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المالية النيابية تطالب بضمانات من الحكومة 
بعدم الطعن بالموازنة لتمريرها

النيابية  املالية  اللجنة  ع�ضو  طالب 
هو�ضيار عبداهلل  . ب�ضمانات من احلكومة 
بعدم الطعن بفقرات املوازنة بعد تعديلها 
الربملان ل�رسعة متريرها خالل  من قبل 

االيام املقبلة. 
اأن��ن��ا يف  :” مب��ا  ال��ي��وم  بيان  وق��ال يف 
مبناق�ضة  الثالثاء  �ضنبداأ  املالية  اللجنة 
املالية  امل��وازن��ة  قانون  وبنود  فقرات 
االأخرية  اللم�ضات  وو�ضع  احلايل  للعام 
والهيئات  ب��ال��وزارات  واالجتماع  عليه 
عملية  م��وازن��ة  لن�ضمن  واملخت�ضني 
كافة  ال�ضيا�ضية  الكتل  ندعو  ودقيقة، 
واالبتعاد  جانبًا  خالفاتها  و�ضع  اىل 
وال��وزارات  املنا�ضب  حول  ال�رساع  عن 
ولو  احلكومية  الكابينة  م��ن  املتبقية 
ب�ضكل موؤقت، والرتكيز حاليًا على قانون 
وتقدميه  اإجن���ازه  من  لنتمكن  امل��وازن��ة 

للت�ضويت باأ�رسع وقت ممكن “. 
جداً  ال�رسوري  من   ”: عبداهلل  واأ�ضاف 
رئي�س  حاليًا  املالية  اللجنة  يرتاأ�س  ان 
على  وي�رسف  احللبو�ضي  حممد  الربملان 
اجتماعاتها ب�ضكل مبا�رس، نظراً الأنه كان 
له دور مهم يف هذه اللجنة خالل الدورة 
اللجنة مل  رئا�ضة  ال�ضابقة، ولكون ق�ضية 
حت�ضم حتى يومنا هذا، ف�ضاًل عن وجود 
داخ��ل  ال�ضعبة  امل�ضاكل  م��ن  جمموعة 
العادلة  الن�ضبة  منها  امل��وازن��ة،  قانون 
املناطق  وتخ�ضي�ضات  للمحافظات 
وح�ضة  الداع�ضي  العدوان  من  املت�رسرة 
النفطي  امللف  وح�ضم  كرد�ضتان،  اقليم 
وم��دى  واالقليم  امل��رك��ز  حكومتي  ب��ني 
املحددة  بالن�ضبة  االقليم  حكومة  التزام 
���ض��وم��و،  ���رسك��ة  خ���الل  م��ن  للت�ضدير 
وتخ�ضي�ضات البي�ضمركة وتثبيت موظفي 
الوظيفية  ال���درج���ات  وت��وف��ري  ال��ع��ق��ود 
وغريها ” ، موؤكداً على ” �رسورة ح�ضول 
من  �ضمانات  على  االآن  م��ن  ال��ربمل��ان 
التي  باأن اليطعن باملواد  الوزراء  رئي�س 
الوزراء  رئي�س  يفعل  كان  كما  �ضنغريها 

ال�ضابق “.

بغداد - الجورنال

وتركيا يعتزمان فتح معبر حدودي 
لمرور البضائع الى الخليج

يصرف سلف ألكثر من 1200 
متقاعد

اربع وزارات تحصل على “حصة 
االسد” في موازنة 2019

 البصرة يسجل زيادة في 
عدد رحالته الجوية

بغداد - اجلورنال: ك�ضف وزير اخلارجية، حممد علي احلكيم، عن مباحثاته 
م��ع نظريه الرتكي جاوي�س اوغلو، مبينا ان “عدة ملفات نوق�ضت من بينها 
فتح معرب جديد ملرور الب�ضائع اىل اخلليج”. وقال احلكيم يف تغريدة على 
توي��رت، ان “اللق��اء امل�ضرتك مع وزير خارجية تركي��ا جاوي�س اوغلو، كان 
مه��م حيث ناق�ضنا ام��ور اجلالية ومنح �ضمات الدخ��ول والتبادل التجاري 

و املياه”.
وا�ض��اف، “ناق�ضن��ا فت��ح مع��رب جديد مل��رور الب�ضائ��ع اإىل اخللي��ج وفتح 
القن�ضليات لزيادة ال�ضياحة من البلدين وملف احلرب على االرهاب وانهاء 

ال�رساع يف �ضورية”.

