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جدل واسع حول االتفاقيات المبرمة مع االردن.. والحكومة تكشف تفاصيلها

النفط  النواب عن جلنه  طالب ع�ضو جمل�س 
ببيان  علي،  حممد  غالب  النيابية  والطاقة 
م�ضمون االتفاقية النفطية التي وقعها بني 
العراق واالردن للراأي العام، مبينا �رضورة 
بعد  الربملان  غي  النفط  وزي��ر  ا�ضت�ضافه 
هذه  تفا�ضيل  ملعرفه  الت�رضيعية  العطلة 

االتفاقية.
التي  "االتفاقية  ان  بيان،  يف  علي  وق��ال 
وقعت بني اجلانب العراقي واجلانب االردين 
البلدين  ب��ني  للنفط  ان��ب��وب  خ��ط  م��د  ح��ول 
ت�ضتنزف  وانها  خا�ضة  الغمو�س  ي�ضوبها 
العراق اموال هائلة، والواجب على الربملان 
هذه  مبعرفه  بالبلد  �ضلطة  اعلى  باعتباره 
فائدة  وماهي  عليه  تن�س  ومبا  االتفاقية 
ان  اىل  ان  منوها  منها"،  العراقي  اجلانب 

الربملان لي�س لديه علم بهذه االتفاقية .
النفط  وزي���ر  ا�ضت�ضافه  يجب  وا���ض��اف: 
ملعرفه  املو�ضوع  هذا  حول  الربملان  يف 
تكاليف هذا امل�رضوع، وال�ضيما انه م�رضوع 
العراقي  اجلانب  على  ولي�س  ا�ضرتاتيجي 
اجلانب  وامن��ا  وح��ده  التكاليف  يتحمل  ان 
يدفع  العراق  ان  اىل  م�ضريا  اي�ضا،  االردين 
دوالر   $  5 ال��واح��د  النفط  برميل  تكلفه 

كاأجور نقل .
يعطي  ب��ان  ا�ضتغرابه  عن  النائب  واع��رب 
وهذا  رخي�ضة  مببالغ  نفط  لالردن  العراق 
النظام  اي��ام  من  وامن��ا  بجديد  لي�س  االم��ر 
االردين  اجل��ان��ب  ان  اىل  م�ضريا  ال�ضابق، 
النفطية مبلغ  ي�ضتفاد �ضنويا من امل�ضتقات 

يقدار ب� 3 مليون دوالر .
العراقي  ال��وزراء  رئي�س  ك�ضف   ، جهته  من 
عادل عبد املهدي، تفا�ضيل االتفاق النفطي 

مع االردن.
ال�ضحفي  امل��وؤمت��ر  يف  املهدي  عبد  وق��ال 
اجلانب  مع  ه��ام  لقاء  "لدينا  اال�ضبوعي 
ت��ق��ارب  اك���رب  لتحقيق  ق��ري��ب��ا  االردين 

اقت�ضادي ممكن بني البلدين".
 10 ت�ضدير  طلب  "االردن  ان  وا���ض��اف 
منه  خم�ضوما  برنت،  ب�ضعر  برميل  االف 
اجور النقل"، م�ضريا اىل ان "االردن �ضيقوم 
عرب  العراق  اىل  الب�ضائع  ر�ضوم  بتخفي�س 

ميناء العقبة مقابل تخفي�س �ضعر النفط".
ال�ضناعية  "املنطقة  ان  املهدي  عبد  واكد 
كبرية  خدمة  �ضتقدم  االردن��ي��ة  العراقية 
للبلدين عن طريق حتريك القطاعات املنتجة 

العالقات  لتو�ضيع  "نتجه  موؤكدا  للبلدين"، 
اجلوار، ونعمل  االقت�ضادية مع جميع دول 
على حترير االقت�ضاد العراقي من االعتماد 

على النفط كم�ضدر وحيد للدخل".
بدوره نفى ع�ضو جلنة العالقات اخلارجية 
بني  اتفاق  وج��ود  الفايز،  عامر  النيابية 
بالنفط  االأخري  تزويد  على  واالأردن  العراق 

هناك  ان  موؤكدا  للربميل،  دوالر   18 ب�ضعر 
ت�ضهيالت نفطية تقدم لالردن باقل من �ضعر 

ال�ضوق بقليل.
اإن  �ضحفي  ت�����رضي��ح  يف  ال��ف��اي��ز  وق���ال 
“الت�ضهيالت املقدمة من العراق اىل االردن 
من النفط العراقي لي�ضت وليدة اللحظة وامنا 
اهمية  ب�ضبب  الزمن  من  عقود  م��دى  على 

