
املالية،  لل�ش�ؤون  ال����زراء  رئي�س  م�شت�شار  ك�شف 
نفاد  احتمال  من  ال��دويل،  النقد  �شندوق  حتذير  عن 
اأربع �شن�ات، واقر باأن �شندوق  التقاعد بعد  �شندوق 
من  م�ج�داته  انخف�شت  اأن  بعد  يتاآكل،  بداأ  التقاعد 
 ، دينار،  ترلي�نات   8 نح�  اإىل  دينار  ترلي�نات   10
مبينًا اأن عدد املتقاعدين يرتفع نح� 50 الف متقاعد 
�شن�يًا، واأن 10 االف منهم فقط يحال�ن على التقاعد 

ب�شكل طبيعي بعد اأن ُيتم�ن خدمتهم.
الن�ب،  جمل�س  يف  املالية  اللجنة  اأعلنت  حني  ويف 
اقرتاحها تقليل �شن التقاعد من 50 اىل 45 �شنة وذلك 

ب�رشاء مدة اخلدمة املتبقية من قبل امل�ظف.
ان مقرتح تقلي�س  االقت�شاد واال�شتثمار،  اأكدت جلنة 
مايزال  اخلدمة،  �رشاء  مقابل  للم�ظفني  التقاعد  �شن 
ت�ش�ت  مل  التي  املعنية  اللجان  بعهدة  النقا�س  قيد 

عليه بعد.

مظهر  املالية  لل�ش�ؤون  ال�زراء  رئي�س  م�شت�شار  وقال 
 " اإن  )اجل���رن��ال(  اأجرتها  مقابلة  يف  �شالح،  حممد 
مقرتح �رشاء اخلدمة التقاعدية، مل يكن �شمن م�رشوع 
الذي  امل�حد،  التقاعد  لقان�ن  الثاين  التعديل  قان�ن 
الن�اب"، معلقًا باأن  اإىل جمل�س  ال�زراء  اأر�شله جمل�س 
"املقرتح جيد اإذا ما جنح يف تقليل اأعداد امل�ظفني ما 
يقل�س النفقات التي تثقل امل�ازنة املالية العامة، كما 
بالتقاعد  يرغب  ممن  البع�س  لتطلعات  تلبية  يعد  اأنه 
لكنه مل ي�شل اإىل �شن التقاعد، فيق�م بدفع الت�قيفات 

التقاعدية للمدة املتبقية وي�شبح متقاعداً".
حتقق  ما  اذا  امل�شت�فاة  "املبالغ  اأن  �شالح  واأ�شاف 
يتاآكل،  ب��داأ  ال��ذي  التقاعد  �شندوق  �شتدعم  املقرتح 
10 ترلي�نات دينار  اأن انخف�شت م�ج�داته من  بعد 
اإىل نح� 8 ترلي�نات دينار، لدرجة اأن �شندوق النقد 
بعد  التقاعد  �شندوق  نفاد  احتمال  من  حذر  ال��دويل، 

اأربع �شن�ات".
وبني امل�شت�شار املايل لرئي�س ال�زراء، اأن "الت�قيفات 
عدد  لكن  �شن�يًا،  دينار  برتلي�ين  تقدر  التقاعدية 
الف   50 نح�  يرتفع  املتقاعدين 
م��ت��ق��اع��د 

التقاعد  على  يحال�ن  فقط  منهم  االف   10 �شن�يًا، 
نح�  بينما  خدمتهم،  يتم�ن  اأن  بعد  طبيعي  ب�شكل 
واجلرحى  ال�شهداء  من  هم  �شن�يا  متقاعد  الف   40
التي  الظروف  من  ذلك  وغري  ال�شيا�شيني  وال�شجناء 

حتيط ببالدنا".
ووافق جمل�س ال�زراء، يف )19 ني�شان 2016(، على 
م�رشوع قان�ن التعديل الثاين لقان�ن التقاعد امل�حد 

رقم )9( ل�شنة 2014، واأحاله اىل جمل�س الن�اب.
يف  البجاري،  ن�ر  اللجنة  رئي�س  نائبة  قالت  بدورها 
اعدت  النيابية  املالية  "اللجنة  اإن  �شحفي،  ت�رشيح 
 45  50- اىل  التقاعد  �شن  بتقليل  يق�شي  مقرتحًا 

