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الموازنة ستركز على نسب
محرومية المحافظات

بغداد  -اجلورنال:اكد النائب االول لرئي�س جمل�س النواب ح�سن الكعبي ان
موازنة العام � 2019سرتكز على ن�سب حمرومية املحافظات .
وقال الكعبي يف بيان ،ان " موازنة العراق االحتادية لعام � 2019ستفعل
مبد�أ احلرمان  ،و�ستعمل كل جلنة نيابية وفق تخ�ص�صها معتمدة على
املعطيات املتوفرة لكل حمافظة  ،و�ست�شمل املحرومة منها وبخا�صة
حمافظتي الديوانية واملثنى بتخ�صي�صات او�سع بهدف النهو�ض بها
وحت�سني اخلدمات فيها لكافة القطاعات  ،مع الرتكيز على اجلوانب التي
حترك االقت�صاد فيها مثل اقامة م�شاريع نفطية فيها او مطار او تعزيز
اال�ستثمار وغريها.

بيانات

0.7

ارتفعت �أ�سعار النفط  ،قبيل اجتماع منظمة البلدان امل�صدرة
للب�ترول (�أوب��ك) الأ�سبوع املقبل الذي م��ن املتوقع �أن يقرر
خالله الأع�ضاء �شكال ما من �أ�شكال خف�ض الإنتاج ملواجهة
تخم��ة تلوح يف الأف��ق .وارتفع خام القيا���س العاملي مزيج
برن��ت � 44سنت��ا ت��وازي  0.7يف املئ��ة �إىل  60.65دوالر
للربميل بحلول ال�ساعة  0148بتوقيت جرينت�ش.
و�صع��د كذلك خام غ��رب تك�سا�س الو�سي��ط الأمريكي م�سجال
 51.88دوالر للربميل بعد �أن زاد � 32سنتا متثل  0.6يف
املئ��ة .وعل��ى الرغم من زي��ادة يو مالأربع��اء ،فقد انخف�ضت
�أ�سع��ار النفط ب�أكرث م��ن  30باملئة منذ �أوائل �أكتوبر ت�رشين
الأول حت��ت �ضغط ب��وادر على تخم��ة يف املعرو�ض و�ضعف
الأ�سواق املالية على نطاق وا�سع.

0.68

�أظه��ر �س��وق الأوراق املالية الرو�سية ،يف بداي��ة  ،منواً واثق ًا
مب�ؤ�رشات��ه الرئي�سية ،يف الوقت الذي اجته في��ه م�ؤ�رش �أ�سهم
البور�صة الأ�سا�سي "�آر تي �إ�س" ،نحو م�ستوى  1100نقطة.
وبح�سب بيانات بور�صة مو�سكو ،فقد ارتفع م�ؤ�رش البور�صة
بن�سبة  0.68باملئة بحلول ال�ساعة  10:05بتوقيت مو�سكو،
لي�ص��ل �إىل  2324.24نقط��ة ،وم�ؤ�رش �أ�سه��م "�آر تي �إ�س"-
بن�سبة  1.05باملئة — لي�صل �إىل  1095.51نقطة.
كم��ا تع��زز الروبل مقابل ال��دوالر والي��ورو ،يف بداية اليوم،
م�ضيفا حوايل  20كوبي��ك ًا .وتبعا لبيانات بور�صة مو�سكو،
فق��د انخف���ض �سعر ��صرف ال��دوالر ،عن��د ال�ساع��ة 10:04
بتوقي��ت مو�سك��و ،مبقدار  21كوبي��ك ًا — �إىل  66.89روبل
واليورو — بـ  20كوبيك ًا — �إىل  75.79روبل.

50

اك��د رئي�س �رشكة "م�رص للطريان" القاب�ضة� ،أحمد عادل� ،أن
الأح��داث الت��ي متر بها املنطق��ة خا�صة يف ليبي��ا و�سورية،
�أث��رت �سلبا عل��ى �أرباح ال�رشك��ة ،الفت��ا اىل ان اكرث من 50
باملئة من االرباح متثل �رضائب.
وق��ال عادل خالل اجتماع للجن��ة ال�سياحة والطريان املدين
يف الربملان امل��صري� ،إن الأحداث التي متر بها بع�ض دول
املنطق��ة ،خ�صو�ص��ا يف ليبي��ا و�سوري��ة� ،أث��رت عل��ى �أرباح
�رشكة "م�رص للطريان".

