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النزاهة: 143 مشروعًا متلكئًا في النجف بينها 
عاصمة الثقافة 

امل�شاريع  عن  النزاهة  هياأة  ك�شفت 
التي  النجف  حمافظة  يف  ئة  امُلتلكِّ
��ن اأح����د ف��رق��ه��ا، ال����ذي ان��ت��ق��ل  مت��كَّ
وتوثيقها  ر�شدها  م��ن  للمحافظة، 
والتحقيق  بالتحرِّي  عملها  اإط��ار  يف 
يف م�����ش��اري��ع الإع���م���ار واخل��دم��ات 
جميع  يف  ��ئ��ة  امل��ت��ل��كِّ وال���ش��ت��ث��م��ار 
بلغ  عددها  اأنَّ  مو�شحة  املحافظات؛ 
م�شاريع   10 منها  م�رشوعًا،   )143(
الهياأة  فيها.  ٍة  جزائيَّ ق�شايا  فتح  متَّ 
امل�شاريع  اإىل  لها،  تقريٍر  يف  اأ�شارت، 
ٍة  جزائيَّ ق�شايا  فتح  متَّ  التي  ئة  امُلتلكِّ
م�شاريع،   10 ع��دده��ا  ال��ب��ال��غ  فيها 
اأبرزها م�رشوع اإن�شاء املدينة الثقافيَّة 
�شمن م�رشوع النجف عا�شمة الثقافة 
وم�شاريع   ،2012 لعام  �ة  الإ�شالميَّ
املياه  معاجلة  وحمطة  ماء،  جممعات 
الأحياء  وجماري  الكوفة،  يف  الثقيلة 
فندق  اإن�شاء  عن  ف�شاًل  امل�شخاب،  يف 
ال�رشكات  اإحدى  قبل  من  جنوم  خم�س 
وبناية  الكوفة  يف  ونفق  �ة،  الرتكيَّ
جتهيز  وم�رشوعي  املحافظة،  ملجل�س 
الأدل��ة  وخمترب  �ة  الأمنيَّ ال��ك��ام��رات 
التقرير  واأكد  املحافظة.  يف  �ة  اجلنائيَّ
بني  ع��ة  ُم��وزَّ ئة  امُلتلكِّ امل�شاريع  اأن 
بوزارٍة،  ُمرتبطٍة  وزارًة وجهًة غر   12
زي��ارًة   72 ب��  القيام  عرب  ر�شدها  متَّ 
ميدانيًة اإىل مواقع عمل تلك امل�شاريع، 
من  الرتبية  وزارة  ح�شة  اأنَّ  اإىل  لفتًا 
م�رشوعًا   41 بلغت  امل�شاريع  تلك 
 45 واإن�شاء  بناء  واإع��ادة  هدم  �شملت 
معهد  وبناية  اأطفاٍل  ورو�شة  مدر�شًة 
لفتًا  امل�شخاب،  يف  امُلعلِّمات  اإع��داد 
لإن�شاء  م�شاريع  اأرب��ع��ة  وج���ود  اإىل 
م�شت�شفيان  بينها  امل�شت�شفيات، 
يف  منهما  ل��ك��لٍّ  ���رشي��راً   50 ب�شعة 
�ة.  احلريَّ وناحية  امل�شخاب  ق�شاء 
وزارة  م�شاريع  اإىل  التقرير  واأ���ش��ار 
البالغ  �ات  والبلديَّ والإعمار  الإ�شكان 
اإن�شاء  �شملت  م�����رشوع��ًا   37 ع��دده��ا 

