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العراق والكويت يتجهان نحو استثمار الحقول النفطية 
المشتركة

النفط  ح��ق��ول  مبلف  كبري  ت��ق��دم  يف 
هو  والكويت،  ال��ع��راق  بني  امل�شرتكة 
اأع��ل��ن  ع��ق��ود،  م��ن��ذ  ن��وع��ه  م��ن  الأول 
الغ�شبان،  ثامر  العراقي  النفط  وزير 
م�شت�شاراً  اختارا  والعراق  الكويت  اأن 
احلدود  على  النفطية  املناطق  لدرا�شة 
ال�شيا�شة  حتديد  و�شيتم  البلدين،  بني 
الإنتاجية بناء على الدرا�شة، فيما اأكد 
بالده  اأن  بغداد  يف  حكومي  م�شوؤول 
ب�شكل  امللف  ه��ذا  اإنهاء  على  عازمة 
اجلانب  من  نية مماثلة  وهناك  كامل، 

الكويتي.
العراقي يف ت�رصيح  النفط  وقال وزير 
اجتماع  هام�ش  على  لل�شحافيني 
العربية  الأق��ط��ار  منظمة  نفط  وزراء 
امل�شدرة للبرتول "اأوابك" يف الكويت، 
ب��درا���ش��ة  ���ش��ي��ق��وم  ال���ش��ت�����ش��اري  اإن 
بني  للحدود  املتاخمتني  املنطقتني 
العراق والكويت، و"بناء على معطيات 
اإنتاجية  �شيا�شة  �شتتخذ  ال��درا���ش��ة 
الوزير  يذكر  ومل  للطرفني".  جمزية 
ا�شم ال�رصكة ال�شت�شارية، لكنه اأكد اأنها 
تقوم  معروفة  عاملية  اأجنبية  "�رصكة 

بتنفيذ ال�شت�شارات".
ياأتي ذلك كاأول خطوة عملية يتخذها 
احلقول  مبلف  يتعلق  فيما  اجلانبان 
حقول  واأب��رزه��ا  امل�شرتكة،  النفطية 
والزبري  وال�شابرية  وبحرة  الر�شوتني 
ويقدر  والرميلة،  وجم��ن��ون  والقرنة 
باأكرث  احلقول  تلك  احتياطي  جمموع 
بح�شب  نفط  برميل  مليار   100 من 
يف  وم�شوؤولني  عراقيني  نفط  خ��راء 
خمزون  عن  عدا  اجلنوب،  نفط  �رصكة 
كبري من الغاز امل�شاحب للنفط والذي 
جمال  يف  ا�شتثماره  ال��ع��راق  يحاول 
الطاقة  وتوليد  املياه  حتلية  حمطات 

الكهربائية.
ويعود ملف احلقول امل�رصكة اإىل عقود 
طويلة وجرت بني البلدين عدة جولت 
اجل��دل  حت�شم  مل  واتفاقيات  حتكيم 
العراق  اتهام  ب�شبب  حولها،  احلا�شل 

يف  الأف��ق��ي  احلفر  باعتماد  للكويت 
اجلزء اخلا�ش بها من احلقول و�شحب 
وهو  العراقي  باجلانب  املوجود  النفط 

ما تنفيه الكويت.
وتوقفت جميع اأ�شكال املفاو�شات بني 
البلدين عقب الحتالل العراقي للكويت 
واندلع حرب اخلليج عام 1991، ومت 
املتحدة  الأمم  برعاية  احلدود  تر�شيم 
مبوافقة   1993 ع��ام  البلدين  ب��ني 
اجلانبني اآنذاك، اإل اأن ملف احلقول مل 
اأرا�شي  على  وقوعها  ب�شبب  حال  يجد 

كال الدولتني اجلارتني. 
"ل  ب��غ��داد:  يف  نفطي  م�شوؤول  وق��ال 
العاملي  ال�شت�شاري  ينتهي  اأن  نتوقع 
م���ن ال���درا����ش���ة اخل��ا���ش��ة ب��احل��ق��ول 
احلدودية خالل اأ�شهر، فالأمر قد يطول 
البدء  الأه���م ه��و  اأك��رث م��ن ذل��ك، لكن 
اأي�شا  كويتية  رغبة  وهناك  باحلل، 
امل�شرتكة  احلقول  ك��ون  امللف  لغلق 
معطلة واجلانبان يريدان الإنتاج، لكن 

الأمر بحاجة اإىل ت�شحيح قانوين".
ملف  "حل  العراقي  امل�شوؤول  واأ�شاف 
كونه  من  اأكرث  فني  امل�شرتكة  احلقول 
�شيا�شيا". ويوجد يف العراق 24 حقاًل 
واإي��ران  الكويت  مع  م�شرتكًا  نفطيًا 

