
 ماتز�ل �أزمة رو�تب موظفي �إقليم كرد�ستان تتفاقم يوما 
بعد يوم يف ظل تخبط وز�رة مالية �لإقليم حيث �أن ت�سع 
تت�سلم رو�تب موظفيها منها وز�ر�ت  ز�لت مل  وز�ر�ت ما 
�لد�خلية و�ل�سحة و�لكهرباء و�لعمل و�ل�سوؤون �لجتماعية 

و�لإعمار و�لبلديات و�لبي�سمركة يف �لقليم.
خلق  يوما  ع�رشين  من  لأكرث  �لرو�تب  دفع  تاأخري  و�ن   
�لطبقة  وهم  �ملوظفني  �رشيحة  لدى  �لإرب��اك  من  حالة 
�ىل �خلروج  �أم�س  يوم  بهم  �أدى  ما  بالإقليم،  �لأقل دخال 
لل�سو�رع مرة �أخرى للتظاهر و�إعالن �لإ�رش�ب عن �لدو�م 
�أعمالها  بوقف  �خلدمية  �ل��دو�ئ��ر  بع�س  ه��ددت  فيما   ،
�لتي  �ل�سليمانية  مبدينة  �ملاء  مديرية  وحتديد�  �ليومية، 
يقب�سو�  مل  موظف   1600 عددهم  �لبالغ  موظفوها  هدد 
تاأخر  ح��ال  يف  �ملدينة  عن  �ملياه  بقطع  بعد  رو�تبهم 

�رشف رو�تبهم �أكرث من ذلك.
كتلته  �سعي  �كد  �لنو�ب  جمل�س  يف  �لتغيري  كتلة  ع�سو   
لإيجاد حل مل�سكلة رو�تب موظفي �لإقليم �سمن مو�زنة 
�أع�ساء  جميع  يتفق  باأن  �أمله  عن  معربا   ،2017 �لعام 
�لكتل �لكرد�ستانية "بعيد� عن �لأجند�ت �حلزبية" و�لعمل 

من �أجل �سمان رو�تب موظفي �لإقليم.
 وقال هو�سيار عبد �هلل خالل ت�رشيح ل� )�جلورنال( �أم�س 
خا�س  م�رشوع  عرب  حت��اول  �لتغيري  "كتلة  �إن  �لثنني، 
�سمن  كرد�ستان  �إقليم  موظفي  رو�ت��ب  م�سكلة  لإدر�ج 
باأن  "�أمله  عن  معربا   ،"2017 �لعام  ميز�نية  مناق�سات 
يتفق جميع �أع�ساء �لكتل �لكرد�ستانية بعيد� عن �لأجند�ت 

�حلزبية و�لعمل من �أجل �سمان رو�تب موظفي �لإقليم".
فر�سة   2017 ميز�نية  "مناق�سة  �أن  �هلل،  عبد  و�عترب   
"من  �أنه  �إىل  م�سري�  �لرو�تب"،  م�سكلة  ملعاجلة  حقيقية 

مير  �ل��ذي  �لو�سع  �إ�ستمر�رهذه  �ل�سعب 
�ملجتمع �لكرد�ستاين".

وك�����ان�����ت   

قطع  �حلايل  �لعام  مطلع  �أعلنت  كرد�ستان  �إقليم  حكومة 
دفع  من  تتمكن  مل  �أنها  كما  �ملوظفني  رو�ت��ب  من  جزء 
متاأخر�ت رو�تب موظفيها منذ �سهر �أيلول �ملا�سي 2015 

ب�سبب �لأزمة �ملالية �لتي يعاين منها �إقليم كرد�ستان.
تذمر �ملوظفني

"�ن  قالت  �لبلديات  ب��وز�رة  موظفة  وه��ي  حممد  ليلى   
�ليومية  ملعاناتنا  �حل�ساب  حت�سب  ل  كرد�ستان  حكومة 
م�ستاأجر  بيت  يف  �أعي�س  فاأنا   ، رو�تبنا  دفع  عدم  ب�سبب 
ويوميا ير�جعني �ساحبه مطالبا بدفع �لإيجار ول �أملك 
ما �دفعه ، حتى �أنني �أفكر باأن �أذهب مع �أطفايل �ىل بيت 
�ساحب  علي  ميار�سه  �لذي  و�ل�سغط  للحرج  دفعا  و�لدي 
�لبيت، فيما يقول علي ح�سني وهو موظف بد�ئرة كهرباء 
�لكهرباء  �أجور  من  كبرية  مو�رد  لدينا  نحن  �ل�سليمانية 
من  رو�تبنا  �لد�ئرة  ت�رشف  ل  مل��اذ�  �أدري  نعرف  ول   ،

