
بني  اخلالف  ا�شتداد  اأن  عن  مطلع،  نيابي  م�شدر  ك�شف 
ي�شمها،  10 ع�رشة مواد، مل  ال�شيا�شية يرتكز على  الكتل 
تاأجيل  اإىل  م�شرياً  املالية،  املوازنة  قانون  م�رشوع  يف 
جمل�س النواب، الت�شويت على قانون موازنة 2017 من 

االثنني اىل جل�شة اخلمي�س املقبل.
على  الت�شويت  ح�شم  مت�شائم،  نائب  ا�شتبعد  حني  ويف 
النقا�س  الأن  احل��ايل،  االأ�شبوع  خ��الل  امل��وازن��ة  قانون 
على النقاط اخلالفية قد يت�شمر بني الكتل ال�شيا�شية اىل 
االأ�شبوع املقبل.  نفى اأن يكون اجتماع اللجنة مع رئي�س 
اأم�س االأول، وراء اخلالفات على  الوزراء حيدر العبادي، 
يف  عامة  ملفات  تناول  االجتماع  اأن  موؤكداً  املوازنة، 
على  النفط  برميل  �شعر  حتديد  �شبب  عن  ف�شال  املوازنة 
متفائلة  توقعات  بني  حدد  لكونه  دوالراً،   42 اأ�شا�س 
وحاولت  العاملية.  النفطية  لل�شوق  مت�شائمة  واخ��رى 
)اجلورنال( االت�شال باأع�شاء اللجنة املالية يف جمل�س 
�شاعة  يف  التقرير  هذا  اإع��داد  �شاعة  حتى  النواب، 
اأم�س  م�شاء  من  متاخرة 

اللجنة،  اأع�شاء  اأي من  من  تتلَق رداً  اأنها مل  اإال  االثنني، 
يف حني اعتذر بع�شهم لكونه يف اجتماع. وقال م�شدر 
اإن  ل�)اجلورنال(،  ا�شمه،  عن  الك�شف  عدم  طلب  نيابي 
مواد يف   10 على  يرتكز  ال�شيا�شية  الكتل  بني  "اخلالف 
م�رشوع قانون املوازنة املالية من اأ�شل 48 مادة متثل 
تاأجيل  اإىل  اأدرى  ما  القانون،  هذا  م�رشوع  م��واد  عدد 
جمل�س النواب، الت�شويت على قانون موازنة 2017 من 
اأن املجل�س مل  االثنني اىل جل�شة اخلمي�س املقبل، مبينًا 
يناق�س القانون املذكور اأ�شا�شًا الأن م�رشوعه مازال غري 

�شالح للعر�س اأمام الربملان".
وذكر اأن "م�رشوع قانون املوازنة �شيتم عر�شه يف جل�شة 
الربملان املقررة اخلمي�س املقبل اىل الت�شويت، واللجنة 
املالية حددت اليوم الثالثاء، النهاء املناق�شة وتنقيحها 

االربعاء وعر�شها للت�شويت اخلمي�س املقبل".
اإنه  )اجل��ورن��ال(،  اأجرتها  مقابلة  يف  اآخ��ر،  نائب  وق��ال 
خالل  املوازنة  قانون  على  الت�شويت  ح�شم  "ا�شتبعد 
قد  اخلالفية  النقاط  على  النقا�س  الأن  احلايل،  االأ�شبوع 
لعدم  املقبل،  االأ�شبوع  اىل  ال�شيا�شية  الكتل  بني  يت�شمر 
انتهاء املناق�شة فيها من حيث ال�رشح ومتطلباتها وماذا 
حتى  ت�شحح  مل  لغوية  اأخطاء  وتوجد  ونحذف،  ن�شيف 
"ال عالقة الجتماع  اأنه  االن". وا�شاف 
ال���ل���ج���ن���ة م��ع 

باخلالفات  االأول،  اأم�س  العبادي،  حيدر  ال��وزراء  رئي�س 
ملفات  تناول  العبادي  مع  فاالجتماع  املوازنة،  على 
برميل  �شعر  حتديد  �شبب  عن  ف�شال  املوازنة  يف  عامة 
توقعات  بني  حدد  لكونه  دوالراً،   42 اأ�شا�س  على  النفط 
العاملية".  النفطية  لل�شوق  مت�شائمة  واخ��رى  متفائلة 
وتابع اأن "اال�شتقطاع من رواتب املوظفني واملتقاعدين، 
�شريتفع يف العام املقبل اىل %4.8 دعمًا للح�شد ال�شعبي 
والنازحني". وت�شمن جدول اعمال جل�شة جمل�س النواب 
االعتيادية، اأم�س االثنني، الت�شويت على م�رشوع قانون 
لل�شنة  العراق  جلمهورية  االحت��ادي��ة  العامة  امل��وازن��ة 
حيدر  ال���وزراء   جمل�س  رئي�س  وعقد   .2017 املالية 
العبادي، م�شاء االحد، اجتماعا مع اع�شاء اللجنة املالية 

