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وجبها تتأكد اإلدارة العليا بأن االموال العامة وهي الرقابة التي 
قد  حتصـيلـها وإنـفاقـها بـصورة فـعال وكـفؤة في سـبيل حتـقيق
األهـداف التي تـسعـى احلكومـة إلجنازهـا من نـشاطـاتهـا وأعمـالها

اخملتلفة.
فاالدارة عادة تهتم بالقضايا األساسية مثل:-

ـلـقاة عـلى - مـا هي أفـضل أسـالـيب الـتـنـظـيم لـتـأديـة الـواجـبـات ا
ؤسسة? عاتق ا

- أي الـبــدائل هـو األفــضل لــتـحــقـيـق األهـداف وإقــامـة الــعالقـات
اجليدة مع احمليط اخلارجي?

- أي األسالـيب أو اإلجراءات اإلداريـة هو األفضل لـلحـصول على
أحسن النتائج?

وتـعتـبر مـوازنة اإلداء الوسـيلـة الفـعالة لـتحـقيق رقـابة اإلدارة حيث
سـؤول لتـقيـيم إجنازات الـوحدات اإلدارية أن قـواعدهـا تساعـد ا

العاملة عن طريق:-
1- تصنيف أقـسام النفقـات العامة وحتديـدها على أساس وظيفي

وليس على أساس نوعي (الغرض أو الهدف من اإلنفاق)
قـاييس تـكـاليف الـعمل لـتـسهـيل عمـليـة إجناز 2- تزويـد اإلدارة 

النشاطات اخملتلفة واحملددة بكفاءة عالية.
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من أهم الــوظــائـف األســاســيــة لــلــمــوازنـــة الــعــامــة هي (الــرقــابــة
ـشـروعيـة وايـضا الـتنـفـيـذية) Executive Controlوهي رقـابة ا
وظف ومـحاسبية وذلك عن طريق إخضاع ا ومالية رقابة قانونية
رسومة من قبل الـسلطة التنفـيذية والسلطة للسياسـات واخلطط ا
التـشريعـية ونتـناول أهم وسائل الرقـابة اخملتـلفة وإجـراءاتها التي

وازنة:- ترتبط بعملية تنفيذ ا
- رقـابة األداء الـوظـيفي الـتي تـتـركز في تـوزيع الـقـيام بـالـعمـلـيات

تخصص وظف ا الية واحملاسبية ب مجموعة من ا ا
- فرض القيود على نقل التخصيصات

- عـدم جتاوز الـتـخـصيـصـات الواردة فـي بنـود اإلنـفـاق اخملتـلـفة
وعدم استعمالها لغير األغراض اخملصصة لها

وازنة تعلقة باإلنفاق من ا - حتديد التعليمات والقواعد اخملتلفة ا
- حتــديـــد ســقف لإلنــفــاق الــشــهــري أو الــربع

وازنة سنوي من ا
وبذلك فإن الرقابة التنفيذية تركز على أساليب

وإجراءات التنفيذ وقواعد العمل.
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ثــمــانـــ وتــســعـــ مــلــون يــورو
يــفــتـــرض ان تــدفــعـــهــا ايــربــاص
وتـتـجـنب بـذلك جـلـسـات مـحـاكـمة
عـلــنـيــة. وكـان الـقــضـاء الــبـافـاري
اعـتـرف لـفـرانس بـرس مـؤخرا انه
ــلك ســوى ادلــة قــلــيــلـة عــلى "ال 
فـســاد" عــلى الــرغم من الـتــحــقـيق

ستمر منذ سنوات. ا
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انـية نـفسـها وقـالت الصـحيـفـة اال
ان الـتـحــقـيق يـواجه صــعـوبـة في
معـرفة الوجـهة النـهائيـة ل"تسع
مـليـون يورو عـلى اقل" دفـعت على
فاوضات في عملية البيع هامش ا
هـذه عـبـر شـركات وهـمـيـة ومـقابل

فواتير مزورة.
واضــافـت الــصــحــيــفــة ان نــيــابــة
ـساءلة عدد ميـونيخ تهـدد ايضا 

ـــســـؤولـــ الــســـابـــقـــ في من ا
ايــــربـــاص بـــتــــهـــمـــة "اســــتـــغالل
تلـكات اجتـماعيـة" لذلك تسعى
اجملموعـة الى ابرام صفـقة تقضي
بــادانـــة ايــربـــاص بــتـــهــمـــة عــدم
ــارســة رقــابــة داخــلــيــة كــافــيـة
وفرض عقوبات باحلد االدنى على

