
ي�ست�رشي الف�ساد يف م�ؤ�س�سات الدولة كافة، و�سط 
جعل  ما  جتاهه  متعمد  و�سمت  حك�مي  ت�اط�ؤ 
العراق  مناطق  من  بع�ض  يف  ال��زراع��ي  ال��سع 
انتاج  حيث  من  كبري  ب�سكل  لالنخفا�ض  معّر�سًا 
م�ساريع  بع�ض  ولعبت  ال��زراع��ي��ة،  املحا�سيل 
االرا�سي  تعطي�ض  يف  دورا  املائية  امل�ارد  وزارة 

املزروعة.
ع�س�  الطائي”  “زينب  اق��رت  ال�سياق،  هذا  ويف 
عن  الربملان  يف  واالأه���ار  واملياه  الزراعة  جلنة 
وزارة  بنية  ال�سدري  للتيار  التابعة  االأحرار  كتلة 
االأ�سمدة  اأن���اع  اأح��د  ل�رشاء  عق�د  اإب��رام  الزراعة 
يف  ال�سائد  ال�سعر  عن  دينار  مليار   50 بفارق 
ال�س�ق، وهي عق�د ي�س�بها الف�ساد، متهمة رئي�ض 
العبادي”،  “حيدر  ال����زراء 
ل�سمت  با

والت�اط�ؤ مع االمر.
وقالت الطائي يف ت�رشيح �سحفي، اإنه “�سبق وان 
الرابعة  ال�سلطة  خالل  من  ال���زراء  رئي�ض  نا�سدنا 
وزارة  يف  جتري  التي  العق�د  الإيقاف  بالتدخل 
ا�ستكمال  حلني  ف�ساد  من  ي�س�بها  ملا  ال��زراع��ة 

اال�ستج�اب”.
ا�ستجابة من قبل  اأية  الطائي” مل جند  واو�سحت 
منح  مت  ذلك  من  العك�ض  على  بل  ال���زراء،  رئي�ض 
خارج  عق�د  الإب��رام  ا�ستثناءات  ال��زراع��ة  وزارة 

التعليمات احلك�مية”.
�ستربم  ع��ق���دا  “هناك  اأن  ال��ط��ائ��ي،  واأ���س��اف��ت 
االأ�سمدة  اأن���اع  اأحد  من  طن  األف   200 ال�سترياد 
اأن املبلغ  اإىل  النظر  الزراعة، الفتة  حل�ساب وزارة 
عن  يقل  ال  وبفارق  جدا  كبري  العقد  لهذا  املثبت 
ال�س�ق،  يف  ال�سائد  ال�سعر  عن  دينار  مليار   50
وباإمكان رئي�ض ال�زراء ت�سكيل جلنة للتحقيق يف 

امل��س�ع”.
وبينت الطائي، اأن “العق�د يتم ت�قيعها االآن 
العام  املفت�ض  مكتب  يف 
لل�زارة، 

م��سحة اأن اأغلب ال�رشكات التي يربم معها العقد 
متلكئة يف عق�د �سابقة وباأ�سعار خيالية جدا”                 
الهندية  ق�ساء  يف  دومن  الف   28 يعاين  ذلك  اىل 
25 كم �رشقي مدينة كربالء قلة املياه وانعدامها 
يف اجزاء كبرية منها منذ �سبع �سن�ات ما اثر �سلبا 
االالف من  االرا�سي وهالك  الزراعة وجفاف  يف 
اىل  يع�د  وال�سبب  واحلم�سيات،  النخيل  ا�سجار 
ناحية اخلريات  روية يف  اب�  نهر  م�رشوع تبطني 
حيث ان امل�رشوع غري جمد وجاء بنتائج عك�سية، 
مينع  وهذا  نهايته  من  ارتفاعا  اقل  النهر  فبداية 

و�س�ل املياه اىل املزارع والقن�ات االروائية .
ق�ساء  الفالحية يف  اجلمعيات  احتاد  وقال ممثل 
الهندية علي ناع�ر مكي ل�»اجل�رنال ني�ز« ان " 
او  الرئي�سي  النهر  ارتفع عن م�سدر  اب� روية  نهر 
 " "مبينا ان  80 �سم  ما ي�سمى ب�سط ملة اكرث من 
هذا االرتفاع ادى اىل عدم و�س�ل املياه الكافية 
هذه  وه��الك  النخيل  وب�ساتني  امل��زروع��ات  لري 
الب�ساتني والرثوة احلي�انية وانح�سار الزراعة ملدة 