التخطيط:

التنمية المستدامة تهدف الى
مكافحة الفقر في البالد

بغداد  -اجلورنال :اكدت وزارة التخطيط ان مكافحة الفقر يف العراق �ستكون من
�ضمن �أهدافها الأ�سا�سية يف �أجندة التنمية امل�ستدامة (.)2030-2020
وق��ال وكيل ال��وزارة ماهر حماد خالل ور�شة عقدتها ال��وزارة بالتعاون مع
الربنامج االمنائي ل�ل�أمم املتحدة ب�ش�أن العمل  ،ان” هذه الور�شة املتعلقة
بالر�صد والتقييم ال�سرتاتيجية التخفيف من الفقر ت�أتي ا�ستكماال ملا ت�ضمنته
الور�شة ال�سابقة وهي �إحدى الطرق لتكامل املتابعة واملخرجات وامل�ؤ�رشات
املتعلقة بالتنمية امل�ستدامة” .و�أ�ضاف حماد ان � ”:سرتاتيجية التخفيف من
الفقر �ستكون من �ضمن �أهدافنا اال�سا�سية يف اجندة التنمية امل�ستدامة (-2020
 )2030وبالتايل يجب الرجوع اىل املقومات الأ�سا�سية ،

الرافدين

يحذر من التعامل مع بعض
مكاتب “البطاقة الذكية”

بغداد  -اجلورنال :حذر م�رصف الرافدين ،موظفي دوائر الدولة املوطنة
رواتبهم لدى امل�رصف واملتقاعدين من التعاون مع بع�ض مكاتب منافذ
البطاقة الذكية .و�أو�ضح املكتب الإعالمي للم�رصف يف بيان ،ان “هناك
بع�ض مكاتب منافذ البطاقة الذكية املنت�رشة يف بغداد واملحافظات
يروجون �أ�سماءهم عن طريق مواقع التوا�صل االجتماعي مبنحهم ال�سلف
للموظفني واملتقاعدين وي�ستغلون ا�سم امل�رصف برتويج معامالت
ال�سلف والقرو�ض خارج �صالحياتهم لقاء مبالغ معينة”.
و�أ�شار اىل� ،إن “امل�رصف اتخذ �إجراءات رادعة بحق ه�ؤالء و�صلت �إىل
غلق املنفذ و�سحب الرخ�صة منه”.

العراق

يتعاقد مع شركة حفر صينية في
حقل غرب القرنة 2

بغداد  -اجلورنال :قال م�س�ؤوالن عراقيان يف قطاع النفط� ،إن العراق وافق على
�صفقة حفر حقل “غرب القرنة  ”2النفطي قيمتها  156.74مليون دوالر مع
�رشكة “بوهاي” لهند�سة احلفر ال�صينية .و�أو�ضح امل�س�ؤوالن �أنه مبوجب العقد
البالغة مدته � 24شهرا ،حتفر بوهاي  28بئرا لإنتاج النفط يف “غرب القرنة ”2
الذي تديره �رشكة “لوك �أويل” الرو�سية ،على �أن تنتهي �أعمال احلفر يف موعد
�أق�صاه نهاية  .2020وفقا لـ “رويرتز” .ويبلغ الإنتاج احلايل لغرب القرنة 2
حوايل � 400ألف برميل يوميا ،وفقا مل�س�ؤول نفطي على دراية بعمليات الإنتاج
يف احلقل .وقال م�س�ؤولون من �رشكة نفط الب�رصة التي تديرها الدولة �إن ال�رشكة
جتري مباحثات مع بوهاي لرت�سية عقد ثان للحفر يف غرب القرنة  2عليها،