و�شورية، منها 15 حقاًل غري م�شتغل.
ن��وع��ه ح��ول  اإع����الن م��ن  اأول  وك���ان 
يف  الكويت  العراق  بني  احلقول  ملف 
اأعلن  عندما   ،2010 �شبتمر/اأيلول 
اأحمد  اآن����ذاك  الكويتي  النفط  وزي���ر 
تقا�شم  حول  اأويل  اتفاق  عن  ال�شبح، 
اأن  اإل  امل�شرتكة،  النفطية  احل��ق��ول 
فعلية  اإج��راءات  اأي  يتبعه  الإع��الن مل 
دولة  اإعالن  قبل  امللف  حل  �شبيل  يف 
 ،2017 �شبتمر/اأيلول  يف  الكويت، 
باملوافقة  يق�شي  اأم��ريي��ًا  مر�شومًا 
النفط  وزارتي  بني  تفاهم  مذكرة  على 
ا�شتغالل  ب�شاأن  والعراقية  الكويتية 
امل�شرتكة،  النفطية  احلقول  وتطوير 
والعبديل يف  الرتقة  ت�شمل حقلي  التي 
العراقي  اجلانب  ومن  الكويت،  �شمال 
يف  و�شفوان  الرميلة  حقلي  تت�شمن 

جنوب العراق.

بغداد - الجورنال

يصرف وجبة جديدة من سلفة الـ 
10 ماليين للمتقاعدين

ومصر يبحثان زيادة حجم التبادل 
التجاري

يعتزم انشاء مصاف نفطية في عدد 
من الدول الكبرى

يزيد التخصيصات المالية المانة 
بغداد

الرافدين، �رصف وجبة جديدة من �شلف  اعلن م�رصف  بغداد - اجلورنال: 
 10 و   8 و  و5   3 مابني  ت��رتاوح  التي  والع�شكريني  املدنيني  املتقاعدين 

ماليني دينار عن طريق اأدوات الدفع اللكرتوين .
وذكر املكتب العالمي للم�رصف يف بيان، انه “مت �رصف دفعة جديدة من 

�شلف املتقاعدين املدنيني والع�شكريني لأكرث من 2837 متقاعد”.
املتقاعد  اب��الغ  طريق  عن  مت  ال�شلفة  تلك  “�رصف  ان  البيان  واأو���ش��ح 
ا�شتكمل  ان  بعد  وذل��ك  ال�شلفة  مبنحه  تخطره  ن�شية  ر�شالة  اإر�شاله  عر 
الدفع  اأدوات  طريق  عن  و�رصفها  اياها  ملنحه  القانونية  الإج��راءات  كافة 

اللكرتوين والتي متت تعبئة الر�شيد املايل اليها”.

بغداد - اجلورنال: قال وزير التجارة حممد ها�شم العاين، ان العراق حري�ش 
على زيادة حجم التبادل التجاري مع م�رص ملا متتلكه من �شناعات متطورة 

وخريات ومواد غذائية وزراعية كبرية دخلت ال�شوق العراقية
الذي طرحه رئي�ش  الرنامج احلكومي  العمل ح�شب  ان  العاين يف بيان،  واكد 
اىل  م�شريا   ، والعامل  العربية  الدول  جميع  على  النفتاح  اىل  الداعي  ال��وزراء 
املنافذ  يف  الج��راءات  توحيد  �رصورة  على  ي�شدد  اليوم  احلكومي  التوجه  ان 
احلدودية بني املركز والقليم ملنع التباين واللتبا�ش الذي يعاين منه بع�ش 
�شيذللها  ولكن  احلدودية  املنافذ  يف  العقبات  بع�ش  وجود  اىل  لفتا  التجار 

قريبا .

