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العجز  تقلي�ص  اىل  العراقي  ال��ن��واب  جمل�ص  ي�سعى 
املايل املتوقع يف موازنة عام 2019 بعد االنخفا�ص 
التدريجي يف ا�سعار النفط العاملية ، من خالل اجراء 
الت�سغيلية  النفقات  املناقالت وتخفي�ص بع�ص  بع�ص 
دينار  املليون  جت��اوز  ممن  املوظفني  روات��ب  ومنها 
اثار  الذي  االمر   ،10% اىل   5% وبن�سبة ترتاوح بني 
حفيظة بع�ص املوظفني نظرا لغالء املعي�سة و�سعوبة 

احلياة.
توجه  وج��ود  عن  النيابية،  املالية  اللجنة  وك�سفت 
تتجاوز  التي  املوظفني  روات���ب  لتخفي�ص  نيابي 
قرار  تنتظر  انها  اىل  الفتة  دينار،  واملليوين  املليون 
جمل�ص الوزراء ب�ساأن املوازنة و�سعر برميل النفط الذي 

�ستحت�سب عليه.
ت�رصيح  يف  العي�ساوي  في�سل  اللجنة  ع�سو  وق��ال 
واملوظفني  اخلا�سة  ال��درج��ات  “رواتب  ان  �سحفي 
يف  رواتبهم  تخفي�ص  مت  املرتفعة  الرواتب  ا�سحاب 
الرواتب  لتخفي�ص  توجه  هناك  واليوم  مرة،  من  اكرث 
و   5% بن�سبة  دي��ن��ار،  ومليوين  مليون  م��ن  االع��ل��ى 

."10%
وا�ساف العي�ساوي، اأن “التخفي�ص ي�سب يف م�سلحة 
الن  االخرى،  املوازنة  وابواب  اال�ستثمارية  امليزانية 
فاأن  وبالتايل  ال��روات��ب،  اىل  اغلبها  تذهب  املوازنة 
اال�ستقطاع �سيحرك عجلة البناء واال�ستثمار ويقدم له 

مزيداً من الدعم”.
ال��وزراء  جمل�ص  اىل  تقدميه  مت  “مقرتحا  ان  واو�سح 
لتخفي�ص �سعر برميل النفط يف املوازنة، حيث تنتظر 
اللجنة املالية النيابية ما�سيقوله جمل�ص الوزراء ب�ساأن 
يف  النفط  ا�سعار  و�سهدت  املوازنة”.  يف  النفط  �سعر 
االونة االخرية انخفا�سا كبريا حيث و�سل �سعر برميل 
النفط نحو 55 دالرا للربميل يف حني و�سعت موازنة 
56 دوالرا للربميل. 2019 على ا�سا�ص بيع النفط ب� 

قانون  م�����رصوع  اع���ادة  ال��ع��راق��ي  ال��ربمل��ان  ويعتزم 
فيها  النفط  �سعر  تعديل  لغر�ص  احلكومة  اىل  املوازنة 
نظرا للتذبذات التي ت�سهدها اال�سواق النفطية العاملية.
للعام  العراق  موازنة  قانون  م�رصوع  م�سودة  وك�سفت 
املقبل 2019 ان االيرادات املخمنة مت احت�سابها من 
ت�سدير النفط اخلام على ا�سا�ص معدل �سعر 56 دوالر 
للربميل الواحد ومبعدل ت�سدير قدره 3 ماليني و880 
يوميا  برميل  الف   250 ب�سمنها  يوميا،  برميل  الف 
اقليم  حمافظات  يف  املنتج  اخلام  النفط  كميات  عن 
كرد�ستان على ا�سا�ص �رصف 1182 دينار لكل دوالر.

