
باالعتم��اد عل��ى اأ�س���س جديدة تقوم عل��ى ال�رشاكة 
مع القطاع اخلا�س وتن�سيطه وهو ماادى اىل اقرار 
م���رشوع التامين��ات االجتماعية ال��ذي �سي�سهم يف 
تامني العي�س الك��رمي للم�سمولني باأحكامه وزيادة 
اعداده��م ودعم قي��م التكافل االجتماع��ي اذ يعمل 
عل��ى توحيد املناف��ع واالمتي��ازات لت�سهيل انتقال 
العامل��ني بني القطاعني الع��ام واخلا�س وتخفيف 
ال�سغ��ط عل��ى الدول��ة بخ�سو���س توف��ر الوظائف 
اذ ين���س القان��ون عل��ى �سم��ان الدخ��ل للموؤم��ن 
عليه��م يف القطاعني ولورثته��م يف حاالت التقاعد 
والعج��ز واال�ساب��ة وال�سيخوخ��ة والوف��اة ..وا�سار 
البي��ان اىل ان��ه �ستوؤ�س���س مبوجب اح��كام القانون 
هيئة التامينات االجتماعي��ة و�سندوق التامينات 
االجتماعية الحت�ساب وا�ستيفاء مبالغ اال�سرتاكات 
الت��ي ت�ستقط��ع م��ن املوؤم��ن علي��ه بن�سب��ة 7% من 
جمم��وع مايتقا�س��اه وامل�ساهمات الت��ي يتحملها 
�ساح��ب العمل بن�سب��ة ت�ساوي مايع��ادل 13% من 
االأج��ر ال�سه��ري للموؤم��ن علي��ه و���رشف احلق��وق 
التقاعدي��ة للموؤم��ن عليه��م املحال��ني اىل التقاعد 
.ترى ع�س��و جلنة االقت�س��اد واال�ستثم��ار النيابية 
جنيب��ة جني��ب ان م��ن ال�سع��ب متري��ر القانون يف 
هذه الفرتة ، مبينة ان “فكرة القانون لي�ست جديدة 
وكان��ت �سمن افكار رئي�س ال��وزراء حيدر العبادي 
منذ ان كان رئي�سا للجنة املالية الربملانية وم�سى 
فيه��ا بع��د تولي��ه رئا�سة ال��وزراء من خ��ال ور�س 
عم��ل ومناق�س��ات مع خرباء دولي��ني م�سرة اىل ان 
م���رشوع القانون ت�سمن ع��دة ايجابيات من بينها 
توحي��د كل القوان��ني املتعلقة باحلق��وق املكت�سبة 
اخ��رى  �رشائ��ح  �سم��ول  اىل  ا�ساف��ة  للمتقاعدي��ن 
بالتقاع��د كالقط��اع اخلا�س كما �ستخل��ق واردات 
اخرى غر النفط وتقلل العبء على �سندوق التقاعد 
بالياته املعمول به��ا حاليا”رمبا يخت�رش ما�سبق 
ال�س��ورة الوردي��ة للقان��ون فه��ل ي��راه املواطنون 

بنف�س العني اأم يبدو لهم قامت املامح ؟!…

ت��رى اميان جناح / مديرة ق�س��م يف وزارة الزراعة 
ان مايح��دث ه��و �رشق��ة علني��ة لروات��ب الفق��راء 
واملتقاعدين والكفاءات باقتطاع رواتبهم لتحقيق 
العدال��ة االجتماعي��ة ف��كل خدماته��م للبل��د بات��ت 
هباءا مت�ساءلة عن كيفية تقلي�س الراتب التقاعدي 
للموظ��ف لدرجة ان اليكفي حت��ى للعاج فمن غر 
املعقول م�ساواة اجلميع الن كل �سخ�س يجب ان يتم 
تقييمه على ا�سا�س م�ستواه العلمي ، موؤكدة على ان 
ه��ذا القرار يدفع املوظفني للر�س��وة وفعل ماينايف 
االخ��اق م��ن اج��ل تاأم��ني م�ستقبله��م وم�ستقب��ل 
اوالدهم فاملتقاعد يحتاج اىل عي�سة كرمية لي�ستمر 
باعال��ة عائلته ..ويرى امل�رشف الرتبوي ناظم عبد 
اهلل ان اجلهل هو احلقيقة الوحيدة الباقية يف بلدنا 
فنح��ن نعي���س يف �سب��ه دول��ة ومل ي�س��در حلد االن 
ق��رار يخدم املواطنني بل �سمل��ت مقررات الربملان 
رواتب وامتيازات الن��واب وذهبت موازنات العراق 
الهائل��ة اىل جيوب ال�سا�سة وال�سما�رشة املنتفعني ، 
فاحلكومة مل تذكر املواطن مبوازناتها االنفجارية 
بل تذكره فق��ط بتقلي�س الرواتب وزيادة الفقر كما 

