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203 مشاريع متلكئة بكلفة تريليوني دينار في واسط

ئة يف حمافظة  اأف�شحت هياأة النزاهة عن امل�شاريع املتلكِّ
ن اأحد فرقها، الذي انتقل اىل املحافظة،  وا�شط التي متكَّ
بالتحرِّي  الهياأة  جهود  اإطار  يف  وتوثيقها  ر�شدها  من 
واال�شتثمار  واخلدمات  االإعمار  م�شاريع  يف  والتحقيق 

ئة يف جميع املحافظات. املتلكِّ
وذكر بيان للنزاهة ، اأنَّ "عدد هذه امل�شاريع بلغ )203( 
و126  تريليونني  اإىل  و�شلت  ٍة  اجماليَّ بكلفٍة  م�شاريع 

ملياراً و619 مليونًا و950 األفًا و294 ديناراً، 
املر�شودة  املبالغ  "جمموع  اأن  النزاهة،  تقرير  واأو�شح 
املحافظة  يف  املتلكئة  ال�شكنيَّة  املجمعات  مل�شاريع 
جتاوزت تريليونًا و70 مليار دينار، وُيَعدُّ م�رشوع جممع 
 619 كلفته  جتاوزت  اإذ  اأبرزها،  من  ال�شكني  ة  العزيزيَّ
واطئة  ٍة  �شكنيَّ وحداٍت  الإن�شاء  وم�رشوعني  دينار،  مليار 
التخفيف  ا�شرتاتيجيَّة  �شمن  الفقراء  الإ�شكان  الكلفة 
جُممعني  عن  ف�شاًل  دينار،  مليار   100 بكلفة  الفقر  من 
ديناٍر،  مليار   165 بكلفة  واحلي  زرباطية  يف  �شكنيَّني 

ٍة اأخرى". وجممعاٍت �شكنيَّ
ئة  واأ�شار التقرير اإىل اأنَّ "جمموع مبالغ امل�شاريع امُلتلكِّ
من  ديناٍر،  مليار   240 اإىل  و�شلت  ال�شحي  املجال  يف 
مدينة  يف  �رشير   400 ب�شعة  م�شت�شفى  اإن�شاء  اأبرزها 
دينار،  مليون  و680  ملياراً   171 بلغت  وبكلفٍة  الكوت 
�شي لعالج اأمرا�ض الدم واالأورام  وم�رشوع املركز التخ�شُّ
الذي و�شلت تكلفته اإىل 26 ملياراً و792 مليون ديناٍر، 
اإ�شافًة اإىل مركز االأورام ال�رشطانيَّة بـ 23 ملياراً و710 
ماليني دينار، فيما بلغت كلفة م�شاريع الرتبية اأكرث من 
ورو�شة  مدر�شًة   150 من  اأكرث  لبناء  ديناٍر  مليار   80
اأطفاٍل ومراكز للتدريب واالختبار وخمتربات للحا�شوب".
تقرير  لفت  ئة،  امُلتلكِّ واملــجــاري  املــاء  م�شاريع  وعــن 
 330 جتاوزت  لها  املر�شودة  "املبالغ  ان  اىل  النزاهة 
مليار ديناٍر، اأبرزها م�رشوع مدِّ �شبكة ماء وتنفيذ اأعمال 
�شبكة  تنفيذ  مع  الكهربائيَّة  ال�شبكة  وتطوير  ات�شاالٍت 
جماري مياه يف �شارع �شعيد بن جبري مع تطوير ال�شارع 
�شعيد بن جبري  اإىل مرقد  امُلمتدِّ من مدخل ق�شاء احلي 
الذي جتاوزت كلفته 70 مليار دينار، اإ�شافًة اإىل م�رشوع 
ماء الكوت الكبري بـ 39 مليار دينار، ف�شاًل عن عدٍد من 
م�شاريع تاأهيل وتنفيذ عدٍد من �شبكات املاء واملجاري 
يف املحافظة. الطرق واجل�شور ولفت التقرير اإىل اأنَّ قيمة 
التي  واجل�شور  الطرق  مل�شاريع  ــَدت  ُر�ــشِ التي  املبالغ 
الطرق  الإن�شاء  ديناٍر،  مليار   280 اإىل  و�شلت  ُتنَجْز  مل 
عدٍد  وتطوير  ال�شوارع  بع�ض  واك�شاء  وتطوير  واجل�شور 

