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العراق: سوق النفط تواجه تحديات كبيرة وعلى المنتجين 
العرب التوحد

دعا  نائب رئي�س وزراء ل�ش�ؤون الطاقة وزير 
اجله�د  ت�حد  اىل  الغ�شبان،  ثامر  النفط 
النفط  ���ش���ق  ال��ع��رب��ي��ة مل���اج��ه��ة حت��دي��ات 
تعزيز  على  العراق  حر�س  م�ؤكدا  الكبرية، 
وتط�ير العالقات بني الدول العربية لتحقيق  

امل�شالح امل�شرتكة.
ال�زاري  لل�فد  تروؤ�شه  اأثناء  الغ�شبان  وقال 
املائة  بعد  ال�احد  االجتماع  يف  للم�شاركة 
ملجل�س وزراء منظمة الدول العربية امل�شدرة 
العا�شمة  يف  يعقد  ال��ذي   ” “اأوابك  للنفط 
اإن “العالقات بني العراق  الك�يتية يف بيان، 
واال�شقاء االع�شاء يف املنظمة ومن خارجها 
جميع  يف  م�����ش��ط��رداً  وت��ط���راً  من����اً  ت�شهد 

املجاالت االقت�شادية وال�شيا�شية”.
دوراً  يلعب  “العراق  اأن  الغ�شبان،  واأ�شاف 
والتكامل  والتبادل  التعاون  بناءاً يف حتقيق 
خالل  من   ، اال�شقاء  جميع  من  االقت�شادي 
واأن   ، وتنميتها  امل�شرتكة  امل�شاريع  تعزيز 
العراق �ش�ف  التي ينتهجها  االنفتاح  �شيا�شة 

تعجل يف حتقيق هذه االهداف”.
ملنظمة  ال����زاري  “االجتماع  اأن  واو���ش��ح، 
ال�ش�ق  فيه  ت�اجه  وقت  يف  يعقد  “اأوابك” 
النفطية حتديات كبرية ، ما يتطلب من جميع 
ل��شع  واجلهد  التعاون  من  مزيداً  املنتجني 
احلل�ل املنا�شبة ، والتعامل ال�اقعي واحلكيم 
مع جميع التط�رات واملتغريات التي ت�شهدها 
اأ�شتقرار  اىل  ي���ؤدي  ومبا   ، العاملية  اال�ش�اق 
النفط  اأ�شعار  ودعم  النفطية  اال�ش�اق  وت�ازن 
للمنتجني  ومقب�لة  من�شفة   م��ع��دالت  اىل 

وامل�شتهلكني على حد �ش�اء” .
املجل�س  “اجتماع  ان  النفط  وزي��ر  وت��اب��ع 
امل�شدرة  العربية  ال��دول  ملنظمة  ال����زاري 
املدرجة  امل�ا�شيع  �شيبحث  “اأوابك”   للنفط 
ع��ل��ى ج����دول االج��ت��م��اع واه��م��ه��ا وق��ائ��ع 
وت��شيات م�ؤمتر الطاقة العربي احلادي ع�رش 
، واأو�شاع ال�ش�ق النفطية العاملية ، ومتابعة 
التي  وال��درا���ش��ات   ، امل��ن��اخ  وتغيري  البيئة 
اأجنزتها املنظمة ، ومعهد النفط العربي ،ف�شاًل 
املائة  االجتماع  حم�رش  على  امل�شادقة  عن 
ملجل�س وزراء املنظمة ، وت�زيع اجل�ائز على 

البح�ث الفائزة” .

