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االنبار: اعادة افتتاح منفذ طربيل الحدودي يسهم في تشغيل ٣٠% من العاطلين

اف��اد جمل���س حمافظ��ة االنب��ار، بان 
اإع��ادة افتتاح منف��ذ طربيل احلدودي 
م��ع االردن �شي�شاه��م يف ت�شغي��ل م��ا 
ن�شبته 30 %من العاطلني عن العمل .
وق��ال ع�ش��و املجل�س فرح��ان حممد 
 ” الدليم��ي يف ت�رصي��ح �شحف��ي ان 
اإع��ادة اإفتتاح منف��ذ طربيل احلدودي 
�ش��وف  االنب��ار،  غرب��ي  االردن  م��ع 
م��ن   %  30 ت�شغي��ل  يف  ي�شاه��م 
العاطل��ني ع��ن العمل يف عم��وم مدن 
املحافظة ف�ش��ا على حتقيق واردات 
مالية كب��رة للمحافظة ت�شاهم اي�شا 
واإن�ش��اء  االعم��ار  يف دع��م م�شاري��ع 
م�شاري��ع جدي��دة للمناط��ق املح��ررة 
الت��ي تعاين م��ن نق���س يف امل�شاريع 

اخلدمية “.
واأ�ش��اف الدليمي ان ” اإع��ادة اإفتتاح 
املنف��ذ �ش��وف ي�شاه��م يف انخفا���س 
اأ�شع��ار ال�شلع واملواد الغذائية كون ان 
الب�شائع معفية من الر�شوم اجلمركية 
مم��ا يدع��م ق��وة املواط��ن املعي�شية ، 
مبين��ا اأن ” الب�شائ��ع االأردنية دخلت 
اإىل االأ�ش��واق املحلي��ة يف ح��ني ي�شهد 
املنفذ حركة كبرة لدخول ال�شاحنات 
املحملة مبختلف الب�شائع يف طريقها 

اإىل حمافظات العراق االخرى “.
والتق��ى رئي���س ال��وزراء ع��ادل عب��د 
امله��دي، ال�شبت املا�ش��ي، مع نظره 
احل��دود  عن��د  ال��رزاز  عم��ر  االأردين 
اإع��ادة  معلن��نِي  االأردني��ة  العراقي��ة 
احل��دودي.  طريبي��ل  منف��ذ  افتت��اح 
وخ��ال االفتت��اح ت�شلم عب��د املهدي 
اأثري��ة عراقي��ة كان��ت  ١٣٠٠ قطع��ة 
بح��وزة االأردن. واأعل��ن مكت��ب رئي�س 
ع��ن  امله��دي،  عب��د  ع��ادل  ال��وزراء 
تفا�شي��ل االتف��اق ب��ني عب��د املهدي 

ونظره االأردين عمر الرزاز.
وق��ال مكتب رئا�شة ال��وزراء يف بيان 
اإنه"كثم��رة للجه��ود املبذولة من كا 
اجلانب��ني، مّت التواف��ق على م��ا ياأتي: 
احلكوم��ة  ق��ّررت  النق��ل،  قط��اع  يف 
العراقي��ة  الب�شائ��ع  اإعف��اء  االأردني��ة 
امل�شتوردة عن طريق ميناء العقبة من 

)75 %( م��ن الر�شوم التي تتقا�شاها 
االقت�شادي��ة  العقب��ة  منطق��ة  �شلط��ة 
اخلا�ش��ة، بحي��ث ي�شب��ح املبلغ الذي 
يدفع��ه امل�شت��ورد العراق��ي ه��و ن�شبة 

