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احتجاجات الجنوب تجبر التجار بتحويل جهة إدخال بضائعهم الى الشمال

�إرب��اك��ا  �ل��ع��ر�ق،  يف  �القت�صادية  �حل��رك��ة  تعي�ش 
عديد  �صهدتها  عنف  �أع��م��ال  ر�ف��ق��ت  مت�صاعد�، 
�أب��رزه��ا  �ملا�صية،  �الأ�صابيع  خ��ال  �ملحافظات 

حمافظة �لب�رصة.
�لقوة  يف  تر�جع  حالة  �لعر�قية،  �ل�صوق  وت�صهد 
عجلة  �أن  ووك���اء  جت��ار  ي��رى  بينما  �ل�����رص�ئ��ي��ة، 
وردة  �الحتجاجات  ب�صبب  تباطوؤ�  �صجلت  �القت�صاد 

فعل قو�ت �الأمن الإخمادها.
�قت�صادية  مطالب  بتحقيق  �ملحتجون  ويطالب 
�لطاقة  وت��وف��ر  �لف�صاد،  وحم��ارب��ة  و�جتماعية 
�حل��ر�رة  درج��ات  فيه  تتجاوز  بلد  يف  �لكهربائية، 

حاجز 42 مئوية.
يف  مرة  الأول  �لو��صع،  ب�صكلها  �الحتجاجات  وبد�أت 
�لب�رصة، بتاريخ 9 متوز �جلاري، بعد يوم  حمافظة 
قبل  �صغرة،  مظاهرة  يف  متظاهر  مقتل  من  و�حد 
�أن متتد �إىل بقية �ملحافظات �جلنوبية، ذ�ت �لكثافة 

�ل�صكانية �ل�صيعية.
قر�ر�ت،  �حلكومة،  �تخذت  �الحتجاجات،  والحتو�ء 
من  لعدد  و�أمو�ل  حكومية  وظائف  تخ�صي�ش  بينها 
حمافظات �جلنوب، ف�صااً عن خطط لتنفيذ م�صاريع 

خدمية على �ملدى �لق�صر و�ملتو�صط.
�أر�ش  على  �لتلف  �إىل  �لب�صائع  من  �لعديد  تعر�ش 
�أك��ر  وه��و  ق�����رص،  �أم  ميناء  غلق  نتيجة  �مليناء 
 13 من  بدء�  متو��صلة  �أيام  الأربعة  �لعر�ق،  مو�نئ 
من  للمئات  مفتوح  �عت�صام  نتيجة  �جل��اري،  متوز 
�لتجارية،  �حلركة  �ُصلت  �ملحافظة،  يف  �ملحتجني 
تتوىل  ر�صمية  )موؤ�ص�صة  بغد�د  جتارة  غرقة  بح�صب 
تنظيم �لق�صايا �لتجارية(. وت�صم حمافظة �لب�رصة، 
7 مو�نئ مطلة على �خلليج �لعربي، 5 منها خم�ص�صة 

لاأغر��ش �لتجارية، و�ثنان لت�صدير �لنفط �خلام.
�إن  بغد�د  جتارة  غرقة  م�صت�صار  ع�صكر  قا�صم  وقال 
بتكد�ش  ت�صبب  �ملحافظة،  يف  ق�رص  �أم  ميناء  "غلق 
حر�رة  وب�صبب  وبعدها  �الأم��ر،  بد�ية  يف  �لب�صائع 
�جلو، تعر�صت ب�صائع تقدر بنحو 100 مليون دوالر 

�إىل �لتلف، ت�صم مو�د غذ�ئية و��صتهاكية".
جتارة  غرفة  بلغ  �لتجار  "�أحد  �أن  ع�صكر،  و�أ�صاف 
�خل��ارج  من  ��صتوردها  �لتي  ب�صاعته  ب��اأن  بغد�د 
�لتاأخر  ب�صبب  للتلف  بقيمة مليوين دوالر، تعر�صت 
يف ميناء �لب�رصة، نتيجة للو�صع �الأمني و�ل�صيا�صي 