االتحاد االوروبي يحصي المبالغ المقدمة للعراق ضمن مؤتمر
الكويت
بغداد  -الجورنال

وافق االحتاد الأوروبي على برنامج مايل بقيمة 5ر 86مليون
يورو ( 97مليون دوالر) لدعم اجلهود االن�سانية واالغاثية يف
العراق واليمن .وذكرت املفو�ضية االوروبية يف بيان،انها
ت�ستهدف تعزيز فر�ص العمل امل�ستدامة وتوفري الدعم لالجئني
وال�سكان النازحني واملجتمعات امل�ضيفة لهم يف العراق.
وا�شار اىل اجمايل امل�ساعدات التي قدمها االحتاد الأوروبي
ل�صالح العراق يف عام  2018والتي و�صلت اىل  129مليون
يورو ( 146مليون دوالر) وهي جزء من  400مليون يورو
( 453مليون دوالر) تعهد بها االحتاد يف م�ؤمتر �إعادة �إعمار
العراق الذي عقد يف الكويت يف فرباير .2018
وقال ميميكا �إن “االحتاد الأوروب��ي يفي بالتزاماته التي
قطعها يف فرباير املا�ضي يف م�ؤمتر �إعادة �إعمار العراق يف
الكويت”.
و�أ�ضاف ان هذا الدعم اجلديد �سيخلق فر�ص عمل ووظائف
مل�ساعدة بع�ض املجتمعات الأك�ثر �ضعفا للنهو�ض جمددا
و�إع��ادة بناء حياتهم” .وبلغت تعهدات الدول امل�شاركة يف
م�ؤمتر الكويت لإعادة �إعمار العراق �إىل  30مليار دوالر يف
م�ؤمتر اعادة اعمار العراق الذي عقد يف فرباير املا�ضي يف
دولة الكويت .و�ستكون هذه امل�ساعدات على �شكل قرو�ض
وت�سهيالت ائتمانية وا�ستثمارات تقدم للعراق من �أجل �إعادة
بناء ما دمرته احلرب ،بينما ي�أمل العراق يف �أن يح�صل على
تعهدات بنحو  88مليار دوالر يف نهاية اليوم.
ويف ت�رصيح �صحفي ،قال وزير اخلارجية الكويتي ال�شيخ
�صباح اخلالد ال�صباح� ،إن "التزام املجموعة الدولية حيال
العراق كان وا�ضحا خالل امل�ؤمتر"مع مبلغ �إجمايل قيمته 30
مليار دوالر.
و�أ�ضاف �أن "هذا املبلغ نتج عن زخم وا�سع من م�شاركة 76
دولة ومنظمة �إقليمية ودولية 51من ال�صناديق التنموية
وم�ؤ�س�سات مالية �إقليمية ودول��ي��ة و 107منظمة حملية
و�إقليمية ودولية من املنظمات غري احلكومية و1850جهة
خمت�صة من ممثلي القطاع اخلا�ص".
و�ستكون ه��ذه امل�ساعدات على �شكل قرو�ض وت�سهيالت
ائتمانية وا�ستثمارات للم�ساهمة يف �إعادة �إعمار هذا البلد
اخلارج من حرب مدمرة مع تنظيم داع�ش االرهابي ا�ستمرت
لأكرث من ثالث �سنوات.
من جانب اخر اكد نائب رئي�س الوزراء لل�ش�ؤون االقت�صادية
وزي��ر املالية ف ��ؤاد ح�سني ،ام�س االرب��ع��اء ،امكانية درا�سة
عرو�ض �رشكة �سوميتومو كوربوري�شن التي ت�ساهم يف اعادة
االعمار والبناء واالنتاج ،وتوفري فر�ص عمل.
وقال املكتب االعالمي لف�ؤاد ح�سني يف بيان  ،ان "االخري
ا�ستقبل املدير العام ل�رشكة �سوميتومو كوربوري�شن تاكي�شي
اوكوماتو ،و املدير التنفيذي �شين�سوكي فوجيموتو ومدير

العمليات قدم الوفد الزائر ل�رشح طبيعة عمل ال�رشكة والتي
بد�أت بالعمل يف العراق منذ �سنة  1960وي�شمل عملها العديد
من املنتجات اهمها املنتجات املعدنية وو�ساط النقل والبناء
والبنى التحتية والبناء وم�ستلزماته والتعدين والطاقة
ودعمهم لقطاعت ال�صحة والبيئة والتعليم غريها" .
وقال ،ان "اوكوماتو بني تطلع ال�رشكة لتو�سيع عملها يف

العراق من خالل توفري املركبات ومبختلف انواعها ذات
املوا�صفات التي تالئم االج��واء العراقية وكذلك تلم التي
ت�ساهم يف اع��ادة االعمار والبناء واالنتاج ملا تتمتع به
املنتجات اليابانية من �سمعة جيدة يف اال�سواق العراقية
م�ضيف ًا اىل رغبتهم يف توفري فر�ص العمل من خالل فتح
فروع وور�ش ومراكز ت�أهيل ل�رشكة تويوتا وهينو وغريها يف

خمتلف ارجاء البالد".
واك��د ح�سني بح�سب البيان على "ثقة امل��واط��ن العراقي
باملنتجات اليابانية خ�صو�صا يف قطاع �صناعة ال�سيارات
واملكائن واملعدات" م�شريا اىل "امكانية درا�سة عرو�ض
ال�رشكة من خمتلف امل�ؤ�س�سات العراقية والتعاون معهم مبا
تتطلبه حاجة تلك امل�ؤ�س�سات وال�سوق العراقية".

