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الثالثاء

اقتصاديات العراق وسط تأكيدات حكومية ورفض نيابي

ال تخفيض في رواتب الموظفين وإلغاء الرواتب التقاعدية 
الجامعية الخاصة يثير موجة من االعتراضات

 
عن  حتدثت  التي  االنباء  العراقية،  احلكومة  نفت   
اأن  البالد، م�شددة على  خف�ض رواتب املوظفني يف 
فيما  اخلا�شة  الدرجات  ذوي  فقط  ي�شمل  اخلف�ض 
طالب نواب باعادة النظر بخطوة الغاء فقرة الرواتب 
يف  اجلامعية  اخلدمة  مبوظفي  اخلا�شة  التقاعدية 

قانون التقاعد املوحد.
يف  احلديثي  �شعد  احلكومة  با�شم  املتحدث  وق��ال 
ايجاز �شحفي بثه التلفزيون الر�شمي، "ال �شحة على 
البع�ض  قبل  ترويجه من  يتم  او  ي�شاع  االطالق ملا 

حول اإقدام احلكومة على تخفي�ض الرواتب".
ذوي  اال  الي�شمل  "التخفي�ض  اأن  احلديثي  واأ�شاف 
ال��درج��ات اخل��ا���ش��ة وم��وظ��ف��ي ال��درج��ت��ني االوىل 
والثانية ح�رصاً، اما بقية املوظفني فلن ي�شملوا باي 

تخفي�ض".
تفيد  اأنباء  ن�رصت  قد  حملية  اإع��الم  و�شائل  وكانت 
املوظفني  روات��ب  بخف�ض  احلكومة  بقيام 
مل����واج����ه����ة االأزم��������ة 

اأزم��ة  من  العراق  وي�شكو  البالد.  يف  االقت�شادية 
مالية ناجمة عن انخفا�ض اأ�شعار النفط بن�شبة 65 
نفقات  زيادة  عن  ف�شال   2014 عام  منذ  املئة  يف 
احلرب على تنظيم داع�ض. ويعتمد العراق على اأموال 
بيع النفط لتمويل ما ي�شل اإىل 95 يف املئة لتمويل 

نفقات الدولة.
النيابية  النائب عن جبهة اال�شالح  من جانبه دعا 
عبد ال�شالم املالكي، جمل�ض النواب اىل اعادة النظر 
اخلا�شة  التقاعدية  ال��روات��ب  فقرة  الغاء  بخطوة 
مبوظفي اخلدمة اجلامعية يف قانون التقاعد املوحد.
ميثلون  الذين  االأ�شاتذة   �رصيحة  ان  املالكي  وقال 
تعر�شوا  البلد،  يف  احليوية  والكفاءات  الطاقات 
للهرب  منهم  الكثري  اج��رت  ج��دا  �شعبة  لظروف 
خارج العراق، مما ا�شتوجب توفري االجواء املنا�شبة 

لهم امنيا واقت�شاديا للعودة وخدمة بلدهم”.
وا�شاف ان “الرملان ويف خطوة غريبة وم�شتغربة 
وخالل القراءة االوىل للتعديل االول لقانون التقاعد 
من   35 امل��ادة  من  اخلام�شة  الفقرة  الغى  املوحد، 
التقاعدي  ال��رات��ب  يكون  ب��ان  واخلا�شة  القانون 
راتبهم  م��ن   80% ي��ع��ادل  اجلامعيني  لال�شاتذة 
اجلديد  “التعديل  ان  مبينا  الكلي”، 
و����ش���م���ن م���ق���رح 

تقاعد  يجعل  اجلامعية  اخلدمة  قانون  يف  احلكومة 
هو  ما  ن�شف  اىل  �شينخف�ض  اجلامعيني  اال�شتاذة 
عليه االن”. واو�شح ان “م�شرية اال�شالح واحلديث 
على  يركز  ك��ان  والتكنوقراط  الكفاءات  دع��م  عن 
اجلامعيني،  اال�شتاذة  ومنها  الوطنية  اخلرات  دعم 
بالتايل فان هذا االجراء هو و�شيلة جلعل الكفاءات 
او  �شيجعلنا نعمل بق�شد  البلد مما  للنفور من  تعود 
الكفاءات”.  جميع  من  البلد  تفريغ  على  ق�شد  دون 
“جبهة اال�شالح لن تقف مكتوفة  واكد املالكي ان 
االيدي جتاه هذا التخبط والعقوبات اجلماعية التي 