بغداد - الجورنال

تعلن دعمها للشركات النفطية 
باليات ومعدات

النيابية تدرس زيادة حصة نينوى 
في موازنة 2019

نيابي يكشف عن حصة اإلقليم وسعر 
برميل النفط بموازنة 2019

المثنى تسوق اكثر من 14 طنا من 
الذرة الصفراء

اإحدى  الهيدروليكية  لل�شناعات  العامة  ال�رشكة  اعلنت  اجل�رنال:   - بغداد 
لدعم  املنفذة  واعمالها  ان�شطتها  عن   ، واملعادن  ال�شناعة  وزارة  �رشكات 
�رشكات وزارة النفط واالجهزة االمنية. وك�شف مدير عام ال�رشكة املهند�س 
حيدر نا�رش ظاهر يف بيان، عن ت�قيع ال�رشكة عق�دا مع �رشكة نفط ذي قار 
لتنفيذ طلبيات خلزانات خمتلفة ال�شعات وكاب�شات الغاز ، م�ؤكدا ان ت�قيع 
هذه العق�د ياأتي يف اطار التعاون امل�شرتك مع وزارة النفط لدعم وت�شجيع 
ال�شناعة املحلية وجه�د وم�شاعي ال�رشكة لتعظيم م�اردها. من جهة اخرى 
اطار  يف  االحتادية  ال�رشطة  قيادة  مع  التعاون  ا�شتمرار  عن  ظاهر  اف�شح 

�شعي ال�رشكة وحر�شها على دعم امل�ؤ�ش�شات واالجهزة االمنية .

بغداد - اجل�رنال:اأكدت اللجنة املالية النيابية، انها تدر�س ا�شافة مبالغ مالية 
يف امل�ازنة اىل حمافظة نين�ى، م�ؤكدة ان تاأمني مبلغ 2 تريلي�ن دينار العادة 

اعمار نين�ى �شعب جداً.
“اللجنة املالية تدر�س  وقال ع�ش� اللجنة حنني القدو يف ت�رشيح �شحفي، ان 
املحافظة  اعلنت  ان  بعد  خا�شة  مدنها،  اعمار  لغر�س  لالم�ال  نين�ى  احتياج 
جلنة  و�شع  مت  حيث  االعمار،  اعادة  لغر�س  دينار  تريل�ين  مبلغ  اىل  حاجتها 
تريلي�ن   2 مبلغ  “تاأمني  ان  القدو،  وا�شاف  الغر�س”.  لهذا  بنين�ى  خمت�شة 
احلل�ل من  البحث عن  ت�ا�شل  النيابية  املالية  اللجنة  ولكن  دينار �شعب جداً، 

اجل ح�ش�ل نين�ى على ميزانية جيدة العادة االعمار”.

بغداد - اجل�رنال:ك�شف م�شدر برملاين يف اللجنة املالية، عن حتديد 
اإقليم كرد�شتان يف م�ازنة 2019 ب� 12% وحتديد �شعر برميل  ح�شة 

النفط ب�56 دوالراً للربميل ال�احد.
وقال امل�شدر يف ت�رشيح �شحفي، اإن “ح�شة اإقليم كرد�شتان ثبتت يف 

م�ازنة 2019 ب� 12% رغم مطالبات الكرد برفعها اىل %14”.
االأ�شعار  ب� 56 دوالر رغم تذبذب  النفط حدد  “�شعر مبيل  اأن  واأ�شاف 
عق�د  م�ظفي  تثبيت  “فقرة  ان  اىل  م�شريا  والهب�ط”،  االرتفاع  بني 
جميع  ومب�افقة  امل�ازنة  اىل  ر�شمي  ب�شكل  اأ�شيفت  الكهرباء  وزارة 

االأع�شاء”.

بغداد - اجل�رنال:اأعلنت مديرية زراعة حمافظة املثنى، عن ت�ش�يق 
مازال  الت�ش�يق  اأن  اإىل  م�شرية  ال�شفراء،  الذرة  من  طنا   14493
“كمية  اأن   ، م�شتمرا ال�شتالم املح�ش�ل. وذكرت املديرية يف بيان 
حم�ش�ل الذرة ال�شفراء امل�ش�قة من قبل مديرية زراعة املثنى اإىل 
ي�م 2018/12/16  ولغاية  للبذور  العامة  النهرين  �رشكة مابني 
بلغت ) 14493( طنا، والزال الت�ش�يق م�شتمرا ال�شتالم املح�ش�ل، 
معمل  اإىل  باالإ�شافة  احللة،  )املدحتية،  معامل  ثالثة  خالل  من 
مع  بالتن�شيق  م�شتمرة  “املديرية  اأن  البيان،  واأ�شاف  احليدري(”. 

املركز االإر�شادي التدريبي يف املحافظة”.

