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النفط: مصفى بيجي يعمل حاليا بطاقة %45 
وسيعاود انتاج البنزين قريبا

ك�صفت وزارة النفط، عن قرب معاودة انتاج مادة البنزين يف م�صايف ال�صمود 
)بيجي( بعد متكن املالكات من ا�صافة وحدات جديدة، فيما اكدت ان امل�صفى 

يعمل على توفري خمتلف املنتجات النفطية.
يف  الغ�صبان  ثامر  النفط  وزير  الطاقة  ل�صوؤون  ال��وزراء  رئي�س  نائب  وقال 
حترير  وبعد  “الوزارة  اإن  الر�صمية  “ال�صباح”  �صحيفة  اوردت��ه  ت�رصيح 
�صكلت  املدحورة  “داع�س”  ع�صابات  من  �صابقا  )بيجي(  ال�صمود  م�صايف 
جلانا ا�صتطاعت الدخول اىل امل�صفى ومت حينها وابان احلكومة ال�صابقة ومن 
خالل �رصكتي نفط ال�صمال والو�صط واحدى ال�رصكات التابعة لوزارة ال�صناعة 
جديد  خط  اعادة  من  متكنا  و2،    1 الدين  �صالح  م�صفيي  معدات  وباعتماد 
التي كانت يف  الطاقة  باملئة من   45 ن�صبة   اىل  يعمل بطاقة ت�صفية ت�صل 

امل�صفى قبل �صيطرة ع�صابات “داع�س” االجرامية عليه”.
الطاقة االنتاجية  “املالكات حاليا تعمل على زيادة  اأن  الغ�صبان،  وا�صاف 
با�صتثناء  النفطية  امل�صتقات  انتاج خمتلف  على  يعمل حاليا  الذي  للم�صفى 
مادة البنزين التي من املوؤمل ان تنتج قريبا من خالل ادخال وحدات تكريرية 

جديدة اىل امل�صفى”.
وعن املعلومات املتوفرة ب�صاأن مزاعم �رصقة معدات امل�صفى، اكد الغ�صبان 
ان وزارته “ال ت�صتطيع توجيه التهم اىل اي جهة، كون هذا املو�صوع مت ابان 
مدة احلكومة ال�صابقة، ولكن الذين عمدوا اىل �رصقة اجزاء من معدات امل�صفى 
لها من جديد  املعدات  لبيع  بالوزارة  ات�صلوا حينها  الكهرباء هناك  وحمطة 
�رصقتها،  متت  معدات  مع  التعامل  احلالية  او  ال�صابقة  ال��وزارة  رف�س  برغم 
موؤكدا ان تلك املعدات ونتيجة للرفع اخلاطئ لها، ا�صحت تالفة وغري �صاحلة 

للعمل”.
“�صائرة باجتاه تطوير امل�صفى بجهود املالكات  الغ�صبان ان وزارته  وبني 
الوطنية هناك لتوفري خمتلف امل�صتقات النفطية، ا�صافة اىل تطبيق خططها 
القليلة  املدة  ان  مبينا  القطاعات،  خمتلف  يف  النفطية  ال�صناعة  تطوير  يف 

املقبلة، �صت�صهد قفزات نوعية بتطوير هذه ال�صناعة”.
حمل مفت�س عام وزارة النفط حمدان عويجل را�صد، تنظيم “داع�س” االإجرامي 
اأن  اإىل  م�صريا  معداته،  و�رصقة  التخريب  اىل  بيجي  م�صفى  تعر�س  م�صوؤولية 

ق�صية �رصقته ان ح�صلت، تعد جنائية.
“م�صفى  اإن   ، الر�صمية  “ال�صباح”  �صحيفة  اوردته  ت�رصيح  يف  را�صد  وقال 
بيجي تعر�س اىل هجوم وتخريب كبري من قبل ع�صابات “داع�س” االجرامية 
وهم من قتل العاملني يف امل�صفى وعمدوا اىل تدمري معداته، وبالتايل تتحمل 
التي حلقت  الع�صابات امل�صوؤولية عن جميع اال�رصار املادية والب�رصية  هذه 
به”. واأ�صاف اأن “ق�صية �رصقة م�صفى بيجي ان ح�صلت، تعد جنائية، م�صريا 
اىل ابداء احد اال�صخا�س ا�صتعداده لبيع اجزاء من امل�صفى قبل اعوام عدة، بيد 

