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الماليـة النيابيـة: رواتب البيشمركة وموظفي االقليم ستدفع من حصـة االقليم

املوازنة  يف  كرد�ستان  اقليم  ح�سة  عن  النيابية  املالية  اللجنة  دافعت 
العامة التي �سوت عليها جمل�س النواب اواخر اال�سبوع املا�سي ، واكدت 
والبي�سمركة  املوظفني  م�ستحقات  ربط  بعدم  الن�سبة  تلك  على  التوافق 

باخلالفات ال�سيا�سية بني بغداد واربيل .
وذكر رئي�س ال�سن احلايل للجنة احمد ال�سفار ، يف ت�رصيح �سحفي ان 
مررت  العامة  املوازنة  قانون  يف  كرد�ستان  بح�سة  اخلا�سة  الفقرة   "
ب�سال�سة دون عقبات "، م�سريا اىل ان " االموال املخ�س�سة تتعلق بح�سة 
االقليم والنفقات ال�سيادية وامل�ستحقات ال�سابقة منذ 2014بني االقليم 

واملركز ".
املبلغ  وبالتايل   %12،67 هي  لالقليم  املقررة  الن�سبة   " ان  وا�ساف 
 " ان  مبينا   ،  " الن�سبة  تلك  ا�سا�س  على  احت�سب  لكرد�ستان  املخ�س�س 
التزام  عدم  حال  ويف  لالقليم  دينار  تريليون   10،8 االجمايل  املبلغ 
كرد�ستان بت�سليم 250 الف برميل يوميا اىل احلكومة ، ي�ستقطع املبلغ 
كرواتب  املتبقي  وير�سل  االجمايل  املبلغ  من  الكمية  لتلك  املقابل 

للموظفني ". 
بانها   2019 موازنةعام  االقت�سادي  لل�سان  وخمت�سون  خرباء  وعّد 
فيها  املالية  االي��رادات  توزيع  لعدم  احلديث  العراق  تاريخ  يف  اال�سواأ 
ب�سكل عادل ومت�ساوي جلميع افراد ال�سعب العراقي، حيث انها اقت�رصت 
على فئات معينة وتركت ال�رصائح املهمة يف البلد كاخلريجني والعاطلني 

عن العمل.
وك�سف اخلبري االقت�سادي عبد الرحمن امل�سهداين، عن ال�سلبيات القاتلة 

يف موازنة 2019 التي تعترب ا�سخم موازنات العراق. 
وقال امل�سهداين، يف ت�رصيحات �سحفية اإن "موازنة البالد للعام 2019 
حكومية  بديون  لتحميلها  املوازنات،  تاريخ  يف  واالأ�سخم  االأكرب  تعد 
على  ال�رصف  و�سعف  املرتبات  بند  �سخامة  بجانب  �سابقة،  ل�سنوات 

القطاعات االأخرى ما يعني اأنها لن ت�سيف جديدا'.
واأ�ساف اإن 'ال�سفة الغالبة على هذه املوازنة هى الرواتب واالأجور والتي 

متثل 54% من اإجمايل املخ�س�سات والتي تقدر ب113 مليار دوالر'.
ولفت اىل ان 'اجلنوانب التي كنا نبحث عنها كخرباء وخمت�سني اأن يذهب 
ولي�س جلانب  اال�ستثماري  اجلانب  اإىل  املوازنة  تلك  االأكرب من  اجلانب 
الت�سغيل، حيث اإن ال46% املتبقية منها 27% للجانب اال�ستثماري ويف 
منها  االأكرب  اجلزء  اإن  حيث  لال�ستثمار،  تذهب  لن   %27 ال�  اأن  احلقيقة 
اإىل  باالإ�سافة  �سنوات   3 منذ  املتاأخرة  املقاولني  مل�ستحقات  �سيذهب 
ديون املزارعني املتاأخرة على احلكومة من بيع حما�سيلهم منذ العام 

2014، وهي ت�سكل اأكرث من 5 مليارات منفرده'.
اال�ستثمارية  االآخر من اخلطة  'اجلزء  ان  اىل  االقت�سادي،  وا�سار اخلبري 
توجه اإىل امل�ساريع املتوقفة، والتي مت اإجناز اأكرث من 60% منها ويقدر 
امل�ساريع  اأما  تقريبا،  م�رصوع   6000 من  اأكرث  امل�رصوعات  تلك  عدد 
االأجنبية،  القرو�س  من  دوالر  مليار   5 بحوايل  قيمتها  فتقدر  اجلديد 
لذلك لن نتاأمل �سيء من تلك املوازنة ال�سخمة اأو مردودها على حياة 

املواطن'.
العامة االحتادية 2019 يف  النواب �سوت على املوازنة  وكان جمل�س 
ال�ساعات االوىل من �سباح اخلمي�س املا�سي، فيما اأعلن رئي�س الربملان 
حممد احللبو�سي انتهاء الف�سل الت�رصيعي االأول للدورة النيابية الرابعة.

