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بينها مستشفيات ومدارس...
 الكشف عن مجمل المشاريع المتلكئة في ميسان

يف  ئة  املتلكِّ امل�شاريع  عن  الثالثاء،  النزاهة،  هيئة  ك�شفت 
مي�شان، التي مت ر�شدها وتوثيقها يف اإطار عملها بالتحرِّي 
واال�شتثمار  واخل��دم��ات  االإع��م��ار  م�شاريع  يف  والتحقيق 
بلغ  عددها  اأنَّ  مو�شحة  املحافظات،  جميع  يف  ئة  املتلكِّ
ٍة  )150( م�رشوعًا، منها 45 م�رشوعًا متَّ فتح ق�شايا جزائيَّ

فيها.
ئة التي متَّ  الهيئة اأ�شارت يف تقريٍر لها اإىل "امل�شاريع امُلتلكِّ
ٍة فيها والبالغ عددها 45 م�رشوعًا، كان  فتح ق�شايا جزائيَّ
االأبي�ض  ر  كَّ ال�شُّ اإنتاج  خدمات  تاأهيل  م�رشوع  اأبرزها  من 
ومزرعة  م�شانع  تاأهيل  وم�رشوع  مي�شان  ر  �ُشكَّ معمل  يف 
املجمع  اإىل  اإ�شافة  والكحول،  للخمرية  ُمعملني  وحتوير 
على  والبترية  الكرامة  ي  وُم�رشَّ �شالح  قلعة  يف  ال�شكنيِّ 
ئة  امُلتلكِّ ال�رشكات  اإىل منح عدٍد من  الطريق احلويل، الفتًة 
االإجراءات  اتخاذ  وعدم  ا�شتحقاقها  من  اأكرث  �ة  ماليَّ مبالغ 

القانونيَّة بحقِّه".
وتاأهيل  تطوير  �شملت  "امل�شاريع  اأن  التقرير  واأ���ش��اف 
�شوارع  واإك�شاء  وال�شوارع،  املدن  عدٍد من  مداخل  و�شيانة 
التقاطعات  واإن�شاء  املحافظة  داخ��ل  خمتلفة  مناطق  يف 
واحلدائق وبناء االأر�شفة، ف�شاًل عن بناء عدٍد من املدار�ض 
ال�شمِّ  معهد  تاأهيل  واإع��ادة  وتاأثيثها،  االأطفال  وريا�ض 

والبكم وعدٍد من املباين احلكوميَّة".
ق�شايا  فيها  تفتح  مل  التي  "امل�شاريع  اإىل  تطرَّق  التقرير 
عت  توزَّ م�شاريع   105 عددها  والبالغ  االآن،  حتَّى  جزائيَّة 
اأطفال  ورو�شة  مدر�شًة   86 واإن�شاء  بناء  واإعادة  هدم  بني 
ة الرتبية يف املحافظة،  و50 قاعة امتحانية وبناية ملديريَّ
�رشكاٍت  قبل  من  �شكنيٍة  ممعاٍت  �شتة  اإن�شاء  اإىل  اإ�شافة 
مركز  يف  �رشيٍر   400 ب�شعة  وم�شت�شفى  وعربيٍة  حمليٍة 

املحافظة �شبق اأن اأحيل الإحدى ال�رشكات الرتكيَّة".
لنقل  حمطاٍت  اإن�شاء  �شملت  امل�شاريع  "تلك  اأن  اإىل  ولفت 
حمطات  وجتهيز  تغذيٍة  خطوط  ومد  الكهربائيَّة،  الطاقة 
االأحياء  من  عدٍد  يف  الكهربائيَّة  ال�شبكة  وتاأهيل  التوزيع 
م�شاريع  اإىل  اإ�شافًة  ال�شوارع،  من  ع��دٍد  واإن��ارة  والقرى 
وجتهيز  اأم��ط��اٍر  حمطات  دف��ع  وخطوط  م��اري  �شبكات 
العمارة،  �شبكة ماء يف  وتنفيذ  مولداٍت وم�شخاٍت غاط�شٍة 
ُمتفرٍِّج،  و1000   2000 ب�شعة  ملعبني  اإن�شاء  عن  ف�شاًل 

وم�شبٍح اأوملبيٍّ ومنتدياٍت لل�شباب".
ُيذَكُر اأنَّ هيئة النزاهة اأعلنت عن ممل امل�شاريع املتلكئة 
فرقها  قبل  من  ر�شدها  متَّ  التي  املحافظات  من  عدٍد  يف 
ة ت�شنيف الق�شايا اجلزائيَّة من  التحقيقيَّة التي تتوىل مهمَّ
م�شاريع  يف  والتحرِّي  التحقيق  وا�شتكمال  يَّتها،  اأهمِّ حيث 

ئة. االإعمار واخلدمات واال�شتثمار املتلكِّ

بغداد -  الجورنال

واشنطن تعرقل استثمار الغاز 
في حقل عكاز

واالردن يبرمان اتفاقا بشان 
التبادل التجاري

وتركيا يبحثان تعزيز التعاون 
بمجال الطاقة

بزيادة رواتب المتقاعدين

الكورية  ال�رشكة  ا�شتعداد  عن  االنبار،  حمافظة  مل�ض  اجلورنال:اعلن   - 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  اأع��وام 
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.

