املالية  "املوازنة  اإن   ، حيدر  وقــال 
ا�ستقطاعات  ت�سمنت  النواب  ملجل�ض  احلكومة  ار�سلتها 
اأن  مو�سحًا  واملتقاعدين"،  املــوظــفــني  رواتـــب  مــن 
"ال�ستقطاعات كانت يف موازنة 2016 ، 3% من الرواتب، 
من   %  3.8 ال�ستقطاع  فا�سبح   2017 موازنة  يف  اما 

املوظفني واملتقاعدين".
فــاإن  ال�ستقطاع  فــقــرة  "بح�سب  ــه  ان حــيــدر  ــاف  وا�ــس
من   %0.8 امــا  والنازحني،  ال�سعبي  للح�سد  تذهب   %3
ال�ستقطاع فت�ساف اىل امل�ساريف الخرى"، م�سريا اىل 

اين  نعلم  ل  والربملان  املالية  اللجنة  يف  "اننا 
تذهب الموال مل�ستقطعة".
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فنجــان  كاظــم  النقــل  وزيــر  اوعــز 
ال�سفــر  تذاكــر  بتخفي�ــض  احلمامــي، 
اىل  والنجــف  بغــداد  مــن  الداخليــة 
ال�سليمانيــة وبالعك�ض. وقال احلمامي 
اىل  زيارتــه  بعــد  �ســدر  بيــان  يف 
مطــار ال�سليمانية، اإنــه "ان�سجامًا مع 
الهداف املتحققة مــن الزيارة ملطار 
ال�سليمانية ودعما وت�سجيعا له اوعزنا 
بتخفي�ــض �سعر التذكــرة من بغداد اىل 
 90 لت�سبــح  وبالعك�ــض  ال�سليمانيــة 

دولرا بعد ان كانت 140 دولرا".

قالــت موؤ�س�ســة البــرول الكويتية، اإن 
اخلــارج  اإبــالغ عمالئهــا يف  تعتــزم 

بخف�ض الكميات التعاقدية من النفط
علــى  "نعمــل  املوؤ�س�ســة  واأو�سحــت 
ينايــر  مــن  بدايــة  الإنتــاج  خف�ــض 
التن�سيــق وو�سع  2017، واأنــه جــار 
العمــالء  لتبليــغ  النهائيــة  اللم�ســات 

بالكميات بع�ض اخلف�ض".
 30 اأوبــك انتهــى يف  وكان اجتمــاع 
يق�ســي  باتفــاق  املا�ســي  نوفمــرب 
بتخفي�ــض اإنتــاج اأع�ساءهــا اليومــي 
بنحــو 1.2 مليــون برميــل لي�سل اإىل 
32.5 مليــون برميل مــع بداية يناير 
املقبل، وتو�سية الأع�ســاء باأن تكون 
تلــك التفاقيــة ملــدة 6 اأ�سهــرـ قابلــة 
للتمديــد ، واإن�ساء جلنــة مراقبة لر�سد 

تنفيذ هذا التفاق والمتثال له.

التجاريــة  ال�ســوؤون  م�ساعــد  ك�ســف 
جميــل  اليرانيــة  ايــالم  ملحافظــة 
�سوهاين، عــن ارتفاع حجم ال�سادرات 
اإىل ت�سديــر  عــرب املحافظــة، م�ســريا 
مــا قيمتــه اأكــر  394 مليــون دولر 
مــن الب�سائــع اإىل العراق عــرب املعرب 

احلدودي الدويل ملدينة مهران.
احلجــم  "هــذا  اإن  �سوهــاين  وقــال   
مــن ال�ســادرات يوؤ�ــرص ارتفاعــا فــى 
�ســادرات الب�سائع الإيرانيــة مقارنة 
مــع الفــرة ذاتها مــن العــام املا�سي 
كما �سهــد معرب مهــران الــدويل اأي�سا 
ارتفاعــا يف ترانزيــت كمــارك �سائــر 

املدن الإيرانية".

إجازة الـ 4 سنوات يستقطع منها ربع راتب الموظف المجاز 

برلمانيون: المواطن البسيط »حطب« وقود موازنة 2017
النيابية  املــالــيــة  اللجنة  ع�سو  ـــد  واك
مت  التي  ال�رصائب  ان    ، عبداخلالق  جبار 
هي  املقبل  العام  موازنة  �سمن  ت�سمينها 
لغر�ض تعظيم ايرادات الدولة غري النفطية 

ولي�ست خمت�رصة على احل�سد ال�سعبي .
يتعلق مبو�سوع  ما  ان   ، عبداخلالق  وقال 
رواتـــب الــرئــا�ــســات الــثــالث كــان هناك 
من  بــاملــئــة  اخلم�سني  بــحــدود  تخفيف 
ــة جــاءت  ــوازن ــح ان امل ــس ــب .واو� ــروات ال
عمل  ت�سهيل  ــل  اج مــن  احلـــايل  ب�سكلها 
ومل  احلكومية  واملوؤ�س�سات  القطاعات 
.ي�سار  اخر  دون  لطرف  تر�سية  فيها  تكن 
الأربــعــاء  اأقــر  العراقي،  الــربملــان  ان  اىل 
لعام  العامة  املــوازنــة   ،2016/12/7
تق�سفي" ،  "بطابع  موادها  بجميع   2017
الربملان وموازنتي  اإىل موازنة  بالإ�سافة 
ومفو�سية  الأعـــلـــى  الــقــ�ــســاء  جمــلــ�ــض 

النتخابات للعام املقبل 2017.
اللجنة  عــ�ــســو  ــت  ــال ق اآخــــر  ــب  جــان مــن 
اإن   ، جنيب  جنيبة  النيابية  القت�سادية 
"املوازنة مل تلّب احتياجات املواطنني من 
التعيينات وتقليل الفقر وتقدمي اخلدمات".

