
يتم  اخلتامية  احل�سابات  اأن   , لعيبي  ميثم  االكادميي  قال 
عملها واعدادها �سنويا, وحتديدا بعد 3 ا�سهر من نهاية ال�سنة 

املالية.
وعد لعيبي وهو اكادميي يف كلية االدارة واالقت�ساد اجلامعة 
" م�سادقة احلكومة والربملان على احل�سابات  امل�ستن�رصية 
اخلتامية املالية خلم�س �سنوات �سوية خمالفة, ناهيك عن ان 
احل�سابات كانت مليئة باملخالفات, ولكل اجلهات من دون 

ا�ستثناء, ومنها :
جمل�س النواب : ق�سايا معاجلة طبية للنواب من دون احالة 

من قبل املجل�س.
يف  �ساغر  وجود  دون  عامني  مدراء  تعيني   : ال��وزراء  رئا�سة 

هيكلها الوظيفي.
وزارة الدفاع : اتفاقيات وعقود غري قانونية.

وزارة العدل : قر�سنة الكرتونية و�رصقة رواتب.
وزارة الثقافة : عدم تنفيذ م�ساريع خم�س�س لها يف املوازنة.

وزارة املالية : قرو�س اإىل �رصكات التمويل الذاتي.
وزارة التجارة : خمالفات يف عقود �رصاء البطاقة التموينية.

من  ل�50%  و�سل  �رصكاتها  يف  عجز   : ال�سناعة  وزارة 
راأ�سمالها, وعدم ت�سديد القرو�س التي بذمتها.

وزارة الزراعة : تدين م�ساحات االرا�سي املزروعة, جتاوزات 
على االرا�سي الزراعية.

وزارة االت�ساالت : تلكوؤ م�رصوع احلكومة االلكرتونية.

وزارة الرتبية : ارتفاع عدد املدار�س بالدوام املزدوج.
وزارة العمل : جتاوز على �سبكة احلماية االجتماعية.

امانة بغداد : ا�سفلت غري مطابق للموا�سفات.
االك��ادمي��ي  ي�سري  ل���)اجل��ورن��ال(  االقت�سادي  حديثه  يف 
النفط  انخفا�س  وازمة  �سنوات   3 منذ  اأنه  اإىل  االقت�سادي" 

يك�رص  لن  انه  ت�سري  العاملية  والتوقعات  م�ستمرة, 
منت�سف  حتى  دوالر   50 ال���  حاجز 

2017, وان حت�سنت اال�سعار يف االمد الطويل فانها �ستكون 
عند �سقف ال60 دوالر, وان ع�رص النفط العزيز يتال�سى رويدا 
ومل  ه�سا  الوطني  اقت�سادنا  م��ازال  الوقت  ذات  يف  روي��دا, 

ت�ستطيع احلكومة ان يخرج من دائرة النفط ب�سكل جاد. 
النفط,  العيون تربو اىل حت�سن موارد  " ان كل  ويبني لعيبي 
وهذا ماميكن ان جنده يف موازنة 2017, اذ ت�سري مادة عجز 
املوازنة, اىل انها تنتظر حتقق وفرة مالية من ايرادات النفط 
ما  موؤكدا   , العجز  لتغطية  اال�سعار  او  االنتاج  حت�سن  نتيجة 
عدا هذا فان عجلة االقت�ساد تدور يف حدود ما يوفره النفط.

و�سوت الربملان العراقي يف ) 4 – ت�رصين الثاين – 2016( 
على احل�سابات اخلتامية جلمهورية العراق لل�سنوات 2008, 

.2011  ,2010  ,2009
اىل  ال�سوري  ماجد  االقت�سادي  اخلبري  دع��ا  جانبه  م��ن 
�سنة  ال�سادر  العام  والدين  املالية  االدارة  قانون  تطبيق 
2005 وحتديدا ما يوؤكد فيه ربط املوازنة باخلطط التنموية 
فر�س  اىل  ا�سافة  اخلتامية  احل�سابات  بتقدمي  واال����رصاع 

الرقابة على امل�ساريع التي يتم اقرارها.
لتطوير  الت�رصيعات  من  ا�سا�سية  قاعدة  ايجاد  اهمية  وبنينّ 
االقت�سادية  التنمية  يف  دوره  الهمية  اخل��ا���س  القطاع 
وفاعليته يف اجناح اخلطط اخلم�سية, مو�سحا �رصورة درا�سة 

