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العراق واالردن.. اتفاقات لتعزيز التعاون 
االقتصادي المشترك

بغداد – اجلورنال
اعلن رئي�س الوزراء الأردين عمر الرزاز، اأن اململكة 
بالن�سبة  الر�سوم  على  كبري  تخفي�س  منح  قررت 

للواردات العراقية عرب ميناء العقبة.
الرزاز،  اأعلن  الأردنية،  "الغد"  �سحيفة  وبح�سب 
العراقي، عادل عبد املهدي،  لقاء مع نظريه  عب 
الر�سوم  على   %75 بن�سبة  "خ�سما  بغداد،   يف 
للب�سائع املتوجهة اإىل العراق عرب ميناء العقبة".
وتابعت ال�سحيفة، "اأكد الرزاز وعبد املهدي على 
اإقامة منطقة �سناعية م�سرتكة مب�ساحة 24 كم 
التاأكيد  "مت  كما  البلدين"،  يف  ال�سناعات  تخدم 
لي�سل  العراقي  النفط  اأنبوب  مد  ا�ستمرار  على 

الأرا�سي الأردنية".
"توجيهات  اإىل  ال�سحيفة،  بح�سب  الرزاز،  واأ�سار 
م�رصاعيها  على  الأْردن  اأب��واب  نفتح  باأن  امللك 

بكل املجالت خلدمة العراق".
يف �سياق اآخر، دعا القائم بالأعمال يف ال�سفارة 
اأمين  ع��ّم��ان،  الأردن��ي��ة  العا�سمة  يف  ال�سورية 
علو�س، لإكمال الأردن طاقم �سفارته يف العا�سة 

ال�سورية دم�سق.
اأن  "نتمنى  �سحفي،  ت�رصيح  يف  علو�س  وق��ال 
يف  موجودة  �سوريا  يف  الأردنية  ال�سفارة  تكون 
الآن املوظفون املوجودون  كامل طاقمها، حتى 
موظفون  �سوريا(  يف  الأردن��ي��ة  ال�سفارة  )يف 
اأثناء  دبلوما�سي  لقب  اإع��ط��اوؤه��م  مت  اإداري���ون 

العمل".   
عمر  ال��وزراء  رئي�س  برئا�سة  اردنيا  وف��دا  وك��ان 
الرزاز و�سل م�ساء اول ام�س اجلمعة اىل بغداد يف 
زيارة ر�سمية وكان يف ا�ستقباله وزير ال�سناعة 
القت�سادية �سالح  لل�سوؤون  الوزراء  رئي�س  نائب 

احل�سني. 
القت�سادي  التعاون  اقت�ساديون  خ��رباء  وع��د 
يخدم  لونه  بالبناء  والردن  العرق  بني  اجلديد 

اقت�ساد البلدين املجاورين. 
من  ع��دد  على  اتفقا  قد  والردن  العرق  وك��ان 
الليات لتعزيز التعاون القت�سادي بني البلدين 
وحتفيز  البينية  التجارة  جم��الت  يف  وخا�سة 
القطاع اخلا�س على اقامة امل�ساريع ال�ستثمارية 
يخدم  مبا  بينهما  ال��ربي  النقل  حركة  وت�سهيل 

امل�سالح امل�سرتكة.

بغداد - الجورنال

واالردن يبرمان مذكرة تفاهم 
لتبادل الطاقة الكهربائية

يبحث مع الصين انشاء خط سككي 
بين كربالء والنجف

تكشف عن زيادة الموازنة 
االستثمارية الى ترليوني دينار

تنفي إستقطاع رواتب المتقاعدين 
في 2019

بغ��داد - اجلورن��ال: اب��رم الع��راق اتفاقي��ة مذك��رة تفاه��م م��ع الردن 
لتب��ادل الطاقة الكهربائية. وذكر بيان لوزارة الكهرباء، انه على هام�س 
الزيارة الر�س��مية لرئي�س الوزراء الردين عمر ال��رزاز، والوفد املرافق له، 
اىل العراق، وبح�س��ور رئي�س الوزراء العراق��ي عادل عبد املهدي، مت اول 
ام���س ال�س��بت املوافق 2٩ /١2/ 2٠١٨، اإبرام مذك��رة تفاهم بني وزارة 
الكهرباء العراقي��ة متمثله بالوزير لوؤي اخلطيب، ووزارة الطاقة والرثوة 
املعدني��ة الردني��ة متمثل��ة بالوزي��رة املهند�س��ة هالة زوات��ي، لتبادل 
الطاقة الكهربائية ب��ني منظومة الكهرباء العراقية والردنية، من خالل 

الربط املبا�رصة، وت�رصيع الإجراءات الالزمة بهذا ال�ساأن.

