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بعد دعوات لحلها.. العراق يكشف عن مستقبل "اوبك" 
ويحدد موقفه من انسحاب قطر

اأعلن العراق موقفه الثابت واملبدئي من م�ستقبل بقاء منظمة 
واإن�ساء  حللها  دع��وات  بعد  )اأوب���ك(  للنفط  امل�سدرة  ال��دول 
جهاد  عا�سم  ال��وزارة  با�سم  املتحدث  وق��ال  اأخ��رى.  منظمة 
التي  "اوبك"  موؤ�س�سي  من  "العراق  ان  �سحفي،  ت�رصيح  يف 
تهدف اىل اأ�ستقرار ال�سوق النفطية العاملية ومبا يحافظ على 
ال�سوق  يف  املطلوب  التوازن  وحتقيق  املنتجة  الدول  م�سالح 
النفطية العاملية التي باتت اليوم اكرث من اَي وقت م�سى اىل 
ت�سامن وتوحيد اكرث للمنتجني �سواء من داخل منظمة"اوبك" 
اال�سواق  ا�ستقرار  اىل  ي��وؤدي  ومبا  خارجها  من  املنتجني  او 
يف  وامل�ستهلكني  املنتجني  اه���داف  يحقق  ومب��ا  العاملية 

احل�سول على اأ�سعار من�سفة وواقعية .
واأ�ساف، ان "العراق لعب دوراً كبرياً على مدار العقود املا�سية 
يف تعزيز دورمنظمة اوبك من خالل تقريب وجهات النظر بني 
تعزز من  اتفاقات  اىل  والو�سول  االع�ساء وت�سيق اخلالفات 
ال�سوق  م�ساكل  ومعاجلة  النفطية  ال�سوق  يف  املوؤثر  دوره��ا 
ال�سيا�سية  التحديات  الرغم من  ،على  النفط  اأ�سعار  وانخفا�ض 

واالقت�سادية التي حتيط بال�سوق العاملية".
واأكد جهاد "اليوم بات املنتجني بحاجة اىل ت�سامن وتوحد 
يف  ح�سل  ما  وان  واال�سعار  ال�سوق  حتديات  ملواجهة  اأكرب 
داخل  من  املنتجة  ال��دول  بني  تاريخيًا  اإتفاقًا  كان   2016
اأ�سعار  اإنخفا�ض  ملواجهة  رو�سيا  راأ�سها  وعلى  اوبك  وخارج 
النفط ب�سبب االزمة االقت�سادية" التي �رصبت العامل حينذاك .
ولفت اىل، ان "هذا الت�سامن كان االأول من نوعه و�ساعد على 
رفع ودعم ا�سعار النفط وتن�سيطه من جديد من دون 40 دوالراً 
املنتجني  "وحدة  ان  على  م�سدداً  دوالراً"   70 من  اأك��رث  اىل 
اذا تعدد املنظمات  اأما  النفطية  ا�ستقرار اال�سعار  حتافظ على 
والروؤى فانها بالتاأكيد �سوف تت�سبب قلقا وارباكًا وت�ساربًا 
وتقاطعا يف وجهات النظر وامل�سالح بني املنتجني مما يوؤدي 

اىل اإ�سطراب ال�سوق النفطية وتاأثر ا�سعار النفط �سلبا،
بالعر�ض  تتعلق  واقعية  فنية  موؤثرات  "هنالك  ان  اىل  واأ�سار 
جيو�سيا�سية  م��وؤث��رات  وهناك   ، اخل��ام  النفط  على  والطلب 
وعدم  اال�سواق  اإ�سطراب  على  موؤثراً  عاماًل  اليوم  باتت  التي 
على  قائمة  اجلهود  تبقى  ان  ،ويجب  النفط  ا�ستقرارا�سعار 

توحيد منظمة اأوبك اأكرث".
املتحدث  عده  اوبك  من  باالإن�سحاب  قطر  قرار  على  وتعليقًا 
قطر  يعني  �سياديا"  "موقفًا  العراقية  النفط  وزارة  با�سم 
ان�سحابهم  مربرات  القطري  النفط  وزير  اأو�سح  وقد   ، وحدها 
للنفط  منها  اأكرث  للغاز  منتجة  دولة  بالده  بان  املنظمة  من 
اأ�سفنا  عن  ونعرب  ال�سيادي"  موقفها  نحرتم  وبالتايل  اخلام 
لذلك ،م�سريا اىل ان "كميات انتاج قطر من النفط لي�ض موؤثراً 

على ال�سوق النفطية العاملية".
و�سدد جهاد "نحتاج اىل مزيد من وحدة اوبك ولوال قراراتها 

كبرية  مل�ستويات  اال�سعار  النهارت   2016 عام  اتفاق  يف 
وهذا خري دليل على الدور املوؤثر للمنظمة يف ال�سوق العاملية 
�سواء  والتكاتف  الت�سامن  من  مزيد  اىل  احلاجة  تدعو  وهنا 
اأو خارجها كما علينا ان ن�سم  من املنتجني من داخل اوبك 

ال�سوق  ا�ستقرار  تعزيز  اجل  الروؤى من  لتتوحد  اآخرين  اأع�ساء 
النفطية ودعم اال�سعار". 

