
وكان جمل���س الوزراء �ض��وت الثالثاء املا�ض��ي 
التاأمين��ات  قان��ون  م���روع  عل��ى  باملوافق��ة 
االجتماعية، وي�ضمن هذا القانون لكل العاملني 
يف القط��اع اخلا���س راتب��ا تقاعدي��ا مناظ��را 
للرواتب التقاعدية ملوظفي الدولة، ا�ض��افة اىل 
�ض��مان حقوق عوائل ال�ضهداء مبا يوؤمن م�ضدرا 

منا�ضبا ملعي�ضتهم.
واأك��د املتح��دث با�ض��م وزارة العم��ل وال�ض��وؤون 
االجتماعي��ة عم��ار منع��م، ان م�ض��ودة قان��ون 
التاأمينات االجتماعية قابلة للتعديل واملناق�ضة 

يف الوقت احلايل.
وق��ال منع��م يف حدي��ث  �ض��حفي  اإن "م�ض��ودة 
للتعدي��ل  قابل��ة  االجتماع��ي  التاأم��ني  قان��ون 
واملناق�ض��ة يف الوق��ت احل��ايل اإىل ح��ني اقراره 
من قبل جمل�س النواب ، م�ض��را اىل ان "م�ض��ودة 
القانون تت�ض��من تاأ�ض��ي�س هيئة جديدة للتاأمني 
االجتماع��ي يت��م م��ن خالله��ا ���رف روات��ب 
العمال املتقاعدين و�ضمولهم باالمتيازات التي 
ن���س عليها القانون اجلديد ، مبينا اأن "م�ض��ودة 
ال�ض��حي  ال�ض��مان  وج��ود  تت�ض��من  القان��ون 
والتاأمني مبختلف ا�ض��كاله ما ي�ضكل نقلة نوعية 

لت�ضويب ودعم القطاع اخلا�س يف العراق".
وا�ض��اف ان "اق��رار القان��ون وتفعيل��ه ي�ض��هل 
عملي��ة انتق��ال العمال من القط��اع اخلا�س اىل 
العام مع احت�ض��اب خدمتهم ال�ضابقة وا�ضافتها 

الغرا�س التقاعد والرتقية".
بينم��ا، اأعلن��ت اللجن��ة املالية النيابية، �ض��مول 
900 ال��ف عام��ل متقاع��د يف القط��اع اخلا�س 

بال�ضمان االجتماعي.
 وقالت ع�ض��و اللجنة ماج��دة التميمي يف بيان 
�ض��حفي "�ض��يتم توحيد رواتب العمال بالقطاع 
العم��ال  بروات��ب  اأ�ض��وة  امل�ض��مونني  اخلا���س 
يف القط��اع احلكوم��ي �ض��من �ض��ندوق التقاعد 

العامة".
 واأ�ض��افت "كما �ض��يتم انتقال الراتب التقاعدي 
اىل اخلل��ف يف حال��ة وف��اة العام��ل املتقاع��د، 
اإ�ض��افة اىل اإج��ازة االأمومة للم��راأة العاملة يف 
القطاع اخلا�س اأ�ضوة باملوظفات العامالت يف 

القطاع احلكومي".
م��ن جهت��ه ق��ال  اخلب��ر االقت�ض��ادي عام��ر 

"قان��ون  اإن  �ض��حفي  حدي��ث  يف  اجلواه��ري 
التاأمين��ات االجتماعي��ة مهم ج��دا يف املرحلة 
احلالي��ة الن��ه ينظم عملي��ة العم��ال"، مبينا اأنه 
"البد من ت�ض��ديد االج��راءات على ارباب العمل 
لت�ض��جيل العامل��ني معه��م يف دائ��رة ال�ض��مان 

االجتماعي وفر�س غرامات على املخالفني".
ون��وه باأنه "يجب توعي��ة وتثقيف العاملني يف 
القط��اع اخلا�س للمطالبة بت�ض��جيلهم يف دائرة 
ال�ض��مان وم��ن خ��الل ال�ض��غط عل��ى ا�ض��حاب 
املعام��ل واملحال ل�ض��مان رواتبه��م التقاعدية 

