
املالية  اللجنة  وع�ضو  التغيري  كتلة  عن  النائب  ك�ضف 
ن�ضبة  ان  عن  الأح��د،   ، ر�ضتم  حيدر  م�ضعود  النيابية 
الكراد وت�ضليح البي�ضمركة يف موازنة 2018 �ضتحدد 
ا�ضتفتاء  الغاء  ا�ضتبعد  حني  يف  املقبل،  ال�ضهر  خالل 

اقليم كرد�ضتان .
وقال ر�ضتم يف ت�رصيح  ل�»اجلورنال نيوز« ان "ن�ضبة 
عام  موازنة  من  البي�ضمركة  وت�ضليح  كرد�ضتان  اقليم 
اكتوبر".  الول  ت�رصين  �ضهر  خالل  �ضتحدد   2018
حتديد  �ضيتم  املقبلة  ال�24  ال�ضاعات  بعد   "  : ولكن 

م�ضري الكراد من هذه املوازنة  ".
بتاأجيل  طالبت  التغيري  كتلة   " ان  اىل  النظر  ولفت 
للظروف الداخلية  اجراء ال�ضتفتاء يف كرد�ضتان نظراً 
والقليمية والدولية "، م�ضرياً اىل ان " الحزاب الكردية 

كافة ترف�ض الغاء ال�ضتفتاء ".
النيابية،  وال�ضتثمار  القت�ضاد  جلنة  اأكدت  ذلك  اىل 
الأحد، اأن موازنة العام املقبل �ضتت�ضمن تنفيذ �رصوط 
اأنها  اإىل  اأ�ضارت  حني  يف  العراق،  على  ال��دويل  البنك 

�ضتكون "تق�ضفية".
وقالت ع�ضو اللجنة نورا البجاري اإن "املوازنة املالية 
البنك  تنفيذ �رصوط  �ضتت�ضمن   2018 لعام  الحتادية 
ُو�ضعت  التي  العراق  على  الدوليني  النقد  و�ضندوق 
نتيجة  املالية  موازنته  العجز يف  ل�ضد  اإقرا�ضه  مقابل 
اأن  وا���ض��اف��ت  النفط".  ا���ض��ع��ار  ان��خ��ف��ا���ض 
�ضتكون  املقبلة  "املوازنة 
ت��ق�����ض��ف��ي��ة 

�ضيكون  النفقات  "تخفي�ض  اأن  مو�ضحة  ك�ضابقاتها"، 
خا�ضة  الفقرة  وه��ذه  امل��وازن��ة،  يف  مهما  برناجما 
وق�ضائية". وتنفيذية  ت�رصيعية  الثالث  بالرئا�ضات 
�ضتكون  املقبل  العام  "موازنة  اأن  اإىل  النتباه  ولفتت 
موازنة برامج ولي�ضت بنود كما يف املوازنات املالية 
ال�ضابقة".وبينت اأن "املوازنة يف طور الإعداد، وهناك 
والتخطيط  املالية  وزارات  قبل  من  م�ضرتكة  جل��ان 
واجلهات املعنية لإكمال درا�ضتها وتقدميها كم�ضودة 
 2018 عام  موازنة  ان  متخ�ض�ضون  ويرى  قانون". 
�ضرتكز على امل�ضاريع ال�ضتثمارية لتعوي�ض ال�ضنوات 
” التي �ضهدت عمليات ع�ضكرية وا�ضتنزافا  ” العجاف 
با�ضعار  حاداً  وانخفا�ضًا  واملالية  الب�رصية  للموارد 
النفط والتي اثرت ب�ضكل كبري يف امل�ضتوى القت�ضادي 

