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الطاقة  انتاج  اأن  اخلطيب،  ل���ؤي  الكهرباء،  وزي��ر  اأعلن 
الكهربائية جتاوز ال� 16 األف ميغاواط.

انتاج  ان  اخلطيب،  ل�ؤي  الدكت�ر  الكهرباء  وزير  وقال 
األفا و300 ميغاواط، وانه  الطاقة يف البالد جتاوز 16 
البالد، من�ها باأن  الذي يتحقق يف تاريخ  الأوىل  للمرة 

مت��سط الحمال كان بحدود 14 األفا و600 ميغاواط.
جتهيز  ل��ل���زارة  �سيتيح  الن��ت��اج،  حجم  ان  واأ���س��اف، 
ي�ميا،  �ساعة   24 و   20 بني  ترتاوح  بطاقة  امل�اطنني 
برغم ارتفاع درجات احلرارة الن�سبي، من�ها باأن الهدف 
اىل  بالإنتاج  ال��س�ل  احلايل،  للعام  ل�زارته  املن�س�د 
جتاوب  حال  ويف  النتاج  ان  مبينا  ميغاواط،  الف   18
�سي�سهم  التجاوزات،  من  واحل��د  بالرت�سيد  امل�اطن�ن 
بتجهيزهم خالل م��سم ال�سيف املقبل، ب�ساعات تتجاوز 

تلك التي جرى جتهيزهم بها خالل العام املا�سي.
النتاج مقارنة  بزيادة  ان وزارته جنحت  واكد اخلطيب 
الف  ثالثة  جت��اوزت  انتاج  بكمية  املا�سي،  بالعام 
و300 ميغاواط، نتيجة للتن�سيق والتعاون بني مالكات 
ا�سافة  خالل  من  العقبات  تذليل  على  والعمل  وزارت��ه، 
لل�ق�د  النفط  وزارة  وت�فري  جديدة،  ت�ليدية  وح��دات 
لال�رشاف  ا�سافة  �سل�س،  ب�سكل  الكهرباء  ملحطات 
ال�زراء على امللف وت�فري ما ميكن  املبا�رش من رئي�س 

ت�فريه لتجاوز امل�ساكل التي ت�اجه القطاع.
اداء  ال�زارة ت�سكيل جلنة لتقييم  من جهة اخرى، اعلنت 
�رشكات اخل�س�سة التي احيلت لها �سابقا عق�د اجلباية 
واخلدمة للكهرباء �سمن 70 باملئة من �سبكات الت�زيع، 
ابعاد  على  والعمل  للم�اطنني  اخلدمات  تقدمي  �رشيطة 
با�سمها م�سعب  الناطق  به  افاد  ما  املتلكئ منها، وفق 

املدر�س.
واو�سح  ان هذه اللجنة التي مت ت�سكيلها، تاأتي  لل�ق�ف 
على ابرز امل�ساكل واملع�قات التي يعانيها امل�اطن من 
بع�س ال�رشكات التي مل تقدم اخلدمة ب�سكل جيد، وعليه 
عمدت اللجنة اىل ابعاد املتلكئة منها واخ�ساعها جميعا 
تقدم  التي  تلك  والبقاء على  امل�ستمر  والتدقيق  للرقابة 
خدمة جيدة للم�اطنني كاي�سال التيار ون�سب العدادات 

وا�ستح�سال اج�ر اجلباية ا�س�ليا.
ال�زارة على ال�رشكات ل�ستح�سال  وعد املدر�س اعتماد 
وزارت��ه  ب��اأن  من�ها  المثل،  احلل  لي�س  اجلباية،  اج���ر 
تعمل على اعداد خطط بديلة ل�سمان احل�س�ل على هذه 
الج�ر، ب�سمنها اعتماد التكنل�جيا احلديثة كما معم�ل 
ال�سحن  بطاقات  خ��الل  من  العامل  دول  معظم  يف  به 

للح�س�ل على الطاقة.