ان ه��دف احلكومة كم��ا يبدو هو التقلي��ل من قيمة 
الكف��اءات العلمية احلقيقية وانحدار التعليم اللرفع 
م�ست��واه …  ام��ا االكادمي��ي جا�س��م رم�سان من 
كلي��ة االع��ام يف اجلامع��ة العراقية ف��رى ان هذا 
القان��ون م��ن القوان��ني االمريكي��ة امل�سممة ا�سا 
للمجتم��ع االمريك��ي اأي ملجتم��ع م�ستق��ر وم�سب��ع 
باخلدم��ات ب��كل جماالتها ول��ن ينف��ع تطبيقه يف 
جمتم��ع م�سحوق اتعبته احلروب واحل�سار والف�ساد 
واالره��اب ، ورغ��م نفق��ات احل��رب االخ��رة عل��ى 
االره��اب ومايرتتب عل��ى ذلك م��ن مديونية بلغت 
اك��ر من 120 دوالر ، وم��ع انخفا�س ا�سعار النفط 
واالخت��االت يف االقت�س��اد العراقي وم��ع العاقة 
املتوت��رة م��ع اقلي��م كرد�ست��ان و���رشورة �سغ��ط 
النفق��ات الت�سغيلي��ة غ��ر اال�سا�سية لك��ن تخفي�س 
الروات��ب احلالي��ة والتقاعدي��ة الب��د وان يتنا�س��ب 
م��ع م�ست��وى معي�س��ة العراقي��ني واج��ور اخلدمات 
وال�رشائ��ب احلالية وامل�ستقبلي��ة ) ايجارات ، اجور 
املول��دات ، ا�سع��ار البنزين والغ��از ، اجور املدار�س 
االهلي��ة بعد ف�س��ل التعليم الع��ام ن وا�سعار اللحوم 

وامل��واد الغذائي��ة ..ال��خ ، ف��اذا م��امت التخفي���س 
فيجب تخفي���س اجور تلك اخلدمات اي�سا ، كما ان 
املواط��ن العراق��ي يفتقد لل�سم��ان ال�سحي ال�سيما 
للفئات التي بلغت �سن التقاعد وهي بام�س احلاجة 
هلل ، فم��ن ي�سمن ان القيمة ال�رشائية للراتب االن او 
الراتب التقاعدي الحق��ا �ستكون نف�سها بعد �سنتني 
او اكر وقد يع��ود الراتب لي�ساوي ثمن طبقة بي�س 
كم��ا يف �سنوات الت�سعينات ..ويت�ساءل رم�سان عن 
�سب��ب ا�ستثناء الق�س��اة والرئا�سات الثاث والنواب 
من التخفي�س بينما ي�سمل به اال�ساتذة اجلامعيون 
رغ��م ان عددهم اليزي��د عل��ى 4-5 االف اكادميي 
فه��ل يحل ذل��ك م�سكلة العج��ز امل��ايل بينما يكمن 
احل��ل يف تقلي�س الك��وادر الفائ�س��ة يف الرئا�سات 
الوهمي��ة  الت�سغيلي��ة  والنفق��ات  احلماي��ة  واع��داد 
و�سيط��رة  امل��زري  الكم��ارك  وو�س��ع  ومعاجل��ة 
االحزاب على املواينء و�سيطرات الكمارك ، مطالبا 
ذوي ال�س��ان مب�سارح��ة ال�سع��ب و���رشح الو�س��ع 
االقت�س��ادي والع�سك��ري بعي��دا ع��ن حر�سهم على 

اال�ستحقاقات االنتخابية …

    
 