متار�شها احلكومة جتاه ال�شعب العراقي”.
اخلطوة  بهذه  النظر  “العادة  النواب  جمل�ض  ودعا 
املجحفة والعمل على ان�شاف تلك ال�رصيحة املهمة 
منتقدا  ا�شتقطاعها”،  ب��دل  تخ�شي�شاتهم  ودع��م 
ينهبون  الفا�شدين  ت��رك  على  احلكومة  “ا�رصار 
والنخب  الكفاءات  رزق  على  والتحرك  البلد  ثروات 
الوطنية والعلمية واملواطن الب�شيط بذريعة الر�شيد 
واال�شتثمار  االقت�شاد  جلنة  ع�شو  وكانت  والتق�شف”. 
تراجع  توقعت  قد  البجاري،  نورة  النائبة  الرملانية 
احلكومة عن قرار اإلغاء قانون اخلدمة اجلامعية، مبينة 
احلكومية  االأخطاء  عن  م�شوؤولني  غري  املواطنني  اأن 
لن  ال��ن��واب  "جمل�ض  اإن  البجاري  وق��ال��ت  ال�شابقة. 
متوقعة  اجلامعية"،  اخلدمة  قانون  اإلغاء  على  يوافق 
هذا  اإل��غ��اء  عن  احلكومة  "تراجع  اأن 
واأ�شافت  القرار". 

قانون  اإلغاء  ق��رار  �شتوقف  "احلكومة  اأن  البجاري، 
اخلدمة اجلامعية حتى واإن وفر لها كمية من املبالغ"، 
االأخطاء  عن  م�شوؤول  غري  "املواطن  اأن  اىل  م�شرية 
الذي  ال�شابق  احلكومي  االإنفاق  يف  ال�شابقة  احلكومية 

ات�شم بالتبذير".
ي�شار اإىل اأن الع�رصات من موظفي وزارة التعليم العايل 
تظاهروا، قبل عام من االن  و�شط بغداد، احتجاجا على 
�شلم الرواتب اجلديد، كما تظاهر الع�رصات من تدري�شيي 
اإج��راء  بعدم  للمطالبة  العا�شمة  و�شط  بغداد  جامعة 

تعديالت على قانون اخلدمة اجلامعية.
العلمي،  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  اأعلنت  وكانت 
اأعلنت الثالثاء )20 ت�رصين االأول 2015(، عن موافقة 
التدري�شيني  منح  على  العبادي  حيدر  ال��وزراء  رئي�ض 
خم�ش�شات خدمة جامعية ال تقل عن %50 من الراتب 
يف  التدري�شيني  غري  خم�ش�شات  ومعاجلة  اال�شمي، 
العلمي،  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  وقالت  الوزارة. 
وافق على  العبادي  الوزراء حيدر  رئي�ض  ان  يف حينها 
منح التدري�شيني خم�ش�شات خدمة جامعية ال تقل عن 
غري  خم�ش�شات  ومعاجلة  اال�شمي،  الراتب  من   50%
التدري�شيني يف الوزارة. وقال املتحدث با�شم الوزارةيف 
"تقديرا للكوادر التدري�شية يف  بيان ا�شدره حينها انه 
اجلامعات العراقية ومهمتها العلمية والوطنية يف بناء 
قدم  واملعرفة  بالعلم  امل�شلحني  اخلريجني  من  جيل 
وزير التعليم العايل والبحث العلمي ح�شني ال�شهر�شتاين 
مقرحا اإىل رئي�ض الوزراء ين�ض على منح خم�ش�شات 
اخلدمة اجلامعية للتدري�شيني مبا ال يقل عن %50 من 

الراتب اال�شمي".
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استراتيجية االستقرار في النظام 

المالي واإلصالح االقتصادي

المغرب يراهن على االستثمار

 في الطاقة البديلة
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تخفيض أجور التذاكر إلى عمان 
ودراسة فتح خطوط جديدة    

المالية تصدر سندات لدفع 5 ترليونات 
دينار مستحقات للمقاولين

 اأعلنت �شلطة الطريان املدين التابعة لوزارة النقل تخفي�ض اأ�شعار تذاكر 
اخلطوط اجلوية العراقية اإىل العا�شمة االأردنية عمان.