للموازنة  العجز املخطط  "اجمايل  ان  امل�سودة،  وت�سري 
 22 بلغت   2019 املالية  لل�سنة  االحت��ادي��ة  العامة 
الف  و557  مليون   365 و  مليار  و873  ترليون 
دينار" ، مبينة ان "العجز �سيتم تغطيته من العجز من 
الوفرة املتحققة من زيادة ا�سعار النفط اخلام امل�سدر 

او زيادة �سادرات النفط اخلام" .
احمد  النيابية  املالية  اللجنة  ع�سو  ك�سف  جهته،  من 
من  فقرة   47 وتغيري  اأدراج  مقرتح  عن  ر�سيد،  حمه 
ا�ستحقاقات  ابرزها   ،2019 ل�سنة  املوازنة االحتادية 
موا�سلة  اىل  م�سريا  كرد�ستان،  اقليم  وح�سة  الب�رصة 

االجتماعات ب�ساأن تعديالت املوازنة. 
النيابية  "املالية  وقال ر�سيد يف ت�رصيح �سحفي، ان 
اجتمعت مع اللجنة احلكومية امل�سكلة ملراجعة موازنة 
على  طراأت  التي  التغيريات  لنا  قدمت  والتي   ،2019
خالل  جديدة  افكار  ع��دة  طرحنا  ان  بعد  امل��وازن��ة، 

اجتماعنا باللجنة احلكومية".
فقرة   47 قدمت  النيابية  املالية  "اللجنة  ان  وب��ني 
الب�رصة  ا�ستحقاقات  وابرزها  احلكومية  اللجنة  اىل 
كرد�ستان  اقليم  وا�ستحقاقات  امل��ح��ررة  واملناطق 
�سمن  تكون  ان  ينبغي  ال  التي  امل��واد  من  وجمموعة 
اقليم  ن�سبة  لتعديل  "هناك مقرتح  املوازنة". وا�ساف 
وزارة  حددتها  التي  الن�سبة  اىل   12.6 من  كرد�ستان 

التخطيط وهي 13.92 

– اجلورنال: ك�سف اخلبري القانوين طارق حرب، عن اجلهة التي ميكن لها اثبات �رصعية انتخاب  بغداد 
حمافظ بغداد اجلديد فا�سل ال�سويلي من عدمها. وقال حرب، يف ت�رصيح �سحفي، “اذا كان حمافظ بغداد 
احلايل عطوان العطواين حظر جل�سة اداء اليمني الد�ستوري مبجل�ص النواب، فهنا يكون انتخاب ال�سويلي 
�رصعي وقانوين، لكن اذا العطوان مل يح�رص او يوؤدي اي ميني د�ستوري يف الربملان فهنا يكون انتخاب 
املحافظ اجلديد باطل، فال يجوز ان يكون حمافظني يف ان واحد.فيما اأكد ائتالف دولة القانون يف جمل�ص 
حمافظة بغداد، ان جل�سة الت�سويت على اختيار حمافظ بغداد غري قانونية و�سنطعن بها، مبينا ان حمافظ 
ان  اىل  الربملان.ي�سار  الد�ستوري يف  اليمني  يوؤدي  ا�ستقالته ومل  يقدم  العطواين مل  بغداد احلايل عطوان 
جمل�ص حمافظة بغداد انتخب فا�سل ال�سويلي حمافظًا لبغداد خلفًا لعطوان العطواين الذي فاز بع�سوية 

جمل�ص النواب، فيما مت انتخاب حممد الربيعي كنائب فني للمحافظ.

ح�سة  زيادة  على  االحتادية  احلكومة  وافقت 
لعام  املالية  امل��وازن��ة  من  كرد�ستان  اقليم 
2019 اىل 14%. وقال النائب الثاين لرئي�ص 
جمل�ص النواب ب�سري احلداد يف ت�رصيح �سحفي 
زيادة  على  وافقت  االحتادية  احلكومة   " ان 
املوازنة  %14من  اىل  اقليم كرد�ستان  ح�سة 
" خطوة  ان  وا�ساف   .% "6.12 من  املالية 
احلكومة جاءت بعد تكثيف جهود جميع الكتل 
ح�سة  م�سكلة  حلل  بغداد  يف  الكرد�ستانية 
 2019 لعام  االحتادية  املوازنة  من  االقليم 

م�ستمرة  مازالت  الكتل  "جهود  ان  ،"موؤكدا 
وا�سار  لالقليم".  اف�سل  بن�سبة  احل�سة  لتثبيت 
�ستقوم  واحلكومية  النيابية  اللجنة   " ان  اىل 
االقليم  وح�سة  املالية  امل��وازن��ة  مبراجعة 
املوازنة  قانون  م�سودة  ان  اىل  فيها،الفتا 
املالية لعام 2019 ،�ستعود اىل جمل�ص النواب 

للت�سويت عليها".
النفقات  د�ستورية يف  ان" للكرد حقوق  وبني 
الت�سغيلية"،  واملوازنة  والبي�سمركة،  احلاكمة 
م�سريا اىل ان "وزارة املالية االحتادية والكتل 
حقوق  ل�سمان  مهامها  توا�سال  الكرد�ستانية 

الكرد من املوازنة املالية لعام 2019."