�سبع �سن�ات "
وا�سار اىل ان " التبطني �سبب يف منع �سقاية اكرث 
500 دومن من االرا�سي وقد ت�قفت الزراعة 
بعد  التم�ر  واردات  لقلة 
ه���الك 

اكرث من 5000 نخلة ما انعك�ض ب�سكل �سلبي على 
ال��سع املعي�سي للمزارعني "

واو�سح ان " الكثري من املزارعني ترك� مزارعهم 
وب�ساتينهم وجلاأوا اىل العمل يف املدينة "م�سيفا 
للم�سكلة  حل  اي  ت�سع  مل  املعنية  اجلهات   " ان 
"م�سددا على  امل�ستمرة  الرغم من منا�سداتنا  على 
ان " احلل ال�حيد النقاذ االف الدومنات الزراعية 
احلل�ل  اىل  اللج�ء  دون  من  التبطني  برفع  ميكن 

الرتقيعية "
ك��رب��الء هالك  زراع���ة  تاأكيد  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى 
امل�ارد  مديرية  ان  اال  الزراعة  وتراجع  اال�سجار 
امل��س�ع  على  التعليق  ع��ن  امتنعت  املائية 
ح�سب  ُنفذت  امل�ساريع  ان  اىل  باال�سارة  مكتفية 
امل�ساريع  دائرة  قبل  من  امل��س�عة  امل�ا�سفات 

يف وزارة امل�ارد املائية .
من جانبه اكد ع�س� جلنة النزاهة النيابية عقيل 
امل�سكلة   " ان  ني�ز«  ل�»اجل�رنال  الزبيدي  فاهم 
تكررت يف م�ساريع عديدة ما ادى اىل هدر مبالغ 
و�سع  عدم  حال  يف   " انه  مبينا   " كبرية  مالية 
واحالة  امللف  بفتح  �ستق�م  اللجنة  فان  لها  حل 
املق�رشين اىل الق�ساء منعا من جر امل�اطنني اىل 
" املزارعني  " م�سريا اىل ان  القان�ن  اخلروج عن 
هددوا برفع التبطني النقاذ ما تبقى من مزارعهم 
لعدم  ف���ري  تدخل  ي�ست�جب  ام��ر  وه��ذا 

ح�س�له "

تقرير يفضح كيفية نهب حكومة كردستان 

األموال وأسباب فشل انفصال اإلقليم
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اقتصاديات العراق
فساد وزارة الزراعة تصل قيمته إلى 50 مليار دينار

خبراء: مشاريع وزارة الموارد المائية وراء انخفاض المحاصيل الزراعية!!
النجف- آالء الشمري 

الشراكة  األورومتوسطية 

وبعدها االقتصادي

البنك الدولي يدعو إلى “إجراءات” 

لتعزيز االقتصاد الفلسطيني

وزير الكهرباء: خط الغاز اإليراني وصل 
إلى نسب متقدمة

إيرادات بمئات المليارات هل ستغير 
الواقع االقتصادي؟

مصرف الرافدين يعلن إحصائية 
لقروض السيارات

تق���م احلك�م��ة بتح�سيل اأم���ال كبرية من االإي��رادات اجلمركي��ة اال ان 
تل��ك االإي��رادات ال تنعك���ض على م�ست���ى معي�سة ال�سع��ب وال تغري ال�اقع 
االقت�سادي اىل االأف�سل ب�سبب الف�ساد املايل واالإداري، ويف هذا ال�سياق 
ك�سف��ت رئا�سة جمل�ض ال�زراء عن ح�س�لها عل��ى اإيرادات جمركية بلغت 
اأكرث من 685 مليار دينار خالل االأ�سهر الثمانية املا�سية، مقرة ب�ج�د 

اأكرث من 23 الف حالة ف�ساد يف ملف التاأمينات االجتماعية.
وق��ال املتح��دث با�س��م رئا�س��ة ال���زراء “�سع��د احلديث��ي” يف ت�رشيح 
�سحف��ي اإن “احلك�م��ة ا�ستطاع��ت، وبف�س��ل االإج��راءات اجلدي��دة الت��ي 
و�سعته��ا ومبتابع��ة مبا���رشة م��ن مكت��ب رئي�ض جمل���ض ال���زراء، رفع 
اإيرادات اجلمارك اىل اأكرث من ٦٤٧ مليار دينار يف عام ٢٠١٦ وبزيادة 
مقدارها اكرث من ٢٣١ مليار دينار مقارنة باملعدل الذي كانت عليه يف 
ال�سن���ات ال�سابق��ة، علما ان حجم اال�ست��رياد انخف�ض خالل عام ٢٠١٦، 

