
 قال��ت مقررة جلن��ة اخلدم��ات واالعم��ار النيابية هدى 
�سج��اد يف ت�رصيح خا�ص للجورن��ال " اإن تردي الواقع 
اخلدم��ي يف العا�سمة هو ب�سبب الكث��ر من الت�رصيعات 
الناف��ذة واملعدلة من قبل  جمل���ص النواب العراقي ، وقد 
ارتاأينا يف اللجنة وجمل�ص حمافظة بغداد ان ت�سكل جلنة 
برئا�س��ة املدير العام للبلديات تراع��ي جباية تنظيفات 
�س��وارع ملحال تتعدى ا�سعار ايجاراتها ال�سهرية، وان ال 
تكون هناك م�س��اواة بني املحال التي توجد يف مناطق 
اإيجاراته��ا غالي��ة واملناط��ق ال�سعبي��ة ، باال�سافة اىل 
الت�سق��ف يف املوازن��ة االحتادي��ة ال�سيما انه��ا تت�سمن 
اجل��زء الب�سيط م��ن االي��رادات للنفقات اخلا�س��ة ، وهذا 

يبعد اجلزء اخلدمي  للعا�سمة ". 
واأ�ساف��ت " اأن ما يتم ا�ستفي��اوؤه من اجور اجلباية قد ال 
ي�سد اجور العاملني فما بالنا بنوع اخلدمة" الفتة النظر 
اىل ان غي��اب التخطي��ط واالدارة احلقيقي��ة احد الركائز 
املهم��ة يف تردي الواقع اخلدم��ي للعا�سمة وحتى االن 
مل تتمك��ن مديرية البلديات وامان��ة بغداد من ان حتيل 
امل�ساري��ع اىل ���رصكات ومعام��ل 
ومن  التدوير 

ث��م نتخل�ص من الك��م الهائل من النفاي��ات والرتاكمات 
، وتابع��ت مق��ررة اللجن��ة " اأن �سبكات امل��اء وال�رصف 
ال�سح��ي واخلط��وط الناقل��ة مث��ل خط��وط اخلن�ساء هي 
ج��زء كب��ر منها توقف ب�سب��ب عدم امكاني��ة دفع �سلف 
املقاول��ني  وبالت��ايل عل��ى احلكومة التوج��ه اىل الدفع 
باالج��ل باالخ���ص امل��اء و�سب��كات ال���رصف ال�سحي، 
وكان هن��اك توجه من احلكومة بان يتم �رصف دفعات 
مالي��ة على امل�ساري��ع التي تبلغ ن�س��ب اجنازها 90% 
والت��ي توج��ه اىل املواط��ن ومن ث��م يج��ب ان ال نحّمل 
خط��وط ال�رصف ال�سحي اكرث م��ن طاقتها حتى ال نزيد 

املياه االآ�سنة .
ودع��ت �سج��اد  احلكوم��ة اىل ان تتج��ه اىل امل�ساري��ع 
اخلدمي��ة واملياه واملجاري لي���ص يف العا�سمة فقط بل 
يف جمي��ع املحافظ��ات ، م�سرة اىل ان  م��ا يقدر بن�سب 
خ�سائ��ر على امل�ساريع املتوقف��ة للماء واملجاري بنحو 
6 مليار دوالر يف جميع العراق وبداأ بال�سمور والرتاجع 
بن�س��ب االجناز لتاآكله نتيج��ة التوقف فيه وعدم اكماله 
والتهال��ك ومن ثم يج��ب اخذ ن�سبة من ام��وال القرو�ص 

اخلارجية العادة احياء تلك امل�ساريع ".
واك��دت " ان بغداد يف طور التغي��ر اجلغرايف ملناطقها 
الفرعي��ة واال�سلية وقد تو�سعت كث��راً وقد قمنا بتغير 
الت�سمي��م اال�سا���ص للبلديات يف العا�سم��ة مقارنة 
بع��ام 2003 كم��ا مت ت�رصي��ع 
ن  ن��و قا

حتويل جن�ص  االرا�سي الزراعية اىل  ارا�ص ملك �رصف 
�سكنية ". 

