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تمدد مهلة تقديم العطاءات في
مشروع مصفاة الكوت

بغداد – اجلورنال اعلنت وزارة النفط ،الثالثاء ،انها مددت تقدمي العطاءات يف م�رشوع
م�صفاة الكوت بطاقة  100الف برميل يوميا .وقالت الوزارة يف بيان لها  ،انها "مددت
تقدمي العطاءات يف م�رشوع م�صفاة الكوت بطاقة  100الف برميل يوميا اىل الرابع
من �شهر ت�رشين االول املقبل" .وا�ضافت الوزارة ان "تنفيذ امل�صفى �سيكون با�سلوب
الت�شييد والت�شغيل ونقل امللكية وفق قانون اال�ستثمار يف امل�صايف رقم  64ل�سنة 2007
وتعديالته" ,مبينا ان "منتجات امل�صفى يجب ان تكون �صديقة للبيئة ووفق املوا�صفات
العاملية" .وا�شارت اىل ان "امل�ستثمر �سيكون م�شمول باالعفاءات ال�رضيبية وان ن�سبة
اخل�صم على �سعر النفط اخلام مطروح على الباخرة تبلغ  %8على ان التقل على  5دوالر
والتزيد عن  10دوالر عن ال�سعر العاملي".

الرافدين

يطلق الدافعة التاسعة عشر من
سلف المتقاعدين

بغداد – اجلورنال �أعلن م�رصف الرافدين ،الثالثاء� ،رصف الدفعة التا�سعة ع�رش من
�سلف املتقاعدين املدنيني والع�سكريني البالغة ثالثة ماليني دينار.
وقال املكتب االعالمي للم�رصف يف بيان ،انه "مت �رصف الدفعة التا�سعة ع�رش من
�سلفة املتقاعدين املدنيني البالغة ثالثة ماليني دينار لنحو  3161متقاعد".
و�أ�ضاف البيان انه "مت �رصف الدفعة اخلام�سة ع�رش من �سلف املتقاعدين الع�سكريني
لنحو  1916متقاعد".
وا�شار اىل �أن "�رصف تلك ال�سلفة مت عن طريق �إبالغ املتقاعد عرب �إر�ساله ر�سالة
ن�صية تخطره مبنحه ال�سلفة وذلك بعد �أن ا�ستكمل كافة الإجراءات القانونية ملنحه
�إياها و�رصفها عن طريق �أدوات الدفع االلكرتوين".

الكهرباء

تعيد عددًا من خطوط الطاقة
وتدخل محطات جديدة للخدمة

بغداد – اجلورنال اعلنت خلية االع�لام احلكومي ،الثالثاء ،اع��ادة ع��دداً من
خطوط الطاقة وادخال حمطات جديدة للخدمة ،م�شرية اىل ان قطع خط الطاقة
من ايران افقد املنظومة  1000ميغا واط .وقالت اخللية يف بيان لها � ،إن "وزارة
الكهرباء متكنت من ادخال حمطة ب�سماية اال�ستثمارية بطاقة  250ميغا واط
والتي دخلت قبل يومني للعمل لت�ضاف طاقة جديدة للمنظومة الكهربائية"،
مبينا ان "اجلهود م�ستمرة لإدخال وحدات توليدية اخرى خالل االيام املقبلة
بعد موافقة وزارة النفط على زيادة كمية الوقود املجهزة للمحطات التوليدية".
وا�ضافت اخللية ان "املالكات الفنية ملديريات توزيع الكهرباء يف املحافظات
الو�سطى واجلنوبية متكنت من اجناز اعمال �صيانة ويف �أوقات قيا�سية.

لجنة

وزارية تضع سياسة عامة
الستيراد السيارات

بغداد – اجلورنال  :قررت جلنة ال�ش�ؤون االقت�صادية الوزارية برئا�سة وزير
التخطيط الدكتور �سلمان اجلميلي خالل جل�ستها ال( )١٨التي عقدتها الثالثاء،
القيام باعداد درا�سة تف�صيلية تتناول ملف ا�سترياد ال�سيارات واملركبات يف
العراق بغية تنظيم العملية وفقا للمتطلبات احلياتية  .وقالت وزارة التخطيط
يف بيان ،ان "اللجنة ناق�شت بنحو م�ستفي�ض القوانني والتعليمات واالجراءات
وواقع البنى التحتية املتعلقة با�سترياد ال�سيارات  ،واو�صت اجلهات املخت�صة
باعداد درا�سة تف�صيلية تت�ضمن و�ضع �سيا�سة ا�ستريادية عالية امل�ستوى
لل�سيارات تتالئم مع البيئة العراقية والبنى التحتية واجلوانب االخرى ذات ال�صلة
" ،م�شددا على �رضورة التق ّيد التام بتلك ال�سيا�سة والعمل على ت�شجيع.

