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العراق: صادرات نفط الجنوب تقترب من مستوى قياسي الشهر الجاري

�أن  �لنفط،  بقطاع  وم�صدر  �صحن  بيانات  ذكرت 
�صادر�ت �خلام من �جلنوب باتت قرب م�صتوى 
قد  ما  وهو   ،2019 بد�ية  منذ  مرتفع  قيا�صي 
يثري ت�صاوؤالت ب�صاأن ما �إذ� كان ثاين �أكرب منتج 
"�أوبك" يطبق �تفاق خف�ض �الإنتاج، بح�صب  يف 

"رويرتز".
بيانات  �ن  لها،  تقرير  يف  �لوكالة  و�أف���ادت 
و�أخ��رى،  �يكون"  "رفينيتيف  على  �لناقالت 
جنوب  من  �لنفط  �صادر�ت  متو�صط  �أن  �أظهرت 
�لثاين  كانون  من  يوما   21 �أول  خالل  �لعر�ق 
وهو  يوميا،  برميل  مليون   3،6 يقارب  �جلاري 
�لقيا�صي  �ل�صهري  �مل�صتوى  من  يقرتب  بذلك 
�مل�صجل يف كانون �الأول �ملا�صي و�لبالغ 3،63 

مليون برميل يوميا.
وجود  عدم  �إىل  ي�صري  �لرقم  "هذ�  �أن  و�أو�صحت 
بو�در تذكر حتى على �الآن على خف�ض �إمد�د�ت 
�لعر�ق، رغم �التفاق �لذي �أبرمته منظمة �لبلد�ن 
لتقلي�ض  وحلفاوؤها  )�أوب��ك(  للبرتول  �مل�صدرة 
�الإنتاج بو�قع 1،2 مليون برميل يوميا �عتبار� 

من �الأول من كانون �لثاين لدعم �ل�صوق".
على  تعليقه  يف  �لنفط،  قطاع  يف  �مل�صدر  و�أكد 
تخفي�صات  "ال  �نه  �لعر�قية  �ل�صادر�ت  وترية 
حتى �الآن"، فيما يبدو �أن �ل�صادر�ت من �صمال 
�لعر�ق ��صتقرت يف كانون �لثاين عند نحو 400 
�لناقالت،  لبيانات  وفقا  يوميا،  برميل  �أل��ف 
�لذي جتاوز  �أقل بكثري من �مل�صتوى  ويظل ذلك 
عام  �صهور  بع�ض  يف  يوميا  برميل  �أل��ف   500

.2017
يف  �لغ�صبان،  ثامر  �لنفط  وزير  بني  جانبه  من 
وقت �صابق، �ن �لعر�ق بالده �صيبقي على �الإنتاج 
عند �مل�صتوى �مل�صتهدف يف �تفاق "�أوبك" خالل 
�التفاق،  ومبوجب   ،2019 من  �الأول  �لن�صف 
�ألف برميل  �الإنتاج بو�قع 141  �لعر�ق  يخف�ض 
�عتبار�  يوميا  برميل  مليون   4،512 �إىل  يوميا 

من �الأول من كانون �لثاين.
�لت�صديرية  طاقته  يعزز  �ل��ذي  �ل��ع��ر�ق،  وك��ان 
خف�ض  �تفاق  يف  �مل�صاركة  يف  م��رتدد�  للنفط، 
وب��د�أ  "�أوبك"  قادته  �ل��ذي  �ل�صابق  �الإم���د�د�ت 
�رسيانه يف 2017، ويف بع�ض �الأحيان كان �أقل 
�أع�صاء �ملنظمة �لتز�ما باملبادرة، حيث ينطبق 
ولي�ض  �الإنتاج  على  �أوب��ك  تقوده  �لذي  �التفاق 
قد  �لعر�ق  يكون  �أن  �ملحتمل  ومن  �ل�صادر�ت، 
بال�صحب  �ل�صادر�ت  و�أبقى على  �الإنتاج  خف�ض 
�الإم����د�د�ت  قل�ض  �أو  �خل���ام،  خم��زون��ات  م��ن 

للم�صايف �ملحلية.

