
قال ع�ضو جمل�س حمافظة نينوى غزو�ن �لد�ودي �إنه "يعول 
�ل��دول  م�ضاعدة  على  �ملحررة  �ملناطق  �عمار  �ع��ادة  يف 
كبرية  وحتديات  م�ضاكل  �مام  �ليوم  �لعر�ق  لأن  �ملانحة، 

جد�ً، ويجب �أن يقف �لعامل معنا " .
 و�أ�ضاف يف ت�رصيح ل� ) �جلورنال ( " ل ن�ضتطيع �لآن تقدير 
هناك  لكن  �ملو�ضل،  �عمار  �إعادة  ملبالغ  �حلقيقية  �لرقام 
حجم  بتقدير  وقام  �أخري�ً،  �ملحافظة  ز�ر  �خلرب�ء  من  فريق 
�أن  تلك �ملبالغ، وقد كانت �أرقامًا كبرية، ومن �ل�ضعب جد�ً 
�لأمر  �ملبالغ،  تلك  بتغطية  وحدها  �لعر�قية  �حلكومة  تقوم 
�لذي يتطلب وقفة �رصيعة وجادة من �لدول �ل�ضديقة و�لعامل 
�أر��ضيه  �إعمار  يف  �لعر�ق  وم�ضاعدة  �ملبالغ  تلك  لتاأمني 
و�أن  �لرهابي، خا�ضة  د�ع�س  تنظيم  من  �لتي مت حتريرها 
 " �ل��د�ودي  وتابع   �لعامل.  عن  بالنيابة  يقاتل  كان  �لعر�ق 
�ن ما نعّول عليه �ليوم هو قيام �لدول �ملانحة و�ملنظمات 
�لعر�قية  و�حلكومة  �لعر�ق  مب�ضاعدة  بامل�ضاهمة  �لدولية 
باإعادة �عمار نينوى، فالدمار �لذي خلفته ع�ضابات د�ع�س 
�لجر�مية �لظالمية ترك �خلر�ب يف �ملحافظة ب�ضكل �ضامل 
و�لجتماعية  �خلدمية  �حلياة  �أوج��ه  كل  يف  و�أث��ر  وو��ضع 
�لدويل  �ل�ضعيد  على  كبرية  حملة  يتطلب  ما  و�لقت�ضادية، 
مل�ضاعدة هذه �ملحافظة �ملنكوبة و�عادة �عمارها يف �أقرب 
من  ب�ضالم.  لأهلها  �ل�رصيعة  �لعودة  �جل  من  ممكن  وقت 
لها،  �لأمم �ملتحدة خالل بيان  �أكدت  جانبها، 
ينهي  ل��ن  �لتحرير  �أن 