بغداد - الجورنال

نحو مليون دونم من الحنطة في 
صالح الدين

تعلن ارتفاع مناسيب نهر 
الحويزة بنسبة %90

عن ديالى: موازنة عام 2019 
أنصفت المحافظة

تنفي دعوتها لمقاطعة 
شركات اتصاالت اخرى

بغداد - اجلورنال: اأعلن مدير زراعة �سالح الدين �سعد كامل تركي، عن جتاوز م�ساحات 
االرا�س��ي املزروع��ة مبح�سول احلنطة يف حمافظ��ة �سالح الدين للمو�س��م احلايل 970 

الف دومن. .
وق��ال ترك��ي يف ت�رصيح �سحفي،  اإن “هن��اك تطورا كبريا مبل��ف الزراعة يف املحافظة 
خ�سو�س��ا بعد حتري��ر مناطقها من ع�سابات “داع���س” االرهابية، حي��ث ي�سهد املو�سم 

الزراعي للعام -2018 2019 زراعة اكرث من 970 الف دومن مبح�سول احلنطة”
واأ�ساف اأن “اخلطة الزراعية مدعومة من قبل وزارة الزراعة باال�سمدة واملبيدات والبذور 
باأ�سعار جمزية، الفتا اىل متيز املحافظة بانتاج حم�سويل احلنطة وال�سعري واخل�رصاوات 

والفواكه باأنواع جيدة.

اىل  احلويزة  هور  من�سوب  ارتفاع  املائية،  املوارد  وزارة  اعلنت  اجلورنال:   - بغداد 
90%. وقالت الوزارة يف بيان ان "الوزير جمال العاديل زار حمافظة مي�سان لالطالع 
املتخذة  االحرتازية  واالج��راءات  االروائية  امل�ساريع  يف  االعمال  تنفيذ  �سري  على 
باجتاه  املحتملة  الفي�سانية  املوجات  ومترير  وال�سيول  االمطار  مياه  ملعاجلة 
االهوار، واوعز بتكثيف اجلهد االيل والهند�سي ملعاجلة التاكالت احلا�سلة يف ال�سداد 
الفي�سانية". وا�ساف البيان "افتتح الوزير حمطة حتلية املياه يف منطقة ابو خ�ساف 
الناحية ا�سافة اىل زيارته لهور  ال�رصب الهايل  يف ناحية بني ها�سم لتوفري مياه 
اهوار املحافظة،  االغمار املتحققة يف  الواقع املائي ون�سبة  احلويزة لالطالع على 

حيث اكد ارتفاع ن�سبة االغمار يف هور احلويزة يف مي�سان اىل اكرث من 90 %".

ان  مظهر،  احمد  دياىل  حمافظة  عن  النائب  اعلن  اجلورنال:   - بغداد 
والت�رصيحات  االأنباء  ان  اأن�سفت املحافظة، مبينا  موازنة عام 2019 
التي تتحدث عن ظلم امليزانية الأهايل املحافظة غري دقيقة وعارية عن 

ال�سحة.
وقال مظهر يف بيان ان "ح�سة حمافظة دياىل من املوازنة التي اأُقرت 
خالل االأيام املا�سية تزيد عن 911 مليار دينار، اي ان اأكرث من 100 
منها اإ�ستثمارية للم�ساريع واخلدمات، باالإ�سافة اإىل ح�سول املحافظة 
اأي�سا،  على نحو 180 مليار دينار من تنمية االأقاليم لتنفيذ امل�ساريع 

ف�ساًل عن القرو�س وعائدات املنافذ".

الدعوة  ب�سدد  عنها  ن�رص  ما  االت�ساالت،  وزارة  نفت  اجلورنال:   - بغداد 
ملقاطعة �رصكات االت�ساالت االخرى.