بغداد - الجورنال

دفعة جديدة من سلف 
المتقاعدين

تخصص مبالغ مالية اضافية 
لكردستان

عراقية تدخل الصناعة الدولية 
في المحطات الشمسية

يوافق على إضافة 19 مليار 
دينار لميزانية النجف

بغ��د�د - �جلورن��ال: �علن م���رسف �لر�فدين ع��ن �رسف وجبة جديدة من �ص��لفة 
�ص��عف و�ص��عفني للمتقاعدي��ن �ملدني��ني و�لع�ص��كريني ع��ن طري��ق �أدو�ت �لدفع 
�اللكرتوين. وقال �ملكتب �العالمي للم�رسف يف بيان �نه مت �رسف دفعة جديدة 
من �ص��لفة �صعف و�ص��عفني للمتقاعدين �ملدنيني و�لع�ص��كريني الأكرث من 1552 
متقاعد�. و��ص��ار �ىل �ن �ص��لفة �صعف و�ص��عفني تكون ح�صب تقدير ر�تب �ملتقاعد 
وترت�وح ما بني 3 ماليني و 7 ماليني. و�أو�ص��ح �لبيان �ن �رسف تلك �ل�ص��لفة مت 
عن طريق �بالغ �ملتقاعد عرب �إر�ص��اله ر�ص��الة ن�ص��ية تخطره مبنحه �ل�صلفة وذلك 
بعد �ن ��صتكمل كافة �الإجر�ء�ت �لقانونية ملنحه �ياها و�رسفها عن طريق �أدو�ت 

�لدفع �اللكرتوين و�لتي متت تعبئة �لر�صيد �ملايل �ليها.

�حمد حاجي  �لنو�ب  �ملالية مبجل�ض  �للجنة  ك�صف ع�صو  �جلورنال:  بغد�د - 
�لكورد  �القليم، خارج ح�صة  لبع�ض مدن  ر�صيد، عن تخ�صي�ض مبالغ مالية 
من �ملو�زنة �ملالية لعام 2019. وقال �لنائب �حمد حاجي ر�صيد يف من�صور 
ملحافظات  مبالغ  توفري  "��صتطعنا  في�صبوك  �الجتماعي  �لتو��صل  مبوقع  له 
تثبيتها  "�ملبالغ مت  �ن  و�صور�ن"، مبينا  دزة  قلعة  حلبجة ودهوك ومدينتي 
على  �ملبالغ  توزيع  �ن  و�أو���ص��ح  �الحتادية".  �مل��و�زن��ة  �صمن  �مل��دن  لتلك 
�ملحافظات و�ملدن �صيكون كاالتي" حلبجة 2 مليار دينار ، قلعة دزة 2 مليار 
، دهوك مليار دينار ، �صور�ن مليار دينار. ولفت حاجي ر�صيد �ىل �ن �للجنة 

�ملالية قامت بتثبيت �ملبالغ، بانتظار �لت�صويت عليه مبجل�ض �لنو�ب.

وز�رة  �رسكات  �إح��دى  �لعامة  �ل��زور�ء  �رسكة  ك�صفت  �جل��ورن��ال:   - بغد�د 
كاأول جهة م�صنعة  �لدولية  �ل�صبكة  �ل�صناعة و�ملعادن عن دخولها �صمن 
�ملهند�ض  �ل�رسكة  عام  مدير  عن  للوز�رة  بيان  ونقل  �ل�صم�صية.  للمحطات 
ت�صنيع  جم��ال  يف  "دخلت  �ل�رسكة  �ن  قوله  يا�صني  عبد�لزهرة  جا�صب 
�ملحطات �ل�صم�صية �مل�صنعة �صمن �ل�صبكة �لدولية و�لتي ت�صم جميع �لدول 

�ملنتجة للطاقة �ملتجددة بو��صطة �ملحطات �ل�صم�صية".
و�كد �ن "حمطات �ل�رسكة �ل�صم�صية تعد �الأوىل من نوعها ك�صناعة عر�قية 
�صمن  بها  خا�ض  تعريفي  رمز  باعطائها  حمطة  كل  ت�صنيف  جرى  حيث 

�ل�صبكة ملتابعتها دوليا من خالله".

بغد�د - �جلورنال: و�فق رئي�ض جمل�ض �لنو�ب حممد �حللبو�صي، على �إ�صافة 
19 مليار دينار �إىل ميز�نية حمافظة �لنجف �صمن مو�زنة 2019.

�لكرعاوي، يف  �لنجف، ها�صم  �الأول ملحافظ  للنائب  �الإعالمي  �ملكتب  وقال 
بيان، �إن "لقاءه �الأخري مع رئي�ض جمل�ض �لنو�ب حممد �حللبو�صي �صهد مناق�صة 

عدة حماور تخ�ض حمافظة �لنجف".
و�أ�صاف �ملكتب، �أن "�أهم تلك �ملحاور هي زيادة �لتخ�صي�صات �ملالية ودعم 
 19 مبلغ  و�إ�صافة  �خلدمية،  �مل�صاريع  وخ�صو�صا  �القاليم  تنمية  م�صاريع 
مليار على ميز�نية �ملحافظة و�خلا�ض بكلفة م�رسوع �خلط �لناقل ملجاري 

ق�صاء �لكوفة من �جل �ملبا�رسه به خالل هذ� �لعام".

