
و�سف ع�سو جلنة االقت�ساد واال�ستثمار النيابية النائب 
عبد ال�سالم املالكي، ملف البطاقة التموينية باأنه "�سائك 
ومعقد"، كا�سفا عن م�سكلة تهدد االمن الغذائي الوطني 
من  العراق  لدى  ا�سرتاتيجي  خزين  وجود  بعدم  متمثلة 

االغذية.
"احلكومة  اإن  �سحفية،  مقابلة  يف  امل��ال��ك��ي  وق���ال 
خ�س�ست خالل موازنة 2017 مبلغ 1،7 تريليون دينار 
�ستوزع  التي  االغذية  من  طن  ماليني   7 ال�سترياد  فقط 
"هذا  ان  مبينا  عراقية"،  ا���رة  ماليني   6 على  جمانا 
 5 ل�  حتتاج  التي  املطلوبة  الكمية  ل�راء  يكفي  ال  مبلغ 
تريليونات دينار مبوجب االرقام التي ح�سلنا عليها من 

جداول وزارة التجارة واملوازنة العامة".
على  الواجب  االأغذية  "جمموع  ان  املالكي،  وا�ساف 
احلكومة توفريها �سنويا عرب �ركات وزارة التجارة اأكرث 
من 7 ماليني طن �سنويا تتوزع ما بني 4،4 مليون طن 
�سكر و420  اإلف طن  رز و900  مليون طن  دقيق و1،2 
مبينا  اأطفال"،  مليون طن حليب  ون�سف  زيت  اإلف طن 
�سنويا،  دينار  تريليونات   5 مبلغ  يتطلب  "�راءها  ان 
واملخ�س�ص الفعلي هو اقل من 2 تريليون ديناريف وقت 
تريليونات   5 ال�سابقة  املوازنات  لها يف  كان يخ�س�ص 

دينار".
واكد املالكي، ان "ملف البطاقة التمونية �سائك ومعقد، 
وامل�سكلة ال تتعلق ب�سوء ادارة وزارة التجارة فقط، بل 

الوطني  الغذائي  االم��ن  تهدد  م�سكلة  هي 
خزين  وج����ود  ب��ع��دم  متمثلة 

ا���س��رتات��ي��ج��ي ل��دى 
ال����ع����راق 

حتر�ص  العامل  دول  "جميع  ان  مو�سحا  االغذية"،  من 
على تكوين هذا اخلزين الذي ي�ستخدم يف وقت االزمات 

يف االقل ملدة 6 ا�سهر".
واو�سح املالكي، "نحن نعي�ص حالة ازمة لكن من دون 
خزين وكل االغذية ت�سل اىل امليناء وتوزع مبا�رة على 
م�ساءلة  ي�ستدعي  خرقًا  يعد  وهذا  املحافظات  خمازن 

احلكومة عليه لكونه يتعلق بحياة الفرد العراقي".
ي�سار اىل ان وزارة التجارة اكدت يف )12 كانون الثاين 
لتغطية  املر�سودة  املالية  التخ�سي�سات  اأن   ،)2016
ت�سد  ال   2016 موازنة  يف  التموينية  البطاقة  نفقات 
احتياجاتها، موؤكدا عدم وجود نية لدى احلكومة الإلغاء 

البطاقة التموينية مهما كانت الظروف املالية.
مبالغ  اأي  حتول  مل  "احلكومة  ان  عن  املالكي  وك�سف 
لوزارة التجارة �سمن تخ�سي�سات العام احلايل 2016"، 
الفتا النظر اىل ان "وزارة التجارة تعمل حاليا �سمن ما 
مليون   300 بحدود  وهو  املا�سي  العام  من  مدور  هو 

دوالر".
يف  التموينية،  البطاقة  الإ�سالح  العليا  اللجنة  قررت  و 
العام املا�سي، اإطالق م�روع البطاقة الذكية التجريبي 

النجف  حمافظة  يف  املقبل،  يونيو  حزيران  مطلع 
بقية  ع��ل��ى  لتعميمها  اوىل  ك��خ��ط��وة 