للبلد.
عام  م��وازن��ة  ان  النيابية،  املالية  اللجنة  وت��ق��ول 
�ضبقتها  التي  املوازنات  عن  كثريا  �ضتختلف   2018
من ناحية زيادة ن�ضبة النفقات ال�ضتثمارية وارتفاع 
موؤ�رص الواردات نظرا لتدوير اموال بع�ض املحافظات 
للم�ضاريع  املخ�ض�ضة  ال�ضاخنة  املناطق  يف  والدوائر 
ل�ضعار  الن�ضبي  الرتفاع  عن  ف�ضال   ، ال�ضتثمارية 
العام املقبل  النفط يف  ا�ضعار  ارتفاع  ، مرجحة  النفط 

اىل اكرث من 60 دولرا للربميل.
هناك  ان  ر�ضيد  احمد  النائب  اللجنة  ع�ضو  واو�ضح 
روات��ب  يف  ال�ضتقطاعات  لل��غ��اء  نيابيا  مقرتحا 
واحل�ضد  للنازحني  املخ�ض�ضة  واملتقاعدين  املوظفني 
 ، تتح�ضن  بداأت  النفط  ا�ضعار  ان  اعتبار  على  ال�ضعبي 
وكذلك احل�ضد الذي �رصع له قانون فا�ضبحت له موازنة 
م�ضتقلة به ، ف�ضال عن اأن هناك توقعات بانخفا�ض 
املقبل  العام  يف  النزوح  م�ضتوى 
عمليات  ظ��ل  يف 

�ضيطرة  من  لتحريرها  ال�ضاخنة  املناطق  يف  التحرير 
تنظيم داع�ض الرهابي.

بع�ض  حذف  ت�ضمن  النيابي  املقرتح   ” اأن  وا�ضاف 
من  ال�ضتقطاع  واهمها   2017 عام  موازنة  فقرات 
% وقد مت رفع   3.8  ، املوظفني واملتقاعدين  رواتب 

هذا الطلب اىل وزارة املالية “.
الغاء  �ضت�ضهد  املقبل  العام  موازنة   ” اأن  ر�ضيد  وبنينّ 
ا�ضتمرت  م��ا  اذا  املوظفني  روات���ب  م��ن  ال�ضتقطاع 
وا�ضتمرار  بالرتفاع،  اخلام  للنفط  العاملية  ال�ضعار 
والتق�ضف  القت�ضادي  ال�ضالح  ب�ضيا�ضة  احلكومة 
موظفي  م��ن  التقليل  على  والت�ضديد  وال�����رصائ��ب، 
للم�ضوؤولني  المنية  واحلمايات  اخلا�ضة  ال��درج��ات 
خالل  من  امل��وارد  تعظيم  ان  اىل  احلكومة  داعيا   ”
القطاعات القت�ضادية الأخرى غري النفط. من جهته، 
احلكومة  ان  ال�ضمري،  علي  القت�ضادي  اخلبري  اك��د 
بداأت تتخذ خطوات اقت�ضادية �ضحيحة باجتاه تعظيم 
موارد البالد لكن هذا يحتاج اىل تعاون الربملان لكون 

بع�ض المور حتتاج اىل ت�رصيعات قانونية.
اىل  ا�ضارت  الدولية  القت�ضادية  التقارير   ” ان  وقال 
الن�ضف  يف  العراقي  القت�ضاد  يف  حقيقي  منو  وجود 
بان  تفاوؤليا  جوا  يعطي  ما  اجلاري  العام  من  الثاين 
داعيا   ،  ” عليه  خوف  ل  العراقي  القت�ضاد  م�ضتقبل 
احلكومة العراقية اىل دعم الربامج القت�ضادية الداعية 

اىل تفعيل وتطوير القطاع اخلا�ض.
وا�ضار اىل ان ” العراق ميتلك البنية القت�ضادية التي 
القت�ضادية  البلدان  من  ي�ضبح  ان  ميكن  خاللها  من 
واخلطط  ال��درا���ض��ة  اىل  يحتاج  ذل��ك  لكن  العظمى، 

ال�ضرتاتيجية والتنفيذ الدقيق “.
يعطي  العراقي  لالقت�ضاد  العام  املوؤ�رص   ” ان  وقال 
بيانا بان موازنة العام املقبل �ضتختلف عن �ضابقتها 

