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العراق يرفض مقترحا اميركيا لالستغناء عن الغاز االيراني

اجلورنال – ترجمة: هالة احمد
رف�ضت احلكومة العراقية مقرتحا تقدمت به االدارة االمريكية 

لتعوي�ض الغاز االيراين.
جورنال”  �ضرتيت  وول  �ضحيفة  ن�رشته  تقرير  وبح�ضب 
املتحدة  الواليات  فان  نيوز”،  “اجلورنال  ترجمته  االمريكية، 
ت�ضغط على العراق لقطع ارتباطات الطاقة مع اإيران ، جمندًة 
ال�ضعودية  العربية  االأمريكية وحلفائها مثل اململكة  ال�رشكات 

لتطوير البدائل.
على الرغم من موقع العراق كمنتج رئي�ضي للنفط ، فاإن العراق 
يعتمد على اإيران بالن�ضبة للغاز الطبيعي الذي يولد ما ي�ضل اإىل 

45٪ من طاقته الكهربائية.
وتخ�ضى وا�ضنطن اأن يوؤدي �ضغطها على بغداد ب�ضان العقوبات 
من  لتوها  خرجت  التي   ، البالد  اإ�ضعاف  اإىل  طهران  على 
حرب دامت ثالث �ضنوات �ضد تنظيم داع�ض االرهابي، ويقول 
اىل  اي�ضًا  ت��وؤدي  قد  كبرية  �ضغوطا  ان  وحمللون  م�ضوؤولون 
اقرب  املطاف  نهاية  العراق يف  نتائج عك�ضية من خالل دفع 

اىل ايران.
ومنحت الواليات املتحدة بغداد اإعفاًء ل� 45 يومًا من العقوبات 
االإيرانية ، مما ي�ضمح لها باحلفاظ على ا�ضترياد الغاز الطبيعي. 
اإىل  �ضيحتاج  العراق  باأن  ُيقرون  االأمريكيني  امل�ضوؤولني  لكن 
االإيرانية  الطاقة  اإمدادات  من  احتياجه  لفطم  الوقت  من  مزيد 

ويتوقع امل�ضوؤولون العراقيون متديد االعفاء رمبا ل�ضنوات.
اإذا  لنا  حتد  “هذا  �ضائرون  كتلة  عن  نائب   ، فهمي  رائد  وقال 
مار�ضت الواليات املتحدة �ضغوطًا كبرية ، فقد يوؤدي ذلك اإىل 
زعزعة ا�ضتقرارنا وبالتايل يزعزع ا�ضتقرار املنطقة. وهذا ما ال 

يريده االأمريكيون.
و  للعراق  عرو�ضها  بتقدمي  االأمريكية  الطاقة  �رشكات  وتقوم 
االأ�ضهر  ويف  الطاقة،  من  احتياجاته  لتلبية  املمكنة  الطرق 
العراق ، مبا يف  ، قدمت وا�ضنطن مقرتحات مل�ضاعدة  االأخرية 
ذلك ا�ضتخدام الغاز اخلارج من حقول النفط يف البالد وتطوير 

�ضبكة الكهرباء الغري املطابقة للموا�ضفات.
“اإك�ضلريت  ل�رشكة  ممثلون  �ضافر   ، املا�ضي  االأ�ضبوع  ويف 
اإنريجي” ، مقرها يف تك�ضا�ض ، اإىل بغداد القرتاح من�ضاأة عائمة 
للغاز الطبيعي امل�ضال للعراق يف اجتماع �ضاعد الدبلوما�ضيون 
يف  �ضاركوا  م�ضوؤولون  قال  ح�ضبما   ، ترتيبه  يف  االأمريكيون 
املناق�ضات، لكن امل�ضوؤولني العراقيني كانوا مرتددين يف قبول 