املحافظات.
وذك���������ر ب���ي���ان 

عقد  "املجل�ص  ان  ال����وزراء،  ملجل�ص  العامة  لالأمانة 
م�روع  الإط��الق  النهائية  اخل��ط��وات  لبحث  اجتماعا 

حتويلها اىل بطاقة ذكية".
م�روع  باإطالق  او�ست  "اللجنة  ان  البيان  وا�ساف 
ال�سهر  من  االول  من  ابتداًء  التجريبي  الذكية  البطاقة 
املقبل، يف منطقة احلرية مبحافظة النجف، باال�ستفادة 
من االمكانات املتاحة من قبل وزارة االت�ساالت، لتهيئة 
مبراكز  اخلا�سة  البيانات  بقاعدة  وربطها  االج��ه��زة 

التموين يف منطقة احلرية".
تر�سيد  اىل  التجارة  وزارة  دع��ت  "اللجنة  ان  واو�سح 
مفردات  ال�سترياد  العاملية  ال�ركات  مع  التعاقدات 
على  املواطنني  احتياجات  لتاأمني  التموينية،  البطاقة 

مدار ال�سنة احلالية".
ي�سار اىل ان قرار ا�ستبدال البطاقة الورقية ببطاقة ذكية 

حظي برتحيب وا�سع يف االو�ساط ال�سعبية، على 
تطبيق  يف  الوا�سح  التلكوؤ  من  الرغم 

اجراءاته القانونية.
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�سجلت اأ�سع��ار الذهب العراقي من 
عي��ار 21، ارتفاعا بلغ 193 الف 

دينار للمثقال الواحد.
وبل��غ �سع��ر الذه��ب العراق��ي م��ن 
عي��ار 21 اليوم، 193 الفا و210 
دين��ار عراقي، يف ح��ني �سجل يف 
االيام اخلم�سة املا�سية 192 الف 

دينار للمثقال الواحد.
ي�س��ار اىل ان املثق��ال الواح��د من 

الذهب ي�ساوي خم�سة غرامات.

حي��در  ال��وزراء  رئي���ص  اأك��د 
العب��ادي، ان توف��ري الكهرب��اء 
مل��دة 24 �ساع��ة يتطلب تطبيق 
نظ��ام جباية حمك��م، لتح�سيل 

اأجور الطاقة الكهربائية.
موؤمت��ر  يف  العب��ادي  وق��ال 
�سحفي، انه لوال موافقة العراق 
عل��ى خف���ص انت��اج النفط ملا 
تو�سل��ت اوب��ك التف��اق خف�ص 
موافق��ة  اأن  موؤك��دا  االنت��اج، 
العراق على خف�ص انتاج النفط 

جاءت بعد درا�سة مكثفة.

اأعلن��ت هياأة اال�ستثم��ار يف حمافظة 
الب���رة،، ق��رب ت�سغي��ل اأول معم��ل 
ا�ستثم��اري يف املحافظ��ة خم�س�ص 
التنظي��ف  م�ستح���رات  الإنت��اج 
والغ�سيل، مبينة اأنه يتكون من ثالثة 
خطوط اإنتاجي��ة وتبلغ طاقته الكلية 

األف طن.  43
وقالت الهي��اأة يف بيان ، اإن "املعمل 
اال�ستثماري��ة  اجلدي��د بلغ��ت قيمت��ه 
وه��و  دوالر،  مالي��ني  ع���رة  نح��و 
ي�سغل م�ساح��ة 16 دومنا يف منطقة 
حمدان ال�سناعية، وطاقته االنتاجية 
االجمالية تبلغ 43 األف طن"، مبينة 
اأن "املعم��ل يتكون من ثالثة خطوط 
انتاجي��ة ايطالية ال�سنع، منها اثنان 
الإنتاج ال�ساب��ون، والثالث خم�س�ص 

الإنتاج م�ساحيق الغ�سيل".