�مل�صطرب".
وتابع ع�صكر: "�لو�صع �ل�صيا�صي و�الأمني �مل�صطرب 
�أي�صا  �ل�صلبية  تاأثر�ته  ترك  و�لو�صط،  �جلنوب  يف 
لبدء  تخطط  كانت  �لتي  �الأجنبية،  �ل�رصكات  على 
�ال�صتثمار�ت يف حمافظات �جلنوب، ومنها �رصكات 

�أوكر�نية وجمرية، لكنها �أوقفت خططها حاليا".
حيدر عمر�ن، وهو �أحد �لتجار �لعر�قيني �ملت�رصرين 
�لب�رصة،  حمافظة  �صهدها  �ل��ت��ي  �الأو����ص���اع  م��ن 

و�لنتيجة غلق ميناء �أم ق�رص �أربعة �يام متو��صلة. 
"جميع  �أن  �أو�صح عمر�ن  ويف ت�رصيحات �صحفية، 

ميناء  �إىل  وو�صلت  ب�صائع  ��صتوردو�  �لذين  �لتجار 
تكبدو� خ�صائر  �الحتجاجات،  بالتز�من مع  �لب�رصة 

كبرة".
تاأخرية  غر�مات  لدفع  م�صطر  "�جلميع  و�أ�صاف: 
ل�رصكات �ل�صحن �الأجنبية، وغر�مات مليناء �لب�رصة، 

ب�صبب بقاء �لب�صائع على �أر�ش �مليناء".
�حلركة  على  �أي�صا  �أث���رت  "�الحتجاجات  وز�د: 
�لتجارية يف �ل�صوق، خ�صو�صا يف �ملحافظات �لتي 
متوقفة،  �صبه  �لتجارية  فاحلركة  تظاهر�ت،  �صهدت 
�لنا�ش من تفاقم �الأحد�ث"، م�صيفا  ب�صبب خماوف 
�لتي  باخل�صائر  عاقة  لها  لي�ش  حكومية  جهة  �أي 
ولفت  عمر�ن،  يقول  �لعر�قي"،  �لتجار  لها  تعر�ش 
�مل�صتقرة،  و�ل�صيا�صية غر  �الأمنية  "�الأحد�ث  �أن  �إىل 

تنعك�ش ب�صكل �رصيع على حركة �ل�صوق".

�لعر�قيني،  �لتجار  بع�ش  يجده  �الأن�صب  �حلل  ورمبا 
هو حتويل وجهة �إدخال �لب�صائع من مو�نئ �لب�رصة 
جنوبي �لباد، �إىل �ملعابر �حلدودية يف �إقليم �صمايل 

�لباد، عر مو�نئ تركيا.
قال  �لعر�قيني،  �لتجار  �أح��د  ك��ام��ل،  �حل�صن  عبد 
�لتجار  من  �ملئات  دفعت  �الأ�صباب  من  "جملة  �إن 
للب�صائع من  �إدخالهم  �إىل حتويل وجهة  �لعر�قيني، 
�إقليم  �إىل  ومنها  تركيا،  مو�نئ  �إىل  �لب�رصة  مو�نئ 

�ل�صمال عر منفذ �إبر�هيم �خلليل �لري".
�لب�صائع،  �الإجر�ء�ت �ملب�صطة يف تخلي�ش  �إن  وقال 
�إ�صافة �إىل �الأحد�ث �الأخرة �لتي �صهدها حمافظات 
تخلي�ش  وجهة  تغير  �إىل  �لتجار  دفعت  �جلنوب، 

�لب�صائع.
ي�صتوردون  جت���ار�  "هناك  �أن  ك��ام��ل،  و�أ���ص��اف 

�ملجازفة  ميكنهم  وال  �ل��دوالر�ت،  مبايني  ب�صائع 
باإدخالها عر مو�نئ �لب�رصة، فيما �ملحافظة ت�صهد 
�حتجاجات كبرة، قد ت�صبب بخ�صائر مادية كبرة".