وقالت الوزارة يف بيان ، اإن "ما ن�رص يف بع�س ال�سفحات االألكرتونية ب�ساأن 
على  اخلدمة،  لهذه  والرتويج  والدعاية  االت�سالية،  خدماتها  اأحدى  عر�س 
ح�ساب اخلدمات التي تقدمها ال�رصكات االهلية االخرى مثل �رصكة اآ�سيا �سيل 

وزين وكورك وغريها، عارية عن ال�سحة".
"كما ننفي نفيًا قاطعًا ما ن�رص عن دعوتنا ملقاطعة خدمات هذه  وا�سافت 
وال  امل�ستهلك،  خيارات  على  و�سية  لي�ست  االت�ساالت  وزارة  الأن  ال�رصكات، 

يحق لها او لغريها اطالق مثل هذه الدعوات والتوجيهات" .

نائبزراعة االتصاالتالموارد

بيانات

المنتجات النفطية تكشف مجموع صادراتها خالل العام الماضي
النزاهة تعتزم إعالن نتائج تحقيقات في 5 ملفات 

منها النفط واالستثمار

الطاقة النيابية: األنبار تمتلك 7 بقع نفطية تعد األغنى عالميا

ت�سدير  معدالت  النفطية  املنتجات  توزيع  �رصكة  حققت 
املا�سي  العام  خالل  النفطية  امل�ستقات  الأن��واع  عالية 

من  امل�سدرة  الكميات  بلغت  حيث   2018  /
تعود  والتي  اللرتات  مليارات  املنتجات  تلك 
لل�رصكة  االإقت�سادي  امل�ستوى  على  بالفائدة 
م�سري  ك��اظ��م  ال�رصكة   ع���ام  م��دي��ر  وق���ال   .
القطاع  يف  العاملون  ان  بيان  يا�سني يف 
كافة  على  كبرية  اإجن��ازات  حققوا  التوزيعي 
املنتجات  ت�سدير  بينها  وم��ن  امل�ستويات 
اأرق��ام  عن  ذات��ه  الوقت  يف  كا�سفًا  النفطية 
من  اأكرث  ت�سدير  مت  حيث  واأنواعها  الكميات 
الوقود  زيت  من  لرت   ) مليون  ومئتا  )1مليار 
 ( من  اأك��رث  و  النفثا  من  لرت  مليون  و)970( 
من  واأك��رث   ، الگازول���ني  من  لرت  مليون   )80

 . )VR( األف طن من مادة ال )44.312(
حتققت  التي  االإجن��ازات  ان  اىل  م�سري  واأ�سار 

للمنتجات  اجليد  واالإ�ستثمار  ال�سابقة  ال�سنوات  مدى  على 
اأرباح  على  اإيجابي  ب�سكل  اأثرت  والتي  امل�سدرة  النفطية 
العالية  واإلهمم  لكوادرها  الكبري  ال��دور  مثمنًا  ال�رصكة 
�ساعد ذلك  املنافع مما  العديد من  �ساهمت بتحقيق  التي 

املنافذ  وتاأهيل  املحررة  املدن  باإعمار  امل�ساهمة  على 
التوزيعية فيها والعديد من امل�ساريع ال�ساندة التي تخدم 
املواطنني . يف �سياق مت�سل ك�سف مدير عام ال�رصكة عن 
يف  النفطية  املنتجات  ببع�س  اخلا�سة  الفعلية  املبيعات 
كافة فروع ال�رصكة باملحافظات خالل عام 
بلغت  املح�سن  البنزين  ب��اأن  مبينًا   2018
مبيعات  بلغت  فيما  لرت  مليار   )8( مبيعاته 
لرت  مليون   )210( االوكتاين  عايل  البنزين 
لرت  )ملياري(  يقارب  ما  االأبي�س  والنفط   ،
8 ( مليار لرت تقريبًا، وزيت   ( الغاز  ، وزيت 
الطائرات  وق��ود   ، لرت  مليار   )15  ( الوقود 

)254( مليون لرت .
املبيعات حتققت  تلك  ان  العام  املدير  وبني 
يف  املنت�رصة  التوزيعية  املنافذ  خالل  من 
الطالبة  اجلهات  عرب  وكذلك  املحافظات 
ونازحني  خا�س  وقطاع  الدولة  دوائ��ر  من 
�سمن  وذل��ك  االأخ��رى  اجلهات  من  وغريها 

خطة ال�رصكة التجهيزية ال�سهرية .

