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العراق يلجأ الى الغاز القطري ألستمرار الطاقة 
الكهربائية

بن  متيم  ال�شيخ  قطر،  اأميير  اأكييد 
ا�شتقباله  خييال  ثيياين،  اآل  حمد 
�شالح،  برهم  العراقي،  الرئي�س 
ا�شتعداد الدوحة ال�شتثمار مليار 
يف  التحتية  البنية  يف  دوالر 

العراق يف اإطار اإعادة االإعمار.
للرئي�س  زيييارة  اإثيير  ذلك  وياأتي 
وفد  مع  �شالح  برهم  العراقي 
اإىل  امل�شتوى،  رفيييييع  حكومي 
اأمر  مع  خالها  بحث  الدوحة، 
قطر ال�شيخ متيم بن حمد اآل ثاين 
البلدين،  بني  الثنائية  العاقات 
و�شبل االرتقاء بها يف املجاالت 
والنقل  واالقت�شادية  ال�شيا�شية 

والطاقة.
وكييذلييك اتييفييق اجلييانييبييان على 
يربط  مبا�رش  بحري  خط  اإطاق 
اأم  مبيناء  قطر  يف  حمد  ميناء 
تن�شيط  بهدف  العراق  يف  ق�رش 
والعاقات  التجاري  التبادل 

االقت�شادية.
ويعترب ميناء حمد اأكرب املوانئ 
بطاقة  االأو�يييشيييط  الييي�يييرشق  يف 
مليون   7.5 تبلغ  ا�شتيعابية 
اأم  ميناء  اأمييا  �شنويا،  حيياوييية 
عراقي  ميناء  اأكييرب  فهو  ق�رش 
ويقع يف حمافظة الب�رشة قرب 

احلدود العراقية الكويتية.
وت�شعى قطر اإىل تنويع عاقاتها 
بعد  والييتييجييارييية  االقت�شادية 
فر�س الدول اخلليجية املجاورة 
م�رش،  اإىل  بيياالإ�ييشييافيية  لييهييا، 
حيي�ييشييارا عييليييييهييا ميينييذ حيييوايل 

�شنتني.
امر  حمد  بن  متيم  ال�شيخ  واكد 
تطوير  يف  بييياده  رغييبيية  قييطيير 
العاقات مع العراق يف خمتلف 
مركز  ك�شف  ذلك  اىل  املجاالت. 
عن  العراقي،  ال�شيا�شي  التفكر 
االهداف املتبادلة لزيارة رئي�س 

اىل  �شالح  بييرهييم  اجلمهورية 
قطر.

اح�شان  املييركييز  رئي�س  وقيييال 
ح�شابه  على  حتليل  يف  ال�شمري 
ان   ، “الفي�شبوك”  يف  اخلا�س 
لييزيييارة  املتبادلة  “االأهداف 
دولة قطر تت�شمن، زيادة توازن 
بني الدول واملحاور الفاعلة يف 
املنطقة ، لتاأكيد ان العراق يقف 
اجلميع،  من  واحدة  م�شافة  على 
 – العراقية  العاقة  تثبيت  و 
القطرية على اأ�ش�س جديدة وطي 

�شفحة املا�شي” .
وا�شاف ” كما تت�شمن م�شاركة 
 ، العراق  اعمار  اعييادة  يف  قطر 
القطري  الغاز  على  احل�شول  و 
قادم  نق�س  اي  عن  للتعوي�س 
الكهربائية  الطاقة  الأ�شتمرار 
، ودخيييول اليي�ييرشكييات وروؤو�يييس 
االأميييييييوال الييقييطييرييية لييغيير�ييس 

اال�شتثمار يف العراق” .
ولفت ال�شمري اىل ان” االهداف 
تفعيل  يف  تييكييميين   ، الييقييطييرييية 
كافة  يف  الييعييراق  مييع  العاقة 
جديد  �رشيك  خللق  امل�شتويات 
الغاز  انبوب  على  التفاو�س  و   ،
ثم  اخلليج  عييرب  املييار  القطري 
العراق ثم تركيا ومنها اىل اوربا 
، واالأ�شتثمار يف قطاع الغاز يف 

