
ال��ذي اأثار �شدوره ردود اأفع��ال كثرية يف ال�شارع 
العراق��ي حي��ث اأن ه��ذا القان��ون جع��ل املح��ال 
التجاري��ة واملكاتب الإ�شت�شاري��ة تخ�شع للقانون 
امل��دين ولي�س قانون اإيجار العقار رقم )87( ل�شنة 
)1979( ال��ذي كان يعط��ي للموؤجر احلق يف طلب 
تخلي��ة املح��ل م��ن امل�شتاأج��ر متى ما ي�ش��اء وقد 
�ش��در اأمر م��ن رئا�شة ال��وزراء رق��م )216( ل�شنة 
2004 قرر مبوجبه اإ�شتمرار العمل بالقانون اآنفًا. 
املواط��ن ح�ش��ن حمم��ود ال�ش��ال مال��ك لح��دى 
العم��ارات التجاري��ة يف منطق��ة ال�شع��ب اعط��ى 
راأي��ه بقان��ون اليج��ار قائ��ا " ان القان��ون رقم 
)56( ل�شن��ة 2000 حق��ق املوازن��ة ب��ن ط��ريف 
امل�شتاأج��ر  ' فمثلم��ا  املوؤج��ر وامل�شتاأج��ر  العق��د 
يجن��ي الفائ��دة م��ن املح��ل والأرب��اح يج��ب اأن 
يك��ون هنالك قي��د اأو �رشط يجعله ي��وؤدي ما عليه 
م��ن التزام��ات وكي يحاف��ظ على املح��ل فكما اأن 
امل�شتاأج��ر حري���س عل��ى الأرب��اح والفائدة نحن 
اأي�شًا كاأ�شح��اب اأماك حري�شون على مالنا غري 
ال�شائ��ب وهناك الكث��ري من امل�شتاأجري��ن لاأ�شف 
ال�شديد متعبون ول يوؤدون ما عليهم من التزامات 

ودخلنا معهم يف م�شاكل ل ح�رش لها" !!.
ويف العم��ارة ذاته��ا الت��ي ميلكه��ا ال�شي��د ح�شن 
�شاأل��ت اأحد امل�شتاأجرين ثام��ر من�شور الذي يعمل 
يف بيع الأحذية واحلقائب حيث قال : هذا التعديل 
اأ���رش بالع��دد الكب��ري م��ن امل�شتاأجري��ن وجعلهم 
حت��ت رحمة و�شيطرة �شاحب العم��ارة !! فهو رفع 
حماية الدول��ة للم�شتاأجر و�شجع اأ�شحاب الأماك 
عل��ى رف��ع الإيج��ار .وكل ي��وم كم��ا يق��ول املثل 
ال�شعبي )ه��زي متر يانخلة( واأ�شح��اب العمارات 
ل ي�شبع��ون م��ن امل��ال والطم��ع ول ينظ��رون اىل 
امل�شتاأج��ر وهو اإن�شان �شعيف ب��ا �شكن، واملحل 
م��ورد رزق عياله ويف كل ال��دول العربية ل يوجد 
العم��ارات �رشقفلي��ة  وتب��اع  عم��ارات  اأ�شح��اب 
كم��ا ه��و احل��ال يف �شوري��ا والقاهرة ولبن��ان اذ 
تعط��ى الأر���س للتاج��ر ويقطعها �شقق��ًا ويبيعها 
' فالقان��ون يف الع��راق عك���س ذل��ك متام��ا' حيث 
ي�شجع الطبقة الراأ�شمالية وهذا النظام اأُقر يف زمن 
النظ��ام ال�شابق والذي ا�شتوىل من خاله دكتاتور 

الع�رش �شدام وحا�شيته عل��ى الأماك يف الكرادة 
واملن�شور واأماك اأخرى ' فهذا القانون هو جرمية 
من جرائمه' وكثرياً من اأ�شحاب املحال ي�شطرون 
اىل دف��ع زي��ادات الإيجار رغمًا عنه��م لأن لديهم 
زبائ��ن واملحال ه��ي رزقه��م ورزق عوائلهم !! لذا 
ف��اإن الكثري من اأ�شحاب الأم��اك متحم�شون لهذا 
الق��رار ويعدون��ه ح��ق العدالة بن �شاح��ب امللك 