ال�ضلف  منح  ب�ضاأن  تو�ضيحا  الرافدين،  م�رسف  ا�ضدر  اجل��ورن��ال:   - بغداد 
راتب  تقدير  ال�ضلف ت�رسف ح�ضب  ان  مبينا  والع�ضكريني،  املدنيني  للمتقاعدين 
املتقاعد. وقال املكتب االعالمي للم�رسف يف بيان انه” مت �رسف دفعة جديدة 
والع�ضكريني الأكرث من 1200  املدنيني  للمتقاعدين  �ضلفة �ضعف و�ضعفني  من 
متقاعد “. وا�ضاف ان ” �ضلفة �ضعف و�ضعفني تكون ح�ضب تقدير راتب املتقاعد 
وترتاوح ما بني 3 ماليني و 7 ماليني “. واأو�ضح البيان ان ” �رسف تلك ال�ضلفة 
مت عن طريق ابالغ املتقاعد عرب اإر�ضاله ر�ضالة ن�ضية تخطره مبنحه ال�ضلفة وذلك 
بعد ان ا�ضتكمل كافة االإجراءات القانونية ملنحه اياها و�رسفها عن طريق اأدوات 

الدفع االلكرتوين والتي متت تعبئة الر�ضيد املايل اليها “.

“�ضائرون” ماجدة التميمي يوم  – اجلورنال: جددت النائب عن حتالف  بغداد 
اجلمعة انتقادها للموازنة املالية االحتادية للعام احلايل.

وقالت التميمي يف ت�رسيح ادلت به على مواقع التوا�ضل االجتماعي “تويرت” ، 
اإن ح�ضة اال�ضد من التخ�ضي�ضات املالية يف موازنة 2019 الأربع وزارات هي: 

النفط، الداخلية، الدفاع، الكهرباء”.
واو�ضحت ان تخ�ضي�ضات تلك الوزارات االربع هي 48،8 ترليون دينار، وهو ما 
يعادل 41،29 مليار دوالر امريكي اذ ت�ضكل ن�ضبتها يف املوازنة 36،6% وبقية 

موؤ�ض�ضات الدولة %63.
وتابعت الربملانية بالقول ان موازنة 2019 ت�ضري يف االجتاه اخلاطئ.

عدد  يف  زيادة  حتقيق  العراقية،  اجلوية  اخلطوط  �رسكة  اأعلنت  اجلورنال:   - بغداد 
رحالتها اجلوية يف مطار الب�رسة الدويل خالل �ضهر كانون االأول من عام 2018 

وبن�ضب امتالء عالية.
وقال مدير عام ال�رسكة عبا�س نا�رس يف بيان ،اإن "عدد الرحالت التي �ضجلها الناقل 

الوطني بلغ )314( رحلة �ضملت خمتلف القطاعات التي يق�ضدها الطائر االأخ�رس".
واأ�ضاف نا�رس اأن "عدد امل�ضافرين بلغ 25084 م�ضافر توزعوا على الرحالت القادمة 

واملغادرة ملختلف القطاعات وبواقع 192 رحلة داخلية و 122 رحلة خارجية".
و�ضهدت عدد من مطارات بغداد زيادة يف عدد الرحالت اجلوية يف االيام املا�ضية 

تزامنا مع احتفاالت اعياد امليالد.

نائبة:العراق مطارالرافدين

بيانات

التجارة تشكل لجنة بشأن تضرر كميات من الحنطة في سايلو كركوك
العراق يكشف تفاصيل خطة 

