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البصرة تفتح باب االعتصامات لنيل مستحقاتها من "البترودوالر"     

قانون  م�رشوع   2010 عام  يف  العراق   اأقر   
البرتودوالر، والذي يق�ضي بتحويل 5 دوالرات 
املحافظة  ملوازنة  نفط  برميل  كل  قيمة  من 
املنتجة له بهدف دعم البنى التحتية والتعليم 

وال�ضحة ومعاجلة االأ�رشار البيئية.
املحافظات  من  املحافظة  الب�رشة  وتعترب  
املنتجة وامل�ضدرة للنفط ، ويقدر حجم النفط 
اإجمايل  من   %70 بنحو  حقولها  من  امل�ضدر 
من  وذلك  اليومية،  العراقية  النفط  �ضادرات 
املطلة  باملحافظة  عمالقة  حقول   7 خللالل 

على اخلليج العربي .   
الب�رشة  حمافظة  جمل�س  يف  م�ضدر  وقللال 
الب�رشة  يف  املحافظة   جمل�س  "اع�ضاء  ان 
ي�رشون  على اخذ وا�ضتفياء جميع م�ضتحقاتها 

من "البرتودوالر". 
"قوى  ان   ،» لل»اجلورنال  امل�ضدر  وا�ضاف 
اتفقوا  املحافظة  جمل�س  داخلللل  واعلل�للضللاء 
ا�ضتفياء  اجل  من  بغداد  حكومة  على  ال�ضغط 
"البرتودوالر  من  الب�رشة  م�ضتحقات  جميع 
"، والتي ماطلت احلكومة االحتادية يف بغداد 
تلك  اىل  م�ضريا  للب�رشة،  اعطاءها  عدم  على 
والت�ضعيد  املوقف   بتاأجيج  تتوعد  القوى 
من اجل موافقة بغداد على �رشف م�ضتحقات  
االنتخابات  اجلللراء  قبل  الب�رشة  حمافظة 

الربملانية املقررة يف 12/ايار احلايل". 
جمل�س  اعلل�للضللاء   " ان  امللل�للضللدر  وا�لللضلللاف 
حمافظة الب�رشة لديهم خيارات خمتلفة تبداأ 
وتنتهي  واالعت�ضامات،  االحتجاجات  من 
باالإقليم الذي ما يزال مطروحًا كخيار ينادي 
ان  اىل  م�ضريا  حمليون،  وم�ضوؤولون  قادة  به 
مبواردها  الغنية  املحافظات  من  الب�رشة 
امل�ضاريع  توقف  عازيا   ، بخدماتها  والفقرية 
ال�ضيولة  قلة  اىل  املحافظة  يف  اال�ضتثمارية 
خم�ض�ضات  حجز  ب�ضبب  انعدامها  او  املالية 
وم�ضتحقات الب�رشة من ح�ضة "البرتودوالر". 
"االقت�ضاد  جلللنللة   ع�ضو  قلللال  جهته  مللن 
واال�ضتثمار " النيابية ، اأن  "ما مت ر�ضده من 
هو  البرتودوالر  مبو�ضوع  املحافظات  ح�ضة 
اىل  املبلغ  الرتاجع عن هذا  لكن  مت  5 دوالر 
االحتادية  املوازنات  يف  خا�ضة  واحد  دوالر 
ب�ضكل  املحافظات  ن�ضب  من  لتقليل  االخللرية 
اىل  يللعللود  وال�ضبب  ا�ضتحقاقها  مللن  كبري 
الع�رشة املادية و التق�ضف التي تنتهجها اغلب 

حمافظات البالد".
عبدال�ضاحب  عبدالكرمي  اللجنة   ع�ضو  وقال 
"احلكومة  اأن    "» لللل»اجلللورنللال  الللنللقلليللب  
املللركللزيللة غللري قلللادرة علللللى  تللوفللري معظم 
يتعلق  مللا  خا�ضة  املحافظات  م�ضتحقات 
اما   ،" ال�ضنة  لهذه  الللبللرتودوالر  مبو�ضوع 
وامل�ضدرة  املنتجة  للمحافظات  بالن�ضبة 

