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العراق يقايض ايران.. ديون الكهرباء مقابل 120 رحلة جوية اسبوعيا

مفاو�ضات  االيرانية،  الطريان  �رشكات  نقابة  بداأت 
مع احلكومة العراقية ل�ضد ديون الكهرباء التي بلغت 
زيادة  عرب  الديون  ت�ضديد  وجاء  دوالر،  مليار  نحو 
رحلة   90 من  العراق  اىل  ايران  من  الرحالت  زيادة 
ا�ضبوعيا اىل 120 رحلة.  واعلن امني نقابة �رشكات 
الطريان االيرانية مق�ضود ا�ضعدي �ضاماين، عن توجه 
مطار  اىل  االيرانية  الطريان  �رشكات  ديون  لت�ضديد 
اىل  العراق  ديون  مقاي�ضة  خالل  من  الدويل  النجف 

وزارة الطاقة االيرانية من جراء �رشاء الكهرباء.
وق�����ال ���ض��ام��اين يف ت�����رشي��ح ب��ح�����ض��ب وك��ال��ة 
مذكرة  اب��رم  اإيرانيا  وف��دا   " اإن   ، "مهر"االيرانية 
تفاهم جديدة مع اجلانب العراقي تن�ص على زيادة 
الرحالت من ايران اىل العراق من 90 رحلة ا�ضبوعيا 
اىل 120 رحلة "، موؤكدا " اأننا كنا ن�ضعى الأن تكون 
لكن  حم��دودة  غري  العراق  اىل  اي��ران  من  الرحالت 

اجلانب العراقي مل يوافق على ذلك".
احلركة  حول  اإتفاقية  عقد  "مت  اأنه  �ضاماين  واو�ضح 
اإتفاقيات  عدد  اىل  اإ�ضافة  والعراق  باإيران  اجلوية 
اإتفاقيات حول مو�ضوع  ثنائية اجلانب من �ضمنها 
التج�ض�ص واالإغاثة اجلوية "، الفتا اىل اأن " اجتماعا 
من املقرر اأن يعقد بعد ا�ضبوعنب من اأجل اعادة النظر 

يف بع�ص االمور".
وبح�ضب الوكالة فاإن "مطار النجف اجرى حمادثات 
مع البنك املركزي االيراين حيث تقرر اأن يتم ت�ضديد 
الديون من خالل املقاي�ضة بديون العراق اىل وزارة 

الطاقة االيرانية من جراء �رشاء الكهرباء".
االإيراين  الطاقة  نائب وزير  املا�ضي قال  ايلول  ويف 
تزويد  ا�ضتئناف  ب��دء  “مع  اإن��ه  حقي  ر�ضا  حممود 
العراق ودول اأخرى جماورة بالكهرباء، بداأت وزارة 
الكهرباء االإيرانية مبفاو�ضات مع نظريتها العراقية 
على  املرتاكمة  الديون  من  دوالر  مليار  مبلغ  ل�ضد 
اإيران”، ح�ضب ما  العراق جراء ا�ضترياد الكهرباء من 
اأفادت وكالة اأنباء الطلبة “اإي�ضنا” االإيرانية. واأ�ضاف 
حقي فام: “دعونا وزير الطاقة العراقي للمجيء اإىل 
اإيران وموا�ضلة املفاو�ضات، ب�ضاأن اآلية �ضداد الديون 

املرتاكمة على احلكومة العراقية”.

واأ�ضار اإىل اأن “قطع الكهرباء عن العراق خالل ف�ضل 
ال�ضيف جاء جراء عدم قدرة وزارة الطاقة االإيرانية 
ال�21  ويف  االإيرانية”.  للمدن  الكهرباء  تاأمني  على 
الطاقة  وزارة  اأعلنت  املا�ضي،  اأغ�ضط�ص  اآب/  من 
اأخرى  ودول  العراق  تزويد  ا�ضتئناف  عن  االإيرانية، 

“اال�ضتئناف جاء  اأن  اإىل  م�ضرًيا  بالكهرباء،  جماورة 
منذ 10 اأيام، وبعد تراجع حجم اال�ضتهالك املحلي”. 
احلكومة  اأعلنت  املا�ضي،  متوز  يوليو/  مطلع  ويف 
الكهربائية  بالطاقة  العراق  اإم��داد  وقف  االإيرانية 
بذريعة ارتفاع اال�ضتهالك املحلي يف ال�ضيف، ف�ضاًل 

عن عدم �ضداد فواتري وارتفاع اال�ضتهالك املحلي يف 
ال�ضيف.