اك��دت حمكمة حتقيق الر�سافة ت�سجيل اأك��ر من 30 حالة ل�رشقة 
احلقائ��ب الن�سائي��ة يف �س��ارع فل�سط��ني ببغ��داد موؤخ��راً، مبين��ة 
اأن املتهم��ني به��ا هم م��ن ارباب ال�سواب��ق، لكنها اف��ادت بوقوف 
ع�ساب��ات منظم��ة وراء عمليات ال�سطو على املن��ازل. وفيما ا�سار 
ق�س��اة املحكم��ة اإىل القب���س عل��ى جمموع��ة تّدعي ب��اأن اأفرادها 
موظفون يف اإحدى دوائر الدولة ولهم تاأثر يف ملف القرو�س، دعوا 
اجلهات االمني��ة اإىل تعزيز تواجدها يف املناطق املكتظة ملتابعة 
اي حتركات مريبة للن�سالني. وقال قا�سي حتقيق الر�سافة مهدي 
عب��ود  اإن "�سارع فل�سطني يعد من املناطق املهمة يف بغداد ويقع 
�سم��ن اخت�سا���س حمكمتن��ا". وتاب��ع عب��ود اأن "مكت��ب حتقي��ق 
ق�سائي ج��رى ا�ستحداثه قبل نحو عام جنح يف م�ساعفة معدالت 
احل�س��م لق�ساي��ا �س��ارع فل�سط��ني بعد �سحبه��ا جميعها م��ن مركز 
ال�رشط��ة". ولفت اإىل "ت�سجيل العديد من اجلرائم �سمن هذا القاطع 
اهمها �رشق��ة احلقائب الن�سائي��ة نظراً لكرة اال�س��واق التجارية". 
واأ�س��ار قا�سي حتقيق الر�سافة اإىل "الن�ساء يح�رشن اإىل املحكمة 
لغر���س ال�سكوى عن فقدان وثائقه��ن الر�سمية لكن بعد التعمق يف 
التحقي��ق يتبني اأنه��ن تعر�س��ن اإىل �رشقة حقائبه��ن يف ال�سوق". 
وحتدث عب��ود عن "مفاحتة املحكمة وملرات ع��دة وزارة الداخلية 
ملتابعة جرائم �رشقة احلقائب والتو�سية بتعزيز اجلهد االمني يف 
منطقة �س��ارع فل�سطني ومل ترد لنا اجابة حتى االآن". وفيما انتقد 
"ا�ستمرار انت�سار اجلرمية بالتزامن مع االنت�سار املكثف لدوريات 
النجدة"، راأى اأن "مركز �رشطة واحدا ال يكفي لتغطية جميع انواع 
ه��ذه الرقع��ة اجلغرافي��ة". ونوه القا�س��ي عب��ود اإىل اأن "املحكمة 
تلق��ت اإخبارات عن �رشقات متفرقة ملحاالت جتارية ودور �سكنية 
وباأ�سالي��ب بع�سه��ا ملتوية كاأن ترتدي الع�ساب��ة زي قوات امنية 
وتدخ��ل اإىل ال��دور بذريع��ة التفتي�س وث��م يقومون بنه��ب االموال 
وامل�سوغ��ات الذهبي��ة". وم�س��ى عب��ود اإىل اأن "اجله��د التحقيقي 

اأف�س��ى اإىل القب���س على العديد م��ن ع�سابات ال�سطو 
الق��وات  م��ع  التن�سي��ق  نتيج��ة 

االمنية". 

ب��دوره اف��اد قا�سي حتقي��ق الر�ساف��ة الث��اين عاء عب��د اهلل باأن 
"جرائم ال�سكوك بدون ر�سيد تاأخذ حيزاً من عملنا بالنظر لوجود 
اأك��ر من م���رشف يف �سارع فل�سط��ني". وتابع عب��د اهلل يف تعليق 
اإىل ال�سحيف��ة، اأن "جرائ��م اأخ��رى ت�سهده��ا املنطق��ة واغلبها من 
اجلنح كاالحتي��ال وامل�ساجرات والتهديد واأننا نتعامل معها وفقًا 
للقانون ويت��م اتخاذ االجراءات بحق املتهم��ني مبا�رشة". ويوؤ�رش 
القا�س��ي عب��د اهلل "وج��ود بع�س اجلرائ��م احلا�سلة ب��ني اال�سول 
الف��روع، وكان احده��ا يتعلق بقتل عم البن اخي��ه واإ�سابة �سقيقه 
ب�سبب خاف عل��ى اأرث". وفيما ذكر اأن "دعاوى معرو�سة امامنا 
عن تزوير الوثائق الدرا�سية"، اأكد "عودة جرائم الن�سب عن عمات 
اجنبي��ة واأخ��ذت باالنت�سار مرة اخ��رى بعد انح�ساره��ا". واأو�سح 
اأن "اح��دى ال�سحاي��ا �سيدة يتجاوز عمره��ا 70 عامًا مت االحتيال 
عليه��ا مببلغ 16 مليون دين��ار عراقي، واأخرى ب�12 مليون دينار، 
وثالث��ة ب��� 5 اآالف دوالر". واأ�ستط��رد قا�سي حتقي��ق الر�سافة اأن 
"اجلرمية تتم على دفعات يتوزع افراد الع�سابة على اأدوار"، مبينًا 
اأن "احدهم يدخل على �سحية بزي خليجي وي�ساأل عن وجود فقراء 