مو�سوع اعادة هيكلة القطاع العام.
ال�سناعة  يف  واال�ست�ساري  االقت�سادي  اخلبري  قال  ب��دوره 
من  اأع��دت  قد  اخلطة  “هذه  ان  اجلواهري  عامر  واال�ستثمار 
اياها  عادا  االقت�ساديني”,  واخلرباء  امل�ست�سارين  كبار  قبل 
“جيدة جدا”, وال بد من تنفيذها فعليا. واعترب اجلواهري ان 

واملدينة,  الريف  بني  الفجوة  من  تقلل  اخلطة  هذه 
ب��االع��ت��م��اد ع��ل��ى م��ق��دار ال��ن��اجت 

ال�سناعي,  الزراعي 
ذ  ا

ان  اىل  الفتا  �سا�سعة,  زراعية  م�ساحات  ذا  بلدا  العراق  يعد 
اخلطة ال ميكن ان تتحقق من دون ان يتم الرتكيز على البنى 
وال�سناعة  الزراعة  قطاعات  تفعيل   “ ان  التحتية.واأ�ساف 
اأن  مبينا  الفجوة,  ه��ذه  انكما�س  يف  �سي�سهم  وال�سياحة 
ال�سياحة ترتبط ب�سكل غري مبا�رص بالريف, وذلك الن املناطق 
ال�سياحية يف العراق منت�رصة بالقرب من املناطق البعيدة يف 

املحافظات واالأرياف.
هي  اخلتامية  باحل�سابات  املق�سود  اأن  اإىل  اال�سارة  جتدر 
املنتهية,  املالية  لل�سنة  الفعلي  واالإنفاق  الفعلية  االإي��رادات 
ويختلف احل�ساب اخلتامي عن املوازنة العامة يف اإن املوازنة 
تت�سمن تقديرات لال�ستخدامات واملوارد, وبا�ستخدام بيانات 
عمل  ميكن   , العامة  امل��وازن��ة  وبيانات  اخلتامي  احل�ساب 
مقارنة بني ما هو فعلي وما هو تقديري والوقوف على مدى 
االلتزام بتنفيذ املوازنة ومدى االنحراف عنها واأ�سباب ذلك . 
وزارة املالية هي اجلهة الر�سمية املكلفة باإعداد هذه احل�ساب 
اخلتامي وتقدميه ملجل�س الوزراء من اأجل تقدميه مع م�رصوع 
ومعرفة  ملناق�ستها  الربملان  اإىل  اجلديدة  العامة  املوازنة 
 . ال�سعب عليها  ليطلع   , واإقراراها بعد ذلك  االنحرافات فيها 
ومن حق هذا ال�سعب الذي انتخب هذا الربملان اأن يعرف كيف 
العراقي  ا�ستخدمت, والد�ستور  اإنفاق موارده املالية واأين  مت 
يف املادة 62 اأوال يقول )يقدم جمل�س الوزراء م�رصوع قانون 

جمل�س  اإىل  اخلتامي  واحل�ساب  العامة  املوازنة 
النواب الإقراره(. 
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ارتف��ع �سعر الذهب العراقي من عيار 
21, اىل 201 ال��ف دين��ار للمثقال 
الواحد.وبل��غ �سع��ر الذه��ب العراقي 
الف��ا   201 نح��و,   21 عي��ار  م��ن 
365 دينارا عراقيا, فيما �سجل يف 
اليومني املا�سيني 197 الف دينار 
للمثقال الواحد.ي�سار اىل ان املثقال 
الواح��د م��ن الذه��ب ي�س��اوي خم�سة 

غرامات.

م��ن  اك��ر  التج��ارة  وزارة  اأ�ستلم��ت 
ال�سل��ب  م��ادة  م��ن  ط��ن  ال��ف   11
اال���رصف  النج��ف  حمافظت��ي  م��ن 
والديواني��ة. وقال مدير ع��ام ال�رصكة 
هيثم جمي��ل اخل�سايل يف بي��ان, ان" 
اجم��ايل الكمي��ات الت��ي مت ا�ستالمها 
ح��وايل  بلغ��ت  الف��رع  يف  االن  حل��د 
" قي��ام ف��رع  1528 طن��ا". موؤك��دا 
ال�رصك��ة يف حمافظة الديوانية بت�سلم 
اول الكمي��ات م��ن حم�س��ول ال�سل��ب 
امل�س��وق يف �سومع��ة �سل��ب ال�سامية 
وهي بداية مو�س��م ت�سويق املح�سول 
للع��ام ٢٠١٦, حي��ث بلغ��ت الكمي��ة 
املح�س��ول  م��ن  امل�ستلم��ة  االوىل 

١١.٧٦٠ طن �سلب م�سوق".