وقال مدير عام الطريان املدين �شامر كبة بح�شب بيان لوزارة النقل، انه 
"نتيجة الطلبات الكثرية واالإقبال الكبري ومراعاة لظروف امل�ش��افرين 
وجه وزير النقل بتخفي�ض اأ�ش��عار التذاكر اىل عمان،" مبينا اإن "ال�ش��عر 

احلايل اأ�شبح 410 دوالرات بعد اأن كان 500 دوالر".
وب��ني كب��ة اأن "�رصكة اخلط��وط اجلوي��ة العراقية تعكف عل��ى فتح عدة 
خطوط جوية جديدة لف�ش��ح املج��ال اأمام امل�ش��افر العراقي للتنقل بني 
عوا�شم العامل بعد االنتعا�ض الكبري الذي �شهدته ال�رصكة بف�شل اإجراءات 

التخفي�ض واالرتقاء باخلدمات التي تقدم للم�شافرين".

 اعل��ن رئي���ض جلن��ة النفط والغ��از يف جمل���ض حمافظ��ة الب�رصة علي �ش��داد 
الفار���ض ع��ن موافق��ة احلكوم��ة الياباني��ة عل��ى منح الع��راق قر�ش��ا بقيمة 
ملياري��ن و)100( مليون دوالر لتنفيذ جمموعة من امل�ش��اريع التاأهيلية يف 
م�ش��فاة الب�رصة النفطية، م�ش��ريا اىل ان ن�ش��بة الفائدة من ه��ذا القر�ض تبلغ 
%2 وت�شدد على مدة )40( عاما. وقال الفار�ض ان “هذه املبالغ �شتخ�ش�ض 
لتنفيذ جمموعة من امل�ش��اريع احليوية واال�ش��راتيجية يف م�ش��فاة الب�رصة 

كم�رصوع )هدرجة زيت الغاز( بطاقة )20( األف برميل يوميا
، ا�ش��افة اىل م�رصوع وحدة التك�ش��ري بالعامل امل�ش��اعد )FCC( الذي يعتر 
االكر من نوعه �شمن م�شاريع الت�شفية”، الفتا اىل ان "هذه امل�شاريع �شيتم 

االنهاء منها بحلول عام 2020".
وتاب��ع “ان هذه امل�ش��اريع تهدي��ف اىل تطوير امل�ش��فى املذكور والو�ش��ول 
ب��ه اىل انت��اج يومي يقدر ب�� )4500( طن من البنزين املح�ش��ن و)27000( 
برميل من زيت الوقود و)40000( برميل من زيت الغاز املهدرج الذي ينتج 
الأول مرة يف العراق وح�ش��ب املوا�ش��فات العاملية، ا�شافة اىل انتاج )500( 

طن من الغاز ال�شائل مما يعزز احلاجة الفعلية للبلد”.

قال امل�شت�ش��ار املايل لرئي�ض جمل�ض الوزراء حيدر العبادي،  اإن وزارة 
املالية �شت�ش��در �شندات لدفع خم�ش��ة تريليونات دينار من م�شتحقات 
املقاولني البالغة نحو �شبعة تريليونات و�شتة مليارات دينار على اأن 
ت�شدد املبلغ املتبقي ب�شندات اأخرى �رصيطة تغطيتها بقانون املوازنة 
للع��ام املقب��ل 2017، وفيما ا�ش��ار اىل اأنها �شت�ش��مل املزارعني ممن 
�شلموا حم�شولهم من احلبوب لوزارة التجارة ومل يت�شلموا م�شتحقاتهم 
للم��دة م��ن 2014 اإىل 2016، لف��ت اىل اأن الت�ش��ديد �ش��يكون بن�ش��بة 

١٠٠% للم�شاريع اال�شراتيجية و%50 لالأخرى.
وقال مظهر حممد �شالح اإن "م�شتحقات املقاولني غري املدفوعة تبلغ 
نحو �ش��بعة تريليونات و�ش��تة مليارات دينار لقاء ن�ش��ب اجناز مادي 
متفاوت��ة للم�ش��اريع املتعاقد عل��ى اإجنازها مع احلكوم��ة"، مبينا اأن 
"احلكومة اعتمدت اآلية معينة لت�ش��ديد تلك امل�شتحقات تت�شمن دفع 
١٠٠% للم�ش��اريع اال�ش��راتيجية، الت��ي تبل��غ ن�ش��بة اإجنازها ٨٠%  
فاأك��ر، يف ح��ني يتم دف��ع %50 لتلك الت��ي تقل ن�ش��بة اإجنازها عن 