ب�شعة  اجلديد  الكوفة   – النجف  م��اء 
ون�شب  وجتهيز  �شاعة،  16000م3/ 
بحر  لقرى  مياه  وت�شغيل وحدة حتلية 
النجف، ووحدة مائيَّة جممعة مع اخلط 
اإن�شاء  اإىل  اإ�شافة  والأنابيب،  الناقل 
الناقل  اخلط  مع  ماء  جممعات  خم�شة 
وال�شبكة ومناقلة جممع ماء من ناظم 
كم،   9،5 بطول  ال�شبكة  مع  امل�شخاب 
مع تنفيذ �شبكات مياه الأمطار واملياه 
اخلطِّ  واإن�شاء  الرفع،  وحمطات  الثقيلة 
الرفع  حمطة  م��ن  للمجاري  الناقل 
معاجلة  ووح��دة  املعاجلة  حمطة  اإىل 
مركز  يف  ال�����ش��ح��يِّ  ال�����رشف  مل��ي��اه 
املحافظة والكوفة وامل�شخاب. وتطرَّق 
ئة  املتلكِّ �ة  ال�شتثماريَّ امل�شاريع  اإىل 
متَّ  والتي  م�رشوعًا،   38 عددها  البالغ 
اإن�شاء  نت  ت�شمَّ اإذ  منها،  العمل  �شحب 
اأحدها  ي�شمُّ  ٍة   �شكنيَّ جممعاٍت  �شبعة 
وث��الث  �شكنية،  وح���دة   )22،000(
ٍة،ومدينة  وترفيهيَّ ٍة  �شياحيَّ م���دٍن 
ومطاعم  فنادق  وت�شعة  ٍة،  مائيَّ األعاٍب 
وك��ازي��ن��وه��ات وق��اع��ة م���وؤمت���رات، 
لإنتاج  اأربعة معامل  اإن�شاء  ف�شاًل عن 
العازلة  والأقنية  والأل���واح  الإ�شمنت 
والأدوية، ُم�شيفًا اأنَّ امل�شاريع املتلكئة 
وعيادات  عامٍّ  م�شت�شفى  اإن�شاء  �شملت 
امل��ون��وري��ل،  ق��ط��ار  وم�����رشوع  طبية، 
الكهربائيَّة،  الطاقة  لتوليد  وحمطة 
ومزرعة  متكامل،  زراع��ي  وم�����رشوع 
ومطبعة،  جت��اري  وجممع  منوذجية، 
امل�شاريع   تلك  اإن�����ش��اء  وتعاقدعلى 
واإ�شبانيا  وكندا  بريطانيا  �رشكات من 
اإىل  اإ�شافة  والكويت،  ولبنان  وتركيا 

�ة. ال�رشكات املحليَّ
عن  اأعلنت  النزاهة  ه��ي��اأة  اأنَّ  ُي��ذَك��ُر 
من  عدٍد  يف  املتلكئة  امل�شاريع  جممل 
قبل  من  ر�شدها  متَّ  التي  املحافظات 
ة  مهمَّ تتوىل  التي  ة  التحقيقيَّ فرقها 
حيث  من  اجلزائيَّة  الق�شايا  ت�شنيف 
يَّتها، وا�شتكمال التحقيق والتحرِّي  اأهمِّ
يف م�����ش��اري��ع الإع���م���ار واخل��دم��ات 

ئة. وال�شتثمار املتلكِّ

بغداد - الجورنال

تعد خطة متكاملة لالرتقاء باالنتاج 
العراقي بمختلف التخصصات

تعلن ارتفاع انتاج الغاز السائل في 
جنوب البالد

يحقق زيادة في اإليرادات بلغت 
ثالثة اضعاف خالل الشهر الماضي

يدعو المواطنين لتحريك 
حساباتهم الخاملة 

بغ��داد – اجلورن��ال ك :  اعلنت وزارة ال�شناعة واملعادن، اليوم الربعاء، اعداد خطة متكاملة 
لالرتقاء بالنتاج العراقي مبختلف التخ�ش�شات. وق��ال ال�ن�اط�ق الع��الم��ي ب�ا�ش�م ال���وزارة 
ع�ب���د ال�واح�د ال��ش�م���ري ، ان “الوزارة جنحت بتوفر 270 منتج��ا حمليا و360 م�شتح�رشا 
دوائي��ا ذات نوعيات وجودة عالية ومطابقة للموا�شفات القيا�شية املعتمدة، موؤكدة ان ن�شبة 
تاأمينه��ا ت�راوح���ت ب�ني )25 – 100 )باملئ��ة لتلبية احتياج��ات وزارات وموؤ�ش�شات الدولة 
ومتطلب��ات ال�شوق املحلي��ة.” وا�شاف ال��ش�م���ري ان �رشكات الوزارة مبختل��ف تخ�ش�شاتها 
النتاجي��ة اعدت خط��ة متكاملة لالرتقاء بالنت��اج العراقي من خ��الل 34 موؤ�ش�شة انتاجية 
تابع��ة لها مبختلف التخ�ش�شات منها امل��واد ال�غ�ذائ�ي���ة والن��ش�ائ�ي�ة وال��ش�ن�اع�ة اجللدية 