يف احلي بحجة م�ساعدتهم".
وزاد "اثن��اء احلديث ياأت��ي �سخ�س اخر بحج��ة اأن لديه عملة يريد 
ت�رشيفها باقل من �سعرها احلقيقي كونه مقبًا على �سفر وبالتايل 
تق��ع املراأة �سحية لهذه احليلة فاأنه��ا تقوم بت�رشيف العملة وهي 
باال�سا�س منتهي��ة ال�ساحية لغر�س م�ساعدة الفقراء الذين يبحث 
عنه��م مرتدي الزي اخلليج��ي". ويتفق عبد اهلل م��ع القا�سي عبود 
ب��اأن "ظاهرة �رشقة احلقائب من �س��ارع فل�سطني تاأتي يف املرتبة 
االوىل م��ن اجلرائم حيث �سجل��ت املحكمة خال العام احلايل اكر 
من 31 حالة بوا�سطة دراجات نارية اأو �سيارة م�رشعة". وتابع اأن 
اأن  "القوات االمنية القت يف مرات عدة القب�س على متهمني بعد 

ا�ستنج��دت ال�سحية باملفرزة املوجودة بقربها، 
وتبني اأن املتهمني هم من 

ارب��اب ال�سوابق وال ينتمون اإىل ع�سابات منظمة واأن املبالغ التي 
ي�رشقونه��ا م��ن احلقائب ه��ي قليلة تكفي فق��ط للتب�س��ع". واأورد 
القا�سي عبد اهلل اأن "الكامرات املوجودة يف ال�سارع �ساعدتنا يف 
التو�س��ل اإىل العديد م��ن املجرمني"، الفت��ًا اإىل ان "قاطع �سارعي 
فل�سطني والقناة ي�سجان يوميًا نحو 15 اخباراً عن جرائم خمتلفة 
االأنواع". و�سدد على اأن "تعاون املحاكم مع اجلهات االمنية ي�سر 
بنحو جيد اإال اأنه يتطلب بذل املزيد من اجلهود ملواجهة اجلرائم". 
وم��ن اجلرائم الغريبة التي �سجلتها املحكمة، يقول عبد اهلل "ايهام 
امل�ستك��ي بوج��ود م���رشوع جت��اري ويكت�س��ف بع��د ذلك اأن��ه وقع 
�سحية جرمية ن�سب واحتيال". اأما بخ�سو�س جرائم ال�سطو، افاد 
باأنن��ا "ن�سجل حالت��ني يف اال�سبوع تنفذه��ا يف الغالب ع�سابات 
متخ�س�س��ة ج��رى القب�س عل��ى البع�س منه��ا"، فيما اأك��د "ندرة 

ت�سجيل �رشقات لل�سيارات يف �سارع فل�سطني".
واأك��د اأن "جرائ��م التهديد الع�سائري بداأت تاأخ��ذ منحى ت�ساعدي، 
فيق��وم بع�س االفراد املنتم��ني اإىل قبلية معين��ة باطاق عيارات 
ناري��ة على بيت ال�سحية حتت غطاء م��ا يعرف ب�]الدَكة[ الجباره 

على الف�سل الع�سائري وا�سبابها يف الغالب مالية".
ويف اط��ار اجلرائ��م امل�سّجل��ة، ذك��ر قا�س��ي حتقي��ق الر�ساف��ة اأن 
"�سحي��ة حرك دع��وى بحق ا�سخا���س زعموا اأنه��م موظفون يف 
وزارة العم��ل وال�سوؤون االجتماعي��ة وطلبوا منه ر�سوة لقاء ت�سهيل 