احلقول اجلنوبية “.
“كما تت�شناي�شا اعتماد  وتابع 
العراق منطقة ترانزيت للب�شائع 
ابراهيم   ( قطر  باجتاة  الرتكية 
اخلليل _ ميناء ام ق�رش _ ميناء 
حمد ( ، وتقدمي منح وم�شاعدات 
والتعليم  ال�شحة  قطاعات  يف 
االأخرى”  االن�شانية  والقطاعات 
رئي�س  يييزور  ان  املييقييرر  وميين   .
غدا  �شالح  بييرهييم  اجلمهورية 
را�س  على  قطر  دوليية  اخلمي�س 
زيييارة  يف  رفيع  حكومي  وفييد 

ر�شمية.

بغداد - الجورنال

يدعو الموظفين الى توطين 
رواتبهم

قطع اراضي للمعلمين 
والمدرسين في البصرة

االستقطاعات التقاعدية من 
رواتب الشهداء المتراكمة

تعلن زيادة رواتب موظفيها في 
موازنة 2019

بغييداد - اجلورنال :دعا م�ييرشف الرافدييين،  وزارات ودوائر الدولة 
بتوطييني رواتييب موظفيها لييدى امل�ييرشف واال�شتفادة ميين ال�شلف 

والت�شهيات املالية املقدمة من قبل امل�رشف.
وقييال املكتييب االإعامييي للم�ييرشف يف بيييان  ان " عملييية توطني 
رواتييب موظفييي الدولة يكييون عرب اإ�شييدار اأدوات الدفييع االلكرتوين 
والتييي ميين خالها يتييم منح املوظييف راتبييه الكرتونيييا بعيدا عن 

التعامل الورقي ".
وا�شييار اىل ان " هذه اخلطوة تعود باملنفعة على املوظف والتي من 

خالها يتم توزيع ال�شلف ال�شخ�شية له ".

اإنهاء  عن  �شدخان  هيثم  الب�رشة  بلديات  مدير  اعلن  اجلييورنييال:   - بغداد 
االأر�س املخ�ش�شة ل�رشيحة املعلمني واملدر�شني  الك�شوفات اخلا�شة بقطعة 
االأموال  ل�رشف  متهيدا  املحافظة،  ديوان  اإىل  ورفعها  الرتبويني  وامل�رشفني 
االأر�س  قطعة  اإن  �شدخان  وقال  م�شتحقيها.  على  وتوزيعها  لفرزها  الازمة 
اأن  اإىل  م�شرا  لفرزها،  االأمييوال  اإىل  بحاجة  العرب  �شط  ق�شاء  يف  الواقعة 
مبالغ  اإطاق  لعد  الازمة  املبالغ  بتخ�شي�س  وعد  العيداين  ا�شعد  املحافظ 
موازنة عام 2019 متهيدا لل�رشوع بفرزها من قبل مديرية بلديات الب�رشة 
الرتبويني  وامل�رشفني  واملدر�شني  املعلمني  من  م�شتحقيها  على  وتوزيعها 

ببدل رمزي وفق قرار  جمل�س الوزراء رقم 252 ل�شنة 2007.

مت  انه  ال�شهداء  موؤ�ش�شة  يف  القانونية  الدائرة  مدير  اعلن  اجلورنال:   - بغداد 
الرواتب  الدخل من  ال�شهداء و�رشيبة  التقاعدية من رواتب  الغاء اال�شتقطاعات 
املرتاكمة لل�شهداء الع�شكريني واملدنيني. وذكر يف بيان ، انه " انه خال اجتماع 
ال�شهداء  موؤ�ش�شة  الكعبي، وممثل  النواب ح�شن  رئي�س جمل�س  نائب  عاجل جمع 
مدير الدائرة القانونية عزيز �شدام املحمداوي ، وع�شو جلنة ال�شهداء وال�شجناء 
ال�شيا�شيني عبد االإله النائلي، ورئي�س هيئة التقاعد اأحمد عبد اجلليل ال�شاعدي، 
ومدير عام وزارة املالية حممد حمزة ورئي�س ديوان الرقابة املالية االحتادية 
لذوي  اال�شتحقاقات  جميع  ل�رشف  املحاربني  �شوؤون  دائييرة  اىل  االيعاز  مت 

ال�شهداء من الع�شكريني من الرواتب املرتاكمة".