التزامه النفطي في اوبك

المنتجات النفطية: انتاجية األسطول الناقل بلغت 408 مليون م3 خالل 2018

ب�ضاأن  التحقيق  نتائج  التجارة،  وزارة  اأعلنت 
“تلف” كمية من حم�ضول احلنطة ب�ضايلو كركوك.
التجارة  “وزير  اأن  بيان،   يف  ال���وزارة،  وذك��رت 
حممد العاين وجه بت�ضكيل جلنة تدقيقية وحتقيقية 
التدقيق مبا ورد من معلومات ن�رست يف  مهمتها 
او التق�ضري،  و�ضائل االعالم وحتديد مكامن اخللل 
ال�رسكة  ف��رع  اتبعها  التي  االج���راءات  عن  ف�ضال 
العامة لتجارة احلبوب يف جتهيز مادة احلنطة اىل 
للفح�س  عمليات  يف  اخلا�ضة  واالليات  املطاحن 
املختربي التي جترى احلبوب قبل واثناء عمليات 
التجهيز للحيلولة دون و�ضول اي مادة مت�رسرة”.
الرقابة  دائرة  من  املكونة  “اللجنة  ان  واو�ضحت 
ومكتب  القانونية  وال��دائ��رة  واملالية  التجارية 
احلبوب  وجتارة  ت�ضنيع  و�رسكات  العام  املفت�س 
كركوك  �ضايلو  يف   1/5 ي��وم  مهامها  ب��ا���رست 
كل  يف  للتدقيق  ا�ضمها  ورد  ال��ت��ي  وامل��ط��اح��ن 
بدقة  اخللل  وت�ضخي�س  وردت  التي  املعلومات 
كل  ع��ن  ال��وزي��ر  لل�ضيد  مف�ضل  ت��ق��ري��ر  واع����داد 
االج�����راءات امل��ت��خ��ذة ب��ه��دف ات��خ��اذ االج����راءات 

القانونية واالإدارية”.
يف  لدوائر  حملية  جلنة  “تقرير  ان  اىل  واأ���ض��ارت 
خمتربي  فح�س  عمليات  ب��اأن  فيه  ج��اء  كركوك 
من  لكميات  جت��ارة  �رسكة  خمتربات  يف  اجريت 
احلنطة املوجودة يف املخزن ومل يت�ضح وجود اي 
�رسر فيها وانها �ضاحلة لال�ضتخدام ، كما مل يوؤ�رس 

اي خمالفة عليها”.
من  املت�رسرة  هي  ب�ضيطة  “كمية  ان  واأ�ضافت 
حتهيزها  وايقاف  حتديدها  مت  وقد  االمطار  مياه 
املواطنني قي  ان ت�ضل اىل  ب�ضكل فوري من دون 
حمافظة كركوك وهو اجراء روتيني متبع يف مثل 

هكذا حاالت”.
يحمل  الق�ضية  وتهويل  التطبيل  “من  ان  وراأت 
جلهود  والت�ضقيط  اال���ض��اءة  يف  وا�ضحة  اب��ع��ادا 
الغذائية  امل��ف��ردات  وجتهيز  ت��وري��د  يف  ال���وزارة 
من  نف�ضها  ه��ي  االع��الم��ي��ة  اجل��ه��ة  وان  خا�ضة 
تندرج  معروفة  لغايات  والت�ضكيك  االثارة  حتاول 
باطار �ضيا�ضي وا�ضح املعامل ل�ضعبنا الكرمي الذي 
الفا�ضدين  مواجهة  يف  ال��وزارة  خطوات  يدرك  بداأ 
وو�ضع اليات �ضحيحة للعمل املوؤ�ض�ضي الذي يخدم 

ابناء �ضعبنا”.

الطاقة  ل�ضوؤون  ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  اأكد 
باتفاق خف�س  الكامل  العراق  التزام  النفط  وزير 
)اأوب���ك(  منظمة  اإل��ي��ه  تو�ضلت  ال���ذي  االإن��ت��اج 
من  ابتداًء  التنفيذ  حيز  دخل  والذي  و�رسكاوؤها 

االأول من كانون الثاين 2019.
تروؤ�ضه  خ��الل  الغ�ضبان  عبا�س  ث��ام��ر  وق���ال 
اجتماعًا لبحث تطورات ال�ضوق النفطية العاملية 
من  عدداً  �ضم  االإنتاج،  خف�س  اإج��راءات  وتنفيذ 
“اإن  والت�ضويق  االإنتاج  قطاعي  عن  امل�ضوؤولني 
االإنتاج  تطبيق خف�س  اإج��راءات  اتخذت  ال��وزارة 
األف   )140( قرابة  ت�ضكل  والتي   )%3( بن�ضبة 
برميل يف اليوم من جممل اإنتاج العراق، بح�ضب 
الن�ضبة املقررة التفاق الدول املنتجة من اأع�ضاء 
)اأوبك( و�رسكائها والذي مت اتخاذه يف االجتماع 
على  ون�س  املا�ضي  ال�ضهر  فيينا  يف  عقد  الذي 
منها   ، برميل  مليون   )1،200( قدره  تخفي�س 
الدول  ن�ضبة  هي  اليوم  يف  برميل  األ��ف   )800(
االأع�ضاء يف منظمة )اأوبك( و)400( األف برميل 