والن�شيجية، بعد ان د�شنت عددا من اخلطوط النتاجية اجلديدة مبختلف الخت�شا�شات.

الغاز  انتاج  ارتفاع  النفط،  وزارة  اأعلنت  اجلورنال:   - بغداد 
ال�شائل يف جنوب البالد اىل معدل )4،814( الف طن باليوم.

وقال املتحدث باإ�شم الوزارة عا�شم جهاد يف بيان ، اإن "انتاج 
اىل  ارتفع  البالد  جنوب  يف  الب�رشة  غاز  ل�رشكة  ال�شائل  الغاز 
معدلت غر م�شبوقة حيث جتاوزت فيها معدل )4،814( الف 
من  الوطني  النتاج  لتعزيز  مهمة  خطوة  وهي   ، باليوم  طن 
، وتعزيزاً  الذاتي من جهة  ال�شائل و�شوًل لالكتفاء  الغاز  وقود 
اأخرى ،ومبا يحقق اعلى مردود  لل�شادرات اخلارجية من جهة 

مايل ".

ان   ، لعيبي  اهلل  عبد  النقل  وزير  اعلن  اجلورنالك   – بغداد 
ميناء ابو فلو�س حقق زيادة يف اليرادات بن�شبة بلغت ثالثة 

ا�شعاف خالل الأ�شهر الخرة للعام 2018.
اتباعه  عرب  جاء  الإجن��از  هذا  ان   : بيان  يف  لعيبي  وق��ال 
و�شائل واعمال جديدة �شاعدت على جذب وت�شجيع اخلطوط 
وتفريغ  ب�شفنهم  للر�شو  والناقلني  وال�رشكات  املالحية 
حمولتهم يف امليناء ، موؤكدا ان ميناء ابو فلو�س قد حقق 
العام  من  الخرة  اأ�شهر  الثالثة  خالل   )809،708،000(

.2018

اخلاملة  ح�شاباتهم  لتحريك  املواطنني  الرافدين،  م�رشف  دعا  اجلورنال:   - بغداد 
التي م�شى عليها �شنوات بهدف تاليف جتميدها وحتويلها حل�شابات البنك املركزي 
العامة للم�رشف  "الإدارة  اإن   ، العراقي. وقال املكتب الإعالمي للم�رشف يف بيان 
من  عدة  �شنوات  عليها  م�شى  التي  اخلاملة  ح�شاباتهم  حتريك  اإىل  املواطنني  تدعو 
دون اإيداع اأو �شحب يف ح�شاباتهم اجلارية والتوفر". وبني، اإن "التعليمات والقوانني 
التوفر  يف  واخلاملة  املتوقفة  احل�شابات  بتجميد  تقت�شي  ال�شارية  امل�رشفية 
العراقي".  املركزي  البنك  اإىل  وحتويلها  �شنوات  �شبع  عليها  مي�شي  التي  واجلاري 
اأر�شدتهم والبتعاد عن الكتناز  "اىل جتنب خمول  الرافدين زبائنه  وحث م�رشف 

ال�شلبي عرب الحتفاظ بالنقد يف الأماكن اخلا�شة بدل من امل�شارف املعروفة".