وكان العراق ي�ضرتي نحو 1000 ميغاواط من اإيران، 
بالب�رشة ورابع  �ضمااًل وثالث  عرب خطني يف دياىل 

يف مدينة العمارة جنوًبا.

بغداد – الجورنال

نائبة: حصة المحافظة من الموازنة ال 
تكفي العمار قرى أو ناحية

مؤسس "أمازون" وكالة الطاقة الدولية : الطلب على النفط سيواصل النمو 
يخسر  19 مليار دوالر 

الرافدين يعتمد آلية جديدة في توزيع 
رواتب المتقاعدين

 ، ب�ضيم  ب�ضمة  نينوى  حمافظة  عن  النائبة  اعتربت 
 2019 موازنة  من  املحافظة  ح�ضة  اأن  االأربعاء، 
اأو  القرى  من  عدد  الإعمار  تكفي  وال  جدا"  "قليلة 
بيان،  يف  ب�ضيم  وقالت   . املحافظة  داخ��ل  ناحية 
 2019 عام  موازنة  من  نينوى  حمافظ  "ح�ضة  اإن 
"هذا  اأن  اإىل  م�ضرية  دينار"،  مليار   143 تبلغ 
املحافظة  حتتاجه  مبا  مقارنة  ج��دا  قليل  املبلغ 
�ضحايا  وتعوي�ص  التحتية  للبنى  اعمار  اعادة  من 
اكرث  "من  املحافظة  ان  واأ���ض��اف��ت  االرهاب".  
�ضهدت  والتي  االره���اب  بفعل  ���رشرا  املحافظات 
منظومة  عن  ناهيك  التحتية  البنى  يف  كبريا  دمارا 
العاطلني  �رشائح  معدالت  وارتفاع  املهرتئة  الطرق 
اىل  والتي هي بحاجة  وااليتام  واالرامل  العمل  عن 
عناية خا�ضة والتفاتة حكومية جادة ".  وبينت ان 
 2019 "املبالغ املخ�ض�ضة اىل نينوى يف املوازنة 
التكفي تنفيذ م�ضاريع ا�ضرتاتيجية يف املحافظة بل 

ال تكفي حتى لتاأهيل امل�ضاريع املدمرة"، داعية اإىل 
جهته  من    ." املالية  التخ�ضي�ضات  زيادة  �رشورة 
النائب عن حتالف "البناء" من�ضور البعيجي قال ان 
العام  موازنة  على  ي�ضوتوا  لن  بابل  حمافظة  نواب 
ويخ�ض�ص  حمافظتهم  فيها  تن�ضف  مل  اذا  املقبل 
لها مبالغ مالية من اجل النهو�ص بواقعها املرتدي 
اع��وام.  منذ  للمحافظة  احلكومي  االه��م��ال  نتيجة 
موازنة  ت�ضهد  مل  "اذا  بيان  يف  البعيجي  وا�ضاف 
ملحافظة  مالية  مبالغ  تخ�ضي�ص  املقبل  ال��ع��ام 
بابل تختلف عن موازنة العام احلايل �ضنقف بوجه 
متريرها ولن ن�ضمح به باعتبارنا ممثلني عن اهايل 
بابل ونطالب بحقوقهم املهم�ضة منذ اعوام من قبل 
بابل  حمافظة  تن�ضف  مل  التي  االحتادية  احلكومة 
يومنا هذا" واأ�ضارت  البائد واىل  النظام  �ضقوط  منذ 
اأن  اإىل  العراق،  يف  ال��وزراء  ملجل�ص  العامة  االأمانة 
احلكومة وافقت على م�رشوع قانون املوازنة العامة 
االحتادية للبالد لل�ضنة املالية 2019، واأحالته اإىل 

جمل�ص النواب.

الدولية  الطاقة  لوكالة  التنفيذي  املدير  اأك��د 
النفط  على  العاملي  الطلب  ان  ب��ريول،  ف��احت 
ال�ضيارات  زيادة  ظل  يف  حتى  النمو  �ضيوا�ضل 
الكهربائية اإذ اإن هذا اأمر تهيمن عليه قطاعات 
قطاعات  بني  من  والطريان  البرتوكيماويات 
للطاقة يف  موؤمتر  ب��ريول خالل  وق��ال  اأخ��رى. 
امل�ضال  الطبيعي  الغاز  جتارة  اأن:   ، �ضنغافورة 
مكعب  م��رت  مليار   500 تتجاوز  ق��د  عامليا 

يف  الثلث  مبقدار  لتنمو   2023 بحلول  يوميا 
ال�ضنوات اخلم�ص املقبلة، م�ضريا اإىل اأن ، اأ�ضعار 
النفط املرتفعة ت�رش امل�ضتهلكني وقد يكون لها 