ممثل  مع   ، العراقية  احلديد  لل�سكك  العامة  ال�رصكة  اجلورنال:بحثت   – بغداد 
غرفة التجارة ال�سينية والوفد املرافق له من ال�رصكات املن�سوية معهم ان�ساء 

خط �سككي يربط حمافظة كربالء مبحافظة النجف.
وقال مدير عام ال�رصكة املهند�س �سالم جرب �سلوم يف بيان، انه مت تقدمي �رصح 
يف  بالنهو�س  والرغبة  لل�رصكة  امل�ستقبلية  وامل�ساريع  اخلطط  اهم  عن  موجز 

تطويرها وامل�ساريع ذات اجلدوى القت�سادية يف نقل الب�سائع وامل�سافرين .
واأ�ساف �سلوم "مت التداول مبو�سوع الربط ال�سككي للقطار املعلق بني كربالء 
للمدينتني  الوافدين  الزائرين  لنقل  ال�ستثمار  خالل  من  والنجف  املقد�سة 

املقد�ستني" .

البجاري، عن  زهرة  الب�رصة  النائبة عن حمافظة  ك�سفت    : – اجلورنال  بغداد 
زيادة املوازنة ال�ستثمارية من ترليون اىل ترليوين دينار، م�سرية اإىل اأن موازنة 
ت�رصيح  يف  البجاري  وقالت  للنفط.  املنتجة  املحافظات  تن�سف  مل   2٠١٩
يف  ترليون   2 اإىل  ترليون   ١ من  ازدادت  ال�ستثمارية  “املوازنة  اإن  �سحفي، 
موازنة 2٠١٩ وهذه الزيادة �سيتم توزيعها على جميع املحافظات وفق الن�سب 

ال�سكانية”.
للنفط  املنتجة  للمحافظات  ان�ساف  فيها  لي�ست  “موازنة 2٠١٩  اأن  واأ�سافت، 
كمحافظة الب�رصة”، مبينة اأن “ا�ستحقاق الب�رصة ل يختلف كثريا عن ا�ستحقاق 

املحافظات الأخرى التي لي�ست لديها موارد نفطية”.

بغداد - اجلورنال:نفت هياأة التقاعد العامة، ما تتداوله مواقع التوا�سل 
الأجتماعي من اأخبار غري �سحيحة عن وجود اإ�ستقطاعات يف رواتب 

املتقاعدين وتداول اأحاديث عن قانون التاأمينات الأجتماعية.
واأعلنت الهياأة يف بيان "نود التنويه جلميع املتقاعدين عدم الإن�سات 
لهذِه الأ�ساعات لأن الهدف منها عرقلة م�سرية النجاحات املتحققة يف 

كافة املجالت واأرباك املواطنني".
ونقل البيان عن رئي�س هياأة التقاعد اأحمد عبد اجلليل ال�ساعدي تاأكيد 
واإن   2٠١٩ موازنة  يف  وكذلك  حاليًا  اإ�ستقطاع  اأي  وجود  ب�"عدم  ه 

الهياأة م�ستمرة ب�رصف الرواتب التقاعدية ب�سكل منتظم".

نائبةالعراق التقاعد:العراق

بيانات

باالرقام.. العراق يحقق طفرة في انتاج الغاز المصاحب للنفط
النفط تنفي وجود بنزين ملوث

 في بغداد

األردن يمنح تخفيضا بنسبة 75% على البضائع المصدرة للعراق عبر العقبة

خالل  امل�ساحب  الغاز  انتاج  ان  النفط،  وزارة  اأعلنت 
مكعب  قدم   3009 بلغ  املا�سي  الثاين  ت�رصين  �سهر 