. مسؤوليها السابق
ويستهدف حتقـيق يجريه القضاء
الــنـمــسـاوي رئـيـس مـجـلس ادارة
اجملـــمـــوعـــة تـــوم انــدرز الـــذي لن
يـــســــعى الى جتـــديــــد واليـــته في
 ?2019وكــان حـيـنــذاك يـديـر فـرع
الصناعات الدفاعية في ايرباص.
وجـاء هـذا االعالن قـبل يـومـ من
نـشـر النـتـائج التـجـارية جملـمـوعة
ايـــربــاص لـــلـــعــام  2017صـــبــاح

. االثن

خالف يــعــود الى  1992ويــتــعــلق
بــبـــيع تـــايــوان صــواريـخ من قــبل
مـجــمـوعـة "مــاتـرا" الـتـي اصـبـحت

جزءا منها.
وفي قضـية اخـرى بدأت اجملـموعة
االوروبــيــة مــنــاقــشــات مع نــيــابــة
مــيــونـيخ عــلى امل اغالق حتــقـيق
ــانــيــا بــشــأن شــبــهــات فــتـح في ا
بـالـفـسـاد في صفـقـة لـبيع الـنـمـسا

طائرات حربية "يوروفايتر".
ـتـعلق ب"مـاترا" وبـشأن اخلالف ا
اوضـــحت ايـــربـــاص في بـــيــان ان
حــكــمــا بــدفع غــرامــة قــدرهــا 104
مالي يـورو صدر عـليـها في اطار
اجــراءات حتــكـيــمــيــة في "شــكـوى
حــول فــسـخ عــقــد يـــتــعــلـق بــبــيع

صواريخ" الى تايوان.
واضاف البيان ان مـجموعة "ماترا

ديفانس اس ا اس" الـتي اصبحت
جــــزءا مـن ايــــربــــاص في ?1998
"تـقـوم بـدراسـة الـغـرامـة لـتـحـديد
قبلة" في هذا اخلالف. القرارات ا
وردا عـلـى سـؤال لــوكــالــة فـرانس
بـرس لـم يـتــمــكن مـتــحــدث بـاسم
ايـــربـــاص من اعـــطـــاء تـــفــاصـــيل
اضـــافــيـــة. من جـــهـــة اخــرى وفي
قـضـيـة بـيع الـنـمـسـا مـقـاتالت في
 ?2003قـالت ايـربـاص انـهـا بدأت
مـشاورات مع نـيابـة مـيونـيخ على
امـل اغالق حتــقـــيق حــول ظــروف
هـذه الــصـفـقــة. واضـافت "عــنـدمـا

لف سنكشف النتائج". يغلق ا
وذكــرت صـحــيــفـة "ســوددويــتـشه
انية بدون تسايتـونغ" اليوميـة اال
لف ان تكـشف مصادرهـا ان هذا ا
قــد يـفـضي الى غـرامـة قـدرهـا بـ
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ـانـويل قـال الـرئـيس الـفـرنـسي إ
مـــاكـــرون إن اخلـــبـــز الـــفـــرنـــسي
الــطــويـل (الــبــاغــيت) يــنــبــغي أن
يدرج في قـائمـة اليـونسكـو للـكنوز

الثقافية.
وأضـــــاف مــــــاكـــــرون أن اخلـــــبـــــز
الـفـرنـسي الـطـويل أصـبح "مـوضع
حسـد الـعالم أجـمع" في إشارة إلى
دعم إنشاء رابطة وطـنية للخبازين

بغية تشجيع هذا الطلب.
واسـتـلـهم اخلـبـازون الـفـرنـسـيـون
الـنجـاح الذي حـقـقته بـيتـزا مديـنة
نـابـولي اإليـطـالــيـة والـتي حـظـيت
بـحمـاية منـظمـة اليـونسـكو الـسنة
اضيـة بوصفهـا الوكالة الـثقافية ا

تحدة. نظمة األ ا
وتـــســعى الـــيــونــســكـــو إلى حــفظ
ة. تقاليد الشعوب من زحف العو
واجـــتــمــعت جلــنـــة احلــفــاظ عــلى
ادي مرة في التراث الثقـافي غير ا
الـسنـة لـتـقـيـيم الـتـرشـيـحـات التي
تتلقاها من مختلف أنحاء العالم.
ـاذا يــعـتـقــد الـفـرنــسـيـون أن هـذا
ضـــروري? ويـــقـــول اخلـــبـــازون إن
األمـــر لــيس مـــقــتــصـــرا عــلى اسم
اخلـبـز الـفـرنـسي الـطـويل وشـكـله
ــا يــشـــمل وصــفــة إعــداد هــذا وإ
اخلبـز ومـكونـاته ويحـتاج كل ذلك

إلى إدراجه في قائمة اليونسكو.
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وقــال الــرئـيـس الـفــرنــسي بــعــدمـا
استقبل في قصر اإلليزيه مجموعة
من اخلـبـازين الـرئيـسـي اجلـمـعة
"الـتـميـز واخلـبرة يـجب أن يـحافظ
عـلـيــهـمـا ولـهـذا يــنـبـغي أن يـدرج
اخلبـز الفـرنسي الـطويل في قـائمة