من ناحية املوارد والبواب والنفاق “.
على  �رصوطًا  و�ضع  ال��دويل  البنك  وكان 
ال��ع��ام��ني  يف  ال���ع���راق 

موازناته  عجز  ل�ضد  اإقرا�ضه  مقابل   2016/  2015
امل��ال��ي��ة، وم��ن �ضمن ال�����رصوط احل��د م��ن ال��درج��ات 
الوظيفية واإيجاد موارد مالية بديلة عن النفط وخف�ض 

النفقات وت�ضغيل ال�رصكات اململوكة للدولة.
من جانب اخر دعا املدير الإقليمي ملنطقة امل�رصق يف 
البنك الدويل، �ضاروج كومار جا، احلكومة العراقية اإىل 

توفري الوظائف لإعادة الثقة مع مواطنيها.
بني  الثقة  “اإعادة  اأن  بيان،  يف  ال��دويل  البنك  وذك��ر 
على  كبرياً  اعتماداً  تعتمد  ومواطنيها  العراقية  الدولة 
والوظائف  الأمن  توفري  على  قدرتها  احلكومة  اإظهار 
منهم  �ضيما  ل  العراقيني،  جلميع  القت�ضادي  والنمو 
الفقراء وال�ضعفاء، وماليني امل�رصدين داخل البالد اإثر 

احلرب واملجتمعات امل�ضيفة لهم”.
اإىل  الدويل  البنك  جمموعة  “�ضت�ضعى  البيان  واأو�ضح 
اآليات  وتنفيذ  ت�ضميم  يف  العراقية  احلكومة  دع��م 
القت�ضادي  التحليل  على  تقوم  التي  ال�ضتجابة 
ال�ضارم، وتعبئة اأف�ضل املمار�ضات يف جمال الإنعا�ض 
الدعم  من  وال�ضتفادة  الإع��م��ار،  لإع��ادة  والتخطيط 

الدويل امل�ضتدام”.
امل�رصق  ملنطقة  الإقليمي  املدير  عن  البيان  ونقل 
“على  قوله،  ج��ا،  كومار  �ضاروج  ال��دويل،  البنك  يف 
الأخري،  ال�رصاع  عن  الناجم  الهائل  الدمار  من  الرغم 
بعد  جمدداً  للنهو�ض  فريدة  فر�ضة  الآن  العراق  لدى 
القيام  يتوجب  الذي  الكثري  هنالك  املو�ضل.  ا�ضتعادة 
ومي�ضوا  يثابروا  اأن  العراقيني  على  املحتم  ومن  به. 
قدمًا من اأجل تاأمني م�ضتقبل اأف�ضل للجميع. جمموعة 
ال�ضرتاتيجية  ال�رصاكة  اإطار  خالل  من  الدويل،  البنك 
الطويلة  م�ضريته  يف  العراق  لدعم  ا�ضتعداد  على  هذا، 
تعود  التي  الأجل  والتنمية طويلة  الإعمار  اإعادة  نحو 
“اإعادة الثقة بني  اأن  “ وتابع،  بالفائدة على اجلميع. 
اإظهار  على  كبرياً  اعتماداً  تعتمد  ومواطنيها  الدولة 
احلكومة العراقية قدرتها على توفري الأمن والوظائف 
منهم  �ضيما  ل  العراقيني،  جلميع  القت�ضادي  والنمو 
الفقراء وال�ضعفاء، وماليني امل�رصدين داخل البالد اإثر 

احلرب واملجتمعات امل�ضيفة لهم”.