قيا�سي “مقمق” يف اليوم .
موقعها  على  ن�رصت  لها  اح�سائية  يف  الوزارة  وقالت 
الر�سمي ، اإن “انتاج الغاز امل�ساحب من قبل ال�رصكات 
النفطية يف عموم العراق ل�سهر ت�رصين الثاين املا�سي 
بلغ  “املحروق  ان  مبينة  باليوم”،  مقمق   3009 بلغ 

1885 مقمق باليوم”.
ال�سمال  نفط  �رصكة  “انتاج  ان  ال���وزارة  واأ���س��اف��ت 
باليوم  مقمق   401 بلغ  امل�ساحب  الغاز  من  والو�سط 
حني  يف  باليوم،  مقمق   109 بلغ  منه  وامل��ح��روق 
قار  وذي  الب�رصة  نفط  من  امل�ساحب  الغاز  انتاج  ان 
 1676 2608 مقمق باليوم واملحروق  بلغ  ومي�سان 
النفط  لوزارة  الأولية  التقديرات  باليوم”.وتفيد  مقمق 
باأن العراق ميتلك احتياطيًا يقدر بنحو 132 تريليون 
الغاز  % من   70 اأن نحو  الغاز، حيث  قدم مكعب من 
النفط ملعاجلته،  العراقي هو غاز م�ساحب ل�ستخراج 
العامل  دول  بني  ع�رص  احلادية  املرتبة  العراق  ويحل 
الغنية بالغاز الطبيعي بعد كل من رو�سيا واإيران وقطر 

وفنزويال  ونيجريا  واأمريكا  والإم���ارات  وال�سعودية 
واجلزائر.

للعراق  النفطي  النتاج  ان  النفط،  وزارة  اعلنت  كما 
و455  مليون   4 بلغت  املا�سي  الثاين  ت�رصين  ل�سهر 
الف برميل يوميا، م�سرية اىل ان معدل ت�سدير القليم 

يبلغ 432 الف برميل يوميا .
ون�رصت الوزارة على موقعها الر�سمي اح�سائية ب�سان 
واطلعت  العراق  يف  النفطية  لل�رصكات  الكلي  النتاج 
“النفط  ان  اىل  ا�سارت  والتي  نيوز،  ال�سومرية  عليها، 
املنتج بلغ 4 مليون و455 الف برميل يوميا يف حني 

بلغت ال�سادارات 3 مليون و377 الف برميل يوميا”.
 432 “معدل ت�سدير القليم بلغ  ان  الوزارة  وا�سافت 
واملحملة  اخلزان  قيا�سات  مبوجب  يوميا  برميل  الف 
النفط”،  ت�سويق  �رصكة  من  امل��زودة   ” الناقلة  على 
مبينا ان “معدل التحميل من حمطة القيارة اىل املنفذ 

اجلنوبي ) خور الزبري ” بلغ 5 الف برمي يوميا”.
واعلنت وزارة النفط يف وقت �سابق عن جمموع الكميات 
امل�سدرة من النفط اخلام ل�سهر ت�رصين الثاين املا�سي 
من احلقول النفطية يف و�سط وجنوب العراقوالتي بلغت 
100 مليون و895 الف و342 برميال، باإيرادات بلغت 

6 مليارات و175 مليونا و617 الف دولر.

البنزين  جودة  على  حر�سها  النفط،  وزارة  كدت 
جمل�س  اع�ساء  احد  بهد  ما�رصح  نافية  املنتج، 
العا�سمة  اىل  ملوث"  "بنزين  بدخول  النواب 
بغداد، فيما اأو�سحت ان الآلية املتبعة يف عملية 
فح�س  على  تعتمد  "البنزين"  �سحنات  تفريغ 

املنتج الوارد قبل تفريغه يف امل�ستودعات.
وقالت الوزارة يف بيان لها ، اإن "انتاج وتوزيع 
املوا�سفات  اأدق  وفق  تتم  النفطية  امل�ستقات 
القيا�سية العراقية والعاملية، والإرتقاء مب�ستوى 
دون  ولت�سمح  للمواطنني،  املقدمة  اخلدمات 
ذل���ك، ���س��واء ك��ان ذل��ك م��ن خ��الل املنتج من 
امل�سايف الوطنية اأو الأ�ستثمارية او امل�ستوردة".
من  امل��ن��ت��وج  "حركة  ان  ال����وزارة  وا���س��اف��ت 
امل�سايف اىل امل�ستودعات ومن ثم اىل حمطات 
واملتابعة  للرقابة  خا�سعة  هي  الوقود  تعبئة 
املفت�س  مكتب  ومنها  املعنية،  اجلهات  قبل  من 
العام وهيئة التفتي�س يف �رصكة توزيع املنتجات 
انها  مبينة  وغريها"،  الطاقة  و�رصطة  النفطية 
اأوجت��اوزات  خمالفات  اأية  جتاه  تت�ساهل  "لن 
او هناك من قبل بع�س �سعاف  قد حت�سل هنا 