."80%
واأ�ش��اف �شالح، اأن "امل�شتحقات �شت�شدد ب�شند حكومي ت�شدره وزارة 
املالية ويديره البنك املركزي العراقي باالإنابة عن احلكومة"، م�ش��ريا 
اإىل اأن "مدة ال�شند تبلغ ثالث �شنوات من تاريخ اإ�شداره بفائدة �شنوية 
قدره��ا 5%". وتاب��ع امل�شت�ش��ار امل��ايل لرئي�ض جمل�ض ال��وزراء، اأن 
"قيمة اإ�ش��دار ال�شندات تبلغ خم�ش��ة تريليونات دينار"، الفتًا اإىل اأن 
"باقي امل�ش��تحقات �شيتم ت�شديدها ب�ش��ندات اأخرى �رصيطة تغطيتها 

بقانون املوازنة لعام 2017 املقبل".
واكد �شالح، اأن "املزارعني ممن �شلموا حما�شيلهم من احلبوب لوزارة 
التجارة لالأعوام -2014 -2015 2016، ومل يت�شلموا م�شتحقاتهم، 
�شي�ش��ملون بتلك الت�ش��وية"، مو�ش��حا اأنه "باإمكان امل�شتفيد من ال�شند 
احلكوم��ي االحتف��اظ به اأو رهن��ه اأو نقل ملكيته، ف�ش��اًل عن خ�ش��مه 

وحتويله اإىل نقد �شائل حااًل لدى البنك املركزي اإذا ما رغب بذلك".
وكان جمل���ض ال��وزراء، واف��ق يف ال�)14 م��ن حزي��ران 2016(، على 
اإط��الق م�ش��تحقات املقاول��ني بن�ش��بة %50 من جممل م�ش��تحقاتهم 
كدفع��ة اأوىل، ورف��ع تقرير تنفيذ الف�ش��ل االأول م��ن املوازنة العامة ل� 

2016 جمل�ض النواب.

ا�شتعدادها  الفرن�شية،  }ماتيري{  �رصكة  اب��دت 
والبلديات  واال�شكان  االعمار  وزارة  مع  للتعاون 
�شكنية  وجممعات  اخلدمية  امل�شاريع  لتنفيذ 

با�شتخدام االيدي العاملة العراقية.
دارا  ال���وزارة  “وكيل  ان   ، ل��ل��وزارة،  بيان  وذك��ر 
يف  الفرن�شي  القن�شل  ا�شتقبل  ي��ارا  ر�شيد  ح�شن 
الفرن�شية  ماتيري  ل�رصكة  التنفيذي  واملدير  العراق 
املتخ�ش�شة يف بناء اجل�شور واملجمعات ال�شكنية 
لدوائر  العامني  امل��دراء  بح�شور  ال��وزارة،  مقر  يف 
ال��ط��رق واجل�����ش��ور وامل��ب��اين واال���ش��ك��ان واملركز 
الوطني لال�شت�شارات الهند�شية”. واأو�شح “مت اثناء 
اللقاء التباحث حول ا�شتعداد ال�رصكة امل�شاهمة يف 
وبناء  واجل�شور  بالطرق  اخلا�شة  امل�شاريع  تنفيذ 
املعتمدة  الطرق  احدث  وفق  ال�شكنية  املجمعات 

