
اىل  ا�س��تنادا  ان��ه"  بي��ان،  يف  التميم��ي  وقال��ت 
كت��اب وزارة املالي��ة /دائ��رة املوازن��ة واملعم��م 
 ٢٠٥/١٥٢٠٧٧ الع��دد  ذي  كاف��ة  ال��وزارات  اىل 
يف ١٣/٩/٢٠١٧ بعن��وان /ايق��اف العم��ل بن�ص 
اح��كام م��واد قان��ون املوازن��ة العام��ة االحتادية 
رقم ٤٤ ل�س��نة ٢٠١٧ والتعليمات ال�سادرة ب�ساأنه 
وال��ذي اأ�س��ار اىل ق��رار املحكم��ة االحتادي��ة رق��م 
 ٢١/٨/٢٠١٧ يف  ١٧/احتادية/٢٠١٧ال�س��ادر 
وحكمه��ا بعدم د�س��تورية ع��دة مواد ومن �س��منها 
امل��ادة )٣٣/اأوال( من قانون املوازنة لعام ٢٠١٧ 
واملتعلق��ة با�س��تقطاع ن�س��بة ٣،٨٪ م��ن جمم��وع 
الروات��ب واملخ�س�س��ات جلمي��ع موظف��ي الدول��ة 
والقط��اع الع��ام واملتقاعدي��ن كاف��ة املراف��ق طيا 
عليه اأعلنا ايقاف ا�س��تقطاعات الرواتب ا�س��ارة اىل 

كتاب وزارة املالية املذكور اآنفًا واملرافق طيا".
اىل  ا�س��ار  املالي��ة  وزارة  كت��اب  ان  واأ�س��افت" 
ع��دم د�س��تورية امل��ادة ٣٣/اوال بالكام��ل علي��ه 
ف��اإن م��ا اعلن��اه ا�س��تند اىل كت��اب وزارة املالي��ة 
املعم��م ل��كل ال��وزارات والذي �س��ّبب �س��وء الفهم اذ 
مل ي���ر اىل الفق��رة اخلا�س��ة بالطع��ن وامنا اأ�س��ار 
اىل كام��ل الفق��رة وج��اء تو�س��يحنا اليوم ب�س��بب 
نف��ي املحكمة االحتادية ا�س��دارها قراراً يت�س��من 
الغ��اء اال�س��تقطاعات واقت�س��ار قراره��ا على عدم 
د�س��تورية توزيع االيرادات امل�ستح�س��لة من ن�سبة 
اال�س��تقطاع". وتابع��ت" اننا هنا ن��ود ان نبني انه 
متت ا�س��افة فق��رة اال�س��تقطاعات يف موازنة عام 
٢٠١٦ �س��من املادة ٣٩ وبن�سبة ٣٪ لدعم احل�سد 
ال�سعبي والنازحني، حيث خا�ص بلدنا الغايل حربًا 
�رو�سًا على االرهاب بالتزامن مع انخفا�ص كبري 
يف ا�س��عار النف��ط ما تطل��ب اتخاذ اج��راءات مالية 
�ريع��ة ل�س��غط النفق��ات، وكان االجت��اه يف بداية 
االم��ر نحو التعامل مع ا�س��تقطاع الرواتب كادخار 
اجب��اري ث��م حت��ول اىل ا�س��تقطاع نهائ��ي على ان 
يك��ون موؤقت��ًا". ولفت��ت االنتباه اىل ان��ه" مت تبني 