شركةاطالق البرلمانبغداد

بيانات

إيران تتفوق على قطر بإنتاج الغاز
األمم المتحدة تتوقع نموًا باالقتصاد العالمي 

وتحدد طريقًا للقضاء على الفقر

الصحة تشكو من قلة تخصيصاتها في موازنة 2019

عن  زنغنه  بيجن  �الإي��ر�ين  �لنفط  وزي��ر  ك�صف 
 35% بن�صبة  �لغاز  من  بالده  �إنتاج  �رتفاع 
بالعام  مقارنة  �جل��اري  �مل��ايل  �لعام  خ��الل 
�ملا�صي، م�صيفا �أن �إير�ن تفوقت على قطر يف 

جمال �إنتاج �لغاز.
مر��صم  خ��الل  �ل��وزي��ر  ت�رسيح  وج���اء 
�إىل مدينة  �لغاز  تد�صني م�رسوع تو�صيل 
جريفت جنوب �رسقي �إير�ن �أم�ض �الثنني.
و�أ�صاف زنغنه: "�إير�ن متكنت من �إدخال 
�جلنوبي"  "بار�ض  حقل  من  مرحلة   14
متكنت  و�الآن  �الإنتاج،  د�ئ��رة  �إىل  للغاز 
610 مليون مرت  يبلغ  �إنتاج  من حتقيق 
مكعب يوميا، وتفوقت علي قطر يف هذ� 

�ملجال".
يعرف  ما  �أو  �جلنوبي"  "بار�ض  وحقل 
�ل�صمال هو حقل غاز طبيعي  بحقل غاز 

ويعد  وقطر،  �إي��ر�ن  تتقا�صمه  �خلليج  يف  يقع 
فيه  يكمن  حيث  �ل��ع��امل  يف  غ��از  حقل  �أك��رب 

50.97 ترليون مرت مكعب من �لغاز.
وتبلغ م�صاحة حقل غاز �ل�صمال نحو 9.7 �ألف 
كيلومرت مربع، منها 6 �آالف كيلومرت يف مياه 
�ألف يف �ملياه �الإير�نية  قطر �الإقليمية، و3.7 
يف  �الإنتاج  وبد�أ   1971 عام  �حلقل  و�كت�صف 

عام 1989.
وحتتل قطر مكانة ر�ئدة يف جمال �لغاز، حيث 
يف  �مل�صال  �لطبيعي  للغاز  م�صدر  �أك��رب  تعد 
من  �الإنتاجية  قدرتها  لزيادة  وتخطط  �لعامل 
�لغاز �مل�صال بحلول 2024 �إىل 110 ماليني 
�لبالغ  �حل��ايل  باإنتاجها  قيا�صا  �صنويا،  طن 
�زمة  طهر�ن  وتو�جه  �صنويا.  طن  مليون   77
�لتي فر�صتها  �لعقوبات  بعد  �قت�صادية 
�ل���والي���ات �مل��ت��ح��دة �الم��ريك��ي��ة على 
�لتعامل  من  �لدول  حذرت  و�لتي  �ير�ن 
�ل��ت��ج��اري م��ع ط��ه��ر�ن. وك���ان وزي��ر 
ظريف  جو�د  حممد  �الي��ر�ين  �خلارجية 
�ال�صبوع  لبغد�د  زيارته  خالل  �علن  قد 
�ملا�صي �ن حجم �لتبادل �لتجاري بني 
بغد�د وطهر�ن قد بلغ 8 مليار�ت دوالر 
خالل �لعام �ملا�صي موؤكد� �صعي بالده 
�ىل زيادة حجم �لتبادل �لتجاري لي�صل 

�ىل 16 مليار دوالر.