االقرتاح الأنهم ي�ضعرون انه مقاد بامل�ضالح االأمريكية.
الطافية  املحطة  هذه  مثل  ان  اك�ضلريت  با�ضم  متحدثة  وقالت 
عدم  هي  ال�رشكة  �ضيا�ضة  للعراق” لكن  فوائد  توفر  ان  “ميكن 

مناق�ضة الفر�ض التجارية.
اإن الواليات املتحدة طلبت من مناف�ض  اأمريكي  وذكر م�ضوؤول 
ايران ال�ضعودية اال�ضتثمار يف الطاقة والبنية التحتية االأخرى 
يف جنوب العراق، وعلى اثر ذلك �ضافر وزير الطاقة ال�ضعودي 
العراقي  بنظريه  والتقى  ال�ضهر  هذا  بغداد  اإىل  الفالح  خالد 
كما   ، والكهرباء  الطاقة  جماالت  يف  التعاون  تعزيز  ملناق�ضة 

التقى رئي�ض الوزراء العراقي عادل عبد املهدي

بغداد - الجورنال

يحذر من التعامل مع مكاتب 
تمنح القروض خارج المصرف

االمطار انعشت محصولي الحنطة 
والشعير

تحدد شرطًا لدخول المواد تنشط تجارتها مع كردستان
الكيمياوية المستوردة

ال�ضخ�ضية  ال�ضلف  على  التقدمي  ان  الرافدين،  م�رشف  اعلن  اجلورنال:   - بغداد 
ملوظفي الدولة واملتقاعدين املدين والع�ضكري يكون عن طريق فروع امل�رشف 
ح�رشا. وقال املكتب االعالمي للم�رشف ان “هناك مكاتب ومراكز جتارية تقوم 

بالرتويج على منح ال�ضلف للموظفني واملتقاعدين”.
وا�ضار اىل ان هذه املكاتب غري �رشعية وان اجلهة الوحيدة التي متنح ال�ضلف هي 

فروع م�رشف الرافدين يف بغداد واملحافظات.
وكان م�رشف الرافدين، قد اعلن يف وقت �ضابق عن �ضمول موظفي دوائر الدولة 
من حاملي بطاقة املا�ضرت كارد واملوطنة رواتبهم من امل�رشف ح�رشا بال�ضلف 

اخلم�ضة والع�رشة مليون دينار.

االأمطار  اأن  القي�ضي  �ضمد  مهدي  الزراعة  وزارة  وكيل  اكد  اجلورنال:   - بغداد 
التي  ت�ضاقطت على مناطق البالد اليوم اجلمعة وخالل الفرتة ال�ضابقة كان لها 
اقت�ضادي   مرود   لها  و�ضيكون   وال�ضعري  احلنطة  زراعة  على   ايجابي  انعكا�ض 
كبري على البلد. واأو�ضح  القي�ضي يف ت�رشيح �ضحفي اإن تلك االأمطار وفرت ريات 
وما  ري   منظومات  اإىل  احلاجة   دون   وال�ضعري   احلنطة   ملحا�ضيل   جمانية 
يرتتب على ذلك  من ا�ضتهالك  للوقود اأو الطاقة  الكهربائية  ف�ضال عن تاأثريها  

االيجابي على زراعة  االأع�ضاب واملراعي.
ت�ضاقط  اجلمعة  وحتى  املا�ضية  االأي��ام  خالل  البالد  مدن  من  العديد  و�ضهدت 

لالأمطار ما ادى اىل غرق عدد من املدن.