ميناء ابو الصناعة
فلوس

الرافدينالنفط

بيانات

تحذيرات من احالة مشروع بالبصرة الى شركة صينية تلكأت في االنبار
العراق يعلن مجموع الصادرات 

النفطية للشهر الماضي

ضبط شاحنات محملة بمواد غذائية مستوردة قادمة من شمال البالد باتجاه بغداد

اليوم  عواد،  عدي  الب�رشة  حمافظة  عن  النائب  حذر 
الربعاء، احلكومة املحلية ورئي�س هيئة امل�شت�شارين 
مبجل�س الوزراء من احالة م�رشوع ماء الربا�شعية اىل 
�رشكة �شبكو بور چاينه ال�شينية التي تلكاأت يف تنفيذ 

م�شاريع مبحافظة النبار.
قيام  ا�شتمرار  من  نحذر   ”  ، بيان  يف  “عواد  وق��ال 
هيئة  رئي�س  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون  ال��ب�����رشة  حمافظة 
م�رشوع  اأحالة  من  ال��وزراء  جمل�س  يف  امل�شت�شارين 
ماء الربا�شعية اىل �رشكة �شبكو بور چاينه ال�شينية 
�شحب  الذي مت  املركبة  النبار  �شاحبة عقد م�رشوع 
دولر  اآلف  و)150(  مليار   )1( بقيمة  العتماد  مبلغ 

دون و�شع طابوقة واحدة يف حمطة النبار” .
وتابع عواد يف الوقت الذي نحذر فيه اليادي اخلبيثة 
العراقي  ال�شعب  مب��ق��درات  وا�شتهرتت  لعبت  التي 
املظلوم منذ اكرث من )15( عام والتي اأدت اىل �شياع 
مل  واُخرى  وهمية  م�شاريع  على  ال��دولرات  مليارات 
ن�شبهم  وزي��ادة  ال�شخ�شية  منافعهم  لتحقيق  تنفذ 
ابناء  م�شلحة  ح�شاب  على  احل��رام  ال�شحت  وام��وال 
العامل  دول  ادنى  عن  تراجعت  التي  الوطن وخدماته 

التعاقد  امتهان  يف  وخ�شتهم  قباحتهم  ب�شبب  فقراً 
لغرا�س  اإح�شارها  او  تاأ�شي�شها  يتم  �رشكات  مع 
وبالم�س  العراق  مقدرات  على  والحتيال  الن�شب 
 SNEC تدعى  �شينية  �رشكة  مع  تعاقدوا  القريب 
 1500( بطاقة  احلراريه  الدين  لتنفيذ حمطة �شالح 
( ميكاواط مببلغ جتاوز املليار دولر وما ان ا�شتلموا 
ن�شبهم من اموال العقد حتى ا�شبحت يف عامل الن�شيان 
ومنذ  الن  حلد  املحطة  اإجناز  دون  الأموال  و�رشفت 
لال�شف  باحلديث  عواد  وم�شى   . اأعوام   )7( من  اكرث 
من  التي  املركبة  الأن��ب��ار  حمطة  مع  الكرة  اأع���ادوا 
مدة  خالل  (ميكاواط   1500( ت�شيف  ان  املفرو�س 
موؤامرتهم  اكتملت  ان  وما   )2012( عام  من  �شنتني 
�شكلية  باجراءات  معها  تعاقدوا  التي  بال�رشكة  واتوا 
اكرث  ال�شعب  ليخ�رش  بينهم  الأرب��اح  تقا�شم  مت  حتى 
من مليار دولر وذهبت جليوب الفا�شدين بتاأ�شي�شهم 
( مل ي�شمع  البحار  �رشكة يونانية تدعى )ميتكا فوق 
مت  ثم  امل�شوؤوم  تعاقدهم  قبل  لها  وجود  ول  ا�شمها 
اقل  مببلغ  ال�شينيه   ) )�شبكوا  �رشكة  اىل  العقد  بيع 
مرة  ليتم  التعاقد  مبلغ  عن  دولر  مليون   300 من 
على  وال�شتحواذ  البلد  مقدرات  على  الحتيال  اخرى 

امكانياته دون اي اإجناز منذ اكرث من 7 �شنوات .