فق��رة اال�س��تقطاع يف موازنة ع��ام ٢٠١٧ من قبل 
احلكوم��ة وبن�س��بة اعل��ى مقارن��ة بع��ام ٢٠١٦ اذ 
جاءت بن�س��بة ٤/٨٪ ، ثم ُخف�س��ت من قبل اللجنة 
املالية، وحتمل املوظف واملتقاعد هذا اال�ستقطاع 
خ��ال عام��ي ٢٠١٦و٢٠١٧ دعم��ا للمعركة �س��د 
داع���ص على الرغم من معانات��ه والتزاماته الكبرية 
فتناث��ر راتب��ه ب��ني الفوات��ري املختلفة من ت�س��ديد 
فوات��ري الكهرباء وم�س��اريف املدار�ص واجلامعات 
واق�س��اط القرو���ص وااليجارات املرتفع��ة وما اىل 
ذل��ك". وتابع��ت" ان��ه بع��د االنت�س��ارات املتحققة 
�س��د داع�ص جند من ال�روري الغاء ا�س��تقطاعات 
الرواتب يف موازنة ٢٠١٨ وتغطية التخ�سي�س��ات 
املطلوبة الدارة البلد من خال حما�س��بة الفا�سدين 
واع��ادة االموال املنهوبة وو�س��ع اآليات مدرو�س��ة 
لل�سيطرة على االيرادات االخرى والتي تذهب ُجلها 
اىل جي��وب الفا�س��دين". وبين��ت ان��ه" ويف الوق��ت 

ال��ذي ن�س��يد بتخفي���ص النفق��ات امل�س��تمر من قبل 
احلكوم��ة على مدار ال�س��نوات الثاث ال�س��ابقة نرى 
انه ح��ان الوق��ت لرفع الع��بء عن كاه��ل املوظف 
يف  ارتف��اع  مقاب��ل  باال�س��تقطاعات  اأُثق��ل  ال��ذي 
تكاليف املعي�س��ة"، معرب��ة عن اأملها باأن ت�س��هد " 
املرحل��ة املقبلة من عمر احلكوم��ة وجمل�ص النواب 
العم��ل اجلاد باجتاه توفري احلياة الكرمية للمواطن 
العراقي داعني اهلل �س��بحانه وتع��اىل ان يعم االأمن 
وال�س��ام والرفاهية على بلدنا احلبيب". من جهته، 
رج��ح ع�س��و اللجنة املالي��ة النائب احم��د حاجي، 
م��ن  اال�س��تقطاعات  ب�سيا�س��ة  احلكوم��ة  ا�س��تمرار 
الروات��ب والقرو���ص ل�س��د العج��ز احلا�س��ل ببع�ص 
النفقات. وقال حاجي ان موازنة ٢٠١٨ �ستت�سمن 
ا�س��تقطاعات برواتب املوظفني لكن اقل من الن�سبة 
٣.٨٪ ولرمب��ا ٢٪ او اق��ل ، ب�س��بب ا�س��تمرار االزمة 
املالي��ة وقلة االي��رادات امل�ستح�س��لة للبلد يف ظل 

انخفا�ص ا�س��عار النفط. وا�ساف ان "على احلكومة 
ايج��اد البدائ��ل ع��ن اال�س��تقطاعات والقرو�ص الن 
ذلك �س��يثقل كاه��ل املوظف��ني واملواطنني ب�س��كل 
عام. اما الباحث االقت�س��ادي احمد احل�س��يني، فقد 
او�س��ح انه ال جدوى من اال�ستقطاعات يف الرواتب 
يف موازن��ة ٢٠١٨ لك��ون اال�س��تقطاعات ال�س��ابقة 

كانت خم�س�سة لهيئة احل�سد ال�سعبي والنازحني.
وا�ساف احل�سيني هيئة احل�سد ال�سعبي ا�سبح لديها 
قانون وموازنة خا�س��ة به��ا لذا فلي�ص من املعقول 
ا�ستمرار اال�ستقطاعات ل�سد رواتب احل�سد، مبينا ان 
وزارة املالي��ة عليها ان تراجع ه��ذه الفقرة وتلغي 
جمي��ع اال�س��تقطاعات. ام��ا اخلب��ري القانوين حممد 
املندالوي، فقد ا�سار اىل ان قرار املحكمة االحتادية 
بع��دم د�س��تورية االقتط��اع م��ن روات��ب املوظفني 
يحتم عل��ى احلكوم��ة الغ��اء جميع اال�س��تقطاعات 

واعادتها اىل املوظفني باثر رجعي".

