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ثامر  النفط  وزير  الطاقة  ل�ش�ؤون  ال���زراء  رئي�س  نائب  اكد   
"اوبك  منظمة  يف  املنتجني  باتفاق  العراق  التزام  الغ�شبان 
"واملتحالفني معها من خارج املنظمة بقيادة رو�شيا ، الذي 

مت يف كان�ن االول )دي�شمرب ( 2018.
اىل  و�ش�له  بعد  النفط  ل���زارة  بيان  وفق  الغ�شبان  وق��ال 
خف�س  اتفاق  يحرتم  العراق  ان  الدوحة،  القطرية  العا�شمة 
اأعادة  اىل  ، النه يهدف  ذلك  ابعد من  اىل  به  ويلتزم  االنتاج 
خالل  �شهدت  التي  العاملية  النفطية  ال�ش�ق  اىل  ال��ت���ازن 
ال�شن�ات املا�شية تذبذبًا وتراجعًا كبرياً يف االأ�شعار ، م�شيداً 
واإعادة  النفط  ا�شعار  تده�ر  اإيقاف  اىل  ادى  الذي  باالتفاق 
 70 من  اكرث  اىل  النفط  ا�شعار  ودعم  العاملية  لل�ش�ق  الثقة 
 ." دوالراً  االأربعني  دون  اىل  تراجعت  ان  بعد  للربميل  دوالرا 
واأكد الغ�شبان، ان العراق اليتخذ قرارا فرديًا بزيادة االنتاج 
لتع�ي�س النق�س يف االإمدادات النفطية مهما كانت اال�شباب، 
تعزيز  اىل  ت�شعى  التي  للمنظمة  اجلماعي  القرار  يحرتم  النه 
وحدتها وق�تها ومتا�شكها يف اال�ش�اق العاملية وتعمل على 
ا�شعار  على  واحل�ش�ل  العاملية  النفطية  اال�ش�اق  ا�شتقرار 

من�شفة للمنتجني وامل�شتهلكني على حد �ش�اء .
واختتم الغ�شبان، ان املنتجني يف منظمة اوبك واملتحالفني 
معها من خارجها هم وحدهم من يتخذ قرار الزيادة او خف�س 
الفعلية  احلاجة  ل�اقع  معمقة  ومراجعة  درا�شة  وفق  االنتاج 
وان   ، بها  املحيطة  والتحديات  والظروف  العاملية  لل�ش�ق 
الريا�س  اجتماعها يف  للمراقبة �ش�ف تعقد  ال�زارية  اللجنة 
العراق لبحث  اأيار احلايل مب�شاركة  التا�شع ع�رش من  بتاريخ 
رفع  اجل  من  اللجنة  تقرير  اىل  واال�شتماع  ال�ش�ق  او�شاع 
الت��شيات الالزمة اىل االجتماع ال�زاري الذي يعقد يف فيينا 

خالل �شهر حزيران التخاذ القرار املنا�شب ".
ومن جانب اخر بحث الغ�شبان مع وزير الطاقة القطري �شعد 
بن �رشيدة الكعبي ، افاق التعاون امل�شرتك بني العراق وقطر 

يف جماالت النفط والغاز والكهرباء .
رغبة  الكعبي  مع  الدوحة  يف  بحث  الغ�شبان  ان  بيان  وذكر 
ادارة �رشكة قطر للبرتول للم�شاركة يف اال�شتثمار والتعاون 
يف م�شاريع التط�ير واال�شتثمار يف قطاعات النفط والطاقة 
على  الدوحة  اىل  و�شل  البيان  بح�شب  الغ�شبان  وكان   ."
 ، اجل��ن���ب  غ��از  ل�رشكات  العامني  امل���دراء  �شم  وف��د  را���س 
الغاز  وم�ش�ؤول  اجلن�ب  وم�شايف   ، النفطية  واال�شتك�شافات 
املكتب  ومدير  ال���زي��ر  مكتب  ومدير  ال��درا���ش��ات  دائ��رة  يف 
الطاقة  وزي��ر  من  لدع�ة  تلبية  ر�شمية  زي��ارة  يف  االعالمي 
القطري وت�شتمر الزيارة عدة ايام حيث يجري ال�فد مباحثات 
ونقا�شات مع اجلهات املتخ�ش�شة يف قطاعات النفط والغاز 

والكهرباء وبحث فر�س التعاون ".