النيابية بح�شور م�شوؤولني يف وزارة املالية.
وجرى خالل االجتماع مناق�شة و�شع اللم�شات االخرية 
للت�شويت   2017 للعام  املالية  املوازنة  قانون  على 
املالية  االو�شاع  اىل  ا�شافة  ممكن،  وقت  باقرب  عليها 
النفط.  ا�شعار  انخفا�س  نتيجة  البلد  بها  مي��ر  التي 
على  اعتمدت  التي  املوازنة  اقرار  اهمية  العبادي  واكد  
وتغطية  م�شتوياته  الدنى  احلكومي  االنفاق  تخفي�س 
رواتب املوظفني واملتقاعدين ا�شافة اىل اال�شتحقاقات 
التنمية  يف  ت�شهم  التي  املهمة  للقطاعات  ال�رشورية 
املالية  اللجنة  وا�شلت  حني  يف  العمل.  فر�س  وتوفري 
رئي�س  حممداحللبو�شي  النائب  برئا�شة  اجتماعا 
ق�رشال�شيافة  يف  اللجنة، 

التابع ملجل�س الوزراء ، بح�شورال�شادة االع�شاء .
املناق�شات  ال�شتكمال  املا�شي،  االأحد  اجتماع  وكر�شت 
قانون  م�رشوع  من  املتبقية  والفقرات  امل��واد  ب�شاأن 
التعديالت  واج���راء   2017 لعام  االأحت��ادي��ة  امل��وازن��ة 
اع�شاء  من  عدداً  االجتماع  وا�شت�شاف  عليها.  الالزمة 
ق��ار  وذي  ال��ب�����رشة  حم��اف��ظ��ات  ع��ن  ال��ن��واب  جمل�س 
والديوانية لالطالع على املقرتحات املقدمة من قبلهم 
وقال  املحافظات.  هذه  يف  امل�شاريع  من  عدد  ب�شاأن 
حممد  مظهر  املالية  لل�شوؤون  ال��وزراء  رئي�س  م�شت�شار 
�شالح، يف وقت �شابق، اإن "موازنة عام 2017 املقبل، 
جاءت متوافقة مع طلبات �شندوق النقد الدويل. واأ�شاف 
مع  متوافقة  ج��اءت   2017 ع��ام  "موازنة  اإن  �شالح، 
تفعيل  م�شاألة  يف  خا�شة  الدويل،  النقد  �شندوق  طلبات 
ال��واردات من ر�شوم  النفطية"، ع��اداً  تلك   امل��وارد غري 
املوازنة".  يف  العجز  لتقليل  مهمة  وغريها،  و�رشائب 
وتابع اأن "العراق ينبغي اأن يعظم موارده غري النفطية، 
للحد من تعاظم مديونيته، ومن املهم ان  تاأخذ امل�شاهمة 
العبادي  م�شت�شار  وراأى  ذلك".  يف  دوره��ا  املجتمعية 
ب�شكلها  وال�رشائب  الر�شوم  تطبيق جباية   " اأن  املايل، 
اأن  العجز، كما ميكن  من  يرفع جزءاً  اأن  ال�شحيح ميكن 
ت�شيف الواردات غري النفطية، من ر�شوم و�رشائب، فائدة 
اأن "املوازنة خطة  ن�شبتها 12 باملئة للموازنة"، موؤكدا 
الهدف، وذلك مرتوك لالإدارة ال�رشيبية والر�شوم  لبلوغ 
وما ميكن اأن حتققه، مع ان اخلطة ال�رشيبية التي ر�شمت 
االآن  حتى  متفائلة  غري  ت��زال  ما   2016 م��وازن��ة  يف 
باملائة  ثمانية  من  اأكرث  ت�شف  مل  لكونها 

للموازنة".
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قرب إعادة فتح المعبر البري بين 
العراق واألردن

اأعلن��ت هيئة اال�شتثم��ار يف الب�رشة، انها منحت اإج��ازة ا�شتثمارية اىل 
�رشك��ة حملي��ة لتنفيذ م���رشوع جتاري ق��رب منفذ ال�شالجم��ة احلدودي 
بقيم��ة ملي��ون دوالر، مبينة ان��ه يت�شمن ان�شاء متج��ر ومطعم وقاعات 