�شنة، وذلك ب�رشاء مدة اخلدمة املتبقية من امل�ظف".
التعديالت  اطار  يف  مايزال  "املقرتح  ان  واو�شحت 
املقرتح�ة لقان�ن التقاعد العام، لكن مل يتم الت�ش�يت 

عليه داخل اللجان املعني�ة بعد".
التقاعد،  على  االحالة  �شن  "تخفي�س  ان  وا�شافت 
يزال  ال  امل�ظف  خدمة  من  املتبقية  امل��دة  و���رشاء 
مقرتحًا قيد النقا�س للت��شل اىل �شيغة مقب�لة حتظى 
باجماع اللجان املعني�ة قبل �شياغته كتعديل جديد 

لقان�ن التقاعد امل�حد".
الربملان  اقره  الذي  "التعديل  اأن  اإىل  ولفتت 
 2015 عام  خالل 

على قان�ن التقاعد امل�حد والذي مينح امل�ظف ممن 
اأنهى خدمة 15 �شنة حق التقاعد، مل يطبق".

خدمة  لديهن  ممن  االن��اث  "امل�ظفات  ان  وتابعت 
15 �شنة، كّن ُيحْلَن على التقاعد لدى اجنابهّن ثالثة 
،الن  الفقرة  ه��ذه  اع��ادة  "متت  ان��ه  مبينة  اأطفال"، 
امل�ظف املتبقية من �شقف خدمته يف ال�ظيفة �شنتان 
او 3 �شن�ات، ميكنه �رشاء املتبقي عن الت�قفات لتلك 

االأع�ام ليحال على التقاعد".
من جهتها ذكرت ع�ش� اللجنة املالية النيابية حما�شن 
لقان�ن  "بالن�شبة  اأنه  �شحفي،  ت�رشيح  يف  حمدون، 
التقاعد امل�حد فاإنه حتى االن مل يتم الت�ش�يت عليه، 
الهيئة  مع  املالية  اللجنة  قبل  من  درا�شة  هناك  لكن 
العامة للتقاعد متثلت بتقدمي عدة مقرتحات"، مبينة 
اأن "من هذه املقرتحات تقليل �شن�ات التقاعد من 50 
اىل 45 �شنة مع �رشاء املدة املتبقية من قبل امل�ظف، 
12 عاما ممكن  وكذلك امل�ظفني الذين لديهم خدمة 
من   25% قيمة  دف��ع  او  املتبقية  خدمتهم  ���رشاء 

الرواتب التقاعدية ملدة ثالث �شن�ات".
يتم  مل  امل��ق��رتح��ات  "هذه  اأن  ح��م��دون،  واأ���ش��اف��ت 
االآن،  حتى  املالية  اللجنة  داخ��ل  عليها  الت�ش�يت 
"بعد  انه  اىل  م�شرية  اخرى"،  اجتماعات  لدينا  الن 
اللجنة  داخل  القرار  �شنتخذ  امل�ازنة  على  الت�ش�يت 
الن�اب  ثم تعر�س على  ب�شاأن هذه املقرتحات ومن 

من اجل امل�افقة عليها".
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بغداد تحتضن معرضًا تجاريًا 
للتعاون االسالمي 

تعق��د وزارة التخطيط والتعاون االمنائ��ي امل�ؤمتر العلمي االول للتنمية 
امل�شتدامة الي�م اخلمي�س.

وذك��ر بيان لل�زارة ان "امل�ؤمت��ر �شيعقد حتت �شعار/الع��راق 2030 ... 
امل�شتقب��ل ال��ذي ن�شب� اإليه / بح�ش�ر وزي��ر التخطيط وعدد من ال�زراء 
والن���اب وامل�شت�شاري��ن وممثل��ي القط��اع اخلا�س ومنظم��ات املجتمع 
امل��دين واأ�شات��ذة اجلامع��ات واخل��رباء والباحث��ني وممثل��ي املنظمات 
الدولي��ة العامل��ة يف الع��راق ووكالء ال���زارات واملحافظ��ني وروؤ�ش��اء 

جمال�س املحافظات".
وا�ش��اف ان "امل�ؤمتر �شيعق��د يف ال�شاعة التا�شع��ة والن�شف من �شباح 

الي�م اخلمي�س يف فندق املن�ش�ر ميليا ببغداد".