النفايات  ..ثروة مهدورة وطرق االستثمار تشغل العاطلين

بيانات

0.1

بغداد – فادية حكمت

ن��زل الذه��ب يف التعام�لات الفوري��ة  0.1باملئ��ة �إىل
 1256.79دوالر للأوقي��ة (الأون�ص��ة) بع��د �أن الم���س
�أعل��ى م�ست��وى من��ذ  26حزيران عن��د  1265.87دوالر
يف اجلل�س��ة ال�سابق��ة .وهبط الذهب يف العق��ود الأمريكية
الآجلة  0.2باملئة ايل  1257.40دوالر للأوقية.
وق��ال جون �شارما االقت�صادي ببنك ا�سرتاليا الوطني �إن
الدوالر كان املحرك الرئي�سي.
وارتف��ع م�ؤ�رش الدوالر ،الذي يقي�س ق��وة العملة �أمام �سلة
م��ن �س��ت عم�لات رئي�سي��ة 0.04 ،باملئ��ة �إيل 94.114
بعدما نزل لأقل م�ستوى منذ منت�صف حزيران.
وارتفع��ت الف�ضة  0.1باملئ��ة يف املعامالت الفورية �إىل
 16.08دوالر للأوقية.
وهبط البالت�ين  0.3باملئة ايل  844.50دوالر للأوقية
ونزل البالديوم � 0.9إىل  951.95دوالر.

0.2

ك�شف��ت بيان��ات اجله��از املرك��زي للتعبئ��ة العام��ة
والإح�ص��اء مب�رص الثالثاء عن �صع��ود الت�ضخم ال�سنوي
لأ�سعار امل�ستهلكني باملدن للمرة الأوىل يف ع�رشة �أ�شهر.
وج��اءت قفزة الت�ضخم بعدما رفع��ت احلكومة يف يونيو
حزي��ران �أ�سع��ار الوقود مب��ا ي�ص��ل �إىل  66.6باملئة يف
�إط��ار خطط لتقلي���ص الدعم .وقفز الت�ضخ��م ال�سنوي يف
امل��دن �إىل  14.4باملئ��ة يف حزيران م��ن  11.4باملئة
يف ماي��و وعلى �أ�سا�س �شهري قفزت وترية ت�ضخم �أ�سعار
امل�ستهلكني �إىل  3.5باملئة يف حزيران مقارنة مع 0.2
باملئ��ة يف �أي��ار .وق��ال حممد �أب��و با�شا م��ن املجموعة
املالي��ة هريمي���س ”الأرق��ام ج��اءت وفق��ا لتوقعاتن��ا
متام��ا� ...سن�شه��د تباط���ؤا يف الأرق��ام بداي��ة م��ن ال�شهر
املقب��ل ...نتح��دث ع��ن متو�س��ط  13باملئة حت��ى نهاية
العام وبنح��و � 0.5إىل واحد باملئة على �أ�سا�س �شهري“.
كان �آخ��ر �صعود ملعدل الت�ضخ��م ال�سنوي يف مدن م�رص
يف مت��وز  2017عندم��ا قف��ز �إىل  33باملئ��ة و�س��ط
�إ�صالحات اقت�صادية م�ؤملة.

0.4

ت�سارع��ت وترية من��و االقت�صاد الربيط��اين قليال يف
ماي��و �أي��ار بعدم��ا تباط���أ يف بداي��ة الع��ام اجلاري
بح�س��ب الأرقام الر�سمية التي ق��د تعطي بنك �إجنلرتا
املركزي ثقة �أكرب لرفع �أ�سعار الفائدة.
و�أظه��رت ق��راءة �شهرية للناجت املحل��ي الإجمايل �أن
خام���س �أك�بر اقت�صاد يف العامل من��ا  0.3باملئة يف
مايو �أيار مقارنة مع �أبريل ني�سان.
والرق��م �أعلى من م�ستوى ني�س��ان البالغ  0.2باملئة
ويتفق مع توقعات االقت�صاديني يف ا�ستطالع �أجرته
رويرتز.