النفط  “بيع  نافيا  للعراق جتاريا”،  االردن 
الواحد  للربميل  دوالر   18 ب�ضعر  ل��الردن 
ال�ضوق  �ضعر  من  باقل  ت��زوي��ده  يتم  وامن��ا 

ال�ضائد بقليل”.
عرب  نفطي  انبوب  “مد  اأن  الفايز،  وا�ضاف 
هو  العقبة  ميناء  اىل  العراقية  االرا���ض��ي 
اي�ضا  وللعراق  ل��الردن  عراقي  دعم  االخ��ر 

لكونة خط توريد احتياطي”.
وكان النائب عن عن كتلة �ضائرون �ضادق 
رئا�ضة  �ضابق،   وق��ت  يف  طالب  ال�ضليطي 
االتفاق  النفط بعر�س بنود  الوزراء ووزارة 
جمل�س  جلان  على  االأردن  مع  جرى  ال��ذي 
االقت�ضادية  اجل����دوى  ل��درا���ض��ة  ال��ن��واب 

املتحققة.

بغداد - الجورنال

يطلق وجبة جديدة من سلف 
المتقاعدين

تكشف عن 150 فرصة 
استثمارية النعاش االنتاج 

الصيف المقبل هو األسوأ بتجهيز 
الطاقة الكهربائية

النيابية: الموازنة انصفت 
نينوى

بغ��داد - اجلورن��ال: اأعلن م�رضف الرافدين عن ���رضف وجبة جديدة من �ضلف 
املتقاعدين املدنيني والع�ضكريني التي ترتاوح مابني 3 و5 و 8 و 10 ماليني 

دينار، عن طريق اأدوات الدفع االلكرتوين.
وق��ال املكت��ب االعالمي للم���رضف يف بيان، انه "مت ���رضف دفعة جديدة من 

�ضلف املتقاعدين املدنيني والع�ضكريني ل� 4305 متقاعدين".
واأو�ضح البيان ان "�رضف تلك ال�ضلفة مت عن طريق ابالغ املتقاعد عرب اإر�ضاله 
ر�ضال��ة ن�ضية تخط��ره مبنحه ال�ضلف��ة وذلك بع��د ان ا�ضتكمل كاف��ة االإجراءات 
القانوني��ة ملنحه اياها و�رضفها عن طريق اأدوات الدفع االلكرتوين والتي متت 

تعبئة الر�ضيد املايل اليها".

بغداد - اجلورنال: اكدت وزارة ال�ضناعة واملعادن، عن توفري 150 فر�ضة ا�ضتثمارية 
خالل 2019، من اجل التعاقد واال�ضتثمار يف �رضكاتها، النعا�س االنتاج املحلي، مبينة 
ان اال�ضتثمار ي�ضمل خمتلف القطاعات مايتعلق بال�ضيارات والكهرباء والفوالذ. وقال 
“وزارة ال�ضناعة  ال�ضمري يف ت�رضيح �ضحفي، ان  الواحد  الوزارة عبد  املتحدث با�ضم 
االمد،  ت�ضغيل جميع معاملها وفق خطط طويلة وق�ضرية ومتو�ضطة  اعادة  تعمل على 
وهناك معامل �ضيتم افتتاحها يف 2019، حيث تتوفر 150 فر�ضة ا�ضتثمارية يف وزارة 
اأن “الفر�س اال�ضتثمارية �ضتتناول قطاعات ال�ضناعات  ال�ضناعة”. وا�ضاف ال�ضمري، 
الهيدروليكية والفوالذية، خا�ضة بعد  املتعلقة بال�ضيارات والكهربائيات وال�ضناعات 

الغاء قرار 492 الذي اوقف عملية اال�ضتثمار يف قطاعات ال�ضناعة العراقية”.

بغداد - اجلورنال: اأكدت جلنة النفط والغاز النيابية، الثالثاء، بان ال�ضيف 
الكهربائية  الطاقة  بتجهيز  ال�ضابقة  االأع���وام  من  اأ���ض��واأ  �ضيكون  املقبل 
اعتماد  وعدم  ال��وزارة  قبل  من  اخلطط  غياب  اىل  االأمر  عازية  للمواطنني، 
ان  �ضحفي،  ت�رضيح  يف  حمد  هيبت  اللجنة  ع�ضو  وقال  ناجحة.  �ضيا�ضية 
“جلنة النفط والغاز اطلعت على خطط وزارة الكهرباء ملو�ضم ال�ضيف املقبل 

وا�ضتعداداتها لتجهيز الكهرباء للمواطنني”.
الوزارة ملواجهة  لدى  ي�ضري اىل عدم وجود خطط  االأمر  “واقع  ان  واأ�ضاف 
ال�ضيف وغياب ال�ضيا�ضات الناجحة مما ينذر ب�ضيف اأ�ضواأ �ضيتلقاه املواطن 

من العام املا�ضي من ناحية جتهيز الطاقة الكهربائية”.

