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واالردن يبرمان مذكرة تفاهم
لتبادل الطاقة الكهربائية

بغ��داد  -اجلورن��ال :اب��رم الع��راق اتفاقي��ة مذك��رة تفاه��م م��ع االردن
لتب��ادل الطاقة الكهربائية .وذكر بيان لوزارة الكهرباء ،انه على هام�ش
الزيارة الر�س��مية لرئي�س الوزراء االردين عمر ال��رزاز ،والوفد املرافق له،
اىل العراق ،وبح�ض��ور رئي�س الوزراء العراق��ي عادل عبد املهدي ،مت اول
ام���س ال�س��بت املوافق � ،٢٠١٨ /١٢/ ٢٩إبرام مذك��رة تفاهم بني وزارة
الكهرباء العراقي��ة متمثله بالوزير ل�ؤي اخلطيب ،ووزارة الطاقة والرثوة
املعدني��ة االردني��ة متمثل��ة بالوزي��رة املهند�س��ة هالة زوات��ي ،لتبادل
الطاقة الكهربائية ب�ين منظومة الكهرباء العراقية واالردنية ،من خالل
الربط املبا�رشة ،وت�رسيع الإجراءات الالزمة بهذا ال�ش�أن.

بغداد – اجلورنال:بحثت ال�رشكة العامة لل�سكك احلديد العراقية  ،مع ممثل
غرفة التجارة ال�صينية والوفد املرافق له من ال�رشكات املن�ضوية معهم ان�شاء
خط �سككي يربط حمافظة كربالء مبحافظة النجف.
وقال مدير عام ال�رشكة املهند�س �سالم جرب �سلوم يف بيان ،انه مت تقدمي �رشح
موجز عن اهم اخلطط وامل�شاريع امل�ستقبلية لل�رشكة والرغبة بالنهو�ض يف
تطويرها وامل�شاريع ذات اجلدوى االقت�صادية يف نقل الب�ضائع وامل�سافرين .
و�أ�ضاف �سلوم "مت التداول مبو�ضوع الربط ال�سككي للقطار املعلق بني كربالء
املقد�سة والنجف من خالل اال�ستثمار لنقل الزائرين الوافدين للمدينتني
املقد�ستني" .
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قفزت �أ�س��عار النفط اخلام مرتفعة ح��وايل ثالثة يف املئة
لتعو���ض ج��زءا من خ�س��ائرها يف اجلل�س��ة ال�س��ابقة ،غري
�أن منو املخزونات الأمريكية وا�س��تمرار املخاوف ب�ش���أن
االقت�صاد العاملي �أبقت الأ�سواق حتت �ضغط.
و�صعد خام القيا�س العاملي مزيج برنت يف العقود الآجلة
 2.26باملئ��ة� ،أو  1.18دوالر ،ليبل��غ  53.34دوالر
للربميل ال�س��اعة  0219بتوقيت جرينت���ش ،بعدما ارتفع
يف وقت �س��ابق مبا ي�ص��ل �إىل  3.1يف املئة .وهبط برنت
يف العق��ود الآجل��ة  4.24باملئ��ة� ،أو  2.31دوالر ،ليبلغ
عند الت�سوية يوم اخلمي�س  52.16دوالر للربميل.

62.4

�أظه��رت بيانات من �ص��ندوق النقد الدويل �أن ح�ص��ة الدوالر
الأمريك��ي يف االحتياطي��ات العاملي��ة للعم�لات هبطت يف
الربع الثالث من � 2018إىل �أدنى م�ستوى يف نحو � 5سنوات،
بينما زادت ح�صة اليورو.
وذكر ال�صندوق �أن ح�صة العملة الأمريكية يف االحتياطيات
العاملي��ة م��ن النق��د الأجنب��ي يف الرب��ع الثال��ث م��ن العام
اجلاري بلغ��ت  % 61.94من جمم��ل االحتياطيات ،مقابل
 % 62.4يف الربع الثاين.
ووفق��ا لبيان��ات ال�ص��ندوق ف���إن ح�ص��ة ال��دوالر الأمريكي
يف االحتياطي��ات هبط��ت �إىل �أدنى م�س��توى منذ �أن �س��جلت
 61.27%يف الربع الرابع من .2013