بحث��ت وزيرة االعم��ار واال�شكان والبلديات العام��ة اآن نافع او�شي، مع 
ال�شف��ري الروم��اين يف العراق الك�ب برادا، تعزي��ز التعاون امل�شرتك بني 

البلدين يف املجال العمراين والبنى التحتية.
ونق��ل بي��ان لل�زارة عن او�شي ق�لها خالل اللق��اء ان "املرحلة القادمة 
تتطل��ب تعاون جميع اجله��ات خا�شة يف جمال اع��ادة اعمار املناطق 

املحررة من �شيطرة ع�شابات داع�س االرهابية".
وبين��ت اأو�شي "احلاج��ة اىل الدعم ال��دويل يف املجال العم��راين وتنفيذ 
امل�شاري��ع اال�شرتاتيجي��ة والت��ي ه��ي عل��ى متا���س مبا���رش م��ع حي��اة 
امل�اطن��ني كم�شاري��ع املاء واملجاري وا�شتكم��ال املت�قف منها والتي 

يتطلب تنفيذها خربات كبرية يف هذا املجال".

اأعلن��ت ال�رشك��ة العام��ة للمنت�ج��ات الغذائي��ة اح��دى ���رشكات وزارة 
ال�شناعة واملعادن ت�قيعها عقد م�شاركة مع احدى ال�رشكات االماراتية 

لتط�ير انتاجها من املنظفات ال�شائلة وال�شلبة.
ونقل بيان ل�زارة ال�شناعة واملعادن عن املدير العام ل�رشكة املنتجات 
الغذائي��ة حمم��د جبار الدلفي ق�له، ان عق��د امل�شاركة دخل حيز التنفيذ 
وم��ن املت�قع ان يك���ن له االثر البال��غ يف تط�ير وتن�ي��ع االنتاج من 
املنظف��ات ال�شائل��ة وال�شلب��ة بعب���ات وا�ش��كال متن�ع��ة تالئ��م اذواق 

امل�شتهلكني وتناف�س بق�ة مام�ج�د يف اال�ش�اق املحلية .
وا�ش��اف ان "ال�رشك��ة حققت تط�را ايجابيا يف جم��ال الت�ش�يق بعد ان 
ا�شبح امل�اطن يعي ان املنتج املحلي يراعي معايري اجل�دة وامل�ا�شفة 

يف االنتاج وخا�شع للرقابة وال�شيطرة الن�عية".

 وقع��ت وزارة التج��ارة م��ع املرك��ز اال�شالم��ي لتنمية التج��ارة مذكرة 
القام��ة املعر���س التجاري ال�شاد���س ع�رش للدول االع�ش��اء يف منظمة 
التع��اون اال�شالم��ي املزمع اقامته اوائل �شهر ني�ش��ان من العام القادم 

وعلى مدى خم�شة ايام .
وقال بيان لل�زارة، ان" املذكرة وقعت خالل االجتماع التن�شيقي الثاين 
للمعر���س ال��ذي مت يف ق�رش امل�ؤمت��رات مبدينة ا�شطنب���ل على هام�س 
الدورة الثانية والثالثني للجنة الدائمة للتعاون االقت�شادي والتجاري 

للدول االع�شاء يف منظمة التعاون اال�شالمي الك�م�شيك 
ووق��ع املذك��رة ع��ن اجلان��ب العراق��ي املدي��ر الع��ام لل�رشك��ة العام��ة 
للمعار���س واخلدم��ات التجارية يف وزارة التج��ارة ها�شم حممد حامت 
ووقعه��ا عن املرك��ز اال�شالمي لتنمي��ة التجارة احل�ش��ن احزاين املدير 

العام للمركز.

تعت��زم منظم��ة البل��دان امل�ش��درة للب��رتول )اأوب��ك( 
مناق�ش��ة خف���س اإنتاج النف��ط ب�اقع اأربع��ة اإىل 4.5 
يف املئ��ة جلمي��ع اأع�شائها م��ا عدا ليبي��ا ونيجرييا 
االأ�شب���ع املقب��ل لك��ن جن��اح االتف��اق يت�ق��ف على 
م�افقة الع��راق واإيران اللذين من امل�شتبعد اأن مينحا 

دعمهما الكامل لالتفاق.
ونقل��ت رويرتز، عن ثالث��ة م�شادر باأوب��ك ق�لها اإن 
اجتم��اع خرباء املنظم��ة يف فيينا قرر الي�م الثالثاء 
الت��شي��ة باأن يناق�س االجتماع ال���زاري الذي يعقد 
يف 30 ت�رشي��ن الث��اين مقرتح��ا جزائري��ا بخف���س 

االإنتاج بهذه الن�شبة.