وهذا يعني ان الزيادة الفعلية اكرب من الرقم املذك�ر اآنفًا”.
واأو�سح احلديثي اأن “االإيرادات اجلمركية ارتفعت خالل االأ�سهر الثمانية 

املا�سية من العام احلايل فقط لت�سل اىل اكرث من ٦٨٥ مليار دينار”.
وتاب��ع احلديث��ي اأن “هن��اك اك��رث م��ن 23 األ��ف حال��ة ف�س��اد يف ملف 
التاأمينات االجتماعية ال�سخا�ض كان�ا يح�سل�ن على اعانات اجتماعية 

 بغري ا�ستحقاق لك�نهم يتقا�س�ن رواتب وظيفية او تقاعدية”.

اعل��ن م�رشف الرافدين الثالث��اء اإجناز منح ١٩٧معاملة قرو�ض 
�سيارات للم�اطنني خالل مت�ز املا�سي.

وق��ال املكت��ب االإعالم��ي للم���رشف يف بيان ان امل���رشف اأجنز 
١٩٧ معاملة تتعلق مبنح قرو�ض ال�سيارات للم�اطنني وال�رشائح 
االأخ��رى، م�س��ريا اىل ان منح تلك القرو�ض مت م��ن خالل عدد من 

فروع امل�رشف يف بغداد واملحافظات.

اأعلن وزير الكهرباء قا�سم الفهداوي، ان اجناز خط الغاز االيراين و�سل اىل ن�سب 
متقدم��ة، م�سيدا يف ال�قت ذاته بتع��اون وزارة النفط من خالل ت�فري الغاز اىل 
املحط��ات الكهربائية.وذكر الفهداوي يف بيان ان "العمل يف خط الغاز االيراين 

ي�سري ب�ترية مت�ساعدة من دون ان ي�سهد اي تاأخري يف االجناز".
وا�سار الفهداوي ، اىل ان " وزارة النفط اأبلت بالًء ح�سنًا خالل ال�سن�ات املا�سية 
ع��ن طري��ق جتهيزها بالغ��از"، مبين��ا ان " لدى �رشك��ة غاز الب���رشة برناجمًا 
طم�حًا يق�سي بزيادة انتاج الغاز امل�ساحب لتزويد املحطات الغازية"، م�سريا 
اإىل اأن "ن�س��ب اإنت��اج الغ��از تع��ّد مر�سية مقارن��ة بتاأخر االج��راءات احلك�مية 
با�ستثم��اره واعتماده��ا انذاك عل��ى اال�سترياد من ايران". يذك��ر ان جلنة النفط 
والغ��از يف جمل�ض حمافظة الب�رشة، ذكرت اأن ن�سبة االجناز يف م�رشوع اأنب�ب 
خ��ط الغ��از االإيراين اخلا���ض با�ست��رياد ال�ق���د لت�سغيل حمط��ات الكهرباء يف 
املحافظة واملمتد ما بني العراق )الب�رشة( واإيران و�سلت اإىل %90 من جانب 

العراق.

اأعلن ق�سم املراقبني اجل�يني يف مطارالب�رشة ايقاف 
احلرك��ة اجل�ي��ة يف املط��ار ابت��داًء م��ن الثالثاء، يف 
ح��ني ا�ستثنى الطائ��رات الت��ي تعلن حال��ة الط�ارئ 
حلني حتقيق مطالبهم املتعلقة ب�رشف املخ�س�سات 
الفني��ة والغ��اء اج��راء تن�سيب ع��دد منه��م للعمل يف 

دوائر اأخرى.
وق��ال ق�سم املراقبني اجل�ي��ني يف مطار الب�رشة يف 
بي��ان انه “ل��ن يتم انه��اء ايقاف احلرك��ة اجل�ية اال 

ب�سمان��ات وكتب ر�سمية وال نقب��ل باأي كالم �سف�ي 
كما ح�سل يف املرات ال�سابقة لعدم االيفاء بها”.

واأ�س��اف البي��ان اأن��ه “ي�ستثن��ى من ايق��اف احلركة 
اجل�ي��ة الطائرات التي تعلن حالة الط�ارئ ، يف حني 
طال��ب املراقب���ن باعط��اء �سمان��ات من قب��ل وزير 
النقل بعدم اتخاذ اي اجراء تع�سفي الي مراقب ج�ي 

م�ستقبال”.
وتاب��ع البي��ان اأن “املن�س��اأة العامة للط��ريان املدين 
تتحم��ل م�س�ؤولي��ة اإب��الغ ���رشكات الط��ريان العاملة 
يف املط��ارات العراقية كاف��ة باإيقاف احلركة اجل�ية 