للنفط فقد مت ا�ضتهالك هذا االمر يف املوازنة 
لها  �ضندات مقابل ما تبقى  ا�ضدار  من خالل 
العام  الدين  �ضمن  يثبت  حتى  مديونية  من 
ال�ضنوات  يف  ت�ضديدها  وعليها  للحكومة 
الو�ضع  القادمة يف حال ح�ضول حتلحل يف 

االقت�ضادي للبلد".
الب�رشة  حمافظة  عن  النائب  ا�ضار  وبللدوره 
املالية  امل�ضتحقات  العبادي، عن حجم  زاهر 
احلكومة  ذمة  يف  الب�رشة  ملحافظة  ال�ضابقة 
االحتللاديللة  احلللكللومللة  مطالبا  االحتلللاديلللة، 
م�ضتحقات  �رشف  يف  بتعهداتها  بااللتزام 

الب�رشة.
وقال العبادي لل»اجلورنال «، ان "امل�ضتحقات 

املالية ملحافظة الب�رشة و التي بذمة احلكومة 
االحتادية بلغت 14 تريليون دينار"، الفتا اىل 
ان املحافظة مل ت�ضتلم من م�ضتحقاتها املالية 
  % الللل10  مايقرب  املوازنة  تخ�ضي�ضات  من 

عدا م�ضتحقات البرتودوالر ". 
وا�ضاف ان "الكثري من املقاولني مل ي�ضتلموا 
ذمة  يف  املللرتاكللمللة  املللاللليللة  م�ضتحقاتهم 
امل�ضاريع  مللن  الكثري  اوقللف  ممللا  احلكومة 
، حتى  اال�ضرتاتيجية واخلدمية يف املحافظة 
التي فيها ن�ضب اجناز عالية مايقرب من %85  

."
بدوره او�ضح اخلبري االقت�ضادي  عبد الرحمن 
امل�ضهداين ، اأن  م�رشوع البرتودوالر قدم موارد 

مالية �ضخمة للمحافظات املنتجة للنفط  واإن  
مللوارد  متتلك  املحافظات  مللن  عللدد  هللنللاك 
اخرى غري النفط و�ضملها م�رشوع البرتودوالر 
�ضمل  بل  النفط  انتاج  على  ينح�رش  مل  كونه 
باال�ضافة  احلدودية،  واملنافذ  النفط  ت�ضفية 
الدينية  الزيارات  ت�ضهد  التي  املحافظات  اىل 

ومنها يف كربالء والنجف والكاظمية .
واأ�ضاف  امل�ضهداين لل"اجلورنال "، اأن " هناك 
ووجللود  املخ�ض�ضة  املللوازنللات  يف  م�ضكلة 
والللللوزارات  املحافظات  ادارة  بللني  تللداخللل 

املعنية ، ا�ضافة اىل وجود �ضبهات ف�ضاد  ". 
اعطى  الللبللرتودوالر  "م�رشوع  اأن  اىل  ولفت 
امل�ضاريع  تنفيذ  يف  مللرونللة  للمحافظات 

التحتية  بالبنية  املتعلقة  اللل�للرشوريللة 
للمحافظات".

وي�ضار اىل ان حكومة الب�رشة املحلية  هددت 
قد  اإجللللراءات  باتخاذ  االحتللاديللة  احلكومة 
اإىل اخلليج  النفط  اإمدادات  اإىل حّد قطع  ت�ضل 
العربي، يف حال عدم تعاونها مع املحافظة 
وفق  النفطية  املالية  ح�ضتها  وت�ضليمها 

قانون البرتودوالر
عبد  “اأحمد  املحافظة  جمل�س  ع�ضو  وقللال 
على  حت�ضل  مل  الللبلل�للرشة  اإن  احل�ضني”،  
حقوقها، على رغم مطالبات ر�ضمية متوا�ضلة 
حت�ضيل  بغية  بغداد  اإىل  مبعوثني  واإر�ضالها 

حقوقنا ولكن من دون جدوى ".