كل  فوق  الوطنية  امل�سلحة  ت�سع  ال��وزارة  ان  جهاد،  و�سدد 
" من  "اوبك  منظمة  كبري يف  دور  لعب  على  وتعمل   ، اأعتبار 

، وعن  النفطية  ال�سوق  واأ�ستقرار  اأجل احلفاظ على م�ساحلها 
االتفاق االأخري ، قال جهاد ان االتفاق ملدة �ستة ا�سهر يجري 
اجتماع  هناك  و�سيكون   ، العاملية  ال�سوق  و�سع  تقيم  فيها 

وزاري قبل انتهاء هذه الفرتة .

بغداد - الجورنال

نسعى لتثبيت العقود في موازنة 
2019

العجز يشكل 20% من موازنة 
العام المقبل

 2017 شهد اعلى كمية النتاج 
الكهرباء في العراق

تخفيض الرواتب يشمل “الدرجات 
الخاصة” فقط

بغداد – اجلورنال : قال ع�سو اللجنة املالية النيابية هو�سيار عبداهلل ، اأن جلنته 
اأ�سحاب العقود وتوفري درجات وظيفية يف موازنة عام 2019.  �ست�سعى لتثبيت 
وذكر يف بيان ، اأن” من اأولويات اللجنة املالية النيابية يف موازنة 2019 تثبيت 
اأ�سحاب العقود �سواء التابعني لوزارة الكهرباء او بقية الوزارات، واإيجاد درجات 
وظيفية للخريجني والعاطلني، فمن غري املعقول انه طيلة ال�سنوات ال�سابقة كانت 
املوازنات بدون اأية درجة وظيفية “. واأ�ساف عبداهلل ” كما تت�سمن موازنة العام 
ت�سجيع  خالل  من  لتقويته  جديدة  روؤية  واإيجاد  اخلا�ض  القطاع  ت�سجيع  القادم 
امل�ساريع اال�ستثمارية وت�سهيل اإجراءاتها، وبالتايل �سيتم اأي�سًا ايجاد فر�ض عمل 

ملن مل يح�سلوا على التعيينات ” .

�سعر  بان  الغ�سبان،  ثامر  النفط  وزير  ك�سف  اجلورنال:   - بغداد 
برميل النفط الذي مت اعتماده يف ميزانية 2019 �سيوؤ�رص عجز قدره 
احت�سبت  املوازنة  اإن  الغ�سبان يف ت�رصيح �سحفي،  20 %. وقال 
�سعر برميل النفط وفق 56 دوالر ، ومن املوؤمل اأن تتح�سن اأ�سعار 
اأ�سعار  لترتاوح  العام  منت�سف  اإىل  املقبل  العام  بداية  مع  النفط 
الربميل من 60 -70 دوالر، م�سريا اإىل اأن الدرا�سات ت�سري اإىل اأن 
الطلب العاملي �سي�سل يف الن�سف الثاين من العام املقبل اإىل 100 
لزيادة  النفط  اأ�سعار  بارتفاع  يت�سبب  ما  اليوم  يف  برميل  مليون 

الطلب عليه.

اعلى  �سهد   2017 اأن  لالإح�ساء،  املركزي  اجلهاز  اأعلن  اجلورنال:   - بغداد 
وقال   .2013 عام  يف  ظهر  انتاج  اقل  اأن  مبينة  الكهرباء،  النتاج  كمية 
املركزي التابع لوزارة التخطيط يف اإح�سائية له اطلعت عليه ال�سومرية نيوز 
اإن "اعلى كمية النتاج الكهرباء ما بني عامي 2012 و 2017 ظهر يف عام 
لعام  الكهربائية  الطاقة  يف  االإنتاج  "كمية  اأن  املركزي،  واأ�ساف   ."2017
2017 بلغت 85508.0 كيكا واط . �ساعة، يف حني اقل كمية النتاج الطاقة 

ظهرت يف عام 2013 وبكمية 58422.0 كيكا واط. �ساعة".
يذكر ان العراق يعاين من نق�ض كبري يف الطاقة الكهربائية مما جعل املواطن 

ي�ستعني باملولدات االهلية لتعوي�ض النق�ض.

