
�سيل  ا�سيا  �رشكة  ق�سية  ملف  احالة  عن  ن��واب  ك�سف 
للق�ساء ب�سبب كرثة خمالفاتها يف جمال تقدمي اخلدمات 

للمواطنني امل�سرتكني لديها, بينما طالب اخرون 
االت�ساالت  خدمة  ا�ستمرار  ق�سية  ح��ول  حتقيق  بفتح 
داع�ش  �سيطرة  حتت  كانت  التي  املناطق  يف  لل�رشكة 
القيام  وعدم  التق�سري  النزاهة  جلنة  ,حمّملني   االإرهابي 
الت�رشيع  التي ن�ش عليها  القانونية واالدارية  بواجباتها 
تقت�سيها  التي  الالزمة  بالتحقيقات  للقيام  الد�ستوري 
ومنها    االت�ساالت  ل�رشكات  املالية  للمخالفات  امللفات 
�رشكة ا�سيا�سيل. وقالت النائبة عن التحالف الوطني نهلة 
الهبابي يف ت�رشيح  ل� »اجلورنال نيوز«"  اإن "ملف  �رشكة 
ا�سيا�سيل احيل اىل جلنة النزاهة للقيام بجميع االجراءات 
على  القائمني  بحق  والق�سائية  واالداري���ة  القانونية 
طريقة  يف  املخالفات   من  الكثري  اثبتت  لكونها  ال�رشكة 
الهبابي   واتهمت    . للم�ستخدم"  خدماتها   تقدمي 
القيام  بعدم  ال��ن��زاه��ة   جلنة 

عليها  ن�ش  وال��ت��ي  واالداري����ة   القانونية  بواجباتها 
التي  الالزمة   بالتحقيقات  للقيام  الد�ستوري  الت�رشيع 
وثائق  ر�سد  يتم  والتي   , املفتوحة  امللفات  تقت�سيها 
اىل  م�سرية   , الف�ساد  ابواب  تدخل يف  مالية  ق�سايا  توؤكد 
ان تاأجيل البت واجراء التحقيقات بحق ال�رشكة يخرج من 
دائرة عمل الربملان وان عدم حما�سبة من يثبت عليه ملف 
املحكمة  عمل  يف  م�سكلة  هي  �رشكة   اي  على  او  الف�ساد 

االحتادية " .
واملحكمة  اخل��دم��ات  جلنة  ت��ق��وم  ان  "يجب  وت��اب��ع��ت 
بحق  االوام���ر  وا���س��دار  ر���س��د  يف  بعملهما  االحت��ادي��ة 
البي�سمركة  مقاتلي  ان  اىل  م�سرية   , ال�رشكة  خمالفات 
�سيل  ا�سيا  �رشكة  تنحاز  وقد  جمانية  خطوطا  ميتلكون 
يف تقدمي خدماتها اىل منطقة االقليم اف�سل من اخلدمات 
املقدمة يف بقية املحافظات التي تعاين بطئًا يف حتميل 
التي  العالية  املبالغ  من  الرغم  على  االنرتنيت  بيانات 

توؤخذ على تلك اخلدمات .
ت�رشيح  يف  اللبان  �سادق  القانونية  اللجنة  ع�سو  وقال 
وهيئة  اخلا�سة  ال�سلطات  على  ان"  نيوز«  »اجلورنال  ل� 
االت�ساالت واالعالم فتح حتقيق خا�ش ملعرفة اأ�سباب بث 
خدمة االت�ساالت يف املناطق التي كانت حتت 
وحقيقة  داع�ش  �سيطرة 

