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يقرر شمول الموظفين الموطنة
رواتبهم بالسلف الشخصية

دعا م�رصف الرافدين وزارات وم�ؤ�س�سات الدولة لتوطني روات��ب موظفيهم
الكرتونيا لدى امل�رصف حتى يتم �شمولهم بال�سلف ال�شخ�صية .وقال املكتب
االعالمي للم�رصف يف بيان ،ان توطني الرواتب له ميزات عدة من بينها منح
موظفي الدولة ال�سلف والقرو�ض واخلدمات امل�رصفية االخرى .وا�شار اىل انه
متت خماطبة دوائ��ر الدولة التي لديها ح�سابات مالية يف امل�رصف لتوطني
رواتب موظفيهم وت�سلم م�ستحقاتهم ال�شهرية عن طريق البطاقة االلكرتونية بدال
من النقد اليدوي .يذكر ان امل�صارف احلكومية با�رشت خالل الفرتة املا�ضية
بتوطني رواتب املوظفني والتي تعني عملية حتويل رواتب املوظفني من رواتب
يدوية يتم ا�ستالمها من دوائرهم �إىل �أن يتم ا�ستالمها من البنوك وامل�صارف.

بيانات

1.7

تراجع��ت الأ�سه��م الأوروبية جراء حال��ة من القلق
ب�ش���أن ��شركات التكنولوجي��ا بع��د هب��وط �أ�سه��م
�أب��ل يف وول �سرتي��ت عق��ب تقري��ر ذك��ر �أن �رشكة
التكنولوجي��ا العمالق��ة تخف���ض �إنتاجه��ا م��ن
تليفونه��ا �آيف��ون اجلديد مما �أ�ضع��ف الإقبال على
�أ�سه��م القطاع العاملية .ون��زل م�ؤ�رش القطاع 1.7
باملئ��ة لي�سجل �أقل م�ستوى منذ � 28شباط 2017
مع ت�رضر �أ�سهم ال�رشكات التي تورد الرقائق لأبل.
وكان��ت �أ�سهم موردي �أبل من ب�ين الأ�سو�أ �أداء ،مع
انخفا���ض �سهم �إ�س.ت��ي ميكروالكرتونيك�س ثالثة
باملئ��ة و�إنفني��ون ثالث��ة باملئ��ة ونزل �سه��م �إيه.
�إم�.إ�س بالن�سبة ذاتها.

1.9

ق��ال وزير املالية امل��صري حممد معيط لرويرتز
�إن العج��ز الكل��ي يف موازن��ة ب�لاده تراج��ع �إىل
 1.9%يف الرب��ع الأول م��ن ال�سن��ة املالي��ة
 2018-2019مقابل نحو  2%قبل عام .وتبد�أ
ال�سنة املالية امل�رصي��ة يف الأول من يوليو متوز
وتنته��ي يف  30يونيو حزي��ران من العام التايل.
وت�سته��دف م�رص خف�ض العجز ال�سنوي الكلي �إىل
 8.4%يف  2018-2019مقارن��ة مع 9.8%
يف ال�سن��ة ال�سابقة .و�أ�ض��اف معيط "العجز الكلى
للموازنة بلغ  1.9%من الناجت املحلي الإجمايل
مقاب��ل نح��و  2%قبل عام ،ومقاب��ل متو�سط بلغ
 2.3%خالل الثالث �سنوات املا�ضية.

المصرف
العراقي

للتجارة يوضح حقيقة تعرض احد
فروعه لعملية سطو

نفى م�رصف العراقي للتجارة تعر�ض فرعه يف الكرادة و�سط بغداد
لعملية �سطو.
وقال امل�رصف يف بيان ،انه” ن�رش يف بع�ض املواقع االخبارية مو�ضوع
بعنوان �سطو م�سلح لفرع امل�رصف العراقي للتجارة يف الكرادة –امل�سبح
و�سط بغداد”.
و�أ�شار اىل” اننا نود ان نحيطكم علم ًا ب�أن ال�صحة لالخبار املن�شورة”.
و�أ�ضاف” بدورنا نحر�ص ون�شدد على القنوات االعالمية توخي الدقة
وامل�صداقية يف ن�رش املعلومة والت�أكد او ًال من الق�سم املعني يف
امل�رصف”.