مصدرالصناعة زراعةالمالية

بيانات

تحمل السعودية مسؤولية انخفاض اسعار النفط
رصد اكثر من 200 مشروع متلكئ في محافظتي 

المثنى وذي قار

البنك الدولي يحذر من ازمة مالية عالمية

اعترب  وزير الدولة القطري ل�ش�ؤون الطاقة �شعد 
الكعبي، اأن �شخ ال�شع�دية لكميات فائ�شة من 
النفط، ال�شنة املا�شية، يف االأ�ش�اق مل يكن له 

مربر.
وق���ال ال���زي��ر ال��ق��ط��ري، خ��الل كلمة ل��ه يف 
امل�شدرة  العربية  االأقطار  ملنظمة  اجتماع 
وقت  "هذا  اإن  الك�يت:  يف  )اأواب���ك(  للبرتول 

�شعب الأ�شعار النفط".
اجل��اري،  ال�شهر  ب��داي��ة  قطر،  دول��ة  واأعلنت 
ان�شحابها من ع�ش�ية منظمة الدول امل�شدرة 
يناير  مطلع  من  ابتداء  وذلك  )اأوب��ك(،  للنفط 

.2019
وذكر الكعبي يف حينها، خالل م�ؤمتر �شحفي، 
اأن اأوبك قد اأُبلغت بالقرار، م��شحًا اأنه يعك�س 
رغبة قطر برتكيز جه�دها على تنمية وتط�ير 

�شناعة الغاز الطبيعي.
وبح�شب التقرير ال�شهري للمنظمة، فاإن اإنتاج 

 14 ب�اقع  ارتفع  املا�شي  اأكت�بر  خالل  قطر 
األف برميل ي�ميًا، يف حني بلغ اإنتاجها خالل 

ال�شهر ذاته 609 اآالف برميل ي�ميًا.
من  ع��ام  بعد  "اأوبك"  اإىل  قطر  وان�شمت 
عاملية  منظمة  وهي   ،1960 يف  تاأ�شي�شها 
ت�شكلت لتنظيم االأ�شعار واملعرو�س من النفط 

يف ال�ش�ق العاملية، وت�شم 12 دولة.

االإمارات  من  مك�نًا  حتالفًا  ال�شع�دية  وتق�د 
والبحرين وم�رش، يفر�س ح�شاراً بريًا وج�يًا 
متهمًا   ،2017 ي�ني�  منذ  قطر،  على  وبحريًا 
مع  عالقات  واإقامة  االإره��اب  بدعم  الدوحة 
وتق�ل  االتهامات  تلك  قطر  وتنفي  اإي���ران، 
بهدف  احل�شار  دول  من  �شغ�طًا  ت�اجه  اإنها 

ال�شيطرة على قرارها ال�طني وال�شيادي.

وذي  املثنى  حمافظتي  يف  ئة  املتلكِّ امل�شاريع  عن   ، النزاهة  هياأة  ك�شفت 
ن اأحد فرقها، الذي انتقل للمحافظتني، من ر�شدها وت�ثيقها؛  قار التي متكَّ
اإطار جه�د الهياأة  اأنَّ عددها بلغ )208( م�شاريع متَّ متابعتها، يف  مبيِّنًة 
ئة يف  بالتحرِّي والتحقيق يف م�شاريع االإعمار واخلدمات واال�شتثمار املتلكِّ

املحافظات.
املثنى  حمافظة  يف  املتلكئة  امل�شاريع  اأنَّ  لها  تقريٍر  يف  اأف�شحت  الهياأة 
منها  ثالث  يف  �ٍة  جزائيَّ ق�شايا  فتح  متَّ  م�رشوعًا،   132 اإىل  عددها  و�شل 
فقط، �شملت م�شاريع بناء م�شت�شفى ب�شعة 400 �رشيٍر وتاأهيل حمطة كهرباء 
�ة واإن�شاء مزرعة اخلريات، ُم��شحًة اأن اأبرز امل�شاريع التي  ال�رشقي الثان�يَّ
�ة كان عقد وزارة الكهرباء مع اإحدى ال�رشكات  �ة جزائيَّ مل تفتح فيها ق�شيَّ
بة ) 1X4 9E ( بكلفة  االأجنبية لتنفيذ م�رشوع اإ�شافة نظام الدورة امُلركَّ
ال�شماوة  ت�ليد  حمطة  واإن�شاء  اأمريكيٍّ  دوالٍر  ملي�ن   )524،000،000(
ومدِّ  وفح�س  اٍت  ُمعدَّ جتهيز  اإىل  اإ�شافًة  واط،  ميكا   750 بقدرة  ة  الغازيَّ

