
ودخ��ول البل��د يف احل��رب �ض��د تنظي��م داع���ش 
االرهاب��ي ومن ثم زيادة  االعباء املالية جعلت 
وجه��ة احلكومة تتجه اىل اآلي��ة  التق�ضف املايل 
وتعظي��م امل��وارد االخ��رى كزي��ادة ال�رضائ��ب 
عل��ى القطاع��ات اخلدمي��ة كالهوات��ف النقال��ة 
واال�ضتقطاع��ات م��ن رواتب املوظف��ن  لتمويل 
احل�ضد ال�ضعبي والنازحن وقد �ضهد هذا القانون 
كراً وفراً بن اللجان االقت�ضادية يف الربملان . 
وق��ال ع�ضو اللجن��ة املالية جب��ار العبادي يف 
ت�رضي��ح خ�ش به ) اجلورن��ال ( : ان فقرة الغاء 
اال�ضتقط��اع م��ن روات��ب املوظف��ن تعن��ى بها 
احلكوم��ة النه��ا االكرث معرفة بن�ضب��ة االيرادات 
والزي��ادة احلا�ضل��ة به��ا م��ن خ��ال املوازن��ة 
والت��ي ال يوجد فيها م��ا ي�ضم��ى بتعديل قانون 
ب��ل ما ي�ضمى باملوازنة التكميلية ويتم ار�ضالها 
اىل احلكوم��ة. واأ�ض��اف : اأن ما ُق��دم يف اللجنة 
املالي��ة النيابي��ة عبارة عن مق��رح ال يوجد له 
ا�ضا���ش قان��وين ، الن ا�ضا���ش تل��ك التعدي��ات 
تات��ي م��ن احلكوم��ة  ملعرفته��ا بن�ض��ب الزيادة 
يف االي��رادات احلا�ضل��ة على امليزاني��ة ، م�ضريا 
اىل ان الغ��اء اال�ضتقطاع��ات املالي��ة من رواتب 
املوظف��ن ،  م��ن دون ايجاد بدي��ل �ضوف يوؤدي 
اىل اإ���رضار بتوف��ري احتياجات احل�ض��د ال�ضعبي 
والنازحن ،  اذ اأن الغاء اال�ضتقطاع غري �ضحيح  
با اط��ار قانوين �ضليم وبديل عن موارد املبالغ 

امل�ضتقطعة من رواتب املوظفن .  
وتاب��ع  العب��ادي : ان �ضع��ر النف��ط يوؤخ��ذ عل��ى 
ا�ضا���ش مع��دل ال�ضن��ة باكمله��ا ونح��ن مل نكمل 
الن�ض��ف االول من ع��ام 2017 ومن ثم ال ميكن 
اجلزم باأن كان هناك ارتفاع ملحوظ باال�ضعار 
العاملية للنفط  اخلام والتي ترفع من االيرادات 
ومن ث��م �ضمان،  الزيادة يف االي��رادات املالية 
م��ن العمل��ة ال�ضعبة ، الفتا االنتب��اه اىل ان اآلية 
اال�ضتقطاع وجدت  لتوفري مبلغ معن ومبوجب 
اي��رادات تل��ك اال�ضتقطاع��ات مت��ول احتياجات 
النازح��ن واحل�ض��د ال�ضعب��ي، الن املوازنة التي 
ر�ض��دت له��م غ��ري كافي��ة وعلي��ه ف��اإن الغ��اء 
اال�ضتقطاعات �ضيلقي بعبئه على احل�ضد ال�ضعبي 
والنازح��ن، وم��ن ث��م �ضع��ف االدارة املالي��ة 

و�ضيكون هناك خلل باالط��ر القانونية املنظمة 
ملثل تل��ك الفقرات كم ان الزي��ادة يف االيرادات 
غري متحققة ولذلك فاإن املوازنة التكمليلية هي 

االلية املتبعة يف مثل هكذا  حاالت . 
وب��ن العب��ادي : ان اال�ضتقطاع��ات املالية من 
رواتب املوظف��ن وبن�ضبة  ال� 3%  وفرت تقريبا  
واح��د ترليون ون�ضف الرليون دينار يف جممل 
ال�ضن��ة من روات��ب املوظفن  والت��ي توزع على 

ا�ضا�ش 60% للح�ضد ال�ضعبي و40% للنازحن. 
من جهت��ه اأعلن ع�ض��و اللجنة املالي��ة النيابية 
م�ضع��ود حيدر، ت�ضكيل جلن��ة فرعية للقاء رئي�ش 
ال��وزراء حي��در العب��ادي ملناق�ض��ة اإلغ��اء فقرة 