وجود  عن  رحيم  اماجن  كرد�شتان  وزراء  جمل�س  �شكرتر  ك�شف  اجلورنالك   - بغداد 
زيادة يف خم�ش�شات رواتب موظفي االإقليم خال موازنة 2019.

اأن   ، )في�شبوك(  االجتماعي  التوا�شل  مبوقع  ال�شخ�شية  �شفحته  يف  رحيم،  وكتب 
التعديات التي اأجرتها احلكومة االحتادية على م�شودة املوازنة املالية لعام 2019 
رواتب  زيادة  ت�شمن  املوظفني(  بي)تعوي�شات  املتعلق  الف�شل  وان  اإيجابية،  كانت 
ترليونات   5( اإىل  دينار(  مليار  و828  ترليونات،   3( من  كرد�شتان  اإقليم  موظفي 

و448 مليار دينار(.
وتابع، ان احلكومة االحتادية زادت رواتب موظفي االإقليم من )317( مليار دينار 

�شهريا اىل )454( مليار دينار �شهريا بفرق قدره 137 مليار دينار.

الغاءالرافدين كردستانتوزيع

بيانات

العراق يقرر زيادة انتاج حقل مجنون النفطي
تراجع صادرات النفط اإليرانية رغم 

االستثناءات

االقتصادية النيابية: خطوة توزيع االراضي السكنية على المواطنين "غير مدروسة"

قال مدير عام �رشكة نفط الب�رشة، اإح�شان عبد 
من  االإنتاج  لزيادة  يخطط  العراق  اإن  اجلبار، 
حقل جمنون النفطي يف جنوب الباد اإىل 290 
واإىل   2019 نهاية  بحلول  يوميا  برميل  األف 
 2021 نهاية  بحلول  يوميا  برميل  األف   450
برميل  األف   240 البالغ  احلايل  امل�شتوى  من 

يوميا.
اإن  رويييرتز  مع  مقابلة  يف  اجلبار  عبد  وقييال 
�شادرات العراق النفطية من جنوب الباد بلغت 
ما يقل قليا عن 3.6 مليون برميل يوميا منذ 
بداية يناير كانون الثاين بعد اأن �شجلت م�شتوى 
قيا�شيا مرتفعا عند 3.63 مليون برميل يوميا 

يف دي�شمرب كانون الثاين.
تت�شدر  للهند�شة  هيييييونييداي  اأن  واأ�يييشييياف 
املتناف�شني على الفوز مبناق�شة لبناء م�رشوع 
حيييييوي حلييقيين املييياء يف حييقييول نييفييط جنوب 
لثاين  االإنتاجية  الطاقة  لزيادة  يهدف  العراق 
امل�شدرة  البلدان  منظمة  يف  للنفط  منتج  اأكرب 

للبرتول )اأوبك(.

وقال عبد اجلبار اإن العراق يخطط لت�شغيل خط 
النفط بطاقة نقل  اأنابيب بحري جديد لت�شدير 
.2019 األف برميل يوميا بحلول نهاية   700

ميزانية  على  وافييق  الييعييراق  اإن  اأي�شا  وقييال 
لعام  دوالر  مليارات  �شبعة  بنحو  ا�شتثمارية 

2019 لتطوير خم�شة حقول نفطية عماقة يف 
منطقة الب�رشة.

يف  اعلن  قد  الغ�شبان  ثامر  النفط  وزير  وكان 
وقت �شابق ان العراق يدعم اتفاق اوبك خلف�س 

االنتاج وذلك دعما لا�شعار العاملية.

قطاع  يف  وم�شادر  ناقات  بيانات  اأ�شارت 
اخلييام  ميين  اإييييران  �ييشييادرات  اأن  اإىل  النفط 
التوايل  على  الثالث  لل�شهر  ب�شدة  �شتتقل�س 
فيه  تواجه  وقييت  يف  اجلييياري،  ال�شهر  خييال 
�شعوبات يف اإيجاد م�شرتين يف ظل العقوبات 
االأمركية اجلديدة، على رغم ح�شول م�شرتيها 