عو�ئدها".
موظفون ف�سائيون

وجود  عن  �حمد  تافكه  �لتغيري  كتلة  عن  �لنائبة  ك�سفت   
ف�سائيني ينتمون �ىل قو�ت �لبي�سمركة، موؤكدة �ن هناك 
�قليم  وز�ر�ت  يف  ف�سائي  �لف  و400  مليون  من  �كرث 
“�أن  ل�)�جلورنال(  ت�رشيح  يف  �حمد  وقالت  كرد�ستان. 
�لبي�سمركة  وز�رة  �ىل  ينتمون  ف�سائيني  لديه  �لقليم 
و�ل�سحة و�لرتبية وكافة �لدو�ئر �ملوجودة د�خل �لقليم” 
قورنت  �ذ�  �لقليم  يف  �ملوظفني  “ن�سبة  �ن  و�أ�سافت   ،
بالعدد �ل�سكاين �سنجد �ن مليون و400 �لف وهذ� يعني �ن 

كل بيت يف كرد�ستان يحتوي على 3 �و �ربع موظفني 
�ن  وتابعت  متاما”،  معقول  غري  وه��ذ� 

يف  ف�����س��ائ��ي��ني  “هناك 
ن  �ستا د كر

بدرجة كبرية جد� ل ميكن ت�سورها “.
 ) )�جلورنال  تابعتها  �سابقة  �سحفية  ت�رشيحات  ويف   
�لغرفة  رئي�س  وهو  �سالح  حمه  علي  �لربملاين  للنائب 
�لقت�سادية بحركة �لتغيري �ملعار�سة �لتي حلت باملرتبة 
عن  و�سوؤ�له  �لأخ��رية  �لربملانية  بالنتخابات  �لثانية 
موظفي  رو�ت��ب  لدفع  �ملحلية  �ملو�زنة  ��ستخد�م  مو�نع 
حتول  قانونية  م��و�ن��ع  فعال  هناك  فاأجاب"  �ل��دو�ئ��ر، 
�مل��و�رد  تعود  �أن  يفرت�س  �لقانون  فبموجب  ذل��ك،  دون 
�ىل  �ملحلية  �ل��دو�ئ��ر  ور�سومات  �جلمركية  و�ل�رش�ئب 
و�لدو�ئر  �ل�سنوية،  باحل�سابات  تدخل  لكي  �لدولة  خزينة 
�لتي لها مو�رد حملية مثل وز�رة �لد�خلية وعرب مديريات 
يتوجب  �مل��و�رد  تلك  من  باملئة   50 ن�سبة  ف��اإن  �مل��رور 
�لباقي ت�رشف على  �لدولة و�لن�سف  �إعادتها �ىل خزينة 
لبقية  بالن�سبة  وهكذ�  �لطرق،  وحت�سني  تطوير  م�ساريع 
�لوز�ر�ت". وكانت وز�رة �لكهرباء بحكومة �لإقليم و�لتي 
مل يت�سلم موظفوها رو�تبهم منذ 54 يوما �سبق و�أن ك�سف 
م�سوؤولوها يف ت�رشيحات �سحفية " �أن �لعو�ئد من �أجور 
�لهيئة  �أعلنت  وباملقابل  دولر"  مليار  بلغت  �لكهرباء 
جتاوزت  عو�ئدها  �أن  �ملا�سية  �ل�سنة  لل�سياحة  �لعامة 
عدة ماليني من �لدولر�ت، بالإ�سافة �ىل �ملو�رد �ملتاأتية 