�ملدينة  بناء  �إعادة  �أن  كما  �ملو�ضل،  يف  �لإن�ضانية  �لأزمة 
�ضي�ضتغرق خم�س �ضنو�ت ويكّلف مليار�ت �لدولر�ت، ويتوىل 
�ملتحدة  لالأمم  �لتابع  �لفوري"  �ل�ضتقر�ر  متويل  "�ضندوق 
�ملناطق  يف  فورية  م�ضاريع  تنفيذ   ،)2015 يف  )�أ�ض�س 
�خلارجية  وزير  نائب  و�أك��د  "د�ع�س".  قب�ضة  من  �ملحررة 
�لت�ضالت  بد�أت  �لكويت  دولة  �ن  �جلار�هلل  خالد  �لكويتي 
على نطاق و��ضع مع دول �لعامل و�لبنك �لدويل وجمهورية 
�عمار  لعادة  �ملانحني  موؤمتر  ل�ضت�ضافة  لالعد�د  �لعر�ق 
يف  �جل��ار�هلل  وقال  د�ع�س.  من  �ملحررة  �لعر�قية  �ملناطق 
ت�رصيح لل�ضحافيني على هام�س م�ضاركته يف حفل �ل�ضفارة 
�لعر�قية يف �لبالد بتحرير مدينة �ملو�ضل �نه مل يتم حتديد 
موعد لعقد �ملوؤمتر �ل �نه رجح �ن يكون يف �لربع �لول من 
�لعر�ق  �لكويت تقف �ىل جانب  �لعام �ملقبل، م�ضري� �ىل �ن 
و�لعالقات  �لدويل  �لتحالف  خالل  من  وتدعمه  �لبد�ية  منذ 
�ضوؤ�ل  على  رد  ويف  �ل�ضقيقني.  �لبلدين  جتمع  �لتي  �لثنائية 
لدى  �ن  �جل��ار�هلل  قال  �لعر�ق  مع  �لثنائية  �لعالقات  حول 
بالده تفاهمات وتن�ضيقًا و�ن�ضجامًا مع �لعر�ق و�نها قادرة 
��ضكالت قد حتدث.  �لتن�ضيق على جتاوز �ي  من خالل هذ� 
�ل�ضيخ �ضباح �لأحمد �جلابر �ل�ضباح  �أمري �لكويت  يذكر �ن 
�لوزر�ء  رئي�س  �ت�ضال هاتفيا مع  �ملا�ضي  �أجرى يف متوز 
حيدر �لعبادي عرب فيه عن ��ضتعد�د دولة �لكويت ل�ضت�ضافة 
موؤمتر دويل لعادة �إعمار �ملناطق �ملحررة يف �لعر�ق، يف 
كلفة  �ن  �ىل  �ملا�ضي  حزير�ن   22 يف  �لعبادي  ��ضار  حني 
�ل�  تتجاوز  د�ع�س  على  �حلرب  ب�ضبب  �لتحتية  �لبنى  دمار 
100 مليار دولر. وبح�ضب ع�ضو جلنة �لقت�ضاد و�ل�ضتثمار 
�لتي  و�مل�ضاعد�ت  �ملنح  "قيمة  فاإن  جنيب  جنيبة  �لنيابية 
ح�ضل عليها �لعر�ق منذ �لعام 2004 �إىل 
بلغت   2015 عام 

�لقرو�س  �أما  �لدول �ملانحة،  20 مليار دولر من عدد من 
�لتي ح�ضل عليها من بع�س �لدول، فتت�ضمن �رصوطا وفو�ئد 
ت�ضديد هذه  �لدولة  زمنية، وعلى  معينة تكون حمددة مبدة 
�لقرو�س وفق �ل�رصوط �ملو�ضوعة". وتتحمل وز�رة �لتخطيط 
�لتعاون  �لعر�قية م�ضوؤولية �لإ�رص�ف و�ملتابعة على بر�مج 
�لدويل يف �ملجال �لإمنائي و�ل�ضتفادة �لق�ضوى من �ملنح 
��ضتثمار  على  و�لعمل  للعر�ق  �ملقدمة  �لدولية  و�مل�ضاعد�ت 
�لتنمية  عملية  يف  فعال  ب�ضكل  و�مل�ضاعد�ت  �ملنح  ه��ذه 
�لوطنية �ل�ضاملة و�لتن�ضيق مع �جلهات �مل�ضتفيدة. و�أنيطت 
�إىل �لهيئة �ل�ضرت�تيجية لعادة  �إعادة �لعمار  �إد�رة  مهمة 
�لعمار يف �لعر�ق مبوجب قر�ر �ضلطة �لئتالف �ملوؤقتة رقم 
عالقة  لبناء  م�ضوؤولة  وطنية  جهة  لتكون   2003 ل�ضنة   7
�لدولية  �ملنظمات  فيها  مبا  �ل��دويل  �ملجتمع  مع  �رص�كة 
و�لهيئات �ملانحة �لتي تقدم �ملنح و�لقرو�س و�مل�ضاعد�ت 
�ملالية و�لفنية لدعم جهود �لعمار و�لتنمية يف �لعر�ق. و�ن 
تتوىل �ضياغة �لتوجهات �لإ�ضرت�تيجية للم�ضاعد�ت �ملقدمة 
ت�ضع  كما  �لأط��ر�ف.  و�ملتعددة  �لثنائية  �لقنو�ت  قبل  من 
�لعادل  �لتوزيع  ت�ضمن  �ضفافة  بطريقة  �لعمار  �أولويات 
للم�ضاعد�ت على مناطق �لعر�ق كافة من دون متييز طائفي 
لعادة  �لوطنية  �لأولويات  مع  �ت�ضاقها  وتاأمني  عرقي  �أو 
�لعمار مع �لأخذ بنظر �لعتبار �ل�ضتغالل �لأمثل للمو�رد 
�ملو�زنة  مع  تكاملها  ومر�عاة  تنفيذها  ومر�قبة  �ملالية 
�لعامة للدولة. وترى �ملمثلة �ملقيمة لربنامج �لأمم �ملتحدة 
�لإمنائي ومن�ضقة �ل�ضوؤون �لإن�ضانية يف �لعر�ق، ليز غر�ندي، 
�أن �ملناطق �ملحّررة حديثًا تعي�س بع�س �أ�ضعب �لظروف يف 
د�ع�س  تنظيم  �أرغمهم  �لذين  �ل�ضكان  �أن  �إىل  م�ضرية  �لبالد، 
منازلهم،  �إىل  وكر�مة  باأمان  �لعودة  يريدون  �لفر�ر  على 
تدمري  من  ح�ضل  ما  ب�ضبب  �ل�ضعوبة  غاية  يف  ذلك  لكن 
للبيوت وتعطيل ل�ضبكات �لكهرباء و�إغالق لالأعمال، ف�ضاًل 
�ملد�ر�س  تاأهيل  �إع��ادة  ���رصورة  عن 
وع������ي������اد�ت 

