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يحذر من التعامل مع مكاتب
تمنح القروض خارج المصرف

بغداد  -اجلورنال :اعلن م�رصف الرافدين ،ان التقدمي على ال�سلف ال�شخ�صية
ملوظفي الدولة واملتقاعدين املدين والع�سكري يكون عن طريق فروع امل�رصف
ح�رصا .وقال املكتب االعالمي للم�رصف ان “هناك مكاتب ومراكز جتارية تقوم
بالرتويج على منح ال�سلف للموظفني واملتقاعدين”.
وا�شار اىل ان هذه املكاتب غري �رشعية وان اجلهة الوحيدة التي متنح ال�سلف هي
فروع م�رصف الرافدين يف بغداد واملحافظات.
وكان م�رصف الرافدين ،قد اعلن يف وقت �سابق عن �شمول موظفي دوائر الدولة
من حاملي بطاقة املا�سرت كارد واملوطنة رواتبهم من امل�رصف ح�رصا بال�سلف
اخلم�سة والع�رشة مليون دينار.

الزراعة:

االمطار انعشت محصولي الحنطة
والشعير

بغداد  -اجلورنال :اكد وكيل وزارة الزراعة مهدي �ضمد القي�سي �أن الأمطار
التي ت�ساقطت على مناطق البالد اليوم اجلمعة وخالل الفرتة ال�سابقة كان لها
انعكا�س ايجابي على زراعة احلنطة وال�شعري و�سيكون لها مرود اقت�صادي
كبري على البلد .و�أو�ضح القي�سي يف ت�رصيح �صحفي �إن تلك الأمطار وفرت ريات
جمانية ملحا�صيل احلنطة وال�شعري دون احلاجة �إىل منظومات ري وما
يرتتب على ذلك من ا�ستهالك للوقود �أو الطاقة الكهربائية ف�ضال عن ت�أثريها
االيجابي على زراعة الأع�شاب واملراعي.
و�شهدت العديد من مدن البالد خالل الأي��ام املا�ضية وحتى اجلمعة ت�ساقط
للأمطار ما ادى اىل غرق عدد من املدن.

إيران

تنشط تجارتها مع كردستان

بغداد  -اجلورنال رحب مدير عام جمارك اقليم كرد�ستان �سامال عبد الرحمن،
بالعالقات التجارية بني �إيران وكرد�ستان و�أكد ب�أنها �آخذة يف التنامي وعلى
�أهميتها بالن�سبة لإقليم كرد�ستان.
ونقل موقع وكالة "فار�س" للأنباء �أن املدير العام جلمارك �إقليم كرد�ستان
العراق� ،سامال عبد الرحمن� ،أكد على �أن الأ�رصة االقت�صادية بني �إيران والعراق
لن تنف�صم .وا�ستقبل القن�صل العام الإيراين يف �أربيل ،مرت�ضى عبادي ،املدير
العام جلمارك منطقة كرد�ستان العراق ،حيث ناق�ش اجلانبان خالل اللقاء
الق�ضايا اجلمركية بني �إي��ران والإقليم ،و�أك��دا �رضورة عر�ض خدمات ت�س ّهل
التبادل التجاري وتزيد من حجمه.

الصحة

تحدد شرطًا لدخول المواد
الكيمياوية المستوردة

بغداد  -اجلورنال :طالبت وزارة ال�صحة والبيئة كمارك اجلنوب ،بعدم ال�سماح
لدخول املواد الكيمياوية امل�ستوردة اال بعد ا�ستح�صال املوافقات البيئية من
قبل اجلهات امل�ستوردة .وقال مدير عام دائرة حماية وحت�سني البيئة يف منطقة
اجلنوب احمد حنون يف بيان  ،ان مديرية بيئة الب�رصة زودت مديرية كمرك
املنطقة اجلنوبية بجرد يت�ضمن املواد الكيمياوية لل�رشكات واجلهات احلا�صلة
على املوافقة البيئية ال�سترياد املواد الكيمياوية من قبل الدائرة الفنية  /ق�سم
مراقبة الكيمياويات وتقييم املواقع امللوثة للتاكد من و�صول هذه ال�شحنات
لغر�ض اجراء الك�شف البيئي عليها والتحقق من مطابقة املواد امل�ستوردة من قبل
الكوادر الرقابية يف املديرية.