ال�شرتاحة امل�شافرين وور�شة لت�شليح ال�شيارات.
وقال��ت الهيئة يف بي��ان اإنها "منحت اج��ازة ا�شتثمارية لتنفيذ م�رشوع 
جت��اري بقيمة ملي��ون دوالر قرب منفذ ال�شالجمة احل��دودي" مبينة اأن 
"امل�رشوع �شوف يخدم االأعداد الغفرية من الزائرين االإيرانيني الوافدين 
واملغادري��ن عرب منفذ ال�شالجم��ة، كما ي�شهم يف تطوي��ر البنى التحتية 
للمنف��ذ". ولفت��ت الهيئة �شمن البي��ان النظ��ر اىل اأن "امل�رشوع يت�شمن 
ان�ش��اء ور�ش��ة حديث��ة لت�شلي��ح ال�شي��ارات، و)�شوب��ر مارك��ت(، ومطعم 
�شياح��ي، وقاع��ات ال�شرتاحة امل�شافري��ن"، م�شيف��ة اأن "امل�رشوع من 

املقرر اأن ينجز خالل اأربعة اأ�شهر".

اك��د رئي���س جمل�س االعمال الوطن��ي العراقي داود عب��د زاير ان �رشيحة 
املقاول��ني تعر�شت اىل حي��ف وغنب كبريين من قب��ل احلكومة ووزارة 

املالية من خالل عدم �رشف م�شتحقاتهم املالية.
وق��ال زاي��ر "  ان هذه ال�رشيح��ة تعر�شت اىل حيف كب��ري وظلم لكونها 
مل تت�شل��م م�شتحقاته��ا املالية من��ذ اكرث من �شنتني ،م�ش��ريا اىل ان هذه 
ال�رشيح��ة اذ تنظ��م وقفة لغر���س انب��اه احلكومة ل���رشف م�شتحقاتهم 
املالية الن الكثري منهم تعر�شوا اىل اعالن افال�شهم وبيع �رشكاتهم من 

اجل ت�شديد ما بذمتهم والبع�س االخر ترك البالد .
وطال��ب زاير وزارة املالي��ة باإنهاء ازمة املقاول��ني واعطائهم حقوقهم 

وم�شتحقاتهم املالية. 

د�شن��ت وزي��رة االعم��ار واال�ش��كان والبلدي��ات العام��ة اآن ناف��ع او�شي 
االثن��ني م���رشوع اع��ادة اعم��ار ج���رش اخلالدي��ة يف حمافظ��ة االنب��ار 

بح�شور املحافظ  �شهيب الراوي.
وقال��ت اأو�ش��ي خ��الل كلم��ة له��ا اثن��اء االفتت��اح ان امل��الكات الفنية 
والهند�شي��ة لدائرة الطرق واجل�شور التابع��ة للوزارة اجنزت اعادة اعمار 
ج���رش اخلالدية )ال�شديقي��ة( يف حمافظة االنبار، وه��و اول ج�رش تقوم 

باجنازه الوزارة �شمن جهودها العادة اعمار املناطق املحررة.
واأ�شاف��ت، وف��ق بيان لل��وزارة انه اه��م اجل�شور احليوي��ة يف املحافظة 
لكون��ه يرب��ط ق�ش��اء اخلالدية بجزي��رة اخلالدية ليخ��دم م�شاحة  400 
كيلومرت مربع ماأهولة بال�شكان وي�شهم يف عودة وارجاع النازحني اىل 
ق�ش��اء اخلالدية وحمافظة االنب��ار ب�شكل عام وع��ودة احلياة الطبيعية 

اىل املنطقة.
واو�شح��ت الوزيرة ان��ه مت جتهيز مواد اجل�رش من قبل ال��وزارة وبتنفيذ 
مبا���رش م��ن دائ��رة ط��رق وج�شور االنب��ار حي��ث يبلغ طول��ه 45م  ومت 
تركيب��ه عل��ى ف�شاء بط��ول 37م وبعر�س كلي يبل��غ 10.5م  بعد رفع 

االجزاء املت�رشرة من النهر ليكون متاحا امام املواطنني.