و�لأوقاف  �لبلديات  ور�سوم  �جلمركية  �ل�رش�ئب  من 
و�ل�سحة وغريها.
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�ملرك��زي  �لبن��ك  مبيع��ات  �سجل��ت   
�لعر�قي، �إنخفا�س��ًا طفيفًا مبز�ده لبيع 
�لعمل��ة �لأجنبي��ة، ببي��ع 148 ملي��ون 
دولر بع��د �ن باع �أم���س 149 مليونا.
وذك��ر بيان للبن��ك، ، �إن "حج��م �ملبلغ 
�ملباع �ليوم بل��غ 148 مليونًا، و924 
���رشف  ب�سع��ر  دولر�،  و319  �لف��ًا، 
1182 دين��ار�ً مقابل �ل��دولر �لو�حد، 
ومب�سارك��ة 33 م�رشف��ًا، و15 �رشك��ة 
للتحوي��ل �ملايل". و�أ�سار �إىل، �أن "حجم 
مبالغ �حلو�لت و�لعتماد�ت بلغ 123 
دولر�ً،  و319  �ألف��ًا  و291  مليون��ا، 
يف م��ا كان��ت �لكمية �ملباع��ة نقد�ً 51 

مليونًا، و393 �ألفًا و748 دولر�ً". 

 �عل��ن �لوكي��ل �لفني ل��وز�رة �لعمار 
و�ل�سكان و�لبلديات �لعامة جابر عبد 
خاجي �م�س �لثنني �ن جمل�س �لوزر�ء 
خ�س�س 10 مليار�ت دينار لتوزيعها 
عل��ى �ملحافظ��ات حت�سب���ًا ملو�جه��ة 
مو�سم �لمطار و�ل�سيول و�لفي�سانات 
�لت��ي ق��د حت��دث يف بع���س �ملناطق. 
يف  لل��وز�رة  �لفن��ي  �لوكي��ل  و��س��ار 
ت�رشي��ح �سحف��ي �ىل �أن هن��اك خطة 
��ستباقية و�سع��ت ملو�جهة �ي طارئ 
قد يحدث ج�ر�ء مو�سم �لمطار �لقادم 
خا�سة يف عدد م��ن �ملحافظات �لتي 
لتتوفر فيه��ا م�ساريع ت�رشيف مي�اه 
�لمط��ار و�لت��ي تعط��ل �لكث��ري منه��ا 
ب�سب��ب �لزم��ة �ملالي��ة �لر�هن��ة مم��ا 
��ستوجب و�سع خطط لت�رشيف �ملياه 

خالل مو�سم �لمطار.

 �جنزت �رشكة نفط مي�سان ��ست�سالح 
�لبئر �أبو غرب 14 با�ستخد�م �مل�سخة 
�لغاط�س��ة .و��س��ح مدي��ر ع��ام �رشكة 
نف��ط مي�سان �ملهند���س عدنان نو�سي 
�ساج��ت �ن عملي��ة ��ست�س��الح �لبئ��ر 
�أجن��زت خ��الل ف��رتة قيا�سي��ة قدرها 
40 يوما مبينا �ن �لطاقة �لإنتاجية 
للبئر و�سلت �إىل 3100 برميل يوميا 
بعدم��ا كانت قب��ل �ل�ست�سالح بنحو 

800( برميل يوميا. 

)الجورنال( في تصريحات خاصة بـ

مصادر كردية: كردستان تحل أزمة رواتب موظفيها بالموازنة وفيها نحو مليون فضائي

بغداد تطالب السليمانية بتطبيق قرار منع استيراد السمنت
عملية  �ن  �مل��وؤمت��ر  خ��الل  �مل���دين  وق���ال   
ب�رشر  يت�سبب  �لقليم  عرب  �ل�سمنت  دخول 
ما  و�ذ�  �لوطنية  �ل�سمنت  ب�سناعة  كبري 
طبقت حكومة �قليم كرد�ستان �لعزيزة قر�ر 
�ل�سمنت  ��ستري�د  مبنع  �ملركزية  �حلكومة 
�لقت�سادية  بالفائدة  �سيعود  ذل��ك  ف��اأن 
لالقليم و�ملركز حيث �ستوفر هذه �ل�سناعة 
مبالغ كبرية من �لعملة �ل�سعبة د�خل �لبلد 