م��ن جهت��ه ق��ال النائ��ب االول ملحاف��ظ بغ��داد جا�س��م 
البخاتي يف ت�رصي��ح خا�ص للجورنال " اأن عدم وجود 
من��اخ ت�رصيعي للم�ساريع املعطلة ادى اىل تردي الواقع 
اخلدم��ي للعا�سم��ة وان  امل��وارد الت��ي يت��م جبايته��ا 
م��ن قب��ل ماء بغ��داد وبلديات بغ��داد يج��ب ان   تتحول 
اىل وزارة البلدي��ات واال�سغ��ال ح�س��ب مق��رتح جمل���ص 
املحافظ��ة ، وكان هن��اك مق��رتح اي�سا بتب��ادل املواد 
التجارية خارج حدود بغ��داد لتفعيل اجلبايات وتفعيل 
االندي��ة واملنتديات ال�سبابية والتي تقدر باكرث من 70 
نادي��ًا  باال�سافة اىل ا�ستثم��ار القطاعات االخرى التي 
ت�سم��ل جباية املوارد من ال�سي��ارات الثقيلة التي  تدخل 

العا�سمة " .
وا�س��اف " ان اال�ستثم��ارات  �سب��ه معطلة يف بغداد وان 
هناك اكرث من 320 م�رصوعا مطروحة للتنفيذ ومتوقفة 
ب�سب قلة ال�سيولة تت�سم��ن موالت ومدينة العاب ومدنًا 
�سكنية واماكن ترفيهية، والعقبات كثرة منها الروتني 

احلكومي وقانون اال�ستثمار ".
وتاب��ع " ان اهم مواق��ع اجلباية هي التب��ادل التجاري 
يف ح��زام بغداد التي يتم التعام��ل فيها الخذ اجلبايات 
عل��ى ال�ساحن��ات وال�سيارات التي حتمل م��واد وب�سائع 
خمتلف��ة باال�ساف��ة اىل اجلباي��ة ع��ن طري��ق حمط��ات 
البنزي��ن وامكان جزر احليوانات والت��ي مت التوقف بها 
ب�سبب قرار  347  الذي �سدر عن وزارة التخطيط 
الذي يلزم جميع املوؤ�س�سات 

بايقاف امل�ساريع  حتى التي ي�سل ن�سب االجناز فوق ال� 
%90  والذي �سدر بالتزامن مع ال�سحة املالية والذي 

اوقف ما يقرب من 700 م�رصوع خدمي يف بغداد ".
خ�س�س��ت  الت��ي  املوازن��ة  " اأن  اىل  البخات��ي  وا�س��ار 
ملحافظ��ة بغ��داد تبل��غ 800 مليار دين��ار ويتم حتويل 
التحتي��ة  البن��ى  لقط��اع  بغ��داد  المان��ة  منه��ا   25%
واملتبقي ملديريات بغ��داد كاجلن�سية واملرور و�سبكات 
املاء وال���رصف ال�سح��ي واملعاجلة وغره��ا ، م�سيفا 
ان عل��ى احلكومة ان تتج��اوز الروتني وتفع��ل القوانني 

اجلاذبة لال�ستثمار ".
وع��زا ع�س��و جمل���ص حمافظ��ة بغ��داد ثائ��ر البه��اديل 
ال�سع��ف الذي ي�سه��ده واقع اخلدم��ات يف العا�سمة اىل 
وجود حاالت الف�ساد املايل واالداري باال�سافة اىل قلة 