يف اليوم ن�ضبة الدول املنتجة من خارجها”.
امل�ضوؤولني  اىل  اأوع��ز  اأن��ه  الغ�ضبان  واأ���ض��اف 
�ضابق  وقت  يف  والت�ضويق  االإنتاج  قطاعي  عن 
االلتزام  اأج��ل  من  العاجلة  االإج���راءات  باتخاذ 
االأول  ت�رسين  ل�ضهر  املقررة  االإنتاج  مب�ضتويات 
2018، بح�ضب االتفاق، والتي كانت عند معدالت 
الوزارة  حر�س  موؤكداً  برميل،  مليون   )  4،653(
على ا�ضتقرار االإنتاج يف عموم البالد عند معدل 

القادمة  ال�ضتة  لالأ�ضهر  برميل  مليون   )4،513(
وهي  العراق  ح�ضة  خف�س  ن�ضبة  احت�ضاب  بعد   ،
الزمنية  الفرتة  وبح�ضب  برميل،  ال��ف   )140(
كانون  بداية  التنفيذ  حيز  دخل  ال��ذي  لالتفاق 
الثاين 2019 معربًا عن اأمله يف حتقيق االأهداف 
يدعم  ومبا  االتفاق  هذا  خالل  من  لها  املخطط 
النفطية  لل�ضوق  اال�ضتقرار  ويعيد  النفط  اأ�ضعار 

العاملية.
“اأن العراق لعب دوراً مهمًا مع  وتابع الغ�ضبان 
االتفاق  هذا  اىل  التو�ضل  يف  االآخرين  املنتجني 
وواقعية  منطقية  حلول  اإيجاد  على  منه  حر�ضًا 
العاملية،  النفطية  ال�ضوق  حت��دي��ات  ملواجهة 

والعمل  النفطي  املعرو�س  وال�ضيطرة على تخمة 
وهذا  والطلب،  العر�س  بني  التوازن  اإع��ادة  على 
اللجنة  واأن  النفط،  اأ�ضعار  دعم  اىل  بدوره  يوؤدي 
)اأوب��ك(  منظمة  اجتماع  عن  املنبثقة  الوزارية 
و�رسكاوؤها ، �ضوف تتابع وتراقب تطورات ال�ضوق 
تقاريرها  وتقدم  املقبلة  الفرتة  خالل  النفطية 

للدول االأع�ضاء”.
توا�ضله  خالل  من  مل�س  اأن��ه  الغ�ضبان  وك�ضف 
مع نظرائه يف منظمة )اأوبك( و�رسكائها حر�س 
وحتقيق  النفطي  باالتفاق  االلتزام  على  اجلميع 
يف  النفط  اأ�ضعار  دعم  يف  لها  املخطط  االأه��داف 

االأ�ضواق العاملية.

النفطية  املنتجات  توزيع  �رسكة  عام  مدير  اأو�ضح 
كاظم م�ضري يا�ضني، اأن اإنتاجية هيئة النقل يف ال�رسكة 
)م3  مليون   409 من  اأكرث  بلغت  النفطية  للم�ضتقات 
.كم( خالل العام املن�رسم 2018 والتي مت حتقيقها 
داخل  الناقل  واأ�ضطولها  الهياأة  �ضاحنات  خالل   من 

حمافظات البالد .
امل�ضتقات  تلك  “الكميات  اأن  بيان  يف  م�ضري  وق��ال 
وخطوط   حم��اور  عرب  ال�ضاحنات  بوا�ضطة  نقلها  يتم 
اىل  نقلها  يتم  التي  الكميات  بتوزيع  تقوم  للنقل 

معدة  وخطة  اآلية  مبوجب  العراق  حمافظات  جميع 
لهذا الغر�س من قبل اجلهات املخت�ضة يف ال�رسكة”، 
هذا  وفق  النفطية  املنتجات  من  العديد  “نقل  موؤكداً 
ت�ضمل  التي  البي�ضاء  املنتجات   ( بينها  من  ال�ضياق 
البنزين والنفط االبي�س و زيت الغاز وكذلك املنتجات 
ال�ضوداء ) ديزل . نفط خام . خليط . نفثا( اإ�ضافًة اىل 
) وقود الطائرات )R.T( ، الزيوت . الهيدروليك . غاز 

معباأ وغاز فل(”.
واأو�ضح مدير هيئة النقل وليد خالد علوان اأن “هيئة 
املنتجات  توزيع  عملية  ت�ضهيل  جهداً  بذلت  النقل 
يف  خربتها  خالل  من  وان�ضيابية  ي�رس  بكل  النفطية 

عمل ال�رسكة”، مبينًا ان “ذلك يتم وفق خطة منتظمة 
يومية و�ضهرية وكذلك �ضنوية “.