ان الوزارة رف�صت التعامل معه كونها مواد م�رصوقة”.
وعن تعر�س مكتبه ل�صغوط يف ما يتعلق ببع�س الق�صايا التحقيقية املوجودة 
“مكتبه يعمل بحرية تامة وال ي�صتطيع احد ال�صغط  اأن  يف مكتبه، �صدد على 
عليه باأي جانب او اي ملف حتقيقي”، موؤكدا امتالكه ملفات بق�صايا ف�صاد 

يحقق بها مكتبه ويتحرى عن اية معلومة ترد للمكتب بكل حرية”.
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بالتصويت على الموازنة في جلسة 
اليوم

النيابية تطالب بتفعيل قانون 
حماية المنتج المحلي

يخول الحكومة باضافة 3 
تريليونات الحتياطي الطوارئ

يطلق وجبة جديدة من 
سلف الموظفين

بغداد - اجلورنال: رّجح ع�صو اللجنة املالية النيابية هو�صيار عبد اهلل ، الت�صويت 
عل��ى املوازن��ة املالي��ة للعام احلايل يف جل�ص��ة اليوم الثالثاء. وق��ال عبد اهلل يف 
ت�رصيح �صحفي، اإن “احل�صابات اخلتامية اخلا�صة مبوؤ�ص�صات ووزارات الدولة مل 

ت�صلنا لغاية االآن ب�صبب عدم وجود خطة مالية يف هذه املوؤ�ص�صات احلكومية”.
واأ�ص��اف اأن “اأغل��ب فق��رات املوازنة مت تغيريها ب�ص��كل اأف�ص��ل، خ�صو�ص��ًا فيما 

يتعلق باخلدمات”.
واأ�صار عبد اهلل، اإىل اأن “اخلالفات الزالت تطغى على امل�صهد خ�صو�صًا فيما يتعلق 
بامل��دن الت��ي حتتاج اىل خدم��ات”، مرجحًا “اإمكانية الت�ص��ويت عل��ى املوازنة 

الثالثاء القادم اأو نهاية هذا اال�صبوع”.

بغداد - اجلورنال: اتهمت جلنة الزراعة النيابية، عدد من اجلهات بالعمل على 
�رصب القطاع الزراعي يف العراق وت�صهيل ا�صترياد منتجات زراعية بالتزامن 
مع ح�صادها يف البالد ، فيما �صددت على تفعيل قانون حماية املنتج املحلي 

لعام 2010
وقال ع�صو اللجنة �صالم ال�صمري يف ت�رصيح �صحفي، اإن “هناك جهات تتفق 
مع بع�س التجار لت�صهل عمليات ا�صترياد منتجات زراعية بالتزامن مع ايام 

ح�صاد املنتوج يف العراق”.
العراق  يف  الزراعي  القطاع  �رصب  االإعمال  تلك  من  “الغر�س  اأن  واأ�صاف 

والرثوة احليوانية من خالل خطط واأ�صاليب ملتوية”.

بغداد - اجلورنال: اأعلنت اللجنة املالية النيابية، عن تخويل جمل�س الوزراء 
مليار   200 البالغ  الطوارئ  احتياطي  اىل  دينار  تريليونات  ثالثة  اإ�صافة 
يف موازنة 2019 ، مبينة ان االأموال امل�صافة تخ�ص�س الإكمال امل�صاريع 
م�صدر  وذك��ر  اخ��رى.  واب��واب  التموينية  البطاقة  ومفردات  اال�صتثمارية 
نيابي ، اإنه “مت تخ�صي�س 200 مليار دينار طوارئ للدولة مبوازنة 2019 
احتياطي  ملوازنة  ترليونات  ثالث  اإ�صافة  �صالحية  الوزراء  جمل�س  ومنح 
بواقع 500 مليار دينار  “املبلغ امل�صاف ي�رصف  ان  واأ�صاف  الطوارئ”. 
اجنازها  ن�صب  ترتاوح  التي  اال�صتثمارية  بامل�صاريع  احلا�صل  النق�س  ل�صد 
ما بني 80 اىل 85% واملدرجة �صمن امل�صاريع اال�صتثمارية لعام 2019”.

