
يف  احلكومة  طعن  �صحة  عليم،  قانوين  خبري  اأك��د 
قانون املوازنة لل�صنة املالية 2017 رقم )44( ل�صنة 
2017 وفق احكام الد�صتور، م�صرياً اىل اأن �صالحية 
لقانون  بالن�صبة  النواب  جمل�س  وتخ�ص�س  و�صلطة 

املوازنة تختلف عن القوانني الأخرى.
طعنًا  العبادي،  حيدر  ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  وق��دم 
 15 من  باأكرث  الحت��ادي��ة،  املحكمة  لدى  د�صتوريًا 
الحتادية  العامة  امل��وازن��ة  قانون  بنود  من  م��ادة 
2017، ي�صمل ا�صتقطاعات رواتب املوظفني وقرو�س 

الفالحني وتثبيت موظفي العقود.
ويف حني اأكدت اللجنة املالية النيابية، اأنها حر�صت 
العامة  امل��وازن��ة  قانون  وت�رشيع  اإع��داد  م��دة  طيلة 
وزي��ادة  احلكومية  الي��رادات  تعظيم  على   ،2017
النفقات مبا  النفطية من خالل �صغط  اليرادات غري 
ودعم  للمواطنني  اخلدمات  توفري  مع  ليتعار�س 
يف  الع�صكرية  القطعات  ودعم  النازحني 

احلرب على داع�س.

حماولة  احل��ك��وم��ي،  الطعن  معرت�صون،  ن��واب  ع��د 
الثابتة  احلقوق  احلكومة جتاه  التزامات  للتهرب من 
على  يرتكز  الطعن  اأن  اإىل  م�صريين  العراقي،  لل�صعب 
وهو  املواطن  م�صلحة  يف  ت�صب  التي  املوازنة  مواد 

طعن بحقوق ال�صعب.
ال��ق��ان��وين ط���ارق ح��رب يف ت�رشيح  وق���ال اخل��ب��ري 
عن  يختلف  املوازنة  "قانون  اإن  ل�)اجلورنال(،  ورد 
القوانني الخرى، ففي جميع القوانني تكون للربملان 
والتغيري  والإ�صافة  واحلذف  والتاأخري  التقدمي  �صلطة 
لهم  لي�س  املوازنة  لقانون  بالن�صبة  ولكن  والتبديل 
الد�صتور يف املادة )62( قّيد �صلطة جمل�س  ذلك لن 
النواب وحدد �صالحيته ومل يجعلها مطلقة وخ�ص�س 
هذه ال�صلطة ومل يجعلها عامة ب�صكل يتغاير به قانون 

املوازنة عن القوانني الخرى".
�صلطة  عن  تف�صياًل  اأورد  "الد�صتور  اأن  حرب  وبني 
بالن�صبة  انه  حني  يف  املوازنة  قانون  يف  الربملان 
للقوانني الخرى مل يورد الد�صتور مثل هذا التف�صيل 
بالن�صبة  الربملان  اعطت  الد�صتور  من   )62( فاملادة 
لقانون املوازنة املناقلة بني ابواب وف�صول املوازنة 
او  �صلطة  اية  ولي�س  فقط  مبالغها  جممل  وتخفي�س 
الربملان  اراد  واذا  اخ��رى  �صالحية 
زي������ادة اج��م��ايل 

م�رشوع  اعادة  يتوىل  ان  من  بد  فال  النفقات  مبالغ 
للربملان  ولي�س  راأيها  ملعرفة  احلكومة  اىل  القانون 
ادخالها مبا�رشة على م�رشوع قانون املوازنة طبقا 
الد�صتور وملجل�س  )62( من  املادة  ثانيا من  للفقرة 
عدم  او  الربملان  مقرتحات  على  املوافقة  ال��وزراء 
املوافقة فهي م�صاألة مرتوكة لتقدير جمل�س الوزراء".