متويل  �ضندوق  �أم��و�ل  وتاأتي  وفتحها.  �ل�ضحية  �لرعاية 
تلقى  فقد  للعر�ق،  مانحة  دول  عدة  من  �لفوري  �ل�ضتقر�ر 
�لعر�ق منحة مالية قيمتها ١.٨ مليون دولر من �لرنويج، 
�ل��د�من��ارك،  من  دولر  مليون   33 قيمتها  مالية  ومنحة 
ومنحة مالية قيمتها ٣٣ مليون دولر من �أملانيا، ومنحة 
مالية  ومنحة  �ل�ضويد،  من  دولر  ماليني   4 قيمتها  مالية 
قيمتها مليون دولر من كوريا �جلنوبية وغريها من �لدول 

�ملانحة.
وخ�ض�ضت �حلكومة �ملركزية مبلغا �أوليا لل�ضندوق مقد�ره 
 ،2015 ع��ام  م��و�زن��ة  يف  ع��ر�ق��ي  دي��ن��ار  مليار   )500(
�لتي  �ملنح  من  بعد  فيما  �ل�ضندوق  مو�رد  تتكون  و�ضوف 
�إىل  بالإ�ضافة  و�ل�ضقيقة،  �ل�ضديقة  �لدول  تقدمها  �أن  ميكن 
�ملو�زنة  قانون  خالل  من  �أم��و�ل  من  �لدولة  تخ�ض�ضه  ما 
�لتي  �ملناطق  �عمار  باإعادة  �ل�ضندوق  �لحتادية، و�ضيقوم 
بعد  �لعر�ق  عموم  يف  �لإرهابية  �لأعمال  ب�ضبب  ت�رصرت 
على  �لدولية  �ملنح  �مل�ضاعد�ت  فعالية  وتعتمد  حتريرها. 
باري�س  �إعالن  مبادئ  بح�ضب  وهي  �ملبادئ  من  جمموعة 
للمعونات  �ملانحة  و�ملوؤ�ض�ضات  �لدول  بني  دولية  �تفاقية 
و�لبلد�ن  �ملي�رصة،  و�لقرو�س  �ملنح  ب�ضقيها  �لأجنبية 

�مل�ضتفيدة من تلك �مل�ضاعد�ت، خم�ضة مبادئ.
و�لتمويل  للتخطيط  م�ضرتكة  ترتيبات  �ملانحون  ويتبنى 
و�ملر�قبة و�لتقييم، وجتنب �لتد�خل و�لتكر�ر يف ن�ضاطاتهم، 
و�أن يتم �لعتماد على �مليزة �لتناف�ضية للدول و�ملوؤ�ض�ضات 