دياىل  يف  العامة  املديرية  اأعلنت 
االربعاء,  الرتبية  اأحدى دوائر وزارة 
م�رصوع   27 ب�تنفيذ  مبا�رصتها  عن 
بيان  املحافظة.وافاد  يف  ت��رب��وي 
للوزارة, اأن" امل�ساريع تت�سمن اإعادة 
امل��دار���س  م��ن  ع��دد  وترميم  تاأهيل 
ونواحي  اأق�سية  عموم  على  املوزعة 
مبداأ  تفعيل  طريق  وعن  املحافظة, 
املوؤ�س�سة  بني  املجتمعية  ال�رصاكة 
التالميذ  اأم���ور  واأول��ي��اء  احلكومية 
والطلبة من اجل توفري بيئة منا�سبة 
وبح�سب   , املالية  االأزم���ة  وجت��اوز 
�سملت  امل�ساريع  هذه  فاإن   " البيان 
وتاأهيل   , اإ�سافية  �سفوف  ب��ن��اء 
ال�����س��ق��وف واجل�������دران, واحل���دائ���ق 
امل��در���س��ي��ة, و���س��ي��ان��ة االأب�����واب 
اإقامة حمالت  وال�سبابيك, ف�سال عن 

لتاأهيل االأثاث املدر�سي".

تجاوزات وأموال ضائعة

اكاديمي: الحسابات الختامية للسنوات الخمسة مليئة بالمخالفات

تصريحاته لالستهالك االنتخابي

اقتصاديون : ترامب لن يستطيع نهب ثروة العراق النفطية
احتالال  اأن  قارئها  لدى  تولد  العبارات  هذه 
لي�س  امل��رة  ه��ذه  لكن  ال��ع��راق  ينتظر  جديد 
 ( جمموعة   , اقت�ساديا  واأمن���ا  ع�سكريا 
مغزى  حللت   ) ع��راق��ي��ون  اق��ت�����س��ادي��ون 
ممكن  وه��ل  اخل��ط��رية  ت��رام��ب  ت�رصيحات 

تطبيق كالمه فعليا حرفيا كما قال . 
مقت�سب  حت��ل��ي��ل  يف  ق��ال��ت  امل��ج��م��وع��ة 
تطبيق  ممكن  غري  حرفيا  اأنه  ل�)اجلورنال(, 
والطريقة  احلرفية  بال�سيغة  ترامب  ت�رصيح 

التي قالها 
لالإ�سباب التالية : 

١ - بحاجة ل�سن حرب اجتياح جديدة وهذا 
�سعب جدا ان مل يكن م�ستحيل .

ومكلفة  طويلة  ع�سابات  حرب  �ستكون   -٢
واخل�سائر  اخل���راب  ���س��وى  حتقق  وال  ج��دا 
الدوالرات  برتليونات  الباه�سة  االقت�سادية 
واالف االرواح و�ستجعل تكاليف باه�سة جدا 
والتاميات عالية مل�ستويات ال ميكن حتملها 

طويال .
العراق  حرب  يتذكر  االمريكي  ال�سعب   -3
�سنوات   8 قبل  اوباما  فوز  �سبب  وهي  جيدا 
 ٢٠٠8 �سنة  االقت�سادية  االزمة  �سبب  وهي 
اال�ستنزاف  ب�سبب  املتحدة  ال��والي��ات  يف 
ب��ال��ن��ف��اق��ات وال�����س��ي��ا���س��ات االق��ت�����س��ادي��ة 
بالك�ساد  الثرها  الطويلة  احلروب  و�سيتجنب 

والركود االقت�سادي .
4 - العراق يرتبط بعقود ر�سمية مع �رصكات 
وت�سدير  وتكرير  ال�ستخراج  عاملية  اجنبية 

النفط 
5 - �سيكون ذلك النقطة اوىل لبدء قيام الدول 
واال�ستحواذ  اال�سغر  الدول  بابتالع  الكربى 
على نفطها او �سناعتها او ار�سيها الزراعية 
او موانئها مبليار حجة غري قانونية ورو�سيا 
وال�سني قادرة على ذلك بدول عدة جماورة 
جورجيا  ك��ون��ك  ه��ون��ك  م��ك��او  ت��اي��ون  لها 

اذربيجان التيفيا ليتوانيا كازخ�ستان .
وت�سري جمموعة اقت�ساديون عراقيون اإىل انه 
ميكن تطبيق كالم ترامب لكن ب�سيغة اخرى !