العراق يشارك بالمنتدى االقتصادي 

العربي األفريقي في األردن
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اقتصاديات العراق البنك الدولي يدعو إلى توفير الوظائف للمواطنين

المالية النيابية تكشف: 24 ساعة تحدد مصير كردستان في موازنة 2018
بغداد- خاص

نظام الطاقة العالمي واإلخفاقات 

في تحقيق األهداف المناخية

تجميد مشاريع سياحية ألمير 

قطر السابق لتالعبها بالقانون

بعد االستفتاء االنفصالي.. هل يتم إيقاف 
رواتب  األكراد وسحب يد موظفيهم في بغداد

البورصة تطلق التداول على أسهم مصرف 
وشركة لالستثمار المالي

المباشرة بإعادة تأهيل طريق 
بغداد - فلوجة القديم

العراق يحذر من استغالل "استفتاء كردستان" 
لالستيالء على ثرواته النفطية

 ك�ضف��ت البور�ضة العراقية، الحد، ع��ن اطالق التداول على اأ�ضهم م�رصف 
اأ�ض��ور و�رصكة الزوراء لال�ضتثم��ار املايل. وذكر املدي��ر التنفيذي لل�ضوق، 
ط��ه احم��د عب��د ال�ض��الم، يف بيان �ضحف��ي اإن��ه ”كان من املق��رر اطالق 
الت��داول على اأ�ضهم م�رصف ا�ضور و�رصكة الزوراء لال�ضتثمار املايل ابتداًء 
م��ن جل�ضة اخلمي���ض املا�ضي بعد قرار الهيئة العام��ة لل�رصكتني واليفاء 
مبتطلب��ات الف�ض��اح املايل وقيامهم��ا بتقدمي البيان��ات املالية لكن مت 

تاأجيله اىل يوم اأم�ض الحد ب�ضبب اعالن يوم اخلمي�ض عطلة ر�ضمية“.

اعل��ن ع�ض��و املجل�ض املحلي لق�ض��اء الفلوجة �ضالم احللبو�ض��ي، املبا�رصة 
باإع��ادة تاأهيل طريق بغداد – فلوجة القدمي. وقال احللبو�ضي اإنه "بتوجيه 
م��ن حماف��ظ الأنبار مت��ت املبا�رصة باإع��ادة اعمار وتاأهي��ل طريق فلوجة 
- بغ��داد الق��دمي وزالة جمي��ع مظاهر التفج��ري وردم النف��اق والتك�رصات 
بجهود البلديات"، مبين��ا ان "العمال تت�ضمن اأي�ضا التنظيف والت�ضجري". 
واأ�ضاف احللبو�ضي، اأن "حمافظ النبار امر بتنظيف وترتيب جميع مداخل 
ق�ض��اء الفلوجة بالإ�ضافة اىل ق�ضاء الكرم��ة وناحية ال�ضقالوية واملدينة 
ال�ضياحية والن�ضاف غربي الفلوجة". يذكر ان طريق فلوجة - بغداد تعر�ض 
اىل دمار وتخريب نتيجة العمليات الع�ضكرية و"الرهابية" من قبل داع�ض، 
بعد تفخيخه من قبل التنظيم قبل حترير الفلوجة منت�ضف العام املا�ضي.

  ح��ذرت وزارة النفط العراقية، من ا�ضتغالل الظروف ال�ضتثنائية التي متر 
بها البالد، ملحاولة ال�ضيطرة على ثرواتها النفطية.

واأك��دت الوزارة اأن النف��ط ثروة �ضيادية وملك لل�ضع��ب العراقي بكل اأطيافه 
مب��ا فيها اإقليم كرد�ضتان.وحذرت "النفط" من حماولت الجنرار لل�ضيطرة 
عل��ى مقدرات البالد النفطي��ة، خا�ضة يف الأرا�ضي الت��ي ت�ضهد توتراً، على 
خلفي��ة اإعالن حكومة اأربيل اإجراء ا�ضتفتاء للت�ضويت على انف�ضال الإقليم، 
وم��ا اأعقبه من رف�ض للربملان العراق��ي واملحكمة العليا الحتادية رف�ض 

