
ك�ش��ف وزير ال�ش��ناعة واملعادن وكالة حممد �شياع 
ال�ش��وداين ،االثن��ن، عن �ش��يوع الف�ش��اد خ��ال املدة 
املا�ش��ية يف الوزارة، م�ش��دداً عل��ى احالة اي موظف 

اىل امل�شاءلة مهما كانت درجته.
وقال ال�ش��وداين يف موؤمتر �شحفي ، الف�شاد واحد من 
اهم اال�شباب التي القت بظالها على وزارة ال�شناعة 
وو�ش��عنا اولوي��ة للمل��ف ولن نته��اون يف احالة اي 
موظ��ف مهما كانت م�ش��وؤوليته اىل اجلهات الرقابية 

وامل�شاءلة القانونية.
وا�ش��اف انه، مت ت�ش��كيل جلنة جديدة للنظر بالعقود 
املتلكئ��ة والت��ي ال توج��د فيها ج��دوى اقت�ش��ادية، 
م�ش��را اىل "مت ايقاف 41 عقدا م��ع بع�ض ال�رشكات 
والنظر باأكرث من 70 عقداً اخر ومراجعة اجلدوى من 

15عقدا جديدا".
باال�ش��تثمار  ال��وزارة  ل��دى  توج��ه  هن��اك  وتاب��ع، 
يف قطاع��ات مهم��ة خ��ال املرحل��ة املقبل��ة وه��ي 
وبقي��ة  والفو�ش��فات  واال�ش��مدة  البرتوكيمياوي��ات 
املعادن وال�شناعات احلديثة ودعم القطاع اخلا�ض.

ال�ش��وؤون  لتن�ش��يق  املتح��دة  االأمم  مكت��ب  ح��ذر 
امل�ش��اعدات  توق��ف  م��ن  الع��راق،  االإن�ش��انية يف 

ملليون نازح عراقي.
وقال املكتب يف بيان �ش��حفي ، معركة املو�ش��ل 
التي دخلت اأ�ش��بوعها ال�ش��ابع قد توؤدي اإىل توقف 
امل�ش��اعدات االإن�ش��انية لنح��و مليون �ش��خ�ض يف 
املناطق التي ما زال تنظيم داع�ض ي�ش��يطر عليها، 

�شواء يف املو�شل اأو املناطق االأخرى.
"االلت��زام  اإىل  العراقي��ة  الق��وات  املكت��ب،  ودع��ا 
بقواع��د حماية املدنين، م��ن خال حتديد ممرات 
اىل  م�ش��را  املدين��ة"،  م��ن  للخ��روج  له��م  اآمن��ة 
ان،الو�ش��ع يف املحور ال�رشقي للمو�ش��ل املتاخم 
خلطوط اال�ش��تباكات ما يزال حمفوفا باملخاطر، 
واأن قذائ��ف الهاون املت�ش��اقطة ونران االأ�ش��لحة 

م�شتمرة بح�شد اأرواح املدنين.
وحذر، من بدء نفاد اإمدادات الغذاء واملاء ل�ش��كان 
املو�ش��ل، الفتا النظ��ر اإىل وجود تقارير و�ش��فها 
باملقلق��ة تتح��دث ع��ن �ش��حة امل��واد الغذائية يف 

املدينة.
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فف��ي االأول م��ن كانون الث��اين اجل��اري، وافق جمل�ض 
بغداد على قرار التق�ش��يم بعد مناق�ش��ته، عاداً م�رشوع 
املخط��ط االإمنائي ال�ش��امل الأمانة بغ��داد بحاجة اإىل 
م�ش��ح ميداين يواكب النمو ال�شكاين وطبيعة امل�شاريع، 
لتجنب "ت�ش��ويه" العا�ش��مة وزي��ادة م�ش��اكلها، لكن 

الت�شويت عليه مل يزل قيد الدرا�شة.
وق��دم جمل�ض حمافظة بغداد، يف )ال��� 18 من ت�رشين 
اجلدي��د  االإداري  التق�ش��يم  م���رشوع   ،)2016 االأول 