 اأفاد م�سدر نيابي يف حتالف البناء، عن رف�ص 
فالح  تر�سيح  ب�سحب  امريكيا  طلبا  التحالف 

الفيا�ص لوزارة الداخلية.
وقال امل�سدر اإن "حتالف البناء متم�سك برت�سيح 
الفيا�ص ملن�سب وزير  فالح  رئي�ص حركة عطاء 
مهما  تر�سيحه  عن  الرتاجع  ينوي  وال  الداخلية 
كّلف االمر وت�رصيحات رئي�ص الوزراء عادل  عبد 

املهدي ال تعنينا.
من  طلبا  رف�ص  البناء  "حتالف  ان  وا���س��اف 
�سيليمان،  دوغال�ص  بغداد  يف  االمريكي  ال�سفري 

ل�سحب تر�سيح الفيا�ص ملن�سب وزير الداخلية.
مبينا  باالأغلبية"،  الفيا�ص  "�سُيّمرر  انه  واك��د 
ال�سدر  ال�سدري مقتدى  التيار  ")فيتو( زعيم  ان 
الوزراء عادل  )املتحفظ( عليه ال يعنينا ورئي�ص 
انه  اال�سبوعي  موؤمتره  بعد  اخربنا  املهدي  عبد 

متم�سك بالفيا�ص.
االنتخابات  م��ن  اأ�سهر  خم�سة  بعد  اأن��ه  يذكر 
عبد  تكليف  مت  املا�سي،  مايو  يف  الت�رصيعية 
لكن  بداية نوفمرب،  بت�سكيل حكومة قبل  املهدي 
رئي�ص الوزراء اجلديد، الذي يعد من ال�سخ�سيات 
تقدمي  من  يتمكن  مل  ل�سغوط  يتعر�ص  التوافقية 

اإال 14 وزيراً من حكومته.

ا�سهمت االمطار التي هطلت على عموم حمافظات العراق 
خالل االيام القليلية املا�سية بانعا�ص االهوار يف جنوب 
انع�ست  وكذلك  فيها،  املياه  منا�سيب  ارتفاع  بعد  العراق 
ايجابية  انعكا�سات  لها  ملا  املوا�سي  ومربي  الفالحني 
االأعالف  توفري  خالل  من  احليوانية  ال��رثوة  على  كبرية 
اخل�رصاء يف مراعي البادية اجلنوبية وكذلك منو حم�سول 
الغذاء  توفري  �سي�سهم يف  الذي  االأمر  وا�سع  ب�سكل  ال�سعري 
الأعداد كبرية من الرثوة احليوانية. رئي�ص منظمة اجلباي�ص 

حت�سن  ان  يقول  اال�سدي  حبيب  رعد  البيئية  لل�سياحة 
منا�سيب املياه يف مناطق االهوار وو�سول وفود اجنبية 
�سابقة للمنطقة �سجع العديد من ال�رصكات ال�سياحية اإىل 
تقدمي عرو�ص زيارات متنوعة اىل مناطق االهوار م�سريا 
ظل  يف  جيدا  مو�سما  �سيكون  ال�سياحي  املو�سم  اأن  اىل 
هذه االأجواء امل�سجعة على الرغم من افتقار املنطقة اىل 
اجلهات  داعيا  لل�سياح  املهمة  واخلدمات  التحتية  البنى 
من  ال�رصورية  اخلدمات  تقدمي  اىل  املعنية  احلكومية 
واأعلن  االه��وار.  مناطق  يف  االقت�سادية  احلركة  اإنعا�ص 
ناهي  فرج  قار  ذي  حمافظة  زراعة  دائرة  مدير  معاون 