اأعلنت وزارة النفط، عن جمموع ال�شادرات 
النفطية والإيرادات املتحققة ل�شهر كانون 
الأول املا�شي، بح�شب الإح�شائية الأولية 
ال�شادرة من �رشكة ت�شويق النفط العراقية 

)�شوم�و(.
عا�شم  النفط  وزارة  با�شم  املتحدث   وقال 
الكميات  جم��م��وع  اإن  ب��ي��ان،  يف  ج��ه��اد، 
كانون  ل�شهر  اخل��ام  النفط  من  امل�شدرة 
يف  النفطية  احلقول  من  املا�شي  الأول 
جنوب وو�شط و�شمال العراق بلغت )115( 
الفًا و)974( برميل )مئة  مليونًا و)517( 
و�شبعة  وخم�شمئة  مليونًا  ع�رش  وخم�شة 
ع�رش األفًا وت�شعمئة واأربعة و�شبعني برميل( 
وبلغ جمموع الكميات امل�شدرة من احلقول 
 )112( العراق  وجنوب  و�شط  يف  النفطية 
األفًا و)367( برميل، فيما  مليون و)450( 
بلغ جمموع الكميات امل�شدرة من احلقول 
 )3( الرتكي  جيهان  ميناء  عرب  ال�شمالية 

ماليني و)67( األفًا و)607( براميل.
الربميل  �شعر  معدل  اأن  جهاد  واأو���ش��ح 
الواحد بلغ )52،803( دولراً، واأن املعدل 
جنوب  من  النفطية  لل�شادرات  اليومي 
برميل.فيما  مليون   )3،726( بلغ  البالد 
املنفذ  عرب  لل�شادرات  اليومي  املعدل  بلغ 

ال�شمايل )99(برميل .
اإميانها  خ��الل  وم��ن  ال����وزارة  اأن   ُي��ذك��ر 

عمليات  على  ال�شعب  اإط���الع  ب�����رشورة 
اتخذت  الت�شدير والإيرادات املتحققة منه 

هذا الإجراء ال�شهري.
ارتفاع  النفط،  وزارة  اأعلنت  جهته،  من 
اىل  البالد  جنوب  يف  ال�شائل  الغاز  انتاج 

معدل )4،814( الف طن باليوم.
وقال املتحدث باإ�شم الوزارة عا�شم جهاد 
ال�شائل ل�رشكة  "انتاج الغاز  اإن   ، يف بيان 

اىل  ارتفع  البالد  جنوب  يف  الب�رشة  غاز 
فيها  م�شبوقة حيث جتاوزت  معدلت غر 
وهي   ، باليوم  طن  الف   )4،814( معدل 
من  الوطني  النتاج  لتعزيز  مهمة  خطوة 
وقود الغاز ال�شائل و�شوًل لالكتفاء الذاتي 
اخلارجية  لل�شادرات  وتعزيزاً   ، جهة  من 
مردود  اعلى  يحقق  ،ومبا  اأخرى  جهة  من 

مايل "

ثالث  �شبط  ع��ن  ال��داخ��ل��ي��ة،  وزراة  اعلنت 
�شاحنات حمملة ب�شلع ومواد غذائية م�شتوردة 
ومهربة قادمة من �شمال الباد باجتاه بغداد، 
عازية �شبب منعها اىل �شدور اأوامر حكومية 
مبنع ا�شتراد الب�شائع وال�شلع الغذائية لدعم 

املنتوج املحلي. 
"مكتب املفت�س  اإن  وقالت الوزارة يف بيان ، 
�شاحنات  ثالث  �شبط  الداخلية  لوزارة  العام 
حمملة ب�شلع ومواد غذائية م�شتوردة ومهربة 

باجتاه  ال�شمالية  املحافظات  من  قادمة 
العا�شمة بغداد"، م�شرا اىل اأن تلك الب�شائع 
"�ُشلمت اىل مديرية مكافحة اجلرمية املنظمة 
القانونية  الج��راءات  لتخاذ  املحافظة  يف 

بحقها".
على  ج��اءت  ال�شبط  "عملية  اأن  واأو�شحت 
ا�شتراد  مبنع  حكومية  اأوام��ر  �شدور  خلفية 
لكفاية  الغذائية  وال�شلع  الب�شائع  من  عدد 
ال�شناعة  وت�شجيع  ودعمه  املحلي  املنتوج 