وتابعت جنيب اأن "املوازنة مرت مب�سلحة 
مراعاة  او  توافق  هناك  ولي�ض  الغلبية 
"هناك  اأن  مــوؤكــدة  املكونات"،  جلميع 
من  حــرم  الـــذي  ــردي  ــك ال للمكون  غبنًا 
املتعلقة  تلك  �سواء  املالية  التخ�سي�سات 

بالبي�سمركة او برواتب املوظفني".
ماجد  القت�سادي  اخلبري  قــال  ـــدوره،  ب
المــور  من  يعد  "التق�سف  اإن   ، ال�سوري 
بها  مير  التي  الظروف  ظل  يف  الطبيعية 
العراق، ال ان هذه المور حتتاج اىل ادارة 
املــايل  للف�ساد  وحمــاربــة  ر�سيدة  مالية 
والرقابة ال�سديدة على النفاق والواردات، 
ومن دون ذلك فاإن هذا التق�سف يعد ظلما 

لل�سعب العراقي".
واأبدى ال�سوري ا�ستغرابه من "ال�سغط على 
احلاجة  وقت  املجالت  كل  يف  املواطنني 
الرفاهية على  والتق�سف، يف حني تنح�رص 

اوقات  العليا منهم يف  والطبقة  املوظفني 
ا�رصافا  "هناك  اأن  اىل  م�سريا  الرفاهية"، 
يف الرواتب للدرجات العليا من املوظفني 

واخلدمات التي تقدم لهم".
الإعالمي  املركز  رئي�ض  قال  جهته،  من 
اإن   ، علي  حممد  �ــرصغــام  القــتــ�ــســادي 
واقعية  غري  ا�س�ض  على  بنيت  "املوازنة 
التفاق  تقديراتها  يف  تاأخذ  مل  لكونها 
النفطي العراقي مع اوبك، ا�سافة اىل ذلك 
تخدم  ل  ا�ستهالكية  ملوازنات  امتداد  هي 
الفقراء  قوت  من  ت�ستقطع  واإمنــا  التنمية 
لتقليل  ب�سكل مبا�رص حتت عناوين وطنية 

اوجه العرا�ض".
من  الــدولــة  "م�سوؤويل  اأن  علي  واأ�ــســاف 
درجة مدير عام فما فوق ما زالوا يتمتعون 
بكامل امتيازاتهم ال�سابقة من دفع الدولة 
لإيجارات كربى لت�سكينهم ويعاجلون على 

على  ال�سغط  تركز  حني  يف  الدولة،  نفقة 
يحا�رصهم  وب�سكل  دخــال  القــل  الفئات 

معي�سيا من دون �سوابط اخالقية".
املركزي  اجلهاز  ك�سف  اخــر  �سعيد  على 
املخدومني  ال�سكان  ن�سبة  تدين  لالح�ساء، 
اىل  الــريــف  يف  النفايات  جمع  بخدمة 
ان  12% خالل عام 2016، يف حني بني 
املوافقة  على  احلا�سلة  الطمر  مواقع  عدد 
 236 بني  من  موقعًا   73 بلغت  البيئية 

موقعًا.
وقال اجلهاز التابع لوزارة التخطيط وفقًا 
 2016 عــام  خــالل  اجـــراه  الــذي  للم�سح 
ان  بيان  يف  الــعــراق  يف  البيئي  للم�سح 
النفايات  جمع  بخدمة  املخدومني  "ن�سبة 

على م�ستوى العراق بلغ %67 ".
"ن�سبة املخدومني بخدمة جمع  ان  وتابع 
 %88.4 بلغ  احل�رص  مناطق  يف  النفايات 

"�سبب تدين  ان  "، مبينا  الريف %12  ويف 
الريف يرجع اىل عدم م�سوؤلية  اخلدمة يف 
يف  اخلدمات  تقدمي  عن  البلدية  موؤ�س�سات 
املوؤ�س�سات  حدود  خارج  والأرياف  القرى 
البلدية  اإدارة  البلدية وذلك مبوجب قانون 

ذي الرقم 165 ل�سنة 1964".
طمر  مواقع  "عدد  ان  اجلهاز  0وا�ــســاف 
منها  موقعًا   236 بلغ  الكلي  النفايات 
البيئية  املوافقة  على  حا�ساًل  موقعًا   73
 25 دومن،   3903.5 م�ساحتها  وجمموع 
موقعًا من هذه املواقع نظامية و48 موقعًا 
غري نظامية". واعلنت امانة بغداد يف عام 
انها تقوم يوميا برفع ت�سعة الف   2013
طن من نفايات املنازل من �سوارع مدينة 
املواطن  يفرزه  "ما  ان  مبينة   ، بغداد" 
ما  يراوح  النفايات  من  الواحد  البغدادي 

بني 1000 و 1200 غرام يوميا.

انتقد عدد من النواب 
واالقت�صاديني ، فر�ض 

ال�صرائب و�صيا�صة 
التق�صف التي اتبعتها 
احلكومة يف موازنة 

اأن  اىل  م�صريين   ،2017
املواطن واملوظف الب�صيط 

هو املت�صرر الوحيد من 
املوازنة احلالية.

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