ارتباط ال�رشكة باالإرهاب. واأ�ساف ان" دولة قطر كانت 
وما زالت متار�ش ادواًرا �سلبية �سد العراق و�ساعدت على 
دعم االإرهاب يف املنطقة وال �سك ان اأي م�سلحة لقطر يف 
اذا  قوله  اللبان  وتابع  وحوا�سنه.  االإرهاب  تدعم  العراق 
ما ثبت تورط �رشكة ا�سيا �سيل يف دعم تنظيم داع�ش يف 
العراق ف�سوف نطالب بطردها فورا وم�سادرة كل امالكها 
من  ال�رشكة.  مع  تعاون  من  كل  ومعاقبة  مقارها  وغلق 
جهة اأخرى قال ع�سو جلنة اخلدمات يف جمل�ش حمافظة 
بغداد علي نعمة يف ت�رشيح  ل� »اجلورنال نيوز« اإن "جلنة 
النزاهة الربملانية فتحت ملف خمالفات �رشكة  اآ�سيا�سيل 
على  �سجلت  التي  الكثرية  املخالفات  ب�سبب  لالت�ساالت 
اخلدمات املقدمة من قبل ال�رشكة وال�سكاوى املقدمة من 
امللفات  "اغالق  اأن  واأ�ساف   .  " ال�سبكة  م�ستخدمي  قبل 
عر�سها  وع��دم  لالت�ساالت  ا�سيا�سيل  ل�رشكة  املفتوحة 
من  مت  القانونية  وامل�ساءلة  للتحقيقات  النزاهة  قبل  من 
خالل بع�ش ال�سخ�سيات ال�سيا�سية  داخل احلكومة لكونها 
"الكثري  ان  مبينا   , ال�رشكة  داخ��ل  ا�سهم  من  امل�ستفيدة 
ال�سخ�سيات  من  بعدد  مرتبطة  االت�ساالت  �رشكات  من 
"�سيتم   " .   وتابع انه  ال�سيا�سية املتنفذة داخل احلكومة 
فتح امللفات التي اأُجلت لغر�ش اال�ستجواب من قبل هيئة 
ل�رشكة  وحتقيقات  ا�ستجواب  وفتح  الربملان  يف  النزاهة 
االت�ساالت ا�سيا�سيل واي �رشكة تثبت بحقها املخالفات 
االنتهاء  بعد  خ�سو�سا  واالدارية,  املالية 
داع�ش,  مرحلة  من 

ومن ثم  �سيتحرك الربملان للق�ساء على الف�ساد يف جميع 
مفا�سل الدولة". 

يف  لالت�ساالت  اآ�سيا�سيل  �رشكة  اك��دت  اخ��رى  جهة  من 
بيان لها  انها "دفعت للدولة اأجر رخ�سة عملها بالكامل 
)مليار  ام��ريك��ي  دوالر   1,250,000,000 ومببلغ 
".اإ�سافة اىل انها تدفع  ومائتني وخم�سني مليون دوالر( 
من   %15 قيمتها  وما  ال�رشكات  دخل  �رشيبة  �سنويا 
االأرباح, و�سهريا تدفع االجر التنظيمي الذي يعادل %15 

من اإيراداتها االجمالية".
تقدمي  اج��ر  بدفع  ملتزمة  "اآ�سيا�سيل  ان  البيان  وتابع 
 307,000,000 ومببلغ  للدولة  الثالث  اجليل  خدمات 
دوالر(,  م��الي��ني  و�سبعة  م��ائ��ة  )ث���الث  ام��ريك��ي  دوالر 

باالإ�سافة اىل املبالغ االخرى التي تدفع للدولة".
ثالثة  من  "اأكرث  اىل  ال�رشكة  دفعته  ما  جمموع  لي�سل 
اي  للدولة  امريكي  دوالر  مليون  مائة  وخم�ش  مليارات 
مليار  مائة  وثالث  ترليونات  اربعة  من  اأكرث  يعادل  ما 
اخلدمات  جلنة  ع�سو  قالت  ب��دوره��ا  عراقي".  دي��ن��ار 
حديث  يف   زنكنة  عبدالكرمي  ام��رية  النيابية  واالإع��م��ار 
اللجنة بخ�سو�ش  “ �سكاوى كثرية ت�سل اىل  اإن  �سحفي 
�رشكة ا�سيا�سيل وعلى الرغم من خطاباتنا الكثرية لهيئة 
االعالم واالت�ساالت ووزارة االت�ساالت ملعرفة االأ�سباب 
�رشكة  ان  اىل  ي�سار    . منطقية”  تكن  مل  االجوبة  ان  اال 
ايرادات  اأعمالها  “اآ�سيا�سيل”  جنت من جراء تو�سع  مثل 
2012 يف حني  4.10 ترليون دينار عراقي لعام  بلغت 
ترليون   6.17 اىل  لت�سل   2015 عام   خالل  ت�ساعفت 

دينار عراقي. 