    
 

ك�س��فت م�س��ادر عن كمي��ة االنتاج النفط��ي للحق��ول التي متكنت 
القوات احلكومية العراقية من ا�ستعادتها  يف حمافظة كركوك من 
�س��يطرة قوات البي�س��مركة الكردية ، يف حني ا�س��ارت اىل ان انتاج 
تلك احلقول ي�س��ل اىل ٤٥٠ الف برميل يوميا . وقالت م�س��ادر ان 
القوات احلكومية ا�ستعادت ال�سيطرة ب�سكل كامل على حقول نفطية 
ومطار كركوك الع�سكري واأكرب قاعدة ع�سكرية يف حمافظة كركوك 
والتي كانت قوات الب�سمركة الكردية �سيطرت عليها يف ٢٠١٤ بعد 
ا�س��تياء تنظيم داع�ص االرهابي على عدد من املناطق يف �س��مال 
العراق . وا�س��افت امل�سادر ان القوات العراقية متكن من ا�ستعادة 
ثاثة حقول هي بابا كركر العماق وحقل باي ح�سن وحقل اآفانا 
، م�سرية اىل ان انتاج تلك احلقول ي�سل اىل ٤٥٠ الف برميل يوميا 
. وتع��د حمافظة كركوك الغنية بالنفط ب��وؤرة للخافات بني بغداد 
وكرد�س��تان بو�س��فها واحدة من اهم املناطق املتنازع عليها بني 
اجلانبني. وكانت القوات العراقية امل�س��ركة اعلنت �سيطرتها على 
من�س��اآت نفطي��ة وامنية وط��رق وناحيتني واقعتني يف ال�س��واحي 
اجلنوبي��ة الغربي��ة ملدين��ة كرك��وك الت��ي ت�س��يطر عليه��ا ق��وات 
الب�سمركة الكردية. وذكرت قيادة العمليات امل�سركة يف بيان اأنه 
مت احراز تقدم كبري �سمن عمليات فر�ص االمن يف مدينة كركوك. 
واو�س��ح البي��ان، ان خا�س��ة العملي��ة لفر���ص االم��ن يف كركوك 
ا�سفرت عن ال�سيطرة على معرب ج�ر خالد طريق الريا�ص- مكتب 
خالد، ومعرب مرمي بيك على طريق الر�ساد- مرمي بيك باجتاه فلكة 
تكريت. وا�س��اف كما فر�ست القوات ال�سيطرة على احلي ال�سناعي 
وتركان وناحية يايجي وعلى من�ساة غاز ال�سمال وم�سفى نفطي 

ومرك��ز ال�رط��ة وحمطة توليد كهرباء كرك��وك.  من جهة اأخرى 
ع��ّد جت��ار،  اأن ايق��اف التعام��ل م��ع �ركات 