 واأ�صاف اأن "هذه امليزة اخلا�صة باملوازنة تقررها 
ان  يف  يكمن  ذلك  و�صبب  العامل  دول  د�صاتري  اغلب 
جمل�س الوزراء هو العلم بالواردات والنفقات وكيفية 
احل�صول على الواردات واوجه �رشف النفقات من اية 

جهة اخرى مبا فيها الربملان".
النواب حممد  اللجنة املالية يف جمل�س  وقال رئي�س 
قانون  وت�رشيع  اع��داد  م��دة  "طيلة  اإن��ه  احللبو�صي، 
املوازنة العامة 2017 حر�صت اللجنة النيابية على 
الي��رادات غري  وزي��ادة  احلكومية  الي��رادات  تعظيم 
النفطية من خالل �صغط النفقات مبا ل يتعار�س مع 
توفري اخلدمات اىل املواطنني ودعم النازحني ودعم 

القطعات الع�صكرية يف احلرب على داع�س".
امتزاج  على  جميعا  "عملنا  اأن  احللبو�صي،  واأو�صح 
بت�رشيع  امل�صي  قبل  والت�رشيعي  احلكومي  الراأيني 
ق��ان��ون امل���وازن���ة ال��ع��ام��ة خ��ا���ص��ة امل��الح��ظ��ات 
والتعديالت التي متت ا�صافتها على قانون املوازنة 
ومل يكن هناك اي خالف، لكن و�صل اأخرياً اىل جمل�س 
احلكومة  من  املقدم  الطعن  النواب 
وبنود  ب��ف��ق��رات 

ودعم  النازحني  واغاثة  دعم  يف  ما�صيوؤثر  املوازنة 
القوات الع�صكرية ".

بند  هو  بها  الطعن  مت  التي  البنود  "اأول  اأن  واأ�صاف 
تطالب  واحلكومة   ، املوظفني  روات��ب  ا�صتقطاعات 
اأقرها  التي  الن�صبة  عن  بدل   %  4.8 اىل  باعادتها 
تريد  ل  "احلكومة  ان  مبينا   ،"3.8% ال��ربمل��ان 
املخ�ص�صة  الب��واب  من  اي  اىل  الن�صبة  تلك  تبويب 
املدر�صية  الكتب  وتوفري  اله��وار  اعمار  ،ومنها  لها 

واعادة اعمار دور العبادة للم�صيحيني".
بان  تطالب  "احلكومة  ان  اىل  احلبلو�صي  واأ���ص��ار 
دون  من  العامة  للخزينة  ايرادا  ال�صتقطاعات  تكون 
واي�صا   ، املوازنة  يف  باب  او  قطاع  لي  حتديدها 
الفالحني من فوائد قرو�س امل�رشف  الطعن باعفاء 

الزراعي لل�صنة الثانية من القرا�س".
حممد  العربية  لإئتالف  النيابية  الكتلة  رئي�س  اأكد  و 
متيم، اإعرتا�س كتلته على الطعن الذي قدمته احلكومة 
باأنه  2017 وو�صفته  لعام  املوازنة الحتادية  على 
حماولة للتهرب من التزاماتها جتاه احلقوق الثابتة 

لل�صعب العراقي.
وا�صحة  ا�صتهانة  ميثل  الطعن  هذا  اإن  متيم،  وق��ال 
مبعاناة  وا�صتخفافًا  العراقي  ال�صعب  اأبناء  بحقوق 
النازحني وكل العراقيني من اأق�صى العراق اىل اأق�صاه 
والذين يعانون ظروفًا اإقت�صادية �صعبة خا�صة واأنه 
ياأتي بعد موافقة رئي�س جمل�س الوزراء العبادي على 
اع�صاء  مع  مناق�صتها  خالل  املوازنة  يف  ماورد  كل 

اللجنة املالية النيابية.