ترامب يلوح بفرض رسوم جمركة على منتجات صينية إضافية
واشنطن  -الجورنال

�أملح الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب الحتمال
ف��ر���ض ر���س��وم جمركية بـ 10%ع��ل��ى �سلع
ت�ستوردها الواليات املتحدة من ال�صني وبينها
جواالت "�آيفون"� ،إذا مل يتم التو�صل �إىل اتفاق
مع بكني .وي�أتي ذلك قبل �أيام من لقاء مرتقب
بني ترامب والرئي�س ال�صيني �شي جني بينغ يف
الأرجنتني على هام�ش قمة الع�رشين.
ونقلت �صحيفة "وول �سرتيت جورنال" عن
الرئي�س الأمريكي قوله�" :إذا مل نتو�صل التفاق،
�س�أ�ضيف الـ 267مليارا الأخرى" ،يف �إ�شارة

�إىل الواردات ال�صينية املتبقية ،التي مل ت�شملها
الر�سوم بعد.
و�أ�ضاف" :االتفاق الوحيد هو �أن تفتح ال�صني
�أبوابها �أمام مناف�سة الواليات املتحدة".
و�إذا م�ضى الرئي�س الأمريكي يف فر�ض الر�سوم
العقابية ،ف ��إن ذل��ك �سي�شمل منتجات "�آبل"
امل�صنعة يف ال�صني.
وفر�ضت وا�شنطن يف وقت �سابق ر�سوما جمركية
على �سلع �صينية قيمتها �أكرث من  250مليار
دوالر متثل نحو ن�صف �إجمايل ال�سلع املوردة
�إىل الواليات املتحدة �سنويا ،يف م�سعى لل�ضغط
على ال�صني لتغيري قوانينها التجارية.

وت�أمل بكني يف �أن ترتاجع وا�شنطن عن الزيادة
خالل اجتماع الرئي�سني ال�صيني والأمريكي
هذا الأ�سبوع يف العا�صمة الأرجنتينية بوين�س
�آير�س.
وفر�ضت وا�شنطن يف وقت �سابق عقوبات على
ق�سم التدريب والإمداد التابع للمجل�س الع�سكري
املركزي ال�صيني ورئي�سه ،يل �شانفو ،ب�سبب
�رشاء ال�سلطات ال�صينية مقاتالت "�سوخوي"
ومنظومات ال�صواريخ "�إ�س "-400الرو�سية.
وقال ممثل عن البيت الأبي�ض "�إن العقوبات
فر�ضت يف �إطار قانون "مواجهة �أعداء �أمريكا
عرب العقوبات" .CAATSA

الكهرباء  :فقدان  2500ميكاواط من الطاقة جراء الزالزل في ايران
بغداد  -الجورنال

فقدت منظومة الكهرباء الوطنية طاقات قدرها
 2500ميكاواط ،جراء توقف �ضخ الغاز امل�ستورد
من اجلمهورية اال�سالمية يف ايران ،جراء الزالزل
التي �رضبت املنطقة.
وذكر بيان ل��وزارة الكهرباء انه" ت�أثرت بهذه
الزالزل ،انابيب الغاز امل�صدر اىل العراق ،والذي
�أدى اىل توقف حمطات ،املن�صورية الغازية،
وال�صدر الغازية ،وب�سماية اال�ستثمارية ،ما جنم
عنه زيادة �ساعات القطع املربمج يف حمافظات
بغداد ودياىل وكركوك والفرات الأو�سط ".
وا�ضاف " ومت التن�سيق ب�شكل عايل مع وزارة
ال��ن��ف��ط ،لتعوي�ض حم��ط��ات وزارة الكهرباء،
وجتهيزها بالوقود البديل لت�شغيل املحطات التي
توقفت ب�سبب توقف �أنبوب الغاز الإيراين ".
واو�ضح البيان ان " اجلانب الإي��راين يعمل على

اع��ادة �ضخ الغاز خالل االي��ام القليلة املقبلة،
بعد �إجناز اعمال ال�صيانة داخل �أرا�ضيه لأنابيب