�صنف خمت�صون حمافظة ب��غ��داد الأوىل برتاكم
ال��ن��ف��اي��ات ل��ع��دم وج���ود ر�ؤى وا���ض��ح��ة م��ن قبل
�أمانة العا�صمة واحلكومة املحلية ،يف تدويرها
ورفعها،فيما ذه��ب خمت�صون اخ���رون اىل االن
املحافظات االخرى تفرز يوميا مبجموعها مايقارب
 150الف طن من النفايات ولو ا�ستثمر ب�شكل امثل
لق�ضى على ن�سبة كبرية من البطالة.
النفايات حتد من البطالة
يقول املحلل االقت�صادي �سامل البياتي ان "ما
موجود يف العا�صمة بغداد ،من اكوام النفايات يكفي
لت�شغيل ايدي عاملة كثرية ويحد من م�س�ألة البطالة
التي تكرث يوما بعد يوم  ،وبدال من اال�ستفادة من
هذه النفايات ف�أنها تدفع اىل اماكن هي باال�صل
غري خم�ص�صة مما ي�ؤدي اىل عوامل بيئية ومر�ضية
خطرية ت�صيب املتواجدين بالقرب منها".
وي�ضيف البياتي يف حديث ل��ـ «اجل���ورن���ال» ،ان
"النفايات التي توجد يف احياء معينة من بغداد ال
�سيما التجارية منها ،تكون نفايات االلكرتونية ومن
ال�سهولة اعادة ت�صليحها ،اال ان وفرة املواد وال�سلع
يف بغداد ال�سيما امل�ستوردة من دول ذات منا�شىء
لي�ست عاملية معروفة ،جعلت من يرمي النفايات ال
يعري اهمية اىل ما �ست�ؤول به االمور بعد رميها".
وي�ؤكد على "�رضورة ان ت�ستقدم اجلهات املخت�صة
ال�رشكات التي تتبنى ت�رصيف النفايات كونها
�ستكون الو�سيلة ال��ت��ي م��ن خاللها �سيتم �سحب
اكرب عدد من العاطلني عن العمل من خالل زجهم
بال�رشكات والدوائر التي �ستنفذ تلك امل�شاريع".
ويتابع ان "اعداد العاطلني عن العمل يف البالد
تتجاوز احل���دود ،والميكن ال�سكوت عنها ،ب�سبب
عدم وجود خطط تعدها اجلهات ذات العالقة لت�سد
وتوفر ،احلاجة الكافية جلميع ال�شباب الذي يحملون
ارقى ال�شهادات العلمية ومبختلف االخت�صا�صات،
الفتا اىل ان هناك جتارب عاملية ميكن اال�ستفادة
منها كتجربة �ستوكهومل التي ا�صبحت ت�ستورد
كميات كبرية من النفايات لغر�ض اال�ستفادة منها،
وت�صنعيها بح�سب االليات وارقام قيا�سية تو�ضع من
قبل مهند�سني ومتخ�ص�صني" .وبدوره ي�شري املحلل
االقت�صادي علي الفكيكي اىل ان "التقارير االخرية
الدولية التي �صدرت يف الآون��ة الأخ�يرة بينت ان
العراق احتل املرتبة الأوىل يف التلوث البيئي و
ان��ع��دام النظافة ،الفتا اىل ان اجلهات امل�سو�ؤلة
ت�ؤكد االزم��ة املالية وقلة التخ�صي�صات املالية
اثرت على عمل الدوائر اخلدمية ورفع النفايات يف
العا�صمة" .وي�ضيف يف حديث لـ«اجلورنال» ،ان "
هناك م�شاريع كثرية لتدوير النفايات يف العا�صمة
بغداد ،مبين ًا ان االمانة ك�شفت عن م�رشوعي التاجي
وب��وب ال�شام ،لكب�س النفايات وت�صديرها والتي
واجهت م�شاكل ومعوقات عديدة يف بداية طرح
هذين امل�رشوعني ب�سبب النزاعات الع�شائرية يف