يتوق��ع البن��ك املرك��زي الرو�س��ي تراج��ع معدالت
الت�ض��خم يف البالد �إىل امل�س��توى امل�س��تهدف عند
 % 4يف  ،2020بعد ارتفاعها ب�ش��كل م�ؤقت يف
.2019
وع��زا املركزي منو الت�ض��خم خ�لال  2019جلملة
�أ�س��باب �أبرزها زيادة �رضيبة القيمة امل�ضافة من
� % 18إىل  % 20ما �سي�ساهم يف ارتفاع �أ�سعار
ال�سلع واخلدمات يف البالد.
ويتوقع املركزي منو معدالت الت�ض��خم يف رو�سيا
مطل��ع � 2019إىل � ،% 5.5إال �أنه��ا �س��تتباط�أ يف
الن�صف الثاين من .2019

بغداد  -الجورنال

بغداد – اجلورنال
اعلن رئي�س الوزراء الأردين عمر الرزاز� ،أن اململكة
قررت منح تخفي�ض كبري على الر�سوم بالن�سبة
للواردات العراقية عرب ميناء العقبة.
وبح�سب �صحيفة "الغد" الأردنية� ،أعلن الرزاز،
عب لقاء مع نظريه العراقي ،عادل عبد املهدي،
يف بغداد" ،خ�صما بن�سبة  %75على الر�سوم
للب�ضائع املتوجهة �إىل العراق عرب ميناء العقبة".
وتابعت ال�صحيفة�" ،أكد الرزاز وعبد املهدي على
�إقامة منطقة �صناعية م�شرتكة مب�ساحة  24كم
تخدم ال�صناعات يف البلدين" ،كما "مت الت�أكيد
على ا�ستمرار مد �أنبوب النفط العراقي لي�صل
الأرا�ضي الأردنية".
و�أ�شار الرزاز ،بح�سب ال�صحيفة� ،إىل "توجيهات
امللك ب�أن نفتح �أب��واب الأْردن على م�رصاعيها
بكل املجاالت خلدمة العراق".
يف �سياق �آخر ،دعا القائم بالأعمال يف ال�سفارة
ال�سورية يف العا�صمة الأردن��ي��ة ع� ّ�م��ان� ،أمين
علو�ش ،لإكمال الأردن طاقم �سفارته يف العا�صة
ال�سورية دم�شق.
وق��ال علو�ش يف ت�رصيح �صحفي" ،نتمنى �أن
تكون ال�سفارة الأردنية يف �سوريا موجودة يف
كامل طاقمها ،حتى الآن املوظفون املوجودون
(يف ال�سفارة الأردن��ي��ة يف �سوريا) موظفون
�إداري���ون مت �إع��ط��ا�ؤه��م لقب دبلوما�سي �أثناء
العمل".
وك��ان وف��دا اردنيا برئا�سة رئي�س ال��وزراء عمر
الرزاز و�صل م�ساء اول ام�س اجلمعة اىل بغداد يف
زيارة ر�سمية وكان يف ا�ستقباله وزير ال�صناعة
نائب رئي�س الوزراء لل�ش�ؤون االقت�صادية �صالح
احل�سني.
وع��د خ�براء اقت�صاديون التعاون االقت�صادي
اجلديد بني العرق واالردن بالبناء لونه يخدم
اقت�صاد البلدين املجاورين.
وك��ان العرق واالردن قد اتفقا على ع��دد من
االليات لتعزيز التعاون االقت�صادي بني البلدين
وخا�صة يف جم��االت التجارة البينية وحتفيز
القطاع اخلا�ص على اقامة امل�شاريع اال�ستثمارية
وت�سهيل حركة النقل ال�بري بينهما مبا يخدم
امل�صالح امل�شرتكة.