ل�رسكة  التابعة  النقل  هيئة  ان  ذك��ره  اجلدير  وم��ن 
ال�ضاحنات  اأن��واع  من  �ضخمًا  اأ�ضطواًل  ت�ضم  التوزيع 
اىل  النفطية  امل�ضتقات  واي�ضال  نقل  لغر�س  املعدة 
التي  الهيئات  كربيات  من  تعد  كما  متعددة  اأماكن 
االأعمال  من  العديد  وت�ضيري  تنظيم  خاللها  من  يتم 
عن  ف�ضاًل  املنتجات  تلك  توزيع  مبجال  تعنى  التي 
بواقع  املا�ضية  الفرتة  يف  االأ�ضطول  الأعداد  تعزيزها 
200 �ضاحنة فولفو من انتاج ال�رسكة العامة ل�ضناعة 

ال�ضيارات.
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ارتفع��ت اأ�ضعار النفط، معو�ض��ة خ�ضائرها ال�ضابقة، بعدما 
قال��ت ال�ض��ني اإنه��ا �ضُتج��ري مباحث��ات م��ع احلكوم��ة 
االأمريكي��ة يومي ال�ضاب��ع والثامن من يناي��ر، للبحث عن 

حلول للنزاعات التجارية بني اأكرب اقت�ضادين يف العامل.
وبلغت العق��ود االآجلة خلام القيا���س العاملي مزيج برنت 
56.12 دوالر للربمي��ل بحل��ول ال�ضاعة 05:42 بتوقيت 
غرينت���س، وبارتف��اع ق��دره 17�ضنتا يع��ادل 0.3 باملئة 
ع��ن الت�ضوية ال�ضابقة. وارتفع��ت العقود االآجلة خلام غرب 
تك�ضا���س الو�ضي��ط االأمريك��ي 16�ضنتا، اأو م��ا يعادل 0.3 

باملئة، اإىل 47.25 دوالر للربميل.

ك�ضف تقري��ر ن�رس على موقع "نومبي��و"، الذي يعنى 
بامل�ضت��وى املعي�ضي لدول الع��امل، ان تكلفة املعي�ضة 
يف بغ��داد ه��و اقل م��ن مدين��ة نيوي��ورك االمريكية 

بن�ضبة 54.65% .
واأو�ضح التقرير اأن "التكاليف ال�ضهرية لعائلة مكونة 
من اأربعة افراد يعي�ضون يف بغداد تبلغ 2 مليون و62 
الف دينار"، مبينا اأن "هذا الكلفة ال ت�ضمل االيجار". 
واأ�ض��اف ان "تكاليف ال�ضهري��ة ل�ضخ�س واحد بدون 
ايجار تبلغ 608 الف و69 دينار"، مبينة ان "موؤ�رس 
تكلف��ة املعي�ضة يف بغداد اق��ل بن�ضبة %54.65 عنه 

يف مدينة نيويورك االمريكية".

�ضجل �ضعر النفط هبوطا، على خلفية رفع م�ضتوى االإنتاج يف 
اأكرب الدول امل�ضدرة ل�"الذهب االأ�ضود" داخل منظمة "اأوبك" 

وخارجها.
وبحلول ال�ضاعة ال���15:00 بتوقيت غرينيت�س، �ضجلت عقود 
خ��ام برن��ت انخفا�ض��ا بن�ضب��ة 1.43 باملائ��ة، ليبل��غ �ضعر 
الربمي��ل 53.03 دوالر، فيم��ا انخف���س �ضع��ر عق��ود اخلام 
االأمريكي "غرب تك�ضا�س الو�ضيط" )WTI( مبقدار 1.96% 

حتى 44.52 دوالر للربميل.
و�ضبق اأن انخف�س �ضعر برنت مبقدار نحو %20 عام 2018 
بع��د ارتف��اع لعام��ني، فيم��ا �ضه��د �ضع��ر WTI انخفا�ض��ا 

بحوايل %24 خالل العام املا�ضي.
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