
اأب��دى ديوان الوق��ف ال�سيعي، ام���س الثالث��اء، ا�ستعداده فت��ح ملفاته كافة 
اأم��ام اجلهات الرقابي��ة الر�سمية لتدقيقها والتاأكد م��ن مطابقتها لل�سوابط 
القانوني��ة والإداري��ة، موؤك��داً مت�سك��ه بحق��ه يف املالحق��ة القانوني��ة لأي 

ت�رصيح اأو موقف �سده "ل ي�ستند اإىل دليل" معتمد اأو وثيقة ر�سمية.
وقال املكتب الإعالمي للديوان،  اإنه "بهدف حتقيق اأكرب قدر من ال�سفافية، 
يعل��ن ديوان الوق��ف ال�سيعي عن ا�ستع��داده لفتح ملفات��ه الإدارية واملالية 
يف جمي��ع دوائره ببغداد وكافة املحافظات ب��دءاً من مكتب رئي�س الديوان 
وحت��ى اأ�سغ��ر ت�سكيل فيه اأمام جمي��ع املوؤ�س�سات الرقابي��ة الر�سمية للنظر 

فيها والتدقيق والتثبت من مطابقتها لل�سوابط القانونية والإدارية".
واأه��اب دي��وان الوق��ف ال�سيع��ي، باجله��ات احلكومي��ة وغ��ر احلكومي��ة 
والإعالمي��ة كاف��ة "الت��زام الدق��ة واملو�سوعي��ة فيم��ا تتبناه م��ن مواقف 

وت�رصيحات جتاه الديوان".

املوازنة  اجمايل  ان  النيابية  املالية  اللجنة  اعلنت   
مبلغ  منها  دينار،  تريليون   100 بلغ   2017 العامة 
 95 5.6 تريليون دينار قرو�س خارجية م�سافة اىل 

تريليون دينار هي ا�سل املوازنة .
 وقال ع�سو اللجنة م�سعود حيدر ان "اجمايل اليرادات 
تريليون  و11.6   ، دينار  تريليون   67.5 بلغ  النفطية 
دينار ايرادات غر نفطية"، مبينا ان "ن�سبة العجز بلغت 

يف �سوء ذلك %21 من املوازنة".
ماليني   3 ب�  يقدر  النفطي  النتاج  "�سقف  ان  وتابع   
برميل  الف   550 فيها  مبا  يوميا  برميل  الف  و750 
النفط  "معدل �سعر  من اقليم كرد�ستان"، م�سرا اىل ان 
42 دولرا اعتمادا على حركة ا�سعار النفط يف ال�سوق 

العاملية".
اخذت  والدفاع  الم��ن  قطاع  "تخ�سي�سات  ان  واك��د   
قانون  نفقات  اجمايل  من   22% بنحو  ال�سد  ح�سة 
املوازنة العامة"، فيما لفت اىل ان "املوازنة مل تت�سمن 
للقطاعات  جديدة  وظيفية  درج��ات  اي��ة  تخ�سي�س 
الذي  الدويل  النقد  �سندوق  ب�رصوط  التزاما  احلكومية 
�سياغة  اع����داد  يف  ا���س��ه��م 

بالتعاون  الحتادي�ة  العامة  املوازنة  قانون  م�رصوع 
مع احلكومة".

بنود  اأن  الربملانية،  املالية  اللجنة  رئي�س  اكد  فيما   
مراجعة  اىل  حتتاج   2017 ل�سنة  الحتادية  املوازنة 
النفطية  ال�رصكات  تدعم  اأنها  اىل  م�سرا  ومعاجلة، 

وتهمل القطاع اخلا�س.
 وق���ال ال��ن��ائ��ب حم��م��د احل��ل��ب��و���س��ي، يف ب��ي��ان ورد 
ل�سنة  الحتادية  املوازنة  بنود  "بع�س  اإن  )اجلورنال( 
اأن  واأ�ساف،  ومعاجلة"  مراجعة  اىل  بحاجة   ٢٠١٧
"املوازنة بو�سعها احلايل تفتقر لوجود روؤى حقيقية 
وواقعية ملعاجلة الأزمة املالية واإيجاد حلول تنعك�س 
على واقع حال املواطن"، مردفا "وهذا ما �سنعمل عليه 