بغداد - اجلورنال: ك�شفت وزارة النفط عن تلقيها ع��رو�ش��ا م��ن �ش��رك��ات ع�امل�ي�ة 
العراقي، يف  ال�ن�ف�ط  ع�ل�ى  ب�الع�ت�م�اد  ال�ك�ب�رى  الدول  من  عدد  لبناء م�شاف يف 
الخرية.  مراحلها  اإىل  و�ش�ل�ت  ل�ل�ك�وي�ت  ال�غ�از  ت��ش�دي�ر  اتفاقية  اأن  اأكدت  حني 
امل��ه��ن��د�ش  ال�ن�ف�ط،  وزي���ر  ال��طاق��ة  ل���ش��وؤون  ال��وزراء  رئ�ي��ش  ن��ائ�ب  واأو�شح 
ث��ام��ر ال��غ���ش��ب��ان، ان ال���وزارة ت��ل��ق��ت م���وؤخ���را ع���رو�ش���ا م�ن �ش�����رك�����ات 
دول  ف��ي  م���ش��اف  ل�ب�ن�اء  النفطية  بال�شناعة  متخ�ش�شة  ر�ش��ي��ن��ة  ع���امل���ي���ة 
ك�ب�رى بالعتماد على النفوط العراقية، م�شرياً اإىل ان الفكرة مرحب بها لنها �شتوفر 
للعراق �شوقا ثابتة م�شتقرة جلزء من نفطه، ف�شال ع��ن ان ذل��ك ي�اأت�ي �ش�م�ن ت�وج�ه 

ال�وزارة للنهو�ش بواقع ال�شناعة النفطية وتوفري واردات ا�شافية ل��ل��ب��الد.

الول  النائب  الكعبي  كرمي  ح�شن  اعلن  اجلورنال:    - بغداد 
م�شاعفة  على  املالية  وزارة  مع  التفاق   ، النواب  جمل�ش  لرئي�ش 

التخ�شي�شات املالية بن�شبة زيادة فاقت 40 يف املئة .
وقال الكعبي خالل ترا�شه الجتماع الدوري للجنة املالية النيابية 
ديوان  يف  املتقدم  والكادر  علو�ش  ذكرى  بغداد   امني  بح�شور   ،
عن  امل�شوؤولة  الوحيدة  اجلهة  تعد  المانة  ان   ، بيان  يف  العا�شمة 
اغلب اخلدمات املقدمة للمواطنني ، ف�شال عن كونها معنية باإظهار 
العا�شمة مبظهر يليق با�شمها وتاريخها ، خا�شة وان الفرتة املقبلة 

�شت�شهد زيارات مل�شوؤولني دوليني بدرجة رفيعة “.

العراقالرافدين البرلمانالعراق

بيانات

اجتماع مرتقب الوبك لوقف انخفاض اسعار النفط
المالية النيابية تقدم 47 مالحظة عن موازنة

 العام المقبل

وزير التجارة: سنعتمد بصمة العين الصدار البطاقة التموينية الذكية

اإذا  اإن��ه  امل��زروع��ي،   �شهيل  الإم��ارات��ي  الطاقة  قال وزي��ر 
والبالغة  عليها  املتفق  النفط  اإنتاج  تخفي�شات  تكف  مل 
“اأوبك”  يف  املنتجون  �شيعقد  يوميا،  برميل  مليون   1.2
وخارجها اجتماعا ا�شتثنائيا و�شيفعلون ما هو �رصوري 

لتحقيق التوازن يف �شوق اخلام العام املقبل.
منظمة  اجتماع  خالل  �شحفي  موؤمتر  يف  الوزير  وذك��ر 
اأن  بالكويت  “اأوابك”  للبرتول  امل�شدرة  العربية  الأقطار 
الأول  كانون  دي�شمر/  اأوائ��ل  يف  املوقع  التفاق  متديد 
م�شكلة،  يكون  لن  النفط  اإنتاج  تخفي�شات  بخ�شو�ش 

و�شيفعل املنتجون ما تطلبه ال�شوق.
واأ�شاف: “ماذا لو يكون اخلف�ش مبليون ومئتني )برميل 
يوميا( غري كاف؟ اأقول لك اإذا مل تكن كافية �شوف جنتمع 

ونرى ما هو كاف ونقوم به.
الإن��ت��اج(  خف�ش  )خطة  ج��دا  مدرو�شة  “اخلطة  وت��اب��ع، 
لدينا  “اأوبك”  منظمة  يف  دائما  نحن  تعمل،  مل  اإذا  لكن 
ذلك  قبل  عقدنا  ا�شتثنائي،  لجتماع  الدعوة  على  القدرة 

اجتماعات ا�شتثنائية”.
اأ�شهر   6 ل�  التمديد  اإذا تطلب الأمر  اأنه  واأ�شاف املزروعي 

اأخرى ف�شيحدث ذلك دون اأي م�شكالت.