بغداد - الجورنال

منع استيراد عدد من 
المحاصيل الزراعية

نيابية تدعـو التخاذ االجراءات االحترازيـة 
لحمايـة الموانئ واالسطول البحـري العراقي

حركة التصدير مع العراق 
عبر طريبيل منعدمة

ارتفاع عدد المسافرين عبر سكك 
الحديد بنسبة %21.6

ل�فرة  الزراعية  املحا�سيل  من  عدد  ا�سترياد  منع  عن  الزراعة  وزارة  اأعلنت 
الروزنامة  وح�سب  املحلي  للمنتج  ودعما  املحلية  ال�س�اق  يف  انتاجها 

الزراعية املقررة. 
وذكر بيان لل�زارة : �سملت قائمة املحا�سيل املمن�عة من ال�سترياد حاليا 
كال من / الطماطة، واخليار، والبطاطا، والباذجنان، واللهانة، والقرنابيط، 
واجلزر، والنبق، واخل�س، والرقي، والبطيخ، والث�م الطازج، وال�سجر، والذرة 

ال�سفراء / .
وا�ساف انه :" �سيتم فتح ا�سترياد هذه املحا�سيل عند انتهاء م��سم الإنتاج 

املحلي ا�سافة اىل املحا�سيل املدرجة �سمن قان�ن احلجر الزراعي ". 

دعت اللجنة املالية النيابية ، وزارة النقل اىل اتخاذ الجراءات الحرتازية 
ال�رشيعة حلماية امل�انئ العراقية وتاأمني �سالمة الأ�سط�ل البحري العراقي 
وامل�انئ  البحري  النقل  ل�رشكتي  التابعة  والب�اخر  ال�سفن  من  املك�ن 
العراقية، خ�سية ت�ساعد وترية النزاع يف املنطقة . وطالبت اللجنة ، وزارة 
النقل اي�سا باإيجاد الطرق البديلة لتاأمني التجارة العراقية حت�سبا لن�س�ب 
م�سرياً  ت�اجه  اخلليجية  " امل�انئ  ان  مبينة   ، املنطقة  يف  حربي  ت�سادم 
يف  ال�اقعة  البلدان  فيه  و�سعت  ال��ذي  ال�قت  يف  بال�س�ؤم،  ينذر  جمه�ًل 
ح��س اخلليج العربي خططها البديلة حت�سبا ل�ق�ع ما ل حتمد عقباه جراء 

العمليات احلربية التي باتت و�سيكة ال�ق�ع، وتهدد املنطقة برمتها ".

اكد رئي�س جمعية احتاد م�سدري املنتجات الزراعية الأردين �سليمان احلياري 
طريبيل،  معربي  عرب  الأخرية  الآونة  يف  و�س�ريا  للعراق  الت�سدير  حركة  اإن 

وجابر- ن�سيب منعدمة.
وبني احلياري اأن "�سعف حركة الت�سدير للعراق ياأتي ب�سبب تذبذب امل�قف 
تطبيق  عدم  ف�سببه  ال�س�ري  اجلانب  مع  الت�سدير  حركة  انعدام  اأما  العراقي، 

الأردن التفاقيات املربمة مع اجلانب ال�س�ري قبل اإغالق املعرب".
يف  ال�سحن  حلركة  مهما  والأردن  �س�ريا  بني  "جابر-ن�سيب"  معرب  ويعترب 
مئات  ال�س�رية  الأزمة  اندلع  قبل  عربه  متر  وكانت  الأو�سط،  ال�رشق  منطقة 

ال�ساحنات ي�ميا، تنقل الب�سائع من �س�ريا وتركيا ولبنان اإىل اخلليج.