ال�ضتفتاء.
واأك��دت الوزارة رف�ضها التدخ��ل يف عملها، اأو و�ضع اليد على اأي مرفق من 
مرافقه��ا، داعي��ة اجلمي��ع اىل اإبعاد القط��اع النفطي من دائ��رة ال�رصاعات 
ال�ضيا�ضي��ة، اأو ا�ضتخ��دام ال��رثوة الوطني��ة كو�ضيل��ة �ضغ��ط وم�ضاوم��ة على 

ح�ضاب الثوابت الوطنية.
وكان وزير النفط العراقي "جبار اللعيبي"، �رصح يف وقت �ضابق، اأن بغداد 

م�ضتعدة للحوار مع اإقليم كرد�ضتان لت�ضوية امللفات النفطية.
ويخ�ض��ى الع��راق انف�ضال الإقليم الغني بالنفط، بع��د دعوات لتحديد ال�25 
م��ن ال�ضهر اجل��اري موعداً لإج��راء ا�ضتفتاء ح��ول البق��اء اأو النف�ضال عن 

الدول��ة، واإع��الن "كرك��وك" امل�ضارك��ة يف اإج��راء ال�ضتفت��اء.

ق��دم خرباء مقرتحات للحكوم��ة املركزية يف بغداد ب�ضاأن ال�ضتفتاء الذي 
ي�ضع��ى اقلي��م كرد�ضتان اج��راءه لتقرير امل�ض��ري وال�ضتقالل ع��ن العراق 
واع��الن دولة كردي��ة يف ال�25 من ال�ضهر اجل��اري . وتناولت املقرتحات  
املركزي��ة  القلي��م واحلكوم��ة  ب��ني  والرتباط��ات  امل�ضرتك��ة  الق�ضاي��ا 
وكيفي��ة ف�ض��ل هذا اجلزء اداريا وماليا، من خ��الل اعادة كتابة و�ضياغة 
الد�ضت��ور. وج��اء يف اغلب املقرتح��ات املطروحة، يف ح��ال كانت نتيجة 
ال�ضتفت��اء ل�ضال��ح ال�ضتق��الل، ُيعامل املواطن��ون الأكراد داخ��ل العراق 
معامل��ة املقيم وت�ضحب اجل��وازات والبطاقة الوطني��ة واجلن�ضية العراقية 
منه��م. وكانت املطالب �ضمن املقرتحات، تت�ضم��ن رفع جميع ال�ضعارات 
والديباج��ات واملخاطب��ات املكتوب��ة باللغة الكردية مب��ا يف ذلك تبديل 
اجل��واز والبطاق��ة الوطني��ة مب��ا يجعله��ا باللغت��ني العربي��ة والإنكليزية 
فق��ط، واعتب��ار اللغة الكردي��ة لغة اأجنبي��ة. وت�ضمنت املقرتح��ات اي�ضا، 
�ضح��ب يد جميع املوظفني الأكراد بدرج��ة مدير عام ف�ضاعداً مبا يف ذلك 
املنا�ض��ب الرئا�ضي��ة والد�ضتوري��ة وكذلك املنا�ضب الت��ي ي�ضغلها الأكراد 
يف القن�ضلي��ات وال�ضف��ارات العراقية بال ا�ضتثن��اء واإيقاف �رصف رواتب 
الرعاي��ة الجتماعية وال�ضهداء وال�ضجناء ال�ضيا�ضي��ني واملهجرين الأكراد 
داخ��ل الع��راق وخارجه وحتوي��ل �رصفها من قبل خزين��ة الدولة الكردية 
اجلديدة. يذكر اأن الربملان �ضوت على رف�ض ا�ضتفتاء اقليم كرد�ضتان على 
النف�ض��ال عن العراق واألزم رئي�ض الوزراء حي��در العبادي باتخاذ جميع 
التداب��ري الت��ي حتفظ وح��دة العراق والب��دء بحوار جاد ملعاجل��ة امل�ضائل 

العالقة بني بغداد والإقليم.