للعا�شمة، بانتظار الت�شويت عليه الإقراره،
وق��ال رئي�ض جلنة التق�ش��يمات االإداري��ة يف املجل�ض، 
عط��وان العط��واين، يف ت�رشي��ح �ش��حفي ،اإن م�رشوع 
تق�ش��يم الوحدات االإداري��ة وهيكلة االأجه��زة الرقابية 
والتنفيذية يف حمافظة بغداد يت�ش��من تق�ش��يمها اإىل 
20 ق�ش��اء و67 ناحية، بهدف تقدمي خدمات اأف�شل 
من خال خارطة حديثة و�ش��املة للعا�ش��مة، م�ش��راً 
اىل، "املجل���ض �ش��وت يف وق��ت �ش��ابق عل��ى حتوي��ل 
منطقة بغداد اجلديدة اإىل ثاثة اأق�ش��ية، هي املعامل، 

والغدير وبغداد اجلديدة".
واأ�شاف العطواين ان، املجل�ض �شوت اأي�شًا على ف�شل 
منطقة ال�ش��عب عن االأعظمية وجعلها ق�ش��اًء م�شتقًا، 
مبينًا اأن التغيرات ت�ش��مل اأي�شا ف�شل منطقة الكرادة 

عن الزعفرانية كق�شاء م�شتقل.
واأو�ش��ح رئي�ض جلنة التق�ش��يمات االإداري��ة اأن، مدينة 
ال�ش��در �شتتحول مبوجب التق�شيم اجلديد اإىل ق�شاءين 
هم��ا ال�ش��در االأول وال�ش��در الث��اين، يتب��ع كل واح��د 
منهم��ا خم�ض نواحي بح�ش��ب القطاع��ات، الفتًا النظر 
اإىل اأن كل قاطع يف بغداد �ش��يتحول اإىل ق�ش��اءين يف 

االأقل.
وتاب��ع العط��واين، بغ��داد كان��ت ت�ش��م 130 جمل���ض 
ق�ش��اء وناحية، عم��د جمل�ض املحافظة اإىل تر�ش��يقها 
بن�ش��بة 30 باملئة لت�شبح 87 جمل�شًا فقط، م�شرا اىل 
ان،املجل�ض �ش��كل جلنة للتن�ش��يق م��ع حمافظة دياىل 
بغية فك ارتباط منطقتي ال�ش��عادة والكرامة ل�شمهما 
اإىل ق�ش��اء املعام��ل يف بغ��داد ا�ش��تجابة ملطالب��ات 
االنف��اق  �ش��غط  نح��و  احلكوم��ة  وتتوج��ه  االأه��ايل. 
احلكومي منذ ما يزيد على عام، لتجد نف�ش��ها مدفوعة 

نح��و الغاء عدد م��ن ال��وزارات ودمج بع�ش��ها االآخر، 
االأمر الذي قد يلقي بظاله على امل�رشوع املرتقب.

وبهذا اخل�ش��و�ض، يقول ع�شو املجل�ض غالب الزاملي، 
ان امل���رشوع ين��درج فعًا �ش��من التوجه نح��و تقليل 
االنفاق، بو�ش��ف التق�شيم �شيوؤدي اىل وجود م�شارف 
وم�شت�ش��فيات يف كل ق�شاء من االق�ش��ية، باالإ�شافة 
اىل اخت��اف خم�ش�ش��ات املوازن��ة االحتادي��ة ل��كل 
وح��دة اإداري��ة، وه��و النظ��ام املعم��ول ب��ه حاليا يف 

العراق.
ي�ش��يف الزامل��ي، للم���رشوع فائ��دة عل��ى امل�ش��توى 
االأمن��ي اي�ش��ًا، لكونه �شيق�ش��م العا�ش��مة اىل وحدات 
اإداري��ة ي�ش��هل ال�ش��يطرة عليه��ا، الفت��ًا النظ��ر اىل ان 
"القانون على الرغم من طابعه اخلدمي، اإالاّ انه �شيوؤثر 