البرلمان: تعقيدات البطاقة التموينية تهدد األمن الغذائي الوطني 

قلة التخصيصات المالية ومخاوف الصرف تعطل خطط إعمار البصرة في 2017
وم��راق��ب��ة  امل��ال��ي��ة  اللجنة  رئ��ي�����ص  وق���ال 
ال�سيخ  املحافظة  جمل�ص  يف  التخ�سي�سات 
مل  "الب�رة  اإن   ، حديث  يف  ال�سليطي  اأحمد 
 2017 املقبل  العام  مل�ساريع  خطة  ت�سع 
تغطي  بالكاد  املالية  تخ�سي�ساتها  الأن 
الت�سغيلية  وامل�ساريف  واالج��ور  الرواتب 
ال�رورية"، مبينًا اأن "املحافظة من املقرر 
قانون  مبوجب  املقبل  العام  يف  حت�سل  اأن 
املوازنة العامة على 336 مليار دينار، ومن 
امل�ستبعد �رف هذا املبلغ ب�سبب انخفا�ص 

اأ�سعار النفط".
ولفت ال�سليطي النظر اىل اأن "الب�رة ميكنها 
يف حالة واحدة تنفيذ م�ساريع جديدة خالل 
العام املقبل، وذلك من خالل ايجاد م�سادر 
 %50 على  احل�سول  واأهمها  حملية،  متويل 
من اإيرادات املنافذ احلدودية الواقعة �سمن 
االإيرادات  تلك  ت�سل  املحافظة، حيث  حدود 
اىل 200 مليار دينار"، م�سيفًا اأن "ما يجعل 
القيام بذلك �سعبًا هو اأن احلكومة االحتادية 
باأنها من  االإي��رادات ب�سكل م�سبق  عدت تلك 

م�سادر متويل املوازنة العامة للدولة".
التخطيط  جلنة  رئي�ص  ق��ال  ج��ان��ب��ه،  م��ن 
ن�ساأت  املحافظة  جمل�ص  يف  واملتابعة 
اىل  امل�ساريع حتتاج  "خطة  اإن  املن�سوري، 
مل  ولذلك  قليلة،  اأموالها  والب�رة  متويل، 
حتى  خطة  على  املحافظة  جمل�ص  ي�سدق 
من  املحافظة  "ديوان  اأن  مو�سحًا  االآن"، 
اىل  م�ساريع  خطة  الحقًا  يقدم  اأن  املتوقع 
اأن  ويبدو  عليها،  لي�سدق  املحافظة  جمل�ص 
ديوان املحافظة غري مت�سجع ل�سياغة خطة 

تلبي االحتياجات ب�سبب قلة االأموال".
"ديوان املحافظة  اأن  واأ�سار املن�سوري اىل 
و�سدق  طموحة  خطة  بو�سع  قام  لو  حتى 
عليها جمل�ص املحافظة فاإن وزارة التخطيط 
ووزارة املالية من امل�ستبعد اأن توافقا على 
تنفيذها، وبذلك تبقى جمرد حرب على ورق"، 
اأن "خطة العام احلايل 2016، وقبلها  عاداً 
 ، نف�سه  لل�سبب  ذا  تنفَّ مل   2015 عام  خطة 
ولذلك �سيكون تركيز احلكومة املحلية خالل 

واالأعمال  الدوائر  متويل  على  املقبل  العام 
والكهرباء  بالتنظيف  املتعلقة  ال�رورية 

واملجاري".
الب�رة  يف  املحلية  احلكومة  اأن  اىل  ي�سار 
املحافظة(  )دي����وان  التنفيذي  ب�سقيها 
اعتادت  املحافظة(  )جمل�ص  والت�ريعي 
اقامة  على  عام  كل  من  املدة  هذه  مثل  يف 
ملناق�سة  وم��وؤمت��رات  واجتماعات  جل�سات 
مل  ذلك  اأن  اإال  الالحق،  العام  م�ساريع  خطة 

