
ق��وات  م��ن  اُخ��ذ  دوالر  ملي��ار  اإىل  ي�ص��ل  وم��ا 
البي�صمرك��ة، و�صبع��ة مليارات من جمل���س البيئة 
ووزارة التعلي��م، واأربع��ة ملي��ارات م��ن جمل���س 
م��ن  دوالر  ملي��ون  و١.٥  ملي��ار  و٦١  امل��راأة، 
ال�رسطان.وب��ن  مبر�ص��ى  العناي��ة  م�صت�صف��ى 
التقري��ر الذي ا�صتند اىل م��ا ن�رسته وزارة املوارد 
الطبيعي��ة يف اإقليم كورد�صتان، اأن الوزارة قدمت 
١٤١ ملي��ون دوالر اإىل ���رسكات كركوك النفطية 
يف االأ�صه��ر اخلم�ص��ة املا�صي��ة، يف ح��ن مل تكن 
ل��دى كرك��وك ���رسكات اإنتاج  اخ��رى غري �رسكة 
نف��ط ال�صمال.كما اعرت�س اخل��راء على فكرة ان 
احل��رب �ص��د تنظيم داع���س االرهاب��ي، هى �صبب 
ازم��ة االقلي��م  االقت�صادية، مبين��ن وجوب عدم 
ا�صتخدام ب��ارزاين  هذه الذريع��ة لعدم دفع اجور 
املوظف��ن االكراد.علم��ا ان ان وزارة النف��ط  يف 
االقلي��م �ص��درت ٦٦٤ ال��ف برمي��ل م��ن النف��ط 
يومي��ا، بينم��ا مل تقدم �صوى ٥٠ ال��ف برميل اىل 
املنظم��ة العراقي��ة للت�صوي��ق النفط��ي )�صوم��و(.
ويف خت��ام تقريره��ا، بينت الوكالة م��دى ف�صاد 
ال�صيا�صي��ن االكراد، حن ذك��رت ت�صدير الوزارة 
يف ال�١٠ من نوفمر ت�رسين الثاين، عام ٢٠١٦، 
اكرث م��ن ٥٤٠ الف برميل نف��ط يوميا اىل ميناء 
جيه��ان. وح�صل��ت حكوم��ة االقلي��م بذل��ك على 
٦٣٦،٣٦٤،٨١٠ دوالرات م��ن �ص��ادرات النف��ط 
اخل��ام عن طري��ق مين��اء جيهان، لك��ن احلكومة 
الكردي��ة تلق��ت ٤١٦،٥١١،٥٩٨ دوالراً فقط، اأّي 
مت��ت �رسق��ة ٢١٩.٨٥٣.٢١٢ دوالر.م��ن جه��ة 
اخرى يت�صاءل الكثريون عما اإذا كانت كرد�صتان 
العراقي��ة، املتمتعة بالفعل با�صتقالل ذاتي وا�صع 
ع��ن بغداد، ق��د تعلن اأخ��ريا االنف�ص��ال. وال يبدو 
اأن اللحظ��ة الراهنة مب���رسة باخلري من اجل ذلك، 
فاحل��رب مع داع���س، وانخفا���س اأ�صع��ار النفط،  
واقت�صادي��ة  �صيا�صي��ة  ا�صطراب��ات  ت�صبب��ت يف 
�صدي��دة، كالت��ي واجهته��ا كرد�صت��ان على مدى 
العق��د املا�ص��ي. وم��ع ذلك، ، من��ذ ب�صع��ة اأ�صهر، 
كان م�صع��ود بارزاين، رئي���س املنطقة )املعروفة 
اإىل  يدع��و  الع��راق(،  كرد�صت��ان  باإقلي��م  اأي�ص��ا 
اال�صتق��الل الت��ام. ويف اواخ��ر الع��ام املا�ص��ي، 
وج��ه حزبه الدميقراط��ي الكرد�صتاين بالعمل مع 