دعت وزارة الزراعة ،اىل تفعيل قوانني احلد من جتريف
الب�ساتني،من اج��ل املحافظة على قطاع النخيل يف
العراق.
وذكرت وزارة الزراعة يف بيان �أن”وزير الزراعة �صالح
احل�سني وجه بتفعيل قوانني احلد من جتريف الب�ساتني
معتربا ذلك مبثابة انذار نهائي لغر�ض احلد من جتريفها
وحتويلها اىل ارا�ضي �سكنية،وخارج ال�ضوابط القانونية
،ف�ضال عن اعتبار الب�ساتني املهملة العائدة اىل ا�صحاب
حق الت�رصف و امللك ال�رصف والتي مل يعتني بها
ا�صحابها حملولة و ت�سجل مملوكة للدولة”،م�ؤكدا �أن”
هذا االجراء يعد تبليغا ر�سميا للجميع دون احلاجة اىل
اجراءات اخرى داخل حدود امانة بغداد والبلديات او
خارجها”.
ومن جهته قال الناطق الر�سمي للوزارة حميد النايف
�أن” ه��ذا البيان ي�أتي ان�سجاما للربنامج احلكومي
ال�صالح كافة قطاعات الدولة وتفعيل القوانني ذات

بغداد – الجورنال

ت�سعى حكومة �إقليم كرد�ستان ،لزيادة انتاجها من النفط �إىل 500
�ألف برميل يوميا .فيما �أكد خبري نفطي �أن رفع االنتاج �سي�ساهم
برفد ميزانية العراق بـ  8مليار دوالر .وقال اخلبري النفطي الكردي،
خالد حيدر ،يف ت�رصيح �صحفي� ،إن "ت�صدير نفط كركوك �سيكون
بواقع  100الف برميل يف الوقت احلايل" .و�أ�ضاف� ،أنه "يف ال�سابق
كانت كركوك ت�صدر بحوايل � 400ألف برميل يوميا ،ولكن يجري
العمل االن بعد االتفاق بني احلكومة االحتادية وحكومة االقليم على
رفع �سقف االنتاج لي�صل بغ�ضون اال�شهر القليلة املقبلة �إىل 500
�ألف برميل يوميا" .وتابع حيدر� ،أن "�إعادة ت�صدير نفط كركوك
�سي�ضيف حوايل  8مليار دوالر خ�رسها العراق يف ال�سنة املا�ضية
نتيجة ايقاف ت�صدير النفط ،وه��ذا �سي�سهم بانتعا�ش االقت�صاد
العراقي وانتعا�ش اقت�صاد االقليم" .و�أ�شار اخلبري النفطي� ،إىل �أن
"االقليم �سي�ستفاد هو االخر من خالل ت�شغيل االيدي العاملة من
حمايات ومهند�سني وعمال يهتمون بخطوط نقل النفط عرب ميناء
جيهان املارة عرب ارا�ضي االقليم" من جانب اخر قال ع�ضو اللجنة
املالية يف جمل�س النواب عبد الهادي ال�سعداوي لو�سائل �إعالم
كردية ،ان اجتماع جلنتي احلكومة والربملان بح�ضور ف�ؤاد ح�سني
وزير املالية ناق�ش عددا من النقاط يف م�رشوع قانون املوازنة
والتي عليها �آراء خمتلفة ،اهمها نقل روات��ب ال�شهداء وال�سجناء
ال�سيا�سيني وم�سالة عقود وزارة الكهرباء وح�صة وزارة ال�صحة
واملالية والرتبية .وا�ضاف  ،ان م�سالة ح�صة الكرد يف املوازنة
العامة مل يتم ح�سمها بالكامل خالل االجتماع ،الن م�سالة النفط
مل يتم حلها حتى االن ،ف�ضال عن ت�صدير النفط من قبل اربيل وان
ح�صة اقليم كرد�ستان مازالت  %12يف املوازنة .وا�شار اىل انه "على
اقليم كرد�ستان االلتزام مب�سالة ت�صدير  250الف برميل نفط يوميا
وت�سليم ايراداته اىل �رشكة �سومو احلكومية ،م�ضيفا ان هذا كان احد
�رشوط احلكومة االحتادية لدفع م�ستحقات االقليم وان هذا ال�رشط
اي�ضا مل يتم ح�سمه ،وان اقليم كرد�ستان اذا مل يلتزم ب�رشوط بغداد
فانه لن يت�سلم م�ستحقاته املالية .وت�شري م�صادر اىل ان حكومة
كرد�ستان تعتزم ار�سال وفدا رفيعا اىل بغداد لغر�ض ال�ضغط على
احلكومة االحتادية لتنفيذ مطالبها يف موازنة عام .2019