تنفيذ  اآلية  من  تخوف  هناك  ان  النيابية،  املالية  اللجنة  اكدت  اجلورنال:   - بغداد 
امل�ضاريع واجلهات املنفذة والتي مت�ضك باملبالغ املخ�ض�ضة ملحافظة نينوى، الفتة 
اىل ان املوازنة ان�ضفت نينوى فيما يتعلق بتنمية االإقليم و�ضيتم تعوي�س املت�رضرين 
عرب جلنة خم�ض�ضة لذلك. وقالت ع�ضو اللجنة حما�ضن حمدون يف ت�رضيح �ضحفي، اإن 
“املوازنة ان�ضفت حمافظة نينوى فيما يتعلق بتنمية االقاليم وتعوي�ضات املت�رضرين 
االرهابي”.  داع�س  وجود  خالل  املحافظة  عا�ضتها  التي  االرهابية  العمليات  بفعل 
�رضف  واآلية  امل�ضاريع  تنفيذ  من  نينوى  يف  تخوف  “هناك  ان  حمدون،  وا�ضافت 
االموال على املحافظة وملف اخلدمات واعادة االعمار، حيث هناك ريبة وخ�ضية من 

اآلية التنفيذ واجلهة التي �ضتقوم بذلك، خا�ضة بعد نقل ال�ضالحيات اىل املحافظة”.

لجنة الرافدين
نيابية: 

الماليةالصناعة

بيانات

التجارة: استرجاع اكثر من خمسة مليارات دينار وايقاف هدر مليار دينار
مجلس البصرة يكشف عدد المشاريع المتوقفة 

والنسب السكانية للموازنة

بريطانيا بصدد تقديم 35 مليون جنيه العادة اعمار العراق

تقريره  عن  التجارة،  ل��وزارة  العام  املفت�س  مكتب  ك�ضف 
ال�ضنوي للف�ضل الرابع من العام 2018، موؤكدا ا�ضرتجاع 

هدر  وايقاف  دينار  مليارات  خم�ضة  من  اك��ر 
مليار دينار.

وقال مكتب املفت�س يف تقريره الف�ضلي يف جمال 
املبالغ امل�ضرتجعة  ، اإنه “مت متابعة خمرجات 
العملية التحقيقية باإعادة اأموال الف�ضاد االإداري 
اأخرى يف جمال ان�ضطة  واملايل كذلك متابعات 
امل�ضرتجعة  املبالغ  بلغت  حيث  االأخرى  الوزارة 
و124.325  دي��ن��ار   5.914.434.463
دوالر”، مبينا اأن “املكتب متكن خالل اإجراءات 
الوزارة  لت�ضكيالت  املختلفة  لالن�ضطة  املتابعة 

منع هدر 1.185.476.644 دينار”.
يقارب  ما  نفذ  “املكتب  اأن  التقرير،  واأ�ضاف 
الف�ضاد  بق�ضايا  )131( ق�ضية حتقيقية خا�ضة 
من  عنه  الك�ضف  مت  ملا  وفقا  وامل��ايل  االإداري 

خمالفات نتيجة ان�ضطة املكتب املختلفة”، م�ضريا اإىل انه 
“لغر�س حتديد نقاط ال�ضعف والقوة يف ن�ضاط ت�ضكيالت 
وحتديد  ال��وزارة  ت�ضكيالت  من  العديد  تقييم  مت  ال��وزارة، 
املعاجلات  واقرتاح  واملخالفات  املالحظات  من  العديد 

 )38( االأداء  تقارير  ع��دد  بلغ  حيث  جت��اوزه��ا  لغر�س 
تقريرا”.