يف اقليم كرد�س��تان ت�سبب 

بارتفاع يف ا�س��عار ال�س��لع، مطالبني باتخاذ االجراءات املنا�س��بة 
به��ذا ال�س��اأن.وقال احد التجار ويدعى )ح�س��ني احم��د( اإن "عملية 
ايقاف التعامل امل�ريف مع �ركات يف اقليم كرد�س��تان ت�س��ببت 
بارتفاع يف ا�س��عار ال�س��لع يف اال�س��واق". وطالب احم��د ب�"اتخاذ 
االجراءات املنا�س��بة لكي ال يت�س��بب هذا االمر بالتاأثري على حياة 
املواطن الب�سيط". اىل ذلك، ت�ساءل تاجر اخر يدعى )حيدر �سادق( 
بالق��ول  "م��ن يقف وراء ايق��اف التعامل امل�ريف م��ع ال�ركات 
املوؤ�س�س��ة يف اقلي��م كرد�س��تان واملعتم��دة ل��دى دائ��رة ت�س��جيل 
ال�ركات يف بغداد امل�سارف املحلية واالجنبية ام البنك املركزي 
العراقي". واأ�س��اف اأن "كل ما يحدث من ارتفاع ا�س��عار ال�سلع يف 
ال�س��وق وا�س��عار �رف الدوالر الذي ينعك�ص ب��دوره على املواطن 
الع��ادي �س��احب الدخل املحدود �س��وؤال بر�س��م االجابة". وك�س��ف 
م�س��در برملاين، يف )٢٨ اأيل��ول ٢٠١٧(، عن وثيق��ة متت قراءتها 
داخل جمل�ص النواب وتاأجيل الت�س��ويت عليها تت�س��من تو�س��يات 
م��ن اللجنة املالية النيابية لفر�ص عقوبات على اقليم كرد�س��تان، 
ردا عل��ى اال�س��تفتاء الذي ج��رى يف اخلام�ص والع�ري��ن من ايلول 
اجل��اري. كما اأكد اكد مق��رر اللجنة املالي��ة النيابية احمد حاجي، 
يف )٢٠ اآب ٢٠١٧(، ان البن��ك املرك��زي العراق��ي تريث باجراءات 
افتت��اح فرع��ي البنك يف اقلي��م كرد�س��تان. اىل ذلك طم��اأن احتاد 
الغرف التجارية يف اقليم كرد�س��تان، مواطني االإقليم بعدم وجود 
نق���ص يف امل��واد الغذائية وامل�س��تلزمات ال�رورية يف اال�س��واق، 
موؤكدا اأن احلركة التجارية يف املنافذ احلدودية طبيعية وم�ستمرة، 

يف حني ا�س��ار اىل اأن االإ�س��اعات التي تفيد بنق�ص 
امل��واد يف االأ�س��واق "لن تخدم 

اأعداء  �س��وى 

كرد�ستان". 
وق��ال احتاد الغ��رف التجارية باالقليم يف بي��ان تلقت، اجلورنال 
ني��وز، ن�س��خة من��ه، "نطمئ��ن املواطنني بع��دم وجود اأية م�س��اكل 
ت�سبب قلة املواد الغذائية وامل�ستلزمات ال�رورية يف اأ�سواق اقليم 
كرد�س��تان"، مبينا ان "هناك توا�سًا م�ستمراً مع الغرف التجارية 
يف حمافظ��ات اقليم كرد�س��تان وكركوك بهذا ال�س��اأن".  واأ�س��اف 
االحت��اد اأن "احلركة التجارية يف املناف��ذ احلدودية طبيعية جدا، 
كم��ا اأن االأ�س��واق مل ت�س��جل اأي نق���ص يف امل��واد"، م�س��رياً اىل اأن 
"التج��ار يوا�س��لون اأعمالهم يف ا�س��ترياد امل��واد كافة، واجلهات 
املعني��ة مل ت�س��در اأية تعليمات ب�س��اأن ا�س��ترياد امل��واد الغذائية".  
ونف��ى االحت��اد "ال�س��ائعات" التي تفي��د بوجود نق���ص يف املواد 
الغذائية يف االأ�س��واق، معتربا اأنها "التخدم �س��وى اأعداء كرد�ستان 
واحل��اق ال���رر مبواطن��ي االإقليم".  ودع��ا االحتاد جت��ار االإقليم 
اىل "اال�س��تمرار يف ا�س��ترياد امل��واد ال�رورية"، مبديا ا�س��تعداده 
"للتعاون وتقدمي كل الت�س��هيات بهذا ال�س��اأن". و�س��هدت اأ�س��واق 
بع���ص مناطق اقلي��م كرد�س��تان، خال االأي��ام القليلة املا�س��ية، 
حركة ملحوظة ل�راء املواد الغذائية واحلبوب من قبل املواطنني، 
حت�س��با بقي��ام بع�ص ال��دول االإقليمية باإغاق حدوده��ا مع اإقليم 