يف امل�ضتقبل". 
واعلن��ت هيئة التقاع��د العامة، يف وقت �ض��ابق  
الدول��ة  �ض��ورى  جمل���س  يف  قان��ون  مناق�ض��ة 
لتوحي��د روات��ب القط��اع اخلا���س امل�ض��مولني 
بال�ض��مان االجتماع��ي واحلكوم��ي، مبين��ة ان 
اغل��ب موؤ�ض�ض��ات العم��ل يف القط��اع اخلا���س 
تتهرب من الت�ضجيل ب�ضبب قلة الراتب التقاعدي 

واالمتيازات.
وق��ال مدير الهيئ��ة احمد عبد اجلليل ال�ض��اعدي 
يف حديث �ضحفي  ان "الهيئة تعمل وبالتن�ضيق 
م��ع دائ��رة ال�ض��مان االجتماع��ي عل��ى قانون 
امل�ض��مولني  اخلا���س  القط��اع  روات��ب  توحي��د 

م�ض��را  واحلكوم��ي"،  االجتماع��ي  بال�ض��مان 
القط��اع  العامل��ني يف  املواطن��ني  اىل ع��زوف 
اخلا�س للت�ضجيل يف دائرة ال�ضمان االجتماعي 
ب�ض��بب التف��اوت الكبر بني روات��ب املتقاعدين 
يف القط��اع احلكوم��ي ال��ذي ي�ض��ل كح��د ادنى 
400 ال��ف دين��ار و460 ال��ف دين��ار بالن�ض��بة 
للمتقاعدين الأ�ضباب �ضحية، يف حني ما يح�ضل 
علي��ه املتقاعد يف ���ركات القطاع اخلا�س من 
ال�ض��مان االجتماع��ي كحد ادنى ه��و 170 الف 

دينار فقط".
واأ�ض��اف ال�ض��اعدي ان " القانون تتم مناق�ض��ته 
هيئ��ة  م��ع  الدول��ة  �ض��ورى  جمل���س  يف  االن 
التقاع��د الوطنية ودائ��رة ال�ض��مان االجتماعي 
وبع��د االنته��اء من��ه �ض��يتم ار�ض��اله اىل جمل�س 
ال��وزراء وم��ن ث��م اىل جمل�س النواب للت�ض��ويت 
عليه ، مبينا ان "القانون من �ض��اأنه ان ي�ض��اوي 
ان��ه  ا�ض��افة اىل  القطاع��ني اخلا���س والع��ام، 
ا�ض��وة  للخا���س  االمتي��ازات  بع���س  �ض��يمنح 

باحلكومي لت�ضجيع العمل فيه".
واك��د ال�ض��اعدي ان "ت�ري��ع القانون �ضي�ض��من 
دخ��ول العامل��ني يف القط��اع اخلا���س بدائ��رة 
ان  اىل  النظ��ر  الفت��ًا  االجتماع��ي"،  ال�ض��مان 

"اغل��ب موؤ�ض�ض��ات العم��ل يف القط��اع اخلا�س 
تتهرب من الت�ضجيل ب�ضبب قلة الراتب التقاعدي 
واالمتيازات، ا�ضافة �ض��عف الرقابة واملتابعة 

يف وزارة العمل وال�ضوؤون االجتماعية".
يذك��ر ان معظ��م العامل��ني يف القط��اع اخلا�س 
العراق��ي غر م�ض��مولني بال�ض��مان االجتماعي 
ه��ذه  وته��رب  التقاع��دي  الرات��ب  قل��ة  ب�ض��بب 
ال�ركات من االلتزامات املالية التي قد ترتتب 

عليها من جراء ذلك. 
ي�ض��ار اىل ان جمل���س ال��وزراء، �ض��وت يف وقت 
�ض��ابق عل��ى ت�ض��كيل جلن��ة "املب��ادرة الوطنية 
لل�ض��كن"، كم��ا اأق��ر م���روع قان��ون التاأمينات 
االجتماعي��ة الذي ي�ض��من للعاملني يف القطاع 