ويرى عبد �ملنعم جر، �أحد �لنا�صطني يف �لتظاهر�ت 
�العت�صامات  �إىل  �للجوء  �أن  �لب�رصة،  مبحافظة 
لي�ش  و�مل��و�ن��ئ،  �لنفطية  و�حلقول  �لطرق  و�إغ��اق 
�لغاية منه تعطيل �ملوؤ�ص�صات و�صل �حلركة يف �لباد. 
�الأرب���ع  �ل�صنو�ت  م��دى  "على  �أن���ه  ج��ر  و�أ���ص��اف 
�أ�صبوعيا  �لعر�قيني  من  �ملئات  يتظاهر  �ملا�صية، 
لتوفر �خلدمات، لكن  يف غالبية �ملحافظات، طلبا 
�أي  �لتظاهر�ت، ومل تقيم لها  �حلكومة مل تهتم لتلك 

وزن، باعتبارها تظاهر�ت م�صيطر عليها".
�ملنو�ل  على  �ال�صتمر�ر  يريدون  ال  "�ملتظاهرون 
�جلميع  فلجاأ  �صيء،  حتقيق  دون  �ل��وت��رة،  بنف�ش 

�لنفط،  وحقول  �حلكومية،  �ملوؤ�ص�صات  �إغ��اق  �إىل 
�ملطالب"  لتلبية  �حلكومة  على  لل�صغط  و�ملنافذ، 

بح�صب �ملتظاهر جر. 
حققت  �أ�صابيع  لثاثة  "�الحتجاجات  �أن  وب��نينّ 
�لتي  �الحتجاجات  حتقيقه  عن  عجزت  كبر�اً،  �صيئااً 
�أن  هو  و�لفرق  �صنو�ت،  �أرب��ع  م��دى  على  ��صتمرت 
�حلكومة �صعرت باخلوف من �ملتظاهرين، لذ� بد�أت 

بالتحرك لتوفر �خلدمات".
ي�صتغلون  "خمربني"  �إن  �حل��ك��وم��ة  وت���ق���ول 
�الحتجاجات ال�صتهد�ف �ملمتلكات �لعامة، متوعدةاً 

بالت�صدي لهم.
�صوء  على  �لعر�قيون  يحتج  طويلة،  �صنو�ت  ومنذ 
بلد، يجني  �مل�صت�رصي يف  و�لف�صاد  �لعامة  �خلدمات 

�صنويا ع�رص�ت مليار�ت �لدوالر�ت من بيع �لنفط.

بغداد - متابعة

يحدد مدة تسديد سلف موظفي 
دوائر الدولة

تعلن اطالق مبالغ بقيمة 8,5 مليار 
دينار لتطوير بغداد

السعودية ستزود العراق بكهرباء يرفع العقوبات عن اربع شركات عراقية
مخفضة

لت�صديد  �لزمنية  �ملدة  �الثنني،  �لر�فدين،  م�رصف  حدد   : �جلورنال   – بغد�د 
�صلف موظفي دو�ئر �لدولة �لبالغة خم�صة وع�رصة مايني دينار، م�صر� �ىل �نه 

مت حتديد مبلغ �ل�صلفة باالعتماد على ر�تب �ملوظف �ل�صهري.
�صهر� ويتم  �ل�صلفة �ىل 60  ت�صديد  “مت حتديد  �نه   ، بيان  وقال �مل�رصف يف 
مبلغ  حتديد  “مت  �نه  �ىل  و�أ�صار  �لثابت”.  �لق�صط  بطريقة  �لفائدة  �حت�صاب 
�ن يكون 50 باملئة من  �ل�صهري على  �ل�صلفة باالعتماد على ر�تب �ملوظف 
�صايف ر�تب �ملوظف �ل�صهري يغطي �لق�صط �ل�صهري لل�صلفة”. يذكر �ن م�رصف 
�لر�فدين با�رص ومنذ عام 2016 مبنح قرو�ش و�صلف للموظفني و�ملو�طنني 

وفق �لية و�صو�بط معينة.

