
بغداد – فادية حكمت 

بتل��ك  املنت�سب��ن  قناع��ة  ع��دم  ويالح��ظ   
الوجب��ات , واق��رح مراقب��ون فت��ح عدد من 
كا�ستثم��ار  الوح��دات  كل  يف  احلواني��ت  
ل���ركات اطعام �سواء كان��ت خا�سة او يقوم 
اجلي���ش بتاأ�سي�سها لتخلق له م��وارد ا�سافية 
ب��داًل ع��ن ا�ستف��ادة مقاول��ن م��ن االطع��ام 

وتوفري املبالغ امل�ستقطعة منه  . 
وزير الدف��اع  املقال خال��د العبيدي كان قد 
ك�س��ف يف وق��ت �سابق عن ان  تع��داد اجلي�ش 
العراق��ي يبلغ 281 الفًا و633 فرداً مبختلف 
�سنوفه��م  واأ�س��ار اىل  ف�س��خ عق��د 63 الف��ًا 

و727 فرداً من املتعاقدين مع الوزارة  .
وق��ال املتحدث با�س��م وزارة الدف��اع العقيد 
لي��ث  النعيمي يف حديث �سحف��ي خا�ش ل�) 
اجلورن��ال (: اإن االكتفاء الذاتي داخل اجلي�ش  
يطب��ق يف مو�س��وع االطع��ام اي ان هن��اك 
مبال��غ خم�س�س��ة  لالطعام بق��در 360 الف 
دين��ار وي�ستقطع منها مبلغ  125 الف دينار 
ويت��م ت�سكيل ث��الث جلان هي جلن��ة اخلزانة 
والتي تت�سلم املبلغ وجلنة امل�سريات وجلنة 
اخلدمات والت��ي يوؤخذ منها ع�رة باملئة ما  

ت�سمى خدمات و�سيانة الوحدة الع�سكرية .
وا�س��اف النعيم��ي: ان هناك ج��دوال خا�سا 
ي�س��در م��ن معاوني��ة اركان اجلي���ش ) املريا 
( بنوعي��ة اال�سن��اف املقدم��ة يف اال�سب��وع 
وتتكف��ل به��ا اللج��ان اخلا�س��ة م��ن مديرية 
النزاهة ومكتب املفت�ش العام واال�ستخبارات 
الع�سكري��ة وتت��م كتابة تقارير ع��ن مو�سوع 
االطع��ام  , م�س��ريا اىل ان اجلي���ش الميتل��ك 
مق��اويل اطعام  بل الوح��دة الع�سكرية نف�سها  
واللج��ان الت��ي  تك��ون متغ��رية ول��كل ثالثة 
ا�سه��ر ومبتابع��ة دوري��ة من مكت��ب املفت�ش 
الع��ام ال��ذي ميتل��ك ج��دواًل للزي��ارات منها 
مفاجئ��ة واخ��رى معلن��ة , منع��ا لال�ستنزاف 

املايل . 
وب��ن النعيم��ي : ان تطبيق االكتف��اء الذاتي 
ب��داأ من��ذ ع��ام  2008 وهن��اك اخب��ار زائفة 
ت�سته��دف وزارة الدف��اع  وحت��اول ت�سقي��ط 

الوزارة باي �سكل كان . 

ي�س��ار اىل ان  �سابطًا برتبة نقيب من�سبًا  اىل 
الفرق��ة ال�ساد�س��ة التابعة  للجي���ش  العراقي  
ق��ال يف حديث �سحفي  نح��ن  يف حرية من 
امرن��ا  اىل اأية جه��ة   يف وزارتنا  ميكننا ان 
نتوج��ه لالإب��الغ عن وجود ح��االت  ف�ساد اأو 
�رقة للمال العام داخل  املوؤ�س�سة الع�سكرية 
م��ن قبل �سباط  كبار  , متنفذين ومدعومن 
م��ن اح��زاب معين��ة , م�ست��دركا بالق��ول ان  
اق��ل  حاالت الف�س��اد التي نعي�سه��ا اليوم يف 
املوؤ�س�س��ات الع�سكري��ة تكم��ن بتطبيق نظام 
االكتف��اء الذات��ي الذي مل تت��م معاجلته حتى  
االن  حي��ث يتم  اإ�ستقط��اع  125  الف دينار 
ب��دل طعام بينما نالحظ ان الطعام الذي يتم 
توزيع��ه بن  املنت�سبن ردئ واليتنا�سب مع 
املبل��غ املقط��وع من نظ��ام االكتف��اء الذاتي  