من املناطق واالأحياء ومدخل مدينة الكوت".
وبينت النزاهة، اأنَّ "من بني تلك امل�شاريع تطوير واإك�شاء 
ــوراء  احل حــي  منطقة  حــدائــق  وتاأهيل  �ــشــوارع  و�شب 
الذي  الدجيلي  لنهر  املــوازي  ال�شارع  ب�شمنها  الثانية، 
جتاوزت كلفته 80 مليار دينار واإن�شاء ج�رش احل�شينيَّة 

اأنَّ  ُيــذَكــُر  دينار".  مليار   20 من  باأكرث  الكونكريتيِّ 
يف  املتلكئة  امل�شاريع  جممل  عن  اأعلنت  النزاهة  هياأة 
والبـ�رشة  ونـينوى  وكركوك  الدين  �شالح  مـحافـظات 

ة  مهمَّ تتوىل  التي  التحقيقيَّة،  فرقها  من  َدت  ُر�شِ التي 
وا�شتكمال  يَّتها،  اأهمِّ ح�شب  اجلزائيَّة  الق�شايا  ت�شنيف 
واخلدمات  االإعــمــار  م�شاريع  يف  والتحرِّي  التحقيق 

يف  العامون  املديرون  ُكلَِّف  اإذ  ئة،  املتلكِّ واال�شتثمار 
اإمتام  على  واالإ�ــرشاف  الفرق  هذه  اأعمال  بــاإدارة  الهياأة 

اأعمالها، وتقدمي خال�شاٍت بنتائج التحقيق.

بغداد - الجورنال

ضغوط أميركية تعرقل استئناف 
االستثمار في حقل عكاز

بين العراق واألردن يبدأ في آذار 
المقبل

يقرر تسديد مستحقات 
مجموعة “ماس القابضة”

منتظرة في رواتب المتقاعدين

الكورية  ال�رشكة  ا�شتعداد  عن  االنبار،  حمافظة  جمل�ض  اعلن  اجلورنال:   - بغداد 
ا�شتثمار حقل عكاز للغاز غربي املحافظة بعد انقطاع دام  املبا�رشة بالعمل يف 

الأعوام نتيجة العمليات االإرهابية و�شط �شغوط اأمريكية لعرقلة عمل ال�رشكة.
وقال ع�شو املجل�ض نعيم الكعود يف ت�رشيح �شحفي، اإن “حمافظ االنبار اجتمع 
الوفد  وابدى  للغاز  عكاز  حقل  للم�رشوع  امل�شتثمرة  الكورية  ال�رشكة  من  وفد  مع 
ثالثة  من  اأكرث  منذ  فيه  العمل  توقف  والذي  احلقل  يف  العمل  ملعاودة  ا�شتعداده 
الغربية  املناطق  معظم  على  االإجرامية  داع�ض  ع�شابات  �شيطرة  نتيجة  اأعــوام 
اأن “قيادة عمليات اجلزيرة وبقية االأجهزة االأمنية  للمحافظة”. واأ�شاف الكعود، 

االخرى ابدت ا�شتعدادها للتوفري احلماية االمنية للحقل ب�شكل كامل”.

الداود  خري  حممد  االأردنية  ال�شاحنات  اأ�شحاب  نقيب  قال  اجلورنال:   - بغداد 
ال�شاحنات االردنية والعراقية  العراقي على دخول  “مت االتفاق مع اجلانب  انه 
وخروجها �شمن االن�شطة التجارية املعتادة اعتبارا من مطلع اآذار مار�ض املقبل.
التعاون  تعزيز عالقات  على  البلدين  “حر�ض  الداود يف ت�رشيح �شحفي  واأكد 
اقت�شاد  على  ايجابا  ينعك�ض  ومبا  الب�شائع  وتبادل  نقل  �شعيد  على  امل�شرتك 
"الزيارة االأخري للوفد االردين اىل بغداد حققت عددا من  البلدين". وا�شاف، ان 
االهداف وو�شعت حلوال ملمو�شة لال�شكاالت التي تواجه اال�شتثمار وامل�شتثمرين 
بني البلدين”، موؤكدا ا�شتجابة اجلانب العراقي الأهداف الزيارة وال�شعي لتطوير 

اجلوانب اللوج�شتية امل�شرتكة.