اف��اد م�ش��در يف وزارة النقل، بقرب اإعادة فتح معرب طريبيل الربي بني 
الع��راق واالأردن، الذي ي�شهد حاليا اأعمال �شيانة من املوؤمل اأن تنتهي 
قريب��ا. واأكد مدير ال�رشك��ة العامة للم�شافرين والوف��ود يف الوزارة عبد 
اهلل لعيب��ي، العزم على اإعادة ت�شيري حافالت ال�رشكة على طريق "بغداد 
� عم��ان" ال�رشيع، عرب املعرب بعد تاأمينه من قبل القوات االأمنية، م�شريا 

اإىل تن�شيق الوزارة مع اجلانب االأردين بهذا اخل�شو�س.
واأو�ش��ح لعيبي اأن افتتاح هذا اخلط �شي�شهم يف زيادة احلركة التجارية 
وامل��ردود االقت�ش��ادي للب��الد، م�شيف��ا اأن ال�رشكة تعمل عل��ى اعتماد 
خط��ط مدرو�ش��ة للنهو�س بالواق��ع املايل وخلق اإي��رادات جديدة ت�شهم 

بتحويلها من خا�رشة اإىل رابحة.

االحتادي��ة  احلكوم��ة  يف  النف��ط  وزارة  رحب��ت 
بت�رشيحات لرئي�س حكوم��ة اقليم كورد�شتان ب�شاأن 
ت�شلي��م النف��ط اىل �رشكة �شومو العراقي��ة، مقابل دفع 

رواتب موظفي االقليم.
وجاء يف بي��ان للوزارة، ان "الوزارة ترحب بت�رشيح 
رئي�س وزراء حكومة اأقليم كورد�شتان االخري املتعلق 
بت�شلي��م النف��ط امل�شتخرج من حق��ول االقليم وبع�س 
حق��ول حمافظ��ة كرك��وك اىل احلكوم��ة االحتادي��ة 

مقابل دفع رواتب موظفي االقليم".
وج��دد البي��ان تاأكيد ال��وزارة "اهمي��ة ت�شلمها النفط 
امل�شتخ��رج من حقول االقلي��م وبع�س حقول كركوك 

وت�شديرها وفق االليات الر�شمية والقانونية املتبعة 
م��ن قب��ل �رشك��ة ت�شوي��ق النف��ط العراقي��ة "�شوم��و" 
م��ن حي��ث دقة الكمي��ات امل�ش��درة من النف��ط اخلام 
اىل  تلقائي��ا  تذه��ب  والت��ي  املتحقق��ة  واالي��رادات 
اخلزينة االحتادية حيث يتم توزيعها بح�شب املوازنة 
الت�شغيلية واال�شتثمارية ،التي حتظى �شنويا بت�شديق 

جمل�س النواب".
وا�شار البيان اىل ان احلكومة االحتادية ووزارة النفط 
توؤك��دان ان "روات��ب االقلي��م تدف��ع من قب��ل حكومة 
االقليم وان عدم التزام حكومتها باالتفاق املربم مع 
احلكوم��ة االحتادي��ة وامتناعها عن ت�شلي��م الكميات 
املتف��ق عليها من النفط اخل��ام امل�شتخرج من حقول 
االقلي��م �شّبب عج��زا يف املوازن��ة االحتادية لالعوام 

املا�شي��ة". ولفت البيان النظ��ر اىل ان رئي�س جمل�س 
ال��وزراء االحتادي حيدر العب��ادي اعلن "يف اكرث من 
منا�شبة ا�شتعداد احلكومة دفع رواتب موظفي االقليم 
يف حالة ت�شليم النفط، اال ان حكومة اقليم كورد�شتان 
مل تطب��ق هذه االلية، م��ا يوؤكد ان احلكومة االحتادية 
ال تتحمل م�شوؤولي��ة تاأخري �رشف م�شتحقات االقليم 

ورواتب املوظفني".
وتاب��ع البي��ان اأن "قي��ام حكوم��ة االقلي��م بت�شدي��ر 
النف��ط امل�شتخ��رج من حق��ول االقلي��م وبع�س حقول 
كرك��وك  ب�ش��كل م�شتق��ل وم��ن دون عل��م احلكوم��ة 
االحتادية ووزارة النفط وبيعه باأقل من االأ�شعار التي 
تعتمدها �رشكة ت�شويق النفط "�شومو" يف تعامالتها 
اخلارجية ق��د احلق �رشرا باالإي��رادات املالية للبالد 

واالقلي��م، وان ع��دم ت�شليم حكوم��ة االقليم االيرادات 
املالي��ة املتحققة من بي��ع النفط اخل��ام اىل اخلزينة 
االحتادي��ة ادى اىل تع��ذر �رشف م�شتحق��ات االقليم 
املالي��ة من قبل احلكومة بح�ش��ب املوازنة االحتادية 
بينم��ا كان يفرت�س بحكومة االقلي��م ان تكون لديها 