ا�ضتقطاع ن�ضبة 3.8 من رواتب املوظفن .
وذك��ر حي��در يف حدي��ث �ضحف��ي : اأن اللجن��ة 
املالية وخ��ال مناق�ضتها للموازن��ة االحتادية 
لل�ضنة املالي��ة 2017، و�ضعت يف نظر االعتبار 
حينه��ا فكرتن، تقدمي موازنة تكميلية يف حال 
زي��ادة ال��واردات اأو و�ض��ع املبال��غ واالإيرادات 
االإ�ضافية التي تدخل للع��راق كاحتياطي لدعم 
العمل��ة واالحتف��اظ به��ا وااللتزام مب��ا موجود 

باملوازنة من نفقات.
الإنه��اء  خط��وة  اأي��ة  تطبي��ق  اأن  واو�ض��ح 

اال�ضتقطاع��ات عل��ى روات��ب املوظف��ن املفعلة 
اإىل موازن��ة  �ضم��ن املوازن��ة العام��ة بحاج��ة 
تكميلي��ة ت�ضتوج��ب تعدي��ل املوازن��ة احلالي��ة، 
الفتًا النظر اإىل اأن اللجنة املالية النيابية �ضكلت 
جلن��ة فرعية قبل ا�ضبوعن للق��اء رئي�ش الوزراء 
والتوا�ضل معه ومع وزارة املالية الإيجاد اآليات 
حت�ض��ن اداء الوزارة. وتاب��ع، اأن اللجنة الفرعية 
�ضتعم��ل عل��ى مناق�ض��ة عدة اأف��كار م��ع الوزارة 
ورئي�ش ال��وزراء بينها اإلغ��اء اال�ضتقطاعات من 
روات��ب املوظف��ن الأن هدفن��ا االأ�ضا���ش كلجنة 
برملانية متخ�ض�ضة هو رفع االأعباء املالية عن 
كاه��ل املوظفن �ضمن االأط��ر القانونية . وكان 
جمل�ش النواب �ضوت يف 7 كانون االأول 2016، 
عل��ى م���رضوع قانون املوازن��ة املالي��ة العامة 
ل�ضنة 2017 بكامل فقراتها، وتت�ضمن املوازنة 
فقرة تن�ش على ا�ضتقطاع ن�ضبة 3.8 من رواتب 
املوظف��ن. و�ضه��د جمل���ش الن��واب ج��دال كبريا 
بن الكتل ال�ضيا�ضية اب��ان ت�رضيع موازنة العام 
احل��ايل م��ا اف�ض��ى اإىل الراج��ع ع��ن ا�ضتقطاع 
ن�ضب��ة 4.8% من رواتب املوظفن �ضمن موازنة 
ع��ام 2017 الذي كان يفر�ش ان ي�ضمل الراتب 
اال�ضم��ي، ا�ضافة اىل املخ�ض�ض��ات االخرى بعد 

ان كان ه��ذا اال�ضتقط��اع عل��ى الرات��ب اال�ضمي 
فق��ط �ضم��ن موازن��ة ع��ام 2016 ، مبين��ا ان  
اال�ضتقطاع �ضي�ضم��ل جميع املوظفن مبن فيهم 
الدرج��ات اخلا�ض��ة ، واأ�ضاف��ت اللجن��ة املالية 
اأنه��ا ال تع��رف حت��ى االن امل��ربر وراء زي��ادة 
اال�ضتقطاع اىل هذه الن�ضبة بعد ان كانت 3% يف 
موازن��ة العام املا�ض��ي 2016 ،  م�ضرية اىل انه  
�ضيتم التوا�ضل مع احلكومة ووزارة املالية بهذا 

ال�ضاأن لا�ضتف�ضار عن زيادة هذه الن�ضبة .
وان "اال�ضتقط��اع ال��ذي مت �ضم��ن موازنة العام 
املا�ض��ي 2016 ج��اء لدعم النازح��ن واحل�ضد 
ال�ضعب��ي ، الفت��ا النظ��ر اىل ان  الدول��ة العراقية 
كان��ت تع��اين نق�ض��ًا ح��اداً يف االي��رادات ومن 
ثم يج��ب علينا مراعاة املقاتل��ن واحلرب على 
االره��اب باالإ�ضاف��ة اىل اجلان��ب االن�ضاين من 

دعم النازحن والتي تعد م�ضوؤولية ت�ضامنية 
ي�ضار اىل ان  رئي�ش الوزراء حيدر العبادي، اعلن 
يف 18 ت�رضي��ن االول 2016، اإر�ض��ال م���رضوع 
قانون املوازن��ة العامة لعام 2017 اإىل جمل�ش 
الن��واب بع��د اإج��راء تعدي��ات عليه، م�ض��ريا اإىل 
اأن امل���رضوع ت�ضم��ن االتفاق ال�ضاب��ق مع اإقليم 

كرد�ضتان.