وم��ن �شاأن هذا اخلف�س اأن يقل���س اإنتاج اأوبك باأكرث 
م��ن 1.2 ملي�ن برميل ي�ميا وفقا حل�شابات رويرتز 
ا�شتن��ادا اإىل اإنتاج املنظم��ة يف اأكت�بر ت�رشين االأول 

وباجتاه احلد االأق�شى لت�قعات ال�ش�ق.
لك��ن امل�شادر قال��ت اأي�شا اإن ممثلي اإي��ران والعراق 
واإندوني�شي��ا اأب��دوا حتفظات خ��الل املحادثات التي 
ا�شتم��رت 11 �شاع��ة ب�ش��اأن م�شت���ى م�شاركتهم يف 
االتفاق الذي �شيك�ن اأول اتفاق للمنظمة منذ 2008 

على كبح االإمدادات.
ويف اأيل�ل اتفقت املنظمة على تقلي�س االإنتاج اإىل ما 
يرتاوح بني 32.5 ملي���ن و33 ملي�ن برميل ي�ميا 
يف م�شع��ى لدعم االأ�شع��ار مقارنة مع اأحدث تقديرات 

اأوبك لالإنتاج عند 33.64 ملي�ن برميل ي�ميا.

وي�اجه اتفاق اأوبك انتكا�شات حمتملة ب�شبب مطالبة 
الع��راق باإعفائه م��ن اأي قي�د لالإنت��اج ورغبة اإيران 
يف زي��ادة اإمداداته��ا بعد ت���رشر اإنتاجه��ا من جراء 
العق�ب��ات. وق��ال وزير اخلارجي��ة العراق��ي اإبراهيم 
اجلعف��ري يف ب�داب�شت ي�م الثالث��اء اإنه ينبغي على 
اأوب��ك اأن ت�شمح لبالده باال�شتم��رار يف رفع اإنتاجها 

من دون قي�د.
وطالبت اإيران والع��راق ب�رشوط معينة للم�شاركة يف 
االتفاق وفقا ملا ذكرته م�شادر غري خم�لة باحلديث 
علنا نظرا لعقد اجتماع اخلرباء خلف االأب�اب املغلقة.
وقالت امل�ش��ادر اإن ال�شع�دية وحلفاءها اخلليجيني 
اأ�ش��اروا اإىل ا�شتعدادهم خلف�س اإنتاجهم بنح� ملي�ن 
برمي��ل ي�ميا. وذكرت م�ش��ادر يف اأوبك اأنه مب�جب 

املق��رتح اجلزائري فاإن جميع ال��دول االأع�شاء ماعدا 
نيجريي��ا وليبي��ا �شتخف���س اإنتاجها النفط��ي ب�اقع 
اأربع��ة اإىل 4.5 باملئ��ة عن تقدي��رات اأوبك الإنتاجهم 
يف اأكت�بر ت�رشي��ن االأول بهدف ال��ش�ل اإىل االإنتاج 
االإجمايل امل�شتهدف عند 32.5 ملي�ن برميل ي�ميا.
واأ�ش��ارت امل�ش��ادر اإىل اأن ه��ذا يعن��ي اأن ال�شع�دي��ة 
وحده��ا ق��د تخف���س اإنتاجه��ا مب��ا ي�ش��ل اإىل 500 
األ��ف برمي��ل ي�مي��ا. وت�شتند تقدي��رات اأوب��ك اإىل ما 
يع��رف با�شم "امل�ش��ادر الثان�ية" والت��ي تقل عادة 
عن التقديرات التي تقدمه��ا الدول االأع�شاء للمنظمة 
مبا���رشة. وقال مندوب كبري لدى اأوبك اإن رو�شيا غري 
الع�ش��� يف املنظمة مازالت غ��ري م�افقة على خف�س 

االإنتاج لكنها ت�ؤيد التثبيت.