الغاز" .ي�شار اىل ان هزة ار�ضية ارتدادية قويا
��ضرب العا�صمة بغداد وع��دد من املحافظات
م�ساء االحد املا�ضي �شعر بها اغلب ال�سكان.
وبح�سب خ�براء يف االن���واء اجلوية ف��ان الهزة
االر�ضية االرتدادية التي �رضبت اغلب مناطق
العراق تاتي نتيجة للهزة االر�ضية التي �رضبت
مناطق غرب ايران.
وكانت عدد من مناطق البالد قد تعر�ضت اىل
امطار و�سيول كبرية اال�سبوع املا�ضي ما ادى اىل
م�رصع وا�صابة عدد من املواطنيني وغرق املئات
من امل��ن��ازل ،واط��ف��اء ت��ام للطاقة الكهربائية
يف مناطق �شمال �صالح الدين واملحافظات
اجلنوبية.
يذكر ان وزارة الكهرباء اعلنت يف وقت �سابق
ا���س��ت��ن��ف��ار ج��ه��وده��ا الع����ادة ت�شغيل الطاقة
الكهربائية يف وقت قيا�سي اىل املناطق التي
تعر�ضت اىل ال�سيول.

هيئة المنافذ تتخذ عدة قرارات ومنها إستيراد
السيارات المستخدمة
بغداد  -الجورنال

عقدت هيئة املنافذ احلدودية اجتماعها ال��دوري ،ملجل�س
الهي�أة والذي ي�ضم يف ع�ضويته الوزارات والهيئات املمثلة
العاملة يف املنافذ احلدودية ،و�أتخذ عدة قرارات.
وذكر بيان لإعالم الهي�أة ،ان "الإجتماع تر�أ�سه رئي�س املجل�س،
كاظم العقابي ،ال��ذي �أ�شار يف بداية حديثه اىل مو�ضوع
ال�سيارات املت�رضرة والتفريق بني املت�رضرة وامل�ستخدمة
لغر�ض الإ�سترياد ورفع توجيه املجل�س بعد ان مت الت�صويت
عليه لغر�ض تعميمه على املنافذ والذي ت�ضمن� ،إعتماد �إجازة
الإ�سترياد بالإ�ضافة اىل م�صادقة جلان الك�شف املوقعي يف
املنافذ لغر�ض دخول ال�سيارات امل�ستوردة وامل�ستخدمة بدون
�رضر".
وناق�ش املجتمعون بح�سب البيان "فقرات جدول الأعمال
اخلا�ص بالإجتماع الذي تناول عدة موا�ضيع ومنها مناق�شة
ت�أمني احلماية للمنافذ احلدودية ومهام مدير املنفذ احلدودي
وطبيعة العالقة بينه وبني الدوائر العاملة كما مت مناق�شة
مو�ضوع منع �إدخال ال�سيارات املت�رضرة من خالل �إ�ست�ضافة
معاون مدير عام املرور العامة".
وناق�شوا �أي�ض ًا "جباية الر�سوم الكمركية من قبل بع�ض
جمال�س املحافظات ،والتو�صية املتعلقة بالقرار ( )3من
�إجتماع اللجنة الفنية لت�سهيل النقل والتجارة ملنظمة
(الأ�سكوا)".
وتابع البيان "كما مت تفعيل مكاتب وزارة التجارة يف
املنافذ احلدودية وتب�سيط اجراءات دخول املجاميع ال�سياحية
اىل مطار بغداد ال��دويل ،ودع��م الدوائر العاملة يف املنافذ
احلدودية من تخ�صي�صات ( )%50والذي مت طرحه من قبل

ممثل وزارة الثقافة" .و�أ�ضاف "كما مت مناق�شة �آلية العمل
والتن�سيق بني هي�أة املنافذ احل��دودي��ة وحمافظة الأنبار
اليجاد �صيغه عمل م�شرتكة فيما يخ�ص عملية اال�ستثمار يف
�ساحات التبادل التجاري و�ساحات وقوف ال�سيارات" .و�أ�شار
البيان اىل ،ان "ممثل حمافظة ال�سليمانية ،طرح عدم �إ�ستئناف
الرحالت اجلوية بني مطار ال�سليمانية الدويل واجلمهورية
الرتكية" .و�أختتم الإجتماع بح�سب البيان "ب�إتخاذ عدة
تو�صيات و�أر�سالها لغر�ض احل�صول على موافقات �أ�صولية
وفق ال�ضوابط القانونية من �أ�صحاب القرار و�إيجاد احللول
املنا�سبة لتذليل العقبات يف عمل كافة الدوائر العاملة يف
املنافذ احلدودية".