كانت “اأوبك” ومنتجون من خارجها بقيادة رو�شيا اتفقوا 
يف مطلع ال�شهر اجلاري على خف�ش الإنتاج بكميات تفوق 

توقعات ال�شوق.
لأدنى  اجلمعة  يوم  النفط  اأ�شعار  انخف�شت  ذل��ك،  ورغ��م 
فائ�ش  اأدى  2017، حيث  من  الثالث  الربع  منذ  م�شتوى 
املعرو�ش العاملي اإىل عزوف امل�شرتين قبل عطالت على 

مدى الأ�شبوعني املقبلني.
امل�شرتكة  املراقبة  جلنة  اجتماع  اإن  امل��زروع��ي  وق��ال 
نهاية فراير/  باكو  �شيعقد يف  “اأوبك” وامل�شتقلني  بني 
فيه  الذي يهدف  الوقت  اآذار، يف  بداية مار�ش/  اأو  �شباط 
املنتجون لإعادة ال�شوق اإىل التزان الذي كانت عليه يف 

�شيف 2018، بح�شب “رويرتز”.

اعلنت ع�شو يف اللجنة املالية النيابية �شهام 
47 مالحظة عن  املو�شوي، عن تقدمي جلنتها 

املوازنة الحتادية للعام 2019و.
ان  �شحفي،  ت�رصيح  يف  املو�شوي  وذك��رت 
والتباحثات  الجتماعات  من  جملة  "هنالك 
تقراأ  ان  بغد  امل��وازن��ة  اإق���رار  �شت�شبق  التي 
القراءة الثانية يف جل�شة الثنني املقبل والتي 
اإلق��رار  قبل  واملالحظات  للنقا�ش  �شتخ�شع 

الذي قد ي�شتغرق �شهرا او اكرث".
ول  بالبائ�شة   " املوزانة  املو�شوي  وو�شفت 
اأي تغيري عن �شابقاتها"، م�شرية  حتتوي على 
اىل ان " املالية النيابية قدمت للجنة الوزارية 
�شوى  تاأخذ  مل  الأخ��رية  ان  ال  مالحظة   47
الأقاليم  تنمية  يخ�ش  فيما  واحدة  مبالحظة 

وزيادتها اىل 2 ترليون".
ك��ام��ل  ع��ل��ى  ح�����ش��ل��وا  "الكرد  ان  وب��ي��ن��ت 
نتواقع  ول   ،2019 موازنة  يف  ا�شتحقاقتهم 
ان يكون تاأخري الإقرار من جانب الإقليم امنا 

جملة من الأمور الأخرى".
وك��ان جمل�ش ال��ن��واب ق��راأ ق��ان��ون امل��وازن��ة 
ال�رصوع  �شيتم  فيما  الوىل  ق��رات��ه  العامة 

بالقراءة الثانية يف جل�شة الثنني املقبل.
قانون  م�رصوع  من  املحدثة  الن�شخة  و�شجلت 
املوازنة املالية لعام 2019، فرقًا يف زيادة 
التخ�شي�شات املالية يف ن�شب املحافظات من 

املوازنة.

مت  التي  كركوك  حمافظة  التغيري  وا�شتثنى 
تقلي�ش موازنتها يف التحديث اجلديد.

ق��ان��ون  مل�����رصوع  الأوىل  الن�شخة  وق��دم��ت 
املوازنة يف 8 ت�رصين الأول املا�شي فيما مت 
الول  كانون   19 يف  املحدثة  الن�شخة  تقدمي 

اجلاري.

كما �شملت الزيادة حمافظات اقليم كرد�شتان.
التحديث  قبل  للموزنة  العام  املجموع  وكان 
 22 بعجز  دي��ن��ار  تريليون   128 م��ن  اأك��رث 
التحديث  بعد  املبلغ  وارتفع  دينار،  تريليون 
اىل 133 تريليون دينار، واأرتفع معها العجز 

اىل 27 تريليون دينار.

عزم  العاين  ها�شم  حممد  التجارة  وزي��ر  اعلن 
التي  الذكية  التموينية  البطاقة  ا�شدار  وزارته 
تعتمد على ب�شمة العني ل�شمان و�شول املواد 

التموينية اىل م�شتحقيها .
وقال العاين يف بيان للوزارة، ان هذا التوجيه 
والرنامج  احلكومة  توجيهات  م��ع  ين�شجم 
على  الق�شاء  اهدافه  بني  من  ال��ذي  احلكومي 

الف�شاد وماآرب املتالعبني بقوت ال�شعب.
لكل  ووا�شحة  كبرية  خطة  و�شع  اىل  وا�شار 

البطاقة  م��ف��ردات  فيها  تتابع  املحافظات 
حتى  للميناء  و�شولها  بداية  من  التموينية 
حر�ش  م��وؤك��دا   ، امل��واط��ن��ني  على  توزيعها 
الوزارة على توفري مواد البطاقة التموينية من 
اىل  و�شولها  و�شمان  العاملية  املنا�شئ  اجود 

امل�شتفيدين من نظام التموين .
برنامج  اطالق  عن  اعلن  التجارة  وزير  وكان 
الكرتوين للرقابة ال�شعبية ملتابعة عملية جتهيز 
مفردات البطاقة التموينية التي توزعها الوزارة 
على اكرث من 37 مليون مواطن عراقي م�شجلني 

�شمن نظام البطاقة املعمول به.