العالقة،ومنها القطاع الزراعي ،الفتا �أن” الوزارة اعدت
برناجما طموحا من اجل اع��ادة ت�أهيل النخيل وفق
اال�س�س اجلديدة من خالل ا�ستخدام الف�سائل الن�سيجية
والية الري بالتنقيط �رشطا ملنح االجازة الي ب�ستان
جديد ،ف�ضال على ت�شجيع اال�ستثمار يف جمال ان�شاء
الب�ساتني اجلديدة ،والتي اثمرت نتائجها اىل زيادة
انتاج التمور”.
وم��ن جانب اخ��ر اعلنت وزارة ال��زراع��ة ،عن ح�صول
املوافقة مبنع ا�سترياد حم�صول الطماطم اعتبارا من
اليوم ،عازية ذلك اىل وفرة املنتج املحلي.
وقالت ال���وزارة يف بيان � ،إن��ه "ا�ستناد لل�صالحيات
املخولة لوزير الزراعة مبنع وفتح اال�سترياد يف �ضوء
وف��رة و�شحة املنتج الزراعي املحلي ووفقا ملا جاء
يف كتاب جمل�س ال��وزراء  /جلنة ال�ش�ؤون االقت�صادية
والذي ن�ص على منع دخول ال�سلع امل�شمولة باملنع وفق
الروزنامة الزراعية ،ح�صلت املوافقة على منع ا�سترياد
حم�صول الطماطة ومن جميع املنافذ احلدودية واعتبارا
من ."١٨/ ١١ /٢٠١٨

بوتين" :السيل التركي" سيحول أنقرة إلى
مركز إقليمي للغاز
اسطنبول  -الجورنال

�أعلن الرئي�س الرو�سي ،فالدميري بوتني� ،أن م�رشوع
�سيحول �أنقرة �إىل مركز لتخزين
الطاقة "ال�سيل الرتكي"
ّ
وت�صدير الغاز الرو�سي �إىل �أوروبا ،وينعك�س ذلك �إيجاب ًا
على املوقع اجليو�سيا�سي لرتكيا .جاء ذلك يف كلمة
م�شرتكة للرئي�س الرو�سي مع نظريه الرتكي ،رجب طيب
�أردوغ���ان ،خالل مرا�سم �إجن��از م ّد اجل��زء البحري من
"ال�سيل الرتكي" لنقل الغاز الرو�سي عرب البحر الأ�سود
�إىل تركيا ومنها �إىل �أوروبا ،التي جرت يف �إ�سطنبول..
وقال بوتني� :إنه "مت م ّد �أكرث من  1800كم من الأنابيب
التي مير عربها الغاز الرو�سي �إىل تركيا ،ويجعل منها
مركزاً للتخزين والت�صدير �إىل �أوروبا" ،م�شرياً �إىل �أن
ذلك "�سينعك�س على املوقع اجليو�سيا�سي لرتكيا".
و�أ�ضاف" :لقد جتاوزنا اجلزء ال�صعب من هذا امل�رشوع
الذي بد�أ يف عام  ،2016وبذلك ُيختتم العمل باجلزء
البحري العميق".
من جهته قال �أردوغان� :إن "العالقات الرتكية الرو�سية