ينمو  �أن  تتوقع  �أن��ه��ا  �ملتحدة،  �الأمم  �أعلنت 
 2020 ويف  �لعام،  هذ�   %3 �لعاملي  �القت�صاد 
�لبالغ  قليال عن معدل منوه يف 2018  يقل  ما 

.%3.1
توقعاتها  تقرير  يف  ذكرت  �ملتحدة  �الأمم  لكن 
يف  �القت�صادية  "�حلالة  �ل�صنوية  �القت�صادية 
لتحرك  حاجة  هناك  �أن  و�حتماالتها"  �لعامل 
لو�صع  �ل�صيا�صات  �صعيد  على  وملمو�ض  عاجل 
�الأمم  �أه��د�ف  حتقيق  �صوب  �مل�صار  على  �لعامل 
 ،2030 بحلول  �لفقر  على  �لق�صاء  يف  �ملتحدة 

وفقا لرويرتز.
وقال ريت�صارد كوزول ر�يت، مدير �صعبة �لعوملة 
و��صرت�تيجيات �لتنمية لدى موؤمتر �الأمم �ملتحدة 
�لكثري  "هناك  )�أون��ك��ت��اد(  و�لتنمية  للتجارة 
وبع�صها  توم�ض،  �لتي  �ل�صفر�ء  �الأ�صو�ء  من 
على  �الأحمر  �للون  �إىل  �الأرج��ح  على  �صيتحول 
ميكن  ال  تد�عيات  مع  �ملقبلة،  �ل�صنو�ت  م��دى 

�لتنبوؤ بها".
�صبابية  هناك  ت��ز�ل  وال  ه�ض،  "�لنمو  و�أردف 
هائلة، و�ملخاطر تلوح يف �الأفق، مل نتخل�ض من 
ما  �ملالية يف 2009-2008،  �الأزمة  تد�عيات 

زلنا يف و�صع جديد غري معتاد".
لكن  ترتفع،  �لتوظيف  معدالت  �إن  �لتقرير  وقال 
جودة �لوظائف ال تز�ل منخف�صة، وهناك حاجة 
يف  كثري�  �أعلى  �قت�صادي  منو  م�صتويات  �إىل 

�أفريقيا النت�صال �ملو�طنني من �لفقر.

ويعي�ض ما يربو على 700 مليون �صخ�ض حتت 
عام  يف  حتديده  جرى  �لذي  �ملدقع،  �لفقر  خط 
حيث  من  �ليوم،  يف  دوالر   1.90 عند   2011
منطقة  يف  ون�صفهم  �ل�رس�ئية،  �لقوة  تعادل 
"يف  �لتقرير  وق��ال  �ل�صحر�ء.  جنوب  �أفريقيا 
�القت�صادي  �لنمو  لرفع  حاجة  هناك  �أفريقيا، 
�إىل  للو�صول  �لع�رس�ت  خانة  يف  م�صتويات  �إىل 
معدالت خف�ض �لفقر �مل�صتهدفة، �أعلى بكثري من 

معدالت �لنمو �مل�صجلة على مدى �خلم�صني عاما 
�ملا�صية".

�أملانيا  يف  �لنمو  بتباطوؤ  مرتبطة  خماطر  وثمة 
وخروج  �الإيطايل،  �مل�رسيف  و�لنظام  و�ل�صني، 
�أن  وحقيقة  �الأوروب���ي،  �الحت��اد  من  بريطانيا 
�لعاملي ما ز�ل مثقال بالديون  كاهل �القت�صاد 
�ملالية  �الأزم���ة  ن�صوب  على  �صنو�ت  ع�رس  بعد 

�لعاملية.

�ن  �لعلو�ن،  عالء  و�لبيئة،  �ل�صحة  وزي��ر  �أك��د 
و�لبيئي يف  �ل�صحي  للقطاع  �ملقرتحة  �ملبالغ 
وال  2019 �صئيلة جد�ً  لعام  �ملو�زنة  م�رسوع 
�لتغيري  متطلبات  من  �الدن��ى  �حل��د  �ىل  ت�صل 
�ل�صحي  �الإنفاق  متو�صط  �ن  مبينة  �ملن�صود، 
�حلالية  �الأرق���ام  ح�صب  �لعر�قي  �ل��ف��رد  على 
يف  مبا  �ملنطقة  دول  من  بكثري  �أقل  للمو�زنة 
من   10% من  �قل  وهي  �ملجاورة  �لدول  ذلك 
�لدول  بع�ض  يف  �ل�صحة  على  �الإنفاق  متو�صط 

�لعربية.
وقال �لعلو�ن يف بيان ، �إنه �آن �الأو�ن للمو�طن 
وهي  �أال  حقوقه  باأب�صط  ينعَم  �أن  �ل��ع��ر�ق��ي 
�خلدمات �ل�صحية �لالئقة وخا�صًة بعد �ل�رسر 