هل يكون العراق وجهة أموال دول 

الخليج في المرحلة المقبلة 
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اقتصاديات العراق وسط اتهامات خطرة..

برلمانيون: إحالة ملف »آسياسيل« إلى القضاء بسبب مخالفاتها في تقديم الخدمات 
بغداد ـ الجورنال نيوز 

صندوق النقد الدولي: مرحلة 

  استقرار االقتصاد السعودي انتهت

وكالة الطاقة الذرية تتهيأ 

   الفتتاح بنك لليورانيوم 

المالية النيابية تنفي أي استقطاع من رواتب 
الموظفين إلعمار الموصل 

 العراق يحصل على 400 ألف دوالر 
كمساعدات للنازحين من صندوق األوبك

الزراعة: فقدنا مليون طن من الحنطة 
في نينوى

قال��ت اخلبرية االقت�سادية اكرام عبد العزيز ان اعادة اعمار املدن املحررة ال 
يعن��ي تاأهياًل فقط ب��ل بناًء وا�ستحداثًا , مو�سح��ة ان هنالك دماراً كبرياً حلق 
بالبن��ى التحتية و باملناطق ال�سكنية ,ف�س��ال عن اال�رشار الكبرية التي حلقت 
باملواطنني وملكياتهم قدرها املتخ�س�سون ب� 40 مليار دوالر وهذه املبالغ 

تخرج عن حدود موازنة العراق لذا البد من اللجوء اىل املنح .
وك�سف��ت عبد العزي��ز يف حديث �سحفي ان حدود املبل��غ اخلا�ش يف �سندوق 
التنمي��ة الكويت��ي هو 100 ملي��ون دوالر ومت تخ�سي�ش ه��ذا املبلغ للمناطق 
املت���رشرة التي خ�سعت لعمليات ارهابية وتدم��ري “داع�ش” لها , م�سرية اىل 
ان م��ن اولوي��ات العم��ل اجراء عملي��ات امل�سح. واك��دت عبد العزي��ز توجهات 
احلكوم��ة العادة احلياة يف تلك املناط��ق اال ان لي�ش بامكان العراق ماليا ان 
يق��وم بهذا اجلهد يف ظل املديونية الكبرية التي يعي�سها البلد البالغة نحو 64 

باملئة من الناجت املحلي االجمايل .

 نف��ت ع�سو اللجن��ة املالية النيابية ماج��دة التميمي, االربع��اء, وجود نية 
ال�ستقطاع من رواتب املوظفني وتخ�سي�سه الإعادة اإعمار مدينة املو�سل.

وق��درت االأمم املتح��دة تكلفة اإعادة اإعمار البنية التحتي��ة االأ�سا�سية ملدينة 
املو�س��ل بعد انتهاء عملية حتريرها م��ن م�سلحي تنظيم "داع�ش" باأكرث من 
ملي��ار دوالر. وقالت التميمي يف حديث  �سحفي  ان حجم االموال املطلوبة 
الإع��ادة اإعم��ار املحافظ��ات الت��ي حررتها الق��وات امل�سلحة م��ن ع�سابات 

داع�ش االرهابية كبرية جداً وبحاجة اىل م�ساعدة دولية.
وبين��ت "ال توجد نية الأي ن�سبة ا�ستقطاع من رواتب املوظفني وتخ�سي�سها 

الإعادة اإعمار املناطق املحررة".
واأ�ساف��ت التميمي ان هن��اك اتفاقا يف اللجنة املالية النيابية من اأجل رفع 
ا�ستقطاع��ات روات��ب املوظف��ني يف موازن��ة ٢٠١٨ املخ�س�س��ة ن�سبة منها 
للح�سد ال�سعبي ون�سبة اخرى للنازحني بعد ان مت حتقيق الن�رش على داع�ش, 
الفت��ًة النظ��ر اإىل انه �سيكون ل��ه انعكا���ش ايجابي على انخفا���ش النفقات 

الع�سكرية ف�ساًل عن اإعادة النازحني اىل حمافظاتهم . 