باالرقام ..العراق يحقق طفرة في انتاج الغاز المصاحب للنفط
بغداد  -الجورنال

�أعلنت وزارة النفط ،ان انتاج الغاز امل�صاحب خالل
�شهر ت�رشين الثاين املا�ضي بلغ  3009قدم مكعب
قيا�سي “مقمق” يف اليوم .
وقالت الوزارة يف اح�صائية لها ن�رشت على موقعها
الر�سمي � ،إن “انتاج الغاز امل�صاحب من قبل ال�رشكات
النفطية يف عموم العراق ل�شهر ت�رشين الثاين املا�ضي
بلغ  3009مقمق باليوم” ،مبينة ان “املحروق بلغ
 1885مقمق باليوم”.
و�أ���ض��اف��ت ال���وزارة ان “انتاج �رشكة نفط ال�شمال
والو�سط من الغاز امل�صاحب بلغ  401مقمق باليوم
وامل��ح��روق منه بلغ  109مقمق باليوم ،يف حني
ان انتاج الغاز امل�صاحب من نفط الب�رصة وذي قار
ومي�سان بلغ  2608مقمق باليوم واملحروق 1676
مقمق باليوم”.وتفيد التقديرات الأولية لوزارة النفط
ب�أن العراق ميتلك احتياطي ًا يقدر بنحو  132تريليون
قدم مكعب من الغاز ،حيث �أن نحو  % 70من الغاز
العراقي هو غاز م�صاحب ال�ستخراج النفط ملعاجلته،
ويحل العراق املرتبة احلادية ع�رش بني دول العامل
الغنية بالغاز الطبيعي بعد كل من رو�سيا و�إيران وقطر

وال�سعودية والإم���ارات و�أمريكا ونيجريا وفنزويال
واجلزائر.
كما اعلنت وزارة النفط ،ان االنتاج النفطي للعراق
ل�شهر ت�رشين الثاين املا�ضي بلغت  4مليون و455
الف برميل يوميا ،م�شرية اىل ان معدل ت�صدير االقليم
يبلغ  432الف برميل يوميا .
ون�رشت الوزارة على موقعها الر�سمي اح�صائية ب�شان
االنتاج الكلي لل�رشكات النفطية يف العراق واطلعت
عليها ،ال�سومرية نيوز ،والتي ا�شارت اىل ان “النفط
املنتج بلغ  4مليون و 455الف برميل يوميا يف حني
بلغت ال�صادارات  3مليون و 377الف برميل يوميا”.
وا�ضافت الوزارة ان “معدل ت�صدير االقليم بلغ 432
الف برميل يوميا مبوجب قيا�سات اخلزان واملحملة
على الناقلة ” امل��زودة من �رشكة ت�سويق النفط”،
مبينا ان “معدل التحميل من حمطة القيارة اىل املنفذ
اجلنوبي ( خور الزبري ” بلغ  5الف برمي يوميا”.
واعلنت وزارة النفط يف وقت �سابق عن جمموع الكميات
امل�صدرة من النفط اخلام ل�شهر ت�رشين الثاين املا�ضي
من احلقول النفطية يف و�سط وجنوب العراقوالتي بلغت
 100مليون و 895الف و 342برميال ،ب�إيرادات بلغت
 6مليارات و 175مليونا و 617الف دوالر.