وامل�شتاأجر.
 ويق��ول عبا���س التميم��ي �شاح��ب عم��ارة : اأوًل 
اأن��ا ل اأخ��ذ �رشقفلي��ة عند بي��ع املح��ال التجارية 
ا�شتح�ش��ال  واأن  حرام��ًا  واأعده��ا  اإيّل  العائ��دة 
مبالغ الإيج��ارات �شنويًا ح�ش��ب الأ�شعار ال�شائدة 
يف ال�ش��وق م��ادام امل�شتاأج��ر يحاف��ظ على املحل 

اأو ال�شق��ة التي ي�شكنه��ا ولي�شت لدين��ا م�شكلة كي 
اأجل��اأ اىل قان��ون )56( ل�شن��ة 2000 لأن هن��اك 
عه��داً بيني وب��ن امل�شتاأجرين !! ارتف��اع اليجار 
ا�شطر الكثريين اإىل ترك حمالهم، وا�شلنا جولتنا 
والتقين��ا ال�شي��د �شباح كامل ردام وه��و م�شتاأجر 
ملح��ل ا�شتخدم��ه لت�شلي��ح الثاج��ات و�شاألن��اه 
ع��ن راأي��ه بقان��ون )56( ل�شن��ة )2000 ( ق��ال ل 
توج��د م�شكلة مادامت هن��اك حمكمة حتل النزاع، 
لك��ن احلقيق��ة هن��اك تع�ش��ف يف ا�شتخ��دام احلق 
فاملعروف عند الكثري من النا�س ل يكون القانون 
بحاجت��ه وق��د ق�شى عليه هذا القان��ون وكثرياً من 
اأ�شح��اب املح��ال ترك��وا حماله��م لأن القان��ون 
و�شاحب العمارة اأرهقهم حتى ارتفعت الإيجارات 

من )50( األف اىل )250( األف اىل )300( و)400( 
وه��ذا تع�ش��ف كب��ري فاأي��ن يذهب �شاح��ب املحل 
وكيف �شيتمكن من تدبر اجور املحل واملعي�شة اذا 

كانت البطالة تلقي بظالها على اجلميع .
احد امل�شوؤولن يف دائرة عقارات الدولة طلب عدم 
ذك��ر ا�شمه ق��ال ان هذا الق��رار كان معموًل به يف 
حقب��ة النظام ال�شاب��ق لكن يج��ب تعديله لإحقاق 
حقوق امل�شتاأجرين لن اكرث املوؤجرين ل ي�شبعون 
من زي��ادة اليجار، وكذلك يج��ب ان يفّعل قانون 
املحا�شبة ال�رشبية لنه ي�شع حدا ل�شقف اليجار 
وعندم��ا ي��زداد اليجار ت��زداد ال�رشيب��ة علما ان 
هن��اك جلن��ة م�شكلة م��ن ال�رشيبة ودائ��رة العقار 

للك�شف عن ا�شعار.

ق��درت وزارة التخطيط الإيرادات ال�شن�وية لنهر دجلة ب�)15.37( 
ملي��ار/ م3 ف���ي ح��ن ق��درت الإي��رادات ال�شنوي��ة لرواف���ده ب��� 
)24.23( ملي��ار / م3 وباإ�شاف��ة كم�ي��ة الإي��رادات اإىل الرواف�د 
يك��ون املج�م��وع الكلي ل�نه�ر دجل��ة )39.60( مليار/م3 بن�شبة 
)72.3%( وق��درت الإي��رادات ال�شنوي��ة لنهر الف��رات ب� )15.15( 
ملي��ار/ م3 بن�شب��ة )27.7%( م��ن املجم��وع الك�ل��ي لاإي��رادات 
ال�شنوي��ة لنهري دج�لة والفرات التي ق��درت ب� )54.75( مليار / 
م3. وقال املتحدث با�شم وزارة التخطيط عبدالزهرة الهنداوي ان 
اجله��از املركزي لاح�شاء التابع لل��وزارة وبالتعاون مع وزارة 
امل��وارد املائية ا�شدر تقرير امل��وارد املائية ل�شنة 2016.  وبن 
ان التقري��ر تن��اول اي�شا تقدي��رات املياه يف ال�ش��دود واخلزانات 
املنت�رشة يف عموم الباد، فقد قدر املن�شوب الت�شغيلي العتيادي 
ل�ش��د ده��وك ب��� )615.8(م يف ح��ن ق��در املن�ش��وب الت�شغيل��ي 
العتي��ادي ل��كل م��ن �ش��د دوكان و دربندخ��ان ب��� )511.0( م، 
)485.0( م على التوايل و�شجلت ال�شدود الأخرى مثل �شد املو�شل 
والعظي��م منا�شي��ب اقل عل��ى الرغم م��ن اأهميته��ا ال�شرتاتيجية، 
اأم��ا بح��ريات الرثث��ار واحلباني��ة فاإنهما خم�ش�شت��ان لأغرا�س 
ال�شيط��رة على مياه الفي�شان وقدر من�شوبهما الفي�شاين )65 ( و 
)51 ( ملي��ار مرت مكعب عل��ى التوايل. وا�شاف ان جمموع اطوال 
املبازل قدر ب� )96920( كم. وجلميع اأنواعها الرئي�شية والفرعية 