نظرائ��ه ال�صيا�صي��ن للتح�ص��ري الج��راء ا�صتفتاء 
ب�ص��اأن ه��ذه امل�صاأل��ة. ومت حتديد ي��وم ال�٢٥ من 
�صبتم��ر احلايل.وا�ص��ارت املجل��ة يف تقريره��ا 
الذي ترجمته »اجلورنال نيوز«، اىل اإن االقت�صاد 
الكردي العراق��ي، الذي يعتمد اعتمادا كبريا على 
ت�صدي��ر امل��وارد الطبيعي��ة، يحت��اج اإىل تركي��ا 
انق�صم��ت  واإذا  الدولي��ة.  االأ�ص��واق  اإىل  للو�ص��ول 
م��ن بغ��داد، ف��اإن كرد�صت��ان امل�صتقل��ة �صتعتم��د 
عل��ى مترعيها االأت��راك اأكرث مما فعل��ت بالفعل. 
وم��ع ا�صتم��رار العن��ف يف تركي��ا، ف��اإن خط��وط 
اأنابي��ب النفط والغاز التي ت�ص��كل العمود الفقري 
للعالق��ات االقت�صادية بن تركيا وكرد�صتان، ال 
تزال غري اآمنة.  فبداًل عن القيام بحمالت �صيا�صية 
منا�صبة لال�صتقالل، كان بارزاين والوفد املرافق 
ل��ه �صيح�صن الرتكيز على التحديات ال�صعبة التي 
يواجهه��ا اإقلي��م كرد�صت��ان الع��راق كاالإ�ص��الح 
االقت�ص��ادي، واال�صرتاتيجي الع�صك��ري، وجتديد 
العالق��ة م��ع بغداد.واف��ادت املجلة ب��ان اعتماد 
كرد�صتان العراق عل��ى تركيا هو نتيجة مبا�رسة 
لعالقته��ا العك�صي��ة م��ع بغ��داد. حي��ث من��ذ عام 

٢٠٠7 حت��ى عام ٢٠١٠، �صع��ى اإقليم كرد�صتان 
العراق لالإ���رساف على تنقيبات النف��ط واإنتاجه، 
ولك��ن بيعه ب�ص��كل م�صتقل كان حلم��ا م�صتحيال. 
يف ح��ن كان اإقليم كرد�صت��ان العراق يقوم ببيع 
النف��ط، وت�صل��م ن�صيب��ه املتفاو�س علي��ه بن�صبة 
١7٪، م��ن ميزاني��ة الدول��ة العراقي��ة. ومع ذلك، 
اأ�صبحت عالقة االأك��راد باحلكومة املركزية اأكرث 
م��ن اي وق��ت م�صى، حتى ب��داأ ب��ارزاين بتهريب 
النفط.لك��ن ادى  ت�صبب حكومة كرد�صتان بجميع 
ه��ذه امل�صاكل،   وتع��رث ا�صعار النفط يف منت�صف 
ع��ام ٢٠١٤ اإىل تفاق��م اال�صط��راب االقت�صادي 
يف املنطقة. ب�صب��ب عدم معاجلة اقليم كرد�صتان 
النف��ط،  اأرب��اح  الع��راق اعتم��اده املف��رط عل��ى 
ال��وزن.  يف  زي��ادة  املع��اين  الع��ام،   والقط��اع 
ف�ص��ال ع��ن رعايت��ه ال�صيا�صي��ة الفا�ص��دة لعائلة 
ب��ارزاين،  فعانى من االإفال���س. واأدت التاأخريات 
والتخفي�صات يف رواتب القطاع العام اإىل ا�صتياء 
وا�ص��ع النطاق، ما قاد اإىل احتجاجات دورية يف 
�ص��وارع ال�صليمانية، وحتول��ت اإىل عنف بعد ذلك. 
كم��ا اتخذت احلكوم��ة يف اأربيل تداب��ري تق�صفية. 

وب��داأت يف احلديث ع��ن االإ�ص��الح الهيكلي. لكن 
غفلوا عن حقيق��ة ان االأزمة االقت�صادية ترافقها 

اأزمة �صيا�صية. 
يف ح��ن انته��اء والي��ة ب��ارزاين كرئي���س، م��ن 
دون وج��ود خط��ة خلالفت��ه. �صبب متدي��د واليته 
�صيا�صي��ة  ت�صوي��ة  يف ع��ام ،٢٠١٣ م��ن خ��الل 
بن احل��زب الدميقراط��ي الكرد�صت��اين ومناف�صه 
ال�صيا�ص��ي االأول، االحت��اد الوطن��ي الكرد�صتاين. 
لك��ن حركة "ك��وران"، وه��ي جماع��ة اإ�صالحية 
ال�صلط��ة،  الرئي�صي��ن عل��ى  معار�ص��ة للحزب��ن 
حلت حمل االحت��اد الوطن��ي الكرد�صتاين كطرف 
ثان لكرد�صت��ان العراق. وانه��ت املجلة تقريرها 
بالق��ول، انه مل��ن امل�صحك تخيل ب��ارزاين نف�صه 
قائ��دا يله��م  االإعج��اب، كوال��ده امل��ال م�صطفى، 
الكردي��ة. وباعتق��اده، كي��ف  القومي��ة  موؤ�ص���س 
اأف�ص��ل و�صيل��ة لتحقي��ق ه��ذا املكان��ة املظلل��ة؟ 
ه��ل من خ��الل امل�صاع��دة على حتقي��ق اتفاقات 
تاريخية بن تركيا وح��زب العمال الكرد�صتاين، 
وحزب االحتاد الدميقراطي ام من مطاردة اأحالم 