وعدم تزويد خدمات الرقابة اجل�ية ابتداًء من تاريخ 
املراقب��ني  مطال��ب  تنفي��ذ  وحل��ني   12/9/2017

اجل�يني العراقيني”.
واو�س��ح البي��ان ان “املراقب��ني ه��م امل�س�ؤول�ن عن 
التحك��م بالطائ��رات الهابط��ة واملغ��ادرة يف مط��ار 
الب���رشة ال��دويل واملطالب���ن بحق�قن��ا امل�رشوع��ة 
خلط�رة عملنا وم�س�ؤوليته الكبرية يف �سالمة وتاأمني 
احلركة الع�سكرية واملدنية يف املطار”.وتابع البيان 
اأن “ع��دم اال�ستجاب��ة ملطالبنا وحق�قن��ا امل�رشوعة 
م��ن خم�س�س��ات فنية من قبل رئا�سة ال���زراء والتي 

اأكد اأحقيتها رئي�ض ال�زراء مب�ؤمتره ال�سحفي بتاريخ 
23/ايار/2017 وكذل��ك اأكدها وزير النقل احلايل 
“كاظ��م فنجان احلمامي” عدة م��رات يف مقابالت 

�سحفية عديدة”.
ولف��ت البي��ان االنتب��اه اىل “قي��ام املن�س��اأة العامة 
للط��ريان امل��دين باج��راء تع�سف��ي بتن�سي��ب ثماني��ة 
م�ظف��ني م��ن زمالئن��ا للعمل خ��ارج م��كان عملهم 
وفق االمر ال�زاري املرقم 7066/27372 بتاريخ 
7/ايل���ل/2017 لثنين��ا ع��ن املطالب��ة بحق�قن��ا 

امل�رشوعة ولرتهيبنا واخ�ساعنا”.

و�سل وفد من ال�سندوق الك�يتي للتنمية االقت�سادية 
العربي��ة، اإىل العا�سمة بغداد ملناق�سة اعمار املناطق 
املت�رشرة من تنظيم "داع�ض" االرهابي. وقال م�سدر 
يف مكتب رئي�ض جمل�ض ال�زراء، اإن "وفدا من �سندوق 
التنمي��ة االقت�سادي��ة العربي��ة و�س��ل اإىل العا�سم��ة 

بغ��داد ملناق�س��ة ملف اعم��ار املناط��ق املت�رشرة مع 
امل�س�ؤول��ني يف الع��راق"، مبين��ا اأن "ال�ف��د �سيناق�ض 
بغداد".ولف��ت  مل�ساري��ع  املالي��ة  االتفاقي��ة  اي�س��ا 
امل�س��در ال��ذي ف�سل ع��دم الك�سف عن ا�سم��ه االنتباه 
اإىل اأن "ال�فد �سيزور حمافظتي االنبار و�سالح الدين 
به��دف االطالع عل��ى البن��ى التحتية وكيفي��ة مت�يل 
م�ساري��ع االعمار". من جه��ة اأخرى، اأعل��ن ال�سندوق 

الك�يتي للتنمية االقت�سادية العربية، اإطالق م�ساريع 
�سحي��ة عاجلة يف الع��راق �سمن منح��ة املئة ملي�ن 
دوالر االأخرية التي خ�س�سها ال�سندوق الإعادة اإعمار 
العراق. وقال ممثل �سندوق التنمية ن�اف املحمد، اإن 
ال�سن��دوق �سيطلق ي�م غد اخلمي���ض 15 ملي�ن دوالر 
من مبلغ املنحة، الكلي لتنفيذ م�ساريع �سحية عاجلة 
يف ثم��اين حمافظ��ات عراقية.واأ�س��اف املحم��د، اأن 

امل�ساريع التي مت االتفاق عليها مع احلك�مة العراقية 
�سرتك��ز عل��ى اإعادة بن��اء املراك��ز ال�سحي��ة املدمرة 
ال�ستقب��ال  الطبي��ة  واالأدوات  باملع��دات  وجتهيزه��ا 
ال�س��كان النازحني.واأو�سح اأن احلاجة املا�سة الإعادة 
اال�ستقرار يف تلك املناطق دفعت �سندوق التنمية اىل 
اإط��الق الربنامج العاجل باالتفاق مع �سندوق اإعادة 

اإعمار العراق.

مطالبين بصرف مخصصاتهم..

المراقبون الجويون يضربون ويتسببون بعرقلة الرحالت في مطار البصرة 

الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية يناقش في بغداد إعمار المناطق المحررة

أسعار العمالت 
األجنبية بالدينار
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