�صلفة موظفي  من  الرافدين، وجبة جديدة  اأطلق م�رصف  اجلورنال:   - بغداد 
دوائر الدولة التي تراوحت مابني اخلم�صة والع�رصة ماليني دينار، عن طريق 
بطاقة املا�صرت كارد الدولية. وقال املكتب االعالمي للم�رصف يف بيان انه 
"مت �رصف دفعة جديدة من �صلف موظفي دوائر الدولة بنحو 1353 موظفا 

الذين مت توطني رواتبهم لدى امل�رصف وح�صلوا على البطاقة االلكرتونية".
واأو�صح البيان، ان "�رصف تلك ال�صلفة مت عن طريق ابالغ املوظف عرب اإر�صاله 
االإجراءات  كافة  ا�صتكمل  ان  بعد  وذلك  ال�صلفة  مبنحه  تخطره  ن�صية  ر�صالة 
القانونية ملنحه اإياها و�رصفها عن طريق اأدوات الدفع االلكرتوين والتي متت 

تعبئة الر�صيد املايل اليها".

البرلمانترجيحات الرافدينالزراعة

بيانات

القمة االقتصادية في بيروت.. دعوات لتعزيز التعاون التجاري بين الدول العربية
البنك المركزي: اعداد شركات الصرافة 

بالعراق تعد االكبر في المنطقة

نفط ميسان تنجز عمليات حفر بئر عمارة/7 وتربطه بمنظومة االنتاج

دعا القادة العرب يف ختام القمة االقت�صادية يف بريوت، 
تخفيف  اأجل  من  للعمل  العربية  وال�صناديق  املنظمات 
معاناة النازحني والالجئني ومتويل م�صاريع تنموية يف 

الدول العربية امل�صت�صيفة لهم.
والنازحني  الالجئني  اأزم���ة  تفاقم  م��ن  البيان،  وح��ذر 

اأعباء  من  عليها  يرتتب  وما  العربية،  ال��دول  يف 
العربية  ال����دول  ع��ل��ى  واج��ت��م��اع��ي��ة  اق��ت�����ص��ادي��ة 
كربى  حتديات  من  ذل��ك  خلفه  وم��ا  امل�صت�صيفة، 
ومعاجلة  وتخفيف  اأو�صاعهم،  حت�صني  اأج��ل  من 
الدول  على  والنزوح  اللجوء  عن  الناجمة  التبعات 

امل�صت�صيفة.
دعم  ���رصورة  اإىل  بيانهم،  يف  املجتمعون  واأ�صار 
االعتداءات  مواجهة  يف  الفل�صطيني  ال�صعب  �صمود 
تدمري  م��ن  اأعقبها  وم��ا  امل��ت��زاي��دة،  االإ�رصائيلية 
موؤكدين  التحتية،  وبنيته  الفل�صطيني  لالقت�صاد 
اإميانهم بامل�صوؤولية العربية واالإ�صالمية اجلماعية 

جتاه القد�س، بغية احلفاظ على الهوية العربية واالإ�صالمية 
وامل�صيحية للقد�س ال�رصيف.

وجدد البيان، التاأكيد على �رصورة "تكاتف جميع اجلهات 
املنظمات  باإ�رصاك  ال��الزم  التمويل  توفري  نحو  املعنية 
واجلهات ذات ال�صلة لتنفيذ امل�رصوعات الواردة يف اخلطة 
ال�رصقية"، داعني  للقد�س  القطاعية  للتنمية  اال�صرتاتيجية 
الدعم  حل�صد  الو�صائل  ال�صتحداث  املعنية  اجلهات  جميع 

ال�صعبي لتنفيذ اخلطة، موؤكدين يف الوقت ذاته حق العودة 
والتعوي�س لالجئني الفل�صطينيني وذريتهم وفقا لقرارات 

ال�رصعية الدولية.
التكنولوجي  التطور  اأهمية  على  العرب  ال��ق��ادة  واأك��د 
تنظيم  يف  كربى  تغريات  من  اأحدثه  وما  واملعلوماتي، 
العربية  ال��دول  تتخلف  اأال  و���رصورة  العاملي  االقت�صاد 
دول  تغزو  باتت  التي  واملعلومات  االت�صاالت  ثورة  عن 
�رصورة  على  املجتمعون  واأكد  املتقدمة.  العامل 
الالزمة  القدرات  لبناء  ا�صتباقية  �صيا�صات  تبني 
لال�صتفادة من اإمكانات االقت�صاد الرقمي وتقدمي 
روؤية  و�صع  واأهمية  اخلا�صة،  للمبادرات  الدعم 

عربية م�صرتكة يف جمال االقت�صاد الرقمي.
التقدم  متابعة  اأهمية  اإىل  املجتمعون  واأ���ص��ار 
الكربى،  احلرة  العربية  التجارة  منطقة  اإطار  يف 
يف  اآملني  العربي،  اجلمركي  االحت��اد  ومتطلبات 
كافة  وب��ذل  م�صرتكة  عربية  �صوق  اإىل  الو�صول 
دون  حتول  التي  املعوقات  على  للتغلب  اجلهود 

حتقيق ذلك.