يف عدة قطاعات اأخرى تاأثراً ايجابيًا".
واأ�ش��ار اىل ان ،امل���رشوع االآن ب�ش��دد الدرا�ش��ة، ومل 
تكتمل عملية الت�ش��ويت علي��ه بعد، مبينًا انه يف حال 
مت تنفي��ذ امل���رشوع، ف��اإن نتائجه �ش��تظهر على راحة 
اأهايل بغداد ب�ش��كل مبا�رش، وتقلل �ش��يئًا من ال�ش��غط 
عل��ى كاهلهم، يف ح��ن لفت النظر اىل ان "العا�ش��مة 

بغداد يف منو م�ش��تمر، ما يتطلب خطة جديدة للتعامل 
مع هذا النمو على امل�شتوى اخلدمي".

وكان جمل���ض حمافظ��ة بغداد �ش��وت يف )الثالث من 
اآب 2016(، باالإجم��اع عل��ى حتوي��ل مدينة ال�ش��عب 
اإىل ق�ش��اء وفك ارتباطه��ا باالأعظمية، ويف حن بناّ 
اأن ا�ش��تحداث الق�ش��اء �ش��ينعك�ض ايجاب��ًا على توفر 
اخلدم��ات املقدم��ة له��ا، موؤك��دا �ش��عيه لزي��ادة ع��دد 

الوحدات االإدارية يف العا�شمة.
كم��ا اأعل��ن املجل���ض يف )ال�ش��اد�ض م��ن اآب 2015(، 
حتوي��ل منطق��ة املعام��ل اإىل ق�ش��اء، واأكد اأنه �ش��كل 
جلنة ملطالب��ة حمافظة دياىل، بف��ك ارتباط منطقتي 
ال�ش��عادة والكرامة، ل�ش��مهما اإىل ق�شاء املعامل، واأن 

كل قاطع يف بغداد �شيتحول اإىل ق�شاءين يف االأقل.
وراأى مراقب��ون ان زي��ادة عدد الوح��دات االإدارية يف 
بغداد قد يوؤ�ش���ض لوجود جمال�ض حملية، واإدارات، من 
�ش��اأنها اأن ت�شتنزف املزيد من االأموال، خ�شو�شًا واإن 
التوج��ه االآن ذاهب نح��و الغاء جمال���ض املحافظات، 
واملجال�ض املحلية املوجودة يف االأق�شية، االأمر الذي 

قد يلقى معار�شة كبرة �شيا�شيًا و�شعبيا.

جزيرة بغداد السياحية تنتظر من ينتشلها من النسيان الحكومي والضياع  
 ا�ش��افة اىل بح��رة ا�ش��طناعية حتي��ط بها االأ�ش��جار املنوعة 
يتو�ش��طها ب��رج يعد االأعلى يف بغداد. مل ت�ش��لم ه��ذه اجلزيرة ، 
الت��ي كان��ت يومًا م��ا ماذاً �ش��ياحيًا اآمن��ًا للعوائ��ل البغدادية 
ولل�ش��فرات املدر�شية من املدن املجاورة للعا�شمة، من الدمار 
وال�شلب والنهب بعد ني�شان 2003، فلحق بها ركود اقت�شادي 

قه االقتتال الطائفي. واإهمال حكومي عمَّ
التاأهيل االول للجزيرة كان جزءا من م�رشوع قيمته 1،5 مليون 
دوالر، بالتعاون بن وزارة ال�ش��ياحة واحلكومة االأمركية عرب 
عم��ل القوات العراقية مع اجلن��ود االمركين الذين اتخذوا من 
اجلزي��رة موقعًا له��م اأعاد بع�ض مفا�ش��له للعمل لكن من دون 
جدوى. وبح�ش��ب متخ�ش�ش��ن، فاإن اجلزيرة بحاجة اىل جهود 
كب��رة لتعود جمددا  اىل �ش��ابق عهدها، لكن ذل��ك يبدو �رشبًا 
من اخليال لتف�شي الف�شاد يف مفا�شل الدولة العراقية والرتويج 
لا�ش��تثمار ب�ش��كل كبر، حتى ان بع�ض الت�رشيبات االإعامية 
تفيد باأن �شغوطات متار�ض على رئي�ض الوزراء حيدر العبادي 
من مقربن له ال�شتثمار هذا املرفق ال�شياحي املهم الذي ميكن 
ن واردا مليزانية الدولة لو اعيد العمل به ب�شكل �شحيح،  ان يوؤماّ