بغد�د - �جلورنال:�علنت وز�رة �ملالية، �الثنني، عن �طاق مبالغ بقيمة 8،5 
مليار دينار لتطوير بغد�د، ومتويل 97 مليار دينار مل�صاريع يف �لب�رصة.

ملياردينار   8،5 بقيمة  مالية  مبالغ  "�طلقت  �نها  بيان  يف  �ل��وز�رة  وقالت 
بع�ش  متويل  �جل  من  بغد�د  �لعا�صمة  لتطوير  دينار  مليار   16 ��صل  من 
�مل�صاريع �لتي تلبي حاجات �ملو�طنني من �خلدمات"، م�صر� �ىل �ن "�طاق 
هذه �المو�ل ياتي ح�صب قر�رجمل�ش �لوزر�ء �ملرقم 171 قر�ر�ت خلية �الزمة 

ل�صنة 2018".
و�صبكات  �ملاء  هي  باملبالغ  �صمولها  �صيتم  �لتي  "�خلدمات  �ن  و��صافت 
�ملجاري و�لكهرباء، موؤكدة �ن "�لعمل جاري على �كمال �ملبالغ ومناقلتها".

�أربع �رصكات  �لعقوبات عن  �الثنني،  �الأوروبي،  �الحتاد  –�جلورنال رفع  بغد�د 
�الأوروب��ي  �الحتاد  وثيقة  يف  وجاء  و�لتبغ.  �الأغذية  �صناعة  يف  تعمل  عر�قية 
�الأخذ  مع  �الأوروبية…  "�ملفو�صية  �لعامة:  �لبيانات  موقع  على  ن�رصت  �لتي 
بعني �العتبار، �أن جلنة �لعقوبات �لتابعة ملجل�ش �الأمن �لتابع لاأمم �ملتحدة، 
قررت يف 23 متوز ��صتثناء �أربعة بنود من قائمة �الأفر�د و�ملنظمات �لتي يجب 
�أن يطبق عليها جتميد �الأمو�ل و�ملو�رد �القت�صادية، قررت تعديل ملحق �لقر�ر 
بهذ� �ل�صدد". و�صمل �لقر�ر �رصكة �لتبغ �لعر�قية، و�رصكة �ملو�صل الإنتاج �ل�صكر، 
و�ل�رصكة �حلكومية الإنتاج منتجات �الألبان، و�ملوؤ�ص�صة �حلكومية الإنتاج �لزيوت 

�لنباتية.

للطاقة  حمطة  بناء  على  �ل�صعودية  �لعربية  �ململكة  و�فقت  �جلورنال:   - بغد�د 
�ل�صم�صية وبيع �لكهرباء �إىل �لعر�ق ب�صعر خمف�ش الإمد�د �لبلد �لذي مزقته �حلرب 

ا من �إير�ن باأ�صعار باهظة. مبا يحتاجه من طاقة كان ي�صرتيها �صابقاً
وقال �ملتحدث با�صم وز�رة �لكهرباء �لعر�قية، م�صعب �ملدر�ش، �إن �التفاق �لذي مل 
تو�فق عليه �ل�صلطات �لعر�قية بعد، يت�صمن بناء حمطة بطاقة 3000 ميجاو�ت يف 
�ململكة �لعربية �ل�صعودية يف غ�صون عام من توقيع �التفاق. و�أ�صاف �أن �لعر�ق 
� لكل “ميجاو�ت-�صاعة” �أي ربع  �صي�صرتي �لكهرباء من �ل�صعودية ب�صعر 21 دوالراً
ما كان يدفعه الإير�ن مقابل �لو�رد�ت. و�أوقف �لعر�ق م�صرتيات �لكهرباء من �إير�ن 