�ملانحة يف تقدمي �ملعونات.
�إد�رة  وتعني  �لنتائج؛  على  بالعتماد  �ملعونات  و�إد�رة   
على  �لرتكيز  على  بالعتبار  �لأخ��ذ  مع  �ملعونات  وتنفيذ 
بالعتماد  �لقر�ر  �تخاذ  �آليات  وحت�ضني  �ملرجوة  �لنتائج 
توخي  وتعني  �مل�ضرتكة؛  �مل�ضاءلة  و�أخ��ري�  �لنتائج.  على 
لكل  �لتنمية  مو�رد  ��ضتخد�م  يف  و�ل�ضفافية  �مل�ضاءلة  مبد�أ 
�ملنح  تكون  ما  وغالبا  �مل�ضتفيدة.  و�ل��دول  �ملانحني  من 
�لدول  �ضيا�ضات  مع  مت�ضقة  للعر�ق  �ملقدمة  و�مل�ضاعد�ت 
�حلاجات  مع  متطابقة  بال�رصورة  ولي�ضت  �ملانحة 

�ملحلية للمناطق �مل�ضتفيدة. 
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 تفاؤل عراقي بتحقيق المانحين وعودهم في مؤتمر الكويت
بغداد -  فادية حكمت 

هل تصمد شركات الطيران أمام 

األزمة الخليجية؟

5.5 مليون مسافر عبر مطار 

الشارقة في النصف األول من 2017

الزراعة تعلن صرف رواتب موظفيها 
المدخرة إجباريًا في نينوى 

خالف بين بغداد وذي قار على إدارة أموال 
مشاريع »األهوار«

�عل��ن ع�ض��و يف �للجن��ة �لعليا لال�ضتفت��اء يف �قلي��م كورد�ضت��ان �ضارك يف 
�جتماع للجنة بح�ضور �طر�ف �ضيا�ضية ورئي�س �لقليم و�حلكومة، �ن �لخري 

حتدث خالل �لجتماع عن �جر�ء تغيري�ت على رو�تب موظفي �لقليم.
وحتدث ع�ض��و �ملكتب �ل�ضيا�ضي للحركة �ل�ضالمية وممثلها يف �للجنة �حمد 
ورت��ي عن تفا�ضيل ما د�ر يف �لجتماع ب��ان �ل�ضتفتاء لن يوؤجل باي حال 
م��ن �لح��و�ل، لفتًا �لنظر �ىل �ن �لطر�ف �ل�ضيا�ضي��ة م�رصة على �جر�ئه يف 

25 م��ن �ضه��ر �يل��ول �ملقب��ل كم��ا ه��و مق��رر.
و��ض��اف ورت��ي �ن �لجتم��اع تط��رق �ىل م�ضاأل��ة حت�ضني �لو�ض��اع �ملالية 
للمو�طنني، مبينا �ن رئي�س �حلكومة نيجريفان بارز�ين �كد خالل �لجتماع 

بان رو�تب �ملوظفني �ضتتح�ضن، بعد ��ضتعادة بع�س �لقرو�س.

ك�ضف��ت �ل�رصكة �لعامة لل�ضناعات �لفولذية، �حدى �رصكات وز�رة �ل�ضناعة 
و�ملع��ادن، �لثالثاء، عن ��ضتعد�دها لإعم��ار �جل�ضور وجتهيز �عمدة �لكهرباء 
للمناطق �ملحررة. وذكر �ملدير �لعام لل�رصكة، جالل عبا�س ح�ضني يف بيان ، 
�إن "�ل�رصك��ة ت�ضعى للدخول بقوة يف �عادة �عمار �جل�ضور �ملت�رصرة �لو�قعة 
يف �ملناط��ق �ملح��ررة يف حمافظات نين��وى و�ضالح �لدي��ن و�لنبار، �لتي 
يق��در عدده��ا ب�) 176( ج�رص�ً، وذلك من خ��الل �مل�ضاهمة يف �عادة ت�ضنيع 
�لرو�ف��د �حلديدي��ة للج�ضور �ملت���رصرة". و��ضاف �ن "�ل�رصك��ة جمهزة بخط 
حديث �يطايل �ملن�ضاأ لت�ضنيع �لرو�فد �حلديدية بعمق 2 مرت وبطول يتجاوز 
�ل���) 24( م��رت"، م�ضري� �ىل "�ل�ضه��ام �لفعال لل�رصكة يف �ع��ادة �عمار ج�رص 
�ملثنى �لذي مت �فتتاحه �خري�ً، حيث قامت بت�ضنيع �لرو�فد �حلديدية للج�رص 
�ملذك��ور بالكام��ل، يف حني كان لها جتارب ناجح��ة �خرى يف �عادة �عمار 
ج���رصي دي��اىل �لقدمي و�حلدي��ث وج�رص �ضام��ر�ء وج�ضور �خ��رى يف مناطق 
خمتلف��ة من �لع��ر�ق". و�و�ض��ح �ن "�ل�رصكة عل��ى �مت �ل�ضتع��د�د للم�ضاهمة 
يف �ع��ادة �عمار �ملناط��ق �ملحررة، من خالل ت�ضنيع �عم��دة توزيع �لطاقة 
�لكهربائي��ة مبختلف �نو�عها �ملدورة و�مل�ضبك��ة 9 �أمتار و11 مرت�ً، ��ضافة 