اذ تن���ض التعليمات عل��ى دفع مبلغ دخولي��ة للجزيرة ومبالغ 
اخ��رى ال�ش��تخدام مرافقها العديدة التي ميكن ان ت�ش��تخدم يف 

الكثر من الفعاليات االجتماعية والثقافية والفنية.  
بعد مرور العديد من ال�ش��نوات على اإغاقها، تعود جزيرة بغداد 
ال�ش��ياحية اىل تفت��ح ذراعيه��ا لزواره��ا من جديد، بع��د اإكمال 
اعم��ار البع�ض من مرافقها التي خربتها اآلة احلرب والفو�ش��ى 
االأمني��ة بعد عام 2003. ومنذ افتتاحها فاإن عدد القا�ش��دين 
للتمت��ع مبرافقه��ا يرتفع ت��ارة وينخف�ض اخرى  ب�ش��بب نق�ض 
اخلدمات و�ش��عف االهتمام بالبنى التحتية �شواء كان ذلك يف 
امل�رشح او مر�ش��ى الزوارق او ال�شينما ال�شيفية وحتى املطاعم 
واملتاجر التي يفرت�ض انها تقدم خدماتها ل�ش��يوف اجلزيرة ، 
فبع�ش��ها غر �ش��الح ناهيك عن �ش��عف اخلدمات ال�شحية بل 

قل انعدامها.
�ش��امي عبد الكرمي –مدر�ض- ا�ش��تذكر ايام ال�شفرات املدر�شية 
وكيف كان الطاب ينعمون بق�ش��اء اوقات مرحة و�ش��ط ربوع 
وحدائ��ق اجلزي��رة. مبدي��ًا اأ�ش��فه عل��ى م��ا اآل الي��ه حالها هذه 
االيام، مبينا: انه ارتاأى ق�ش��اء عطلة عيد نوروز برفقة عائلته 
يف اجلزيرة ، لكنه فوجئ برتدي حالها وانعدم اخلدمات كافة، 

وتدين م�شتوى البنى التحتية واهمال بع�شها ب�شكل كبر.

�ش��لوى عبد االمر –موظفة حكومي��ة- اأبدت تذمرها من حال 
اجلزيرة ال�ش��ياحية والتي مل تعد كذلك ح�شب و�شفها، مو�شحة 
: يب��دو ان التاآم��ر على البلد و�ش��ل اىل املرافق ال�ش��ياحية بعد 
الق�ش��اء على ال�شناعة والزراعة. مت�شاءلة : مل�شلحة من يهمل 
هذا املرفق ال�ش��ياحي املهم، وملاذا يطالب البع�ض با�شتثماره 

من دون ان يطالب بتاأهليه ب�شكل الئق؟
نائب حمافظ بغداد جا�ش��م البخاتي بناّ يف حديثه اأن اجلزيرة 
اعطيت الأكرث من م�شتثمر لكن العقد مل يكتمل، عازيًا �شبب ذلك 
اإىل الطلب��ات الكثرة التي و�ش��عتها اأمانة بغ��داد، ومنها بناء 
فندق ومنتجع مائي واألعاب مائية، يف حن يريد امل�شتثمرون 
حذفه��ا. منوه��ااىل  اأن جزيرة بغداد ال�ش��ياحية من امل�ش��اريع 