توفر �جل�صيم �لذي تعر�صت له �لبنى �لتحتية للقطاع  يف  �لكبرية  �ل�صحة  عن  ف�صال  �ل�صحي 
�الأدوية حيث مل تتجاوز ن�صبة �لتجهيز �لكامل 
ن�صبة   2018 ع��ام  يف  �ل�صحية  للموؤ�ص�صات 
للحياة  و�ملنقذة  �الأ�صا�صية  �الأدوية  من   12%
مبختلف  �لبيئي  �لتلوث  �أخطار  التخفى  كما 
و�الأهمية  �ل��ع��ر�ق  ل��ه  يتعر�ض  �ل��ذي  �أن��و�ع��ه 
لر�صد  فّعالة  وطنية  بر�مج  لتمويل  �لق�صوى 

هذه �لتحديات �ملقلقة و�لت�صدي لها.
و�أ�صار �ىل �أنه ياأمل �أن ي�صتجيب جمل�ض �لنّو�ب 
لالحتياجات �لتي �أوردتها �لوز�رة يف خطابها 
موؤكد�ً  �ملا�صي،  �الأ�صبوع  �ملالية  �للجنة  �ىل 
�لعر�قي لن يرى ما يطالب به من  �أن �ملو�طن 
ّناع  تطوير نوعي ل�صحته وبيئته مامل يبادر �صُ
�لقر�ر �لعر�قي الإعطاء �لقطّاع �ل�صحي و�لبيئي 

�الأولوية �لتي ي�صتحقها.
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�علن��ت وز�رة �لتخطي��ط ، ع��ن �نخفا���ض معدل �لت�ص��خم خالل 
�ل�ص��هر �الخ��ري م��ن �لع��ام �ملن���رسم2018 بن�ص��بة )0.6 %( 
مقارن��ة مع �ص��هر ت�رسي��ن �لثاين �لذي �ص��بقه. وع��زى  �ملتحدث 
�لر�ص��مي لوز�رة �لتخطيط عبد�لزهرة �لهند�وي يف بيان، ��صباب  
�نخفا���ض �لت�ص��خم خ��الل �ص��هر كان��ون �الول �ملا�ص��ي �ىل 
�نخفا�ض ق�ص��م �الغذية و�مل�رسوبات غري �لكحولية بن�صبة)1.1 
%(، و�نخفا�ض ق�صم �ل�صكن بن�صبة )0.7 %( وق�صم �لنقل بن�صبة 
)%1،7( وق�صم �لفنادق و�ملطاعم بن�صبة )0.1 %( .. م�صري� �ىل 
�ن �لت�صخم �ال�صا�ض �نخف�ض مبعدل )%0.3( عن �ل�صهر �ل�صابق 

وبنف�ض �لن�صبة مقارنة ب�صهر  كانون �الول من عام 2017.

توقع��ت �المان��ة �لعام��ة ملنظم��ة �القط��ار �مل�ص��درة للنف��ط 
"�و�بك"، �رتفاع �لطلب �ال�ص��يوي على �لنفط مبقد�ر 1.5 % 

�صنويا بني عامي 2020 و2040 .
وقالت �الو�بك يف تقرير �عدته و�طلعت عليه �ل�ص��ومرية نيوز، 
�إن��ه "م��ن �ملتوقع �رتف��اع �لطلب عل��ى �لنفط من قب��ل �لدول 
�ال�ص��يوية لي�صل �ىل 24.3 مليون برميل نفط مكافئ يف عام 
2020 و�ىل 36.1 مليون برميل مكافئ يوميا عام 2040 ".
و��ص��افت �ن "�ل�ص��ني �ص��تظل تت�ص��در باقي �لدول �ال�صيوية 
للطل��ب على �لطاقة خالل �لفرتة ب��ني عامي 2020 و2040 
و�ل��ذي �ص��ينمو �ال�ص��تهالك �لطاقة فيها بنحو %0.8 �ص��نويا 

ح�صب �ل�صيا�صات �جلديدة و1.4 %".

منا �قت�ص��اد �ل�صني بن�ص��بة %6.6 يف عام 2018 ، وفقا 
ملا ذكره مكتب �الإح�ص��اء�ت �لر�ص��مي يف �لبالد ، يف �أبطاأ 

وترية منو منذ عام 1990.
ومن��ا �القت�ص��اد خ��الل �لربع �الأخ��ري من 2018، بن�ص��بة 
4ر%6 و�ص��ط موؤ�رس�ت على تباط��وؤ وترية منو ثاين �أكرب 
�قت�ص��اد يف �لع��امل، يف �لوق��ت �ل��ذي تو�جه فيه �ل�ص��ني 
ق�ص��ايا من بينها �حلرب �لتجارية �مل�ص��تمرة مع �لواليات 

�ملتحدة.
وتعد �ل�ص��ني من �لدول �القت�ص��ادية �لعظمى �لتي تناف�ض 

�لواليت �ملتحدة �المريكية يف �لتعامالت �لتجارية.
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