
قوبل اإعالن حزب العدالة والتنمية تركيا، اإعادة االنتخابات 
اأم�س  اإ�سطنبول،  مدينة  يف  خ�سومه  بها  فاز  التي  املحلية 
الثالثاء، ردود فعل قوية يف الداخل واخلارج التقت يف اأغلبها 
الدميقراطية، حمذرة  انقالب على  باأنه  على و�سف ما جرى 

من نتائج ذلك على و�سع تركيا.
يف  االآن  يظهر  الذي  اأوغلو،  اإم��ام  اإن  تركية،  تقارير  وتقول 
امل�ستقبل،  يف  اأردوغ��ان  نفوذ  يهدد  الذي  املناف�س  ال�ساحة 
املرة  من  اأعلى  بن�سبة  للفوز  كبرية  حظوظ  على  ويحوز 
املا�سية، وهو ما تعك�سه اأرقام معجبيه على مواقع التوا�سل 
االجتماعي مثل "تويرت" واإن�ستغرام، واإن عدد متابعيه تخطى 

العدالة  ب�سهولة �سخ�سيات كبرية من حزب 
والتنمية احلاكم مثل وزير اخلارجية مولود 
واخلزانة  املالية  وزي��ر  اأو  اأوغلو  جاوي�س 
لي�سبح  هزمه  الذي  والرجل  البريق،  بريات 
يلدرمي  علي  بن  اإ�سطنبول،  بلدية  رئي�س 

ورئي�س الوزراء ال�سابق.
االنتخابات  اإعادة  اأتراك  مراقبون  وو�سف 
باأنها خطوة غري حم�سوبة من احلزب احلاكم، 
ال�ستعادة  من�رصفًا  الوحيد  همه  بدا  الذي 
لغرور  ا�سرت�ساء  رمبا  املدينة،  على  نفوذه 
اأردوغان. لكن احلزب مل يقراأ ح�سابًا لنتائج 
اخلارجية  تركيا  �سورة  على  اخلطوة  هذه 
ب�سبب  املهزوز  االقت�سادي  و�سعها  وعلى 
اأزمات �سيا�سية �سابقة، خا�سة اأن البالد يف 
التي  االأزمات  وتربيد  اال�ستقرار  اإىل  حاجة 

تورطت فيها.
اإن  باباهان،  اأرغ��ون  الرتكي  الكاتب  وقال 

احلزب احلاكم ك�رص عقداً بني الدولة الرتكية ومواطنيها يقوم 
على احرتام نتائج �سناديق االقرتاع من اجلانبني، حمذراً من 
نهاية  اإىل  ي�سري  "قد  اإ�سطنبول  بلدية  نتائج  التحايل على  اأن 

العملية االنتخابية ال�سفافة والنزيهة يف تركيا".
االقت�سادية  تركيا  م�ساكل  وب�سبب  اإن��ه  باباهان  واأ�سف 
يفوز  "لن  والتنمية،  العدالة  حزب  اختارها  التي  والطريقة 
يبقى  للبقاء  الوحيد  اأخرى.. وخياره  انتخابات  اأردوغان يف 

التم�سك بالقوة بكل الو�سائل".
الإرادة  خا�سعة  العليا  االنتخابات  جلنة  اأن  وا�سحًا  و�سار 
ت�رصف  التي  االنتخابات  تكون  اأن  ميكن  وال  احلاكم  احلزب 
عليها �سواء التي م�ست اأو التي �ستجرى ال�سهر املقبل، وهو ما 

حدا بحزب ال�سعب اجلمهوري اإىل املطالبة بحل هذه اللجنة.