بغداد - اجلورنال رحب مدير عام جمارك اقليم كرد�ضتان �ضامال عبد الرحمن، 
اإيران وكرد�ضتان واأكد باأنها اآخذة يف التنامي وعلى  بالعالقات التجارية بني 

اأهميتها بالن�ضبة الإقليم كرد�ضتان.
كرد�ضتان  اإقليم  جلمارك  العام  املدير  اأن  لالأنباء  "فار�ض"  وكالة  موقع  ونقل 
العراق، �ضامال عبد الرحمن، اأكد على اأن االأ�رشة االقت�ضادية بني اإيران والعراق 
اأربيل، مرت�ضى عبادي، املدير  االإيراين يف  العام  القن�ضل  لن تنف�ضم. وا�ضتقبل 
اللقاء  خالل  اجلانبان  ناق�ض  حيث  العراق،  كرد�ضتان  منطقة  جلمارك  العام 
ت�ضّهل  خدمات  عر�ض  �رشورة  واأك��دا  واالإقليم،  اإي��ران  بني  اجلمركية  الق�ضايا 

التبادل التجاري وتزيد من حجمه.

ال�ضماح  بغداد - اجلورنال:  طالبت وزارة ال�ضحة والبيئة كمارك اجلنوب، بعدم 
من  البيئية  املوافقات  ا�ضتح�ضال  بعد  اال  امل�ضتوردة  الكيمياوية  املواد  لدخول 
قبل اجلهات امل�ضتوردة. وقال مدير عام دائرة حماية وحت�ضني البيئة يف منطقة 
كمرك  مديرية  زودت  الب�رشة  بيئة  مديرية  ان   ، بيان  يف  حنون  احمد  اجلنوب 
احلا�ضلة  لل�رشكات واجلهات  الكيمياوية  املواد  يت�ضمن  اجلنوبية بجرد  املنطقة 
ق�ضم   / الفنية  الدائرة  قبل  من  الكيمياوية  املواد  ال�ضترياد  البيئية  املوافقة  على 
ال�ضحنات  هذه  و�ضول  من  للتاكد  امللوثة  املواقع  وتقييم  الكيمياويات  مراقبة 
لغر�ض اجراء الك�ضف البيئي عليها والتحقق من مطابقة املواد امل�ضتوردة من قبل 

الكوادر الرقابية يف املديرية.

إيرانالرافدين الصحةالزراعة:

بيانات

المالية تؤكد صعوبة استمرار الدولة بالتعاقد مع موظفين

تجهيز مزارعي نينوى بـ 28 مليون لتر من “الگاز”

الدولة  ا�ضتمرار  ب�ضعوية  املالية  وزارة  اق��رت 
دون  ب��دوائ��ره��ا  املوظفني  وتعيني  بالتعاقد 
تكون  اأن  احتمالية  ان  اىل  ا�ضارت  فيما  اكتفاء، 
املقبل  ال��ع��ام  م��وازن��ة  �ضمن  ن�ضو�ض  هناك 
تق�ضي مبنح بع�ض العاملني بالقطاع  اخلا�ض 
رواتب تقاعدية. وقال  وكيل وزارة املالية ماهر 
ال�ضبت،  �ضحفي،اليوم  حديث  جوهان،يف  حماد 
االأج���راء  اأ�ضماء  رفعت  ال����وزارات  “بع�ض  ان 
بناء على   الذين يعملون �ضمن مالكها  والعقود 
توجيه رئي�ض الوزراء عادل عبد املهدي”. ونوه 

جوهان  اإىل احتمالية اأن تكون هناك ن�ضو�ض 
بع�ض  مبنح  تق�ضي  املقبل  العام  موازنة  �ضمن 
العاملني بالقطاع  اخلا�ض رواتب تقاعدية اأ�ضوة 
مبوظفي الدولة م�ضتدركا اإن ذلك الن�ض لن يكون 
القطاع  العاملني بذلك  لكافة  البداية  �ضاماًل يف 

لكنها �ضتكون مبثابة حل اأويل لتلك امل�ضالة.
عبد  ع��ادل  ال���وزراء  جمل�ض  رئي�ض  ووج��ه  ه��ذا 
املهدي يف  19 من ال�ضهر احلايل  كافة الوزارات 
املعينني  باأعداد  اليه  تف�ضيلية  جداول  بتقدمي 
بعقود او باأجور يومية م�ضنفة بح�ضب ال�ضهادة 