0
 وقد �نطلقت �عمال �ملوؤمتر �لر�بع مل�سنعي 
�حياء  �ل�ستري�د  )منع  �سعار  حتت  �ل�سمنت 
�ر���س  على  �لوطنية(  �ل�سمنت  ل�سناعة 
يف  ميلينيوم  ك��ر�ن��د  ف��ن��دق  يف  �لق��ل��ي��م 
�ل�سخ�سيات  �لعديد من  �ل�سليمانية بح�سور 
�حلكومية و�ل�سيا�سية و�لربملانية  من بغد�د 
و��سحاب  �عمال  و�لقليم ف�سال عن رجال 

روؤو�س �لمو�ل 0
وزير  برعاية  �قيم  �ل��ذي  �ملوؤمتر  و�فتتح   
�ل�سناعة و�ملعادن بكلمة �فتتاحية لرئي�س 
ف��اروق  ���رشك��ات  جمموعة  �د�رة  جمل�س 
ر�سول  م�سطفى  ف��اروق  �ل�سيد  �لقاب�سة  
من  بذلت  �لتي  باجلهود  بكلمته  ��ساد  �لذي 
بزيادة  �لعر�ق  يف  �ل�سمنت  م�سنعي  قبل 
و�سعيهم  �ل�سمنت  م��ن  �ملحلي  �لن��ت��اج 
�لدووؤب بتطوير �ل�سناعة �ملحلية لكي تاأخذ 
وري��ادي  و��سع  ب�سكل  �حلقيقية  مكانتها 

باأقت�ساد �لبلد .
 و��ساف �ن عقد هذ� �ملوؤمتر هو �عالن على 
مد يد �لعون للنهو�س بقطاع �خلا�س كونه 
حكومية  �لغري  �ل�سمنت  معامل  م�ساركة 
جزء  وه��و  �ل��ع��ام��ة  �ل�سمنت  ���رشك��ات  م��ع 
ت�سجيع  �حلكومة يف  مهم يف حتقيق خطط 
�لم��و�ل  روؤو����س  و����س��ح��اب  �مل�ستثمرين 

و�لتجار. 
نيابة  �لقى فاروق كلمة  �ل�سياق  ذ�ت   ويف 
�لقليم  وزر�ء  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  ع��ن 
عن  وع��ربت  حملت  �لتي  طالباين  ق��وب��اد 
�لقليم  �ر�س  يف  �ملوؤمتر  بانعقاد  �سعادته 
�لقت�سادية  و�لعر�قيل   �مل�ساعب  رغ��م 
�نعقاد  �ن  مبينا   ، �لقليم  يو�جهها  �لتي 
�لنمو  ��ستمر�ر  على  دليل  خري  �ملوؤمتر  هذ� 

و�لتخل�س  �لتحديات  ومو�جهة  �لقت�سادي 
م��ن ���س��و�ئ��ب �لزم����ات �ل��ت��ي ت��ع��اين منها 
تبذل جهود كبرية يف  �لتي  �لقليم  حكومة 

�نعا�س �لقطاع �خلا�س .
 و�كد �ن معامل �ل�سمنت يف �لفرتة �ملا�سية 
بتنفيذ  ج��د�  ناجعة  �سناعة  �نها  �ثبتت 
حاجة  تلبية  يف  قدر�تها  و�ظهار  مهماتها 
�ملا�سية  �ل�سنو�ت  يف  عانى  بلد  يف  �ل�سوق 
من خر�ب وتدهور ل مثيل له وكان باأم�س 
�ل�سمنت  من  هائلة  كميات  بتوفري  �حلاجة 
�ملحلي للم�سي قدما نحو �لتطور يف عجلة 
قيمة  لل�سمنت  �ن  وتابع  و�لع��م��ار  �لبناء 
�لقت�سادية  �لنو�حي  جميع  من  عظيمة 
وتوفر معامل �ل�سمنت عدد� كبري� من فر�س 