عل��ى حد و�سف��ه . من جهته ق��ال اخلبري يف 
ال�س��ان االقت�سادي عل��ي الفكيكي يف حديث 
خ���ش ب��ه ال� ) اجلورن��ال ني��وز(: ان  املبالغ  
ال�سه��ري  الرات��ب  م��ن  امل�ستقطع��ة  املالي��ة 
للمنت�س��ب يف اجلي�ش هي مبال��غ زائدة تقطع 
للحكوم��ة يج��ب ان يك��ون االطع��ام داخ��ل 
اجلي���ش دون ا�ستقطاعات من الراتب ال�سهري 

للجندي .
وا�س��اف الفكيكي : ان اف�سل احللول للخروج 
م��ن ازمة االطع��ام والت��ي تناول��ت التقارير 
االخباري��ة يف عدد من ال��وكاالت وال�سحف 
بان��ه كان ه��درا وف�س��ادا مالي��ًا ه��و اعط��اء 
االطع��ام  القط��اع اخلا���ش دورا مبو�س��وع 
م��ن خ��الل مبال��غ تعطى م��ن قب��ل احلكومة 
اىل ع��دد م��ن �ركات القط��اع اخلا�ش  ومن 

خ��الل مناق�س��ات وتق��دم عرو�ش م��ن قبل 
الطع��ام  وامل�ستثمري��ن  االطع��ام  ���ركات 
الوح��دة الع�سكري��ة الواح��دة باق��ل اال�سع��ار 
واف�س��ل االنواع من االطعمة  وتابع الفكيكي 
:  ان االقت�ساد الوطني بحاجة اىل ت�ريعات 
قانونية جدي��دة ومراجع��ة القوانن القدمية 
الداعم��ة  الدول��ة  توجه��ات  م��ع  لتتناغ��م 
للقطاع��ات احليوي��ة لتعظيم امل��وارد املالية 
, وب��ن ان هن��اك عدم تن�سيق ب��ن ال�سلطات 
حي��ث ان الربملان ي���رع القوان��ن ورئا�سة 
اجلمهورية ت�سدق عليه��ا وعدم وجود تنفيذ 
حقيقي من قبل احلكومة لتلك القوانن , لي�ش 
يف م�سال��ة تخ�ش اطعام اجلي�ش  فقط بل يف 
جمي��ع املفا�سل االقت�سادي��ة الوطنية  �سواء 

كانت الزراعة ام ال�سياحة ام ال�سناعة .

الذي  االجانب  الزوار  اعداد  عن  العراقية,  ال�سياحة  هيئة  ك�سفت 
وقّدرتهم  املقد�سة  العتبات  لزيارة  �سنويًا  البالد  اىل  يتوافدون 

باأكرث من خم�سة مالين زائر 
كانون  �سهر  خالل  كربالء  وحمافظة  بغداد  العا�سمة  و�سهدت 
اجلن�سيات  خمتلف  م��ن  ل���زوار  ك��ب��رياً  ت��واف��داً  احل���ايل,  ال��ث��اين 
الزيارات  انتهاء مو�سم  الرغم من  الباك�ستانين على  وخ�سو�سًا 