كيف ؟
اقت�ساديا :

١- ميكنه اجبار حكومة العراق على توقيع 
عقود مع �رصكات نفط امريكية من ال�سقيقات 
ال�سابقة  تراخي�س  ج��والت  ت�سبه  ال�سبع 
ال�ستثمار حقول النفط والغاز غري امل�ستثمرة.
واجبارها  العراق  حكومة  ابتزاز  ميكنه   -٢
ان  اي  النفط  قطاع  خ�سخ�سة  ط��رح  على 
تقوم احلكومة بطرح جزء من �رصكة ) �سومو 
�رصكات  ملك  ل�سالح  واال�ستثمار  للبيع   )
)ارامكو(  �رصكة  مثل  يعني  عديدة  امريكية 
عربية  واخ��رى  اجنبية  با�سماء  ال�سعودية 

وهي كلها امريكية .
الب�رصة  ال��ع��راق  ك��ل  االت��ف��اق  ي�سمل   -3

كرد�ستان  اقليم  داخ��ل  واحل��ق��ول  وك��رك��وك 
العراقي 

كيف ي�ستطيع اجبار حكومة العراق :
واجبارها  العراق  حكومة  ابتزاز  ي�ستطيع   •

وال�سغط عليها با�ستخدامها عدة ملفات. 
 ملف عقود الت�سليح والدعم الع�سكري .

• ال�سغط عرب البنك الدويل وحماية الر�سيد 
العراقي يف الفيدرايل االمريكي من التجميد 

والعقوبات ب�سبب الديون .
فا�سدين  �سيا�سيني  على  علنية  عقوبات   •
وتهريب  ام��وال  غ�سيل  بق�سايا  متورطني 
املتحدة  والواليات  اوربا  اىل  اموال  روؤو�س 

واخلليج بطريقة غري �رصعية.
العراق  امن  تهدد  وجماعات  لدول  دعمه   •

ووحدة و�سالمة ارا�سيه .
تقوم  اأن  يجب  ان��ه  املجموعة  وت�سيف 
الواليات املتحدة االمريكية بحماية �رصكات 
واليات  ط��ائ��رات  م��ن  نخبة  ب��ق��وات  النفط 

كقوات حماية لتلك املجمعات ال�سناعية ؟!
يف  عراقيون  اقت�ساديون  جمموعة  وع��دت 
الهراء  ذلك  اأن   " االقت�سادي  حديثها  ختام 
ه��و جم���رد ه���راء اع��الم��ي دع��ائ��ي , وان��ه 
ارجتال خطابي " ي�سمع عادة من املر�سحني 

اليمينيني 
ا�ستعرا�سية  ا�ستهاللية  �سعارات  عن  عبارة 
اع�ساء  مع  بالتناف�س  حملتِه  بدايات  يف 
و�سائل  مع  لقاءات  بعدة  اجلمهوري  حزبة 

اعالم امريكية .

حتدث الرئي�س االمريكي 
املنتخب دونالد ترامب 

خالل لقاءات تلفزيونية له 
العراق  احتالل  نيته  " عن 

اقت�صاديا ونفطيا , وقال 
بكل قوة ) العراق ميلك ثروة 
نفطية هائلة تفوق ال�صعودية 

واإيران وكل الدول املنتجة 
وهذا حق اأمريكا ويجب 

ا�صرتداده , وي�صيف خالل 
اللقاءات ان العراق مديون 

لبلدنا مببلغ ترليون ون�صف 
دوالر (.

بغداد – خاص

بغداد – خاص

بغداد ــ متابعة

المــواد

المــواد

الغذائية

االنشائية

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

1250
1350
1250
3500
2750
1500
2500
3250
4000
2500
5500

470000

450000

440000

470000

510000

250000

500000

500000

157000
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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