اعلن رئي�س ال���وزراء الأردين عمر ال���رزاز� ،أن اململكة
قررت منح تخفي�ض كبري على الر�سوم بالن�سبة للواردات
العراقية عرب ميناء العقبة .وبح�سب �صحيفة "الغد"
الأردن��ي��ة� ،أعلن ال���رزاز ،عب لقاء مع نظريه العراقي،
عادل عبد املهدي ،يف بغداد" ،خ�صما بن�سبة % 75
على الر�سوم للب�ضائع املتوجهة �إىل العراق عرب ميناء
العقبة" .وتابعت ال�صحيفة�" ،أكد الرزاز وعبد املهدي على
�إقامة منطقة �صناعية م�شرتكة مب�ساحة  24كم تخدم
ال�صناعات يف البلدين" ،كما "مت الت�أكيد على ا�ستمرار مد

�أنبوب النفط العراقي لي�صل الأرا�ضي الأردنية".
و�أ�شار ال��رزاز ،بح�سب ال�صحيفة� ،إىل "توجيهات امللك
ب�أن نفتح �أبواب الأْردن على م�رصاعيها بكل املجاالت
خلدمة العراق" .يف �سياق �آخ��ر ،دعا القائم بالأعمال
يف ال�سفارة ال�سورية يف العا�صمة الأردن��ي��ة ع ّمان،
�أمين علو�ش ،لإكمال الأردن طاقم �سفارته يف العا�صة
ال�سورية دم�شق .وق��ال علو�ش يف ت�رصيح �صحفي،
"نتمنى �أن تكون ال�سفارة الأردنية يف �سوريا موجودة
يف كامل طاقمها ،حتى الآن املوظفون املوجودون
(يف ال�سفارة الأردنية يف �سوريا) موظفون �إداريون مت
�إعطا�ؤهم لقب دبلوما�سي �أثناء العمل" .وكان وفدا

النفط تنفي وجود بنزين ملوث
في بغداد
بغداد  -الجورنال

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

بغداد – اجلورنال  :ك�شفت النائبة عن حمافظة الب�رصة زهرة البجاري ،عن
زيادة املوازنة اال�ستثمارية من ترليون اىل ترليوين دينار ،م�شرية �إىل �أن موازنة
 2019مل تن�صف املحافظات املنتجة للنفط .وقالت البجاري يف ت�رصيح
�صحفي� ،إن “املوازنة اال�ستثمارية ازدادت من  ١ترليون �إىل  ٢ترليون يف
موازنة  2019وهذه الزيادة �سيتم توزيعها على جميع املحافظات وفق الن�سب
ال�سكانية”.
و�أ�ضافت� ،أن “موازنة  ٢٠١٩لي�ست فيها ان�صاف للمحافظات املنتجة للنفط
كمحافظة الب�رصة” ،مبينة �أن “ا�ستحقاق الب�رصة ال يختلف كثريا عن ا�ستحقاق
املحافظات الأخرى التي لي�ست لديها موارد نفطية”.

بغداد  -اجلورنال:نفت هي�أة التقاعد العامة ،ما تتداوله مواقع التوا�صل
الأجتماعي من �أخبار غري �صحيحة عن وجود �إ�ستقطاعات يف رواتب
املتقاعدين وتداول �أحاديث عن قانون الت�أمينات الأجتماعية.
و�أعلنت الهي�أة يف بيان "نود التنويه جلميع املتقاعدين عدم الإن�صات
لهذ ِه الأ�شاعات لأن الهدف منها عرقلة م�سرية النجاحات املتحققة يف
كافة املجاالت و�أرباك املواطنني".
ونقل البيان عن رئي�س هي�أة التقاعد �أحمد عبد اجلليل ال�ساعدي ت�أكيد
ه بـ"عدم وجود �أي �إ�ستقطاع حالي ًا وكذلك يف موازنة  2019و�إن
الهي�أة م�ستمرة ب�رصف الرواتب التقاعدية ب�شكل منتظم".