واالخت�ضا�ض وعدد �ضنوات العقد او االأجر.
ك�ضفت م�ضادر مطلعةعن ع�ضيان مرتقب  فيما 

يح�ضد  واملحافظات  الوزارات  من  عدد  �ضت�ضهده 
عن  اخ��رى  ت�رشيبات  العقود،ت�ضري  موظفي  له 
تثبيت  ال��وزراء  ملجل�ض  العامة  االمانة  رف�ض 

ا�ضحاب العقود على املالك الدائم.
نيوز«،  »اجلورنال  حديث  يف  امل�ضادر  وقالت 
من  ع��دد  نظمها  تن�ضيقية  حمالت  “هناك  ان 
على  للتح�ضيد  ال���وزارات  بني  العقود  ا�ضحاب 
يف  مدين  وع�ضيان  موحدة  بتظاهرات  اخلروج 
موافقة  عدم  على  احتجاجا  املحافظات  عموم 
تثبيتهم  على  ال��وزراء  ملجل�ض  العامة  االمانة 
درجات  وتوفري  الدائم  احلكومي  املالك  �ضمن 

وظيفية لهم يف موازنة العام املقبل.

النفطية  املنتجات  ت��وزي��ع  �رشكة  جهزت 
حمافظة  يف  الواقعة  ال��زراع��ي��ة  االأرا���ض��ي 
الزراعية  اخل��ط��ة  �ضمن  وال��داخ��ل��ة  نينوى 
والبذار  احل��راث��ة  “حملة  ال�ضتوي  للمو�ضم 

28 مليون لرت. 2018/2019” بكمية 
كاظم  املهند�ض  ال�رشكة  ع��ام  مدير  وذك��ر 
م�ضري يا�ضني يف بيان اأن ” ال�رشكة م�ضتمرة 
نينوى  حمافظة  يف  للمزارعني  بتجهيزها 
التجهيز  هياأة  خالل  من  الغاز  زيت  مبنتوج 
التابعة لها بال�ضعر الر�ضمي املدعوم والبالغ 
400دينار / لرت وذلك ح�ضب اخلطة الزراعية 
للمو�ضم ال�ضتوي وال�ضيفي املعتمدة من قبل 
نينوى  يف  الزراعة  مديرية   / الزراعة  وزارة 
الك�ضف  اإجراء  يتم بعد  االإجراء  اإن هذا  مبينًا 
املوقعي من قبل جلان الك�ضف لغر�ض حتديد 

الالزمة  االإجراءات  واإكمال  املطلوبة  احل�ضة 
واملحروثة  املهّياأة  امل�ضاحة  ب��اأن  مف�ضاًل 
ال�ضنوية  الزراعية  اخلطة  �ضمن  والداخلة 

حلملة احلراثة بلغت 5.655.631 دومن”.
التجهيز  ه��ي��اأه  م��دي��ر  اأو���ض��ح  جانبه  م��ن 

اإنه”  مو�ضى  اإح�����ض��ان  ال��ت��وزي��ع  �رشكة  يف 
ح�ضب  بتجهيزهم  امل��زارع��ني  تخيري  يتم 
االآليات  على  اعتمادا  اأو  املزروعة  امل�ضاحة 
وامل�ضخات وال�ضاحبات الزراعية، م�ضيفًا اإن 
ال�رشكة ت�ضعى جاهدة بدعم القطاع الزراعي 
االإمكانيات  ح�ضب  بواقعه  النهو�ض  الأج��ل 

املتاحة”.
على  م���راراً  توؤكد  التوزيع  �رشكة  اأن  يذكر 
للم�ضتقات  وجتهيزها  توفريها  ا�ضتمرار 
وال�ضناعية  الزراعية  للقطاعات  النفطية 
الفرتة  خ��الل  اعلنت  قد  انها  اىل  ا�ضافًة   ،
املا�ضية عن جتهيزها حمافظة نينوى حلملة 
من  لرت  مليون  بكمية   2018 لعام  احل�ضاد 
زيت الغاز وذلك حر�ضًا منها على النهو�ض 
بواقعه وحت�ضني اأداءه واإنتاجه نظراً للظروف 
التي واجهته من انعدام اخلطط التي ت�ضهم يف 

اإجناح هذا القطاع املهم.