التراث اإلنساني".
وقـد أعـرب اخلـبـازون الـفـرنـسـيون
احلـــرفــــيــــون عن مــــخـــاوفــــهم من
احلـاالت الــكـثـيـرة لــتـقـلــيـد اخلـبـز

الفرنسي الطويل.
طـرق حــفظ الــطـعــام: من ســاحـات

تاجر عارك إلى ا ا
وقال رئيس الـكونفـدرالية الـوطنية
لــلـحــلــويـات واخملــابـز دومــيــنـيك

أنـــراك "عــنــدمــا أشــاهــد نــوعــيــة
اخلبـز في احملالت التـجاريـة فمن
ستحيل أن ال أصاب بالغضب". ا
وأضــاف قـائال "اخلـبــز يـعـاني من
التجميد بـعضه يأتي من رومانيا
أو من يـدري من أين يـأتي الشيء

يتم حسب قواعد هذا الفن".
درجـة في قائـمة مـا هي األشيـاء ا

اليونسكو?
وتختـلف قائمة الـيونسكـو للكنوز
ـاديــة عن سـجل الـثــقـافــيـة غــيـر ا
ـــعـــروف بـــاسم مـــواقع األمـــاكن ا

ي. التراث العا
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وتــركـز الــقـائــمـة عــلى الـتــقـالــيـد
ــوســيـــقى والــرقص وأســاســـا ا
والـــطــبخ. أمـــا ريــاضــة الـــيــوغــا
ورقص الـفالميـنـكو وأوبـرا الـتبت
وثـقافـة شـرب اجلـعـة الـبـلـجـيـكـية
ــــصـــنـــوع من وحـــرفــــة اخلـــبـــز ا
الزجنبـيل في كرواتيـا فقد أدرجت

في قائمة اليونسكو.
وســبق لـفـرنـسـا أن قـدمت طـلـبـات
نـاجـحـة مـتعـددة سـواء مـا يـتـعلق
بـصنع خـيوط احلـذاء عـلى طريـقة
بـــلـــدة ألـــيــنـــســـون في مـــنـــطـــقــة
نــورمــانــدي وركـــوب اخلــيل عــلى

الطريقة الفرنسية.
وهـــنـــاك قـــائـــمـــة واســـعـــة تـــضم
أكوالت الفرنـسية وتضم أساسا ا
ـطـبخ الـطـقــوس الـتي تـصــاحب ا
الفرنسي: كيف أن الـنبيذ يُقدم مع
أطــبـاق األكل وكـيف تُـهـيـأ طـاولـة
ــكــان الـــذي تــوضع فــيه األكل وا

ائدة. األكواب وأدوات ا
ــتــحــدة أي ــمــلــكــة ا ولـم تــقــدم ا
طـــلـــبــــات رســـمــــيـــة في قــــائـــمـــة
الــيــونــســكــو ألنـــهــا من الــبــلــدان
القليلة الـتي لم توقع على معاهدة
ادي" "احلـفـاظ علـى التـراث غـيـر ا

التي أنشئت عام 2003 .
الى ذلك اعلنـت مجمـوعة ايرباص
االوروبــيــة لــلـصــنــاعــات اجلــويـة
الـــســـبت ان غـــرامـــة قـــدرهــا 104
ماليــ يـورو فــرضت عــلــيــهـا في
اطـار اجــراءات حتـكـيــمـيــة بـشـأن
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الدوالر االمريكي
اليورو األوربي

الباون اإلسترليني
الدوالر الكندي

الفرنك السويسري
التومان االيراني
الدينار الكويتي
الدرهم االماراتي

ليرة سورية
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طـــمـــاطـــة/1000 بـــطـــاطـــة/ 1000
بــــصل/1000 خــــيـــار/750 فــــلـــفل
اخــــــضــــــر/1000 شــــــجــــــر/1000
فــــــاصـــــولــــــيــــــا خــــــضـــــراء/2000
بــــاذجنـــان/1000 لــــهــــانـــة/2000
قرنـابيط/2000 تـفاح احـمر/2000
برتقـال مستورد/1500 موز/1500
رقـي/1000 بــــــــــــــطــــــــــــــيـخ/1500
عـــنب/2500 بـــامـــيــة/6000 رولــة
ثوم/2000 كـوجـة مـسـتورد/1500
خـــــــــــوخ/2000 تـــــــــــمـــــــــــر/2000
عـــــــــرمـــــــــوط/1500 لـــــــــيـــــــــمــــــــون