تلك املناطق ،ثم مت حتديدها وتنفيذها �سواء من
ناحية املوقع وبناء الهيكل و�شكل املعامل وذلك
بالتعاون مع �رشكات تركية ،م�شريا اىل ان ق�رص
القوانني املنظمة ملثل تلك العقود حال دون تنفيذ
ها " .وي�ؤكد ان " كل حمافظة تفرز يومي ًا � 10آالف
طن من النفايات ،وجمموع ما ت�سجله مديريات
البلدية لـ  15حمافظة ي�صل �إىل � 150ألف طن يومي ًا
والتي يتم نقلها من املدن �إىل مواقع الطمر ال�صحي".
االزمة املالية اوقفت م�شاريع تدوير النفايات ك�شفت
امانة العا�صمة � ،أن "بغداد تنتج لوحدها حوايل من
� 8 - 7آالف طن من االزبال يوميا ،و�أن عملية �إدارة
هذه النفايات من رفعها ونقلها وتدويرها �أو طمرها،
مهم ٌة حيوية يومية تتحملها الأمانة والدوائر البلدية،
�إذ تتوىل مديريات الأمانة البالغ عددها  14مديرية،
و�أق�سامها البلدية رفع النفايات واالزبال و�إي�صالها
اىل ت�سع حمطات حتويلية عن طريق مئات ال�سيارات
املتخ�ص�صة �أو "الكاب�سات" .ويعرتف املتحدث با�سم

استقرار إيجابي ألسعار النفط الخام
الجورنال – وكاالت

تذبذبت العقود الآجلة لأ�سعار النفط اخلام يف نطاق
�ضيق مائل نحو االرتفاع خالل اجلل�سة الآ�سيوية،
الثالثاء ،متغا�ضية بذلك عن ارتفاع م�ؤ�رش الدوالر
الأمريكي للجل�سة الثانية على التوايل من الأدنى
لها منذ  14حزيران املا�ضي وفق ًا للعالقة العك�سية
بينهما .وارت��ف��ع��ت ال��ع��ق��ود الآج��ل��ة للنفط اخل��ام
الأمريكي "نيمك�س" ت�سليم � 15آب املقبل 0.26%

لتتداول عند م�ستويات  74.04دوالر للربميل
مقارنة باالفتتاحية عند  73.85دوالر للربميل.
كما ارتفعت العقود الآجلة خلام برنت ت�سلم � 15آيلول
القادم  0.45%لتتداول عند  78.42دوالر للربميل
مقارنة باالفتتاحية عند  78.07دوالر للربميل،
بينما ارت��ف��ع م��ؤ��شر ال���دوالر الأم��ري��ك��ي 0.05%
ليتداول حالي ًا عند م�ستويات  94.12مو�ضح ًا
توايل ارتداده من الأدنى له يف �أربعة �أ�سابيع مقارنة
باالفتتاحية عند .94.08

ه��ذا وق��د �صدر عن االقت�صاد ال�صيني ،ث��اين �أكرب
اقت�صاد يف العامل وث��اين �أك�بر دول��ة �صناعية بعد
الواليات املتحدة ،القراءة ال�سنوية مل�ؤ�رش �أ�سعار
امل�ستهلكني والتي �أظهرت ت�سارع النمو �إىل 1.9%
متوافقة مع التوقعات مقابل  1.8%يف القراءة
ال�سنوية ل�شهر �أي��ار املا�ضي ،بالتزامن مع �أظهر
ال��ق��راءة ال�سنوية مل�ؤ�رش �أ�سعار املنتجني ت�سارع
النمو �إىل  4.7%مقابل  4.1%يف القراءة ال�سنوية
ال�سابقة ،متفوقة على التوقعات عند .4.5%