كرد�س��تان م�ستقبا خ�سو�سا بعد اإجراء اال�ستفتاء يف 
االإقليم.
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�رك��ة  واإي��رادات  اأرب��اح  ارتفع��ت 
العامل��ة يف  "نفليك���ص" االأمريكي��ة 
جم��ال الرفي��ه، لتتج��اوز توقع��ات 
املحلل��ني. واأظه��رت نتائ��ج اأعم��ال 
ال�رك��ة االأمريكي��ة ال�س��ادرة عقب 
نهاية جل�سة، االثنني، زيادة االأرباح 
بن�س��بة %150 خال الرب��ع الثالث 
م��ن ع��ام 2017، لت�س��جل م�س��توى 
ب�52  ملي��ون دوالر، مقارن��ة   130
مليون دوالر باملدة نف�س��ها من عام 
2016. كما اأو�س��حت نتائج اأعمال 
ال�س��هم م��ن  "نفليك���ص" اأن ن�س��يب 
 0.29 االأرب��اح �س��عد اىل م�س��توى 
دوالر لل�س��هم خ��ال االأ�س��هر الثاثة 
املنتهي��ة يف �س��بتمرب، مقابل 0.12 
دوالر لل�س��هم يف امل��دة املماثلة من 

العام املا�سي.

تعامات  ت�سوية  عند  النفط  ارتفع 
اأعلى  "ناميك�ص"  خام  ليحقق  ام�ص، 
اإغاق يف نحو 3 اأ�سابيع، مع ت�ساعد 
العراق.  �سمال  منطقة  يف  التوترات 
"ناميك�ص"  خام  عقود  �سعر  و�سعد 
عند   0.8% بن�سبة  نوفمرب  ت�سليم 
للربميل،  دوالر   51.87 م�ستوى 
م�سجًا اأعلى اإغاق منذ 27 �سبتمرب 
 7:44 ال�ساعة  وبحلول  املا�سي. 
�سعر  زاد  جرينت�ص  بتوقيت  م�ساًء 
العقود االآجلة خلام "برنت" القيا�سي 
مبا يقرب %1.2 اإىل 57.85 دوالر 

للربميل.

الدوالرية  العراق  �سندات  تراجعت 
ال��ت��وت��رات يف  ت�ساعد  م��ع  االث��ن��ني 
حمافظة كركوك بني بغداد وحكومة 

اإقليم كرد�ستان العراق.
ال�سيادية  ال�����س��ن��دات  وانخف�ست 
اإىل  �سنت  نحو   2028 ا�ستحقاق 
اأدنى م�ستوياتها يف �سهرين ون�سف 
ال�سهر يف حني نزلت �سندات 2023 
مبقدار 0.9 �سنت اإىل م�ستوى قيا�سي 

منخف�ص وفقا لبيانات رويرز.

الحقول النفطية المستعادة في كركوك يصل إنتاجها إلى 450 ألف برميل يوميًا

رغم عدم دستوريتها.. 

الحكومة تصر على االستقطاعات من رواتب الموظفين

على الرغم من اعتبار املحكمة 
االحتادية عدم د�ستورية 
اال�ستقطاعات من رواتب 

املوظفني يف موازنتي 2016 
و2017 اال ان احلكومة ت�سر 
على اال�ستمرار باال�ستقطاعات 

والبالغة 3.8 باملئة و�سط 
امتعا�ض املوظفني يف ظل ما 

ي�سهده البلد من ارتفاع يف 
اال�سعار وقلة اخلدمات املقدمة 
من قبل احلكومة.ودعت ع�سو 

اللجنة املالية النيابية ماجدة 
التميمي، اىل الغاء ا�ستقطاعات 

الرواتب يف موازنة 2018،  
لرفع العبء عن كاهل املوظف 

الذي اأُثقل باال�ستقطاعات. 

  بغداد- خاص  

متابعة

بغداد ــ متابعة

المــواد

المــواد

الغذائية

اإلنشائية

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

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