�لعمل 0
جهود  طالباين  ب��ارك  كلمته  ختام  ويف   
متمنيا  موؤمترهم  و�نعقاد  �ل�سمنت  م�سنعي 

لهم �لنجاح و�لتوفيق 0

�كد  �ملوؤمتر  يف  كلمته  وخالل  جانبه  من   
�للجنة  رئي�س  �ملالكي  �سبحي  علي  �لنائب 
�ل�سناعة  وز�رة  على  �مل�رشفة  �لنيابية 
�ل�سمنت  م�سنعي  وم�����س��ان��دة  و�مل��ع��ادن 
و�ملطالبة و�ل�سعي لتذليل كل �لعقبات �لتي 
�لت�سجيعية  �لبيئة  تو�جه �سناعتهم وتوفري 
مباركا  �ملهمة  �ل�سرت�تيجية  �ل�سناعة  لهذه 
بانعقاد  �ل�سمنت  م�سنعي  جمعية  تو��سل 

موؤمتر�تها �ل�سنوية 
�قيم  �ل��ذي  و�ملعادن  �ل�سناعة  وزي��ر  �ما   
خالل  بكلمته  ج��اء  فقد  برعايته  �مل��وؤمت��ر 
�مل���وؤمت���ر و�ل��ت��ي �ل��ق��اه��ا ب��ال��ن��ي��اب��ة عنه 
�ل�سناعة  وز�رة  وكيل  ها�سم  حممد  �ل�سيد 
و�ملعادن للتخطيط �ن �سناعة �ل�سمنت من 
يف  �ل�سرت�تيجية  �ملحلية  �ل�سناعات  �هم 

�لبلد .
و�ملعادن  �ل�سناعة  وز�رة  �ن  �ىل   و��سار   
�لعامة  للمو�زنة  �لرو�فد  �هم  من  �ستكون 

�عدت  خطط  وفق  م�ستقبال  �لعر�قية  للدولة 
�ل��وز�رة  مع  وبالتن�سيق  �حلكومة  قبل  من 
خالل  من  �خلطط  ه��ذه  بتنفيذ  ب��د�أت  وق��د 
ق��ر�ر  ب��اأ���س��د�ر  �ل�سمنت  �سناعة  حماية 
جمل�س �لوزر�ء �ملوقر )409( �لقا�سي مبنع 
��ستري�د �ل�سمنت و�ملنفذ من 1/1/2016. 

�لدول  تقدمه  �لذي  �لكبري  �لدعم  �ن  وقال   
�لأقليمية �ملجاورة للعر�ق ملعامل �سناعة 
جمال  يف  خ�سو�سا  بلد�نها  يف  �ل�سمنت 
من  ميكنهم  و�ل��وق��ود  �لكهربائية  �لطاقة 
لل�سمنت  �لكلفة  �سعر  من  �قل  با�سعار  �لبيع 
وهذ�  عادلة   غري  مناف�سة  وهي  �لعر�ق  يف 
�مل��رك��زي��ة  حكومتنا  مل��ط��ال��ب��ة  ي��دع��ون��ا 
 100 )م��ن  �ل�سود  �لنفط  �سعر  بتخفي�س 
�ىل 50 دينار( للرت �لو�حد لتتمكن �ملعامل 
باأ�سعار  �ل�سمنت  بيع  يف  �ل�ستمر�ر  من 
�لعام  �لقطاع  منا�سبة للمو�طنني وم�ساريع 

و�خلا�س.

 طالب رئي�س جمعية 
م�سنعي ال�سمنت يف العراق 
نا�سر ادري�س املدين حكومة 

اقليم كرد�ستان بتطبيق 
قرار جمل�س الوزراء 

العراقي مبنع ا�سترياد 
ال�سمنت جاء ذلك خالل كلمة 

القاها مبوؤمتر م�سنعي 
ال�سمنت الذي عقد مبحافظة 

ال�سليمانية .

السليمانية – خاص

بغداد – علي كريم اذهيب

بغداد ــ متابعة

المــواد

المــواد

الغذائية

االنشائية

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

1250
1350
1250
3500
2750
1500
2500
3250
4000
2500
5500

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