اقتصاد4

إلغاء انتخابات إسطنبول يهدد بهزة سياسية واقتصادية في تركيا

اخلطة  اق���رار  ع��ن  االأرب��ع��اء،  ال��زراع��ة،  وزارة  اأعلنت 
الزراعية ال�سيفية لعام ٢٠١٩ وذلك ا�ستعداداً للمو�سم 

الزراعي ال�سيفي ب�سكل مبكر .
بيان  يف  النايف  حميد  ال��وزارة  با�سم  الناطق  وق��ال 
الزراعة   وزارت��ي  بني  امل�سرتكة  الدائمة   “اللجنة  اإن 
الزراعة  وزارة  مقر   يف  اجتمعت  املائية  وامل���وارد 
رئي�س وم�ست�سار  ا�سافة اىل ح�سور  اع�سائها  وبكافة 
جلنة الزراعة واملياه واالهوار النيابية ورئي�س االحتاد 
اخلطة  مناق�سة  اجل  من  الفالحية  للجمعيات  العام 
الزراعة  وزارة  قبل  من  املقرتحة  ال�سيفية   الزراعية 
للمو�سم الزراعي ال�سيفي ٢٠١٩وللم�ساحات املروية”.
واأ�ساف النايف، اأن “اخلطة ال�سيفية النهائية مب�ساحة 
الف  و�ستة  ومائة  مليونني    )٢١٠٦٢٧٢( مقدارها  
اكرث  يعادل  ما  اي  دومن  و�سبعون  واثنان  ومائتان 
للعام  ال�سيفية  الزراعية  اخلطة  عن  مرات  ثالثة  من 
املقرة   الكلية  “امل�ساحات  اأن  مو�سحًا  املا�سي”، 
 )٤٣٣٢٨( بلغت  العام  لهذا  ال�سلب  حم�سول  لزراعة 
االف  خم�سة  املا�سي  العام  يف  كانت  حني  يف  دومن 
وللحفاظ  البذور  دميومة  الغرا�س  وكانت  فقط  دومن 
حمافظة  ت�سدرت  فيما  عنرب،  ال���رز   ا�سناف  على 
بلغت  ال�سلب، حيث  بزراعة  العام  لهذا  اال�رصف  النجف 
 )٢١١٩٤٧( املح�سول  هذا  لزراعة  املقرة  امل�ساحات 
االف  ثالثة  املا�سي  العام  يف  كانت  حني  يف  دومن  

وخم�سمائة دومن”.
وا�سار اإىل اأن “حمافظة الديوانية احتلت املركز الثاين 
العام  لهذا  ال�سلب  لزراعة  املقرة   امل�ساحة   حيث  من 
وهي ما يقارب )١٥٣٢٠٠( دومن فيما كانت يف العام 
اىل  االإ�سارة  وجت��در  دومن،  وخم�سمائة  الف  املا�سي 
الأول  ال�سلب  بزراعة  ومي�سان  وا�سط  حمافظتي  �سمول 
نهر  من  تروى  كونها  الزمن  من  طويلة  مدة  منذ  مرة 

دجلة، اأ�سافة اىل حمافظة دياىل”.
�سملت  العام  هذا  املقرة  ال�سيفية  “اخلطة  اأن  وتابع، 
زراعة كافة املحا�سيل التي منعت زراعتها يف املو�سم 
ال�سيفي املا�سي ويف خمتلف املحافظات وهي: )الذرة 
والقطن  والدخن  وال�سم�سم  البي�ساء  وال��ذرة  ال�سفراء 
زراعة  حمدودية  اىل  اأ�سافة  ال�سم�س(  وزهرة  واملا�س 
املزارعني  الزمت  ال��وزارت��ني  ان  على  م�سدداً  ال�سلب، 
التقييد بزراعة امل�ساحات املروية  والفالحني بوجوب 
امل�سوؤولية  املقررة وبخالف ذلك  يتحمل املتجاوزين 
القانونية جراء جتاوزهم وعدم م�سوؤولية الوزارتني عن 

اي  تعوي�س يف حالة حدوث اي �رصر”.