�ض��كا عدد م��ن املتقاعدي��ن تاأخر ���رصف رواتبهم، 
مهددي��ن بالحتج��اج ام��ام وزارة املالية يف حال 

ا�ضتمرار احلكومة بعدم �رصف رواتبهم.
وقال اح��د املتقاعدين ان "مكات��ب البطاقة الذكية 
"كي كارد" متتنع عن ت�ضليمنا الرواتب بذريعة انها 

مازالت غري م�رصوفة من قبل وزارة املالية".
وا�ض��اف ان "اغل��ب املواطن��ني املتقاعدي��ن لديهم 
التزام��ات يف بداي��ة كل �ضهر منها اق�ض��اط كهرباء 
املولدات الهلية واليجارات ف�ضال عن ما حتتاجه 
العائل��ة م��ن امل��ال وامل��واد"، موؤك��دا ان "تاأخ��ري 

الروات��ب يعن��ي م�ض��اكل اجتماعية اك��رث مما تكون 
اقت�ضادية".

ودع��ا ع�ض��و اللجن��ة املالي��ة احمد حاج��ي، وزارة 
املالي��ة اىل بي��ان �ضب��ب تاأخر روات��ب املتقاعدين، 
م�ضتبع��دا ان يكون �ضندوق التقاع��د �ضببا يف تاأخر 
افال���ض  ت�رصي��ح  وا�ضتبع��د حاج��ي يف  الروات��ب. 
�ضن��دوق التقاعد املوح��د بحيث كان �ضبب��ا بتاأخر 
�رصف روات��ب املتقاعدين"، مبينا اأنه حتى الن ل 
توجد لدى اللجنة املالية بيانات دقيقة، ومن ثم مل 

تطالب بها مدير الهيئة العامة للتقاعد".
واأك��د اأن "م��ا يعاني��ه ال�ضن��دوق هو زي��ادة معدل 
الأموال اخلارجة مقابل قل��ة الأموال الواردة اإليه"، 

مبين��ا اإن" جمل�ض الن��واب ورئا�ضة ال��وزراء �ضددتا 
اأك��رث من مرة عل��ى اأن الرواتب "خط احمر" ل ميكن 

امل�ضا�ض بها باي حال من الحوال".
م��ن جهته��ا اك��دت م�ض��ادر يف وزارة املالي��ة اأن 
ال��وزارة تقينّم حاليًا درا�ض��ات لبحث امكانية توزيع 
الراوت��ب عل��ى املتقاعدي��ن �ضهري��ا ب��دل ع��ن كل 

�ضهرين.
وقالت امل�ضادر يف ت�رصيحات �ضحفية، اإن "وزارة 
املالي��ة قام��ت بت�ضكي��ل جلن��ة متخ�ض�ض��ة لبح��ث 
ودرا�ض��ة اآلية توزي��ع رواتب املوظف��ني �ضهريًا بدل 
ع��ن كل �ضهري��ن، م�ضت��دركًا بالق��ول حت��ى الن مل 
يحدد بعد ال�ضقف الزمني للبدء بتطبيق هذه الآلية".

يف ح��ني عزا م�رصف الرافدين اأ�ضباب تاأخر �رصف 
رواتب املتقاعدي��ن املدنيني اىل عدم و�ضول قوائم 
وك�ضوف��ات اأ�ضمائه��م وبياناته��م م��ن قب��ل هيئ��ة 

التقاعد .
وق��ال املكت��ب الإعالم��ي للم���رصف يف بي��ان ان 
" التاأخ��ري تتحمل��ه هيئ��ة التقاعد لك��ون م�رصف 
الرافدين جهة تنفيذية يف عملية ال�رصف ول عالقة 

له بهذا التاأخري".
واو�ضح ان "امل�رصف �ضيبا�رص �رصف الرواتب فورا 
ومن دون اي تاأخري ف��ور و�ضول ال�ضكوك اخلا�ضة 
باملتقاعدي��ن وتغذيته��ا بالر�ضيد امل��ايل من قبل 

التقاعد".

متقاعدون يشكون 
تأخر رواتبهم والحكومة تدرس صرفها شهريًا
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