املقبل،  اآذار  �سهر  خالل  النزاهة  هيئة  تعلن 
نتائج التحقيقات اخلا�سة مبلفات اال�ستثمار 
والنفط وال�سجون وامل�ساريع املتلكئة بعموم 
املحافظات ا�سافة اىل ملف تزوير العقارات، 
البالد  يف  الف�ساد  مكافحة  ان  على  م�سددة 

تتطلب قرارا �سيا�سيا.
توفيق  ع��زت  القا�سي  الهيئة  رئي�س  وق��ال 
جعفر يف ت�رصيح �سحفي، اإن "الهيئة وكجهة 
ثمرة  لكن  العمل،  اولويات يف  لديها  رقابية، 
تت�سم  الف�ساد  مبكافحة  اخلا�سة  االج��راءات 
التي  اجلزائية  الق�سايا  ان  ال�سيما  بالبطء، 
حتى  او  املحكمة  با�رصاف  الهيئة  بها  حتقق 
يف  بالتاأخر  تت�سم  االخ��ب��اري��ة،  الق�سايا 
وتقارير  معينة  باجابات  لربطها  االجراءات 

فنية وتدقيقية مما يتطلب وقتًا الكمالها".
�ست�سدر  ذل��ك،  وبرغم  "الهيئة  اأن  وا�ساف 
اخلا�س  تقريرها  املقبل  اآذار  �سهر  خ��الل 
بالربع االول للعام احلايل، و�سيحوي النتائج 
مبلفات  ايجابا  او  �سلبا  ���س��واء  املتحققة 
وامل�ساريع  وال�سجون  والنفط  اال�ستثمار 
اىل  ا�سافة  املحافظات،  عموم  يف  املتلكئة 
مبينا  العقارات"،  طال  ال��ذي  التزوير  ملف 
�سالمة  مبدى  موؤ�رص  لها  �سيكون  "الهيئة  اأن 
انها  او  عدمه  م��ن  املو�سوعة  االج����راءات 
�سترتتب  التي  املعطيات  خالل  من  �سائبة 
او  �سلبية  ك��ان��ت  ���س��واء  التقرير  ه��ذا  على 

ايجابية".
"الهيئة مبجال مكافحة  اأن  اىل  وا�سار جعفر 
ولها  ال�سحيح  الطريق   على  ت�سري  الف�ساد، 
حجم  لكن  منه،  باحلد  الكفيلة  اج��راءات��ه��ا 
وعند  جدا،  كبري  والتحدي،  والف�ساد  امل�سكلة 
املقارنة بني حجم امل�سكلة مع ما يتم اتخاذه 
بنظر  ملفتة  غري  تكون  تكاد  اج���راءات،  من 
الف�ساد  مكافحة  "م�رصوع  ع��ادا  ال�سارع"، 

قرارا �سيا�سيا واقت�ساديا وثقافيا واجتماعيا 
وا�سالحيا واداريا وتنظيميا".

االول��وي��ات،  وح�سب  ذل��ك  "بعد  ان��ه  وت��اب��ع 
ياأتي دور االجهزة الرقابية كالهيئة وديوان 
البنى  ا�ستكملت  ل��و  فيما  املالية  الرقابة 
واملوؤ�س�ساتية  القانونية  للمنظومة  التحتية 
واال���س��الح��ي��ة  والتنظيمية  والت�رصيعية 

واالدارية ال�ساحلة للعمل".

بغداد  ان  النيابية،  والطاقة  النفط  جلنة  اأكدت 
ال�رصكات  ان��ظ��ار  حم��ط  �ستكونان  واالن��ب��ار 
ارا�سيهما،  من  النفط  ال�ستخراج  االجنبية 
تعد  نفطية  بقع   7 متتلك  االنبار  ان  موؤكدة 

االغنى يف العامل.
وقال ع�سو اللجنة حممد كامل ابو الهيل، يف 
ت�رصيح �سحفي، اإن “التوتر االمني والظروف 
ال�سعبة التي عا�سها العراق ابعدت عن االنظار 
احلاوية  االرا�سي  او  االبار  ا�ستثمار  مو�سوع 
اأن  مبينا  واالنبار”،  بغداد  يف  النفط  على 
نفطية  بقع   7 على  حتتوي  االنبار  “حمافظة 
الو�سع  ان  اال  العامل،  بقاع  يف  االغنى  تعد 
�سببًا  كان  االمني  ال�سعف  جراء  االقت�سادي 