الكبرية التي ت�سهدها املدن العراقية �سنويًا 
ويقول رئي�ش هيئة ال�سياحة العراقية حممود الزبيدي يف حديث 
عام  بعد  تطوراً  �سهد  العراق,  يف  ال�سياحة  "قطاع  اإن  �سحفي 
وجود  بعدم  متثلت  البالد  على  مّرت  عجاف  �سنن  بعد   2003
"هذا  اأن  مبينًا  ال�سائحن",  ال�ستقبال  املوؤهلة  التحتية  البنى 
يف  خ��رباء  لدينا  واأ�سبح  �ساأن,  له  يكون  اأن  ا�ستطاع  القطاع 
على  يعتمدون يف حتليلهم  اقت�ساديون  ال�سياحة وخرباء  جمال 
خم�سة  من  اأكرث  "هناك  اأن  الزبيدي  وي�سيف   , ال�سياحي  املورد 
مالين زائر يق�سدون العتبات املقد�سة يف العراق ب�سكل �سنوي 
من خمتلف دول العامل, وتقع اأبرز العتبات املقد�سة لدى ال�سيعة 
يف العامل مبدن كربالء والنجف والكاظمية ببغداد و�سامراء وبلد 

مبحافظة �سالح الدين.
النجف  مطارات  عرب  �سنويًا  ال��زوار  مالين  العراق  اىل  ويتوافد 
يف  وال�سالجمة  �سفوان  منفذي  عن  ف�ساًل  وب��غ��داد  والب�رة 

الب�رة وال�سيب يف مي�سان وزرباطية يف وا�سط.
واأغلب هوؤالء الزوار من ايران وباك�ستان وافغان�ستان واأذربيجان 
والكويت والبحرين وال�سعودية وبع�ش الدول االأوربية والواليات 
فندقًا   350 نحو  النجف  مدينة  يف  ويوجد  االمريكية.  املتحدة 
جنوم  اخلم�ش  فنادق  من  منها  ب�سيط  عدد   ,450 كربالء  ويف 
اأماكن  تعد  العراقية  العا�سمة  يف  فنادق   10 وجود  عن  ف�ساًل 
مف�سلة لزوار العا�سمة االأجانب واملحلين من بقية املحافظات. 
وينتقد متخ�س�سون اقت�ساديون عدم وجود خطة �ساملة لدرا�سة 

اجلدوى االقت�سادية من الزيارات الدينية التي 
ماليًا  م��ورداً  ت�سكل  اأن  ميكن 

مهمًا للبلد, ال�سيما يف ظل االأزمة املالية احلالية. وتتحدث هيئة 
ال�سياحة وجهات حملية عن توقعات باإمكانية توافد املالين من 
ال�سياح االأجانب هذه املرة لزيارة زقورة اأور والنبي ابراهيم يف 
حمافظة ذي قار بعد اتفاق مع دولة الفاتيكان قبل �سنوات ياأمل 

بتطبيقه قريبًا حول الزيارات لهذه املواقع.
وكان العراق اأعلن مراراً قرب توافد املالين من الزوار االأجانب 
االأمني  الو�سع  اأن  اإال  قار  ذي  حمافظة  يف  اآثارية  مواقع  اىل 
وافتقاد  هوؤالء  حل�سور  االأكرب  التحدي  ميثل  عمومًا  العراق  يف 
املحافظة اجلنوبية اىل بنى حتتية قادرة على ا�ستيعاب عدد كبري 
امل�سوؤولن  لدى  جدّية  وجود  عدم  من  الرغم  وعلى  ال�سّياح.  من 
القطاع  اأن ميثل  واعداً ميكن  قطاعًا  ال�سياحة  بو�سف  العراقين 
الثاين بعد النفط  يف توفري االأموال للموازنة العراقية وموؤثراً يف 
الناجت االإجمايل العراقي, لكن هيئة ال�سياحة تتحدث عن حتولها 