االستثمار السياحي.. مشروع ينتظر 
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محلل: ال إصالح اقتصاديًا من دون 
محاربة الفساد

إنجاز 14 مشروعًا خدميًا بقيمة 
9 مليارات دينار في كركوك

اأك��د مدير اإنت��اج الطاقة الكهربائية يف الب���رشة املهند�س حت�صني زكي 
ال�صعد اأهمي��ة اجناز م�رشوع اإي�صال اأنبوب الغاز الوطني اىل حمطة �صط 
الب���رشة الغازية وت�صغيل الوحدات بكامل طاقته��ا الإنتاجية يف ف�صل 
ال�صيف املقبل، لفتا النظر اىل انه �صيتم اجناز امل�رشوع خالل مدة 60 

يوما قبل موعد العقد املقرر.
وقال ال�صعد، "اليوم قمنا بزيارة اىل حمطة �صط الب�رشة الغازية والتقينا 
باملالكات الفنية والهند�صية وتابعنا املراحل النهائية لأعمال الفح�س 

لت�صلم امل�رشوع املنفذ من قبل هيئة عمليات اجلنوب". 
واأو�صح اأن "امل�رشوع امتد من �صبكة الغاز الوطنية اىل املحطة الغازية 
مب�صاح��ة خم�صة كيلو متاتر وبقطر 18 عقدة لتجهيز املحطة ب�� )180( 
مقمق��ا وال��ذي �صي�صه��م يف ت�صغي��ل )6-4( وحدات على الغ��از الوطني 

لزيادة الطاقة النتاجية ملحطاتنا يف الب�رشة".

ك�ص��ف مدير اجلم��ارك ال�صعودية املكل��ف اأحمد احلقباين ع��ن وجود م�صاع 
لإع��ادة فت��ح منف��ذ جدي��دة عرعر م��ع العراق، م��ن اأج��ل ان�صيابي��ة ال�صلع 
والب�صائ��ع، يف ظ��ل وجود عدد كب��ري من امل�صدري��ن ال�صعوديني للب�صائع 

ال�صعودية اإىل العراق عن طريق الأردن.
وب�صب��ب تردي الو�صاع المني��ة اغلق منفذ جديدة عرع��ر احلدودي قرابة 

اأجل ال�رشورة. 13 عاما، ومت الكتفاء بفتحه مرة واحدة كل عام من 
وق��ال احلقب��اين يف ت�رشي��ح اوردت��ه �صحيفة الوط��ن ال�صعودي��ة، اإن هذه 

اخلطوة تهدف اإىل اإلغاء الو�صيط والو�صول اإىل الهدف مبا�رشة. 
واأك��د اأن ا�صرتاط��ات اإدخال ال���رشكات للب�صائع ياأتي عل��ى راأ�صها اإح�صار 

�صهادة مطابقة للموا�صفات ال�صعودية اأو حتال اإىل خمترب.
واأف�صح اأن املتو�صط الآن لبقاء الب�صائع ي�صل اىل 5 اأيام.

اأك��د املحل��ل القت�ص��ادي �رشغ��ام حمم��د عل��ي، اأن عملي��ة ال�ص��الح 
القت�ص��ادي �صعيفة جدا ولن تتم ابدا من دون مكافحة الف�صاد الداري 

والوظيفي.
وق��ال حممد علي، ان "ال�ص��الح لن يظهر للنور ولن يلم�س احد نتائجه 
ال اذا حتق��ق ح��د ادنى من العدال��ة والنزاهه وتفعي��ل القانون فوق كل 
العتب��ارات، ع��اداً، ان الف�صاد ن��ار تلتهم كل امل��وارد املقدمة لها �صواء 
كانت موازنة العراق 110 ترليونات او 1100 ترليون دينار طاملا انه 

ل توجد تنمية على الر�س".

اأعلن��ت مديرية بلدية مدينة كركوك، اجناز 14 م�رشوعا خدميا بقيمة 9 
مليارات دينار يف خمتلف مناطق واحياء املدينة.

وقال املهند�س �رشدار علي ح�صني مدير بلدية كركوك، ان "بلديتنا نفذت 
خ��الل ال�صهر الثالثة املا�صي��ة 14 م�رشوعا خدمي��ا بقيمة 9 مليارات 
دين��ار يف خمتلف مناطق كركوك �صمن الوفرات املالية بعد ا�صتح�صال 
موافقة وزارة البلدات وادارة حمافظة كركوك وكان ابرزها �صارع بغداد 
الرئي�ص��ي و�صط حمافظة كركوك عو�صا ع��ن م�صاريع خدمية يف مناطق 

متفرقة من كركوك يف احياء الكراج و�صاري كهية والعروبة".
وا�صاف اننا "عازمون على ادخال م�رشوع �صارع كركوك الثقايف �صمن 
خطتن��ا للعام احل��ايل وذلك ملا له من اهمي��ة ا�صرتاتيجية بني الو�صاط 
الثقافي��ة يف حمافظة كركوك والتي ت�صهد بدوره��ا حراكا ثقافيا مميزا 

بني املحافظات العراقية".