ات التح�يل. خط�ط ال�شبكة مع امُلغذِّيات، وتاأهيل وجتهيز عدٍد من حمطَّ
�ة �شمل اإن�شاء م�شت�شفى ومركز  يَّ حِّ د التقرير وج�د تلك�ؤ يف امل�شاريع ال�شِّ واأكَّ
�ة يف اخل�رش، الفتًا اإىل  للحروق يف ال�شماوة وقطاعًا للرعاية ال�شحيَّة االأوليَّ
ون�شب  وجتهيز  ال�ركاء،  ماء  وتاأهيل  الكبري  ال�شماوة  ماء  م�شاريع  ف  ت�قُّ
ٍة مع  وحدات ماء جممعة مع خط�ط ناقلٍة مع ال�شبكة، واإن�شاء خزاناٍت اأر�شيَّ
ة  حمطات حتلية و�شحب ورفع، ف�شاًل عن م�رشوعي حمطة املعاجلة املركزيَّ
ملجاري الرميثة، وجتهيز ون�شب وحدة ال�رشف ال�شحي يف عدد من مدن 
ة البلديات والطرق  املحافظة. واأ�شار اإىل اأنَّ امل�رشوعات املتلكئة يف مديريَّ
ات،  وامُلج�رشَّ اجل�ش�ر  من  عدٍد  اإن�شاء  �شملت  �ة  املحليَّ واالإدارة  واجل�ش�ر 
وتاأهيل �شيانة واإك�شاء عدٍد من الطرق، بينها الطريق الرابط بني ق�شائي 
اخل�رش وال�شماوة بط�ل 18 كم و�شارع �شكة القطار اإىل اجل�رش الك�نكريتيِّ 
يف اخل�رش، اإ�شافًة اإىل جممٍع �شكنيٍّ يتك�َّن من 600 �شقٍة يف الرميثة و�شقق 
�شًة للفقراء، وقاعتي اجتماعات  �ًة خُم�شَّ واطئة الكلفة، وبناء 70 داراً �شكنيَّ

�ة. ومكتبة عامة يف ال�شماوة، واإن�شاء �شت بناياٍت لدوائر البلديَّ
ومركز  املدار�س،  وتاأهيل  بناء  مثل  الرتبية  م�شاريع  اإىل  التقرير  وتطرَّق 
احلا�ش�ب،  الدوليَّة يف  الرخ�شة  �شهادة  على  للح�ش�ل  واالختبار؛  للتدريب 
ة للرتبية،  ة العامَّ �ٌة للمديريَّ واإن�شاء عدٍد من االأبنية، من بينها بنايٌة من�ذجيَّ
وتبطني   ، االإروائ��يِّ البديري  م�رشوع  تاأهيل  �شملت  امل�شاريع  اأنَّ  م��شحًا 
للم�شاة،  لل�شيارات وج�رش  و�شتة ج�ش�ٍر  قناطر �شندوقيَّة،   4 واإن�شاء  االأنهر 
لل�شباب  ومنتدياٍت  �ٍة  ريا�شيَّ وقاعاٍت  اأوملبيٍّ  وم�شبٍح  مالعب  اإىل  اإ�شافة 
ة االإدارة واالقت�شاد يف جامعة املثنى وهيئة اال�شتثمار ودائرة  وبنيات كليَّ