�ىل ت�ضنيع �عمدة م�ضبكة 12 مرت�ً و14 مرت�ً.

�أعلنت وز�رة �لزر�ع��ة، �لثالثاء، مبا�رصتها �رصف �لرو�تب �ملدخرة �إجباريا 
ملوظفي ت�ضكيالتها يف حمافظة نينوى، م�ضرية �ىل �أن �ملوظفني �مل�ضمولني 

بال�رصف يبلغ عددهم 767 موظفًا.
وق��ال ق�ضم �لعالق��ات و�لإع��الم يف �لوز�رة يف بي��ان �إن "�ل��وز�رة با�رصت 
���رصف �لرو�تب �ملدخ��رة �إجباريا ملوظفي ت�ضكيالته��ا يف حمافظة نينوى 
بع��د �جن��از �لتدقي��ق �لأمني له��م و��ضتح�ضال مو�فق��ة وزي��ر �لزر�عة فالح 
ح�ض��ن زي��د�ن �أ�ضوليا".و�أ�ض��اف، �أن "عدد �ملوظف��ني �مل�ضمولني بال�رصف 
يبل��غ 767 موظفا م��ن �لذين مل يرد ب�ضاأنه��م �أي موؤ�رص �من��ي �ضلبي".يذكر 
�أن مئات �ملوظفني يف نينوى مل يت�ضلمو� رو�تبهم منذ �ضيطرة "د�ع�س" على 

�ملحافظة يف حزير�ن 2014 نتيجة تعذر و�ضول �لأمو�ل �إليهم.

ذي قار – �جلورنال نيوز
طالب��ت �للجنة �لعليا �مل�رصفة عل��ى �ن�ضمام �لهو�ر لالئحة �لرت�ث �لعاملي 
ب��اإد�رة م�ضرتكة للمبالغ �ملقرر ر�ضدها من قب��ل �حلكومة مل�ضاريع �لهو�ر 

وعدم تفرد �لوز�ر�ت وت�رصفها بتلك �ملبالغ �لبالغة 80 مليار دينار .
وق��ال ع�ض��و �للجنة جا�ض��م �ل�ض��دي ل�»�جلورن��ال ني��وز« �ن “�إد�رة �مللف 
��ضرتطت ت�ضكيل جلنة من قبل �لمانة �لعامة ملجل�س �لوزر�ء ت�ضم �لوز�ر�ت 
و�ملحافظ��ات �ملعني��ة، �و �ن تر�ض��ل �ملبال��غ �ملخ�ض�ض��ة للم���رصوع ب�ضكل 
مبا���رص للمحافظ��ة و�لذي مت حتديده ب��� 67 باملئة من جمم��وع �ملبلغ يف 
�ض��وء �مل�ضاحة �لتي ت�ضغلها �ملحافظ��ة من م�ضاحات مناطق �لهو�ر “. من 
�ج��ل “و�ض��ع �مل�ضاريع �ملطلوبة م��ن قبلها و�عالنها ب�ض��كل مبا�رص بح�ضب 

�حتياجات �ملنطقة”.
و�أ�ض��ار �ل�ض��دي �ىل “وج��ود خطة ودر��ض��ة تقت�ضي �لتفاق عل��ى �ن تر�ضل 
�ل��وز�ر�ت خطته��ا لد�رة مناط��ق �لث��ار باملحافظة من خ��الل هيئة تعنى 
بالآث��ار لغر�س �ملناق�ضة و�عطاء منهجية خا�ضة من خالل �جتماعات يتم 

فيها حتديد �رصف �ملبالغ “.