الجورنال – فادية حكمت  

    توقع عقد تطوير حقول حمولة ست بواخر ضخمة في ميناء ام قصر 
كركوك مع شركة Bp العالمية

 يفتتح فرعًا جديدًا له في 
بغداد لتقديم التسهيالت 

تعلن موعد اطالق تنفيذ خطة 
التنمية الوطنية 2022-2018

بغداد – اجلورنال اعلنت ال�رشكة العامة للموانئ العراقية،  ام�س ال�ضبت، عن ا�ضتقبال 
املالحة  عمليات  مع  والتعاون  بالتن�ضيق  خمتلفة  بحموالت  جتارية  بواخر  �ضت 
العبيدي، يف  ال�رشكة عزيز  ام ق�رش. وقال مدير عام  البحرية يف ميناء  والكوادر 
بيان ،ان "ميناء اأم ق�رش اجلنوبي ا�ضتقبل الباخرة )SEA PLUTO( بحمولة 
 30 بحمولة   )OCEAN FLOWER( والباخرة  احلنطة،  من  طن  األف   50
األف طن من الرز". وا�ضاف  العبيدي ان "ميناء ام ق�رش ال�ضمايل ا�ضتقبل الباخرة 
)MSC FEDRICA( وحتمل 1103 حاوية، والباخرة )ARNICA( حتمل 
156 حاوية، ا�ضافة اىل الباخرة )NORDERNEY( حتمل 56 طن انابيب، 

والباخرة )BERMUDA( حتمل 240 حاوية”.

 Bp �رشكة  مع  التوقيع  ال�ضبت   ام�س   ، النفط  وزارة  :اعلنت  اجلورنال   - بغداد 
العاملية على عقد تطوير حقول حمافظة كركوك . وقال املتحدث باإ�ضم الوزارة 
عا�ضم جهاد يف بيان  ، ان وزير النفط جبار علي اللعيبي ح�رش حفل توقيع عقد 
العاملية".  وا�ضاف   Bp ال�ضمال و�رشكة  تطوير حقول كركوك بني �رشكة نفط 
جهاد ان "الهدف من هذا العقد هو تطوير حقول حمافظة كركوك وو�ضع اخلطط 
الالزمة لزيادة االنتاج منها، وان �رشكة Bp �ضتقوم باإجراء امل�ضوحات الفنية 
واالآبار  واملن�ضاءات  واالآبار  للحقول  �ضامل  وعلمي  فني  تقييم  و  واجليولوجية 
الفنية  امل�ضاكل  الالزمة ملعاجلة  النفطية وذلك بهدف و�ضع احللول  واالنابيب 

والعمل على تطوير وزيادة االنتاج واال�ضتثمار االمثل للغاز امل�ضاحب".

منطقة  له يف  فرع  افتتاح  الرافدين عن  اأعلن م�رشف  بغداد:    - اجلورنال     
احل�ضينية �ضمال بغداد لتقدمي اخلدمات امل�رشفية للمواطنني . 

خولة  امل�رشف  عام  "مدير  ان   ، بيان   يف  للم�رشف  االإعالمي  املكتب  وقال 
طالب جبار افتتحت فرع جديد للم�رشف يف منطقة احل�ضينية والذي �ضي�ضهم 
اعباء  على  و�ضيخفف  للق�ضاء  االقت�ضادية  احلركة  اإنعا�س  يف  "كبري"  ب�ضكل 
�ضين�ضط  امل�رشف  اأن  عن  ف�ضال  رواتبهم  ت�ضلم  يف  واملتقاعدين  املوظفني 

التعامالت امل�رشفية للمواطنني ويقدم "اأف�ضل" اخلدمات املالية لهم .
وك�ضف البيان عن وجود خطة للم�رشف الفتتاح عدد من الفروع خالل االأيام 

املقبلة. 

احلكومة  اأن  جوهان،  حماد  ماهر  التخطيط،  وزير  وكيل  اأعلن  اجلورنال     – بغداد   
�ضتطلق خطة التنمية الوطنية 2018-2022 االأربعاء املقبل. وقال جوهان يف كلمته 
يف الندوة التي اقامها معهد التقدم لل�ضيا�ضات االإمنائية ، اإن "االأربعاء املقبل �ضنطلق 
مبينا  العبادي"،  حيدر  الوزراء  رئي�س  برعاية   2022-2018 الوطنية  التنمية  خطة 
"اخلطة �ضتت�ضمن عدة مراحل لتح�ضني بيئة االعمال وحتقيق التنمية االقت�ضادية  اأن 
واال�ضتدامة البيئية وتطوير القطاع اخلا�س وغريها". واأ�ضاف اأن "اخلطة تت�ضمن اأي�ضا 
الرتكيز على تطوير الرتبية والتعليم وال�ضحة واملراأة وال�ضباب والتنمية االجتماعية"، 
مو�ضحا اأن "القطاع اخلا�س ميثل االن 37% من الناجت املحلي االإجمايل ونتنظر اأن 

يكون �رشيكا يف قطاعي اخلدمات واالنتاجي من خالل خطة التنمية الوطن ". 