)25 %( من ر�شوم املناولة".
وتابع املكتب، اأنه"تقرر البدء بالعمل 
 Door to Door النق��ل  باآلي��ة 
لل�شل��ع والب�شائع واملنتجات النفطية 
ب��ني البلدين ب��دءاً من الي��وم املوافق 
2/2/2019، بحي��ث يّت��م الت�شهي��ل 
عل��ى ال�شناعي��ني والتّج��ار ورج��ال 
االأعم��ال يف كا البلدين نق��ل �شلعهم 
االأردن  اإىل  الع��راق  م��ن  وب�شائعه��م 
والعك�س بكلٍف اأقل ومدٍد زمنية اأق�رص 
التج��ارّي،  التب��ادل  لت�شهي��ل عملي��ة 
وذل��ك بح�شب االآليات التي مّت التوافق 
عليه��ا ب��ني وزارت��ي النق��ل االردنية 

والعراقية".
ولف��ت املكتب"اأم��ا يف القطاع املايل 
فق��د مّت التوافق على املب��ادئ العامة 
لت�شوي��ة الق�شاي��ا العالق��ة واملبال��غ 
املالّية املطلوبة من كّل طرٍف لاآخر، 
حل��وال  تق��دم  فنّي��ة  جلن��ة  وت�شكي��ل 
للملف��ات  توافقي��ة نهائي��ة مقرتح��ة 

املالية العالقة بني البلدين".
واأ�ش��ار اىل انه"اأّم��ا يف قطاع الطاقة، 
العراق��ي  اجلان��ب  حلاج��ة  ونظ��راً 
للطاق��ة الكهربائي��ة، فق��د مّت التوافق 
على اأن يقوم اجلان��ب االأردين بتزويد 
اجلانب العراق��ّي بالكهرباء من خال 
الربط الكهربائّي. كم��ا اتفق الطرفان 
عل��ى اأن تت��م املبا���رصة يف الدرا�شات 
ال��ازم  التموي��ل  وتاأم��ني  الفني��ة 
ليب��داأ تنفي��ذ امل���رصوع خ��ال ثاث��ة 
اأ�شه��ر، ومن املتوق��ع اأن يب��داأ االردن 
بت�شدي��ر الكهرب��اء اىل الع��راق خال 
اأق��ل من عام��ني". وب��نّي املكتب،"اأّما 
النف��ط  اأنب��وب  م���رصوع  بخ�شو���س 
العراق��ي- االأردين؛ فّت��م التوافق على 
الازم��ة  بالدرا�ش��ات  الب��دء  يّت��م  اأن 
النف��ط بحي��ث ميّت��د  اأنب��وب  الإن�ش��اء 
اأنب��وب النف��ط العراق��ي م��ن الب���رصة 
م��روراً مبنطق��ة حديث��ة ومن ث��م اإىل 
مين��اء العقب��ة، وذلك لتمك��ني العراق 

من تنوع منافذ ت�شدير النفط لديه".

بغداد - الجورنال

رواتب المتقاعدين عن طريق الـ “ماستر 
كارد”

يطلق وجبة جديدة من سلف 
الموظفين

اعادة تشغيل خط انبوب نفط بين 
كركوك وطرابلس اللبنانية

١٥ شركة تتنافس على استثمار 
مطار الناصرية

بغ��داد - اجلورن��ال: اعل��ن م���رصف الر�شي��د، املبا���رصة والول م��رة 
برف��ع روات��ب املتقاعدين عن طريق بطاقة ما�ش��رت كارد. وذكر الكتب 
االعام��ي للم���رصف يف بيان، ان��ه “الول مرة با���رص امل�رصف برفع 
رواتب املتقاعدين عن طريق بطاقة ما�شرت كارد النخيل”، م�شيفا انه 
“باأمكان املتقاعدين ا�شتام رواتبهم من الفروع او املكاتب او اجهزة 
ال�رصاف االيل املنت���رصة”. وا�شاف: ان “امل�رصف افتتح عدة مكاتب 
ال�ش��دار البطاق��ة للمتقاعدين ومنها ف��رع الرموك وث��ورة الع�رصين 

ومكتب التقاعد العامة ومكتب يف �شارع فل�شطني”.