بغداد - الجورنال

تعلن ارتفاع نسب تسويق الحنطة 
في المحافظة

سمنت النجف يسوق 17 الف طن 
خالل شهر اذار

ديالى العامة توقع عقدين لتجهيز 
اكثر من 100 محولة كهربائية 

يعتزم التصويت على قرار بمنع 
استيراد هذه المنتجات 

اعلن النائب االول ملحافظ ذي قار عادل الدخيلي، اأن ن�شبة ت�ش�يق حم�ش�ل 
النا�رشية والرفاعي و�شلت اىل 40 الف طن منذ فتح  احلنطة يف �شايل�ي 

باب الت�ش�يق يف ال�رشكة العامة الإنتاج احلب�ب .
ان كمية ح�شاد مادة احلنطة يف عم�م املحافظة كبرية  الدخيلي  واو�شح 
قابلة  طن  الف   40 اىل  املزارعني  من  املح�ش�ل  ا�شتالم  ن�شبة  وبلغت  جداً 

للزيادة.
ب�رشورة  وجهت  املحافظة  يف  العليا  الزراعية  اللجنة  ان  الدخيلي  وبني 
املت�فرة  احلنطة  كافة كميات  امل�شتمر ال�شتقبال  والتعاون  اجله�د  تكثيف 

لدى املزارعني وايداعها يف خمازن ال�رشكة.

التابعة  ال�شمنت اجلن�بية  النجف اال�رشف يف معاونية  اعلن معمل �شمنت 
الت�شميمية  الطاقة  اىل  ال��ش�ل  عن  العراقية،  لل�شمنت  العامة  لل�رشكة 
الف طن   )17( اىل  وت�ش�يق كميات و�شلت  �شهريا  )11700( طن  بانتاج 

خالل �شهر اذار املا�شي.
وقال رئي�س ق�شم االفران يف املعمل احمد كاظم عبا�س، اإن “معمل �شمنت 
النجف اال�رشف يتك�ن من خط انتاجي واحد النتاج مادة ال�شمنت العادي 
اخلطة  حقق  “املعمل  ان  م�ؤكدا  /ي�م”،  طن   )600( بطاقة  الب�رتالندي 
اىل  ال��ش�ل  من  ومتكن  العام  هذا  من  االوىل  الثالثة  لال�شهر  االنتاجية 

الطاقة الت�شميمية بانتاج )11700( طن �شهريا”.

عقدين   ، واملعادن  ال�شناعة  ل���زارة  التابعة  العامة  دي��اىل  �رشكة  وقعت 
جديدين لتجهيز منتجاتها من املح�الت الكهربائية مبختلف ال�شعات. وقال 
ال�شناعة  ل�زارة  بيان  بح�شب  عارف  حممد  الر�ش�ل  عبد  ال�رشكة  عام  مدير 
لت�زيع  العامة  ال�رشكة  مع  احدهما   ، عقدين  ابرمت  ال�رشكة  ان  واملعادن 
كهرباء ال��شط والثاين مع جممع كفيل العبا�س يف حمافظة كربالء املقد�شة 
قدره  اجمايل  ال�شعات ومببلغ  ت�زيع خمتلفة  ) 102( حم�لة  ب�  لتجهيزهما 
ملياران و�شتمائة وثالثة واربع�ن ملي�ن دينار ". واو�شح :" ان العقد االول 
يت�شمن جتهيز ال�رشكة العامة لت�زيع كهرباء ال��شط ب� )100( حم�لة ت�زيع 

�شعة )11KVA/630( خالل ) 90 ( ي�ما من تاريخ ت�قيع العقد.

اأنه  ال�شمري  �شالم  النيابية  وااله�ار  واملياه  الزراعة  جلنة  رئي�س  اأعلن 
النيابية  الزراعة واملياه وااله�ار  "وحفاظًا على املنتج املحلي قررت جلنة 

وعرب قرار نيابي منع ا�شترياد املنتجات احلي�انية وب�شكل كامل".
املقبلة  باجلل�شة  للت�ش�يت  �شيعر�س  "القرار  ان  بيان،  يف  ال�شمري  ،قال 

للمجل�س بعد ان مت اعداده من قبل اللجنة وكذلك اللجنة القان�نية".
واأ�شاف ال�شمري، ان "اللجنة اأكملت ومنذ 3 اأيام القرار بعد ان مت جمع اأكرث 
من 100 ت�قيع مبنع ا�شترياد بي�س املائدة امل�شت�رد والدجاج احلي واملربد 
املحلي  املنتج  على  حفاظا  واملجمدة  واملربدة  احلية  واالأ�شماك  واملجمد 

لتفعيل اإنتاج امل�اد الغذائية والزراعية املحلية للحد من البطالة .