والزراعة الوطنية".
العام  املفت�س  "مكتب  اأن  البيان  واو���ش��ح 

ن�رش مفارزه على  الداخلية يف دياىل  لوزارة 
ومنها  املحافظة  ال��وزارة يف  ودوائ��ر  مرافق 
وعمل  اأداء  ملراقبة  اخلارجية  الطرق  على 
اداري  الدوائر ملنع حدوث حالت ف�شاد  تلك 
املخالفات  ور�شد  ال�شكاوى  وتلقي  وم��ايل 
الدوائر  اأداء  وتقييم  تقومي  يف  وامل�شاهمة 

والعاملني يف اجلهاز ال�رشطوي".
�شابق  وق��ت  يف  العراقية  احلكومة  وق��ررت 
واملنتجات  ال�شلع  م��ن  ع��دد  ا�شتراد  منع 
للمنتج  دعما  وذل��ك  الزراعية،  واملحا�شيل 

املحلي.
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تراجع��ت اأ�شعار النفط اخل��ام، بن�شبة 1 باملائ��ة بالن�شبة 
خل��ام برن��ت القيا�ش��ي، يف اأول تعام��الت الع��ام 2019، 
مقارنة مع اإغالق الإثنني، بعد اإغالق للبور�شات العاملية 
واأ�ش��واق النف��ط،. ياأت��ي الرتاجع، رغم دخ��ول اتفاق جديد 
خلف���س اإنت��اج النف��ط، بنح��و 1.2 مليون برمي��ل يوميا، 
اعتب��ارا من الثالثاء، ب��ني الأع�شاء يف "اأوبك"، ومنتجني 

م�شتقلني بقيادة رو�شيا، وملدة 6 �شهور.
وبحل��ول ال�شاع��ة )08:04 ت.غ( تراجع��ت العقود الآجلة 
خل��ام برن��ت القيا�شي ت�شلي��م مار���س/ اآذار بن�شبة 1.02 

باملئة اأو 54 �شنتا اإىل 53.27 دولرا للربميل.

اعلن��ت وزارة التخطي��ط، اأن 25.4 % م��ن العوائ��ل 
العراقية لديها رواتب تقاعدية. 

وقال اجلهاز املرك��زي لالح�شاء التابع للوزارة  يف 
اح�شائي��ة ل��ه اإن “25.4 % م��ن الأ���رش لديها راتبًا 
تقاعدي��ًا”، مبين��ًا اأن “7.5 % م��ن الأ���رش ت�شلم��ت 
م�شاع��دات نقدية من احلكوم��ة، واأن 4 % من الأ�رش 
ت�شلم��ت هداي��ا وم�شاع��دات م��ن منظم��ات جمتم��ع 

مدين”. 
واأ�شاف اجلهاز، اأن “95 % من الأ�رش ت�شلمت ح�شة 
متوينية”، لفتًا اإىل اأن “98 % من الأ�رش اأ�شاروا اإىل 

اأن احل�شة التموينية مهمة بالن�شبة لهم”.

ظه��ر موؤ���رش مدي��ري امل�شرتي��ات الت�شنيع��ي ال�ش��ادر ع��ن 
Caixin/Market انكما�س ن�شاط القطاع اإىل 49.7 يف 
دي�شمرب وذلك دون توقعات املحللني التي كانت عند 50.1، 
هذا و تراج��ع موؤ�رش مديري امل�شرتي��ات الت�شنيعي الر�شمي 
اأي�ش��ًا يف دي�شم��رب اإىل 49.4، لي�شج��ل اأول انكما���س له منذ 
يولي��و 2016، كما هبط موؤ���رش النتاج الإجمايل اإىل 50.8 
يف دي�شم��رب م�شج��اًل اأدن��ى م�شتويات��ه منذ فرباي��ر 2018. 
يذك��ر اأن اإجم��ايل الطلبيات اجلديدة من ال���رشكات ال�شينية 
للم��ره الأوىل كان ق��د انكم���س يف نحو ع��ام اإىل 49.7 كما 
ا�شتمر انكما�س طلبيات الت�شدير اجلديدة لل�شهر ال�شابع على 

التوايل لت�شل اإىل 46.6.
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