اأن االأمطار الغزيرة التي هطلت على املحافظة  متار عن 
موؤخرا �ستكون لها انعكا�سات ايجابية كبرية على الرثوة 
احليوانية وتوفري الغذاء الأعداد كبرية من الرثوة احليوانية. 
ال��رثوة  قطاع  اإن  �سحفية  ت�رصيحات  يف  مت��ار  وق��ال 
االأمطار  هطول  ا�ستمرار  مع  م�ستمر  تطور  يف  احليوانية 
اخل�رصاء  املراعي  م�ساحات  تو�سيع  يف  اأ�سهمت  والتي 
حم�سول  اكتفى  حني  يف  �رصيع  ب�سكل  االأع�ساب  ومنو 
ال�سعري من الرية االأوىل والذي �سيوفر كميات كبرية مادة 
كاهل  عن  �سيخفف  الذي   االأمر  م�ستقبال  العلفي  ال�سعري 
مربي الرثوة احليوانية يف �رصاء االأعالف حليواناتهم. من 

جهتها توقعت اللجنة الزراعية يف املثنى زيادة الكميات 
واخل�����رصوات  واحلنطة  ال���ذرة  حما�سيل  م��ن  امل�سوقة 
يف  املزروعة  امل�ساحات  لزيادة  نظرا  اأنواعها،  مبختلف 
مناطق البادية وتاأثرها االإيجابي مبو�سم االأمطار. وقال 
رئي�ص اللجنة ونائب املحافظ �سامي احل�ساين ان مناطق 
املزرعة  امل�ساحات  تو�سعا يف  العام  �سهدت هذا  البادية 
مبختلف املحا�سيل الزراعية، م�سريا اإىل اأن توجه الكثري 
اإىل  االأنهر  �سفاف  على  تقع  التي  االأرا�سي  مزارعي  من 
تلك املناطق اأدى اإىل ا�ست�سالح م�ساحات جديدة واإدخال 
التوقعات  اأن  احل�ساين  واأ�ساف  املحا�سيل.  من  اأن��واع 

و�سي�سهد  ناجحا  �سيكون  الزراعي  املو�سم  اأن  اإىل  ت�سري 
وباقي  احلنطة  امل�سوقة من حم�سول  الكميات  م�ساعفة 
زراعة كربالء، عن  واأعلنت مديرية   . االأخرى  املحا�سيل 
زراعة اكرث من 40 من دومن مبختلف املحا�سيل واخل�رص 
ال�ستوية �سمن الرقعة اجلغرافية ل�سعبة زراعة عني التمر 
رزاق  الزراعة  الزراعي احلايل. وقال مدير  املو�سم  خالل 
 2018-2019 الزراعي  املو�سم  اإن"  بيان،  يف  الطائي 
�سهد زراعة 40115 دومنا مبختلف املحا�سيل واخل�رص 
التي  الكلية  امل�ساحة  اإن"  واأ�ساف  وال�ستوية".  ال�سيفية 
يتم زراعتها باملحا�سيل واخل�رص خالل املو�سم ال�ستوي 

احلايل بلغت 40115 دومنا توزعت على 39360 دومنا 
دومن  و8  فلفل  دومن  و7  اخ�رص  ب�سل  دومن  و10  حنطة 
و500  ورقية  خ�رص  دومن  و22  باميا  دومن  و8  باقالء 
اط��الق  ومت  علفية".  خماليط  دومن  و200  ج��ت  دومن 
االهوار  الواردة باجتاه مناطق  املياه  كميات كبرية من 
التي تتغذى من نهر الفرات ومنها )اهوار ق�ساء اجلباي�ص 
واملنار و االهوار الو�سطى( وزيادة ن�سب االغمار فيها مع 
�سهر  خالل  �سم   77 اىل   36 من  املياه  منا�سيب  ارتفاع 
الو�سع املائي والبيئي يف تلك  واحد ما ادى اىل حت�سن 

املناطق.