طالب��ت �للجن��ة �ملالي��ة يف جمل���س �لن��و�ب �ملحكم��ة 
�لحتادي��ة �لعلي��ا برد ج��زء م��ن �لطع��ون �ملقدمة على 
�ملو�زن��ة لكونها قد متت معاجلته��ا يف تعديل للقانون، 
لفت��ة �لنظ��ر �إىل �أنه��ا �خ��ذت بوجه��ة نظ��ر �حلكوم��ة 
يف �ملناق��الت �لت��ي �جري��ت �ل�ضب��وع �ملا�ض��ي عل��ى 
�لتخ�ضي�ضات �ملالية �ضو�ء للرو�تب �أو م�ضتحقات �حل�ضد 

�ل�ضعبي و�لنازحني ف�ضاًل عن مبالغ وز�رة �ل�ضحة.

وقال ع�ضو �للجن��ة م�ضعود حيدر، �إن "�جتماعًا مت عقده 
قب��ل �ق��ر�ر تعدي��الت �ملو�زنة �ض��م �ع�ض��اء يف �للجنة 
�ملالية و�لقانونيني يف �لمانة �لعامة ملجل�س �لوزر�ء".
و�أ�ض��اف حيدر يف ت�رصي��ح �ضحفي �أن "طلبنا كان باأن 
ننتظ��ر نتيجة قر�ر �ملحكم��ة �لحتادي��ة �لعليا ومن�ضي 
بعده��ا بالتعديالت لك��ن ممثلي �لمان��ة �لعامة ��رصو� 
عل��ى متريره��ا بحج��ة �أنه��ا ل تتقاط��ع معها".و�أو�ضح 
�جلان��ب  ه��ذ�  ب��ر�أي �حلكوم��ة يف  �خ��ذت  "�للجن��ة  �أن 
وم�ضت بالتعديالت لكونه��ا مهمة وم�ضتعجلة ول ميكن 

تاأخريه��ا". ولف��ت حي��در �لنظ��ر �إىل �أن "جمل���س �لنو�ب 
�ب��دى مرون��ة وم�ضاع��دة للحكوم��ة يف �لتعدي��الت �لتي 
�قرت �ل�ضبوع �ملا�ضي، حيث �أن �ملو�ضوع مي�س �رص�ئح 
مهمة".و�ض��دد عل��ى �أن "�حلكوم��ة كان��ت يف مو�جه��ة 
�ل�ضارع بخ�ضو�س رو�تب �ملوظفني و�ملتقاعدين �حل�ضد 
�ل�ضعبي و�لنازحني وكذل��ك مو�ضوعات ذ�ت خ�ضو�ضية 
عالية".ودع��ا حي��در �ملحكم��ة �لحتادي��ة �إىل �أن "تاأخذ 
بنظ��ر �لعتبار تعديالت �ملو�زنة"، حم��ذر�ً من "ح�ضول 
�لتبا�س قد يوؤثر يف �لهيكلية �لقانونية للمو�زنة يف حال 

مت نق�س جميع �ملو�د �ملطعون بعدم د�ضتوريتها ل�ضيما 
�ملادة 59".

و�أ�ض��ار �إىل �أن "مناقالت �طلع عليها جمل�س �لوزر�ء قبل 
�جر�ئها من قبل �لربملان وكذلك �حلال بالن�ضبة لالإنفاق 
�ل��ذي ز�د مبع��دل 6،7 تريلي��ون دين��ار عر�قي".و�أو�ضح 
حيدر بالق��ول �إن "�جر�ء�تنا طالت �ي�ض��ًا وز�رة �ل�ضحة 
�لتي نقلن��ا �ليها نحو 400 تريليون دينار لغر�س �رص�ء 
�لدوية وعلى �حلكومة �أن تنفق هذه �ملبالغ يف جمالها 

�ل�ضحيح".