اخلا�س راتبًا تقاعديًا.
وق��ال املكت��ب االإعالم��ي لرئي���س ال��وزراء يف 
بي��ان �ض��حفي اإن "جمل�س الوزراء عقد جل�ض��ته 
االعتيادية برئا�ض��ة رئي�س جمل�س الوزراء حيدر 
العبادي ، مبينًا اأنه  مت الت�ض��ويت على ت�ض��كيل 
جلنة املبادرة الوطنية لل�ض��كن، والت�ضويت على 
م���روع قانون ان�ض��مام جمهوري��ة العراق اإىل 
اتفاقية اليون�ض��كو ب�ضاأن حماية الرتاث الثقايف 

املغمور باملياه".

اعلنت وزارة الزراعة، ا�ض��تمرارها مبنع ا�ض��تراد اربعة حما�ضيل 
زراعية، م�ض��رة اىل ان منع اال�ض��تراد ياأتي نتيجة الو�ض��ول اىل 

االكتفاء الذاتي.
وقال الوكيل الفني لوزارة الزراعة مهدي �ض��مد القي�ضي يف بيان 
ل��ه تلق��ت  " اجلورنال "  ن�ض��خة من��ه ان "الوزارة م�ض��تمرة مبنع 
ا�ض��تراد عدد من املحا�ض��يل الزراعية واخل�ر"، م�ض��را اىل ان 

"املحا�ضيل �ضملت اخليار والطماطم والبطاطا والرقي".
وا�ض��اف القي�ض��ي ان "منع اال�ض��تراد ياأتي نتيجة الو�ض��ول اىل 

االكتفاء الذاتي من انتاجها، وحفاظا على املنتج املحلي".
وغالب��ا م��ا تق��وم وزارة الزراعة ب��ني وقت واخر بحظر ا�ض��تراد 
بع���س املحا�ض��يل م��ن اخل���ر والفواك��ه م��ع زي��ادة االنت��اج 

املحلي".
وك�ض��فت وزارة الزراع��ة، ع��ن من��ع ا�ض��تراد حما�ض��يل خ���ر 
جديدة �ض��من خطتها الزراعية التي تاأتي حلماية املنتج املحلي 

والنهو�س بالقطاع الزراعي.
ويف اط��ار الدعم احلكوم��ي للقطاع الزراعي جلعل��ه رافدا للدخل 
الوطني ا�ض��وة بالنفط، اأعدت وزارة الزراعة  يف وقت �ض��ابق خطة 
لتزوي��د الفالح��ني ب�ض��احبات وحا�ض��دات م��ن منا�ض��ئ عاملية 
باأ�ض��عار مدعومة، يف حني �ضملت حم�ض��ويل البطاطا والطماطم 

بخطة توزيع �ضمادي اليوريا والداب املدعومني. 
مدي��ر العالق��ات واالع��الم والتعاون ال��دويل بال��وزارة علي عبد 
الرحم��ن ال�ض��امرائي ق��ال يف حديث �ض��حفي ان ال��وزارة اعدت 
خطة و�ض��فها بالطموحة، تت�ض��من جتهيز الفالحني بال�ضاحبات 
واحلا�ض��دات الزراعية بالبيع املبا�ر عن طريق املركز الرئي�ضي 
لل�رك��ة العام��ة للتجهي��زات الزراعي��ة يف بغ��داد وفروعه��ا يف 

املحافظات. وا�ض��اف ان االلي��ات واملكننة املجهزة 
وه��ي م��ن منا�ض��ئ عاملي��ة ر�ض��ينة، 