العراق يرفض مقترحا اميركيا لالستغناء عن الغاز االيراني

بيانات

1.9

ظه��رت بيان��ات اجلم��ارك �أن جت��ارة ال�ص�ين م��ع كوري��ا
ال�شمالي��ة هبط��ت بن�سب��ة  54.7باملئ��ة �إىل  1.95ملي��ار
دوالر يف الأ�شه��ر الع�رشة الأوىل م��ن العام احلايل مقارنة
م��ع الفرتة نف�سها م��ن العام املا�ضي .ه��ذا وهوت واردات
ال�ص�ين من كوري��ا ال�شمالية  89.1باملئ��ة �إىل 171.69
ملي��ون دوالر يف الفرتة من يناير كانون الثاين �إىل �أكتوبر
ت�رشي��ن الأول ،يف حني تراجع��ت ال�صادرات  34.9باملئة
�إىل  1.78ملي��ار دوالر .وبلغت القيم��ة الإجمالية لتجارة
ال�ص�ين مع كوري��ا ال�شمالي��ة  245.34ملي��ون دوالر يف
�أكتوبر ت�رشي��ن الأول ،ارتفاعا من  218.53مليون دوالر
يف ال�شهر ال�سابق.

%6

هبط��ت �أ�سع��ار النفط �أكرث م��ن � 6%إىل �أدنى م�ستوياتها يف
�أك�ثر م��ن عام و�سط خم��اوف من تخم��ة يف املعرو�ض على
الرغم من �أن منتجني رئي�سيني يدر�سون خف�ضا يف االنتاج.
وتنم��و �إم��دادات النفط بوت�يرة �أ��سرع من الطل��ب ولتفادي
زيادة كبرية يف خمزون��ات الوقود غري امل�ستخدم على غرار
تل��ك التي حدثت يف  ،2015تدر�س منظمة البلدان امل�صدرة
للب�ترول "�أوبك" الب��دء بتقلي�ص الإنتاج بع��د اجتماع مزمع
يف ال�ساد���س من دي�سمرب/كان��ون الأول .لكن هذا مل يكن له
ت�أثري يذكر حتى الآن يف دعم الأ�سعار التي هبطت ب�أكرث من
 20%من��ذ بداية نوفمرب/ت�رشين الثاين ،بعد �سبعة �أ�سابيع
متتالي��ة م��ن اخل�سائ��ر .وتتج��ه الأ�سع��ار نحو ت�سجي��ل �أكرب
هبوط �شهري منذ �أواخر   .2014

1.9

�أظهرت بيانات ر�سمية �أن الن�شاط االقت�صادي يف الأرجنتني
انكم���ش بن�سب��ة  5.8%يف �سبتمرب�/أيلول مقارنة مع ال�شهر
نف�س��ه م��ن العام املا�ض��ي ،موا�ص�لا الرتاج��ع ل�ساد�س �شهر
عل��ى التوايل .و�أ�شارت البيان��ات �إىل �أن الن�شاط االقت�صادي
انخف���ض  1.9%يف �سبتمرب�/أيل��ول ع��ن ال�شه��ر ال�ساب��ق.
ويف �أح��دث ا�ستط�لاع �أج��ره البن��ك املركزي ،تكه��ن خرباء
اقت�صاديون ب���أن اقت�صاد الأرجنت�ين �سيظل يف ركود حتى
نهاية الربع الأول من .2019