يتطل��ب حتقي��ق �ملنافع �ملالي��ة �لجتماعي��ة و�لفادة 
تنوي��ع  يف  �جله��ود  تكثي��ف  �ض��ورة  باأف�ض��ل  منه��ا 
�ل�ضتثم��ار�ت لدو�ئ��ر �لتقاعد و�ضبك��ة �حلماية ورعاية 
�لقا�رصين لكونهم بحاجة متنامية �ىل تعظيم �رباحها 
لتوزيعه��ا بني �مل�ضتفيدين م��ن خالل �ل�ضتثمار�ت غري 
�ملبا�رصة يف مز�د�ت ح��و�لت �خلزينة و�لبنك �ملركزي 
مب��ا ي�ضهم �ي�ضا يف ��ضتثم��ار �مو�ل �ملتقاعدين يف هذ� 
�جلان��ب لكونه��ا م��ن �ل�ضتثم��ار�ت �مل�ضمون��ة وقليلة 

�ملخاطر.
و�أو�ض��ح �لباح��ث �لقت�ضادي فر��س عام��ر �ن مثل هذ� 
�لن��وع م��ن �ل�ضتثمار�ت يك��ون م�ضم��ون �لرباح لنه 
ميت��از مبخاط��ر قليلة.وتنظ��م كل م��ن وز�رة �ملالي��ة 
و�لبن��ك �ملركزي م��ز�د�ت لبيع �ل�ضن��د�ت �لتي ت�ضدرها 

�لوز�رة و�ملركزي و�لتي تباع بخ�ضم �و فائدة.
و��ض��ار عامر �ىل �ن مز�د ح��و�لت �لبنك �ملركزي غالبًا 
ما ت�ضارك فيه د�ئرت��ا رعاية �لقا�رصين و�لتقاعد بغية 
تعظي��م مو�ردهم��ا م��ن خ��الل �لقي��ام ب���رص�ء حو�لت 
�خلزين��ة �خلا�ضة بوز�رة �ملالية و�ضند�ت �ملركزي �لتي 

تب��اع ب�ضع��ر فائدة متع��دد وبن�ضب��ة خ�ض��م معينة، �ىل 
جانب دخول عدد من �مل�ضارف يف هذ� �ملز�د.

و��ضتن��اد� �إىل قان��ون �لدي��ن �لع��ام، �لذي خ��ول وز�رة 
�ملالي��ة �إ�ض��د�ر ح��و�لت خزين��ة م�ضمون��ة م��ن قب��ل 
�حلكوم��ة، يق��وم �لبن��ك �ملرك��زي ، لكونه وكي��ال ماليا 
لل��وز�رة ، باإد�رة مز�د�ت حو�لت خزينة �حلكومة نيابة 
عن �لوز�رة �لتي تقوم ،طبق��ًا ملحدد�ت قانون �ملو�زنة 
�ل�ضنوي��ة، باإ�ض��د�ر حو�لت خزين��ة لأغر����س �لتمويل 

�حلكومي.
ويرى متخ�ض�ض��ون �ن �لهدف من �ل�ضتثمار �ضو�ء كان 

مبا�رص� �م غري مبا�رص فانه ياأتي لتحقيق �لعائد �ملالئم 
و�لربحي��ة �ملنا�ضبة، ف�ضال عن �حلفاظ على ر�أ�س �ملال 
�ل�ضل��ي م��ن خ��الل �لرتكيز عل��ى �قلها خماط��رة، �ىل 
جان��ب ��ضتمر�ري��ة �لدخ��ل وزيادت��ه بوت��رية بعيد� عن 

�ل�ضطر�ب و�لرت�جع، ��ضافة �ىل �ضمان �ل�ضيولة.
وب��ني �لباح��ث �لقت�ضادي �همي��ة �ل�ضتثم��ار �ملحلي 
غ��ري �ملبا�رص وتعظي��م �مل��و�رد �ملالية لدو�ئ��ر �لقطاع 
�لعام، د�عيًا �ىل �عادة �لنظر بقو�نني و�نظمة �ل�ضتثمار 
غ��ري �ملبا�رص للقط��اع �خلا���س يف �لور�ق �ملالية غري 

�لعر�قية مبا يحقق �ملنفعة �لقت�ضادية للبلد.

مطالبات برلمانية برد طعن الموازنة 
بعد معالجته في التعديل

االستثمارات المالية غير المباشرة تدعم المتقاعدين والقاصرين

نظام جديد إلنهاء ادخار رواتب الموظفين
في إقليم كردستان
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