بت�شديد  النفط  وزارة  قيام  على  ــوزراء  ال جمل�ض  وافــق  اجلورنال:   - بغداد 
االأ�شود  النفط  مادة  من  يعادلها  مبا  القاب�شة  ما�ض  جمموعة  م�شتحقات 
باالأ�شعار العاملية مبوجب العقد 2017. وتاتي موافقة جمل�ض الوزراء بناًء 
على تو�شية جلنة الطاقة، اذ تبلغ م�شتحقات املجموعة 44.2 مليون دوالر.

تثبيت  �رشيطة  الكهرباء،  وزارة  بذمة  املبلغ  اعتبار  على  التو�شية  وتن�ض 
قانون  م�رشوع  يف  الكهرباء  وزارة  تخ�شي�شات  �شمن  ــرية  االأخ الدفعة 

املوازنة املالية العامة االحتادية لل�شنة 2019.
وا�شدر جمل�ض الوزراء اي�شا جمموعة قرارات تدعم اجلهود الوطنية للحكومة 

االلكرتونية.

املالية،  لوزارة  التابعة  العامة  التقاعد  هياأة  ك�شفت  اجلورنال:   - بغداد 
عن ت�شمني قانون ال�شمان االجتماعي الذي ينتظر ت�رشيعه يف الربملان 

زيادة يف رواتب املتقاعدين.
يف  احللو،  جعفر  علي  االجتماعي  وال�شمان  للتقاعد  العام  املدير  وقال 
دورته  يف  النواب  جمل�ض  ي�شدر  ان  املقرر،  من  “انه  �شحفي  ت�رشيح 
احلالية قانون ال�شمان االجتماعي، الذي ين�ض يف احد بنوده على زيادة 

الرواتب التقاعدية يف القطاعني العام واخلا�ض”.
قوانني  ح�شب  معها  نتعامل  االرهاب،  �شحايا  “تعوي�شات  ان  واأ�شاف، 

موؤ�ش�شة ال�شهداء”.
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التخطيط ترجح انخفاض نسبة الفقر الى %18 

بلومبرغ: السعودية تعتزم تقليص صادرات 
النفط للواليات المتحدة بشكل حاد

صندوق اعمار العراق: الدول المستثمرة تنتظر استقرار 

الفقر  ن�شبة  انخفا�ض  التخطيط  وزارة  رجحت 
من %22 اىل %18 يف 2018.

الزهرة  عبد  ـــوزارة  ال با�شم  املتحدث  وقــال 
ان" املوؤ�رشات  الهنداوي يف ت�رشيح �شحفي 
التي اأعلنت عنها يوم اأم�ض اجلمعة، مل تت�شمن 
االأيـــام  خــالل  عنها  و�شنعلن  الفقر،  ن�شبة 
اأولية  ا�شارات  ان" هناك  اىل  م�شريا  املقبلة"، 
بوجود تراجع باملعدل الفقر عن �شنة 2014".
واأو�شح، ان" املوؤ�رشات التي اأعلن عنها ام�ض 
حتدثت عن م�شتوى االنفاق والبطالة وم�شتوى 
املعمرة  لل�شلع  املواطنني  وامتالك  اخلدمات 
وم�شتوى التعليمي"، مبينا" اننا اعلنا املرحلة 

االأوىل للموؤ�رشات التي مت تدقيقها".

واأ�شاف الهنداوي ان" املوؤ�رشات لن�شبة الفقر 
بالتن�شيق  التقوميي  امل�شح  خــالل  من  متت 
�شديدة  دولية  معايري  ووفق  الدويل  البنك  مع 
ال�رشامة وهي تعك�ض الواقع بن�شبة من 80% 

اىل 90%".
وتابع انه" بعد 2014 ارتفعت ن�شبة الفقر اىل 
%22 ، ومن 2017 اىل 2018 حدث الكثري 
النازحني  عودة  مقدمتها  يف  املتغريات  من 
وهم ت�شببوا يف ارتفاع ن�شبة الفقر"، متوقعا" 
لكن   18% اىل   22% دون  الن�شب  انخفا�ض 

تعترب ن�شبة كبرية".
الوزارة  ان"  بالقول  حديثه  الهنداوي  واختتم 
خف�ض  �شرتاتيجية   2018 مطلع  يف  اطلقت 
اىل  اخلطة  ت�شتهدف  �شنوات،  خلم�ض  الفقر 
انخفا�ض الفقر دون الـ%15 يف عام 2022".