ولفت اإىل “قيام املكتب يف جمال تدقيق العقود، بتدقيق 
واملزايدات  املبا�رضة  والدعوات  املناق�ضات  من  العديد 
ا�ضتريادية  كعقود  اأنواعها  مبختلف  والعقود 
وا�ضتثمارية وكذلك عقود التحميل والتفريغ مع 
متابعة التنفيذ لهذه العقود مع تدقيق خطابات 
يف  املخالفات  من  العديد  وحتديد  ال�ضمان 
هذه  جلميع   )266( بلغت  حيث  ال�ضاأن  ه��ذا 

االن�ضطة”.
وبني اأنه “ويف جمال التدقيق االإداري واملايل، 
التدقيق املايل  العديد من عمليات  نفذ املكتب 
واالإداري لبع�س ان�ضطة ت�ضكيالت الوزارة واأ�رض 
جمموعة من نقاط ال�ضعف التي تكتنف العمل 
االإدارية  املعامالت  عدد  بلغت  حيث  التنفيذي 
اأ�ضهم  كذلك  معاملة   )43( املدققة  واملالية 
املالية  الذمة  ك�ضف  تقدمي  متابعة  يف  املكتب 

وبعدد )3(”.

عن  ال��ب�����رضة،  حمافظة  جمل�س  ك�ضف 
القرارات  بفعل  املتوقفة  امل�ضاريع  عدد 
احلكومية، مبينًا ان املحافظة مل تن�ضف 
يف املوازنة واحت�ضبت على ن�ضبة �ضكان 
يف  ن�ضمة،  ال��ف  و900  مليونني  تبلغ 
حني ان املحافظة حتتوي على اكر من 

4 ماليني ن�ضمة.
ناظم  املحافظة  جمل�س  ع�ضو  وق��ال 
“الب�رضة  ان  �ضحفي،  ت�رضيح  يف  منر 
ن�ضمة،  ماليني   4 من  اكر  على  حتتوي 
ومل حت�ضل على حقوقها �ضمن املوازنة، 
مازالت  اذ  بحقها،  اجحاف  هناك  حيث 
على  ال��ب�����رضة  م��ع  تتعامل  احل��ك��وم��ة 
الف  و 900  مليونني  على  انها حتتوي 
ن�ضمة، وقدمت منذ 2013 اكر من األفي 

�ضهيد”.
 120 من  اكر  “هناك  ان  منر  وا�ضاف 
بفعل  ال��ب�����رضة  يف  م��ت��وق��ف  م�����رضوع 
باال�ضافة  ال�ضابقة،  احلكومية  القرارات 
غري  ب�ضكل  البطالة  ن�ضبة  ارت��ف��اع  اىل 
حمافظة  جعل  ال���ذي  االم���ر  م�ضبوق، 
حيث  ترقيعية،  بحلول  تبا�رض  الب�رضة 
عملت على تدريب اخلريجني يف مكاتب 
الب�رضة  نفط  �رضكة  قبل  م��ن  خا�ضة 
لال�ضتفادة منهم يف املجاالت النفطية”.
واو�ضح منر، اأن “امل�ضكلة تكمن يف قيام 

العمالة  بجلب  اال�ضتثمارية  ال�رضكات 
تاأتي  التي  االماكن  من  بها،  اخلا�ضة 
منها، االمر الذي يجعل ابناء املحافظة 
باال�ضافة  العمل،  فر�س  من  يحرمون 
داخل  املوجودة  االجنبية  العمالة  اىل 

ال�رضكات النفطية”.
وكان جمل�س الب�رضة اعلن عزمه تقدمي 
الطعن ببع�س فقرات املوازنة االحتادية 

لعام 2019.

قلة  م��ن  املحافظات  م��ن  ع��دد  و�ضكت 
م��وازن��ة  يف  لها  املخ�ض�ضة  االم���وال 
عزمها  اخرى  اعلنت  فيما   2019 عام 

بالطعن ببع�س فقرات القانون.
اقليم  حكومة  رئي�س  اعلن  جهته  من 
موازنة  ان  بارزاين  جنريفان  كرد�ضتان 
 ، كرد�ضتان  اقليم  ان�ضفت   2019 عام 
املوازنات  اف�ضل  بانها من  اياه  معتربا 

يف تاريخ العراق.

الربيطاين  االو���ض��ط  ال�رضق  ���ض��وؤون  وزي��ر  اعلن 
 35 من  اك��ر  �ضتقدم  ب��الده  ان  ب��ريت،  الي�ضرت 
مليون جنيه اإىل العراق للم�ضاعدة يف اإعادة بناء 
التي  الطاقة  وحمطات  واملدار�س  امل�ضت�ضفيات 

دمرت يف القتال �ضد “داع�س”.
اأن  الربيطانية  االندبندنت  �ضحيفة  وذك���رت 
، حيث  العراق  اىل  زيارته  بعد  ذلك  اعلن  الي�ضرت 
ال�ضندوق  �ضمن  مانح  اول  بريطانيا  ا�ضبحت 
البالد  مل�ضاعدة  حديثا  ان�ضاوؤه  مت  الذي  الدويل 
تعبري  بح�ضب  جمددا”  قدميها  على  الوقوف  يف 

ال�ضحيفة .
 16 لتخ�ضي�س  تخطط  بريطانيا   ” اأن  وا�ضاف 
مليون جنيه للم�ضاعدة يف اعادة اعمار املنازل 

جنيه العادة اعمار البنية التحتية و 10 مليون واالحياء التي دمرت اثناء املعارك و 6.9 مليون 
جنيه لتغطية امل�ضاعدات االن�ضانية “.