املهمة املر�شحة لا�شتثمار قريبًا.
اأُن�ش��ئت جزي��رة بغ��داد ال�ش��ياحية كم���رشوع �ش��ياحي من قبل 
�رشكة فنلندية اجلن�ش��ية ل�ش��الح امانة بغداد عام 1983. تقع 
امة وبن ب�شاتينها ما  اجلزيرة و�شط نهر دجلة يف منطقة الفحاّ
اك�ش��بها موقعا متميزا. متتد اجلزيرة على م�ش��احة كبرة تقدر 
ب��� )500( دومن وبطاق��ة ا�ش��تيعابية تقدر ب��� )20000( زائر 
يوميا. ت�ش��م اجلزيرة دارا لا�شرتاحة حتتوي على )14( غرفة 
توؤج��ر للعر�ش��ان اجل��دد وحتتوي هذه الدار اي�ش��ا على �ش��الة 

كبرة وناٍد ي�شع )60( �شخ�شا وقاعة مطعم زرياب التي تت�شع 
ل��� )250( �شخ�ش��ا وقاعة كبرة ت�ش��ع )160( �شخ�ش��ا ت�ش��م 
اجه��زة للرتجم��ة الفورية مهي��اأة لعقد املوؤمت��رات الكبرة كما 
ت�ش��م الدار حمام "�شاونا" وم�ش��بحا ومطبخا كبرا ، اي ميكن 

عد الدار بناية متكاملة متعددة االغرا�ض.
توج��د يف اجلزيرة )6( مطاعم كب��رة )4( جنوم تقدم خمتلف 
االكات وكافتريا البولنك كما وفرت اجلزيرة بو�شفها مرفقا 
�ش��ياحيا للتنزه خدمات متنوعة للت�ش��لية والرتفيه ، ومن هذه 
اخلدمات: برج اجلزيرة/ م�رشح حقي ال�ش��بلي/  مدينة االلعاب 
وحتت��وي على )11( جهازا خمتلفا لل�ش��غار والكبار/  �ش��الة 
االلع��اب االلكرتوني��ة / �ش��التا البولن��ك والبلي��ارد/  مرك��ز 
االلعاب الريا�ش��ية وي�شمل: )3( �شاحات تن�ض، )1( �شاحة كرة 
قدم )2( �شاحة لكرتي الطائرة وال�شلة. �شالة الدي�شكو / مر�شى 
الزوارق/ امل�ش��بح ويتكون من حو�ض كبر للكبار وحو�ش��ن 
لاأطفال / ال�ش��ينما ال�ش��يفية/ ا�ش��افة اىل االك�شاك وعددها 
)10( تق��دم االطعم��ة وامل�رشوب��ات اجلاه��زة ل��زوار اجلزي��رة 
موزع��ة على خمتلف انحاء اجلزي��رة وتكون ثاثة انواع كبرة 
ومتو�ش��طة و�شغرة. ناهيك عن امل�ش��احات اخل�رشاء الوا�شعة 

التي ال حتتاج اال ليد حري�شة على اإدامة خ�رشتها.

بغداد ـ متابعة 

على �ضفاف نهر دجلة يف 
�ضمال العا�ضمة بغداد تقع 

جزيرة بغداد ال�ضياحية 
التي كانت تعد من اأجمل 

املتنزهات والأماكن 
الرتفيهية اذ تنت�ضر فيها 
املطاعم وامل�ضابح وقاعة 

للعب "البولينغ" و�ضاحات 
لكرة القدم وكرة امل�ضرب 
وحدائق وا�ضعة توزعت 

فيها �ضقق �ضياحية

تواجه العا�ضمة بغداد قرارًا 
قد يف�ضي اىل تق�ضيمها اىل 

بغية  ناحية،  و67  ق�ضاء   20
ت�ضهيل و�ضول اخلدمات، 

بالنظر اىل ت�ضكيل جمال�س 
اإدارية وحملية لهذه املناطق 

يف حال مت تنفيذه، يف ظل 
توقعات ت�ضري اىل ارتفاع عدد 

ن�ضمات العا�ضمة يف العام 
مليونًا.  11 اىل   2030

البصرة تعقد اجتماعا تنسيقيًا لمناقشة المشاريع 
التي وصلت نسبة انجازها الى %80

نائبة: صوتنا على دفع مستحقات الفالحين وتثبيت 
العقود في مراكز التسجيل

ذي قار تعاني أزمة مياه حقيقية ومشاريع زراعية متوقفة

من المستفيد من تقسيم بغداد الى 20 قضاء و67 ناحية..؟

بغداد � متابعة :  عقد جمل�ض حمافظة الب�رشة اجتماع تن�شيقيًا مع املحافظ 
بح�شور ممثلن من دوائر الدولة املعنية وبع�ض ال�رشكات التنفيذية.