التقليديني على ا�شتثناءات.
اأقل  اإىل  االإيرانية  اخلييام  �ييشييادرات  وهبطت 
الثاين  ت�رشين  يف  يوميًا  برميل  مليون  من 
معتادة  مببيعات  مقارنة  املا�شي،  )نوفمرب( 
فر�س  قبل  يوميًا  برميل  مليون   2.5 عند 
عادت  وبييذلييك،  )مييايييو(.  اأيييار  يف  العقوبات 
اجلولة  خال  عليه  كانت  ما  اإىل  ال�شادرات 
 2012 عامي  بييني  العقوبات  ميين  ال�شابقة 

و2016.
الرو�شي  الطاقة  وزير  اعلن  اخر  جانب  ومن 
اإنتاج  خف�شت  بيياده  اأن  نييوفيياك،   األك�شندر 
النفط يف يناير/كانون الثاين اجلاري، مبعدل 
يزيد عن 30 األف برميل يوميًا، يف اإطار اتفاق 

“اأوبك +”.
واأو�شح نوفاك اأن “التخفي�س حلد االآن يعادل 
يوميا،  برميل  األييف   30 عن  قليا  يزيد  ما 
االأول  ت�رشين  اأكتوبر/  م�شتوى  مع  مقارنة 

2018، وهو رقم اأويل”.
واأ�شاف “اإننا نخف�س االإنتاج، ومن املخطط 
تخفي�شه خال ال�شهر اجلاري مبقدار 50 األف 

برميل يوميا”، ح�شب وكالة “تا�س” الرو�شية.
واأ�شار نوفاك اأن “موعد اللقاء الوزاري التايل 
اأوبك مل يتم حتديده بعد، ومن املحتمل  لدول 

اأن يعقد يف اأبريل/ني�شان املقبل”.
وت�شهد اأ�شواق النفط اخلام تزايدا يف املعرو�س 
نتيجة  الطلب  وتذبذب  االإنتاج  زيادة  ب�شبب 
توقعات تباطوؤ النمو العاملي للعامني اجلاري 
واملقبل، ما دفع االأ�شعار للهبوط من متو�شط 

 60 نحو  اإىل  املا�شي،  اأكتوبر  يف  دوالرا   86
دوالرا حاليا، بالن�شبة خلام برنت.

وتتاألف “اأوبك+”، من اأع�شاء منظمة البلدان 
اإىل  اإ�ييشييافيية  “اأوبك”،  لييلييبييرتول  امليي�ييشييدرة 

منتجني م�شتقلني تقودهم رو�شيا.
خلف�س  جديد  اتفاق  تنفيذ   ”+ “اأوبك  وبداأت 
اإنتاج النفط، بنحو 1.2 مليون برميل يوميا، 

اعتبارا من مطلع 2019، وملدة 6 �شهور.

توزيع  خطوة  النيابية،  واال�شتثمار  االقت�شاد  جلنة  راأت 
االرا�شي ال�شكنية على املواطنني باخلطوة الغر مدرو�شة، 
عرب  تكون  ان  ميكن  وال  ال�شكن  ازمة  حلل  ان  اىل  م�شرة 
وقالت  وال�شحراوية.   خمدومة  الغر  االرا�شي  توزيع 
ع�شو اللجنة ندى �شاكر جودت يف ت�رشيح ، ان 'تعهدات 
احلكومة يف توزيع االرا�شي ال�شكنية على املواطنني هي 
على  االقت�شادية  الكوارث  و�شت�شبب  مدرو�شة  غر  خطة 
ال�شكن ال ميكن عرب توزيع  البلد'.  وا�شافت ان 'حل ازمة 
اي�شال  الميكن  نائية  مناطق  يف  خمدومة  غر  ارا�شي 

اخلدمات اال�شا�شية لها مبجرد توزيع طابو ارا�شي'.
على  اقت�شادية  كارثة  �شت�شبب  اخلطوة  'تلك  ان  وتابعت   
البلد كونها تنهي م�شاحات وا�شحة من االر�شي الزراعية 
وال�شناعية وحتولها اىل مناطق �شكنية ع�شوائية'، مبينة 
راقية على غرار  �شكنية  ان�شاء جمماعات  'احللول هي  ان 