الرافدينافراغ التخطيطالنفط

بيانات

تباطؤ نمو قطاع الخدمات في المانيا الى ادنى مستوى 
قطر تتدخل إلنقاذ بيع متعثر لحصة في روسنفت إلى 

الصين

حفارات النفط االميركية ترتفع لالسبوع الخامس على التوالي 

  اأظهر م�ضح ن�رش ،ام�س ال�ضبت، اأن قطاع اخلدمات يف 
اأملانيا منا باأبطاأ وترية يف 19 �ضهرا يف ني�ضان، مما 
ي�ضري اإىل اأن اأكرب اقت�ضاد يف اأوروبا بداأ الربع الثاين 

على اأ�ض�س اأ�ضعف . 
النهائية  "القراءة  ان  لل"رويرتز"،  ا�ضتطالع  وا�ضار 
ماركت   موؤ�ض�ضة  ت�ضدره  الللذي  اخلللدمللات  ملللوؤ�للرش 
تراجعت اإىل 53.0 نقطة من 53.9 يف مار�س اآذار، 
يف انخفا�س كبري من القراءة االأولية البالغة 54.1   

جميع  عن  اأي�ضا  منخف�ضة  النهائية  القراءة  وجاءت 
التوقعات ". 

وا�ضاف اال�ضتطالع  ان "هذا الرتاجعت نتج عن  ثقة 
من  التوايل  على  الثاين  لل�ضهر  القطاع  يف  ال�رشكات 
�ضباط،  يف  امل�ضجل  �ضنوات  �ضبع  يف  م�ضتوى  اأعلى 
النمو يف اخلدمات غطى على زيادة طفيفة  و�ضعف 

يف انتاج قطاع ال�ضناعات التحويلية ". 
وتابع ان  " القراءة النهائية ملوؤ�رش ماركت املجمع 
ملديري امل�ضرتيات، الذي ير�ضد الن�ضاط يف قطاعي 
من  اأكللر  معا  ي�ضكالن  اللذين  واخلدمات  الت�ضنيع 

م�ضتوى  اأدنى  وهو   54.6 اإىل  هبط  االقت�ضاد،  ثلثي 
يف 19 �ضهرا من 55.1 يف  اآذار ". 

واظهرت بيانات ر�ضمية يف وقت �ضابق  اأن اقت�ضاد 
العام  خللالل  املللائللة  يف   2.2 بن�ضبة  منللا  اأملللانلليللا 
2016. وهو  1.9 يف املائة خالل  املا�ضي، مقابل 

اأكرب معدل منو منذ عام 2011  . 
ويعود الف�ضل يف هذا النمو بدرجة كبرية اإىل الدعم 
الذي تلقاه اإنفاق امل�ضتهلكني من تكاليف االقرتا�س 
ال�ضديدة االنخفا�س وامل�ضتويات القيا�ضية للتوظيف 