وق��ال ع�ش��و املجل���ض ن�ش��اأت املن�ش��وري، مت خ��ال االجتماع مناق�ش��ة 
امل�شاريع املتوقفة التي تبلغ ن�شبة اإجنازها اأكرث من ٨٠٪ .

وا�شاف ،كذلك متت مناق�شة م�شاريع ج�رش النجيبية الكونكريتي وجماري 
ال�رش���ض وجم��اري القبلة ويا�ش��ن خريب��ط واملدار���ض املتوقفة وجماري 
مرك��ز ناحي��ة الهارثة. وتاب��ع، "مت االتفاق على ت�ش��كيل جل��ان للمتابعة 
وا�شتح�ش��ال املوافقات ب�رشف جزء من االأم��وال التنفيذية لل�رشكات يف 

حال تنفيذ الن�شبة املتبقية".

بغداد � متابعة :  قالت ع�شو اللجنة القانونية النيابية ابت�شام الهايل ،االثنن، 
ان من اهم املقررات التي �ش��درت خال جل�ش��ة االأحد هي الت�ش��ويت على دفع 

م�شتحقات املزارعن واملقاولن لاأعوام من 2014 حتى 2017.
وبينت الهايل يف ت�رشيح �ش��حفي، خال جل�ش��ة الربملان ليوم االأحد �ش��وتنا 
على عدد من املقررات املهمة لكونها ت�شب يف خدمة املواطن و�رشائح املجتمع 
املختلفة ابرزها الت�ش��ويت على دفع م�شتحقات املزارعن واملقاولن لاأعوام 
من 2014 حتى 2017 وكذلك الت�شويت على تثبيت موظفي العقود يف مراكز 
الت�ش��جيل �شمن املوازنة الت�ش��غيلية. و�ش��وت جمل�ض النواب خال جل�شة اقرار 
املوازن��ة، يوم االأحد على ا�ش��تقطاع %3.8 من روات��ب املوظفن واملتقاعدين 
�ش��من املوازنة العامة لعام 2017 وكذلك عل��ى فر�ض 25 األف دينار �رشائب 
عل��ى تذاك��ر الطران اخلارج��ي و10 اآالف على الداخلي يف املط��ارات العراقية 

كافة. واي�شا فر�ض %20 �رشائب على الهاتف النقال واالنرتنت.

بغ��داد � متابع��ة :   اك��د النائ��ب االأول ملحافظ ذي قار ع��ادل الدخيلي ،االثنن،  
اأن املحافظ��ة تع��اين اأزم��ة مياه حقيقي��ة بعد االنخفا�ض ال�ش��ديد يف م�ش��توى 

املنا�شيب املائية التي ادت اىل توقف اغلب امل�شاريع الزراعية .
 الدخيل��ي ق��ال يف بي��ان �ش��حفي،  اإن م�ش��اريعنا الزراعية الواقع��ة على عمود 
الغ��راف يف �ش��ط ) اآل ابراهي��م ( و )عكيل ( وم�ش��اريع اأخ��رى يف انحاء خمتلفة 
من املحافظة توقف اأغلبها ب�ش��بب انخفا�ض منا�ش��يب املياه يف تلك املناطق ، 
مبينًا اأن املحافظة ما زالت تعاين ب�ش��بب التجاوز على ح�شتها املائية من قبل 
املحافظات الواقعة اأعايل نهر الفرات . وا�شاف " اأن االأزمة املائية اأثرت ب�شكل 
كبر يف اخلطة الزراعية ال�ش��توية للمو�ش��م احلايل ، االأمر الذي �ش��ينعك�ض �ش��لبًا 
على جتهيز البطاقة التموينية ب�ش��بب اعتماد �شايلوات املحافظة ب�شكل ا�شا�شي 
على ما ينتج من حم�ش��ويل احلنطة وال�ش��عر " . واأ�ش��ار رئي�ض اللجنة الزراعية 
العلي��ا يف ذي ق��ار اىل ان ،املزارع��ن يعملون االآن باحلد االأدنى يف احل�ش���ض 
املائية املقدمة لهم  ، موجهًا با�ش��تخدام نظام املرا�ش��نة وت�ش��غيل امل�ش��خات 
املائية بنظام املناوبة لرت�شيد اال�شتهاك واحلفاظ على ح�شة املياه املتبقية.