شركةذي قار البرلمانمعمل

بيانات
العراق: نحترم اتفاق اوبك ولن نتخذ قرارًا فرديًا 

لتعويض النقص في االمدادات النفطية

البطالة في الواليات المتحدة.. انخفاض قياسي في أبريل

البصرة:ضبط تالعب وتزوير بملياري دينار في هيئة توزيع المنتجات النفطية 

�شجل عدد فر�س العمل يف ال�اليات املتحدة ارتفاعا 
حك�مية،  بيانات  بح�شب  اأبريل،  خالل  جديد  مل�شت�ى 
مما ي�ؤكد على حي�ية اأكرب اقت�شاد بالعامل، مع ا�شتعداد 
الرئي�س دونالد ترامب مل�اجهة خ�ش�مه يف انتخابات 
يف  الن�شاط  ت�ا�شل  البيانات  واأظهرت  املقبل.  العام 
قطاع اخلدمات وا�شع النطاق مع تراجع معدل البطالة 
1969، وه� ما  اإىل م�شت�يات غري م�شب�قة منذ عام 
رغم  تباط�ؤ  حدوث  من  املخاوف  تخفيف  يف  ي�شاهم 
العام  الثاين من  الربع  العاملة. ومع بدء  الق�ة  تقل�س 
اجلاري، مت ت�ظيف عمال يف قطاعات البناء والرعاية 
االإداري  والدعم  الكمبي�تر  اأنظمة  وت�شميم  ال�شحية 
وغريها من �شناعات اخلدمات، ما اأ�شاف 263 األف 
وظيفة جديدة خالل اأبريل، وفق البيانات التي ن�رشت 
االقت�شاد مع  ت�قعات خرباء  النتائج  وفاقت  اجلمعة. 
هذه  وترية  تباط�ؤ  رغم  العمال  اأج�ر  ارتفاع  ت�ا�شل 

الزيادة، بح�شب التقرير ال�شادر عن وزارة العمل.
�شبب  لكن  باملئة،   3.6 اإىل  البطالة  معدل  وانخف�س 
الرتاجع يع�د جزئيا اإىل انكما�س حجم العمالة، بينما 

ما  وه�  العمل  عن  الباحثني  من  اأقل  عدد  ت�شجيل  مت 
يعني اأنهم مل يع�دوا حم�ش�بني �شمن الق�ة العاملة.

وتراجع معدل البطالة يف اأو�شاط املتحدرين من اأ�ش�ل 
التينية اإىل م�شت�ى قيا�شي، بح�شب وكالة"رويرتز".

وقال نائب الرئي�س االأمريكي مايك بن�س ل�شبكة "�شي 
اإن  البيانات،  اإن بي �شي" بعد وقت ق�شري من �شدور 
اأجندة  اإىل  ذلك  مرجعا  ق�ي"،  و�شع  يف  "االقت�شاد 

ال�رشائب  خف�س  �شملت  التي  االقت�شادية  ترامب 
وتخفيف الق�اعد التنظيمية البريوقراطية.

باملئة   3.2 بن�شبة  ال�شاعة  يف  االأج��ر  معدل  وارتفع 
مقارنة باأبريل من العام املا�شي، مما يعني اأن ال�شهر 
من�ا  ي�شهد  ال��ذي  الت�ايل  على  التا�شع  كان  املا�شي 
ن�شبة  متجاوزا  �شن�ية،  ب�ترية  باملئة   3 من  باأكرث 

الت�شخم.

نها من �شبط عمليات  اأعلنت هيئة النزاهة، عن متكُّ
لهيئة  التابعة  امل�شرتيات  جلنة  يف  وتزويٍر  تالعٍب 
اأن  ُمبيِّنة  الب�رشة،  يف  النفطيَّة  امُلنتجات  ت�زيع 

مقدار املبلغ املتالعب به بلغ ملياري ديناٍر.
يف  التحقيقات  "دائرة  اإن  بيان  يف  الهيئة  وقالت 
تالعٍب  عمليات  �شبط  من  متكنت  النزاهة  هيئة 

ت�زيع  لهيئة  التابعة  امل�شرتيات  جلنة  يف  وتزويٍر 
"مقدار  اأن  ُمبيِّنة  الب�رشة"،  يف  النفطيَّة  امُلنتجات 