يف اللجنة املالية خالل الأيام املقبلة".
لل�رصكات  دعم  وج��ود  "ن�ستغرب  احللبو�سي،  وتابع   
واهمال  املحددة  الأجنبية  ال�رصكات  وبع�س  النفطية 
"حاجة  موؤكدا  القانون"،  يف  العراقي  اخلا�س  القطاع 
احتياجات  توفر  ل�سمان  بنود  لإ�سافة  القانون 
عمل  فر�س  وتوفر  الدخل  حم��دودي  ودع��م  املواطن 

وتفعيل الن�ساطات ال�ستثمارية".
 وبني، انه "لي�س من العدالة والن�ساف تاأخر �رصف 
املبالغ  وهذه  ال�سابقة  لل�سنوات  الفالحني  م�ستحقات 
واجبة الدفع وعلى احلكومة اللتزام بذلك دون احلاجة 
موازنة  يف  رقابية  بنود  لإ�سافة 
 ٢ ٠ ١ ٧

اأنه  اللجنة،  رئي�س  واأكد  م�ستحقاتهم".   �رصف  توؤخر 
اعادة  وملف  الأمنية  القوات  دعم  على  العمل  "�سيتم 
ا�ستقرار املحافظات واملدن املحررة و�سيكون اهتمام 
ل�سنة  امل��وازن��ة  قانون  مناق�سات  يف  الأه���وار  مبلف 

."٢٠١٧
 وح�سب توقعات امل�سادر املالية فاأن العجز املايل يف 
موازنة 2017 بلغ اكرث من 21 ترليون و 659 مليار 
دينار، مبينا ان احلكومة ا�سرتطت تغطية العجز بح�سب 
واخلارجي  الداخلي  القرتا�س  من  القانون  م�رصوع 

ومن مبالغ النقد املدورة يف ح�ساب وزارة املالية.
الثنني  الربملان  داخ��ل  للجنة  �سحفي  موؤمتر  ويف   
موازنة  يف  املتوقعة  “اليرادات  باأن  ذكرت  املا�سي 
عام 2017، تقدر ب� 79 مليار دينار، وب�سعر 42 دولر 
برميل  الف  و750  مليون   3 وبن�سبة  الواحد،  للربميل 
  ، الواحد”  للدولر   )1182( ���رصف  وب�سعر  يوميًا، 
واأ�سافت اللجنة يف ت�رصيحاتها، اأن “اجمايل النفقات 
بلغ 100 مليار، تنق�سم اىل )25( ا�ستثمارية، و )75( 
تبلغ  كرد�ستان  اقليم  “ح�سة  اأن  مو�سحا  ت�سغيلية”، 
النفطية يف  ال�رصكات  )%17( من �سمنها م�ستحقات 
تقدر  ا�سافية  ر�سوم  “فر�س  اإىل  منوهة    .“ القليم 

ب�)25( الف دينار على جميع تذاكر ال�سفر”.
اللجنة  بح�سب  القادم  العام  موازنة  م�رصوع  وت�سمن   
مبعدل  للم�سوؤولني،  ال�سيارات  اعداد  “تخفي�س  املالية 
لكل  �سيارات  الثالث، و4  ال�سلطات  لروؤ�ساء  �سيارات   5
�سيارات  و3  النواب،  جمل�س  لرئي�س  نائب 
لوكالء الوزارات 

ومن بدرجتهم، اإ�سافة اإىل �سيارتني للمدراء العامني”.
 25% “تخفي�س عدد املوظفني بن�سبة  اإىل  واأ�سارت،   
نفقات  وتقليل  اخلارجية،  املوؤمترات  كافة  وايقاف   ،
القن�سليات  ال�سفر، ف�سال عن غلق كافة  وايام  اليفاد 
ودجمها  والثقافية  والع�سكرية  التجارية  واملمثليات 
“ا�ستقطاع  نف�سه  الوقت  يف  موؤكدة  ال�سفارات”،  مع 
ن�سبة 4.8 % من جميع رواتب املوظفني واملتقاعدين، 

لدعم احل�سد ال�سعبي والنازحني”.
 من جانبها عدت اخلبرة يف �سوؤون القت�ساد د.�سالم 
الخرة  النيابية  املالية  اللجنة  ت�رصيحات  �سمي�سم 

باملنطقية جدا.
ت�رصيحات  ان  ل�)اجلورنال(  ت�رصيح  خالل  وبينت   
اللجنة املالية النيابية  التي ذكرت بها ان التعيينات 
كافة  بوزارة يف  املرتبطة  واجلهات غر  الوزارات  يف 
ايقاف  عن  ف�سال  متوقفة،  مركزيًا  املمولة  اجلهات 
التعيينات من درجة مدير عام فما فوق، اإل يف حالة 
وجود درجة خم�س�سة لذلك، انه يتفق مع احلالة التي 
يف  العجز  ظاهرة  و  العراقي  القت�ساد  منها  يعاين 