توجه برلماني لتخفيض رواتب الموظفين بنسب متفاوتة

البناء يرفض طلبا اميركيا بسحب ترشيح الفياض 

االمطار تنعش اهوار وثروات العراق وتوسع المساحات الخضراء 

شكوك بقانونية انتخاب محافظ بغداد
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A L J O U R N A L  N E W S P A P E R

اعادة  عدم  من  واجتماعيون  امنيون  متخ�س�س����ون  حذر 
النظر ودرا�سة االجازات التي منحت لبيع وجتارة ال�سالح 
ه����ذه  ان  املخت�سون  وق��ال  واملحافظات.  ب��غ��داد  يف 
ودرا�س����ة  نظر  اعادة  ال����ى  بحاجة  اجلدي����دة  الظاهرة 
اج��ازة  على  امل��واف��ق��ة  قب����ل  اجل��وان��ب  خمتل����ف  م��ن 
من  الكثري  تكتنفها  دول����ة  يف  املكاتب  هذه  مثل  فت����ح 
اوالع�سابات  باالرهاب  املتعلقة  �سواء  االمنية  امل�س����اكل 
تندلع  التي  الع�س����ائري  االقتتال  عمليات  او  امل�سلحة 
اج����ازة  من����ح  املخت�سون  واعترب  واخ��رى.  اون��ة  بني 
 ، وور�ص  مبكات����ب  �سيانته  او  ال�س����الح  وجت����ارة  بيع 
توقيت����ا غري مالئم ملمار�س����ة مثل ه����ذه املهنة يف ظل 
كام����ل  ب�س����كل  م�س����تقرة  غري  واجتماعية  امنية  ظروف 

االرهاب  خاليا  وبع�ص  اجلرمية  ع�ساب����ات  فمازال����ت   ،
و�سيلة  ب��اي  بال�سالح  منها  لتتزود  منابع  ع��ن  تبحث 
مكاتب  عرب  ال�سالح  انت�س����ار  ان  مراقبون  وي��رى  كانت 
بيع  او  اال�س����لحة  ت�سليح  املعلن����ة  ت�س����ميتها   ( وور�ص 
ا�س����لحة ال�سيد ( �س����يوؤدي اىل ات�س����اع عمليات ال�س����طو 
 ، الع�س����ائري  الطاب����ع  ذات  العنف  واح����داث  امل�س����لح 
ال����ى  �س����يوؤدي  ، كما  ف����ي متن����اول اجلميع  فال�س����الح 
ح�سول الع�سابات واجلماعات اخلارجة عن القانون على 
اال�س����لحة ب�سهولة اىل زيادة عمليات الت�سليب واالختطاف 
اخلبري  القوة    با�ستخدام  ال�سكنية  والدور  املحال  و�رصقة 
االمني ح�سن القي�سي  قال : الق�ساء امل�سلحة عل����ى م�سادر 
بيع اال�س����لحة والرتوي����ج لها هو اال�س����ا�ص يف جتفي����ف 
واالختطاف  القتل  وعمليات  املنظمة  اجلرمي����ة  منابع 
قوانني  ت�رصع  ان  املعقول  من  فلي�ص  امل�س����لح،  وال�س����طو 

التي  املغريات  عن  الطرف  وتغ�����ص  املجرم  ملعاقبة 
جمازة  وور���ص  حمال  وج����ود  ؟  اجلرمية  عمل  ت�س����هل 
خاللها  من  ويتم  النارية  اال�سلحة  ت�سليح  عملية  متار�ص 
مب����رر  اجراء غري   ، وال�س����راء  البيع  على  والطلب  العر�ص 
من  يتعافى  مازال  الع����راق  مثل  فبل����د   ، له  والحاج����ة 
ي�س����مح  ان  ميكن  وال  االجرامية  والع�سابات  االره����اب 
بحمل وتداول ال�سالح من قبل املدنيني ، نحن بحاجة اىل 
قوانني ت�سحب ال�سالح وتعاقب احلائز بعقوبات وغرامات 
تخ�ص  التي  اال�س����لحة  تلك  وخ�سو�س����ا  قا�سية  مالية 
مع  التح����دث  ي�س����ريا  يكن  ل����م  االمنية   والقوات  اجلي�ص 
، وجميعه����م  اال�س����لحة  وبيع  ت�سلي����ح  ور�ص  ا�سح����اب 
قال "راح تفتح����ون علين����ا ب����اب وتقطع����ون رزقن����ا" 
واقنعن����ا البع�����ص منهم ب�رصورة ت�س����ليط اال�سواء على 
وجود  مع   ، نوعها  من  غريبة  ب����دت  التي  املهنة  ه����ذه 

ت�س����تطيع  اجرامية  جرائم م�س����لحة متار�س����ها ع�سابات 
ال����ور�ص  ه����ذه  خ����الل  من  ب�س����هولة  ال�سالح  متتلك  ان 