اىل موؤ�س�سة رابحة قادرة على تعظيم ايرادات العراق م�ستقباًل.
رابحة  هيئة  االآن  اأ�سبحت  ال�سياحة  "هيئة  اأن  الزبيدي  ويو�سح 
بعدما كانت عاجزة يف وقت �سابق, ومل نعد بحاجة الأية منحة 
املرحلة  يف  العراقي  واالقت�ساد  ال��دول��ة  �سرنفد  وامن��ا  مالية 
م�ساريع  عن  العراقية  ال�سياحة  هيئة  رئي�ش  ويتحدث  املقبلة". 
كثرية مت طرحها لال�ستثمار لت�سجيع ال�سياحة الداخلية مثل جزيرة 
املعامل  من  تعد  والتي  بغداد(  �سمايل  كم   20( ال�سياحية  بغداد 
اهمااًل  القت  لكنها   2003 قبل  للعا�سمة  الرئي�سية  ال�سياحية 
ح�سن.  �سدام  نظام  �سقوط  بعد  احلكومية  ال�سلطات  من  كبرياً 
"هناك م�ساريع اخرى خا�سة بهذا القطاع  اأن  وي�سيف الزبيدي 
وال�سماوة  النا�رية والب�رة  تخ�سع لال�ستثمار يف حمافظات 
واأن  الدولة  ب�"دعم حقيقي من قبل  وكربالء والنجف", مطالبًا  
الن�سبي لالأمن  التح�سن  البالد   الهيئة موؤ�س�سة �سيادية يف  تكون 

االأجانب  الزوار  بدا مهمًا بح�سب بع�ش  العراق  يف 
دعمه  اىل  بحاجة  لكنه  للعراق 

بنى  ب���وج���ود 

حتتية تقدم خدمات جيدة لهم خالل جتوالهم بن مدنه خ�سو�سًا 
املقد�سة منها. ويقول ال�سائح الباك�ستاين تيمور حممد الذي يقيم 
بفندق يف �سارع ال�سعدون و�سط بغداد, اإن "العراق يتمتع مبوقع 
تقت�ر  ال  هنا  وال�سياحة  املنطقة,  م�ستوى  على  جيد  �سياحي 
ال�سياحية  املرافق  من  العديد  هناك  وامن��ا  معن  جانب  على 
على امل�ستوى الديني والطبيعي لكنه يحتاج اىل خدمات حتتية 
الكثري  "هناك  اأن  ال�سائح  وي�سيف  ال�سّياح.  املزيد من  ال�ستقبال 
من  وع��دد  بغداد  يف  املقد�سة  للعتبات  التابعة  امل���زارات  من 
اأن  مبينًا  لل�سائحن",  متوا�سلة  زيارات  ت�سهد  التي  املحافظات 
"الو�سع االأمني يف العراق يعد جيداً مقارنة بال�سنوات املا�سية, 
قبل  من  اأكرب  توافد  هناك  �سيكون  املقبلة  ال�سنوات  ان  واأعتقد 
 250 �سياحية,  �ركة   850 نحو  العراق  يف  وتعمل  ال�سائحن". 
منها يف اقليم كرد�ستان تعمل اأغلبها يف تفويج ال�سّياح العراقين 
ال�سياحة  تفعيل  وا�سح يف  دور  لها  يوجد  العراق وال  اىل خارج 
الداخلية, وكان نحو مليوين �سائح عراقي ق�سدوا كاًل من تركيا 
لبنان.  ق�سدوا  األف   200 اىل  اإ�سافة   2016 عام  خالل  وايران 
وا�ستخدم نحو 6 مالين م�سافر ثالثة مطارات يف العراق خالل 
عام 2016 هي بغداد والنجف والب�رة, بح�سب اح�سائية لوزارة 
النقل العراقية. واأغلب اال�ستثمارات يف قطاع ال�سياحة يف العراق 
وجممعات  فنادق  باإن�ساء  متثلت  االآن  وحتى   2010 عام  منذ 
واملقاهي  املطاعم  م��ن  وامل��ئ��ات  )م���والت(  �سخمة  جت��اري��ة 
ا�ستثمار بغداد خالل  اأعلنت هيئة  واملنتجعات, وكامنوذج منها 