لون” كما يطلق عليهم يف تقاطعات  ينت���رض ال�ضما�رضة اأو “الدالاّ
الط��رق بن عيادات االأطباء وال�ضيدلي��ات واملختربات يرقبون 
ة ويعر�ض��ون خدماتهم مت�ضياّدي��ن املر�ضى مل�ضلحة من  امل��اراّ

يدفع لهم املال من االأطباء.
فج��اأة وجد طبيب اأخ�ضائي يف العظ��ام ومعاجلة الك�ضور نف�ضه 
ميت��ا من دون اأن يعلم باالأم��ر، اإذ كان يف رحلة خارج العراق، 
ولكنه مات يف نظر مراجعيه واملر�ضى الذين يق�ضدون عيادته 
ار، ومل يعد له وج��ود، ما ا�ضطرهم اإىل متابعة  يف منطق��ة الع�ضاّ

العاج لدى طبيب اآخر.
يقول الطبيب الذي حباّذ عدم ذكر ا�ضمه خ�ضية انتقام ال�ضما�رضة 
من��ه حول ما حدث “زارين اأحد مر�ضاي ولديه موعد دوري كل 
�ضهري��ن وبدا م�ضدوها الأين ما زلت على قيد احلياة، قال اإن اأحد 
الدالل��ن اأخ��ربه بوفاتي من��ذ �ضهر وعر���ش علي��ه الذهاب اإىل 
ل اال�ضتف�ض��ار يف امل�ضت�ضفى الذي  عي��ادة طبيب اآخر، لكن��ه ف�ضاّ

اأعمل فيه وتاأكد هناك من عدم �ضحة اخلرب”.
له��ا مثي��ل يف بقي��ة  لي���ش  �ضلبي��ة  “ه��ذه ظاه��رة  وي�ضي��ف 
االأطب��اء  عي��ادات  ب��ن  ينت���رضون  ل��ون  فالدالاّ املحافظ��ات، 
ويتلقف��ون املراجع��ن من ال�ض��ارع، فاإذا اأخربه��م املري�ش اأنه 
ق��ادم ملراجع��ة الطبيب الف��اين يوهمون��ه بعدم وج��وده واأنه 
انتق��ل اإىل عيادة اأخ��رى عنوانها جمهول وه��م ال يرددون يف 
ت�ضوي��ه �ضمع��ة الطبيب ال��ذي ال يدفع لهم بروي��ج �ضائعات عن 
ع��دم كفاءت��ه، م�ضتغلن جه��ل النا�ش الب�ضط��اء فري�ضلونهم اإىل 

طبيب اآخر ويح�ضلون على ن�ضبة من اأجور الفح�ش”.
يق��ول عب��داهلل قا�ض��م وه��و م�ضم��د اإن االأطب��اء ي�ضتعينون مبن 
امل�ضت�ضفي��ات مل�ضاعدته��م يف عياداته��م  يعمل��ون معه��م يف 
وا�ضتدراج املر�ضى، وي��ربر ذلك بالقول “هناك تناف�ش حمموم 
ب��ن االأطب��اء يف املناط��ق املكتظ��ة ف��اإذا كانت اأج��رة الك�ضف 
ل  ل��دى اأخ�ضائ��ي الباطني��ة 25 األ��ف دين��ار فاإنه يعط��ي للدالاّ
ع���رضة اآالف دين��ار من اأجل جل��ب مري�ش اإ�ض��ايف”. وي�ضيف 

“االأمر ال يقت�رض على االأطباء اجلدد بل يتعداه اإىل االأطباء 
املعروف��ن، اأن��ا �ضخ�ضي��ا اأع��رف جراحا 