عامليا وباأ�شعار تناف�شية”.
واأ�شار الوكيل يارا، بح�شب البيان اإىل ان “ال�رصكات 

تنفيذها  خالل  من  جيدة  ب�شمعة  تتمتع  الفرن�شية 
تقدم  ان  ويجب  ال��ع��راق،  يف  العديدة  للم�شاريع 
للم�شاهمة  العراقية  ال�شوق  لدخول  لهم  الت�شهيالت 
املدير  بني  جانبه  من  العراق”.  اعمار  اع��ادة  يف 
للتعاون  ا�شتعداد  على  “انهم  لل�رصكة،  التنفيذي 
مع الوزارة اما ك�رصيك تنفيذي مع �رصكاتها او عن 
طريق جتهيز املواد االولية مع تقدمي �شمانات ملدة 
العاملة  االيدي  ا�شتخدام  عن  ف�شال  �شنوات  ع�رص 
ال�رصكة”.  تنفذها  التي  امل�شاريع  يف  العراقية 
اجتماعات  عقد  على  “االتفاق  اإىل  البيان  ولفت 
ال�رصكة  وا�شتعداد  الوزارة  ت�شكيالت  مع  م�شتقبلية 
لتقدمي عر�ض باإمكانياتهم واملوا�شفات املعتمدة 
املركز  قاعة  على  ال���وزارة  ملهند�شي  قبلهم  من 
الوطني لال�شت�شارات الهند�شية”. وتابع ان “املدير 
التنفيذي لل�رصكة قدم عر�شا تف�شيليا يو�شح اأهم 
يف  اجل�شور  من  ال�رصكة  تنفذها  التي  امل�شاريع 
وام  واالإ�شكندرية  والديوانية  النا�رصية  حمافظات 

ق�رص يف الب�رصة”.

 قالت املفو�شية االوروبية اإنها قدمت منحة جديدة 
تقدر ب�104 ماليني يورو مل�شاعدة املت�رصرين من 
املواجهات الع�شكرية بني القوات العراقية وتنظيم 

داع�ض.
وياأتي هذا يف وقت يزور مفو�ض االحتاد االوروبي 
خري�شتو�ض  االزمات  وادارة  االن�شانية  للم�شاعدات 
�شتيليانيد�ض العراق للمرة الثالثة وقد التقى رئي�ض 
ميولها  م�شاريع  وتفقد  العبادي  حيدر  ال���وزراء 

االحتاد االوروبي.
يوم  عقده  �شحفي  موؤمتر  يف  �شتيليانيد�ض  وقال 
ام�ض "قلت دائما ان العراق قد ي�شبح �شوريا اخرى، 
ان�شانية كرى اخرى على نطاق  اأي حالة طوارئ 

عاملي، لذا علينا الت�رصف".
التي  امل�شاعدات  من  ج��زء  التمويل  "هذا  وتابع 
مليون   194 بقيمة  االوروب���ي  االحت��اد  يقدمها 
التي خرج  الدولية  التعهدات  يورو"، وهو جزء من 

بها موؤمتر دعم العراق الذي عقد اال�شبوع اجلاري 
يف وا�شنطن.

وقال العبادي اإن بالده تتوقع دورا اكر من الدول 
املانحة "مع زيادة املناطق املحررة ومع النجاح 
خطرا  ي�شكل  ال��ذي  داع�ض  هزمية  يف  امل�شطرد 
مدينة  حترير  قرب  ومع  االخرى،  العامل  دول  على 

املو�شل".
الفئات  اجلديدة  امل�شاريع  ت�شاعد  ان  ويفر�ض 
والرعاية  الغذاء  توفري  خالل  من  �شعفا،  االك��ر 
ال�شحية واملياه وال�رصف ال�شحي ومواد النظافة 

ال�شخ�شية، بح�شب بيان للمفو�شية.
التحالف  قوات  مب�شاندة  العراقية  القوات  ومتكنت 
من ا�شتعادة ال�شيطرة على غالبية مناطق حمافظة 
االنبار لكن االآالف من �شكان هذه املناطق يعي�شون 

يف خميمات تعاين نق�شا كبريا يف اخلدمات.
اجلديد  الدعم  فان  املفو�شية  ذكرته  ما  وبح�شب 
القوات  ت�شتعد  والتي  املو�شل  ملدينة  �شيخ�ش�ض 

العراقية ال�شتعادتها بنهاية العام اجلاري.

اليابان تمنح العراق قرضا بقيمة ملياري دوالر 
لتطوير وتأهيل مصفاة البصرة النفطية

اسعار العمالت 
االجنبية بالدينار

127.8134 1,7263213,911500 1,3253161,668 303,1330.727
دينار اردنيدينار بحرينيدرهم إماراتيريال سعوديجنيه مصريتومان ايرانيجنية استرلينييورودوالر امريكي ليرة سوريةليرة لبنانية دينار كويتي 

شركة فرنسية تعتزم قيامها بمشاريع خدمية 
بأيادي عراقية

منحة أوروبية جديدة للعراق مع قرب انطالق 
معركة الموصل