املوازنة العامة ح�سب قول اخلبرة �سمي�سم.
نتاج  هو  المر  هذا  ان  القت�سادية  اخلبرة  وتعتقد   
طبيعي ملا يعانيه العراق من �سحة ال�سيولة املالية من 
جهة و من تفاقم النفقات الع�سكرية من جهة اخرى، يف 
الوقت الذي ي�ستثمر البع�س حاجة املواطنني للوظائف 
يف  ت�سكل  التي  الوظيفية  الدرجات  اعطاء  فيعلنون 
اجل  من  املواطنني  حلاجة  ا�ستثمارا  الم��ر  حقيقة 

حتقيق دعاية انتخابية مبكرة.

القضاء يعتبر مكاتب بيع األراضي 

الزراعية وتعامالتها باطلة
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اقتصاديات العراق في موازنة االتحادية لـعام 2017 ..
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الحكومة تنهي العقود المؤقتة 
في دوائرها

 اعل��ن حمافظ النبار �سهيب ال��راوي ام�س الثالثاء، عن اعادة ت�سغيل م�سفاة 
حديث��ة بكام��ل طاقته النتاجية، فيم��ا اكد ان ذل��ك مت بالتن�سيق مع اجلهات 

املعنية يف وزارة النفط، �سمن خطة اعادة ال�ستقرار اىل املحافظة.
 وق��ال املحافظ يف بي��ان �سحفي، ورد )اجلورنال( انه بايعاز من وزير النفط 
جب��ار اللعيبي، بتوفر املنتوج اخل��ام للم�سفاة، وتهيئة الظ��روف كافة التي 
ت�ساعد على دميومة النت��اج، وتقدمي اخلدمة الف�سل لأهايل الق�ساء، وعموم 
املحافظ��ة.  واك��د حماف��ظ النب��ار، عل��ى ا�ستم��راره يف اعادة تاهي��ل جميع 
املراف��ق ال�سحي��ة والتعليمي��ة واخلدمية يف عم��وم املحافظ��ة، بالتن�سيق مع 
اجله��ات املعني��ة يف احلكوم��ة املركزية، واملرك��ز المنائي ل��المم املتحدة ) 
UNDP ( ، واملجتمع الدويل، ل�سمان عودة اآمنة وم�ستقرة لعموم النازحني.

 دع��ت وزارة ال�سح��ة والبيئة ام���س الثالثاء اىل اط��الق ا�سرتاتيجية وطنية 
ملعاجل��ة ظاهرة جتري��ف الب�سات��ني الزراعية يف حمافظة دي��اىل للحد من 
ظاه��رة الت�سحر.  وقال مدير ع��ام دائرة التوعية والعالم البيئي امر علي 
احل�س��ون يف بيان ورد )اجلورنال( اإن الوزارة دعت الوزارات و اجلهات ذات 
العالق��ة  باط��الق ا�سرتاتيجي��ة وطنية ملعاجل��ة ظاهرة جتري��ف الب�ساتني 
الزراعية والتي برزت ب�سكل ملفت للنظر يف ال�سنوات الع�رص املا�سية، مبينا 
ان ظاه��رة الت�سحر بداأت تزحف بوت��رة مت�سارعة خا�سة يف مراكز املدن 

الرئي�سة ومنها مدينة بعقوبة ما ادى اىل انح�سار الغطاء النباتي.

 اعلن��ت ال�رصك��ة العامة للموان��ئ العراقي��ة، اأن اإحدى 
ال���رصكات املتعاقدة معها ب�سيغ��ة الت�سغيل امل�سرتك 
با���رصت باإن�س��اء خزان��ات للزيوت وال�سك��ر اخلام يف 

ميناء اأم ق�رص التجاري.
 وق��ال مدي��ر ق�س��م الإع��الم والعالق��ات العام��ة يف 
ال�رصك��ة اأمن��ار عب��د املنع��م ال�س��ايف، اإن "ال�رصك��ة 
العام��ة للموانئ ب��داأت بالإ�رصاف على �س��ب القاعدة 