ذكرت م�شادر لوكالة "بلومربغ" اأن ال�شعودية تخطط لتقلي�ض 
من  اعتبارا  حاد  ب�شكل  املتحدة  الواليات  اإىل  النفط  ت�شدير 

يناير املقبل.
اإنها مطلعة على خطط  "بلومربغ" عن م�شادر، قالت  ونقلت 
قطاع  يف  العاملني  اإبالغ  مت  اأنه  ال�شعودية،  "اأرامكو"  �رشكة 
يتوقعوا  اأن  عليهم  بــاأن  املتحدة  الواليات  يف  النفط  تكرير 

توريدات اأقل بكثري من اململكة يف يناير املقبل.
النفط  ال�شعودية من  التوريدات  فاإن  الوكالة،  وح�شب م�شادر 
اخلام يف ال�شهر املقبل قد ت�شل اإىل امل�شتوى االأدنى القيا�شي 
الذي يعادل 582 األف برميل يف اليوم، والذي مت ت�شجيله يف 

اأواخر عام 2017، وكان اأدنى م�شتوى خالل 30 عاما.
االأ�شهر  معدل  من  باملئة   40 نحو  التقلي�ض  ن�شبة  و�شت�شكل 
الثالثة االأخرية، ح�شب امل�شادر ذاتها، التي طلبت عدم الك�شف 
وقابلة  نهائية،  لي�شت  االأرقام  اأن هذه  واأ�شافت  عن هويتها. 

للتغيري.
على  احل�شول  من  تتمكن  مل  اأنها  اإىل  "بلومربغ"  وت�شري 

تعليقات من وزارة الطاقة ال�شعودية بهذا اخل�شو�ض.
الواليات  اإىل  ال�شعودية  ال�شادرات  تقلي�ض  مت  حــال  ويف 
املتحدة، �شيوؤثر ذلك على �رشكات "فالريو اإيرنجي" و"فيليب�ض 
برتوليوم"،  و"ماراثون  و"اإك�شون"  و"�شيفرون"   "66

و�شيجربها على �رشاء اخلام من موردين اآخرين.
متتلك  التي  "موتيفا" للتكرير،  �رشكة  على  ذلك  يوؤثر  قد  كما 
الواليات  اأكرب م�شفاة يف  تدير  والتي  ال�شعودية ح�شة فيها، 

املتحدة.
االإنتاج  تخفي�ض  على  "اأوبك+"  دول  اتفاق  بعد  ذلك  وياأتي 

اأن  2019. واأكد وزير الطاقة ال�شعودي خالد الفالح  يف عام 
االإنتاج ال�شعودي من النفط �شيرتاجع من 11.1 مليون برميل 

يوميا يف نوفمرب اإىل 10.2 مليون برميل يوميا يف يناير.
وح�شب امل�شادر، من املتوقع اأن ينخف�ض اإجمايل ال�شادرات 
يناير  يف  اليوم  يف  برميل  ماليني   7 نحو  اإىل  ال�شعودية 
املقبل، بعد اأن كانت حوايل 8 ماليني يف اليوم خالل نوفمرب 

ودي�شمرب.

العراق  اعمار  اعادة  �شندوق  رئي�ض  رئي�ض  اكد 
م�شطفى الهيتي، ان الدول امل�شتثمرة يف العراق 
بانتظار ا�شتقرار احلكومة العراقية للمبا�رشة يف 

تنفيذ تعهداتها.
وقال الهيتي يف بيان، ان “هناك التزامات من 
قبل الدول بـ26 مليار دوالر كقرو�ض ا�شتثمارية 
للعمل يف العراق وهذا مهم”، عازيا تاأخر الدول 
اىل  االعــمــار  ــاإعــادة  ب املــبــا�ــرشة  يف  املانحة 
احلكومة  واختيار  الربملانية  االنتخابات  اجراء 
الو�شع  ا�شتقرار  ــال  ح ــه  ان مــوؤكــدا  ــدة،  ــدي اجل
الوزارية  الكابينة  ت�شكيل  وا�شتكمال  ال�شيا�شي 

�شتبا�رش الدول بتنفيذ تعهداتها.
اعمار  الإعـــادة  الكويت  “موؤمتر  ان  وا�ــشــاف 
العراق، ت�شمن هدفني، احدهما توثيق اال�رشار 
املجتمع  اأمــام  بالعراق  حلقت  التي  واخل�شائر 

البنك  الدويل وهذا اهم جناح، والثاين م�شادقة 
الدويل على وثيقة اال�رشار واخل�شائر هذه”.