قرر �سندوق االأوبك للتنمية, تقدمي منحة مبقدار 400 األف دوالر للنازحني 
يف الع��راق. وقال��ت وزارة املالي��ة يف بي��ان  �سحف��ي اإن "جمل�ش حمافظي 
�سن��دوق االأوب��ك للتنمية قرر تق��دمي منحة عاجلة مبق��دار 400 األف دوالر 
للنازحني", مبينة اأن "املنحة تاأتي مل�ساعدة النازحني يف حت�سني ظروفهم 

ال�سحية نتيجة العمليات الع�سكرية �سد تنظيم داع�ش االإرهابي".
 ,"WFB واأ�ساف��ت, اأن "املنح��ة �سيتم تقدميها عرب برنامج الغ��ذاء الدويل
م�س��رية اإىل اأن "املنحة جرى االتفاق عليها يف ني�سان املا�سي ومت اإقرارها 

يف اجتماع جمل�ش املحافظني يف )7 متوز 2017(". 

اعلن��ت وزارة الزراع��ة, ان الع��راق فق��د مليون طن من احلنط��ة يف حمافظة 
نينوى ب�سبب “داع�ش”, مبينة ان املحافظة تغطي %40 من انتاج الب��الد.

وقال وزير الزراعة فالح ح�سن زيدان يف بيان �سحفي, ان العراق فقد مليون 
ط��ن م��ن احلنطة ب�سبب �سيطرة ع�سابات داع�ش عل��ى املحافظة , م�سريا اىل 
ان ذل��ك اأدى اىل عدم و�سول العراق اىل االكتفاء الذاتي من احلنطة وال�سعري 

بعدما كنا قريبني منه يف عام 2014”.
وا�س��اف زيدان ان “نينوى �ستدخل اخلطة الزراعية ملو�سم 2017-2018 
بكام��ل م�ساحاته��ا م��ن حما�سيل احلنط��ة وال�سع��ري واخل���رشوات وتنمية 

الرثوة احليوانية”.
م��ن جهته, اك��د الوكيل الفني لوزارة الزراعة مهدي �سمد القي�سي ان الوزارة 
لديه��ا خط��ة متكاملة لع��ودة نين��وى اىل �س��دارة امل��ردودات الزراعية من 
احلنط��ة وال�سعري لكون املحافظة تغطي ن�سبة  40% بح�سب اخلطة الزراعية 
واحل�س��ة املائي��ة وهي ن�سب��ة كبرية جدا من جمم��ل الناجت العراق��ي, الفتًا 
النظر اىل ان ال��وزارة بداأت بخطط العادة وتنمية الرثوة احليوانية و�ستكون 

رافدا مهما وموؤثرا لالمن الغذائي للمواطن”. 

اعل��ن وزير النفط جب��ار علي اللعيبي اط��الق م�ساريع 
ال�ستك�س��اف وتاأهي��ل وتطوي��ر انتاج ت�سعة م��ن الرقع 
اال�ستك�سافي��ة واحلقول النفطي��ة", مبينا ان هذه الرقع 
بري��ة وبحري��ة تق��ع ق��رب احل��دود يف جن��وب العراق 

وو�سطه. 
وق��ال اللعيب��ي يف بيان �سحف��ي ان "عملي��ة التطوير 
والتاأهي��ل ت�سم��ل الرق��ع اال�ستك�سافي��ة خ���رش امل��اء 
وجب��ل �سنام وام ق�رش التي تق��ع على احلدود العراقية 
الرق��ع  التاأهي��ل  م�ساري��ع  �ست�سم��ل  كم��ا  الكويتي��ة, 