املتابعة.
وذك��ر البه��اديل يف حدي��ث �سحف��ي ، اإن الكث��ر م��ن 
القطاع��ات اخلدمي��ة تعتم��د بالدرج��ة اال�سا���ص عل��ى 
اجلباي��ة ومنه��ا الغرامات ور�سوم املهن��ة، واملخالفات 
يف عملي��ات متوي��ل ه��ذه املوؤ�س�س��ات بع��د ان عج��زت 
احلكومي��ة  القطع��ات  رف��د  يف   2015 ع��ام  موازن��ة 
باالموال باال�ساف��ة اىل �سيا�سة التق�سف التي تنتهجها 
البالد حالي��ا، واو�سح، هناك الكثر م��ن اال�سباب التي 
ادت اىل االخف��اق يف توف��ر اخلدم��ات بال�س��كل االمثل 
يف العا�سم��ة منه��ا وج��ود حاالت م��ن الف�س��اد املايل 
اىل  ادى  م��ا  املتابع��ة،  قل��ة  اىل  باال�ساف��ة  واالداري 
ح��دوث حاالت تلك��وؤ كبرة يف عم��ل ه��ذه املوؤ�س�سات، 
و�سدد على �رصورة تعاون املواطن مع اجلهات املعنية، 
منه��ا حر�سه عل��ى ت�سديد ما بذمته م��ن فواتر واموال 
جباي��ة م��ن اجل دميوم��ة وا�ستمراري��ة تقدمي 

اخلدمات له.

حقل الرميلة يحقق زيادة باإلنتاج 
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إزدياد إيرادات ميناء أم قصر الجنوبي 

  اأعلن��ت ال�رصك��ة العام��ة لتج��ارة احلب��وب يف وزارة التج��ارة ان كمي��ات 
احلنط��ة املحلية امل�سوقة من الفالحني واملزارعني جتاوزت مليونًا و315 

األفًا و338 طنًا يف عموم حمافظات البالد.
ونق��ل بي��ان للوزارة عن املدير الع��ام لل�رصكة هيثم جمي��ل اخل�سايل قوله، 
ان "املراك��ز الت�سويقي��ة يف الب��الد مازال��ت م�ستمرة بعملي��ة ت�سلم احلنطة 
م��ن امل�سوقني حيث احتلت حمافظة وا�س��ط املرتبة االوىل وبلغت الكميات 
املت�سلم��ة منها من احلنطة املحلي��ة 469 األفًا و225 طنًا يف حني احتلت 

باب��ل املرتب��ة الثاني��ة بكمي��ة 147 األف��اً و778 طن��ًا 
واأ�س��اف ان الديواني��ة ج��اءت ثالث��ة حيث �سوق��ت 116 األف��ًا و219 طنًا 
واأحتل��ت النجف الرتتيب الرابع بكمي��ة 116 األفًا و82 طنًا تليها حمافظة 
دي��اىل بت�سويق 88 األف��ًا و362 طنًا ومي�سان 88 األف��ًا و261 طنًا ثم ذي 

قار التي �سوقت 86 األفًا و516 طنًا و�سالح الدين 66 األفًا و819 طنًا 
واأ�سار اخل�سايل اىل ان "املراكز الت�سويقية يف بغداد �سوقت 44 األفًا و654 
طن��ًا فيم حني بلغت الكميات امل�سوقة يف حمافظة كركوك 25 األفًا و548 
طن��ًا واملثنى بلغ��ت 17 205 اأطنان اأما الب�رصة ف�سوق��ت 15 األفًا و447 

طنًا وحمافظة االنبار 9 االآف و190 طنًا 
واأ�س��ار امل�سوؤول يف وزارة التج��ارة اىل ان "حمافظة نينوى �ستبا�رص ت�سلم 
احلنطة امل�سوقة من الفالح��ني واملزارعني خالل االيام املقبلة بعد توقف 
دام الك��رث من ثالث �سنوات ب�سبب �سيط��رة اجلماعات االرهابية عليها بعد 
اعتم��اد عدة مراكز ت�سويقية يف املحافظة من اجل ت�سلم الكميات امل�سوقة 
م��ن فالح��ي ومزارعي نين��وى ، ولفت االنتب��اه اىل ان املراك��ز الت�سويقية 
مازال��ت م�ستم��رة بعملي��ة تنظي��م وتوزيع ال�سك��وك اخلا�س��ة بالفالحني 

واملزارعني منذ اليوم االول للت�سويق.  