يحدث خالل العام احلايل.
مركز  تعد  التي  الب�رة  حمافظة  اأن  يذكر 
مطلع  منذ  تعاين  العراق  يف  النفط  �سناعة 
وغري  ح��ادة  مالية  اأزم���ة  املا�سي  ال��ع��ام 
م�سبوقة منذ عام 2003، وب�سببها اأ�سبحت 
عاجزة  �سبه  احلكومية  الدوائر  من  العديد 
ع�رات  توقفت  كما  بواجباتها،  القيام  عن 
منها  اجن��ازه��ا،  قبل  اخلدمية  امل�ساريع 
وت�سييد  وم�ست�سفيات  مدار�ص  بناء  م�ساريع 

ج�سور واإن�ساء �سبكات للمجاري، وقد طالبت 
عديدة  منا�سبات  يف  املحلية  احل��ك��وم��ة 
م�ستحقات  ب�����رف  االحت��ادي��ة  احلكومة 
املا�سية،  الثالثة  االأع���وام  عن  املحافظة 

حيث مل حت�سل منها اإال على جزء قليل.
وقت  يف  املحلية،  الب�رة  حكومة  وبحثت 
اإيطالية  ���رك��ات  ميثل  وف��د  م��ع  ���س��اب��ق، 
نظام  وفق  خدمية  م�ساريع  تنفيذ  اإمكانية 

الدفع باالآجل.
وليد  الب�رة  جمل�ص  رئي�ص  نائب  وق��ال 
كيطان، اأنه "بحث مع ممثل �ركتي كوراتو، 
اخلطوات  بريل،  روبرتو  الدكتور  برو،  ويون 
االأ�سا�سية لتنفيذ عدد من امل�ساريع اخلدمية 

وفق نظام الدفع باالآجل".
م�ستعدة  املحلية  "احلكومة  اأن  واأ���س��اف 
بعد  االإي��ط��ال��ي��ة  ال�����رك��ات  م��ع  للتعاقد 
على  االإحتادية  احلكومة  موافقة  اإ�ستح�سال 
املرتتبة  املالية  امل�ستحقات  جميع  دف��ع 

ال�ركتني  وفد  اأن  اإىل  النظر  الفتا  باالآجل، 
يف  املعنية  والدوائر  املجل�ص  جلان  �سيزور 
حول  للتباحث  تنفيذها  املزمع  امل�ساريع 

احلاجة الفعلية للم�ساريع املطلوبة".
حمل  ال�ركتني  "وفد  اأن  كيطان  واأو�سح 
وعد  العراق  يف  االإيطايل  ال�سفري  من  ر�سالة 
من خاللها بزيارة املحافظة يف �سهر اأيلول 
املقبل، م�سريا اىل اأنه طلب من الوفد ال�سيف 
مفاحتة �سفارتهم يف بغداد ب�رورة اإفتتاح 

قن�سلية جلمهورية اإيطاليا يف الب�رة".
ك��ورات��و،  �ركتي  ممثل  ذك��ر  جانبه  م��ن 
اأن  ب��ريل:  روبرتو  االإيطاليتني،  برو  وي��ون 
ذاتها  امل�ساريع  تنفيذ  تعتزمان  "ال�ركتني 

التي نفذتها �سابقًا يف اإيطاليا".
والتجارية  ال�سكنية  "امل�ساريع  اأن  واأ�ساف 
وال�سحية تقع يف مقدمة تخ�س�ص ال�ركتني 
اأكرث من م�ست�سفى يف  اأن نفذتا  اللتني �سبق 

العا�سمة بغداد".

�أعلن �أع�ضاء يف جمل�س 
حمافظة �لب�ضرة،، �أن �لعام 
�حلايل �ضوف مير من دون 
�أن يتم �لت�ضديق على خطة 

العمار �ملحافظة خالل 
�لعام �ملقبل، عازيا �ل�ضبب 

�ىل قلة �لتخ�ضي�ضات 
�ملالية وعدم �ضمان �ضرفها 

كاملة.

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
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