وزيادة االأجور. 
 ت�ضتحوذ قطر على ح�ضة يف رو�ضنفت تبلغ 19 باملئة تقريبا، 
�ضفقتها  من  العمالقة  الرو�ضية  النفط  �رشكة  بذلك  لتنقذ 
   . ال�ضينية  �ضي.اإي.اإف.�ضي  اإىل  كبرية  ح�ضة  لبيع  املتعرة 
تواجه  والدوحة يف وقت  الروابط بني مو�ضكو  االتفاق  ويعزز 
دول  ثالث  بينها  من  عربية  دول  اأربع  من  مقاطعة  قطر  فيه 
خليجية جماورة .  وا�ضرتى �ضندوق الروة ال�ضيادية القطري، 
19.5 باملئة يف رو�ضنفت  البداية  جهاز قطر لال�ضتثمار، يف 
مع �رشكة جلينكور ال�ضوي�رشية العمالقة للتجارة مقابل 10.2 
اجلزئية  اخل�ضخ�ضة  اأثناء  دوالر(  مليار   12.2( يورو  مليار 
اتفق  املا�ضي،  العام  يف  لكن    .  2016 يف  الرو�ضية  لل�رشكة 
يف  باملئة   14.16 قدرها  ح�ضة  بيع  على  الكون�ضورتيوم 
بقيمة  اتفاق  اإنرجي يف  ت�ضاينا  �ضي.اإي.اإف.�ضي  اإىل  رو�ضنفت 
9.1 مليار دوالر ُينظر اإليه على اأنه مهم للم�ضاعدة يف تو�ضيع 
م�ضتهلك  واأكللرب  ُم�ضدر  اأكرب  وال�ضني،  رو�ضيا  بني  العالقات 
.  وواجه االتفاق م�ضاكل بعد  العامل على الرتتيب  للطاقة يف 
اأن خ�ضع يه جيان مينغ موؤ�ض�س ورئي�س جمل�س اإدارة �ضي.اإي.
اإف.�ضي لتحقيق من جانب ال�ضلطات ال�ضينية ب�ضاأن ما ي�ضتبه 
اآذار  يف    رويللرتز  اأوردتلله  ما  وفق  اقت�ضادية  جرائم  باأنها 
كان  الذي  الكون�ضورتيوم  اإن  اجلمعة  يوم  جلينكور  وقالت    .
وجلينكور  قطر  اأن  م�ضيفة  حله،  جرى  رو�ضنفت  ح�ضة  يبيع 
�ضتتملكان االآن احل�ض�س ب�ضكل مبا�رش  و�ضي�ضيطر جهاز قطر 

 18.93 ن�ضبتها  املال  راأ�س  اأ�ضهم  يف  ح�ضة  على  لال�ضتثمار 
ومل  باملئة    0.57 نحو  على  جلينكور  و�ضت�ضتحوذ  باملئة 
تعلق �ضي.اإي.اإف.�ضي ال�ضينية علنا على اإعالن ف�ضل ال�ضفقة. 
ومل ترد ال�رشكة على طلبات من رويرتز للتعليق. ومل يرد مقر 
ال�رشكة يف �ضنغهاي على ات�ضاالت رويرتز يوم ال�ضبت  وقال 
اأب�ضرتمي  برو�ضيا  االأبحاث  حمللي  كبري  بورميل،  كري�ضتيان 
�ضي.اإي.اإف.�ضي  �رشاء  ”انتهى  لال�ضت�ضارات  ماكنزي  وود  يف 
اإىل  الرو�ضي  فاملحور  بالتعر.  رو�ضنفت  يف  حل�ضة  ال�ضينية 
ال�رشق يبدو االآن اأقرب اإىل حمور اإىل ال�رشق االأو�ضط مع قدوم 

قطر لالإنقاذ 

حفارات  االأمريكية  الطاقة  �رشكات  اأ�ضافت 
نفطية لالأ�ضبوع اخلام�س على التوايل يف الوقت 
الذي مت�ضي فيه قدما يف خطط لزيادة االإنفاق 
اأ�ضعار  ارتفاع  مع  العام  هذا  احلفر  اأن�ضطة  على 
اخلام، وهو ما يعزز اأرباحها ويدفع اإنتاج النفط 
قيا�ضية  م�ضتويات  اإىل  املتحدة  الللواليللات  يف 

مرتفعة . 
يف  الطاقة  خلدمات  هيوز  بيكر  �رشكة  وقالت 
تقريرها االأ�ضبوعي الذي يحظى مبتابعة وثيقة، 
اإن �رشكات احلفر اأ�ضافت ت�ضعة حفارات نفطية 
اأيار، لي�ضل  يف االأ�ضبوع املنتهي يف الرابع من 
اأعلى  وهللو  حفارا   834 اإىل  االإجللمللايل  العدد 

م�ضتوى منذ اآذار 2015.
اأمريكا، وهو موؤ�رش  واإجمايل عدد احلفارات يف 

اأويل لالإنتاج م�ضتقبال، مرتفع كثريا عن م�ضتواه 
ن�ضطة  حللفللارات   703 بلغ  عندما  عللام  قبل 
بالتوازي  االإنتاج  الطاقة  �رشكات  تزيد  بينما 
يف  العاملي،  االإنتاج  خلف�س  اأوبك  م�ضاعي  مع 