عرب  امل�سافرين  عدد  ارتفاع  عن  الأربعاء،  لالإح�ساء،  املركزي  اجلهاز  اأعلن 
�سكك احلديد لعام 2018 وبن�سبة 21.6% مقارنة بعام 2017، م�سرياً اإىل اأن 

مت��سط اأجرة نقل امل�سافر ال�احد بلغ 8450 ديناراً.
األف   529 بلغ  احلديد  �سكك  م�سافري  "عدد  اإن   ، له  تقرير  يف  اجلهاز  وقال 
م�سافر خالل عام 2018 مقابل 435 األف م�سافر عام 2017 وبارتفاع بلغ 
21.6%". واأ�ساف، اأن "مت��سط اأجرة نقل امل�سافر ال�احد يف �سكك احلديد بلغ 
8450 ديناراً يف عام 2018 مقابل 9915 ديناراً �سنة 2017 وبانخفا�س 
بلغ ن�سبته 14.8% مقارنة مبت��سط ط�ل ال�سفرة لنقل امل�سافرين البالغة 336 

كم �سنة 2018".

األردن: الزراعة:  المركزي لجنة

لالحصاء:

بيانات
الكهرباء تشكل لجنة لتقييم اداء شركات الخصصة 

وتعلن تجاوز انتاجها لـ 16 ألف ميغاواط

التجارة تعلن إجمالي تسويق الحنطة المحلية لغاية 14 أيار الحالي

ترامب يتهم الصين.. ويوجه رسالة للفيدرالي

اعلن وزير التجارة، حممد ها�سم العاين، الأربعاء، عن 
ت�سع  يف  املحلية  احلنطة  من  طنا    784535 ت�س�يق 

حمافظات لغاية ي�م 14 اأيرا احلايل.
حم�س�ل  ت�س�يق  "ح�سيلة  اإن  بيان،  يف  العاين،  وقال 
 14( لغاية   ،)2019 ني�سان   15( من  للفرتة  احلنطة 

اأيار 2019(، بلغت 784535 طنا".
ب�اقع  ك��ان��ت  احل�سيلة  "تلك  اأن  ال��ع��اين،  واأ���س��اف 
الوىل"،  الدرجة  الناعمة  احلنطة  من  طنا   734437
الثانية بلغ  الدرجة  "جمم�ع ت�س�يق احلنطة  اأن  مبينا 
48977 طنا من احلنطة الناعمة الدرجة الثانية، اما 
الدرجة الثالثة فقد بلغت الكميات امل�س�قة لهذا الن�ع 
"حمافظة  اأن  اإىل  التجارة،  وزير  واأ�سار  طنا".   1121
احلنطة  كميات  حيث  من  املحافظات  ت�سدرت  وا�سط 

امل�س�قة".
وبني، اأن "املحافظات التي بداأت احلملة الت�س�يقية هي 
ووا�سط  ومي�سان  والب�رشة  قار  وذي  الر�سافة  بغداد/ 

وال�سماوة والنجف والدي�انية واحللة وكربالء وبابل".
يف   ،  )2019 اأي��ار   11 )ال�سبت  العاين،  ال�زير  وق��ال 

كميات   " اإن  ل��ل���زارة،  الإع��الم��ي   الناطق  نقله  بيان 
احلنطة امل�ستلمة لغاية 10 اأيار، يف املراكز الت�س�يقية 
يف عم�م املحافظات و�سل معدلها: حنطة حملية د/1 
 27810،81 449755،99 طنا، حنطة حملية د/2 
اإىل  34436،12 طنا"، لفتا  طنا، حنطة حملية د/3 

اأن "عدد ال�سك�ك بلغت 13362 �سكا".
عن   ،2019 اأي��ار   5 الثنني  اأعلن  قد  ال���زي��ر  وك��ان 
يف  الت�س�يقية  املراكز  يف  امل�ستلمة،  احلنطة  كميات 
د/1  حملية  حنطة   : معدلها  و�سل  املحافظات  عم�م 
 13492،4 د/2  حملية  حنطة  طنا،   229270،22
اأن  اإىل  356،16 طنا"، لفتا  طنا، حنطة حملية د/3 

5967 �سكا". "عدد ال�سك�ك بلغت 
فيما اأعلن وزير التجارة، باأن "كميات احلنطة امل�ستلمة 
يف  الت�س�يقية  املراكز  يف  اأي��ار،   4 الأح��د  ي�م  لغاية 
حمافظات و�سط وجن�ب البالد، وبعد انتهاء العمل يف 
عطلة نهاية ال�سب�ع و�سل معدل ال�ستالم اىل اكرث من 

206 اآلف طن من احلنطة بان�اعها".
حنطة  طن  األف   )195112( "ت�زعت  اأنها  واأ�ساف، 
و)293( طن  ثانية  الف طن حنطة   )11033( و  اوىل 

حنطة ثالثة".