ال��وزارة  ب��ان  اعلن  ان  التجارة  لوزير  و�شبق 
و�شعت اليات عمل تاأخذ يف نظر العتبار توفري 
املفردات الغذائية كاملة وجتهيزها للمواطنني 
مناطق  جميع  يف  الغذائية  امل��واد  وك��الء  عر 
البالد بتوقيتات حمددة يعلمها املواطن وتعلن 

عر و�شائل العالم املختلفة.
واكد وزير التجارة حممد ها�شم العاين، يف وقت 
التبادل  العراق على زيادة حجم  �شابق حر�ش 
�شناعات  من  متتلكه  ملا  م�رص  مع  التجاري 
متطورة وخريات ومواد غذائية وزراعية كبرية 

دخلت ال�شوق العراقية.

بغداد - الجورنال
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بغداد - الجورنال
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14.4

7.3

توق��ع نائب مدير اإدارة التجارة اخلارجية ال�شينية �شونغ 
�شي��ان ماو، اأن تتج��اوز واردات ال�شني هذا العام م�شتوى 

تريليوين دولر، لت�شجل بذلك رقما قيا�شيا جديدا.
وج��اء ت�رصي��ح امل�ش��وؤول ال�شيني خالل اجتم��اع لبحث 
التج��ارة  وزارة  يف  موؤخ��را  عق��د  التجاري��ة  الق�شاي��ا 
اخلارجية ال�شينية، ونقلت وكالة "�شينخوا" عن امل�شوؤول 
اأن بك��ني �شتتبن��ى جمل��ة م��ن التداب��ري لزيادة ال��واردات 
الع��ام الق��ادم. واأظه��رت بيان��ات جمركي��ة اأن ال��واردات 
خ��الل الأ�شهر ال�11 الأوىل من العام اجلاري زادت بن�شبة 

اأ�شا�ش �شنوي. %14.6 على 

امل���رصي،  ال��وزراء  ملجل���ش  الر�شمي��ة  ال�شفح��ة  ن���رصت 
اإنفوجرافيك ع��ن ح�شاد وزارة الكهرب��اء والطاقة املتجددة 

خالل عام 2018.
وتن��اول الر�شم ن�شبة اإتاحة الكهرب��اء يف م�رص، والتي بلغت 
%100 جلمي��ع ال�شتخدام��ات باإجمايل ق��درات كهربائية 

.2018 8700 ميغاواط امل�شافة خالل عام 
بالإ�شاف��ة اإىل تنفي��ذ م�شاري��ع لرفع كفاءة �شب��كات توزيع 
الكهرباء بتكلفة 22.5 مليار جنيه، واإن�شاء 3 حمطات دورة 
مركب��ة عمالقة )بن��ي �شوي��ف، الرل�ش، العا�شم��ة اجلديدة( 
بتكلفة 6 مليارات يورو بالتعاون مع �رصكة �شيمن�ش لتوفري 

)14.4 األف ميغاواط(.

اعل��ن وزي��ر املالية ال�شع��ودي، حممد اجلدع��ان، يف بيان، 
اأن امليزاني��ة العام��ة للدول��ة لع��ام 2019 امل��ايل بحجم 
اإنف��اق ق��دره 1.106 ترلي��ون ري��ال )نح��و295  ملي��ار 
دولر( مبع��دل منو %7.3 عن املتوق��ع لعام 2018، كما 
يتوق��ع ارتفاع الإي��رادات بن�شب��ة %9.0 لت�شل اإىل 975 
ملي��ار ريال )260 مليار دولر تقريب��ا(، وبهذا يبلغ عجز 
امليزاني��ة املق��در لع��ام 2019 نح��و 131 ملي��ار ري��ال، 
)ح��وايل 35 ملي��ار دولر(، اأو ما يعادل %4.2 من الناجت 
املحل��ي الإجم��ايل، مقابل عجز متوقع بنح��و 136 مليار 
ري��ال )نح��و 36 ملي��ار دولر( يف الع��ام 2018 بن�شب��ة 

%4.6 من الناجت املحلي الإجمايل.

Tue.25 Dec. 2018 issue no 536
الثالثاء 25 كانون االول 2018 العدد 536