. التقاعد وال�شمان االجتماعيِّ
ئة يف حمافظة ذي قار التي و�شل عددها اإىل  التقرير تناول امل�شاريع املتلكِّ
�ة يف 34 منها، ُمبيِّ�نًا اأنَّ تلك امل�شاريع  76 م�رشوعًا متَّ فتح ق�شايا جزائيَّ
منها،  العم�ل  وامل�شح��ب  �فٍة  وُمت�قِّ ئٍة  ُمتلكِّ ٍة  وزاريَّ م�شاري�ع  ب�ني  عت  ت��زَّ
 49 لل�زارات، وعددها  ة  للم�ازنة اال�شتثماريَّ ذة وفقًا  امُلنفَّ وهي امل�شاريع 
ُفِتَحت   12 ال�شالحيات بلغت  ، وم�شاريع نقل  19 منها  ُفِتَحت ق�شايا يف 
 5 يف  جزائية  ق�شايا  ُفِتَحت  �ة  ا�شتثماريَّ م�شاريع  و6  منها،   6 يف  ق�شايا 
�شمن  ئة  امُلتلكِّ امل�شاريع  من   9 يف  ٍة  جزائيَّ ق�شايا   4 فتحت  فيما  منها، 
�ٍة  �شكنيَّ جممعاٍت  بني  عت  ت�زَّ امل�شاريع  اأنَّ  التقرير  د  واأكَّ االأقاليم.  تنمية 
االإعمار  وزارة  م�شاريع  �شمن  والقلعة  وال�شطرة  ال�شي�خ  �ش�ق  اأق�شية  يف 
الن�رش  ناحية  يف  العايل  ج�رش  مثل  اٍت  وجُم�رشَّ ج�ش�ٍر  واإن�شاء  واالإ�شكان 
املاء  م�رشوعات  اإىل  اإ�شافًة  �ة،  النا�رشيَّ يف  ال�شناعيِّ  االإ�شكان  وجُم�رشَّ 
واملجاري كم�رشوع مدِّ �شبكات ماٍء يف �ش�ق ال�شي�خ، وحمطة تق�ية املاء 
ة، وم�شاريع تاأهيل وتنفيذ عدٍد من �شبكات املاء واملجاري يف  يف النا�رشيَّ
املحافظة، وبناء عدٍد من املدار�س وريا�س االأطفال، واإن�شاء وتاأهيل عدٍد 
هياأة  اأنَّ  ُيذَكُر  املحافظة.  يف  خمتلفٍة  مناطق  يف  واالأر�شفة  ال�ش�ارع  من 
التي  ئة يف عدٍد من املحافظات  امُلتلكِّ اأعلنت عن جممل امل�شاريع  النزاهة 
ات واملكاتب  ة امُل�ؤلَّ�فة يف جميع املديريَّ متَّ ر�شدها من قبل فرقها التحقيقيَّ
التحقيقيَّة التابعة لها، وُكلَِّف املديرون العام�ن يف الهياأة باإدارة اأعمالها، 

وتقدمي خال�شاٍت بنتائج التحقيق.

تزداد املخاوف من وق�ع اأزمة مالية عاملية 
بعد  ع�رش،  وت�شعة  األفني  عام  بحل�ل  جديدة 
املالية  االأزم��ة  على  �شن�ات  ع�رش  نح�  مرور 
تخبطًا  العاملية  االأ���ش���اق  وت�شهد  االأخ���رية. 
اأ�شعار  قيا�شية، وكذلك هب�طا يف  وتراجعات 
النفط، وارتفاع م�شت�يات الدين، وغريها، مما 

ينذر بحدوث اأزمة مالية مرتقبة.
العامل  اأن  من  ال��دويل  البنك  حذر  جانبه،  من 
لي�س يف انتظار عا�شفة مالية وح�شب، بل ال 

يبدو اأنه يقف على ا�شتعداد ال�شتقبالها.
�شيك�ن قد مر ع�رش  املقبل،  العام  ومع حل�ل 

العامل  �شهدها  مالية  اأزم��ة  اآخر  على  �شن�ات 
يف عام 2008، وهي اأزمة بقيت يف االأذهان 
منذ  ن�عها  من  االأ���ش���اأ  اعتربت  اإذ  ل�شن�ات، 
وت�شعة  وت�شعمئة  األ��ف  ع��ام  الكبري  الك�شاد 
فاإن  التاريخية،  لل�ش�اهد  ووفقًا  وع�رشين. 
�شن�ات  ع�رش  كل  مالية  اأزم��ة  ي�شهد  العامل 
على  يك�ن  قد  العامل  اأن  يعني  مما  تقريبًا، 
االأفق مع  اأزمة مالية جديدة تل�ح يف  اأعتاب 
حل�ل عام 2019. لكن املخاوف والتحذيرات 
من اأزمة مالية جديدة، بداأت تتعمق، مع حالة 
ت�شهدها  التي  القيا�شية  والرتاجعات  التخبط 
يف  الكبري  التده�ر  ظل  ويف  املالية  االأ�ش�اق 
لدى  الهلع  يثري  بات  ما  وه�  النفط،  اأ�شعار 