م�صتعجلة، ال�صتقالل غري �رسعي؟

 ك�صف��ت جلنة االقت�ص��اد واال�صتثمار النيابية، اأخ��رياً عن اأن احل�صة 
االك��ر يف موازنة ٢٠١٨ �صتكون من ن�صي��ب اعادة اعمار املناطق 
املت�رسرة من االرهاب،ا�صافة اىل عودة النازحن اىل حمافظاتهم.
وذكرت ع�ص��و اللجنة جنيبة جنيب يف ت�رسيحات �صحفية تابعتها 
اجلورنال ان" احلكومة االن م�صغولة باإعداد وترتيب موازنة ٢٠١٨ 
م��ن خالل عقد االجتماعات مع ال��وزارات والبنك املركزي"، م�صرية 
اىل انه��ا "�صتجعل احل�صة االكر يف ه��ذه املوازنة من ح�صة اعادة 
اعم��ار املناط��ق التي ت�رسرت م��ن االرهاب، وع��ودة النازحن اىل 

مناطقهم".
واو�صح��ت جني��ب، ان"موازن��ة ٢٠١٨ �صتكون م�صابه��ة للموازنات 
ال�صابق��ة، من حيث اهتمامها باملتقاعدي��ن ورواتب احل�صد ال�صعبي، 
باال�صاف��ة اىل حق��وق االقلي��م وتخ�صي�ص��ات النف��ط وغريه��ا من 

االمور".
واردفت بالقول، ان"املوازنة ما زالت تخ�صع اىل كثري من التغيريات 
وامل�ص��ورات ويف ط��ور الدرا�صة واالعداد الكام��ل قبل اعالنها ب�صكل 

نهائي".
جدي��ر بالذك��ر ان رئي�س جمل�س الوزراء حي��در العبادي وجه املالك 
املتق��دم يف وزارة املالي��ة باجراء مراجعة دقيق��ة ملقرتح املوازنة 
العام��ة االحتادي��ة لع��ام ٢٠١٨. و�ص��دد العب��ادي يف بي��ان �ص��در 

ع��ن مكتبه على ���رسورة حتقيق املزيد من خف���س النفقات 
الت�صغيلي��ة للرئا�صات الثالث وللوزارات واجلهات 

احل��دود  اىل  ب��وزارة  املرتبط��ة  غ��ري 
تاأم��ن  ل�صم��ان  الدني��ا 

ت  لنفق��ا ا

االأ�صا�صي��ة، ويف مقدمتها الرواتب واالأجور لكل العاملن يف الدولة، 
والروات��ب التقاعدي��ة، والرواتب واالجور االخ��رى، ف�صال عن تاأمن 
رواتب احلماي��ة االجتماعية والبطاقة التمويني��ة، ومتطلبات االأمن 

والدفاع والدواء.
الدولي��ة والوطني��ة يف ت�صدي��د  االلتزام��ات  تاأم��ن  واك��د وج��وب 
م�صتحق��ات القرو���س وفوائدها، واال�صتم��رار يف تاأمن �صندات دفع 
م�صتحق��ات املقاولن، والعمل على زيادة االيرادات غري النفطية من 
خالل تفعي��ل االن�صطة املختلف��ة وزيادة االنتاجي��ة، وتاأكيد اهمية 
تن�صيط القطاع اخلا�س مبا ميكنه من اداء دوره املن�صود يف حت�صن 

االأداء االقت�صادي ورفع م�صاهمته يف الناجت املحلي الوطني.
اىل ذلك ارتفعت االإيرادات اجلمركية العراقية خالل االأ�صهر الثمانية 
املا�صي��ة اإىل اأك��رث م��ن ٦٨٥ ملي��ار دين��ار، مع جن��اح حكومي يف 
انتهاج �صيا�ص��ة مالية تهدف اىل حت�صن ت�صني��ف العراق االئتماين 

يف ال�صوق املالية الدولية.
وذك��ر املتح��دث با�صم رئا�ص��ة الوزراء �صع��د احلديث��ي، اأن احلكومة 

العراقي��ة جت��اوزت حتدي��ات اقت�صادي��ة وخم��اوف م��ن 
ع��دم القدرة على تدبري الغطاء املايل للرواتب 

االمني��ة  الق��وات  وخم�ص�ص��ات 
والقطاعات االأخرى.