النفو�س" .
ون��ق��ل ال��ب��ي��ان ع��ن م��دي��ر ع��ام ���رصك��ة خطوط 
النابيب داود �سامل يف تعقيبه على ت�رصيحات 
دخول  عن   " قائال  النواب،  جمل�س  اأع�ساء  اأحد 
بنزين ملوث اىل بغداد " قادمة من م�سفى "كار" 
للم�ستودعات  لت�سمح  "ال�رصكة  ان  اربيل،  يف 

بغداد"الكرخ-الر�سافة"  يف  الرئي�سية  النفطية 
حتميل  او  بتفريغ  الخ��رى  املحافظات  يف  اأو 
النفطية  املنتجات  اأو  البنزيًن  مبادة  ال�ساحنات 
القيا�سية  للموا�سفات  مطابقة  غري  األخ���رى 
يف  املتبعة  "الآلية  اأن  واو���س��ح  العراقية". 
من  ال��واردة  "البنزين"  �سحنات  تفريغ  عملية 
بغداد،  يف  النفط  م�ستودعات  "كار" يف  م�سفى 
تفريغه  قبل  ال��وارد  املنتج  فح�س  على  تعتمد 

"البنزين"  يكون  واأن  ال�رصكة  م�ستودعات  يف 
ذلك  وبخالف   "٨5" عن  ليقل  اأوكتاين  بعدد 
واأبالغ  خا�سة،  خزانات  يف  املنتوج  عزل  يتم 
الج��راءات  لتخاذ  ال��وزارة  يف  املعنية  اجلهات 
املتبعة وفق العقد مع اجلهة املجهزة، وهذا مامت 
تنقل  كانت  حو�سية   "١١" بخ�سو�س  اأتخاذه 
البنزين من امل�سفى املذكور لغر�س تفريغه يف 

امل�ستودع ".

اململكة  اأن  ال���رزاز،  عمر  الأردين  ال���وزراء  رئي�س  اعلن 
قررت منح تخفي�س كبري على الر�سوم بالن�سبة للواردات 
"الغد"  �سحيفة  وبح�سب  العقبة.  ميناء  عرب  العراقية 
العراقي،  نظريه  مع  لقاء  عب  ال���رزاز،  اأعلن  الأردن��ي��ة، 
 %  75 بن�سبة  "خ�سما  بغداد،   يف  املهدي،  عبد  عادل 
ميناء  عرب  العراق  اإىل  املتوجهة  للب�سائع  الر�سوم  على 
العقبة". وتابعت ال�سحيفة، "اأكد الرزاز وعبد املهدي على 
تخدم  كم   24 مب�ساحة  م�سرتكة  �سناعية  منطقة  اإقامة 
ال�سناعات يف البلدين"، كما "مت التاأكيد على ا�ستمرار مد 

اأنبوب النفط العراقي لي�سل الأرا�سي الأردنية".
امللك  "توجيهات  اإىل  ال�سحيفة،  بح�سب  ال��رزاز،  واأ�سار 
الأْردن على م�رصاعيها بكل املجالت  اأبواب  باأن نفتح 
بالأعمال  القائم  دعا  اآخ��ر،  �سياق  يف  العراق".  خلدمة 
عّمان،  الأردن��ي��ة  العا�سمة  يف  ال�سورية  ال�سفارة  يف 
العا�سة  يف  �سفارته  طاقم  الأردن  لإكمال  علو�س،  اأمين 
�سحفي،  ت�رصيح  يف  علو�س  وق��ال  دم�سق.  ال�سورية 
�سوريا موجودة  الأردنية يف  ال�سفارة  تكون  اأن  "نتمنى 
املوجودون  املوظفون  الآن  حتى  طاقمها،  كامل  يف 
مت  اإداريون  موظفون  �سوريا(  يف  الأردنية  ال�سفارة  )يف 
وفدا  وكان  العمل".     اأثناء  دبلوما�سي  لقب  اإعطاوؤهم 