اال�ستك�سافي��ة الواقع��ة على احل��دود العراقية االيرانية 
وه��ي رق��ع ال�سندباد واحلوي��زة وال�سهاب��ي وزرباطية 
ونف��ط خان��ة, مبينا ان "هذه الرقع تق��ع �سمن احلدود 

الربية".
وا�س��اف اللعيب��ي ان "الرق��ع اال�ستك�سافي��ة البحري��ة 
�سمل��ت رق��ع اخللي��ج العرب��ي التي تق��ع �سم��ن املياه 
االقليمي��ة العراقي��ة يف اخللي��ج", م�س��ريا اىل "حر�ش 
ال��وزارة عل��ى اال�ستثمار االأمثل للحق��ول احلدودية من 
خ��الل طرح هذه احلق��ول للتطوير و�س��وال اىل االإنتاج 

بالتعاون مع ال�رشكات العاملية املتخ�س�سة".
وتاب��ع ان "دائ��رة العق��ود والرتاخي���ش البرتولية يف 

ال��وزارة �ستق��وم باإع��داد وتهيئ��ة جمي��ع املعلوم��ات 
الفني��ة اخلا�سة بالرقع اال�ستك�سافية واحلقول النفطية 
كحقيبة معلومات لتقدميه��ا لل�رشكات املوؤهلة م�سبقا 
والراغب��ة ب�رشائها وامل�ساركة يف التناف�ش على تاأهيل 
الرق��ع اال�ستك�سافي��ة", الفت��ًا النظ��ر اىل ان��ه "باإمكان 
�سابق��ا  املوؤهل��ة  غ��ري  االجنبي��ة  النفطي��ة  ال���رشكات 
والراغب��ة بامل�سارك��ة, تق��دمي املعلوم��ات والوثائ��ق 
اخلا�س��ة به��ا واملتعلق��ة باجلوان��ب الفني��ة واملالي��ة 
والقانوني��ة وال�سحة وال�سالمة واالم��ن والبيئة لدائرة 

العقود".
و�سم��ن  اال�ستك�س��اف  "عملي��ات  ان  اللعيب��ي  واك��د 

�سيغ��ة العق��د �ستت�سم��ن امل�سوح��ات الزلزالي��ة وحفر 
االآب��ار اال�ستك�سافي��ة والتقييمية وبرام��ج م�سح وازالة 
االلغ��ام واالج�س��ام غ��ري املنفلقة وانت��اج النفط اخلام 
واال�ستغ��الل االمث��ل للغ��از احل��ر او الغ��از امل�ساحب, 
وتوف��ري التموي��ل واخل��ربات والتكنولوجي��ا واملعدات 
واملكائ��ن واخلدم��ات", مو�سح��ا ان "عق��د التاأهي��ل 

ي�سرتط ت�سغيل العمالة العراقية واال�ستعانة بها".
واعلن��ت وزارة النفط العراقية , يف 25 ني�سان 2012, 
بدء جول��ة الرتاخي�ش الرابعة ل�12 رقع��ة ا�ستك�سافية 
يف مناط��ق متفرق��ة من العراق, موؤك��دة اأن الهدف من 

هذه اجلولة تعزيز احتياطي العراق النفطي.