االجنبية يف عدم اال�ستفادة من تلك البقع النفطية”. “ال�رصكات  اأن  الهيل،  اأبو  واأ�ساف 
من  امينة  م��واق��ع  ع��ن  تبحث  اال�ستثمارية 
اىل  ال�رصكات  تلك  و�ستلجاأ  فيها،  العمل  اجل 
اال�ستثمار يف املواقع املذكورة خالل ال�سنوات 

املقبلة خا�سة مع حت�سن الو�سع االمني”.
لديها  ال��ع��راق��ي��ة  احل��ف��ر  “�رصكة  ان  واك���د 
عن  تبحث  ال�رصكات  اغلب  لكن  امكاناتها، 
االر���س،  �سطح  م��ن  القريبة  النفطية  البقع 
املال  من  مزيد  اىل  العميق  احلفر  يحتاج  اذ 
واجلهد، وكلما اجتهت نحو ال�سمال ازداد عمق 
ال�ستخراج  احلفر  عملية  ي�سعب  مما  االر���س 

النفط”.
�سخمة  انتاجية  نفية  حقول  العراق  وميتلك 
ومنها حقل جمنون يف حمافظة الب�رصة الذي 

يعد ثاين اكرب حقل نفطي يف ال�رصق االو�سط.

بغداد - الجورنال
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6.1

7.04

3.5

ف��ادت وكالة "بلومبريغ" االأمريكية اأن "دويت�سه بنك"، اأكرب بنك 
يف اأملاني��ا، يجري حمادثات بلغت مراحله��ا املتقدمة للح�سول 
عل��ى ا�ستثمار اإ�سايف من قطر م��ع �سعي البنك لتح�سني اأو�ساعه 
املالي��ة. وقالت "بلومبريغ"، نقاًل عن م�س��ادر مطلعة مل تك�سف 

هويتها، اإن توقيت اال�ستثمار وحجمه غري وا�سحني بعد.
واأ�س��اف التقرير اأنه من املرجح اأن ياأتي اال�ستثمار من �سندوق 
ال��رثوة ال�سي��ادي جه��از قط��ر لال�ستثم��ار، وفق ما نقل��ت وكالة 

"رويرتز".
ومتل��ك االأ���رصة احلاكمة يف قط��ر 6.1 % بالفع��ل يف "دويت�سه 

بنك"، وفقًا ملوقع البنك على االإنرتنت.

اأظه��رت بيان��ات �سيني��ة اأن رو�سي��ا ت�س��درت قائمة 
م�س��دري النف��ط اخل��ام لل�س��ني يف دي�سم��رب، لتع��زز 
موقعه��ا يف ال�س��دارة لع��ام 2018 بالكام��ل، وذل��ك 
عل��ى  بذل��ك  الت��وايل، متفوق��ة  عل��ى  الثالث��ة  لل�سن��ة 

ال�سعودية.
ووفق��ا لبيانات �س��درت ع��ن االإدارة العامة للجمارك 
ال�سينية، فاإن حجم الواردات ال�سينية من نفط رو�سيا 
بل��غ 7.04 ملي��ون ط��ن، اأو ما يع��ادل 1.658 مليون 
برمي��ل يوميا، يف دي�سمرب، ويزيد ه��ذا 40 باملئة عن 
واردات الع��ام املا�سي التي بلغ حجمها 5.03 مليون 

طن.

م��ن املنتظ��ر اأن جتم��ع ال�سعودي��ة 7.5 ملي��ار دوالر م��ن 
بيع �سن��دات على �رصيحتني ت�ستح��ق يف 2029 و2050، 

بح�سب ما اأظهرت وثيقة اطلعت عليها رويرتز.
وتلق��ت اململكة طلب��ات اكتتاب يف ال�سن��دات مبا يزيد عن 

27 مليار دوالر.
واأظه��رت الوثيق��ة اأن ال�سن��دات الت��ي ت�ستح��ق يف 2029 
م��ن املنتظ��ر اأن تبلغ قيمتها اأربعة ملي��ارات دوالر، بعائد 
175 نقط��ة اأ�سا�س فوق �سندات اخلزانة االأمريكية، بينما 
�ستبل��غ قيمة ال�سن��دات التي ت�ستح��ق يف 2050 نحو 3.5 
مليار دوالر، بعائد 230 نقطة اأ�سا�س فوق �سندات اخلزانة 

االأمريكية.
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