م�ساء  و�سل  ال��رزاز  عمر  ال��وزراء  رئي�س  برئا�سة  اردنيا 
ام�س اجلمعة اىل بغداد يف زيارة ر�سمية وكان يف  اول 
لل�سوؤون  ال��وزراء  رئي�س  نائب  ال�سناعة  وزير  ا�ستقباله 
اقت�ساديون  خرباء  وعد  احل�سني.   �سالح  القت�سادية 
التعاون القت�سادي اجلديد بني العرق والردن بالبناء 
العرق  وكان  املجاورين.   البلدين  اقت�ساد  يخدم  لونه 
التعاون  لتعزيز  الليات  اتفقا على عدد من  قد  والردن 
التجارة  جمالت  يف  وخا�سة  البلدين  بني  القت�سادي 
امل�ساريع  اقامة  على  اخلا�س  القطاع  وحتفيز  البينية 
مبا  بينهما  ال��ربي  النقل  حركة  وت�سهيل  ال�ستثمارية 

يخدم امل�سالح امل�سرتكة.
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 1.18

62.4

%4

قفزت اأ�س��عار النفط اخلام مرتفعة ح��وايل ثالثة يف املئة 
لتعو���س ج��زءا من خ�س��ائرها يف اجلل�س��ة ال�س��ابقة، غري 
اأن منو املخزونات الأمريكية وا�س��تمرار املخاوف ب�س��اأن 

القت�ساد العاملي اأبقت الأ�سواق حتت �سغط.
و�سعد خام القيا�س العاملي مزيج برنت يف العقود الآجلة 
دولر   53.34 ليبل��غ  دولر،   1.18 اأو  باملئ��ة،   2.26
للربميل ال�س��اعة 0219 بتوقيت جرينت���س، بعدما ارتفع 
يف وقت �س��ابق مبا ي�س��ل اإىل 3.1 يف املئة. وهبط برنت 
يف العق��ود الآجل��ة 4.24 باملئ��ة، اأو 2.31 دولر، ليبلغ 

عند الت�سوية يوم اخلمي�س 52.16 دولر للربميل.

اأظه��رت بيانات من �س��ندوق النقد الدويل اأن ح�س��ة الدولر 
الأمريك��ي يف الحتياطي��ات العاملي��ة للعم��الت هبطت يف 
الربع الثالث من 2018 اإىل اأدنى م�ستوى يف نحو 5 �سنوات، 

بينما زادت ح�سة اليورو.
وذكر ال�سندوق اأن ح�سة العملة الأمريكية يف الحتياطيات 
العاملي��ة م��ن النق��د الأجنب��ي يف الرب��ع الثال��ث م��ن العام 
اجلاري بلغ��ت 61.94 % من جمم��ل الحتياطيات، مقابل 

% يف الربع الثاين.  62.4
ووفق��ا لبيان��ات ال�س��ندوق ف��اإن ح�س��ة ال��دولر الأمريكي 
يف الحتياطي��ات هبط��ت اإىل اأدنى م�س��توى منذ اأن �س��جلت 

.2013 %61.27 يف الربع الرابع من 

يتوق��ع البن��ك املرك��زي الرو�س��ي تراج��ع معدلت 
الت�س��خم يف البالد اإىل امل�س��توى امل�س��تهدف عند 
2020، بعد ارتفاعها ب�س��كل موؤقت يف  % يف   4

.2019
وع��زا املركزي منو الت�س��خم خ��الل 2019 جلملة 
اأ�س��باب اأبرزها زيادة �رصيبة القيمة امل�سافة من 
18 % اإىل 20 % ما �سي�ساهم يف ارتفاع اأ�سعار 

ال�سلع واخلدمات يف البالد.
ويتوقع املركزي منو معدلت الت�س��خم يف رو�سيا 
مطل��ع 2019 اإىل 5.5 %، اإل اأنه��ا �س��تتباطاأ يف 

الن�سف الثاين من 2019.  
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