اخلر�ساني��ة خلزان��ات كب��رة للزي��وت وال�سك��ر اخلام 
بجان��ب الر�سي��ف رق��م )2( والر�سي��ف رق��م )3( يف 
مين��اء اأم ق���رص"، مبينًا اأن "�رصك��ة )HGH( تتوىل 
تنفيذ م�رصوع اإن�ساء خزان��ات املواد الغذائية مبوجب 
عق��د ب�سيغ��ة الت�سغي��ل امل�س��رتك مع ال�رصك��ة العامة 

للموانئ".
 ولفت ال�سايف اىل اأن "اخلزانات �ستكون بارتفاع 20 
مرتاً، وبعر�س 17 مرتاً، وترتكز على قاعدة خر�سانية 
طوله��ا 22 م��رتاً، وعر�سه��ا 22 م��رتاً"، م�سيف��ًا اأن 

"امل���رصوع يت�سم��ن جتهي��ز ون�س��ب �سبك��ة اأنابي��ب 
ومع��دات لتفري��غ الزي��وت وال�سكر اخل��ام، اإ�سافة اىل 
ان�ساء �ساح��ات لوقوف ال�سهاريج م��زودة بكامرات 

للمراقبة ومنظومة لإخماد احلرائق".
 يذكر اأن حمافظة الب�رصة ت�سم خم�سة موانئ جتارية 
اأقدمه��ا مين��اء املعق��ل القري��ب م��ن مرك��ز املدين��ة، 
واملوان��ئ الأخرى ه��ي ميناء اأم ق�رص ال��ذي ان�ساأ يف 
ع��ام 1965، وقد اأعلن��ت وزارة النقل يف عام 2010 
ع��ن �سط��ره اإىل ميناءين جنوبي و�سم��ايل لكل منهما 

اإدارة خا�س��ة به، وعادة م��ا ي�ستقبل البواخر املحملة 
مبواد م�ست��وردة حل�ساب ل وزارة التج��ارة، بينما �سهد 
ع��ام 1989 اإجن��از م�رصوع بن��اء ميناء خ��ور الزبر 
ال��ذي يعد من موان��ئ اجليل الث��اين، ويف عام 1976 
مت اإن�س��اء ميناء اأب��و فلو�س على ال�سف��ة الغربية ل�سط 
الع��رب �سمن ق�ساء اأب��ي اخل�سيب، فيما يجري ب�سكل 
بط��يء تنفي��ذ م�ساري��ع متهيدي��ة لبن��اء مين��اء الفاو 
الكب��ر الذي من املوؤمل اأن يكون عند اجنازه اأحد اأكرب 

املوانئ التجارية يف املنطقة.

 ت�سم��ن م�رصوع قانون املوازن��ة املالية للدولة لعام 2017، حاًل حكوميًا 
لنهاء العقود املوؤقتة مع الوزارات واملوؤ�س�سات احلكومية.

وقال��ت ع�س��وة اللجنة املالية النيابي��ة ماجدة التميم��ي  ان "املادة 12/ 
�ساد�س��ًا م��ن م�س��ودة قان��ون املوازن��ة ن�ست على ان��ه "مين��ع التعيني يف 
دوائ��ر الدولة كافة باإ�سلوب التعاقد م��ع امكانية جتديد العقود ال�سابقة يف 
حال��ة وج��ود �رصورة لذل��ك"، م�سرة اىل "وج��ود مكافاأة جي��دة متنح لكل 
موظ��ف ب�سفة عق��د موؤقت اذا رغب بانهاء تعاقده مع ال��وزارة او املوؤ�س�سة 
احلكومي��ة".  وبين��ت، ان "املتعاقد من مل يثبت عل��ى املالك الدائم اذا انهى 
عق��ده ب�س��كل اأ�سويل، ت�رصف له مكافاأة نقدية تع��ادل اأجر ثالثة اأ�سهر عن 

كل �سنة من �سنوات تعاقده على ان ل تزيد هذه املكافاأة عن 24 �سهرا".

 طال��ب وزير ال�سناع��ة وكالة حممد �سي��اع ال�سوداين 
العق��ود  بتدقي��ق  النزاه��ة  هيئ��ة  الثالث��اء،  ام���س 
ال�ستثماري��ة وعق��ود امل�سارك��ة وال�ستثم��ار لوزارة 

ال�سناعة لل�سنوات ال�سابقة.
اإن���ه  )اجلورن��ال(  ورد  بي��ان  يف  ال�س��وداين  وق��ال   
"ق��دم طلب��ا ر�سميا اىل هيئة النزاه��ة بار�سال فريق 
متخ�س�س لتدقيق بع���س العقود ال�ستثمارية وعقود 