حامض/2000
W¹bK'«  U−²M*«

12000 لـلـزوج الواحـد احـــــــــــــذية
نـســائـيـة /10000- 25000 احـذيـة
والدي وبـــــــنــــــاتـي من 5000-3000
احــذيـة شــبــابــيـة/15000- 25000
احـــذيـــة ريــاضـــيــة/7000- 20000
حــــقــــائب مــــدرســــة/15000-4000
حـــقــــائب ســــفـــر/175000-25000
قـــــمــــاصـل غــــنـم طــــويل/ 100000-
150000 قـــــــــــــمــــــــــــــاصـل غــــــــــــــنـم
قـصـيـرة/30000- 100000 احـزمـة
رجــالــيـة/1500-15000 قــمـاصــيل
نـسـائـية/40000-100000 قـماصل
مـــاعـــز طـــويـــلـــة/100000-80000
قـــمــاصـل مــاعـــز قــصـــيــرة/30000-
70000 حـقــيـبــة مالحــيـة/50000-

70000 كـــــــفوف قصيرة وطويلة /
1500- 4000 حقائب دبـلوماسية /

75000-30000
WOÝUÞdI «Ë V²J « —UFÝ«

دفــتـــر مــســتـــورد فــئــة 1500/200-
2500 دفتر مستورد فئة 750/100
دفـتر مـسـتـورد فـئة 500/600 دفـتر
مـســتـورد 500/40 دفــتـر مــسـتـورد
فئة250/30 دفتر رسم (سيم)/750
قــلم رصـاص/100 قــلم جـاف/250

قلم سوفت/ 2000-1250
dzUJ « —UFÝ«

/6250 فـــايـــســـوري/6250 اســبـ
بــــــــــــلــــــــــــشـــــــــــر/2750 بن/3750
ميركوري/2000 مارلبورو العربي/

15000 ميامي/4000 غمــــــدان /
3750 كلواز احمر واصفر/6000

دنهل/15500 جيتان/8000
Âu×K « —UFÝ«

حلم غنم عراقي/ 15 الف دينار حلم
شـــــرح بــــــقـــــر/15 الف حلـم بـــــقـــــر
مـــــــــــســـــــــــتــــــــــورد/8000 دجــــــــــاج
عـــــــراقي/5000 افـــــــخـــــــاذ دجــــــاج
مـــســتــورد/2250 ســمك مـــســتــورد

3000 سمك عراقي/7000
V¼c « —UFÝ«

ذهب عـيار 24 سـعـر الـبـيع لـلـمـثـقـال
الـواحد 225 الف سـعـر الـشراء 220
الف ذهب عيار 197 سعر البيع الف
ســعـر الــشـراء 195 الف ذهب عــيـار

18 سـعــر الــبـيع 150 ســعـر الــشـراء
145 الف.

WOOzUA½ô« œ«u*« —UFÝ«

الـــســمـــنت الـــعــادي لـــلــطن الـــواحــد
بـالـديـنـار العـراقي 170 الف سـمنت
مقاوم للطن الواحد بالدينار العراقي
185 الف ســــمــــنـت ابــــيض لــــلــــطن
الواحـد بـالـدينـار الـعراقي 200 الف
رمل قالب سكس 20 متر مكعب 425
الف حـــصـى قالب ســـكس 20 مـــتـــر
مـكـتب 400 الف طـابــوق جـمـهـوري
4000 طـــابـــوقــة 800 الف طـــابــوق
عــــادي 4000 طـــــابــــوقــــة 750 الف
شــيــــــــش تـــســلــيح طن واحــد 850

الف .

w½U¦ « Êu½U  s  15
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فــــقـــدت مــــني هــــويــــة وزارة الـــشــــبـــاب
والــريــاضـــة بــإسم (حــيـــدر فــاضل عــبــد
ن يعثر عليها تسليمها االمير) الرجاء 

جلهة االصدار.

„u d  WF Uł WÝUz—

ÊöŽ«

تعلن رئاسة جامعة كركوك عن اجراء
مـزايــدة عـلـنــيـة لــبـيع سـكــراب عـائـد
ـصادف جلـامـعة كـركـوك يوم االحـد ا
2018/2/4 الــسـاعـة الـثــانـيـة عـشـرة
ظـهــرا في رئــاســة اجلــامــعــة فـعــلى
ــزايــدة الـــراغــبــ بــاالشـــتــراك في ا
مراجعـة شعبة الـعقود احلـكومية في
رئـاسـة اجلـامـعـة السـتالم نـسـخة من
ــــــبــــــلغ الــــــشـــــروط لــــــقــــــاء وصل 
قدره (50000 ) خـمـســون الف ديـنار
فــقط غــيــر قــابل لــلــرد يــتم دفــعه في
ــالــيــة/ رئــاســة جــامــعــة الــشــؤون ا
كــركــوك ويــتــحــمل من تــرســو عــلــيه

زايدة اجور النشر واالعالن. ا
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