العراق واالردن ..اتفاقات لتعزيز التعاون
االقتصادي المشترك

بيانات

%4

العراق

يبحث مع الصين انشاء خط سككي
بين كربالء والنجف

نائبة

تكشف عن زيادة الموازنة
االستثمارية الى ترليوني دينار

التقاعد:

تنفي إستقطاع رواتب المتقاعدين
في 2019

اردنيا برئا�سة رئي�س ال��وزراء عمر ال��رزاز و�صل م�ساء
اول ام�س اجلمعة اىل بغداد يف زيارة ر�سمية وكان يف
ا�ستقباله وزير ال�صناعة نائب رئي�س ال��وزراء لل�ش�ؤون
االقت�صادية �صالح احل�سني .وعد خرباء اقت�صاديون
التعاون االقت�صادي اجلديد بني العرق واالردن بالبناء
لونه يخدم اقت�صاد البلدين املجاورين .وكان العرق
واالردن قد اتفقا على عدد من االليات لتعزيز التعاون
االقت�صادي بني البلدين وخا�صة يف جماالت التجارة
البينية وحتفيز القطاع اخلا�ص على اقامة امل�شاريع
اال�ستثمارية وت�سهيل حركة النقل ال�بري بينهما مبا
يخدم امل�صالح امل�شرتكة.

كدت وزارة النفط ،حر�صها على جودة البنزين
املنتج ،نافية ما�رصح بهد احد اع�ضاء جمل�س
النواب بدخول "بنزين ملوث" اىل العا�صمة
بغداد ،فيما �أو�ضحت ان الآلية املتبعة يف عملية
تفريغ �شحنات "البنزين" تعتمد على فح�ص
املنتج الوارد قبل تفريغه يف امل�ستودعات.
وقالت الوزارة يف بيان لها � ،إن "انتاج وتوزيع
امل�شتقات النفطية تتم وفق �أدق املوا�صفات
القيا�سية العراقية والعاملية ،والإرتقاء مب�ستوى
اخلدمات املقدمة للمواطنني ،والت�سمح دون
ذل���ك��� ،س��واء ك��ان ذل��ك م��ن خ�لال املنتج من
امل�صايف الوطنية �أو الأ�ستثمارية او امل�ستوردة".
وا���ض��اف��ت ال����وزارة ان "حركة امل��ن��ت��وج من
امل�صايف اىل امل�ستودعات ومن ثم اىل حمطات
تعبئة الوقود هي خا�ضعة للرقابة واملتابعة
من قبل اجلهات املعنية ،ومنها مكتب املفت�ش
العام وهيئة التفتي�ش يف �رشكة توزيع املنتجات
النفطية و�رشطة الطاقة وغريها" ،مبينة انها
"لن تت�ساهل جتاه �أية خمالفات �أوجت��اوزات
قد حت�صل هنا او هناك من قبل بع�ض �ضعاف
النفو�س" .
ون��ق��ل ال��ب��ي��ان ع��ن م��دي��ر ع��ام ��شرك��ة خطوط
االنابيب داود �سامل يف تعقيبه على ت�رصيحات
�أحد �أع�ضاء جمل�س النواب ،قائال " عن دخول
بنزين ملوث اىل بغداد " قادمة من م�صفى "كار"
يف اربيل ،ان "ال�رشكة الت�سمح للم�ستودعات

النفطية الرئي�سية يف بغداد"الكرخ-الر�صافة"
�أو يف املحافظات االخ��رى بتفريغ او حتميل
البنزين �أو املنتجات النفطية
ال�شاحنات مبادة
ً
�أالخ���رى غري مطابقة للموا�صفات القيا�سية
العراقية" .واو���ض��ح �أن "الآلية املتبعة يف
عملية تفريغ �شحنات "البنزين" ال��واردة من
م�صفى "كار" يف م�ستودعات النفط يف بغداد،
تعتمد على فح�ص املنتج ال��وارد قبل تفريغه

يف م�ستودعات ال�رشكة و�أن يكون "البنزين"
بعدد �أوكتاين اليقل عن " "85وبخالف ذلك
يتم عزل املنتوج يف خزانات خا�صة ،و�أبالغ
اجلهات املعنية يف ال��وزارة التخاذ االج��راءات
املتبعة وفق العقد مع اجلهة املجهزة ،وهذا مامت
�أتخاذه بخ�صو�ص " "11حو�ضية كانت تنقل
البنزين من امل�صفى املذكور لغر�ض تفريغه يف
امل�ستودع ".