بغداد - اجلورنال: نفى ع�سو اللجنة املالية النيابية عبد الهادي موحان 
ال�سعداوي، وجود توجه لدى الربملان خلف�ض رواتب املوظفني ب�سكل عام 
، الفتا اىل ان التخفي�ض ي�سمل الدرجات اخلا�سة فقط. وقال ال�سعداوي يف 
ت�رصيح �سحفي ان “عددا من و�سائل االعالم تناولت خربا مفاده ان لدى 
احلكومة واللجنة املالية النيابية توجها خلف�ض رواتب املوظفني، االمر 
الذي ننفيه جملة وتف�سيال” . وا�ساف ال�سعداوي ان “التوجه ال�سائد بهذا 
برواتب موظفي  له  وال عالقة  فقط،  اخلا�سة  الدرجات  ي�سمل  اخل�سو�ض 
الدولة ب�سكل عام”، مبينا ان “تقلي�ض رواتب الدرجات اخلا�سة ي�سهم يف 

رفد امليزانية اال�ستثمارية وابوبها” .

المالية 
النيابية:

المركزي 
لالحصاء:

وزير 
النفط:

لجنة 

برلمانية:

بيانات

العراق يوقع اتفاقية قصيرة المدى مع الواليات المتحدة لشراء القمح والرز

التخطيط: المواد الغذائية تحتل المرتبة األولى 
في االنفاق الشهري لالسرة

الرافدين يصدر تعليمات جديدة بشأن القرض االسكاني

العاين،  ها�سم  حممد  التجارة  وزي��ر  اعلن 
املتحدة  ال���والي���ات  م��ن  ات��ف��اق��ي��ة  ت��وق��ي��ع 

االأمريكية ل�رصاء القمح والرز.
م�سرتك  �سحفي  موؤمتر  خالل  العاين،  وقال 
دوغال�ض  بغداد  يف  االأم��ريك��ي  ال�سفري  مع 
�سيليمان، انه" مت توقيع اتفاقية مع اجلانب 
من  تعترب  والتي  احلنطة  لتجهيز  االأمريكي 
لل�سعب  التموينية  البطاقة  م��ف��ردات  اأه��م 
جمل�ض  موافقة  ا�ستح�سال  بعد  ال��ع��راق��ي 
ملحق  توقيع  اأي�سًا  "مت  انه  مبينًا  الوزراء"، 
متممة  وهي  االأمريكي  الرز  جتهيز  اتفاقية 

لالتفاقية ال�سابقة".
بهاتني  انه"  ال��ت��ج��ارة،  وزي���ر  واأ����س���اف 
وا�سع  جم��ال  لدينا  �سيكون  االتفاقيتني 
للعراق  وال���رز  احلنطة  بتجهيز  للتعاون 
وتاأمني مفردات البطاقة التموينية للمادتني 

عالية  النوعية  لكون  االمريكي  اجلانب  من 
ان  مو�سحًا  االأمريكي"،  وال���رز  للحنطة 
وذلك  االخرية  الفرتة  يف  تعتمدها  "الوزارة 

وتهيئة  ال��ن��وع��ي��ات  يف  تغيري  اي  ل��ت��اليف 
النوعية اجلدية للمواطن العراقي".

غري  اجلانبني  بني  "االتفاقية  اأن  اإىل  وا�سار 
ملزمة ومتت وفق قانون العراقي واالأمريكي 
مكملة  اتفاقية  ملحق  وه��ي  اأ�سهر  ل�ستة 
التفاقية الرز مع ال�رصكات االأمريكية والتي 
قدمها جمل�ض احلبوب االأمريكي او عن طريق 

ال�سفارة االأمريكية فيما يخ�ض الرز".
دوغال�ض  االأمريكي  ال�سفري  قال  جانبه،  من 
اخلطوة  ت�سكل  االتفاقية  هذه  ان"  �سيليمان 
مع  ننجزه  ان  ن��ود  ال��ذي  للتعاون  االأوىل 
وزارة التجارة والوزارات االأخرى يف م�ساألة 
على  ال����وزراء  ورئي�ض  احلكومة  م�ساعدة 
اأف�سل  خدمات  توفري  وهو  يريده  ما  تنفيذ 
اإطار  �سمن  كله  "هذا  ان  واأكد،  للمواطنني". 
البدلني  بني  اال�سرتاتيجي  االإط��ار  اتفاقية 
ان  نود  الذي  التعاون  نوع  على  مثال  وهو 

نوا�سله مع وزارة التجارة واحلكومة".