النفط  وزير  الطاقة  ل�شوؤون  ال��وزراء  رئي�ض  نائب  بحث  اجلورنال:   - بغداد 
بريقدار،  البار�شالن  الرتكي،  الطاقة  وزير  نائب  مع  الغ�شبان،  عبا�ض  ثامر 
تعزيز التعاون امل�شرتك بني البلدين يف قطاع الطاقة. واأكد الغ�شبان بح�شب 
بيان للوزارة "على �رشورة تعزيز العالقات بني البلدين يف كافة املجاالت 
ال�شيما يف قطاع الطاقة ومبا يخدم م�شلحة البلدين". من جانبه هناأ نائب 
مل�ض  لرئي�ض  كنائب  من�شب  ت�شلمه  على  الغ�شبان  الرتكي،  الطاقة  وزير 
الوزراء ل�شوؤون الطاقة وزيرا للنفط، متمنيا له النجاح يف ادارة عمل الوزارة 
واالرتقاء بقطاع الطاقة يف البالد" موؤكداً "رغبة �رشكات بالده يف امل�شاركة 

بتطوير قطاع الطاقة يف العراق". 

عن  املالية،  لوزارة  التابعة  العامة  التقاعد  هياأة  ك�شفت  اجلورنال:   - بغداد 
ت�شمني قانون ال�شمان االجتماعي الذي ينتظر ت�رشيعه يف الربملان زيادة يف 
رواتب املتقاعدين. وقال املدير العام للتقاعد وال�شمان االجتماعي علي جعفر 
النواب يف دورته  ان ي�شدر مل�ض  “انه من املقرر،  احللو، يف ت�رشيح �شحفي 
احلالية قانون ال�شمان االجتماعي، الذي ين�ض يف احد بنوده على زيادة الرواتب 
�شحايا  “تعوي�شات  ان  واأ�شاف،  واخلا�ض”.  العام  القطاعني  يف  التقاعدية 
االرهاب، نتعامل معها ح�شب قوانني موؤ�ش�شة ال�شهداء”. واأكد احللو، ان “رواتب 
املتقاعدين خط احمر ولن تتاأثر باأي �شيء، وهم لهم االولوية بعد الرواتب و�شوف 

يت�شلمون تقاعدهم ب�شكل م�شتمر وال توجد اي م�شكلة يف ذلك،

العراقاألنبار: ترجيحاتالعراق

بيانات

التخطيط ترجح انخفاض نسبة الفقر الى %18 

السعودية تعتزم تقليص صادرات النفط 
للواليات المتحدة 

العراق يبرم عقودًا لبيع جميع صادراته النفطية لعام 2019

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

الزهرة  عبد  ال���وزارة  با�شم  املتحدث  وق��ال 
ان" املوؤ�رشات  الهنداوي يف ت�رشيح �شحفي 
التي اأعلنت عنها يوم اأم�ض اجلمعة، مل تت�شمن 
االأي���ام  خ��الل  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  خ��الل  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 ال�%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  ب��اأن  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  ح��ال  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.

العراقية  النفط  ت�شدير  �رشكة  مدير  ك�شف   
تعاقدت على  اأن بالده  اليا�رشي،  )�شومو( عالء 
للت�شدير  املخ�ش�شة  النفط  كميات  كامل  بيع 
خالل �شنة 2019، اإىل �رشكات يف اآ�شيا واأوربا.
االإلكرتوين ل�رشكة  وبح�شب بيانات على املوقع 
ت�شدير النفط العراقية، فاإن %67 من �شادرات 
لالأ�شواق  �شتتجه   2019 لعام  العراقي  اخل��ام 
االآ�شيوية، بينما توجه %20 من ال�شادرات اإىل 

اأ�شواق اأوروبا، و%13 لل�شوق االأمريكي.
اإن  االأحد،  اأم�ض  اليا�رشي يف ت�رشيحات،  وقال 
املقبل،  للعام  العراقي  النفط  �شادرات  جميع 
دول  عدة  يف  مل�شتهلكني  جيدة  وباأ�شعار  بيعت 
ت�شديرية،  خ�شومات  وباأقل  واأورب��ا،  اآ�شيا  يف 
لل�شادرات  االإجمايل  الرقم  عن  يك�شف  اأن  دون 
تلك  بيع  اأن  واأو���ش��ح  امل��ق��ب��ل.  ال��ع��ام  خ��الل 