جممع ب�شماية وتوزيعها على املواطنني ب�شكل مدعوم'.
والبلديات  واالإ�شكان  االعمار  وزارة  او�شحْت  جهتها  من 
ان قطع االأرا�شي التي �شيتم توزيعها على املواطنني يف 
ت�شمل  احلكومي،  الربنامج  �شمن  اجلديدة  ال�شكنية  املدن 
ف�شا  واملواطنني  املحدود  الدخل  لذوي  وهي  فئات   3
اإن  ريكاين:  بنكني  الوزير  وقييال  احلييال.   مي�شوري  عن 

قطع  بتوزيع  �شتقوم  والبلديات  واال�شكان  االعمار  وزارة 
االرا�شي لذوي الدخل املحدود جمانا مب�شاحة 150 مرتا 
لكل قطعة يف تلك املدن، فيما �شتقوم بتوفر قطع اأرا�س 
يف املدينة ال�شكنية ذاتها جلميع املواطنني مب�شاحة 250 
مرتا للقطعة الواحدة على اأن يتم ا�شتيفاء اأجور اخلدمات 
ان  م�شيفا:  الواحد،  املربع  للمرت  دينار  الف   75 البالغة 
�شيتم  حيث  احلييال  مي�شوري  �رشيحة  هي  الثالثة  الفئة 
مرتفعة  باأ�شعار  املدينة  تلك  يف  لهم  اأرا�ييس  قطع  بيع 
توزيعها  �شيتم  التي  لاأرا�شي  اخلدمات   مبالغ  لتغطية 
جمانا لذوي الدخل املحدود واملتمثلة باملاء واملجاري 

والكهرباء وال�شوارع لتكون جميع املناطق خمدومة.
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ارتفعييت اأ�شعييار الذهب م�شجليية رابع اأ�شبييوع على التوايل 
ميين املكا�شب، مع تراجع االأ�شهم االأمريكية وتوقعات باأن 
جمل�ييس االحتياطي الفييدرايل )البنك املركييزي االأمريكي( 

رمبا يوقف دورة ت�شديد لل�شيا�شة النقدية.
دوالر   1288.61 الفييوري  للبيييع  الذهييب  �شعيير  وبلييغ 
لاأون�شيية يف اأواخيير جل�شيية التييداول بال�شييوق االأمريكي، 

مرتفعا 0.2%.
وزادت العقود االأمريكية للذهب %0.2 لتبلغ عند الت�شوية 
1289.5 دوالر لاأون�شة. وتراجع موؤ�رش الأ�شواق االأ�شهم 

العاملية بعد خم�شة اأيام متتالية من املكا�شب.

انخف�س موؤ�رش اأ�شعار العقارات يف قطر بنهاية الربع الثالث 
من العام املا�شي 2018 بن�شبة %4.46 على اأ�شا�س ربعي 
م�شجييًا 245.5 نقطة، بينما ارتفع املوؤ�رش بن�شبة %4 على 

اأ�شا�س �شنوي. 
ويعي�س القطاع العقاري يف قطر موجة ت�شحيح �شعري على 
خلفية زيادة املعرو�س ال�شكني والتجاري وانخفا�س الطلب 

وتباطوؤ النمو ال�شكاين. 
وت�شر اأرقام م�رشف قطر املركزي ل�شهر نوفمرب اإىل ارتفاع 
اجمييايل التمويل العقاري واملقيياوالت اإىل نحو 189 مليار 

ريال، مقارنة بي 184.4 مليار ريال يف نوفمرب 2017.

قالت �رشكة اأرامكو ال�شعودية اإن اململكة خف�شت 
ال�شعيير املحلييي للبنزييين اأوكتييني 95 اإىل 2.02 
ريييال للييرت ميين 2.04 ريييال يف االأ�شهيير الثاثة 
ال�شابقيية وتركت �شعر البنزييين اأوكتني 91 بدون 

تغير.
وقالييت ال�رشكة يف بيان ن�ييرش على وكالة االنباء 
ال�شعودييية "وا�س" اإن هذا التغير يبداأ �رشيانه يف 
الثاين ع�رش من يناير/كانييون الثاين، م�شيفة اأن 
االأ�شعييار املحلييية للبنزين تتخذ م�شييارا �شعوديا 
اأو نزوليييا تبعا للتغرات يف اأ�شعييار الت�شدير من 

ال�شعودية اإىل االأ�شواق العاملية.
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