ان  على  وحر�سه  الفالح  "اهتمام  اأن  ال�زير،  وتابع 
معامل  اىل  ت�جيهه  خالل  من  متميزة  احلنطة  تك�ن 
التنقيح والغربلة لتك�ن وفق امل�ا�سفات املعتمدة من 
"حمافظة وا�سط ت�سدرت  اأن  قبل ال�رشكة". واأ�سار اإىل، 
اجمالية جتاوزت  للحنطة بكمية  امل�س�قة  املحافظات 
ال�50 األف طن لت�ؤكد انها �سلة الغذاء العراقي"، م�ؤكدا 
التي  ال�رشكة  م�اقع  يف  احل�سابية  ال�حدات  "ا�ستمرار 
اأول  املالية  امل�ستحقات  ب�رشف  احلنطة  با�ستالم 
املبالغ  بت�فري  "اأو�ست  ت�جيهاته،  اأن   ، وبني  باأول". 
للفالحني وان لي�ستغرق تاأخري ال�رشف اأكرث من )72( 
�ساعة، وتابعنا اأكرث امل�اقع تبا�رش ب�رشف امل�ستحقات 
حال النتهاء من عملية احل�ساب".  وك�سف اأن "اإجمايل 
و395  مليار   63 ال�  جتاوز  الي�م  لغاية  �رشفة  مامت 
الكميات  قيمة  عن  عراقي  دينار  األ��ف  و115  ملي�ن 
التجارة  امل�س�قة والتي اجنز احت�سابها".  وكان وزير 
امل��سم  ب��دء  املا�سي  ني�سان  منت�سف  يف  اعلن  قد 
باأن  م��سحا  عراقية  حمافظات  عدة  يف  الت�س�يقي 
الكميات  ا�ستالم  حيث  من  الكرب  �سيك�ن  امل��سم  هذا 
امل�س�قة من احلب�ب يف ظل ت�قعات وم�ؤ�رشات زيادة 

م�ساحات الر�س املزروعة وت�فر الج�اء املنا�سبة.

اإن وا�سنطن  قال الرئي�س الأمريكي، دونالد ترامب، 
وبكني كانتا قاب ق��سني اأو اأدنى من الت��سل اإىل 
م�جه  بينهم،  الدائر  التجاري  النزاع  ينهي  اتفاق 
)البنك  الأمريكي  الفيدرايل  الحتياطي  اإىل  حتذيرا 

املركزي(
وكتب ترامب يف �سل�سلة تغريدات على "ت�يرت" اأنه 

قبل  ال�سني،  مع  جتاري  اتفاق  اإىل  الت��سل  ميكن 
املتحدة  ال�ليات  )ال�سينيني(  تغادر �رشكاتهم  اأن 

حتى ل تفقد اأعمالها هنا.
كانا  الأخرية  املفاو�سات  يف  "الطرفان  واأ�ساف: 
)ال�سينيني(  اتفاق، لكنهم  اإىل  الت��سل  قريبني من 
طلب�ا اإعادة املفاو�سات جمددا ب�ساأن التفاق. هذا 
اأي اتفاق  اأف�سل الآن من  م�ستحيل. نحن يف و�سع 

ميكن اإبرامه".