والثانوية واملجمعة واحلقلية والوديان، منها )23938( 
ك��م يف حمافظ��ة وا�شط، اإذ احتل��ت اأعلى ن�شبة 

من ط��ول املب��ازل وبن�شبة )%25( 
اأما طول املبازل ح�شب 

فق��د  الن��وع 

ق��در طول املب��ازل احلقلية ب� )61349( ك��م. وبن�شبة )63%( من 
املجم��وع الكل��ي لأنواع املبازل الأخ��رى. يف حن قدر املجموع 
الكل��ي لأط��وال اجل��داول والقن��وات ب��� )53583( ك��م. وبجمي��ع 
اأنواعها الرئي�شي��ة والفرعية والثانوية واحلقلية منها ب� )9271( 
ك��م. يف حمافظ��ة وا�شط اإذ احتلت اأعلى ن�شبة م��ن اأطوال اجلداول 
والقنوات بن املحافظات وبن�شبة )17 %( وقدرت اأطوال القنوات 
الفرعي��ة )11820( كم . وبن�شبة )22%( من خمتلف اأنواع اأطوال 
اجل��داول والقنوات. وعن الرا�شي الزراعي��ة امل�شت�شلحة، او�شح 
الهن��داوي ان جمموع الرا�شي امل�شت�شلح��ة قدر ب�)2297( الف 
دومن ل�شن��ة 2016 وبن�شب��ة انخفا���س )5%( عن الع��ام املا�شي 
حيث ق��درت )2411( الف دومن، اما اعل��ى م�شاحة من الرا�شي 
امل�شت�شلح��ة فكان��ت ملحافظة وا�شط حيث ق��درت ب� )488( الف 
دومن وبن�شب��ة )21 %(، وق��د قدر جمموع م�شاح��ة الرا�شي �شبه 
امل�شت�شلحة ب�)3216( ال��ف دومن بن�شبة ارتفاع )1%( عن العام 
املا�ش��ي ’ اإذ ق��درت ب��� )3182 ( ال��ف دومن، ام��ا اعل��ى م�شاحة 
لاأرا�ش��ي �شبه امل�شت�شلحة فكانت ملحافظة بابل حيث قدرت ب� 

)798( الف دومن وبن�شبة )25%(. وقدر جمموع م�شاحة 
الرا�ش��ي حت��ت ال�شت�شاح ب���)246( الف 

دومن ، اعل��ى م�شاح��ة فيها كانت 
القاد�شي��ة  ملحافظ��ة 

حي��ث 

ق��درت ب��� )43( ال��ف دومن وبن�شب��ة )17.4%( ، وق��در جمم��وع 
الرا�ش��ي غ��ري امل�شت�شلحة ب� )6861( ال��ف دومن، اعلى م�شاحة 
فيه��ا كان��ت ملحافظة وا�شط حي��ث قدرت ب��� )1369( الف دومن 
وبن�شب��ة )20%(. وا�شار اإىل ان جمم��وع امل�شاحة املغمورة وغري 
املغم��ورة الكلي��ة لاه��وار بلغ��ت )5561( ك��م2 ، اذ احت��ل هور 
القرنة املرتبة الأوىل من حيث امل�شاحة والتي قدرت ب� )2421( 
ك��م2 وبن�شب��ة ) 43.5%(، وهور احلم��ار والذي ق��درت م�شاحته 
ب��� )1763( ك��م2 وبن�شب��ة )32%( ، وه��ور احلويزة ال��ذي قدرت 
م�شاحت��ه ب��� )1377( ك��م2 وبن�شبة )25 %( وق��درت اعلى ن�شبة 
اغم��ار يف حمافظ��ة ذي ق��ار الذي ق��درت م�شاحته ب��� )1402( 