يف متوز �ملا�صي، ما �أدى �إىل تفاقم �لفجوة بني �لعر�ش و�لطلب، 

االتحاد الرافدين
األوروبي

بغداد:المالية

بيانات

ارتفاع جديد السعار النفط االسبوع الحالي وعودة لسيطرة اوبك على االسواق
المالية تقبض 706 مليار دوالر من اإليرادات األجنبية 

صندوق أميركي يعتزم االستثمار في الرياح المغربية

�أ�صعار  �أن حتقق  نفطيون  توقع خمت�صون وحمللون 
بعد   ، �حلايل  �الأ�صبوع  خال  مكا�صب  �خلام  �لنفط 
�ل�صعودي عر م�صيق  �لنفط  �صحنات  �أدى توقف  �أن 
باب �ملندب �إىل حتقيق خام برنت مكا�صب يف نهاية 
�الأ�صبوع �ملا�صي، و�صط تز�يد �ملخاوف على �ملنطقة 
من تاأثر �ل�رص�عات و�لعو�مل �جليو�صيا�صية. وقال 
�ن"  �لريطاين  كريديت"  "يوين  بنك  فى  باحثون 
موؤقت،  تاأثر  ذ�ت  �الأ�صعار  على  �ل�صاغطة  �لعو�مل 
�الأ�صعار  منو  م�صلحة  فى  ت�صب  �لتوقعات  و�أغلب 
وت�صجيلها م�صتويات قيا�صية بنهاية �لعام �جلاري، 

�جليو�صيا�صية  �ملخاطر  ت��ز�ي��د  �صوء  يف  خا�صة 
وعلى  �إي��ر�ن  على  �القت�صادية  �لعقوبات  وتطبيق 
 / �ل��ث��اين  ت�رصين  بحلول  �الإي���ر�ين  �لنفط  م�صرتي 
فيينا  معهد  مدير  قال  جانبه  من  �ملقبل".   نوفمر 
�ن"  �صتيهرير  �القت�صادية روبرت  للدر��صات  �لدويل 
فر�ش منو �الأ�صعار كبرة فى �ل�صهور �ملقبلة، خا�صة 
�لعر�ش  تو�جه  �لتي  �لو��صعة  �لتحديات  �أدركنا  �إذ� 
�لتقليديني  يف �صوء نق�ش �ملعرو�ش من �ملنتجني 
�أن  �إىل  و�أ�صار  وليبيا".  و�إي��ر�ن  فنزويا  وبالتحديد 
حتمي  ب�صكل  �صيتباطاأ  �الأمريكي  �ل�صخري  "�لنفط 
�صوء  يف  �أخرى  مرة  و��صعة  �نخفا�صات  و�صيحقق 
باأن  منوها  �حلالية،  و�الإن��ت��اج  �لنقل  �ختناقات 

"�أوبك" ت�صتعيد �ل�صيطرة على �ل�صوق وتت�صع ح�صتها 
بعدما حققت �أكرث من 42 % من �ملعرو�ش �لنفطي 

�لعاملي يف عام 2017.".
�لدويل  �ملعهد  فى  �لباحثني  كبرة  قالت  بدورها 
لدر��صات �لطاقة ناجند� كومند�نتوفا �ن" �ل�صعودية 
حاليا  بنجاح  �الإن��ت��اج  زي���ادة  ت��ق��ود�ن  ورو���ص��ي��ا 
خا�صة  �الإنتاج  �نخفا�صات  تعوي�ش  �إىل  وت�صعيان 
هذه  �أن  �إىل  م�صرة  ونيجريا"،  و�إير�ن  فنزويا  يف 
�خلطوة حتظى بدعم وتاأييد �لواليات �ملتحدة، الفتة 
�إىل �أن �ل�صعودية ورو�صيا رفعتا �إنتاجهما بنحو 1.7 
وقوع  منذ  �لتو�يل  على  يوميا  برميل  مليون  و1.2 

�الأزمة �ملالية �لعاملية يف 2008.".