اأعلنت �سبكة احلماية االجتماعية يف حمافظة ذي قار، اإعادة اإطالق رواتب 
االإعانة ل�840 م�ستفيدا ممن ُح�سمت اعرتا�ساتهم اخراً.

وتراأ�ص قا�ص، جلن��ة مركزية للنظر يف طعون ُقدمت من جانب املعرت�سني 
على اإيقاف رواتب االإعانة االجتماعية للمئات من م�ستحقيها.

وق��ال مدي��ر �سبك��ة الرعاية االجتماعي��ة يف ذي قار نوفل عب��د احلميد  يف 
حدي��ث �سحفي ، اإن ال�سبكة متوا�سلة مع اللجنة املركزية يف ذي قار حل�سم 
جمي��ع طلب��ات االعرتا�ص باأ���رصع وقت ممك��ن، موؤكدا ا�ستم��رار اللجنة يف 

عملها بهذا ال�ساأن.
واأ�س��اف انه متت اإع��ادة االإعانة ل�840 م�ستفيدا خ��الل االأ�سبوع املا�سي، 

م�سرا اإىل اأن العمل جار لتحديث معلومات املتبقني.
وبخ�سو���ص امل�ستفيدي��ن اجل��دد، قال عبد احلمي��د  لدينا اأك��رث من 1000 
م�ستفي��د �سوف يت��م ت�سلم اإعاناته��م بداية �سهر متوز بعد اإ�س��دار بطاقاتهم 

الذكية 
وتابع قائال "لن يكون هناك ظلم جتاه امل�ستفيدين امل�ستحقني لالإعانة" 

جت��در االإ�س��ارة اإىل اأن ع��دد امل�ستفيدي��ن امل�سجل��ني يف حمافظ��ة ذي ق��ار 
يتجاوز ال� 70 األف م�ستفيد.

اعلنت وزارة النقل، حتقيق ميناء ام ق�رص اجلنوبي ايرادات مالية تقدر باأكرث 
من �ستة مليارات دينار عراقي ل�سهر اأيار املا�سي اي بن�سبة زيادة مقدارها 
ثالث��ة ملي��ارات دينار عن �سهر ني�س��ان املا�سي نتيجة اجله��ود املتوا�سلة 

للعاملني يف امليناء .
وذك��رت الوزارة يف بيان �سحفي ان ح�سيلة االي��رادات جاءت من عمليات 
التفري��غ وال�سحن واإيراد الوحدات البحرية واجور الربقيات التجارية وكذلك 
االي��رادات االجل��ة باالإ�ساف��ة اإىل اي��راد مبيت ال�سي��ارات ، الفت��ة النظر اىل 
ان  جه��ود العامل��ني يف امليناء التي اأدت اىل تقدم وت��رة العمل واالرتفاع 

امللحوظ ملعدل االيراد املايل للميناء مقارنة باالأ�سهر ال�سابقة 
وتابع البيان ان تقرر ت�سكيل فريق مركزي للت�سغيل امل�سرتك من اجل تنظيم 

واإدارة العمل فيه .

اأظه��ر تقرير ر�سمي، �سادر عن البنك املركزي االردين، 
جت��اوز دي��ون االأردن امل�ستحق��ة عل��ى الع��راق املليار 
اإخف��اق عم��ان يف حت�سي��ل ه��ذه  اإىل  دوالر، م�س��را 
امل�ستحق��ات الت��ي تع��ود اىل اأك��رث م��ن 25 عاما، يف 
ح��ني قال م�س��وؤول عراق��ي اإن حكومة ب��الده ال متتلك 