اأعلنت وزارة التخطيط، ان املواد الغذائية حتتل املرتبة االأوىل 
ان متو�سط  بينت  فيما  العراقية،  ال�سهري لال�رصة  االنفاق  يف 
االنفاق لال�رصة يبلغ 1276 الف دينار. وقال املتحدث با�سم 
الوزارة عبد الزهرة الهنداوي يف بيان ، ان "اجلهاز املركزي 
لالح�ساء واالدارة التنفيذية ال�سرتاتيجية التخفيف من الفقر 
لعام  العراق  يف  الفقر  وتقومي  م�سح  نفذ  التخطيط  وزارة  يف 
2018، بهدف احل�سول على موؤ�رصات اإجتماعية واإقت�سادية 
حمدثة"، مبينا ان "حجم العينة بلغ ) 8640 ( اأ�رصة يف جميع 
حمافظات العراق بواقع ) 360 ( اأ�رصة يف كل حمافظة، عدا 
واأ�ساف  ا�رصة".   )900( بلغت  فقد  كرد�ستان  واقليم  بغداد 
اال���رصة  ان��ف��اق  "هيكل  ان  اأظ��ه��رت  "النتائج  ان  ال��ه��ن��داوي 
املواد  جمموعة  ان  بينت  اال�ستهالكية  واخلدمات  ال�سلع  على 
 ،)32%( ن�سبة  احتلت  االأوىل حيث  باملرتبة  الغذائية جاءت 
 ،)24%( بن�سبة  واال�ساءة  وال�سكن  الوقود  جمموعة  تليها 
واالحذية  واملالب�ض   )12.1%( الثالثة  باملرتبة  النقل  ثم 
املنزلية  والتجهيزات  االثاث  ثم   )6.4%( الرابعة  باملرتبة 
اإنفاق  "متو�سط  ان  واأو�سح   .")5.2%( اخلام�سة  باملرتبة 
االأ�رصة بلغ )1276( الف دينار /�سهريا باالأ�سعار املدفوعة 

و)1503( االف دينار/ �سهريا باأ�سعار ال�سوق".
من   )31%( ان  بينت  "االح�سائية  ان  اىل  الهنداوي  واأ�سار 
من  و)48.2%(  �سهريا  دينار  مليون  من  اقل  تنفق  اال���رص 
�سهريا  دينار  مليونني  من  واق��ل  مليون  مابني  تنفق  اال���رص 
واقل من ثالثة  تنفق مابني مليونني  اال�رص  و)14.6(% من 
ماليني �سهريا و)5.7(% من اال�رص تتفق ثالثة ماليني دينار 

فاكرث �سهريا".

اخلا�سة  التعليمات  ال��راف��دي��ن  م�رصف  اعلن 
بقر�ض 75 مليون دينار للموظفني واملواطنني 
ل�رصاء وحدات �سكنية يف امل�ساريع اال�ستثمارية .
وقال املكتب االعالمي للم�رصف يف بيان  انه” 
انطالقا من �سيا�سية امل�رصف الهادفة اىل دعم 
يف  امل�ساهمة  ولغر�ض  واملواطنني  املوظفني 
التخفيف من ازمة ال�سكن والت�سجيع على ت�سويق 
اال�ستثمارية  امل�ساريع  يف  ال�سكنية  الوحدات 
اجلغرافية  الرقعة  ح�سب  القرو�ض  منح  تقرر 
امل�ساريع  يف  �سكنية  وح���دات  ���رصاء  لغر�ض 
اال�ستثمارية املنفذة حديثا يف كافة حمافظات 
العراق على ان تكون ن�سبة اجناز الوحدة توؤهلها 

وبا�سم  للقر�ض  �سمانا  للرهن  �سندها  لتقدمي 
 ” ان��ه  اىل  البيان  وا�سار   .“ ح�رصا  املقرت�ض 
بامكان املواطن الراغب ب�رصاء وحدة �سكنية من 
وتاأهيلها  اجنازها  مت  التى  ال�سكنية  املجمعات 
من قبل �رصكات عدة يف بغداد واملحافظات ان 
يقوم بتزويد امل�رصف ب�سند ال�سقة ال�سكنية حتى 
يتم منحه قر�ض 75000000 خم�سة و�سبعون 
بح�سب  ال�����رصوط  وت�سمنت   .“ دي��ن��ار  مليون 
القر�ض  ملبلغ  االعلى  احلد  يكون  ان”  البيان 
دينار  مليون  و�سبعون  خم�سة   75000000
ال�سكنية املبني  الوحدة  على ان ال يتجاوز �سعر 
يف العقد املربم بني امل�سرتي واجلهة امل�ستثمرة 
، والت�سديد خالل 180 �سهر اي 15 �سنة وابتداء 
ان  “. ونوه اىل  الذي يلي �سهر املنح  ال�سهر  من 