بغداد - الجورنال

إسطنبول - الجورنال

يوقع اتفاقا بقيمة 1.07 مليار دوالر 
لمعالجة غاز الحلفاية

يرتفع وسط تنامي واردات الخام 
الصينية وعقوبات امريكا ضد ايران 

حكومي بعدم ارتباط صفقة »إكسون« 
بإعفاءات من عقوبات إيران

ضمن أعلى 40 دولة حيازة للذهب 
خالل الربع األول لعام 2019

�رصكة  مع  دوالر  مليار   ١.٠٧ بقيمة  اتفاق  توقيع  عن  النفط،  وزارة  اأعلنت 
�سينية ملعاجلة غاز احللفاية.

وقالت الوزارة، يف بيان، اإن "العراق وقع اتفاقا نهائيا قيمته ١.٠٧ مليار 
بناء  اأجل  من  البرتولية  واالإن�ساءات  للهند�سة  ال�سينية  ال�رصكة  مع  دوالر 
وت�سغيل مرافق ملعاجلة الغاز الطبيعي امل�ستخرج مع النفط اخلام يف حقل 

احللفاية العمالق".
ال�سينية  الوطنية  البرتول  ملوؤ�س�سة  ال�سقيقة  "ال�رصكة  اأن  الوزارة  واأ�سافت 
)�سي.اإن.بي.�سي( �ستعالج حوايل ٣٠٠ مليون قدم مكعبة معيارية يوميا من 

الغاز من احلقل".

على  االأمريكية  العقوبات  بفعل  االأ�سواق  �سح  و�سط  النفط  اأ�سعار  ارتفعت 
م�سدري اخلام اإيران وفنزويال ، ف�سال عن تخفي�سات املعرو�س من جانب 
املنتجني يف الوقت الذي ارتفعت فيه واردات ال�سني من اخلام اإىل م�ستوى 
االأمريكي غرب تك�سا�س  للخام  االآجلة  العقود  ني�سان. وكانت  ل�سهر  قيا�سي 
الو�سيط عند ٦١.٩٦ دوالرا للربميل، مرتفعة ٥٦ �سنتا مبا يعادل ٠.٩ % وفق 
اأحدث ت�سوية لها. و�سجلت عقود خام برنت ٧٠.٣١ دوالرا للربميل، بزيادة 
ال�سينية  االدارة  بيانات  وذكرت  ال�سابق.  االغالق  عن   %  ٠.٦ اأو  �سنتا   ٤٣
العامة للكمارك :" زادت واردات ال�سني من النفط اخلام يف ني�سان املا�سي 

اإىل م�ستوى قيا�سي عند ١٠.٦٤ مليون برميل يوميا.

اإك�سون  اأن ال�سفقة املزمعة مع �رصكة  الوزراء عادل عبد املهدي،  اأكد رئي�س 
موبيل ال ترتبط بقرار اإعفاء العراق من عقوبات الواليات املتحدة املفرو�سة 

على اإيران.
واأو�سح عبد املهدي ، اأنه ال توجد عالقة بني اتفاق نفطي اأويل تقرتب العراق 
العقوبات  اإعفاءات من  اإك�سون موبيل، وح�سولها على  اإبرامه مع �رصكة  من 

املفرو�سة على اإيران من قبل الواليات املتحدة، وفقًا لوكالة "رويرتز".
مليار   ٥٣ بقيمة  اتفاق  توقيع  من  يقرتب  العراق  اأن  اإىل  املهدي،  عبد  ونوه 
دوالر مدته ٣٠ عاما مع اإك�سون موبيل وبرتوت�ساينا، لتطوير البنية التحتية 

النفطية يف اجلنوب يف اإطار م�رصوع طاقة عمالق.

اأعلن املجل�س العاملي للذهب، اأن العراق �سمن اأعلى ٤٠ دولة حيازة للذهب 
خالل الربع االأول من العام احلايل. وقال املجل�س يف تقرير ن�رصه على موقعه 
الر�سمي ، اإن "العراق احتل املرتبة ٣٨ �سمن اأعلى ٤٠ دولة حليازاتها للذهب 
"هذه الكمية بلغت ٩٦.٣ طنًا  اأن  خالل الربع االأول من عام ٢٠١٩"، مبينًا 
اأن  املجل�س،  واأ�ساف  االأخرى".  العراق  االحتياطيات  من   %٦ متثل  وهي 
هذه  حيث  من  عامليًا  االأوىل  املرتبة  احتلت  االأمريكية  املتحدة  "الواليات 
االحتياطيات التي بلغت اأكرث من ٨١٣٣ تليها املانيا ب� ٣٣٦٩ طنًا"، مبينة 
اأن "٦ دول عربية كانت �سمن اأعلى ٤٠ دولة للحيازات الذهبية والتي �سملت 

ال�سعودية ولبنان واجلزائر وليبيا والعراق والكويت".