ق��ال املتحدث با�ص��م املكت��ب الإعالمي لرئي���س الوزراء 
�صع��د احلديثي، اإن احلكومة تنفق ترليوين دينار على نحو 
مليون اأ�رشة عراقي��ة �صمن برنامج الرعاية الجتماعية، 

كا�صفا عن خطة لتطوير الربنامج.
واأ�صاف احلديثي يف ت�رشيح �صحفي ورد ل�)اجلورنال(، 
الجتماعي��ة  احلماي��ة  نظ��ام  ط��ورت  "احلكوم��ة  اإن 
لي�صم��ل ملي��ون ا���رشة وبتخ�صي�ص��ات مالي��ة تتج��اوز 
تريلي��ون و350 ملي��ون دين��ار �صنويا و�صع��ت لربنامج 
احلماي��ة الجتماعي��ة ال��ذي بو���رش بتطبيق��ه ابت��داًء من 

."1/7/2015

واأ�ص��اف اأن��ه "مت��ت زي��ادة ه��ذه التخ�صي�ص��ات مببل��غ 
مق��داره 650 مليار دينار خالل الع��ام املا�صي لي�صبح 
املبل��غ الكلي الذي تنفقه احلكومة عل��ى الربنامج �صنويا 
اك��رث من تريليوين دينار وبواقع مبل��غ مقطوع ي�صل اىل 
225 ال��ف دين��ار ل��كل ا���رشة م�صمولة ب�صبك��ة احلماية 
اأق��رت نظام��ا  اأن "احلكوم��ة  الجتماعي��ة". واأ�ص��ار اإىل 
�صام��ال وطموح��ا للحماي��ة الجتماعي��ة ابت��داء من عام 
2015 و�ص��ول اىل عام 2020 وي�صمل �صبكات المان 
الجتماع��ي، والتاأمين��ات الجتماعي��ة، و�صيا�صات �صوق 
العمل وقد اعد ه��ذا النظام بالفادة من خربات منظمات 
دولي��ة متخ�ص�ص��ة وخ��رباء اكف��اء يف ه��ذا املج��ال من 
"املبا���رشة  ال��دويل". وك�ص��ف ع��ن  اليون�صي��ف والبن��ك 

ابت��داًء من �صهر ايل��ول من العام احل��ايل بربنامج مكمل 
لنظام احلماية الجتماعي��ة حلث ال�رش امل�صمولة ب�صبكة 
احلماية الجتماعي��ة التي تتلقى العان��ات الجتماعية 
ب�ص��ورة �صهرية على انتظام ابنائه��ا بالدرا�صة وذلك من 
خ��الل زيادة مبالغ العان��ة الجتماعية لال�رش امللتزمة 

بتعليم ابنائها يف املدار�س".
وب��ني اأن "الربنامج اجلديد يت�صم��ن اي�صا ت�صجيع ال�رش 
امل�صمول��ة ب�صبك��ة احلماي��ة الجتماعي��ة عل��ى اخل�صوع 
للرعاي��ة ال�صحية لالمومة والطفول��ة واللتزام بحمالت 
التلقي��ح �ص��د المرا���س ال�صاري��ة الت��ي جتريه��ا وزارة 
ال�صحة لالمه��ات والر�صع والطف��ال ا�صتكمال لربنامج 
احلكومة يف اطار �صيا�ص��ة حماية الطفولة، حيث �صتكون 

هن��اك زي��ادة يف خم�ص�ص��ات ال���رش امللتزم��ة بتطبيق 
الرعاية ال�صحية".