واملكاتب. 
 : . ج( �ساح����ب ور�س����ة ت�سلي����ح يف بغداد ق����ال    )�ص 
انا حا�سل على اجازة ر�س����مية من وزارة الداخلية واقوم 
، ونفتح قاعدة بيانات بتفا�سيل  القانون  بعملي �سم����ن 
�س����رعي،  ب�س����كل  املواطن����ون  ميلكها  التي  اال�س����لحة 
مما ي�س����هل على اجله����ات االمني����ة ك�س����ف العديد م����ن 
اجلرائم املنظمة وا�س����اف اأن هذه املتاجر ترفع ب�س����كل 
البي����ع  لتدقيق عمليات  الداخلية  تقارير اىل وزارة  دوري 
الر�س����مية  الت�ساريح  توف����ر  من  والتاأك����د  وال�س����راء 
الباحث  ال�سالح.  وحمل  بحي����ازة  اخلا�سة  واملوافق����ات 
خطاأ  وجود  اىل  ا�سار  ال�س����مري  عبد  فا�سل  االجتماعي 
التي  واملحال  ال����ور�ص  هذه  مثل  بفتح  ال�سماح  يف  كبري 

فروع  لها  و�س����تكون  جمازة  غري  اخرى  اىل  �ستتو�س����ع 
 ، ال�س����الح  جت����ارة  جمال  يف  تعم����ل  االنظار  عن  بعيدة 
وهذا االمر �س����يلقي بظالله على االو�ساع االمنية ب�س����كل 
كبري جدا ، الن ال�س����الح �س����يكون ف����ي متناول اجلمي����ع 
الت����ي  ال�سغ����ط  ا�س����باب  ماهي   : ال�س����مري  وت�س����اءل   ،
بان  الدولة  موؤ�س�سات  وباقي  الداخلي����ة  وزارة  اجب����رت 
ظ����روف  ظل  يف  املهنة  هذه  مثل  ملمار�سة  اجازة  تعطي 
امنية مازالت القوات االمني����ة تقاتل من اجل ا�س����تبابها ، 
يف الوقت ال����ذي نحن فيه اح����وج مانكون جلمع ال�س����الح 
وح�س����ره بي����د الدول����ة؟ ، وا�ساف ادع����و وزارة الداخلية 
هذه  منح  يف  النظر  الع����ادة  ال��وزراء  جمل�ص  ورئا�س����ة 
خطري  وامني  اجتماعي  مبردود  �س����تعود  النها  االجازات 
االجتماعي����ة  التوا�س����ل  مواق����ع  عل����ى   . امل�ستقبل  يف 
وامل�سد�س����ات  البنادق  لبيع  خا�س����ة  �سفحات  تنت�س����ر 

�سفحاتهم  عب����ر  اال�س����خا�ص  بع�ص  يعر�ص  اذ   ،
ا�س����لحة  الغر�ص  له����ذا  اعدت  �سفح����ات  او  ال�س����خ�سية 
كال�س����نكوف  وبنادق   ) م�سد�س����ات   ( م����ن  خمتلف����ة 
م����ن  ا�س����عارها  على  التفاو�ص  ويتم  وجديدة  م�ستعملة 
رق����م هاتف  فالبائ����ع ي�سع   ، ات�س����االت هاتفية  خالل 
، ويقول  الزبائ����ن  ات�س����االت  اج����ل  ال�سفحة من  عل����ى 
املجتمع  ب�س����وؤون  املهتمني  احد  ال�رصاي  املنعم  عب����د 
ال�س����الح ا�سبح مباحا  : من املوؤ�س����ف ان جتد ان  املدين 
م����ن  الدولة  يف  االمنية  االجه����زة  انظار  ام����ام  للجميع 
خالل حم����ال ومكاتب وور�ص وب�س����طيات ث����م مواق����ع 
توا�س����ل اجتماعي خمت�س����ة ببيع ال�س����الح لت�س����رع من 
عملية البي����ع والتداول بني املحافظات واملدن العراقي����ة 
، حتما ان املو�سوع بحاجة اىل اعادة نظر �رصيعة من قبل 

احلكومة وجميع موؤ�س�س����اتها االمنية ، 