بغداد  -اجلورنال :طالب وفد عراقي  ،تركيا بح�سم ملف املياه واطالق احل�ص�ص
املائية  .وذكر بيان ملكتب النائب الثاين لرئي�س ملجل�س النواب ب�شري احلداد،
ان “احلداد الذي ترا�س وفدا عراقيا طالب خالل اجتماعه يف مدينة هاليفاك�س
الكندية بالوفد الرتكي بح�سم ملف املياه واطالق احل�ص�ص املائية” .
وا�ضاف ان “هذه املطالب تاتي مبا ي�ؤمن حاجة العراق واحرتام �سيادته” .
وبرزت امل�شكلة املائية بني العراق وتركيا لأول مرة يف منت�صف ال�سبعينات من
القرن املا�ضي� ،أثر اجناز تركيا بناء �سد كيبان احد ال�سدود ال�ضخمة وتخزين
املياه فيه،وقد بلغ نق�ص املياه يف العراق حدا كبريا،ب�سبب العجز يف امليزان
املائي بني العر�ض املحدود والطلب املتزايد على املياه.

مي�سان  -اجلورنال :افاد م�صدر حملي مبحافظة مي�سان ،ان احلكومة املحلية يف
املحافظة ح�صلت على ا�شعار من وزارة املالية ب�رصف خم�ص�صاتها من ايرادات
املنافذ ل�سنة .2018
وقال امل�صدر ان "احلكومة املحلية ملحافظة مي�سان ح�صلت على ا�شعار من
وزارة املالية ب�شان �رصف خم�ص�صات  50باملئة من ايرادات منافذ املحافظة
احلدودية".
وتابع ان "هذه املخ�ص�صات هي فقط لعام  2018وتبد�أ من ال�شهر االول لعام
 2018حتى  9/30من العام ذاته".

كردستان تسعى لزيادة إنتاجها من النفط وتضع شروطا
على بغداد بشأن الموازنة

الزراعة تدعو الى تفعيل القوانين للحد من
تجريف البساتين
بغداد  -الجورنال

العراق

يطالب تركيا بحسم ملف المياه

المالية

تصرف مخصصات ميسان من
ايرادات المنافذ الحدودية

و�صلت �إىل نقطة متق ّدمة جداً ،وهذا ما نراه من خالل
هذا امل�رشوع" ،م�ؤكداً �أن م�رشوع "ال�سيل الرتكي" هو
تتويج للعالقات الثنائية ،وهو م�رشوع تاريخي �سيتم
االنتهاء منه يف .2019
و�أ�ضاف �أن امل�رشوع �سيغطّ ي احتياجات تركيا والدول
الأوروبية من الغاز الطبيعي ،حيث من املنتظر �أن ينقل
امل�رشوع  30مليار مرت مكعب من الغاز الرو�سي �سنوياً،
و�ست�ستفيد منها تركيا ودول �أوروبية.
كذلك �أع��رب �أردوغ���ان عن تطلّعه �إىل رف��ع التبادل
التجاري مع رو�سيا �إىل  100مليار دوالر ،م�شرياً �إىل
�أن "تركيا ا�ست�ضافت �أكرث من  5ماليني �سائح رو�سي
يف  ،2018ويف العام املقبل �سنحتفل بعام ثقايف مع
رو�سيا".
و"ال�سيل الرتكي" هو م�رشوع ملد �أنبوبني لنقل 15.75
مليار مرت مكعب من الغاز �سنوي ًا لكل منهما؛ من رو�سيا
�إىل تركيا ومنها �إىل �أوروبا عرب البحر الأ�سود ،على �أن
يغ ّذي الأنبوب الأول تركيا ،والثاين دول جنوب وجنوب
�رشقي �أوروبا.