م�ضعى لال�ضتفادة من ارتفاع االأ�ضعار.
االأمريكي  للخام  االآجلة  العقود  تداول  ويجرى 
قرب 70 دوالرا للربميل هذا االأ�ضبوع، وهو اأعلى 

م�ضتوى منذ ت�رشين الثاين 2014.
�ضجلته  الللذي  املتو�ضط  عن  بكثري  ذلك  ويزيد   
البالغ   2017 عللام  يف  للخام  االآجلة  العقود 
يف  �ضجلته  الللذي  واملتو�ضط  دوالر   50.85

43.47 دوالر. 2016 البالغ 
اإن  االأمريكية   الطاقة  معلومات  اإدارة  وقالت 
اإىل  قفز  املتحدة  الللواليللات  يف  النفط  اإنللتللاج 
م�ضتوى قيا�ضي مرتفع بلغ 10.3 مليون برميل 

يوميا يف �ضباط.
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ارتفعت اأ�ضعار الذهب قليال  ام�س ال�ضبت، يف ختام جل�ضة 
متقلبللة، رغللم �ضعللود الللدوالر بعللد بيانللات اأ�ضعف من 
املتوقللع للوظائللف يف اأمريللكا لكنها ما زالللت قوية مبا 
يكفللي لدعم احلجج املوؤيدة ملزيد من الزيادات يف اأ�ضعار 

الفائدة.
وزاد �ضعللر الذهب يف التعامللالت الفورية 0.2 باملئة اإىل 
1314.56 دوالر لالأوقيللة )االأون�ضللة( يف اأواخر جل�ضة 
التللداول يف ال�ضللوق االأمريكي، متجها نحللو ت�ضجيل ثالث 

خ�ضارة اأ�ضبوعية على التوايل
وارتفعللت العقود االأمريكية للذهللب ت�ضليم يونيو حزيران 
0.2 باملئللة اأي�ضا لتبلغ عند الت�ضوية 1314.70 دوالر 

لالأوقية
وتنهللي اأ�ضعار الذهب للبيللع الفوري االأ�ضبللوع منخف�ضة 

0.6 باملئة  .

هبطللت اللرية الرتكية مبللا ي�ضللل اإىل 1.5 باملئة 
اإىل م�ضتللوى قيا�ضي منخف�س جديد مقابل الدوالر 
، ام�للس ال�ضبللت، مت�رشرة مللن ا�ضتمللرار املخاوف 
ب�ضاأن قدرة البنك املركزي على كبح الت�ضخم ومع 
حتقيللق العملة االأمريكيللة مكا�ضب اأمللام العمالت 

الرئي�ضية . 
  واأظهللرت بيانللات  اأن الت�ضخللم يف تركيللا قفللز 
متاأثللرا  ني�ضللان  يف  تقريبللا  املئللة  يف   11 اإىل 
بهبللوط اللللرية مقابللل الللدوالر. والعملللة الرتكية 
االآن منخف�ضللة باأكر من 11 باملئللة اأمام العملة 

االأمريكية مقارنة مع م�ضتواها يف بداية العام . 

�ضجلت BMW االأملانية تراجعا بلغ %3 يف 
احلايل  العام  من  االأول  للربع  الت�ضغيل  اأربللاح 
حيث اأثقلت عوامل غري مواتية يف �ضعر ال�رشف 
ال�ضيارات  �ضانع  حتقيق  رغم  االأربللاح  كاهل 
ال�ضيارات  ن�ضاط  يف  اأعلى  ومبيعات  هوام�س 

الفاخرة.
وقالت ال�رشكة اإن اأرباح املجموعة قبل الفائدة 
يللورو  مليار   2.73 اإىل  تراجعت  واللل�للرشائللب 
)3.27 مليار دوالر( من 2.82 مليار يورو يف 

الفرتة املناظرة قبل عام . 
اأرباح قبل  BMW هدفها حتقيق  واأكدت  هذا 
املا�ضي  العام  م�ضتوى  عن  تقل  ال  ال�رشائب 
وع�رشة  ثمانية  بني  ت�ضغيل  اأربلللاح  وهام�س 
هام�ضه  بلغ  الذي  ال�ضيارات  ن�ضاط  يف  باملئة 
يف الربع االأول %9.7 ارتفاعا من %9.4 قبل 

�ضنة.