اعلن حمافظ البنك املركزي علي العالق، 
االث��ن��ني، ع��ن ام��ت��الك ال��ع��راق �رصكات 
�رصافة هي االكرب يف املنطقة وعدد من 
دول العامل، م�صددا على ان ال تكون هذه 

ال�رصكات جمرد "حمالت �صغرية".
وق���ال ال��ع��الق يف امل��وؤمت��ر ال��ع��راق��ي 
"عدد  اإن   ، ال�����رصاف��ة  ل�رصكات  االول 
االكرب  تعد  بالعراق  ال�رصافة  �رصكات 
من  العديد  يف  االك��رب  بل  املنطقة،  يف 
العامل"،  دول  يف  امل��وج��ودة  ���رصك��ات 
هذه  اهمية  يف  يعك�س  "ذلك  ان  مبينا 
ال��واق��ع  وطبيعة  ودوره����ا  ال�����رصك��ات 

االقت�صادي يف البلد".
واأ�صاف العالق اأن "البنك املركزي يقوم 
ال�رصف  �صعر  ا�صتقرار  على  باحلفاظ 
واال�صتقرار  النمو  لتحقيق  ه��دف  وه��و 
ال�صيا�صة  جوهر  وه��و  حقيقي  ب�صكل 
االقت�صادي  اال�صتقرار  بتحقيق  النقدية 
الدور  تعمل  ال�رصافة  و�رصكات  بالبلد 
يح�صل  خلل  واي  االط���ار  بهذا  املهم 
يودي عك�س ذلك"، م�صريا اىل ان "البنك 
ال�رصكات ويجعلها  يوا�صل لتطوير هذه 

قريبة ملواكبة التطورات بالعامل".
طالب  "البنك  ان  اىل  ال��ع��الق  وا���ص��ار 
�رصكات ال�رصافة باتخاذ خطوات تتمثل 
على  ق��ادرة  قوى  من  �رصكات  بتجميع 

التطوير ومواكبة التطور العاملي"، الفتا 
عن  تغا�صت  ال�رصكات  "بع�س  ان  اىل 

ذلك ال�صباب عديدة".
واكد العالق ان "العامل يعي�س حاليا يف 
ان  ال�رصكات  هذه  فيه  ت�صلح  وال  ع�رص 

ابوابه  يفتح  �صغري  حمل  جم��رد  تكون 
وامنا  معني  بوقت  ويغلق  ق�صري  بوقت 
عمل  ال�����رصك��ات  ه��ذه  ت���وؤدي  ان  يجب 
موازية  تكون  خدمات  وتقدمي  حيوي 

للموؤ�ص�صات املالية".

احلفر  �رصكة  مع  وبالتن�صيق  مي�صان  نفط  �رصكة  متكنت 
العراقية من اإكمال عمليات احلفر لتعميق وتاأهيل البئر 

عمارة / 7 وربطه مبنظومة اإنتاج ال�رصكة .
نو�صي  عدنان  مي�صان  نفط  �رصكة  عام  مدير  واأو�صح 
 7  / عمارة  البئر  " عمليات حفر  اأن   ، بيان  �صاجت يف 
يف  �صعبة  �صطحية  حتت  ظروف  واجهت  قد  وقتها  يف 
فنية  مب�صاكل  ت�صببت  املحفورة  اجليولوجية  التكوينات 
ما اأدى اإىل ايقاف تلك العمليات عند العمق 3130 مرت، 
مما دعا لتنفيذ برنامج حفر جديد �صمن خطط ال�رصكة 
باجلهد الوطني لعام 2018 بهدف تعميق البئر للو�صول 

اىل الهدف الرئي�صي للبئر وهو مكمن نهر عمر ".
البئر  لتعميق  احلفر  برنامج  تنفيذ  مت  وبالفعل   " وبني 
املعدات  توفر  وبعد  العراقية  احلفر  بالتن�صيق مع �رصكة 

الالزمة من بطانة خمتزلة 41/2 وملحقاتها ومت زيادة 
)نهر  املنتج  للمكمن  و�صوال  700مرت  نحو  البئر  عمق 
كو�صل  و�رصكة  الب�رصة  نفط  ب�رصكة  وباال�صتعانة  عمر( 

ال�صينية ال�صتخدام بع�س املعدات التخ�ص�صية يف جمال 
احلفر ".