وبن�شب��ة )56%( من جمموع امل�شاحة الكلية املغمورة 
لاأهوار التي قدرت ب�)2513( كم2.
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 اأك��د دي��رت كنيكتل، الرئي���س التنفيذي 
ل� »ف��رياري« ال�رشق الأو�ش��ط وال�رشق 
الأق�شى اأن الإم��ارات هي اأكرب اأ�شواق 
ف��رياري يف منطق��ة ال���رشق الأو�ش��ط، 
بح�ش��ة %40 م��ن جمم��ل املبيعات. 
الرغ��م م��ن تراج��ع  اأن��ه عل��ى  وب��ن 
مبيع��ات فئ��ة ال�شي��ارات الفاخ��رة يف 
املنطق��ة بنح��و %41 خ��ال 2016 
فاإنهم زادوا ح�شته��م ال�شوقية بحدود 
%1 لتق��ارب حالي��ًا م��ا ب��ن -35

 ،40%

الإم��ارات املركزي  اأكد م�رشف     
اإىل  ال��دول��ة  يف  الت�شخم  ت��راج��ع 
العام  من  الثاين  الربع  خال   2%
 2.7% بن�شبة  مقارنة  اجل���اري 
تقرير  الأول.وك�����ش��ف  الربع  خ��ال 
اأ���ش��دره  ال��ذي  الربعية  املراجعة 
الأن�����ش��ط��ة  اأن  اأم�������س،  امل�����رشف 
اإىل  من���وا  ���ش��ه��دت  النفطية  غ��ري 
مدفوعا  الثاين  الربع  خال   3%
جتارة  ومنو  النفط  اأ�شعار  بتح�شن 
�رشكائها  مع  اخلارجية  الإم��ارات 
ال�شرتاتيجين، وك�شفت اإح�شاءات 
للم�رشف املركزي حول املوؤ�رشات 
موا�شلة  عن  الدولة  يف  امل�رشفية 
�شبط  املركزي  الإم��ارات  م�رشف 
اجلهاز  ل��دى  الفائ�شة  ال�شيولة 

امل�رشيف يف الدولة

 بداأت الهيئة العامة لل�شياحة والرتاث 
م�رشوعا   98 بتنفيذ  فعليا  الوطني 
بلغت  مبيزانية   2017 ال��ع��ام  يف 
ن�شبته  بنمو  ريال  مليار   1.11 نحو 
%79 مقارنة بالعام املا�شي وذلك 
يف اإطار 6 مبادرات من 13 مبادرة 
التحول  برنامج  �شمن  اعتمادها  مت 
اإط��ار  يف  وذل���ك   ،2020 ال��وط��ن��ي 
الوطنية  ال�شياحة  تنمية  م�����رشوع 
تقوم  الذي  للمملكة  الوطني  والرتاث 
اإ�شرتاتيجيتها  وفق  بتنفيذه  الهيئة 
عام  ال���وزراء  جمل�س  م��ن  املعتمدة 

 .1425

إيرادات نهري دجلة والفرات من المياه بلغت 55 مليار متر مكعب

قانون إيجار العقار... فائدة للمؤجرين وضرر بالغ بالمستأجرين

تعد ظاهرة ارتفاع االيجارات 
من االمور ال�سلبية التي 

انت�سرت يف ال�سنوات االخرية 
التي تبعت �سقوط النظام 

والتي باتت تهدد ارزاق 
الكثريين من الذين يعتمدون 

يف توفري لقمة العي�ش 
لعوائلهم على حمالهم التجارية 

الب�سيطة التي يتقا�سمون 
رزقها مع ا�سحاب االيجارات 

اجل�سعني الذين ا�ستمروؤا لعبة 
رفع االيجارات بني الفينة 

واالخرى بفعل غياب الرقابة 
والقوانني التي تنظم العالقة 
بني �ساحب امللك وامل�ستاأجر 

او عدم تفعيل قانون االيجار 
املرقم )56( ل�سنة )2000(

بغداد- متابعة

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

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
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