سندات تركيا تواصل االنخفاض وتكلفة التأمين على الديون تقفز
الجورنال – وكاالت

وا�صلت ال�سندات ال�سيادية الرتكية املقومة بالدوالر
انخفا�ضها مع حترك الرئي�س رجب طيب �إردوغان
لتعزيز �سلطته عرب تن�صيب �صهره وزيرا للمالية مما
يثري قلق امل�ستثمرين .وانخف�ض الإ�صدار امل�ستحق
يف  2045مبقدار � 4.3سنت �إىل � 87.2سنت وفقا
لبيانات تريد ويب ،وتراجع �إ�صدار ال�سندات الدولية
ا�ستحقاق  2038بواقع � 3.9سنت �إىل 95.87
�سنت .وارت��ف��ع متو�سط ف��ارق العائد امل�ستحق
على �سندات تركيا الدوالرية فوق �سندات اخلزانة
الأمريكية على م�ؤ�رش جيه.بي مورجان  26نقطة
�أ�سا�س.
وينتاب القلق امل�ستثمرين ج��راء غياب حممد
�شيم�شك نائب رئي�س ال��وزراء ال�سابق الذي ُينظر
�إليه كم�ؤيد القت�صاد ال�سوق عن الت�شكيل الوزاري،
وحقيقة �أن الرئي�س �إردوغان �سيتوىل تعيني حمافظ
البنك املركزي و�أع�ضاء جلنة ال�سيا�سة النقدية.

هذا وارتفعت تكلفة الت�أمني على االنك�شاف على
الدين ال�سيادي الرتكي بقوة اليوم .وقفزت عقود
مبادلة خماطر االئتمان الرتكية خلم�س �سنوات

 22نقطة �أ�سا�س باملقارنة مع �إغالق االثنني �إىل
 297نقطة �أ�سا�س وهو �أعلى م�ستوى منذ اخلمي�س
املا�ضي وفقا لبيانات �آي.ات�ش.ا�س ماركت.

�أمانة بغداد حكيم عبد الزهرة �أن "بع�ض املناطق
خ�صو�صا الع�شوائيات غري النظامية ،قد ال تغطيها
�إمكانات �أمانة بغداد الذاتية ،لذا تلجا اىل التعاقد
مع متعهدين لنقل النفايات من تلك املناطق ب�أجور
حم��ددة لكل �سيارة يجري مل�ؤها  ،ويقوم املتعهد
بت�شغيل عمال لتلك املهمة ".وا�شارت امانة بغداد اىل
"انها تخطط يف املرحلة احلالية ال�ستثمار النفايات
الوا�صلة اىل املحطات التحويلية املنت�رشة يف عدد
من مناطق العا�صمة لغر�ض اال�ستفادة منها وتقليل
ا�رضارها" .وقال مدير عام العالقات واالعالم حكيم
عبد الزهرة ان "االمانة �رشعت قبل �سنوات على بناء
حمطات حتويلية يف عدد من مناطق بغداد من اجل
جتميع وفرز النفايات ليتم بعد ذلك اي�صالها اىل
مناطق الطمر ال�صحي ب�سبب عدم اكتمال معمل تدوير
النفايات املقرر ان�شاءها يف منطقة ابو غريب".
وا�ضاف انه "يف ظل ال�ضائقة املالية �رشعت االمانة
اىل طرح ملف النفايات لال�ستثمار وذلك عرب بناء

معامل �صغرية ا�شبه بالور�ش تكون قريبة من
حمطات التحويل الثاين وحتتوي على احزمة ناقلة
وغرابيل ومغانط لتنفيذ امل�رشوع ،بهدف تقليل كمية
النفايات املرحلة اىل مواقع الطمر النهائي ،وبالتايل
تقليل ع��دد ال�شحنات وكميات الوقود امل�ستهلكة
وتقليل الكلف املطلوبة يف التخل�ص من النفايات
التي تتمخ�ض عنها زيادة املوارد املالية".
و�أكد عبد الزهرة �أن "هذا امللف �سيطرح كا�ستثمار
ووفق قانون اال�ستثمار وبالتعاون مع هيئة ا�ستثمار
بغداد" ،الفتا اىل ان "امل�رشوع يت�ضمن فوائد عدة
منها البيئية غري املنظورة التي تتحقق كتقليل
غازات االحتبا�س احل��راري وا�ستهالك املواد اخلام
وانعكا�س ذلك ايجابيا على االقت�صاد الوطني".
تراكمها يثري �سخط املواطن
يقول املواطن حممد علي ان "تراكم النفايات يف
ال�شوارع ،ي�صيب عدد كبري من املواطنني وخا�صة
االطفال ب�أمرا�ض خمتلفة” .وي�ضيف علي من �سكنة