املبلغ املتالعب به بلغ ملياري ديناٍر".
حتقيق  ة  مديريَّ من  "فريقا  اأن  الهيئة،  واأ�شافت 
يف  ال�شبط  عمليَّة  ذه  نفَّ للهيئة  التابعة  الب�رشة 
ت�زيع امُلنتجات النفطية يف املحافظة"، م��شحة 
اأحالت  املخزين  والتجهيز  امل�شرتيات  "جلنة  اأنَّ 
با�شتخدام  وهميِّني  ��زي��ن  جُم��هِّ اإىل  امُل�����ش��رتي��ات 

وقامت  م�ج�دٍة،  غري  ملحالٍت  وهميٍَّة  و�ش�الٍت 
ملياري   )2،000،000،000( مبلغ  ب�����رشف 

ديناٍر".
اأ���ش���يلٍّ  ���ش��ب��ٍط  حم�����رش  تنظيم  "متَّ  وت��اب��ع��ت، 
على  بناًء  ��ت  متَّ التي  الق�شيَّة  يف  بامل�شب�طات 
التحقيقيَّة  االأوراق  وعر�س  ٍة،  ق�شائيَّ �شبٍط  رة  ُمذكَّ
التخاذ  الب�رشة،  يف  النزاهة  حتقيق  قا�شي  على 

االإجراءات القان�نيَّة املنا�شبة".
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�شجل��ت اأ�ش�اق العملة االأجنبي��ة يف بغداد، ارتفاعًا طفيفًا 
ب�شعر �رشف الدوالر االمريكي مقابل الدينار العراقي.

وبل��غ �شع��ر ال�ش���ق يف ب�ر�ش��ة الكف��اح ببغ��داد 1200 
ديناراً للدوالر ال�احد، اأي 120 األفًا للمائة دوالر.

اأم��ا اأ�شع��ار بي��ع و���رشاء ال��دوالر يف ���رشكات ال�شريفة، 
فكانت:

�شع��ر البيع لل��دوالر ال�احد 1205 دنان��ري، اأي 120 األفًا 
و500 دينار للمائة دوالر.

و�شعر ال�رشاء للدوالر 1195 ديناراً، اأي 119 األفًا و500 
دينار للمائة دوالر.

حقق��ت ال�شع�دية فائ�ش��ا يف امليزاني��ة بلغ 27.8 
ملي��ار ري��ال )7.41 ملي��ار دوالر( يف الرب��ع االأول 
من ه��ذا العام، وه� اأول فائ���س منذ 2014، وذلك 
من جراء زيادة يف االإيرادات النفطية وغري النفطية.
اإن   ، بي��ان  يف  ال�شع�دي��ة  املالي��ة  وزارة  وقال��ت 
االإي��رادات النفطي��ة للمملك��ة يف الرب��ع االأول بلغت 
169 ملي��ار ريال، بزيادة قدرها %48عن الفرتة 

نف�شها من العام املا�شي.
فيم��ا بلغ��ت االإيرادات غ��ري النفطية، وه��ي مقيا�س 
الإجنازات البالد يف تن�ي��ع االقت�شاد، 76.3 مليار 

ريال، بزيادة %46 على اأ�شا�س �شن�ي.
وبلغ اإجمايل النفقات 217.6 مليار ريال يف الربع 

االأول، بزيادة %8 على اأ�شا�س �شن�ي.

دعا عدد من امل�ش�ؤولني واخلرباء امل�شاركني يف املناظرة 
النظر  اإعادة  اإىل  املغرب،  يف  للجباية  ال�طنية  )امل�ؤمتر( 
للملزمني  املمن�حة  والتحفيزية  اجلبائية  االإعفاءات  يف 
باأداء ال�رشائب من ال�رشكات، للعمل على زيادة االإيرادات، 
وم�اجهة عجز امل�ازنة الذي و�شل اإىل %3.7 من الناجت 

املحلي االإجمايل.
اإلغاء بع�س هذه  املناظرة،  امل�شاركني يف  واقرتح بع�س 
فر�س  ت�فري  يف  بدورها  االآخر  البع�س  وربط  االإعفاءات 

العمل.
وفقا  اجلبائية،  والتحفيزات  االإعفاءات  قيمة  وتقّدر 
للم�شاركني يف املناظرة، بح�ايل 3.2 مليارات دوالر، اأي 

اأكرث من 3 يف املائة من الناجت املحلي االإجمايل.
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