تأكيدالعراق العراقالنفط

بيانات
العراق.. اقرار الخطة الصيفية لعام 2019 

بمساحة اكثر من مليونين دونم

مصر.. السيسي يصدق على قانون التنقيب عن النفط

الرمادي: ساعات التجهيز في األنبار تبلغ 10 ساعات لسببين

الرئي�س  اأن  ر�سمية،  م�رصية  م�سادر  ذك��رت 
قانون  على  موؤخرا،  �سدق،  ال�سي�سي  الفتاح  عبد 
عن  للبحث  تعاقد  اأن  البرتول  ل��وزارة  يرخ�س 

النفط وا�ستغالله.
يف   2019 ل�سنة   9 رق��م  رق��م  القانون  ومينح 
تتعاقد  حتى  البرتول،  لوزارة  الرتخي�س  م�رص، 
للبرتول  العامة  امل�رصية  الهيئة  من  كل  مع 

و�رصكة "دايا ال�سوي�س جي اإم بي اإت�س".
النواب،  جمل�س  عليه  وافق  الذي  القانون  ويفتح 
اأمام التعاقد مع منطقتي  يف وقت �سابق، الباب 
خليج  يف  ال��زي��ت  وخليج  ب���دران  راأ����س  تنمية 

ال�سوي�س.
يف  ُظهر  حلقل  االإيطالية  اإيني  اكت�ساف  و�سجع 
بثالثني  تقدر  احتياطات  يحوى  والذي   ،2015
تريليون قدم مكعبة من الغاز، )�سجع( م�ستثمرين 
االأجانب على �سخ ا�ستثمارات يف م�رص بحثا عن 

النفط.
ويف مار�س املا�سي، قال وزير البرتول امل�رصي 

حقق  البالد  يف  البرتول  قطاع  اإن  املال،  طارق 
ب�"اإجنازات غري م�سبوقة"، وذلك مع  ما و�سفها 
اإىل  والغاز  اخلام  الزيت  اإنتاج م�رص من  و�سول 

اأعلى معدل يف تاريخ البالد.
�سنوي  معدل  اأعلى  حققت  ب��الده  اأن  واأو���س��ح 
 2018 يف  للمنازل  الطبيعي  الغاز  لتو�سيل 

اإىل  و�سلت  وكذلك  �سكنية،  وحدة  مليون  مبقدار 
البرتول خالل  ا�ستثمارات يف قطاع  اأعلى معدل 
االأربع ال�سنوات املا�سية بقيمة تقدر ب�27 مليار 
دوالر، باالإ�سافة اإىل اأكرب ن�سبة م�ساهمة للقطاع 
من  الثاين  الربع  خ��الل  املحلي  الناجت  منو  يف 

العام املايل 2018-2019.

اأعلن قائممقام مدينة الرمادي يف حمافظة االأنبار 
جتهيزه  يتم  ما  اأن  االأرب��ع��اء،  العو�سج،  اإبراهيم 
10 �ساعات، عازيًا ذلك  للمواطنني من طاقة تبلغ 
اإىل �سببني اأحدهما عدم التجهيز من حمطة حديثة.