بغداد  -الجورنال

اجلورنال – ترجمة :هالة احمد
رف�ضت احلكومة العراقية مقرتحا تقدمت به االدارة االمريكية
لتعوي�ض الغاز االيراين.
وبح�سب تقرير ن�رشته �صحيفة وول �سرتيت جورنال”
االمريكية ،ترجمته “اجلورنال نيوز” ،فان الواليات املتحدة
ت�ضغط على العراق لقطع ارتباطات الطاقة مع �إيران  ،جمند ًة
ال�رشكات الأمريكية وحلفائها مثل اململكة العربية ال�سعودية
لتطوير البدائل.
على الرغم من موقع العراق كمنتج رئي�سي للنفط  ،ف�إن العراق
يعتمد على �إيران بالن�سبة للغاز الطبيعي الذي يولد ما ي�صل �إىل
 ٪45من طاقته الكهربائية.
وتخ�شى وا�شنطن �أن ي�ؤدي �ضغطها على بغداد ب�شان العقوبات
على طهران �إىل �إ�ضعاف البالد  ،التي خرجت لتوها من
حرب دامت ثالث �سنوات �ضد تنظيم داع�ش االرهابي ،ويقول
م�س�ؤولون وحمللون ان �ضغوطا كبرية قد ت ��ؤدي اي�ض ًا اىل
نتائج عك�سية من خالل دفع العراق يف نهاية املطاف اقرب
اىل ايران.
ومنحت الواليات املتحدة بغداد �إعفا ًء لـ  45يوم ًا من العقوبات
الإيرانية  ،مما ي�سمح لها باحلفاظ على ا�سترياد الغاز الطبيعي.
لكن امل�س�ؤولني الأمريكيني ُيقرون ب�أن العراق �سيحتاج �إىل
مزيد من الوقت لفطم احتياجه من �إمدادات الطاقة الإيرانية
ويتوقع امل�س�ؤولون العراقيون متديد االعفاء رمبا ل�سنوات.
وقال رائد فهمي  ،نائب عن كتلة �سائرون “هذا حتد لنا �إذا
مار�ست الواليات املتحدة �ضغوط ًا كبرية  ،فقد ي�ؤدي ذلك �إىل
زعزعة ا�ستقرارنا وبالتايل يزعزع ا�ستقرار املنطقة .وهذا ما ال
يريده الأمريكيون.
وتقوم �رشكات الطاقة الأمريكية بتقدمي عرو�ضها للعراق و
الطرق املمكنة لتلبية احتياجاته من الطاقة ،ويف الأ�شهر
الأخرية  ،قدمت وا�شنطن مقرتحات مل�ساعدة العراق  ،مبا يف
ذلك ا�ستخدام الغاز اخلارج من حقول النفط يف البالد وتطوير
�شبكة الكهرباء الغري املطابقة للموا�صفات.
ويف الأ�سبوع املا�ضي � ،سافر ممثلون ل�رشكة “�إك�سلريت
�إنريجي”  ،مقرها يف تك�سا�س � ،إىل بغداد القرتاح من�ش�أة عائمة
للغاز الطبيعي امل�سال للعراق يف اجتماع �ساعد الدبلوما�سيون
الأمريكيون يف ترتيبه  ،ح�سبما قال م�س�ؤولون �شاركوا يف
املناق�شات ،لكن امل�س�ؤولني العراقيني كانوا مرتددين يف قبول
االقرتاح لأنهم ي�شعرون انه مقاد بامل�صالح الأمريكية.
وقالت متحدثة با�سم اك�سلريت ان مثل هذه املحطة الطافية
“ميكن ان توفر فوائد للعراق” لكن �سيا�سة ال�رشكة هي عدم
مناق�شة الفر�ص التجارية.
وذكر م�س�ؤول �أمريكي �إن الواليات املتحدة طلبت من مناف�س
ايران ال�سعودية اال�ستثمار يف الطاقة والبنية التحتية الأخرى
يف جنوب العراق ،وعلى اثر ذلك �سافر وزير الطاقة ال�سعودي
خالد الفالح �إىل بغداد هذا ال�شهر والتقى بنظريه العراقي
ملناق�شة تعزيز التعاون يف جماالت الطاقة والكهرباء  ،كما
التقى رئي�س الوزراء العراقي عادل عبد املهدي

المالية تؤكد صعوبة استمرار الدولة بالتعاقد مع موظفين
بغداد  -الجورنال

اق��رت وزارة املالية ب�صعوية ا�ستمرار الدولة
بالتعاقد وتعيني املوظفني ب��دوائ��ره��ا دون
اكتفاء ،فيما ا�شارت اىل ان احتمالية �أن تكون
هناك ن�صو�ص �ضمن م��وازن��ة ال��ع��ام املقبل
تق�ضي مبنح بع�ض العاملني بالقطاع اخلا�ص
رواتب تقاعدية .وقال وكيل وزارة املالية ماهر
حماد جوهان،يف حديث �صحفي،اليوم ال�سبت،
ان “بع�ض ال����وزارات رفعت �أ�سماء الأج���راء
والعقود الذين يعملون �ضمن مالكها بناء على
توجيه رئي�س الوزراء عادل عبد املهدي” .ونوه