اأك��د م�سوؤول��ون وخ��رباء اقت�سادي��ون , اأن العج��ز املايل يف 
موازن��ة الع��ام احل��ايل ٢٠١٧ �سي��زداد ٤ ملي��ارات دوالر, 
مو�سح��ني اأن احلكومة ت�سع��ى اإىل تعديل �سع��ر برميل النفط 

يف املوازنة التكميلية للعام احلايل.
وكان��ت احلكوم��ة اأر�سل��ت م���رشوع املوازن��ة التكميلية لعام 
٢٠١٧ اإىل جمل���ش النواب الذي متكن من قراءتها ب�سكل اأويل 

اال�سبوع املا�سي.
وذك��ر رئي���ش اللجن��ة املالي��ة يف جمل���ش الن��واب, حمم��د 
احللبو�سي,خالل جل�سة الربمل��ان اإن "احلكومة قررت �رشف 

٤٠٪ م��ن م�ستحقات الفالح��ني البالغ��ة ١.٦ تريليون دينار 
واملقاول��ني البالغ��ة ٢.٦ تريلي��ون دين��ار �سم��ن املوازن��ة 

التكميلية".
وق��ال ع�سو اللجنة املالية النيابي��ة م�سعود حيدر يف حديث 
�سحف��ي اإن "املوازن��ة التكميلي��ة لع��ام ٢٠١٧, �ستط��رح يف 
جل�س��ات الربملان املقبلة من اجل مناق�ستها واإقرارها, الأنها 

حل جزئي لالأزمة االقت�سادية".
وا�ساف اأن "املوازنة التكميلية �ستثمر عن زيادة يف املوازنة 
العام��ة تبل��غ نحو 7 ترليون��ات دينار االمر ال��ذي �سيزيد من 
مع��دل االنفاق, وكذلك زي��ادة ايرادات الدول��ة االحتادية من 
79 اىل 83 تريلي��ون دين��ار", م�س��ريا اإىل اأن "العجز املايل 

ملوازن��ة ٢٠١٧ �سريتفع من 21 اىل 25 مليار دوالر", الفتًا 
النظ��ر اإىل اأن "احلكوم��ة العراقي��ة تطالب برف��ع �سعر برميل 
النف��ط يف املوازن��ة التكميلي��ة اىل 44.4 دوالرا بعدم��ا كان 
�سع��ره 42 دوالراً". ون��وه ر�ست��م ب��ان "املوازن��ة التكميلي��ة 
تت�سمن تخ�سي���ش 3 ترليونات دينار للنفق��ات اال�سثمارية 
وكذل��ك تخ�سي�ش مبال��غ يتم دفعها للمقاول��ني واملزارعني 

كجزء من م�ستحقاتهم".
وتت�سم��ن املوازنة التكميلية فتح اأب��واب التعيني يف وزارات 
الداخلي��ة والدفاع وال�سحة, باال�ساف��ة اإىل تخ�سي�ش اموال 

للموازنة اال�ستثمارية.
من جهة اخرى, اأكد ع�سو اللجنة االقت�سادية النيابية, حارث 

احلارث��ي يف ت�رشيح �سحف��ي ان "املوازن��ة التكميلية متثل 
تنظيمًا مدرو�سًا للو�سع االقت�سادي من قبل متخ�س�سني يف 
وزارة املالي��ة, موؤكدا ان هذه املوازنة �ستعمل على �سد الكثري 

من االحتياجات".
واأ�س��ار اىل ان "اللجن��ة االقت�سادي��ة �ستتع��اون م��ع املالية 
يف ط��رح املوازن��ة داخ��ل قبة الربمل��ان, الفتًا النظ��ر اإىل اأن 
املوازن��ة التكميلية تت�سم��ن فتح ابواب التعي��ني يف وزارات 
الداخلية والدفاع وال�سح��ة". بدوره, قال اخلبري االقت�سادي 
عام��ر اجلواهري, يف ت�رشيح �سحف��ي  اإن "جميع املوازنات 
ال�سابق��ة مل تنعك�ش ايجابيًا على الواق��ع االقت�سادي للعراق 

بل انها توؤدي اىل زيادة ال�رشف مع ت�ستيت االموال".
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اقتصاديون: العجز المالي في موازنة ٢0١٧ سيزداد نحو 4 مليارات دوالر

خبيرة: إعمار المدن المحررة يحتاج 
إلى مزيد من األموال 

أسعار العمالت 
األجنبية بالدينار

125923 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 

بغداد – خاص 

بغداد – خاص 

بغداد – خاص

رئيس التحرير