وقال العو�سج اإن "ما �رصح به وزير الكهرباء لوؤي 
يخ�س  �ساعة  ب�24  العراق  يجهز  باأنه  اخلطيب 

"حمافظة  اأن  مبينًا  بغداد"،  يف  حيًا  اأو  �سارعًا 
�ساعات   10 من  باأقل  جتهز  االآن  لغاية  االأن��ب��ار 
ب�سبب قلة التجهيز الوارد من العا�سمة بغداد، ف�ساًل 

عن عدم التجهيز من حمطة حديثة".
من  اللحظة  لغاية  تتمكن  مل  "الوزارة  اأن  وتابع، 
زيادة امبري واحد للمحافظة ب�سكل عام والرمادي 
 140 ت�ستلم  "املدينة  اأن  اإىل  ب�سكل خا�س"، الفتًا 
نحتاج  وبالتايل  بغداد  غرب  حمطة  من  واط  ميغا 

 20 ب�  املواطنني  لتجهيز  الكمية  م�ساعفة  اإىل 
�ساعة اأو اأكرث يف �سهر رم�سان". واأ�ساف العو�سج، 
التي  ت�رصيحاته  اإع��ادة  الكهرباء  وزي��ر  "على  اأن 
من  هناك  اأن  اأو  املعلومة،  نقل  يف  الدقة  حتتاج 
منظومة  ب�سان  الوزير  اإىل  خاطئة  معلومات  ينقل 
الطاقة الكهربائية". ويعاين العراق من نق�س كبري 
يف الطاقة الكهربائية مما اأدى اعتماد النا�س على 

املولدات االهلية لتعوي�س النق�س.

% 6.3

16.5

120

ارتف��ع اجمايل حواالت االردنيني العاملني يف اخلارج 
خ��الل الرب��ع االول من الع��ام احل��ايل بن�سبة 6ر3 % 
لي�س��ل اىل نح��و 895 ملي��ون دوالر مقارنة مع 863 
مليون دوالر للفرتة نف�سها من العام املا�سي 2018.

وح�س��ب بيان��ات البن��ك املرك��زي االردين ، ارتفع��ت 
ح��واالت االردني��ني العامل��ني باخلارج الذي��ن يرتكز 
اغلبه��م بدول اخللي��ج العربي، على امل�ست��وى ال�سهري 
اآذار  �سه��ر  ملي��ون دوالر يف   294 % اإىل   3 بن�سب��ة 
املا�س��ي مقارنة مع 286 مليون دين��ار خالل ال�سهر 

نف�سه من العام املا�سي 2018.

قال حممد معيط وزير املالية امل�رصي، اإن �سايف 
ا�ستثم��ارات االأجان��ب يف اأدوات الدين احلكومية 
بلغ نحو 16.5 مليار دوالر حتى االأ�سبوع الثالث 

من اأبريل.
ويقل ذلك عن م�ستوى 17.5 مليار دوالر امل�سجل 
يف نهاي��ة يوني��و، وم�ست��وى 23.1 ملي��ار دوالر 

امل�سجل يف نهاية مار�س 2018.
وتعتمد م���رص على االقرتا�س اخلارجي واالأموال 
ال�ساخن��ة م��ن االأجان��ب يف اأدوات الدي��ن لتوفري 
ال��دوالر بجانب امل�سادر االأ�سا�سي��ة مثل اإيرادات 
قن��اة ال�سوي���س وال�سياحة وحتوي��الت امل�رصيني 
من��وا  ت�سه��د  مل  الت��ي  وال�س��ادرات  اخل��ارج  يف 
ي�ساه��ي خط��وة حتري��ر �سعر ���رصف اجلنيه يف 

اأواخر 2016.

الكفاح  بور�سة  يف  الدوالر  �رصف  اأ�سعار  ا�ستقرت 
واالأ�سواق املحلية،

 119،950 بغداد   – الكفاح  بور�سة  اأ�سعار  و�سجلت 
100 دوالر، وهي نف�س االأ�سعار ليومي  ديناراً مقابل 

الثالثاء واالربعاء املا�سيني.
اأ�سعار البيع وال�رصاء يف حمالت ال�سريفة:

�سعر بيع الدوالر = 120.500 دينار.
�سعر �رصاء الدوالر = 119.500 دينار.

�سعر الدوالر بور�سة بغداد
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