حقيبة 

بغداد ـ متابعة 

بغداد ـ متابعة

بغداد ـ متابعة 

�شوت الربملان يف جل�شته م�شاء االحد، على 50 مادة 
من قان��ون املوازن��ة املالية لعام 2017،مت�ش��منة 
بع���ض الق��رارات املجحف��ة والت��ي ق��د ال يتحمله��ا 

املواطن الب�شيط، و�شط ا�شتياء و�شخط �شعبين.
وم��ن بن تل��ك الق��رارات هي منح كرد�ش��تان ن�ش��بة 
عل��ى  نا�ش��طون  ع��د  حي��ث  املوازن��ة،  م��ن   17%
مواق��ع التوا�ش��ل االجتماع��ي اأن حمافظات الو�ش��ط 

واجلنوب هي م��ن تنتج النفط ومتنح وارداتها الإقليم 
كرد�ش��تان الذي ي�ش��هد ظروف��ا اكرث مائم��ة للعي�ض 
م��ن بقي��ة مناط��ق الع��راق. يف ح��ن تناوب��ت الكتل 
ال�شيا�ش��ية بالت�ش��ويت على قرارات ي�ش��فها نا�ش��طو 
مواق��ع التوا�ش��ل االجتماعي ب�"املجحف��ة" وابرزها 
اال�شتقطاع من رواتب املوظفن واملتقاعدين بن�شبة 
%3،8،ف�ش��ا عن ايقاف التعيينات والتعاقدات يف 

دوائر الدولة.
وبعد ان �شوت الربملان على اال�شتقطاعات من رواتب 

املوظفن ج��اء الدور مرة اخرى لفر�ض �رشائب مثل 
زيادة �رشائب كارتات الهات��ف املحمول واالنرتنت 
%20 وزي��ادة التعرف��ة الكمركي��ة عل��ى الب�ش��ائع 
امل�شتوردة وزيادة ا�ش��عار تذاكر الطران عرب ا�شافة 
25 األ��ف لل�ش��عر القدمي للتذك��رة للخارج و10 االف 

دينار بالن�شبة لتذكرة الداخل.
مل يقت���رش ام��ر ال�رشائ��ب على الهات��ف املحمول بل 
ج��اءت على العق��ارات واالرا�ش��ي وجباي��ة �رشيبة 
الدخل من املوظفن ومن الك�ش��بة وا�ش��حاب املحال 

بح�ش��ب ما اكدته م�ش��ادر برملانية. ف�شا عن زيادة 
اج��ور الكهرباء، وكما يف �ش��ابقتها م��ن عام 2016 
�ش��وت النواب )ممثلو ال�ش��عب( على تلك القرارات يف 
موازن��ة 2017 يف ظل ازمة مالية يتحملها املواطن 
الب�ش��يط وحده بح�ش��ب م��ا يرى متابع��ون ومراقبون 
لل�ش��اأن العراق��ي، حيث اكدوا اأن ا�ش��تمرار دفع رواتب 
النواب والوزراء وهيئات الرئا�ش��ات الثاث والدوائر 
التابع��ة لها من دون ا�ش��تقطاعات ام��ر يثر اكرث من 

عامة ا�شتفهام؟؟

استياء شعبي من جراء القرارات المجحفة التي تضمنتها الموازنة
بغداد ـ متابعة 

السوداني: لن نتهاون بإحالة اي 
موظف فاسد الى المساءلة

تحذيرات أممية من توقف 
المساعدات لمليون نازح 