�ضتكون باأ�ضعار مدعومة 
منه��ا  و

و�ض��احبة  ح�ض��انا،   80 هوالن��د(  )ني��و  ن��وع  مظلل��ة  �ض��احبة 
)�ض��انوليكا( 90 ح�ضانا، و�ضاحبة ب�ضتنية )كبوتي( 45 ح�ضانا، 
موؤك��دا ان اخلط��ة �ض��ملت تزويد الفالح��ني بكميات من اال�ض��مدة 
الكيمياوي��ة، ا�ض��افة اىل االعالف ملربي احليوانات ا�ض��وة بفول 
ال�ض��ويا وال�ض��عر، منوه��ا ب��ان اال�ض��مدة واالع��الف جمهزة من 
منا�ضئ حملية وعاملية  باأ�ضعار مدعومة. يف ال�ضاأن نف�ضه، �ضملت 
وزارة الزراعة حم�ض��ويل البطاطا والطماطم املغطاة واملك�ضوفة 
بخطة توزيع �ض��مادي )اليوريا( و)ال��داب( املدعومني من قبلها،  
بح�ض��ب م��ا افاد ب��ه الوكيل الفني لل��وزارة الدكتور مهدي �ض��مد 

القي�ضي.
 واو�ض��ح  يف حدي��ث �ض��حفي ان اخلطوة تاأتي لت�ض��جيع فالحي 
ومزارعي املح�ض��ولني املهمني على االهتمام بهما ومبا ميكنهم 
من زيادة غلة الدومن الواحد منهما ومبا ي�ض��من ا�ضتدامة العملية 
الزراعي��ة وتوفر هذه املحا�ض��يل عل��ى مدار العام. واو�ض��ح ان 
الدع��م املقدم من وزارت��ه وللمرة االوىل مع حم�ض��ويل الطماطم 
والبطاطا، �ض��بقه دعم متنوع و�ضامل ملزارعي حما�ضيل احلنطة 
وال�ضعر والذرة ال�ضفراء، الفتًا النظر اىل ان وزارته منحت ال�ضماد 
للفالحني بح�ض��ب امل�ض��احات الزراعية املزروعة بواقع 30 كغم 
م��ن �ض��ماد )اليوري��ا(، و 15 كغ��م م��ن )ال��داب( لل��دومن الواح��د. 
وا�ض��اف القي�ض��ي ان وزارته خ�ض�ضت يف ال�ضاأن، 50 كيلو غراما 
م��ن اليوريا، و 25 كيلوغرام��ا من الداب للدومن الواحد بالن�ض��بة 
ملح�ض��ول البطاطا )الع��روة الربيعية(، يف حني بل��غ لنظره من 

)الع��روة اخلريفي��ة(  25 كيلوغرام��ا من �ض��ماد الداب 
و 50 كيلوغرام��ا م��ن اليوري��ا لل��دومن 

الواح��د. واك��د ان الوزارة 
يف  ترك��ز 

الوق��ت احلايل على زيادة االنتاج املحلي ملحا�ض��يل الباذجنان 
والطماطم والبطاطا والفلفل واخليار التي تدخل كمادة اأ�ضا�ض��ية 
للمائدة العراقية و�ضوال اىل االكتفاء الذاتي، م�ضرا اىل ان قطاع 

الزراعة يعمل على حتريك  قطاعي ال�ضناعة والتجارة. 
وافاد الوكيل الفني للوزارة بان الربنامج الوطني لتنمية احلنطة، 
ا�ض��هم يف  ا�ضتنباط ا�ضناف مميزة لبذور رتبها العليا، ف�ضال عن 
توفر االأ�ض��مدة والبذور واملبيدات واملكنن��ة، منوها بان وزارته 
تتج��ه اىل زيادة املحا�ض��يل الزراعية من خالل زي��ادة انتاجية 
الدومن والتو�ض��ع العمودي بعد توفر االأ�ضمدة واملبيدات والبذور 
اجلي��دة وتقان��ات الري احلديثة. و�ض��دد على جدية ال��وزارة ومن 
خالل ال�ركة العام��ة للتجهيزات الزراعية التابعة لها يف توريد 
حاجة الفالحني واملزارعني يف املحافظات كافة من احلا�ضدات 
واملبي��دات اإ�ض��افة اىل املكنن��ة الزراعية احلديث��ة والتي ابرمت 
بالفع��ل عقودا مع �ركات عاملية ر�ض��ينة. واأ�ض��ار القي�ض��ي اىل 
ان املب��ادرة الزراعية الت��ي انطلقت العام 2008 وبثالثة حماور 
ا�ض��رتاتيجية طموحة، تندرج �ض��من م�ض��اعي احلكومة للنهو�س 
بالقطاع والتي ا�ض��تمدت م�ض��اريعها من خالل جملة من االفكار 