م�ستندات ب�ساأن هذه الديون
وذكر البن��ك املركزي االردين، يف تقري��ر له، اإن ديونه 
امل�ستحق��ة عل��ى البن��ك املرك��زي العراق��ي ومتاأخ��رة 
ال�سداد منذ �سنوات تبلغ نحو 1.08 مليار دوالر بنهاية 

العام املا�سي 2016
واو�س��ح اأن ه��ذا املبل��غ ن�س��اأ ع��ن اتفاقي��ات التبادل 
التج��اري، م�سرا اإىل عدم متك��ن احلكومة االأردنية من 
حت�سي��ل امل�ستحقات على الرغم م��ن املفاو�سات بني 

احلكومتني العراقية واالأردنية بهذا ال�ساأن
وكان االأردن والع��راق يرتبط��ان بربوتوك��ول جتاري 
كام��ل  عل��ى  االردن  يح�س��ل  حي��ث  نفط��ي،  واآخ��ر 
احتياجات��ه م��ن النف��ط اخل��ام م��ن الع��راق باأ�سع��ار 
خمف�سة وتوريد �سلع بقيم��ة �سحنات النفط اإىل ال�سوق 

العراقية
وعق��د البل��دان وف��ق م�س��ادر اأردنية ع��دة مفاو�سات 

الإغ��الق املل��ف امل��ايل العال��ق بينهم��ا، لك��ن مل يت��م 
التو�س��ل اإىل �سيغة لت�سوية املطالب��ات املالية، حيث 
تطال��ب احلكومة العراقية نظرته��ا االأردنية باالأموال 
العراقي��ة، الت��ي كان��ت جمم��دة يف اجله��از امل�رصيف 

االأردين
كما يطالب القطاع اخلا�ص االأردين احلكومة العراقية، 
بت�سديد قيمة الب�سائع، الت��ي �سدرها اإليه خارج اإطار 

الربوتوكول التجاري بني البلدين
وذك��ر اأحم��د الوكي��ل، ع�س��و جلن��ة الدي��ون اخلارجية 
يف اأمان��ة جمل���ص ال��وزراء العراقي، اإن حماف��ظ البنك 
املرك��زي العراق��ي، عل��ي العالق ي��زور حالي��ًا االأردن 

للتفاه��م ح��ول جملة م��ن الق�ساي��ا التي ته��م البلدين 
ومنها م�ساألة الديون �سواء امل�ستحقة للعراق اأو عليه

واو�س��ح الوكي��ل اأن "الع��راق ميلك م�ستحق��ات واجبة 
ال�س��داد م��ن قب��ل االأردني��ني، ناجت��ة ع��ن ت�سدير نفط 
اأن االأردن يطال��ب الع��راق  عراق��ي يف االأغل��ب، كم��ا 
مببالغ كبرة ت�س��ل اإىل اأكرث من مليار دوالر اأغلبيتها 
يف مرحل��ة م��ا قب��ل االحت��الل، والتي مت م��ن خاللها 
ا�ست��راد امل��واد الغذائي��ة وفق نظ��ام مذك��رة التفاهم 
برعاي��ة االأمم املتح��دة، وهو ما يعد ملف��ا �سائكا تقوم 
جلن��ة م�سرتك��ة بتنظيم مل��ف كامل فنح��ن ال منلك اأي 

اأوراق اأو م�ستندات عن تلك احلقبة".

اعل��ن رئي���ص �سن��دوق املناط��ق املت�رصرة م��ن العمليات 
االرهابي��ة الدكتور م�سطفى حممد ام��ني الهيتي، ان اقرار 
نظام ال�سندوق من قبل جمل�ص الوزراء ون�رصه يف اجلريدة 
الر�سمي��ة »يوؤ�س���ص« ب�س��كل �سحي��ح الع���ادة اعم��ار تل��ك 

املناطق. 
وق��ال الهيتي يف حديث �سحف��ي  ان »نظام القانون جعل 
ارتب��اط ال�سن��دوق مبجل���ص ال��وزراء، ويتمت��ع ب�سخ�سي��ة 
معنوي��ة وذات ا�ستقالل مايل واداري به��دف اعادة اعمار 