بغ��داد - اجلورنال: اطلق م�رصف الرافدين وجبة جديدة من �شلفة موظفي دوائر 
الدول��ة الت��ي تراوحت ماب��ني اخلم�شة والع���رصة مايني دينار ع��ن طريق بطاقة 
املا�ش��رت كارد الدولي��ة. وقال املكتب االعامي للم�رصف يف بيان، انه مت �رصف 
دفعة جديدة من �شلف موظفي دوائر الدولة الأكرث من الف موظف الذين مت توطني 
رواتبه��م لدى امل�رصف وح�شلوا عل��ى البطاقة االلكرتوني��ة. وا�شاف:ان �رصف 
تل��ك ال�شلف��ة مت عن طريق اباغ املوظف عرب اإر�شاله ر�شالة ن�شية تخطره مبنحه 
ال�شلفة وذلك بعد ان ا�شتكمل كافة االإجراءات القانونية ملنحه اياها و�رصفها عن 

طريق اأدوات الدفع االلكرتوين والتي متت تعبئة الر�شيد املايل اليها.

بغ��داد - اجلورن��ال: ك�شفت تقاري��ر اإعامية لبنانية ، اأنه م��ن املتوقع اإعادة 
ت�شغيل خط اأنابيب قدمي بني حقل كركوك العراقي ومدينة طرابل�س اللبنانية. 
ونق��ل موق��ع انفو برو عن وزير الطاق��ة واملياه اللبن��اين بالنيابة �شيزار ابي 
خلي��ل قوله اإن “لبنان على ات�ش��ال بامل�شوؤولني يف العراق و�شوريا ملناق�شة 
�شب��ل اإع��ادة تاأهي��ل خط االأنابي��ب”. يذك��ر اأن �شخ النفط يف ه��ذا اخلط كان 
توق��ف منذ العام 1982 ب�شبب اندالع احل��رب العراقية االيرانية اآنذاك. ي�شار 
اىل ان العراق قد اتفق مع االردن مد انبوب نفط من الب�رصة اىل ميناء العقبة 

ليكون منفذا ت�شديريا جديدا للعراق.

بغداد - اجلورنال: اعلن النائب االول ملحافظ ذي قار، عادل الدخيلي ، عن تناف�س 
اكرث من ١٥ �رصكة دولية على ا�شتثمار مطار النا�رصية الدويل. وقال الدخيلي يف 
بي��ان ، ان " املحافظ��ة ا�شتقبلت اكرث م��ن ١٥ عر�شًا من ���رصكات دولية ر�شينة 
الإ�شتثم��ار مطار النا�رصية الدولية بعد اعان جمل�س الوزراء العراقي على حتويل 
ملكي��ة ار���س املطار م��ن وزارة الدف��اع اىل وزارة النقل". واأ�ش��ار ان " املحافظة 
اوع��زت بت�شكيل جلنة م�شرتكة من قبل املحافظ��ة ووزارة النقل لدرا�شة العرو�س 
املقدم��ة واختيار ال�رصك��ة املنا�شبة"، موؤكداً ان" احلكوم��ة املحلية و�شعت خطة 

لتحويل مطار النا�رصية الدولية اىل واحد من اأهم املطارات العراقية".
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النقد الدولي يدعم مصر بملياري دوالر
غرفة التجارة المشتركة تعلن حل مشكلة 

مصدري البضائع االيرانية الى العراق

العراق يعلن نتائج الخطة الزراعية الشتوية

اأعل��ن وزي��ر املالية امل���رصي الدكتور حمم��د معيط، اأن 
�شن��دوق النق��د ال��دوىل، واف��ق عل��ى ���رصف ال�رصيحة 
اخلام�ش��ة، البال��غ قيمتها ملي��اري دوالر، م��ن القر�س 
ال��ذي خ�ش���س ال�شن��دوق مل���رص، بقيم��ة اإجمالية 12  
ملي��ار دوالر. وتاأت��ي موافق��ة ال�شن��دوق عل��ى ���رصف 
ال�رصيحة اخلام�شة مل���رص، بعد تاأخر دام نحو �شهرين، 
حيث كان من املقرر �رصفها قبل نهاية العام املا�شي، 
لكنه��ا تاأخ��ر ب�شب��ب ع��دم تواف��ق احلكوم��ة امل�رصية، 
واإدارة �شن��دوق النقد حول بع���س النقاط، منها تطبيق 