جوهان �إىل احتمالية �أن تكون هناك ن�صو�ص
�ضمن موازنة العام املقبل تق�ضي مبنح بع�ض
العاملني بالقطاع اخلا�ص رواتب تقاعدية �أ�سوة
مبوظفي الدولة م�ستدركا �إن ذلك الن�ص لن يكون
ال يف البداية لكافة العاملني بذلك القطاع
�شام ً
لكنها �ستكون مبثابة حل �أويل لتلك امل�سالة.
ه��ذا ووج��ه رئي�س جمل�س ال���وزراء ع��ادل عبد
املهدي يف  19من ال�شهر احلايل كافة الوزارات
بتقدمي جداول تف�صيلية اليه ب�أعداد املعينني
بعقود او ب�أجور يومية م�صنفة بح�سب ال�شهادة
واالخت�صا�ص وعدد �سنوات العقد او الأجر.
فيما ك�شفت م�صادر مطلعةعن ع�صيان مرتقب

�ست�شهده عدد من الوزارات واملحافظات يح�شد
له موظفي العقود،ت�شري ت�رسيبات اخ��رى عن
رف�ض االمانة العامة ملجل�س ال��وزراء تثبيت
ا�صحاب العقود على املالك الدائم.
وقالت امل�صادر يف حديث «اجلورنال نيوز»،
ان “هناك حمالت تن�سيقية نظمها ع��دد من
ا�صحاب العقود بني ال���وزارات للتح�شيد على
اخلروج بتظاهرات موحدة وع�صيان مدين يف
عموم املحافظات احتجاجا على عدم موافقة
االمانة العامة ملجل�س ال��وزراء على تثبيتهم
�ضمن املالك احلكومي الدائم وتوفري درجات
وظيفية لهم يف موازنة العام املقبل.

تجهيز مزارعي نينوى بـ  28مليون لتر من “الگاز”
بغداد  -الجورنال

جهزت �رشكة ت��وزي��ع املنتجات النفطية
الأرا���ض��ي ال��زراع��ي��ة الواقعة يف حمافظة
نينوى وال��داخ��ل��ة �ضمن اخل��ط��ة الزراعية
للمو�سم ال�شتوي “حملة احل��راث��ة والبذار
 ”2018/2019بكمية  28مليون لرت.
وذك��ر مدير ع��ام ال�رشكة املهند�س كاظم
م�سري يا�سني يف بيان �أن ” ال�رشكة م�ستمرة
بتجهيزها للمزارعني يف حمافظة نينوى
مبنتوج زيت الغاز من خالل هي�أة التجهيز
التابعة لها بال�سعر الر�سمي املدعوم والبالغ
400دينار  /لرت وذلك ح�سب اخلطة الزراعية
للمو�سم ال�شتوي وال�صيفي املعتمدة من قبل
وزارة الزراعة  /مديرية الزراعة يف نينوى
مبين ًا �إن هذا الإجراء يتم بعد �إجراء الك�شف
املوقعي من قبل جلان الك�شف لغر�ض حتديد

احل�صة املطلوبة و�إكمال الإجراءات الالزمة
املهي�أة واملحروثة
ال ب��أن امل�ساحة
مف�ص ً
ّ
والداخلة �ضمن اخلطة الزراعية ال�سنوية
حلملة احلراثة بلغت  5.655.631دومن”.
م��ن جانبه �أو���ض��ح م��دي��ر ه��ي ��أه التجهيز

يف �رشكة ال��ت��وزي��ع �إح�����س��ان مو�سى �إنه”
يتم تخيري امل��زارع�ين بتجهيزهم ح�سب
امل�ساحة املزروعة �أو اعتمادا على الآليات
وامل�ضخات وال�ساحبات الزراعية ،م�ضيف ًا �إن
ال�رشكة ت�سعى جاهدة بدعم القطاع الزراعي
لأج��ل النهو�ض بواقعه ح�سب الإمكانيات
املتاحة”.
يذكر �أن �رشكة التوزيع ت�ؤكد م���راراً على
ا�ستمرار توفريها وجتهيزها للم�شتقات
النفطية للقطاعات الزراعية وال�صناعية
 ،ا�ضاف ًة اىل انها قد اعلنت خ�لال الفرتة
املا�ضية عن جتهيزها حمافظة نينوى حلملة
احل�صاد لعام  2018بكمية مليون لرت من
زيت الغاز وذلك حر�ص ًا منها على النهو�ض
بواقعه وحت�سني �أداءه و�إنتاجه نظراً للظروف
التي واجهته من انعدام اخلطط التي ت�سهم يف
�إجناح هذا القطاع املهم.