معاملته باحل�سول على قر�س".
وا�س��اف اأن "امل�ستكي وبعد مراجعته اإىل الوزارة اأكت�سف حيلتهم، 

واأ�سهم��ت اجله��ود التحقيقي��ة يف التو�س��ل اإىل املتهمني والقي 
القب�س عليهم".
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ا�ستق��ر النفط عن��د ت�سوي��ة تعامات 
الي��وم الثاثاء، بالتزام��ن مع التوتر 
يف �سم��ال الع��راق اإىل جان��ب التوتر 
بني الوالي��ات املتحدة واإيران ب�ساأن 
االتف��اق الن��ووي، لكنه حاف��ظ على 
م�ستوي��ات قريب��ة م��ن اأعل��ى اإغاق 
يف 3 اأ�سابي��ع. وا�ستق��ر �سع��ر العقود 
االآجل��ة للخام االأمريك��ي "ناميك�س" 
ت�سليم نوفمرب عن��د م�ستوى 51.88 

دوالر للربميل.

ت�سوية  عند  الذهب  اأ�سعار  انخف�ست 
م�سجًا  الثاثاء،  اليوم  تعامات 
 4 ح��وايل  يف  يومية  خ�سائر  اأك��رب 
ال���دوالر  مكا�سب  بفعل  اأ���س��اب��ي��ع؛ 
وو�سط  االأمريكية،  االأ�سهم  و�سعود 
الفيدرايل  االحتياطي  �سيا�سة  ترقب 
من  اأن��ه  تقارير  وذك���رت  اجل��دي��دة. 
االأمريكي  الرئي�س  يختار  اأن  املقرر 
االحتياطي  ملجل�س  اجلديد  الرئي�س 
ال��ق��ادم،  نوفمرب   3 يف  ال��ف��ي��درايل 
مر�سحني   5 بني  من  �سيختار  واأن��ه 
الرئي�سة  يلني"  "جانيت  بينهم  من 
انتهاء  واملقرر  لاحتياطي  احلالية 
املقبل.  ف��رباي��ر  يف  والي��ت��ه��ا  ف��رتة 
للمعدن  االآجلة  العقود  �سعر  وهبط 
م�ستوى  عند  دي�سمرب  ت�سليم  االأ�سفر 
م�سجًا  لاأوقية،  دوالر   1286.3
وهو   ،1.3% بنحو  تقدر  خ�سائر 
اأدنى م�ستوى منذ 9 اأكتوبر اجلاري.

االأوروب��ي��ة  االأ�سهم  م��وؤ���رشات  اأنهت 
عقب  ت��راج��ع،  على  ام�س  تعامات 
اأ�سهم  وهبوط  اقت�سادية،  بيانات 

قطاع الرعاية ال�سحية.
ي�����س��ي��ط��ر على  ال���رتق���ب  والي������زال 
االأزمة  تطورات  ب�ساأن  امل�ستثمرين 
واإ�سبانيا،  "كاتالونيا"  اإقليم  بني 
منحتها  ال��ت��ي  امل��ه��ل��ة  ق���رب  م��ع 
يوم  االإقليم  لقادة  مدريد  حكومة 
اخلمي�س الإعان املوقف النهائي من 

اال�ستقال.

المناطق التجارية.. استهداف ممنهج لتعطيل حركة األسواق

التأمينات االجتماعية...

تشريع منقوص عاجز عن معالجة أسباب البطالة

قانون ) التاأمينات االجتماعية 
( الذي �صوت عليه جمل�س 

الوزراء موؤخرا وينتظر املثول 
على طاولة جمل�س النواب 

للت�صويت عليه ..والذي اأثار 
العديد من ردود االفعال ال�صلبية 

لدى املواطنني واملخت�صني 
اي�صا قبل اأن ي�صبح واقعا 

معا�صا. وللتعريف مب�صروع 
قانون التاأمينات االجتماعية ، 
اعلن املكتب االعالمي لرئي�س 

الوزراء يف بيان له ان احلكومة 
ت�صعى لتطوير االقت�صاد 

العراقي وا�صالح منظومة 
موارد الدولة واعادة هيكلة 

القطاعات االقت�صادية

بغداد- متابعة

متابعة

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