وتاأهي��ل املناط��ق التي دمره��ا االرهاب وازال��ة اثاره مبا 
يحق��ق االه��داف التنموي��ة ومعاجل��ة اال���رصار احلا�سلة 
يف البن��ى التحتية وتعوي���ص الفر�ص التنموي��ة املهدورة 
وحتقيق االهداف الوطنية واالجتماعية واالن�سانية لعملية 
اعادة االعمار«. وبني الهيتي ان »ال�سندوق وح�سب النظام 
الذي اقر لعمله، ميار�ص مهام التن�سيق مع اجلهات املعنية 
لو�س��ع اولويات للم�ساري��ع يف املحافظات املت�رصرة مبا 
ين�سجم م��ع ا�سرتاتيجية عمل ال�سن��دوق وال�سعي اىل جلب 
املن��ح والهب��ات وامل�ساع��دات والتربع��ات والقرو�ص من 
ال��دول واملوؤ�س�س��ات واملنظم��ات واجله��ات املانحة على 

ان يت��م قيده��ا يف وزارة املالية واج��راء التعاقد ومتابعة 
تنفي��ذ امل�ساري��ع املتعاق��د عليه��ا وفقا الح��كام القوانني 
اع��ادة  م�ساري��ع  تنفي��ذ  ومتابع��ة  الناف��ذة  والتعليم��ات 
االعمار املمولة من املنح والقرو�ص املقدمة من الوزارات 
واجلهات غر املرتبطة بوزارة واملحافظات غر املنتظمة 
باقلي��م، وتقدمي اخلط��ط الالزم��ة العادة االعم��ار وو�سع 
ال�سيا�سات الالزمة لتحقيق اهداف الدولة يف تنمية واعادة 
اعم��ار املناطق املت���رصرة بالكيفية التي يراه��ا منا�سبة 
ومبا يحقق اه��داف ال�سندوق وتنظي��م ورعاية املوؤمترات 
واملعار���ص املحلي��ة والدولي��ة املتعلقة باع��ادة االعمار 

ول��ه حق دع��وة اجله��ات ذات العالقة به��ذا ال�س��اأن«.  من 
جانبها، ع��ّدت جلنة اخلدمات واالعمار يف جمل�ص النواب، 
ان اق��رار نظام �سن��دوق اعادة اعم��ار املناطق املت�رصرة 
م��ن االرهاب �سي�سهل عمل��ه خالل املرحلة املقبلة دون ان 
تك��ون هنالك اي معوقات ميك��ن ان تواجهه. وقالت نائب 
رئي�س��ة اللجنة امل مرعي البياتي يف ت�رصيح  �سحفي  ان 
»ا�س��دار ه��ذا النظام �سرت��ب ويحفظ ا�ستحق��اق العاملني 
يف ال�سن��دوق ا�ساف��ة اىل امكانية هيكل��ة ال�سندوق التي 
عانت خالل املرحلة املا�سية قلة العاملني فيه وجميعهم 

من�سبون من دوائر اخرى«.

مصادر: مطالبة العراق 
بديون سابقة تتجاوز المليار دوالر

   إقرار نظام إعمار المناطق المتضررة من اإلرهاب

تسويق 1.3 مليون طن من الحنطة 
وواسط تتصدر

 الحماية االجتماعية تعيد إطالق اإلعانة 
لـ840 مستفيدًا في ذي قار

أسعار العمالت 
األجنبية بالدينار

124423 155432139122.550 12943151651 3031330.770
دينار أردنيدينار بحرينيدرهم إماراتيريال سعوديجنيه مصريتومان إيرانيجنية استرلينييورودوالر أميركي ليرة سوريةليرة لبنانية دينار كويتي 

بغداد – خاص 

بغداد - خاص

بغداد – خاص

ذي قار – خاص 

 بغداد – متابعة   
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