ر�شيد  �شيعزز  النفطية  ال�شادرات  من  الكميات 
اإىل  م�شرياً  الوطني،  واالقت�شاد  الدولة،  موازنة 
لكل  الربميل  �شعر  اعتماد  على  االتفاق  مت  اأنه 
مدير �رشكة  واأ�شاف  البيع.  لعملية  اأ�شا�شًا  �شهر 

يف  العراق  جن��اح  اأن  العراقية،  النفط  ت�شدير 
بني  مناف�شة  بعد  ياأتي  النفطية  كمياته  ت�شويق 
وخارجها.  اأوب��ك  منظمة  من  النفط  م�شدري 
العراق  مع  املتعاقدة  ال�رشكات  اأن  اإىل  ولفت 
باتت االآن بحكم امللزمة ل�رشاء النفط بعد توقيع 
يف  العاملية  املعاير  اإىل  ا�شتندت  التي  العقود 
ال�رشاء مع املحافظة على االأ�شعار وقت االرتفاع 
 3.8 ت�شدير  ال��ع��راق  ويتوقع  واالن��خ��ف��ا���ض. 
ماليني برميل يوميًا، من �شمنها 250 األفًا من 
حقول اإقليم كرد�شتان �شمال البالد، يف 2019، 
احلايل  الوقت  يف  ال�����ش��ادرات  متو�شط  ويبلغ 
وزارة  يوميًا. وبح�شب  برميل  3.5 ماليني  نحو 
النفط العراقية، فاإن متو�شط �شادرات النفط من 
مليون   3.48 بلغ  اخلليج  على  اجلنوب  موانئ 
برميل يوميًا يف اأكتوبر املا�شي، مقابل 3.56 
مليون برميل يوميًا من النفط اخلام يف �شبتمرب 

املا�شي.
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هبط��ت املوؤ���رشات الثالث��ة الرئي�شي��ة لالأ�شه��م االأمريكية 
بع��د بيانات �شعيفة م��ن ال�شني واأوروب��ا اأذكت خماوف 
م��ن تباط��وؤ اقت�ش��ادي عامل��ي، بينم��ا ت���رشر املوؤ�رشان 
القيا�شي��ان داو جون��ز و�شتاندرد اآند ب��ورز من هبوط بلغ 

اآند جون�شون. 10 باملئة الأ�شهم جون�شون 
واأنه��ى املوؤ���رش داو جون��ز ال�شناع��ي جل�شة الت��داول يف 
اأو  نقط��ة،   496.87 منخف�ش��ا  �شرتي��ت  وول  بور�ش��ة 
2.02 باملئة، اإىل 24100.51 نقطة بينما هبط املوؤ�رش 
�شتان��درد اآند بورز500 االأو�شع نطاق��ا 50.59 نقطة، اأو 
1.91 باملئ��ة، ليغلق عن��د 2599.95 نقطة، وهو اأدنى 

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

air be -"  اأك��دت حمكمة يف برلني اأن امل�ش��وؤول عن اإدارة
lin" يقا�ش��ي �رشكة االحت��اد للط��ريان االإماراتية، املالك 
ال�شاب��ق ل�رشك��ة الط��ريان االأملاني��ة، للتعوي�ض ع��ن خ�شائر 

مبلياري يورو )حوايل 2.26 مليار دوالر(.
 air berlin �وت�شب��ب قرار االحتاد للطريان �شح��ب متويل ل
يف اإ�شه��ار اإفال���ض ث��اين اأكرب �رشك��ة ط��ريان يف اأملانيا يف 
ال�شاب��ق. وقال امل�شوؤول ع��ن اإدارة ال�رشكة اإن االحتاد مل تف 

.air berlin بالتزاماتها املالية جتاه
بي��ان  يف  املحكم��ة  قال��ت  "روي��رتز"،  وكال��ة  وبح�ش��ب 
ملي��ون   500 قيمته��ا  مبدفوع��ات  تتعل��ق  "املطالب��ات 
والتاأ�شي���ض عل��ى اأن ال�رشك��ة املدع��ى عليها ملتزم��ة ب�شداد 

املزيد من التعوي�شات. 

من��ا االإنتاج ال�شناعي ال�شين��ي %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 املقاب��ل زاد اال�شتثم��ار يف االأ�شول الثابت��ة باأف�شل من 
املتوق��ع قلي��ال يف اأول 11 �شهرا من الع��ام.  وكان حمللون 
ا�شتطلع��ت روي��رتز اآراءه��م قد توقع��وا ا�شتقرار من��و االإنتاج 

ال�شناعي عند %5.9 يف اأكتوبر/ت�رشين االأول.