الوحدة يف حديث لـ «اجلورنال» ،ان "على الرغم من
الرائحة الكريهة التي خلفتها النفايات ،ف�أن تراكمها
�شوه منظر املدينة وبات ي�شكل تهديدا على �صحة
املواطنني".
ام��ا املواطنة جن�لاء رحيم التي �شكت من امتالء
"احلاويات اخلا�صة بجمع النفايات بالكامل وان
النفايات يتم رميها بجنب احلاويات ،ويف بع�ض
االحياء اليوجد مكان خم�ص�ص لرميها يف املناطق
ال�سكنية  ،الفتة اىل ازدي���اد انت�شار ظاهرة رمي
النفايات يف ال�شوارع العامة واالر�صفة �أو امام
احلدائق العامة" .وت�ضيف رحيم من �سكنة منطقة
البلديات يف حديث لـ «اجلورنال»" ،توجد ظاهرة
تكد�س وتراكمها يف بع�ض املناطق ،م�شرية اىل ان
"بع�ض عمال البلدية ال يرفعون احلاويات اال مببالغ
مالية بحجة عدم وجود تخ�صي�صات �شهرية لهم من
قبل االمانة  ،م�ستدركة نحن جمبورون على دفع تلك
املبالغ حتى ال ترتاكم النفايات يف املنطقة ".

أوبك :ال يمكن تحميل المنظمة وحدها
مسؤولية مشاكل القطاع
الجورنال – متابعة

دافع رئي�س منظمة البلدان امل�صدرة للبرتول (�أوب��ك)
�سهيل امل��زروع��ي عن املنظمة يف مواجهة مطالبات
الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب يف الآون��ة الأخ�يرة
بزيادة �إنتاج النفط قائال �إنه ينبغي عدم حتميل �أوبك
امل�س�ؤولية .وذكر املزروعي "ال ميكن حتميل �أوبك وحدها
م�س�ؤولية جميع امل�شاكل التي حتدث يف قطاع النفط،
لكننا يف الوقت ذاته متجاوبون فيما يتعلق بالإجراءات
التي اتخذناها يف اجتماعنا ال�سابق يف يونيو" ،وذلك يف
�إ�شارة �إىل قرار بزيادة الإنتاج ،م�ضيف ًا "�أعتقد �أن �أوبك
ت�ؤدي ما عليها".
هذا وذكر �أن املنظمة م�ستعدة لال�ستماع �إىل كبار الدول
املنتجة للنفط مبا فيها الواليات املتحدة.
كان ترامب قد اتهم املنظمة يف الأ�سابيع القليلة املا�ضية
بدفع �أ�سعار الوقود لالرتفاع ودعاها �إىل اتخاذ مزيد من
الإجراءات ملواجهة ذلك.
وكانت قد تفقت �أوب��ك يف يونيو حزيران على زيادة
متوا�ضعة يف انتاج اخلام بدءاً من متوز بعدما �أقنعت
ال�سعودية� ،أك�ب�ر املنتجني فيها ،مناف�ستها �إي���ران
بالتعاون وذلك بعد دعوات من كبار امل�ستهلكني �إىل كبح
الزيادة يف �أ�سعار الوقود.
يف وقت ارتفعت �أ�سعار اخلام باطراد هذا العام مدعومة
بزيادة الطلب وجت��اوزت  80دوالرا للربميل يف �أيار
وذلك للمرة الأوىل منذ ثالث �سنوات ون�صف.
وقال املزروعي ،الذي ي�شغل �أي�ضا من�صب وزير الطاقة
يف الإمارات� ،إن �أع�ضاء �أوبك لديهم من الطاقة االنتاجية

ما يكفي للتعامل مع �أي تعطيالت مفاجئة يف الإمدادات
العاملية .وتابع يقول �إن املنظمة ت�سعى من �أجل التوازن
بني العر�ض والطلب وال ت�ستهدف �سعرا حمددا للخام.
وذكر �أن الإمارات وحدها متلك طاقة �إنتاجية �إ�ضافية
ترتاوح بني � 400ألف و� 600ألف برميل يوميا .وقال
�إنه ال يتوقع �أن تكون هناك حاجة للدعوة �إىل اجتماع
ا�ستثنائي لأع�ضاء �أوبك قبل اجتماعها املقرر يف كانون
الأول.