بلورها خرباء الوزارة بالتعاون مع اللجنة املتخ�ض�ضة 
يف جمل�س الوزراء. 
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ا�ض��تقر الذه��ب قرب اأقل م�ض��توى يف 
اأ�ض��بوعني م��ع بقاء ال��دوالر مدعوما 
بتوقع��ات بت�ض��ديد ال�ضيا�ض��ة النقدية 
يف الوالي��ات املتحدة عق��ب بيانات 
وظائف اأقوى من التوقعات االأ�ضبوع 
املا�ضي. ونزل الذهب يف التعامالت 
االآجل��ة يف الواليات املتحدة ت�ض��ليم 
دي�ض��مرب كان��ون االأول 0.1 يف املئة 

اإىل 1263.10 دوالر لالأوقية.

قال جتار اأوروبيون اإن االأردن طرح 
جمددا مناق�ضة عاملية ل�راء 100 
ال�ضلد  الطحني  قمح  من  طن  األ��ف 

للتوريد من منا�ضئ خيارية.
يف  ُتغلق  املناق�ضة  اأن  واأو�ضحوا 

التا�ضع من اأغ�ضط�س اآب.
ال�راء  االأردن �ضعوبات يف  وواجه 
القمح  مناق�ضات  م��ن  �ضل�ضلة  يف 
جتار  يقول  اإذ  املا�ضية  ال�ضهور  يف 
ال�روط  تكتنف  التي  ال�ضبابية  اإن 
اجل��ودة  ومراقبة  لل�ضداد  اجل��دي��دة 
جت��ارة  ���رك��ات  م�ضاركة  قل�ضت 

احلبوب الكبرة يف املناق�ضات.
يف  طن  األ��ف   50 االأردن  وا���ض��رتى 
من  الثاين  يف  ال�ضابقة  املناق�ضة 
اأغ�ضط�س اآب بعد طلب عرو�س ل�راء 

األف طن.  100

امل���وارد  ���رك��ات  اأ���ض��ه��م  �ضاهمت 
تعزيز  يف  وال��ط��اق��ة  االأ���ض��ا���ض��ي��ة 
�ضجلتها  ال��ت��ي  ال��ق��وي��ة  املكا�ضب 
االأ�ضبوع  يف  االأوروب��ي��ة  املوؤ�رات 
ال�ضلع  اأ�ضعار  ارتفاع  بف�ضل  ال�ضابق 
 50 �ضتوك�س  موؤ�ر  وزاد  االأول��ي��ة. 
الأ�ضهم ال�ركات القيادية يف منطقة 
0.1 يف املئة بينما �ضعدت  اليورو 
 0.2 والربيطانية  االأملانية  االأ�ضهم 
�ركات  اأ�ضهم  وق��دم��ت  امل��ئ��ة.  يف 
التعدين الدعم االأكرب للمكا�ضب التي 
لالأ�ضهم  الرئي�ضي  امل��وؤ���ر  حققها 
القطاع  موؤ�ر  لرتفع  االأوروب��ي��ة، 
اأ�ضعار  �ضعود  مع  املئة  يف   1.3

النحا�س واحلديد.

الزراعة توقف استيراد الطماطم األسبوع المقبل بسبب االكتفاء الذاتي 

 متخصصون: قانون التأمين االجتماعي يشكل ضمانًا إلحياء القطاع الخاص

�أ�شاد عدد من رجال 
�ملال و�العمال، بتوجه 
�حلكومة نحو  �إ�شد�ر 

قانون �لتاأمينات 
�الجتماعية  �لذي مينح 

�لعاملني يف �لقطاع 
�خلا�ص رو�تب تقاعدية 

و�شمولهم بال�شمان 
�ل�شحي.

إعداد – فادية حكمت 

بغداد – الجورنال 

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

2250
1250
1000
2000
1500
1500
2000
2000
1500
1250
3500

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