اآلية ت�شعر الوقود، وبع�س االإجراءات اخلا�شة بالدعم.
واأو�شح الوزي��ر، اأن املوفقة جاءت خال اجتماع عقده 
ال�شن��دوق، االإثن��ني، بالعا�شم��ة االأمريكي��ة وا�شنط��ن، 
للت�شوي��ت عل��ى من��ح م���رص ال�رصيح��ة اخلام�ش��ة م��ن 
القر���س، وذل��ك بح�ش��ب بي��ان عل��ى احل�ش��اب الر�شمي 
ل��وزارة املالي��ة امل�رصية. وتوقع وزي��ر املالية ح�شول 

م���رص عل��ى قيم��ة ال�رصيح��ة اخلام�شة، لتدخ��ل اخلزانة 
العام��ة للدولة خال االأيام القليل��ة القادمة، م�شرا اإىل 
اأن��ه بذل��ك تكون م�رص ق��د ت�شلمت 10 ملي��ار دوالر من 
اجماىل قيمة قر�س ال�شندوق، البالغة 12 مليار دوالر، 

يتم �رصفها على مدار 3 �شنوات.
واأ�ش��اف معي��ط اأن موافق��ة �شندوق النق��د الدويل على 
���رصف ال�رصيحة اخلام�شة مل�رص، ج��اءت نتيجة جناح 
برنام��ج االإ�شاح االقت�شادي، موؤكدا على جدية الدولة 
ف��ى تنفيذ هذا الربنامج الوطن��ى، وهذا ما اثبتته نتائج 

مراجعات ال�شندوق االخرة.
ولف��ت الوزير اإىل اأن اإ�ش��ادة كري�شتني الجارد مدير عام 
�شن��دوق النقد الدويل، موؤخرا مب��ا يتم تنفيذه فى م�رص 
من خطوات اإ�شاحية حقيقية تعد �شهادة ثقة من كربى 
املوؤ�ش�ش��ات الدولي��ة ف��ى االقت�شاد امل���رصى، وما يتم 
تنفيذه بهدف زيادة معدالت النمو والت�شغيل و تخفي�س 
ن�شب��ة العجز. وخ��ال اجتم��اع جلنة اخلط��ة واملوازنة 
مبجل���س النواب، )الربملان(، توقع وزير املالية، و�شول 
العج��ز الكلي يف موازنة الع��ام املايل احلايل اإىل 9 %، 
واأن يتخطى 8 % العام املايل املقبل 2019-2020، 
وهو ما يدعم مرك��زا اقت�شاديا اأمام املوؤ�ش�شات املالية 

العاملية.

اعل��ن االأمني الع��ام لغرف��ة التج��ارة االيرانية 
العراقي��ة امل�شرتك��ة، ان امل�ش��ارف االيراني��ة 
�شتح��ل بدال من مكات��ب ال�رصافة العراقية حلل 
م�شكلة تعهدات م�شدري الب�شائع االيرانية اىل 

العراق حيال البنك املركزي االيراين.
وق��ال �شيد حمي��د ح�شيني يف ت�رصي��ح لوكالة 
"فار���س"، �شم��ن ا�شارت��ه اىل انخفا�س حجم 
ال�شه��ر  يف  الع��راق  اىل  االيراني��ة  ال�ش��ادرات 
املا�ش��ي، قائا "م��ن خال الق��رارات اجلديدة 
الت��ي اتخذت من قبل البنك املركزي، �شيتم حل 
م�شكل��ة التعه��دات الوطني��ة بالعمل��ة االجنبية 
ه��ذه  وم��ع  الع��راق،  اىل  الب�شائ��ع  مل�ش��دري 
القرارات �شن�شهد تنام��ي ال�شادرات اىل العراق 