ف  �ص��ا اأ و

"احلديث��ي" اأن احلكومة ا�صتطاعت رف��ع اإيرادات اجلمارك اإىل اأكرث 
من ٦٤7 مليار دينار يف ٢٠١٦، بزيادة ٢٣١ مليار دينار، مقارنة 
باملعدل الذي كانت عليه يف ال�صنوات ال�صابقة، م�صرياً اىل انخفا�س 

اال�صترياد خالل العام املا�صي.
واأ�ص��ار "احلديث��ي" اإىل �صم��ول اأكرث م��ن ١.١ مليون اأ���رسة برواتب 
احلماية االجتماعية، اإ�صافة اىل ك�صف اأكرث من ٢٣ األف حالة ف�صاد 
يف ه��ذا امللف، الأ�صخا���س كانوا يح�صلون عل��ى اإعانات اجتماعية 

 بغري ا�صتحقاق لكونهم يتقا�صون رواتب وظيفية اأو تقاعدية.
وكان��ت احلكومة اأعلنت، مطل��ع ال�صهر اجلاري، ارتف��اع اإيرادات 

منافذها احلدودية خالل اأغ�صط�س املا�صي، لتتجاوز 
٦٢ مليار دين��ار، مقابل ٣٦ مليار دينار 

يف يولي��و املا�ص��ي، بزي��ادة 
ن�صبتها ٪7٢.٢.
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هبط��ت اأ�صع��ار الذه��ب بعدم��ا �صجلت 
اأعلى م�صتوى فيم��ا يزيد على عام، يف 
اجلل�ص��ة ال�صابقة مع تعايف الدوالر من 
م�صتويات��ه املتدني��ة الت��ي �ُصجل��ت يف 
االأ�صب��وع املا�ص��ي. ون��زل الذه��ب يف 
0.8 باملئ��ة اإىل  التعام��الت الفوري��ة 
1335.10 دوالر لالأوقية )االأون�صة(، 
بتوقي��ت   07:05 ال�صاع��ة  بحل��ول 
غرينت�س. وكان املعدن االأ�صفر زاد اإىل 
1357.54 دوالر لالأوقي��ة يف الثامن 
م��ن اأيل��ول احلايل، وهو اأعل��ى م�صتوى 

منذ 16 اآب 2016.

"البالتينيوم"  معدن  �صعر  تراجع 
دون  اىل  ليهبط  تعامالت  خ��الل 
و���ص��ط  دوالر،   1000 م�����ص��ت��وى 
املعرو�س، مع  بزيادة  تفيد  تقارير 
املخاوف  وه��دوء  ال��دوالر،  ارتفاع 
ال�صاعة  وبحلول  اجليو�صيا�صية. 
9:45 م�صاًء بتوقيت جرينت�س هبط 
مبقدار  "البالتينيوم"  معدن  �صعر 
 991.50 م�صتوى  عند   1.6%
دوالر لالأوقية. وزاد �صعر عقود خام 
بن�صبة  اأكتوبر  ت�صليم  "ناميك�س" 
48.07 دوالر  %1.2 عند م�صتوى 
 2:36 ال�صاعة  وبحلول  للرميل.   
ارتفع  جرينت�س  بتوقيت  م�����ص��اًء 
"برنت"  خلام  االآجلة  العقود  �صعر 
 0.07% ب�صيطة  بن�صبة  القيا�صي 

اإىل 53.82 دوالر للرميل.

النفط عند ت�صوية تعامالت  �صعد �صعر 
خف�س  لتمديد  اإ���ص��ارات  م��ع  االث��ن��ن 
"اأوبك"  منظمة  تقرير  وترقب  االإنتاج، 
ال�صهري. واأفادت تقارير بتو�صل وزير 
االإماراتي  ال�صعودي مع نظريه  الطاقة 
درا���ص��ة  اإم��ك��ان��ي��ة  ات��ف��اق ح���ول  اإىل 
مار�س  بعد  ملا  االإنتاج  خف�س  متديد 
2018، وفقًا حلاجة ال�صوق.  ويرتقب 
"اأوبك"  منظمة  تقرير  امل�صتثمرون 
الحق  وقت  يف  للنفط  املنتجة  للدول 
من يوم اأم�س الثالثاء واملعر عن �صهر 
باأن  توقعات  مع  املا�صي،  اأغ�صط�س 
ينخف�س م�صتوى االإنتاج مبقدار 419 

األف برميل يوميًا،

اإليرادات الجمركية تتعاظم وإعادة اإلعمار تحظى بالحصة األكبر في موازنة العام المقبل

تقرير يفضح كيفية نهب حكومة كردستان األموال وأسباب فشل انفصال اإلقليم

ن�شرت وكالة "ايكورد 
االخبارية"  تقريرا حول 

وجود اأدلة تبني �شرقة 
امل�شوؤولني االكراد اآالف 

املاليني من الدوالرات من 
اموال �شكان اإقليم كرد�شتان.

وا�شارت الوكالة يف تقريرها 
الذي ترجمته )اجلورنال( 

ان احدى طرق نهب االموال 
النقدية هي اعطاء ثالثة ا�شهر 

فقط، من الفوائد املخ�ش�شة 
للعناية باملعوقني �شمن مبلغ 

خم�شة مليارات دوالر مع نهب 
املتبقي. 
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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

2250
1250
1000
2000
1500
1500
2000
2000
1500
1250
3500

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