اأجرة  يعط��ي  اأخ�ضائي��ا 

الك�ضف كلها اإىل الدالل وي�ضتعيدها من املري�ش بطرق اأخرى”.
يق��ول اأخ�ضائ��ي الباطني��ة الدكت��ور عبداحلمي��د عبداملجيد اإن 
هن��اك طرق��ا غ��ري اإن�ضاني��ة ي�ضتخدمها بع���ش االأطب��اء ويوؤكد 
ل��ن ه��م م��ن الفق��راء و�ض��كان اأطراف  “معظ��م �ضحاي��ا الدالاّ
املحافظ��ة والق��رى النائي��ة واأحيان��ا ي�ضتغ��ل الطبي��ب جهلهم 
ويخربه��م بت�ضخي���ش غ��ري �ضحيح لغر���ش اإج��راء فحو�ضات 
اإ�ضافية كاالأ�ضعة وال�ضونار والفحو�ضات املخربية ويكون على 
اتف��اق م�ضبق مع تلك املختربات وله ن�ضب��ة ربح معينة يعواّ�ش 

بها ما يدفعه لل�ضم�ضار”.
يك�ضف عبداملجي��د بع�ش اأ�ضاليب ال�ضما�رضة يف اإقناع املر�ضى 
ج��ون اأكاذي��ب عدي��دة الإبع��اد املر�ضى عن  ويق��ول “اإنه��م يرواّ
طبي��ب مع��ن وجذبه��م اإىل اآخر يجزي له��م الدف��ع، كالقول اإن 
الطبي��ب الف��اين متقاعد وال يعم��ل يف م�ضت�ضف��ى، بينما االآخر 
طبيب ممتاز ويعمل يف اللجان الطبية التي من �ضاحيتها منح 

االإجازات اإىل املوظفن”.
ينت�رض معظم ال�ضما�رضة يف منطقة العزيزية بالع�ضار التي ت�ضم 
عي��ادات االأطب��اء واملخت��ربات وال�ضيدليات، وم��ع اأن اجلهات 
االأمنية قامت بحملة اعتقاالت لهم بعد ت�ضاعد �ضكاوى االأطباء 
اإال اأن��ه �رضع��ان م��ا اأخلي �ضبيله��م ب�ضبب تدخل جه��ات حزبية 

و�ضيوخ ع�ضائر واأطراف نافذة.
يق��ول ال�ضي��ديل �ضوق��ي �ض��ادق اإن امل��كان خمتن��ق بع��د قطع 
اأو�ض��ال املنطق��ة باملف��ارز االأمني��ة ومنع م��رور العربات منذ 

�ضنوات لدوافع اأمنية ما اأثر يف عملهم.
ويو�ض��ح، “تراجع عملن��ا بن�ضبة 60 باملئة عم��ا كان من قبل، 
ويف املقابل ازدادت ال�رضائب علينا. نحن ندفع حاليا اأكرث من 
4 ماي��ن دينار �ضنوي��ا، كما ت�ضاعفت تكالي��ف االإيجار، وهو 
ما دف��ع بع�ش االأطب��اء واأ�ضح��اب املخت��ربات وال�ضيادلة اإىل 

اال�ضتعانة بال�ضما�رضة لزيادة اأرباحهم”.
قط��ع  املتعب��ن  املر�ض��ى  عل��ى  ويتع��ذر 

ال�ضوارع املغلقة �ضريا على 
االأق��دام، 

لذل��ك ا�ضطر الكثري م��ن االأطباء وال �ضيم��ا املعروفن منهم اإىل 
الرحي��ل، وبع�ضه��م ح�ضل على عرو���ش مغرية م��ن ال�ضيادلة 
لانتق��ال اإىل منطق��ة ال�ضاع��ي الت��ي متت��از ب�ض��وارع وا�ضع��ة 
وبنايات حديثة، وتتمثل هذه العرو�ش يف دفع اإيجار عياداتهم 
مقابل احتكار و�ضفة العاج التي يو�ضي بها الطبيب ملر�ضاه.

م��ع ذل��ك مازال��ت تنت���رض يف منطق��ة العزيزي��ة اأك��رث م��ن مئة 
�ضيدلية وع��دد ال ي�ضتهان به من عي��ادات االأطباء واملختربات 
وعي��ادات االأ�ضعة عل��ى الرغم من تراجع اأع��داد املر�ضى نتيجة 

غلق املنطقة.
ويف مقاب��ل ال�ضما���رضة انت�رضت ظواهر اأخ��رى كاعتماد بع�ش 
االأطب��اء يف عياداته��م عل��ى اأجهزة اأ�ضع��ة اأو �ضون��ار اأو مفرا�ش 
م��ن دون اأن يكون��وا متخ�ض�ض��ن يف ذل��ك، م��ا اأث��ر �ضلب��ا يف 
عم��ل اخت�ضا�ضيي املختربات والفحو�ض��ات اإ�ضافة اإىل عواقب 