خ�سائرها  تع�ي�س  اإىل  �ست�سعى  ال�سني  اأن  وراأى 
التجارية احلالية اأو املت�قعة عرب �سخ الأم�ال يف 

نظامها ورمبا تقل�س اأ�سعار الفائدة.
واأكد اأنه يف حال قام الحتياطي الفيدرايل بخط�ة 
"اللعبة  ف��اإن  ال��ف��ائ��دة(  اأ�سعار  )تقلي�س  مماثلة 
و�سدد  التجاري("،  النزاع  )يف  و�سرنبح  �ستنتهي 
على اأن ال�سني بحاجة اإىل اإبرام اتفاق مع ال�ليات 

املتحدة.

8.6

%0.4

%0.3

اأظه��رت بيان��ات معهد الب��رتول الأمريك��ي اأن خمزونات 
النف��ط اخل��ام يف ال�لي��ات املتح��دة ارتفع��ت عل��ى غري 
املت�ق��ع الأ�سب���ع املا�س��ي، يف ح��ني زادت خمزون��ات 

البنزين ون�اجت التقطري.
وقفزت خمزونات اخل��ام 8.6 ملي�ن برميل يف الأ�سب�ع 
املنته��ي يف العا���رش من ماي��� اأي��ار اإىل 477.8 ملي�ن 
برمي��ل، مقارنة مع ت�قع��ات املحلل��ني لنخفا�س قدره 
800 األ��ف برميل. وق��ال املعهد اإن خمزونات اخلام يف 
مرك��ز الت�سليم يف كا�سينج ب�لي��ة اأوكاله�ما زادت 2.1 
ملي���ن برميل. كما اأ�سارت بيان��ات معهد البرتول اإىل اأن 
مع��دلت ا�سته��الك امل�س��ايف م��ن اخل��ام زادت 15 األف 

برميل ي�ميا.

انخف�س��ت الأ�سه��م الأوروبي��ة ي���م الأربع��اء بع��د 
انتعا�سه��ا الثالث��اء حي��ث ه��داأت ن��ربة اأك��رث لين��ا 
م��ن الرئي���س الأمريك��ي دونال��د ترام��ب خم��اوف 
امل�ستثمري��ن ب�ساأن تده�ر العالق��ات التجارية بني 

ال�سني وال�ليات املتحدة.
وبحل�ل ال�ساعة 0743 بت�قيت جرينت�س، انخف�س 
باملئ��ة.   0.4 الأوروب��ي   600 �ست�ك���س  امل�ؤ���رش 
وت�س��در امل�ؤ���رشان الإيط��ايل والإ�سب��اين الزاخران 
بالبن���ك م�جة اخل�سائر بعد بع���س النتائج ال�سيئة 
من بن�كهما. وانخف�س امل�ؤ�رش داك�س الأملاين، اأكرث 
امل�ؤ���رشات الأوروبية ح�سا�سي��ة للمخاوف املت�سلة 
باحل��روب التجارية، 0.4 باملئ��ة على الرغم من اأن 
اأحدث البيانات ك�سفت اأن اأكرب اقت�ساد اأوروبي عاد 

للنم� يف الربع الأول من العام.

  تراجعت اأ�سعار الذهب من اأعلى م�ست�ياتها يف �سهر الذي 
الأ�سهم  اأ�س�اق  تعزز  مع  الثالثاء،  �سابق  وقت  يف  بلغته 
على  وال�سني  املتحدة  ال�ليات  اتفقت  بعدما  والدولر 
امل�ستمرة  التجارية  حربهما  لإنهاء  املفاو�سات  م�ا�سلة 

منذ فرتة ط�يلة.
ال�سعر  كان  غرينت�س،  بت�قيت   1749 ال�ساعة  وبحل�ل 
 1295.18 اإىل  باملئة   0.3 منخف�سا  للذهب  الف�ري 
�سابق  وقت  يف  �سجل  بعدما  )الأون�سة(،  لالأوقية  دولر 
من اجلل�سة 1303.26 دولر وه� اأعلى م�ست�ى منذ 11 

اأبريل.
ونزل الذهب يف العق�د الآجلة الأمريكية 0.4 باملئة ليبلغ 

عند الت�س�ية 1296.3 دولر لالأوقية.
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