اأعلن حماف��ظ بغداد علي التميم��ي، اأن العا�شمة اأجنزت 
819 م�رشوع��ًا عن طريق املناقالت، وحتتاج اإىل بناء 
م��ن 2500 اإىل 3000 مدر�ش��ة، م�ش��ريا اإىل اأن خط��ة 
املحافظ��ة اخلم�شي��ة الفعلي��ة للنه����س ب�اق��ع اأطراف 
ومناط��ق بغ��داد مل تبداأ حت��ى االن.  وق��ال التميمي يف 
ت�رشي��ح �شحف��ي، اإن "خط��ة حمافظة بغ��داد اخلم�شية 
الفعلية للنه��س ب�اقع مناطق االأطراف وواقع حمافظة 

بغ��داد مل تب��داأ حت��ى االن ب�شبب عدم وج���د اأية م�ازنة 
ل��دى حمافظ��ة بغ��داد"، م�ش��رياً اإىل اأن "امل�شاري��ع التي 
قام��ت به��ا املحافظ��ة وه��ي باملئ��ات هي عب��ارة عن 
مناق��الت". واأ�شار التميمي اإىل اأن "ع��دم وج�د االأم�ال 
نتيج��ة التق�ش��ف وهب���ط اأ�شع��ار النف��ط ح��ال دون بدء 
املحافظ��ات مب�شاريعه��ا"، مبين��ًا اأن "هن��اك الع�رشات 
من امل�شاريع يف منطقة الكرغ�لية يف بغداد مل نبداأ بها 

لعدم وج�د م�ازنات فعلية وعدم وج�د اأم�ال كافية".
واأ�ش��اف التميم��ي، اأن "ال��دورة الت��ي �شبقتن��ي كان��ت 

م�ازنته��ا 4400 ملي��ار دين��ار ونح��ن مل نت�شل��م اأي��ة 
م�ازن��ة ب��ل عبارة ع��ن مناق��الت قمنا به��ا، ول�جاءنا 
مبل��غ 2 ترلي���ن دينار لقمنا بالكثري م��ن امل�شاريع يف 
مناطق ببغ��داد من �شمنه��ا منطقة الكرغ�لي��ة"، مبينًا 
"نحت��اج يف بغداد م��ن 2500 اإىل 3000 مدر�شة كي 
نق�شي على الدوام املزدوج". ولفت حمافظ بغداد اإىل اأن 
"حمافظة بغداد ومن دون اأم�ال وعن طريق املناقالت 
اأجن��زت 819 م�رشوعًا ولديه��ا االن 541 م�رشوعًا قيد 
االجن��از"، م��شح��ًا اأن "ه��ذه امل�شاريع ت�قف��ت ب�شبب 

ع��دم وج�د اأم���ال". واطلق��ت وزارة التخطيط والتعاون 
االمنائي��ة، يف �شهر اأيل�ل من عام 2013، خطة التنمية 
اخلم�شي��ة لالأع���ام -2013 2017، ويف ال�ق��ت الذي 
ا�شارت فيه اىل ف�شل بع�س القطاعات يف التط�ير �شمن 
اخلط��ة اخلم�شية ال�شابقة، اكدت ان حتقيق اهداف اخلطة 
اخلم�شي��ة املقبلة حتت��اج اىل 417 ترلي���ن دينار، بعد 
اأن �شه��دت الب��الد قبله��ا اطالق خط��ة التنمي��ة ال�طنية 
اخلم�شي��ة 2010 – 2014، يف �شه��ر اأي��ار م��ن ع��ام 

.2010

المقترح الجزائري مرهون بقبول العراق

أوبك توشك على خفض انتاجها 4.5% وبغداد تقود المتحفظين

محافظ بغداد: أنجزنا 819 مشروعًا ولدينا خطة خمسية

التخطيط تعقد مؤتمرًا للتنمية 
المستدامة اليوم الخميس

االعمار والبلديات تبحث التعاون 
العمراني مع رومانيا

شراكة بين شركة عامة وأخرى اماراتية 
لتطوير االنتاج

اسعار العمالت 
االجنبية بالدينار

130.2133 1,5543213,912539 1,2943151,651 303,1330.727
دينار اردنيدينار بحرينيدرهم إماراتيريال سعوديجنيه مصريتومان ايرانيجنية استرلينييورودوالر امريكي ليرة سوريةليرة لبنانية دينار كويتي 

بغداد- متابعة

بغداد - خاص

بغداد- خاص

بغداد- خاص

بغداد- خاص

اسطنبول- خاص