تداعيات عك�ضية على املنتجني".
م��ي��زان  يف  ان"العجز  اىل  ب����ريول  وا����ض���ار 
املعامالت اجلارية لكثري من الدول تاأثر ب�ضبب 

ارتفاع اأ�ضعار النفط".
منو  على  ي�ضغطان  عامالن  "هناك  واأ�ضاف 
الطلب العاملي على النفط اإىل اجلانب النزويل. 
اأحدهما هو ارتفاع اأ�ضعار النفط، ويف العديد من 

الدول يرتبط هذا مبا�رشة باأ�ضعار امل�ضتهلكني. 
االقت�ضادي  النمو  زخ��م  تباطوؤ ِ ه��و  وال��ث��اين 
على  العاملي  الطلب  اأن  اإىل  واأ�ضار  العاملي". 
زي��ادة  ظ��ل  يف  حتى  النمو  �ضيوا�ضل  النفط 
ال�ضيارات الكهربائية اإذ اإن هذا اأمر تهيمن عليه 
بني  من  والطريان  البرتوكيماويات  قطاعات 
قطاعات اأخرى. وذكر اأن جتارة الغاز الطبيعي 
مرت  مليار   500 تتجاوز  قد  عامليا  امل�ضال 
مكعب يوميا بحلول 2023 لتنمو مبقدار الثلث 

يف ال�ضنوات اخلم�ص املقبلة.

هبوط  للمليارديرات  “بلومبريغ”  موؤ�رش  اأعلن 
بيزو�ص،  جيف  “اأمازون”  �رشكة  موؤ�ض�ص  ث��روة 
 19 من  اأكرث  فقد  حيث  �رشكته،  �ضهم  تراجع  بعد 
�ضهم  انخف�ص  التعامالت  وخ��الل  دوالر.  مليار 
اجلمعة  تراجع  بعدما   ،6.3% بن�ضبة  “اأمازون” 
بيزو�ص  ثروة  وهبطت   ،7.8% بن�ضبة  املا�ضية 
مطلع  �ضجلتها  دوالر  مليار   167.7 من  بذلك 

ال�ضهر املا�ضي، اإىل 128.1 مليار دوالر.

اأع��ل��ن م�����رشف ال��راف��دي��ن، ع��ن اإع��ت��م��اد اآل��ي��ة 
الكرتونية جديدة ملعاجلة م�ضكلة املتقاعدين من 
التظهر  الذين  من  االلكرتونية  البطاقات  حملة 
ب�ضمات اإبهامهم خالل ت�ضلم رواتبهم التقاعدية. 
ان  بيان،  يف  للم�رشف  االعالمي  املكتب  وقال 
رواتبهم  يت�ضلمون  املتقاعدين  بع�ص  "هناك 

تت�ضلم  التي  ال�رشيحة  ام��ا  ي��دوي��ا  التقاعدية 
رواتبها عرب البطاقات االلكرتونية وتعذر عليها 
الب�ضمة  ب�ضبب عدم ظهور  رواتبهم  ت�ضلم  موؤخرا 
فبامكانهم ا�ضدار البطاقات احلديثة التي تعتمد 
على خا�ضية ب�ضمة العني والرقم ال�رشي ا�ضافة 
اىل خدمة ب�ضمة االإبهام". واأ�ضار اىل ان "االإجراء 
اأف�ضل  وت��ق��دمي  ال�رشيحة  ه��ذه  خل��دم��ة  ي��اأت��ي 

اخلدمات للزبائن".

بغداد -  الجورنال

بغداد -  متابعة

بغداد - الجورنال

تعزيه بذكرى اربعينية اإلمام الحس���ين عليه السالم نعزي النبي الخاتم 
األعظم االقدس األنوار صلى هللا عليه وآله وسلم ونعزي الوصي األمين 
والزهراء البتول واالئمة األطهار المعصومين عليهم الصالة والسالم 
والتكريم بحلول اربعينية اإلمام الحسين عليه السالم وأهل بيته الطاهرين 
 وأصحاب���ه المخلصي���ن الذين استش���هدوا ف���ي فاجعة الط���ف المروعة
كم���ا نع���زي مراجعن���ا العظ���ام واالم���ة االس���المية وجمي���ع المؤمنين. 

والسائرون إلى كربالء ومن خدمهم أثناء مسيرتهم المليونيه

 المهندس علي زيدان خلف
معاون مدير عام..معاونية السمنت الشمالية

تعزيه