كما لفت احلديثي النظر اإىل "برنامج ال�صمان الجتماعي 
الذي ي�صهم يف �صمول العاملني يف القطاع اخلا�س وذوي 
احل��رف واملهن احلرة بال�صم��ان الجتماعي ويوؤدي اىل 
حتقي��ق ال�صتق��رار يف جم��ال الت�صغيل وتام��ني م�صتقبل 

العاملني كافة".
وع��ّد اأن الربنامج الأخري "ركي��زة ا�صا�صية لتنفيذ �صيا�صة 
الت�صغي��ل الوطني��ة املع��دة بالتن�صي��ق مع جه��ات دولية 
متخ�ص�ص��ة لتقليل العتماد على الدول��ة يف �صوق العمل 
اىل  الو�ص��ول  باجت��اه  اخلا���س  القط��اع  دور  وتو�صي��ع 

ال�رشاكة الكاملة يف كل مايتعلق مبقت�صيات العمل".

دع��ا وزي��ر النفط جبار عل��ي ح�صني اللعيب��ي، ال�رشكات 
الأمريكية اىل امل�صاهمة فى بناء نظام الطاقة يف البالد 
ومب��ا يتنا�ص��ب وطموح��ات ال��وزارة يف الرتق��اء مبلف 

النفط والطاقة.
والتق��ى اللعيبي، وزي��ر الطاقة الأمريك��ي اإرن�صت مونيز 
وبحث معه جمل��ة من الق�صاي��ا ذات الهتمام امل�صرتك 

من بينها قطاعا النفط والطاقة.
وا�ص��ار اىل ان "هن��اك مباحث��ات مع ���رشكات اأمريكية 
م��ن بينها اإك�صون موبيل لتطوير م�صاريع البنى التحتية 

للمن�صاآت النفطية".
كما التقى وزير النف��ط وزير اخلارجية المريكي ريك�س 
تيلر�ص��ون وبحث معه �صبل تو�صيع افاق التعاون وتعزيز 

العالقات بني اجلانبني.
ي�ص��ار اىل ان وزي��ر النفط جبار اللعيب��ي توجه ال�صبوع 

املا�ص��ي اىل الولي��ات املتح��دة المريكي��ة للم�صارك��ة 
باعمال موؤمتر الطاقة الذي عقد يف هيو�صنت.

يذكر ان موؤمتر الطاقة امل�صار اليه يعد اأهم جتمع عاملي 
للم�صوؤولني واخلرباء واملعنيني بقطاع الطاقة يف العامل.
واأعلنت وزارة النفط جمم��وع ال�صادرات النهائية للنفط 
اخل��ام والي��رادات املتحقق��ة ل�صه��ري كان��ون الث��اين 
و�صب��اط  املا�صيني من العام احل��ايل 2017، ال�صادرة 

عن �رشكة ت�صويق النفط العراقية )�صومو(.

وق��ال املتح��دث الر�صم��ي با�ص��م وزارة النف��ط عا�ص��م 
جه��اد ان جمم��وع الكمي��ات امل�ص��درة  ل�صه��ر كان��ون 
الث��اين/2017 املا�ص��ي ، بلغ��ت 102 ملي��ون و 939 
الف��ًا  و163 برمي��اًل باي��رادات مالية بلغ��ت 5 مليارات 
و 2 ملي��ون و 329 الف��ًا و 224 دولراً، وان املع��دل 
اليوم��ي بل��غ )3 مالي��ني و320 ال��ف و 618 برمياًل( ، 
وبلغ��ت  الكميات امل�صدرة  من احلق��ول النفطية للو�صط 

واجلنوب 101 مليون و539 الفًا و581 برمياًل .

الحكومة تنفق ترليوني دينار سنويًا 
لرعاية مليون أسرة فقيرة

وزير النفط يدعو الشركات األميركية إلى المساهمة ببناء قطاع الطاقة في العراق

إيصال الغاز إلى محطة شط البصرة 
قبل الصيف

قريبًا "جديدة عرعر" منفذ لدخول 
البضائع السعودية 

أسعار العمالت 
األجنبية بالدينار
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