يف  دولة   70 من  اكرث  “م�شاركة  ان  اىل  وا�شار 
باإعمار  اميانها  على  دليل  هو  الكويت  موؤمتر 
 2500 من  اكرث  وجود  اىل  باال�شافة  العراق، 
ان  يعني  وهــذا  الــعــراق  يف  لال�شتثمار  �رشكة 
ان  موؤكدا  واقعا،  وا�شبحت  اعتمدت  الوثيقة 
ا�شتقرار  بانتظار  العراق  يف  امل�شتثمرة  “الدول 
احلكومة العراقية للمبا�رشة يف تنفيذ تعهداته”، 
مبينا ان “وجود ال�رشكات االمريكية يف العراق 
الزيارات  تكون  ان  تفاعلها، وطلبنا منهم  دليل 

املقبلة اكرث فاعلية وفتح ور�شات عمل”.
وعقد يف دولة الكويت يف �شباط املا�شي موؤمترا 
دوليا العادة اعمار املناطق املحررة يف العراق.
موؤمتر  يف  امل�شاركة  الـــدول  تعهدات  وبلغت 
مليار   30 اإىل  العراق  اإعمار  الإعــادة  الكويت 
�شكل  على  امل�شاعدات  هــذه  و�شتكون  دوالر. 
تقدم  وا�شتثمارات  ائتمانية  وت�شهيالت  قرو�ض 

للعراق من اأجل اإعادة بناء ما دمرته احلرب.

بغداد - الجورنال

الجورنال - متابعة

بغداد – الجورنال 

2.7

2.26

5.4

هبطــت املوؤ�ــرشات الثالثــة الرئي�شيــة لالأ�شهــم االأمريكية 
بعــد بيانات �شعيفة مــن ال�شني واأوروبــا اأذكت خماوف 
مــن تباطــوؤ اقت�شــادي عاملــي، بينمــا ت�ــرشر املوؤ�رشان 
القيا�شيــان داو جونــز و�شتاندرد اآند بــورز من هبوط بلغ 

اآند جون�شون. 10 باملئة الأ�شهم جون�شون 
واأنهــى املوؤ�ــرش داو جونــز ال�شناعــي جل�شة التــداول يف 
اأو  نقطــة،   496.87 منخف�شــا  �شرتيــت  وول  بور�شــة 
2.02 باملئة، اإىل 24100.51 نقطة بينما هبط املوؤ�رش 
�شتانــدرد اآند بورز500 االأو�شع نطاقــا 50.59 نقطة، اأو 
1.91 باملئــة، ليغلق عنــد 2599.95 نقطة، وهو اأدنى 

م�شتوى اإغالق منذ الثاين من اأبريل ني�شان.

air be -"  اأكــدت حمكمة يف برلني اأن امل�شــوؤول عن اإدارة
lin" يقا�شــي �رشكة االحتــاد للطــريان االإماراتية، املالك 
ال�شابــق ل�رشكــة الطــريان االأملانيــة، للتعوي�ض عــن خ�شائر 

مبلياري يورو )حوايل 2.26 مليار دوالر(.
 air berlin وت�شبــب قرار االحتاد للطريان �شحــب متويل لـ
يف اإ�شهــار اإفال�ــض ثــاين اأكرب �رشكــة طــريان يف اأملانيا يف 
ال�شابــق. وقال امل�شوؤول عــن اإدارة ال�رشكة اإن االحتاد مل تف 

.air berlin بالتزاماتها املالية جتاه
بيــان  يف  املحكمــة  قالــت  "رويــرتز"،  وكالــة  وبح�شــب 
مليــون   500 قيمتهــا  مبدفوعــات  تتعلــق  "املطالبــات 
والتاأ�شي�ــض علــى اأن ال�رشكــة املدعــى عليها ملتزمــة ب�شداد 

املزيد من التعوي�شات. 

منــا االإنتاج ال�شناعي ال�شينــي %5.4 يف نوفمرب/ت�رشين 
الثاين على اأ�شا�ض �شنوي، بينما زادت مبيعات التجزئة باأقل 

من املتوقع عند %8.1، بح�شب ما اأظهرته بيانات ر�شمية.
يف املقابــل زاد اال�شتثمــار يف االأ�شول الثابتــة باأف�شل من 

املتوقع قليال يف اأول 11 �شهرا من العام.
وكان حمللــون ا�شتطلعت رويرتز اآراءهم قــد توقعوا ا�شتقرار 
منو االإنتاج ال�شناعي عند %5.9 يف اأكتوبر/ت�رشين االأول.