هذه  ت�ضمح  اأن  “ياأمل  اأن��ه  اىل  ب��ريت  وا���ض��ار 
نزحوا  �ضخ�س  مليون   1.8 من  لق�ضم  االأم��وال 
االآن يف العراق بالعودة اإىل ديارهم و ا�ضتئناف 
حياتهم ، وهو جزء من التزامهم اي�ضا مب�ضاعدة 

امل�ضيحيني يف البالد”.
اإن”  الدولية  التنمية  وزارة  قالت  جانبها  من 
ا لدفع الطاقة االقت�ضادية  االأموال �ضُت�ضتخدم اأي�ضً
وتوليد   ، لالأعمال  اأكر مالءمًة  للعراق، وجعلها 
التجارة  تعزيز  اإمكانية  وتعزيز   ، عمل  فر�س 

امل�ضتقبلية مع بريطانيا ودول اأخرى”.
حترير  من  العراقية  االمنية  ال��ق��وات  ومتكنت 
جميع االرا�ضي العراقي من �ضيطرة تنظيم داع�س 

االرهابي يف 17 كانون االول 2017 .
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ارتفع��ت اأ�ضعار الذهب الأعلى م�ضتوياته��ا منذ مايو اأيار 2018، 
بدعم من ال�ضبابية التي تكتنف العالقات التجارية بني الواليات 
املتح��دة وال�ضني وتوقعات ب��اأن يبقي الف��درايل االأمريكي على 

اأ�ضعار الفائدة دون تغيري.
ه��ذا و�ضع��د الذه��ب يف املعام��الت الفوري��ة 0.2 باملئ��ة اإىل 
1313.96 دوالر لالأون�ض��ة، بع��د اأن الم���س 1315.49 دوالر 
وه��و اأعل��ى م�ضتوياته منذ 14 مايو اأي��ار 2018 يف وقت �ضابق 

من اجلل�ضة.
وارتف��ع الذه��ب يف العق��ود االأمريكي��ة االآجل��ة 0.3 باملئ��ة اإىل 

1312.8 دوالر لالأون�ضة.

ارتفع��ت اأ�ضع��ار النف��ط يف الوق��ت ال��ذي فاق��ت في��ه 
املخاوف ب�ضاأن ح��دوث ا�ضطرابات يف االإمدادات بعد 
فر���س الوالي��ات املتح��دة عقوبات على قط��اع النفط 
يف فنزوي��ال اأثر ال�ضغوط الناجمة ع��ن االآفاق القامتة 

لالقت�ضاد العاملي.
هذا وبلغت العقود االآجل��ة خلام غرب تك�ضا�س الو�ضيط 
االأمريك��ي 53.43 دوالر للربميل مرتفعة 12 �ضنتا اأو 

0.2 باملئة عن �ضعر الت�ضوية ال�ضابقة.
فيم��ا ارتفع��ت العق��ود االآجلة خل��ام القيا���س العاملي 
61.53 دوالر  اإىل  0.3 باملئ��ة  اأو  �ضنت��ا   21 برن��ت 

للربميل.

ارتفعت االأرب��اح ال�ضافية ل�رضكة املباين الكويتية 
يف الرب��ع االأخري م��ن العام املا�ض��ي بن�ضبة 7 % 
وذل��ك مقارن��ة بالف��رتة املماثل��ة من الع��ام الذي 

�ضبقه لت�ضل اإىل 13 مليون دينار.
كم��ا ارتفعت ارباح ال�رضك��ة بنهاية العام املا�ضي 
بنح��و  7 % عل��ى اأ�ضا���س �ضن��وي و�ض��وال اإىل م��ا 

يقارب 53 مليون دينار.
ه��ذا واأو�ض��ى جمل���س ادارة ال�رضك��ة بتوزي��ع  12 
فل�ض��ا نقدا على امل�ضاهمني باالإ�ضافة اإىل تو�ضيته 
بتوزي��ع 6 % اأ�ضهم منحة وذلك عن العام املا�ضي 
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