يف االأ�شهر القادمة".
وتطرق االم��ني العام لغرفة التجارية االيرانية 
العراقية امل�شرتكة اىل عق��د اجتماع بني دائرة 
النق��د االجنب��ي بالبن��ك املرك��زي وامل�شارف 
يف  وق��ال  الع��راق،  يف  العامل��ة  االيراني��ة 
االجتماع املذك��ور، "وافق البنك املركزي على 
ان حت��ل امل�ش��ارف االيرانية بدال م��ن مكاتب 
ال�رصاف��ة العراقي��ة، يف ت�شل��م قيم��ة الب�شائع 

امل�شدرة بالعملة االجنبية والدينار العراقي".
ذل��ك،  اىل  "ا�شتن��ادا  ان��ه  ح�شين��ي  واو�ش��ح 
تق��رر ان يق��وم امل�ش��در االي��راين بت�شليم قيمة 
بي��ع ب�شائع��ه يف الع��راق بالدين��ار اىل فروع 

ويت�شلمه��ا  الع��راق  يف  االيراني��ة  امل�ش��ارف 
بالري��ال مقاب��ل �شع��ر الي��وم ل���رصف العمل��ة 
االجنبي��ة من ف��روع البن��وك االيراني��ة "البنك 

الوطني )ملي( وبار�شيان".
وا�شاف ح�شيني "كما وافق البنك املركزي يف 
ه��ذا االجتم��اع، على ���رصاء هذه البن��وك نيابة 
ع��ن البن��ك املرك��زي، م��ن امل�شدري��ن الدوالر 

يت�شل��م  وان  الع��راق،  يف  العراق��ي  الدين��ار  اأو 
امل�شدرين االيرانيني قيمة ب�شائعهم بالريال، 
وبالتايل �شيتم ح��ل م�شكلة تعهدات امل�شدرين 

اىل العراق بالعملة االجنبية".
واع��رب ح�شيني عن اأمل��ه يف ان "تتمكن ايران 
م��ن خال ه��ذه اخلط��وة احلف��اظ عل��ى وترة 

ال�شادرات اىل العراق".

اأعلنت وزارة الزراعة اخلا�شة النهائية للخطة ال�شتوية 
للمو�شم الزراعي ٢٠١٨-٢٠١٩ وح�شب طرائق االرواء.
واأك��د الناطق الر�شم��ي للوزارة حمي��د النايف يف بيان 
اأن "امل�شاح��ات الكلية املزروعة لهذا املو�شم بلغت 12 
مليون��ًا و47 األف��ًا و395 دومن��ًا وملختلف املحا�شيل 
ال�شتوي��ة" مبين��ا ان "امل�شاح��ات املزروع��ة بطريق��ة 
االرواء �ش��واء اأكان��ت انهاراً او م�شاري��ع او اآباراً خم�شة 
مايني و353 الفًا و509 دوامن، فيما بلغت امل�شاحات 
املزروع��ة مب�شمون��ة االمط��ار و�شب��ه امل�شمونة وغر 
م�شمونة االمطار والدميية وال�شيحية 6 مايني و693 

االآف و886 دومنًا".
ولف��ت اىل اأن "امل�شاح��ات الكلية املزروع��ة ملح�شول 

احلنط��ة بلغ��ت 7 ماي��ني و207 االآف و982 دومن��ًا، 
فيم��ا كان��ت امل�شاح��ات املزروع��ة مبح�ش��ول ال�شعر 
4 ماي��ني و305 االآف و741 دومن��ًا، اأما امل�شاحات 
املزروع��ة مبحا�شي��ل اخل���رص فق��د بلغ��ت 533 الف��ًا 

و672 دومنًا".
وبني نايف اأن "ال��وزارة ا�شتكملت كافة اجراءاتها لهذا 
املو�ش��م بنهاي��ة كان��ون االول لع��ام ٢٠١٨ للمناط��ق 
الو�شط��ى واجلنوبي��ة ويف نهاي��ة كان��ون الث��اين لعام 
٢٠١٩ للمناط��ق الغربي��ة وال�شمالي��ة م��ا ع��دا اقلي��م 
كرد�شتان، حيث مت جتهيز املزارعني بالبذور واالأ�شمدة 
وكاف��ة امل�شتلزم��ات الزراعية وح�شب اخلط��ة الزراعية 