التلوث.
ويع��زو رئي���ش نقاب��ة االأطب��اء الدكت��ور م�ضت��اق اأبوالهيل تلك 
املمار�ضات التي و�ضفها ب� “الااأخاقية واملخجلة ” من بع�ش 
االأطب��اء وجهات اأخرى اإىل غي��اب دور النقابة منذ عام 2003 
، وانف�ضاله��ا ع��ن املركز العام يف بغداد وع��دم دعمها من قبل 

احلكومة املحلية.
الدكت��ور اأبوالهي��ل الذي ج��رى انتخابه يف نهاي��ة 2016 يوؤكد 
�رضورة اتخاذ اإجراءات رادعة بحق االأطباء املخالفن للقوانن 
ويق��ول “عممنا تبليغا بااللت��زام بقانون االأطب��اء واملادة 15 
وخا�ض��ة الفق��رة الثالثة منه، التي متنع منع��ا باتا التعامل مع 
ال�ضما�رضة ويتحمل الطبيب املخالف امل�ضوؤولية التي ت�ضل اإىل 

حداّ اإغاق العيادة”.
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قال حمافظ م���رضف ليبيا املركزي 
اإن اإيرادات الباد من النفط انخف�ضت 
والع��ام   2012 ب��ن  املئ��ة  90 يف 
املا�ض��ي لت�ضل اإىل 4.8 مليار دوالر 
متاأث��رة بال���رضاع وح��االت تعط��ل 
ال�ضيا�ض��ي  واخل��اف  النف��ط  اإنت��اج 

وهبوط اأ�ضعار اخلام
ومن��ذ االإطاح��ة مبعم��ر الق��ذايف يف 
ح��رب اأهلي��ة ع��ام 2011، انزلق��ت 
ليبي��ا تدريجي��ا اإىل الفو�ض��ى و�ض��ط 
�رضاع بن ف�ضائل م�ضلحة متناف�ضة 
وقادته��ا ال�ضيا�ضي��ن لل�ضيط��رة على 
النف��ط وال�ضعوب��ات الت��ي تواجهه��ا 
احلكومة املدعومة من االأمم املتحدة 

لفر�ش �ضلطتها

للجم��ارك  العام��ة  االإدارة  اأ�ض��درت 
املعدل��ة  البيان��ات  ال�ضيني��ة 
للمعام��ات التجاري��ة ل�ضه��ر مار�ش 
اآذار حي��ث اأظه��رت اأن بك��ن حقق��ت 
فائ�ضا جتاري��ا 23.92 مليار دوالر 
البيان��ات  ع��ن  طفي��ف  بانخفا���ش 
االأولي��ة الت��ي ت�ضمنت فائ�ض��ا قدره 

23.93 مليار دوالر
وقال��ت االإدارة اإن ال��واردات املقومة 
بالدوالر زادت 20.3 باملئة يف حن 
من��ت ال�ض��ادرات 16.4 باملئ��ة دون 

تغيري عن البيانات االأولية

الم�ش موؤ�رض نيكي لاأ�ضهم اليابانية 
ثاثة  نحو  يف  م�ضتوياته  اأع��ل��ى 
�ضهية  حت�ضن  مع  االثنن  اأ�ضابيع  
اقراب  بعد  للمخاطرة  امل�ضتثمرين 
مر�ضح الو�ضط اإميانويل ماكرون من 
اجلولة  بعد  الفرن�ضية  الرئا�ضة  مقعد 
اأجريت  التي  االأوىل من االنتخابات 

االحد املا�ضي 
 1.4 القيا�ضي  نيكي  موؤ�رض  وارتفع 
 18875.88 عند  ليغلق  باملئة 
�ضابق  وقت  يف  �ضعد  بعدما  نقطة 
اأعلى  وهو  نقطة   18910.33 اإىل 
اأبريل  من  اخلام�ش  منذ  له  م�ضتوى 

ني�ضان

الداللون يصطادون المرضى في الشوارع ويقاسمون األطباء في الخفاء

بعدما عاودوا الحديث عن إرجاعها ... 

فقاعة االستقطاع من رواتب الموظفين تتدحرج في أروقة اللجان النيابية 

الهبوط احلاد يف اال�سعار 
العاملية للنفط اخلام وقلة 

االيرادات املتاأتية للموازنة 
االحتادية من القطاعات 

االقت�سادية االخرى 
كقطاع ال�سناعة والزراعة 

وال�سياحة واعتماد البلد 
على جهة وحيدة يف 

االيرادات اال وهو  القطاع 
النفطي ..

بغداد – متابعة 

بغداد – فادية حكمت 

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