بغداد - الجورنال

بغداد - الجورنال
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ظه��رت بيان��ات اجلم��ارك اأن جت��ارة ال�ض��ني م��ع كوري��ا 
ال�ضمالي��ة هبط��ت بن�ضب��ة 54.7 باملئ��ة اإىل 1.95 ملي��ار 
دوالر يف االأ�ضه��ر الع�رشة االأوىل م��ن العام احلايل مقارنة 
م��ع الفرتة نف�ضها م��ن العام املا�ضي. ه��ذا وهوت واردات 
ال�ض��ني من كوري��ا ال�ضمالية 89.1 باملئ��ة اإىل 171.69 
ملي��ون دوالر يف الفرتة من يناير كانون الثاين اإىل اأكتوبر 
ت�رشي��ن االأول، يف حني تراجع��ت ال�ضادرات 34.9 باملئة 
اإىل 1.78 ملي��ار دوالر. وبلغت القيم��ة االإجمالية لتجارة 
ال�ض��ني مع كوري��ا ال�ضمالي��ة 245.34 ملي��ون دوالر يف 
اأكتوبر ت�رشي��ن االأول، ارتفاعا من 218.53 مليون دوالر 

يف ال�ضهر ال�ضابق.

هبط��ت اأ�ضع��ار النفط اأكرث م��ن %6 اإىل اأدنى م�ضتوياتها يف 
اأك��رث م��ن عام و�ضط خم��اوف من تخم��ة يف املعرو�ض على 
الرغم من اأن منتجني رئي�ضيني يدر�ضون خف�ضا يف االنتاج.

وتنم��و اإم��دادات النفط بوت��رية اأ���رشع من الطل��ب ولتفادي 
زيادة كبرية يف خمزون��ات الوقود غري امل�ضتخدم على غرار 
تل��ك التي حدثت  يف 2015، تدر�ض منظمة البلدان امل�ضدرة 
للب��رتول "اأوبك" الب��دء بتقلي�ض االإنتاج بع��د اجتماع مزمع 
يف ال�ضاد���ض من دي�ضمرب/كان��ون االأول. لكن هذا مل يكن له 
تاأثري يذكر حتى االآن يف دعم االأ�ضعار التي هبطت باأكرث من 
%20 من��ذ بداية نوفمرب/ت�رشين الثاين، بعد �ضبعة اأ�ضابيع 
متتالي��ة م��ن اخل�ضائ��ر. وتتج��ه االأ�ضع��ار نحو ت�ضجي��ل اأكرب 

هبوط �ضهري منذ اأواخر 2014.  

اأظهرت بيانات ر�ضمية اأن الن�ضاط االقت�ضادي يف االأرجنتني 
انكم���ض بن�ضب��ة %5.8 يف �ضبتمرب/اأيلول مقارنة مع ال�ضهر 
نف�ض��ه م��ن العام املا�ض��ي، موا�ض��ال الرتاج��ع ل�ضاد�ض �ضهر 
عل��ى التوايل. واأ�ضارت البيان��ات اإىل اأن الن�ضاط االقت�ضادي 
%1.9 يف �ضبتمرب/اأيل��ول ع��ن ال�ضه��ر ال�ضاب��ق.  انخف���ض 
ويف اأح��دث ا�ضتط��الع اأج��ره البن��ك املركزي، تكه��ن خرباء 
اقت�ضاديون ب��اأن اقت�ضاد االأرجنت��ني �ضيظل يف ركود حتى 

نهاية الربع االأول من 2019.