امل�ساركة وال�ستثمار لل�سنوات ال�سابقة".
 واأ�س��اف ال�سوداين اأن "م�ساري��ع اخلطة ال�ستثمارية 
يق��در حجمها مبئات امللي��ارات م��ن الدنانر، ف�سال 

ع��ن عق��ود ال�ستثم��ار وامل�ساركة والت��ي بلغت 170 
عق��دا ا�ستثماري��ا"، م�س��را اىل ان "العق��ود ال�سابق��ة 
تب��ني ان هن��اك خمالف��ات فني��ة ومالي��ة وقانوني��ة 
رافق��ت موافقات احالة امل�ساريع ومعامالت ال�رصف 
اخلا�سة بها، ف�سال عن ان بع�س من عقود ال�ستثمار 
والتاأهيل التي مل ت�ستن��د اىل جدوى اقت�سادية وفنية 

المر الذي نتج عنه هدر باملال العام".
 وب��ني ال�سوداين ان "العقود التي ابرمتها الوزارة كان 
م��ن املفرت�س ان تعي��د ت�سغيل امل�سان��ع وال�رصكات 
لتك��ون خ��ر داع��م لل�سناع��ة والقت�س��اد لبلدن��ا"، 
موؤك��دا ان "الوزارة باإدارتها العليا وجهاتها الرقابية 
املتمثل��ة باملفت���س العام ودائ��رة الرقاب��ة والتدقيق 

�ستكون داعمة و�ساندة لعمل فريق هيئة النزاهة".
 واأ�س��ار ال�س��وداين اىل ان "حج��م املالحظ��ات عل��ى 
العق��ود بحاج��ة اىل ف��رتة طويلة حل�س��م ملفها �سمن 
المكاني��ات املوجودة يف ال��وزارة ال�سبب الذي دعاه 
اىل دع��وة فري��ق هيئ��ة النزاه��ة حل�س��م تل��ك امللفات 

با�رصع وقت".
 يذك��ر اأن الف�ساد امل��ايل والإداري ينت���رص يف العراق 
ب�س��كل كبر، اإذ اأن منظمة ال�سفافي��ة العاملية �سنفته 
كثال��ث اأك��رث دول��ة ف�س��اداً يف الع��امل بع��د ال�سومال 
وال�س��ودان، اإل اأن احلكوم��ة العراقي��ة غالب��ًا ما تنتقد 
تقاري��ر املنظمة ب�س��اأن الف�ساد وتعتربه��ا غر دقيقة 
وت�ستن��د اإىل معلوم��ات ت�سله��ا ع��ن طري��ق ���رصكات 

حملي��ة واأجنبية اأخفقت يف تنفيذ م�ساريع خدمية يف 
الع��راق.  جتدر ال�سارة اإىل وزير ال�سناعة وكالة اعلن 
قب��ل عدة ا�سابيع عن وج��ود "اأعمال ف�ساد كبرة" يف 
خملف��ات احلديد "ال�سك��راب" امل�ستلمة من قبل �رصكة 
الإ�سن��اد الهند�سي، وفيما وج��ه بت�سكيل جلنة لتدقيق 
املخلف��ات، لف��ت اىل اأن العملية اأ�س��رتك بها موظفون 
وجت��ار و�رصكات مدعومة من جهات عدة ل�رصقة هذه 

"الرثوة الوطنية" وتهريبها.
 قائ��ال  اإن��ه "وج��ه بت�سكيل جلنة فنية جل��رد وتدقيق 
خملف��ات احلديد )ال�سكراب( امل�ستلم��ة من قبل �رصكة 
الإ�سن��اد الهند�سي يف الوزارة"، م�س��راً اىل انه "خول 

اللجنة �سالحيات وا�سعة وربط عملها مبكتبه".

في خطوة منتظرة ..
النزاهة تدقق في عقود الصناعة المشبوهة

الوقف الشيعي يفتح ملفاته كافة أمام 
الجهات الرقابية الرسمية

مصفاة حديثة تعود للحياة
بكامل طاقتها

 استراتجية جديدة لمكافحة 
التصحر في العراق انشاء خزانات للزيوت والسكر الخام في الموانئ العراقية

اسعار العمالت 
االجنبية بالدينار

129.5133 1,5543213,912535 1,2943151,651 303,1330.727
دينار اردنيدينار بحرينيدرهم إماراتيريال سعوديجنيه مصريتومان ايرانيجنية استرلينييورودوالر امريكي ليرة سوريةليرة لبنانية دينار كويتي 
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