اأو�شاط عدة يف ال�اليات املتحدة.
بني  امل�شتمرة  التجارية  احل��رب  عن  ف�شاًل 
بعد  وتريتها  ه���داأت  واإن  وب��ك��ني،  وا�شنطن 
قمة  يف  بينهما  م�ؤقتة  هدنة  ع��ن  االإع���الن 
باتت  اأنها  امل���ؤك��د  لكن  االأخ���رية،  الع�رشين 
املثقل  العاملي  االقت�شاد  على  بظاللها  تلقي 
اأن  التقارير  ت�ؤكد  بينما  خلرباء.  وفقًا  اأ�شال، 
م�شت�يات الدين العاملي اأ�شبحت اأكرب من اأي 

وقت م�شى.
ف��اإن  بالفعل  مالية  اأزم���ة  وق���ع  ح��ال  ويف 
اال�شتثمارات  على  حمدوداً  يك�ن  لن  تاأثريها 
ال�شغرية واالأفراد فقط، بل �شيطال امل�ؤ�ش�شات 
اال�شتثمارية الكبرية بح�شب خرباء اقت�شاديني.

بغداد - الجورنال - متابعة

بغداد - الجورنال

بغداد - الجورنال

4.5

2.26

45.6

ت�قع��ت �رشكة الرهن العقاري هاليفك���س اأن تتجه اأ�شعار 
املن��ازل الربيطاني��ة على م��ا يبدو �ش�ب الزي��ادة بن�شبة 
ب��ني 2 و%4 يف الع��ام املقب��ل بافرتا���س خ��روج �شل�س 
م��ن االحتاد االأوروبي وذلك بع��د من� عند احلد االأدنى من 

نطاق �شفر اإىل %3 هذا العام.
وق��ال رو�شل جايل الع�ش��� املنت��دب يف هاليفك�س "عدم 
التيقن ال��ذي يكتنف م�شار اخلروج الربيطاين يعني وج�د 

خماطر على جانبي ت�قعاتنا".
وت�ق��ع املعهد امللكي للم�شاح��ني العقاريني ي�م الثالثاء 

ا�شتقرار اأ�شعار املنازل يف 2019.

air be -"  اأك��دت حمكمة يف برلني اأن امل�ش���ؤول عن اإدارة
lin" يقا�ش��ي �رشكة االحت��اد للط��ريان االإماراتية، املالك 
ال�شاب��ق ل�رشك��ة الط��ريان االأملاني��ة، للتع�ي�س ع��ن خ�شائر 
مبلي��اري ي���رو )ح���ايل 2.26 ملي��ار دوالر(. وت�شبب قرار 
االحت��اد للط��ريان �شحب مت�ي��ل ل��� air berlin يف اإ�شهار 
اإفال���س ثاين اأكرب �رشكة طريان يف اأملانيا يف ال�شابق. وقال 
امل�ش���ؤول عن اإدارة ال�رشك��ة اإن االحتاد مل ت��ف بالتزاماتها 
املالي��ة جتاه air berlin. وبح�شب وكالة "رويرتز"، قالت 
املحكم��ة يف بي��ان "املطالب��ات تتعلق مبدف�ع��ات قيمتها 
500 ملي���ن والتاأ�شي���س عل��ى اأن ال�رشك��ة املدع��ى عليها 

ملتزمة ب�شداد املزيد من التع�ي�شات. 

ت�قع��ت وزارة املالي��ة ال�شع�دي��ة، زي��ادة كبرية 
يف جباي��ة �رشيبة القيم��ة امل�شافة عام 2019 
ورجحت حت�شيل 47 مليار ريال يف العام القادم 

مقابل 45.6 مليار لهذا العام.
وقال��ت ال���زارة، اإنه حتقق��ت زي��ادة يف عائدات 
�رشيبة القيمة االنتقائي��ة اخلا�شة بامل�رشوبات 
الغازية، بن�شبة %50 وم�رشوبات الطاقة، بن�شبة 
%100 كذلك. %100، ومنتجات التبغ بن�شبة 

وبين��ت ال���زارة ال�شع�دي��ة، اأن ارتف��اع اإي��رادات 
ال�رشيب��ة االنتقائي��ة للع��ام احل��ايل، يع���د اإىل 

حت�شيل مبالغ اإ�شافية هذه ال�شنة.
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