املقرة".
وو�ش��ف املتح��دث با�ش��م وزارة الزراع��ة "امل�شاحات 
املزروع��ة باجلي��دة والت��ي م��ن خاله��ا اذا ما�ش��ارت 
االم��ور عل��ى ما ي��رام فانها �شوف ت�ش��ل اىل مقرتبات 
االكتف��اء الذات��ي لبع���س املحا�شي��ل" داعي��ا جمي��ع 
املزارع��ني والفاح��ني اىل "موا�شل��ة زي��ادة االنت��اج 

الزراعي كمًا ونوعًا و�شوال اىل االكتفاء الذاتي".
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2.7٣
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١.٠6

اعلنت �شحيفة "ال��راي" الكويتية، عن ت�شديد العراق 300 
ملي��ون دوالر اىل للكوي��ت وقال��ت ال�شحيف��ة، اإن "العراق 
�ش��ّدد للكوي��ت اأخراً 300 ملي��ون دوالر كدفعة من �شل�شلة 
تعوي�ش��ات تلتزم بها بغ��داد جتاه الكويت ج��راء اخل�شائر 
واالأ���رصار الت��ي تكبدها االأف��راد، وال���رصكات، واحلكومة، 
واملنظمات الدولية جراء حرب اخلليج". وكانت جلنة االأمم 
املتح��دة، املعنية بالتعوي�شات عن اأ���رصار الغزو العراقي 
للكوي��ت، األزمت بغ��داد ب�شداد 4.6 ملي��ار دوالر نقداً، لكن 
هذه املدفوعات توقفت منذ اأكتوبر 2014، ب�شبب حتديات 

اأمنية وم�شاكل يف امليزانية واجهها العراق.

ارتفع��ت اأ�شعار النف��ط، اإىل اأعلى م�شتوى من��ذ بداية العام 
نتيجة �ش��ح يف االأ�ش��واق ب�شبب تخفي�ش��ات االإنتاج التي 
تقودها اأوبك والعقوبات االأمركية على فنزويا. وارتفعت 
العق��ود االآجلة خل��ام القيا�س العاملي مزي��ج برنت الأعلى 
م�شت��وى من��ذ بداي��ة الع��ام عن��د 63.37 دوالراً للربميل 
بحل��ول ال�شاع��ة الواح��دة بتوقيت بغ��داد بع��د اأن �شعدت 
ثاث��ة باملئة يف اجلل�شة ال�شابق��ة. و�شجلت العقود االآجلة 
خلام غ��رب تك�شا�س الو�شيط االأمرك��ي اأعلى م�شتوى هذا 
الع��ام عند 55.68 دوالراً للربميل بعد اأن ارتفعت بالفعل 

2.73 باملئة يف اجلل�شة ال�شابقة.

ارتفع معدل الت�شخم يف تركيا بن�شبة 1.06 ٪ يف يناير/
كان��ون الثاين، على اأ�شا�س �شنوي، لي�شل اإىل 20.35 %، 
بح�ش��ب بيان ملعه��د االإح�شاء الرتك��ي، االإثنني.ويعد هذا 
االرتف��اع االأول يف مع��دل الت�شخ��م الرتك��ي ال��ذي اتخذ 
منح��ى هبوط��ي من��ذ اأكتوب��ر/ ت�رصي��ن اأول 2018، كما 
ياأتي خمالف��ا لتوقعات احلكومة والبن��ك املركزي اللذين 
توقع��ا هبوط معدل ت�شخ��م االأ�شعار خال العام اجلاري، 
بع��د بلوغه��ا م�شتوي��ات قيا�شي��ة يف 2018. وقال معهد 
االإح�ش��اء الرتك��ي، اإن الت�شخ��م ارتفع ب�شغ��ط من زيادة 
اأ�شع��ار االأغذي��ة وامل�رصوب��ات غ��ر  6.43 ٪ يف  بلغ��ت 

الكحولية مقارنة ب�شهر دي�شمرب/ كانون االأول.
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