واأ�صار مدير عام �رصكة نفط مي�صان اإىل اأن " الفحو�صات 
عالية  بجودة  النفط  توفر  اإىل  ت�صري  للبئر  اجلريانية 
اىل  ت�صل  اأن  املتوقع  من  جتارية  API=31وبكميات 

اأكرث من 1500 برميل يوميا ". 
يذكر بان �رصكة نفط مي�صان تنفذ عمليات تطوير حقلي 
بكوادر  املتمثل  الوطني  اجلهد  خالل  من  والعمارة  نور 
العراقية حيث مت حفر عدد  �رصكتي نفط مي�صان واحلفر 
االإنتاج  تعزيز  بهدف  املذكورين  احلقلني  يف  االآبار  من 

من حقول ال�رصكة".
ويخطط العراق اىل زيادة معدالت انتاجه النفطي وذلك 

وفق حاجة ال�صوق العاملية .
باتفاق  العراق  التزام  الغ�صبان  ثامر  النفط  وزير  واكد 

اوبك ب�صان دعم اال�صعار.

بغداد - الجورنال
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3.8

1.7

6.6

جاء يف درا�ص��ة اأجرتها منظم��ة Oxfam اخلريية الدولية، اأن 
عدد اأغنى االأثرياء يف العامل قد ت�صاعف.

واأ�ص��ارت الدرا�ص��ة اإىل اأن ث��روة 2208 اأ�ص��خا�س م��ن اأغن��ى 
االأغني��اء يف العامل، كان��ت تزداد يوميا عام 2018 املا�ص��ي، 

بواقع 2.5 مليار دوالر.
وخ��الل ع��ام واحد، منت ث��روات ه��ذه املجموعة م��ن االأثرياء 
بواقع 900 مليار دوالر، فيما بلغ عدد �ص��كان املعمورة االأفقر 

3.8 مليار ن�صمة.
وح�ص��ب املنظمة، فاإن ثروة اأغنى 26 �صخ�صا يف العامل تعادل 

ما ميلكه 3.8 مليار فقري.

ك�صفت اإح�صائية اأعدتها �صحيفة كويتية، االثنني، اأن قيمة ما 
اأنفق��ه املواطنون واملقيمون عل��ى �رصاء الذهب بلغت اكرث من 

.2018 1.7 مليار دوالر، خالل عام 
وقالت �ص��حيفة الراي الكويتي��ة، اإن قيمة ما اأنفقه املواطنون 
الكويتي��ون واملقيم��ون فيها عل��ى �رصاء الذه��ب بلغت 1.75 
ملي��ار دوالر، خالل ع��ام 2018 وذلك بزي��ادة بلغت 30 يف 
املئ��ة، مقارنة مع 1.35 ملي��ار دوالر مت اإنفاقها خالل العام 

.2017
واأظه��رت االأرق��ام طفرة يف م�ص��رتيات" املعدن االأ�ص��فر"، اإذ 
ارتفعت الكمية امل�صرتاه يف 2018 بنحو 28.3 يف املئة، مبا 
حجم��ه 9.35 طن اإىل 42.4 طن من امل�ص��غوالت وال�ص��بائك، 

مقارنة مع 33.06 طن مت �رصاوؤها خالل العام 2017.

منا اقت�ص��اد ال�صني بن�ص��بة %6.6 يف عام 2018 ، وفقا 
ملا ذكره مكتب االإح�ص��اءات الر�ص��مي يف البالد ، يف اأبطاأ 

وترية منو منذ عام 1990.
ومن��ا االقت�ص��اد خ��الل الربع االأخ��ري من 2018، بن�ص��بة 
4ر%6 و�ص��ط موؤ�رصات على تباط��وؤ وترية منو ثاين اأكرب 
اقت�ص��اد يف الع��امل، يف الوق��ت ال��ذي تواجه فيه ال�ص��ني 
ق�ص��ايا من بينها احلرب التجارية امل�ص��تمرة مع الواليات 

املتحدة.
وتعد ال�ص��ني من الدول االقت�ص��ادية العظمى التي تناف�س 

الواليت املتحدة االمريكية يف التعامالت التجارية.
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