�سنة   18 اكمل  وممن  اجلن�سية  عراقي  يكون   ”
مع تقدمي امل�ستم�سكات الثبوتية )هوية االحوال 
املدنية – �سهادة اجلن�سية – بطاقة ال�سكن ( او 

البطاقة الوطنية “.
ولفت البيان اىل ” �سمانة القر�ض كفيل موظف 
مدين على املالك الدائم من دوائر الدولة وتقدمي 

�سند الوحدة ال�سكنية حديث
اال�سدار با�سم طالب القر�ض قيمته التقديرية ال 
تقل عن مبلغ القر�ض + %20 يتم رهنه ل�سالح 

امل�رصف من الدرجة االوىل “.
وبني ” يكون اال�ستقطاع لالق�ساط املرتتبة عن 
ان  االلكرتوين  الدفع  ادوات  طريق  عن  القر�ض 
امكن ذلك وعندها يتم اال�ستغناء عن الكفيل يف 

حالة املقرت�ض موظف دولة “.
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اأعلنت �رصكة "دانة غاز" االإمارتية اأن التقدم الذي اأحرزته 
ال�رصكة يف اإقليم كورد�ستان وم�رص، اأدى اإىل رفع م�ستوى 

اإنتاجها من الغاز الطبيعي بن�سبة 12.5% .
وعقب ن�رص خرب رفع م�س��توى اإنتاجها من الغاز الطبيعي، 
ارتفع �س��عر �س��هم �رصك��ة "دانة غ��از" بن�س��بة %8.4 يف 

"بور�سة دبي".
ووفق��ًا ل�"دانة غاز"، فاإن م�س��توى اإنتاج الغ��از الطبيعي 
لل�رصك��ة ارتفع من 62 األف "برميل نفط معادل"، اإىل 70 
األف��ًا، حيث ي�س��اوي برمي��ل النفط املع��ادل "5800 قدم 

مكعب من الغاز".

air be -"  اأك��دت حمكمة يف برلني اأن امل�س��وؤول عن اإدارة
lin" يقا�س��ي �رصكة االحت��اد للط��ريان االإماراتية، املالك 
ال�س��ابق ل�رصك��ة الط��ريان االأملاني��ة، للتعوي�ض عن خ�س��ائر 
مبلي��اري يورو )ح��وايل 2.26 ملي��ار دوالر(. وت�س��بب قرار 
االحت��اد للطريان �س��حب متويل ل��� air berlin يف اإ�س��هار 
اإفال�ض ثاين اأكرب �رصكة طريان يف اأملانيا يف ال�س��ابق. وقال 
امل�س��وؤول عن اإدارة ال�رصك��ة اإن االحتاد مل ت��ف بالتزاماتها 
املالية جتاه air berlin. وبح�س��ب وكالة "رويرتز"، قالت 
املحكم��ة يف بي��ان "املطالب��ات تتعلق مبدفوع��ات قيمتها 
500 ملي��ون والتاأ�س��ي�ض عل��ى اأن ال�رصك��ة املدع��ى عليها 
ملتزمة ب�س��داد املزيد من التعوي�سات. الدائرة حددت املبلغ 

موؤقتا يف النزاع عند ما ي�سل اإىل ملياري يورو".

هبطت اأ�س��عار النفط حوايل %2، مت�رصرة من هبوط اأ�سواق 
االأ�س��هم االأمريكي��ة بينم��ا اأ�س��ارت بيان��ات اقت�س��ادية من 
ال�س��ني اإىل تراج��ع يف الطلب على الوقود يف اأكرب م�س��تورد 
للنفط يف العامل. و�س��جلت عق��ود خام القيا�ض العاملي مزيج 
برنت الأقرب ا�س��تحقاق 60.28 دوالر للربميل عند الت�سوية، 
منخف�س��ة 1.17 دوالر اأو %1.90. وهبط��ت عق��ود خ��ام 
القيا���ض االأمريك��ي غرب تك�س��ا�ض الو�س��يط 1.38 دوالر، اأو 

51.20 دوالر للربميل. %2.62، لتبلغ عند الت�سوية 