بقيمة  فندقًا   13 الإن�ساء  رخ�ش  منح   2014 ع��ام 
ملياري دوالر 
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اثن��ن  اأب��و ظب��ي  دجم��ت حكوم��ة 
احلكومي��ة  �سناديقه��ا  اأك��رب  م��ن 
اإجم��ايل  تبل��غ  �رك��ة  لتن�س��ئ 
دوالر  ملي��ار   125 نح��و  اأ�سوله��ا 
يف  امل��ايل  و�سعه��ا  تعزي��ز  بغي��ة 
مرحل��ة ت�سه��د هبوط اأ�سع��ار النفط, 
با�س��م  اجلدي��د  ال�سن��دوق  واأ�س���ش 
�رك��ة “مبادل��ة لال�ستثمار” بدمج 
�رك��ة “املبادل��ة للتنمية” و�ركة 
“اأيبي��ك” التي متتل��ك ح�س�سا يف 
�سناع��ة الطاق��ة وقطاع��ات اأخرى 

حول العامل

اأظه��رت بيان��ات املكت��ب الوطن��ي 
تباط��وؤ  ال�س��ن  يف  لالإح�س��اءات 
قطاع العقارات والقطاع املايل يف 
الربع االأخري من 2016 على الرغم 
من حت�سن اأداء قطاع اخلدمات الذي 
�ساهم يف منو فاق التوقعات للناجت 

املحلي االإجمايل يف تلك املرحلة
للنم��و  تف�سيل��ي  بي��ان  واأظه��ر 
االقت�س��ادي لكل قطاع ن�ره مكتب 
العق��ارات  �س��وق  اأن  االإح�س��اءات 
الن�سطة التي ت�سهم بنحو 15 باملئة 
من الن��اجت املحلي االإجمايل �سهدت 
تباطوؤا يف النمو اإىل 7.7 باملئة يف 
الرب��ع االأخ��ري بع��د اأن �سجل��ت 8.8 
باملئ��ة يف الرب��ع الثال��ث لتتفاق��م 
تراج��ع  يوؤث��ر  اأن  م��ن  املخ��اوف 
النم��و  ن�س��اط �س��وق العق��ارات يف 

االقت�سادي بوجه عام

دخلت �سوق االأ�سهم ال�سعودية اأطول 
�سل�سل��ة ركود خ��الل خم�س��ة اأ�سهر, 
بع��د اأن تراجع��ت لالأ�سب��وع الثالث 

على التوايل
م�ست��وى  عن��د  ال�س��وق  واأغلق��ت 
6875 نقط��ة مراجع��ة بواقع 45 
نقط��ة و�س��ط تباي��ن اأداء القطاعات 
واالأ�سهم, وخ���رت ال�سوق نحو 13 
مليار ريال )3.47 مليارات دوالر( 
من قيمتها لت�سل اإىل 1.6 تريليون 
ريال, واأ�س��ري يف التقرير االأ�سبوعي 
ال�سابق اإىل اأن اأعل��ى اخل�سائر بلغت 
ن�سبته��ا %2.5 لت�س��ل اإىل م�ستوى 

6745 نقطة 

شهدتا زيادة بأعدادهم

بغداد وكربالء تتصدران قائمة المحافظات بأعداد السائحين األجانب 

إطعام منتسبيي الجيش.. غياب الشفافية وهدر مالي بمليارات الدوالرات 

تناقل عدد من و�سائل 
االعالم تقارير واخبارا 

حول ما ي�سرف من مبالغ 
كاطعام على اجلندي يف 
اجلي�ش العراقي �سهريًا ، 

والتي ت�ستقطع من رواتبه 
، ومبعدل ع�سرة االف 

يوميًا ، و على الرغم من اأن 
املنت�سب يف اجلي�ش لديه 

اجازات �سهرية

 بغداد – خاص 

بغداد ــ متابعة

المــواد

المــواد

الغذائية

اإلنشائية

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

1500
1250
1000
2000
2500
1750
2500
3000
2000
2000
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