االيرادات الكافية لدفع هذه الرواتب". 
احلكوم��ة  حر���س  عل��ى  بالتاأكي��د  البي��ان  وخت��م 
اقلي��م  �شع��ب  معان��اة  تخفي��ف  عل��ى  االحتادي��ة 
كورد�شت��ان واال���رشاع يف �رشف روات��ب املوظفني، 
معربة عن املها يف "االتفاق مع حكومة االقليم على 
اآلي��ات جدي��دة وا�شحة تل��زم الطرفني عل��ى االلتزام 
باالتفاق وتنفيذه ب�شفافية عالية ومبا يحقق الفائدة 

البناء العراق".

اأك��د النائب فالح ح�ش��ن اخلزعلي ،ان اعتم��اد موازنة عام 
2017 كميزاني��ة تق�شفي��ة و�شغ��ط النفق��ات لي���س احلل 

االمثل الأنهاء االزمة املالية التي مير بها البلد.
وق��ال اخلزعلي يف بي��ان ملكتبه ان"�شب��ب االزمة املالية 
يف البل��د يعود اىل ف�شل اإدارة املل��ف االقت�شادي منذ �شنة 
2003 وحتى االن والذي اعتمد على احادية املورد وهو 
النف��ط". واأك��د اخلزعل��ي: ان "ح��ق الب��رتو دوالر واملنافذ 

احلدودية هو حق مكت�شب وفق قانون املحافظات املنتجة 
للنفط "م�شيفا" ان ا�شتحقاقات الب�رشة بلغت اكرث من 13 
ملي��ار دوالر بذمة احلكومة االحتادي��ة". وطالب احلكومة 
واع�ش��اء جمل���س الن��واب العراق��ي باتخاذ موق��ف وطني 
حي��ال موازنة 2017 وان�ش��اف الب�رشة التي تقدم الكثري 
م��ن املجاهدي��ن وال�شه��داء لع��زة وكرامة الع��راق ، وتقدم 
االي��رادات املالي��ة للموازن��ة االحتادية من النف��ط والغاز 

واملنافذ احلدودية.
ودعا حمافظ ذي قار يحيى حممد باقر النا�رشي، احلكومة 

االحتادي��ة اىل اإطالق تخ�شي�شات البرتودوالر "املجمدة" 
من��ذ عدة �شنوات او ت�شنيفها �شمن الديون امل�شتعجلة، يف 
ح��ني اأكد اأهمي��ة تلك التخ�شي�ش��ات يف التخفيف من اآثار 
االأزم��ة االقت�شادية الراهنة الت��ي انعك�شت �شلبًا على واقع 

اخلدمات.
وق��ال النا���رشي، اإن "حمافظ��ة ذي قار لديه��ا اأموال من 
تخ�شي�شات البرتو دوالر جممدة منذ عدة �شنوات الأ�شباب 
متعددة"، مطالبًا احلكومة االحتادية ب� "التدخل الإطالقها 
من قبل وزارة املالية او ت�شنيفها �شمن الديون امل�شتحقة 

لل�ش��داد ب�شورة عاجلة". ودعا النا�رشي وزارة املالية اىل 
"الت�رشي��ع باطالق االأموال املخ�ش�شة للمحافظة لتتمكن 
م��ن االإيف��اء بالتزاماته��ا املالي��ة"، م�شدداً عل��ى �رشورة 
"ايج��اد حلول ومعاجلات حقيقي��ة مل�شكلة توقف �رشف 

تخ�شي�شات املحافظات من املوازنة االحتادية".
وتاب��ع حماف��ظ ذي قار اأن "املحافظ��ات عازمة على فتح 
اأب��واب وجم��االت جديدة لتج��اوز اآثار العج��ز املايل الذي 
ت�شببت به االأزمة االقت�شادية الراهنة التي اأدت اىل  توقف 

العديد من امل�شاريع اخلدمية املهمة".

وزارة النفط ترحب باستعداد كردستان 
لتسليم صادراتها مقابل رواتب اإلقليم

نائب: البترو دوالر كذبة ضحيتها ابناء البصرة

البصرة تمنح رخصة لمشروع تجاري 
قرب الشالمجة

المقاولون ينظمون وقفة احتجاجية 
لصرف مستحاقتهم المالية

االعمار تدشن جسر الخالدية في االنبار

اسعار العمالت 
االجنبية بالدينار

130.0133 1,5543213,912539 1,2943151,651 303,1330.727
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