�أعلن �لبنك �ملركزي �لعر�قي، �الثنني، �أن جمموع �الإير�د�ت �الأجنبية 
 706 من  �أكرث  بلغ  �ملا�صية  عاما  �ل�13  خال  �لعر�ق  ت�صلمها  �لتي 
وحتى   2003 �لعام  “منذ  �إن��ه  بيان  يف  �لبنك  وق��ال  دوالر.  مليار 
وقت قريب �صهد �القت�صاد �لعر�قي �رتفاعااً يف �ملو�رد �لنفطية ب�صكل 
ملحوظ ر�فقه �رتفاع �أ�صعار �لنفط �لعاملية، و�صلت على �إثرها �أرقام 
وعلى  �ملا�صية،  �ل�صنو�ت  طيلة  عالية  مبالغ  �إىل  �لعامة  �ملو�زنات 
نقا�ش  �ملخت�صني  وغ��ر  �ملخت�صني  �و�صاط  يف  ي��دور  ذل��ك  �أ�صا�ش 
وكيف  حجمها  وماهو  �لكبرة  �لدوالرية  �الإي��ر�د�ت  هذه  حول  كثر 
�إذ ن�صمع بني فرتة و�أخرى بيانات  �إنفاقها،  مت �لت�رصف بها و�أبو�ب 
�لعر�ق”.  ل�صمعة  ت�صيء  دقيقة  غر  معلومات  على  مبنية  م�صللة 
و�أ�صاف �لبيان، �أنه “ومن �أجل �إز�لة �ل�صبهات و�للب�ش �لذي ي�صود هذه 
وم�صت�صارها  �لدولة  بنك  كونه  �لعر�قي  �ملركزي  �لبنك  قام  �مل�صاألة 
�ملايل و�مل�صوؤول عن �إد�رة ح�صابات وز�رة �ملالية �خلارجية باإجناز 
ت�صلمها  �لتي  �حلقيقية  �الأجنبية  �الإي��ر�د�ت  حجم  يو�صح  مهم  عمل 
�لعر�قية من  �حلكومات  �إعد�د مطابقة ملقبو�صات  �لعر�ق عن طريق 
�لعملة �الأجنبية و�أبو�ب �إنفاقها للمدة من 2017-2005”. و�أو�صح، 
�أن “مبلغ �إجمايل مقبو�صات وز�رة �ملالية من �لعملة �الأجنبية، خال 
�أمركي،  دوالر  مليار   706.23 يقرب  ما   2005-2017 �ل�صنو�ت 
وبلغ مقد�ر ما �أنفق منها 703.11 مليار دوالر �أي مان�صبته 99.5% 
31/12/2017 ُدِور �إىل  من حجم �الير�د �لكلي، و�ملتبقي كما يف 
ر�صيد �فتتاحي حل�صاب وز�رة �ملالية يف بد�ية عام 2018”. وبني، 
�لديناري  �لتنقيد  �أهمها  خمتلفة  �أبو�ب  على  توزع  �النفاق  “هذ�  �أن 
وهو ما تقوم وز�رة �ملالية باإنفاقه يف �ملو�زنة �لعامة، �ذ بلغ خال 
�ل�صنو�ت 2017-2005 ما يقرب 488.6 مليار دوالر �أي ما ن�صبته 
�لعر�قية  �حلكومات  ��صتر�د�ت  يليه  �النفاق،  �جمايل  من   69.5%

 )TBI( للمدة نف�صها و�لتي تتم عن طريق �مل�رصف �لعر�قي للتجارة
�لنفقات،  جممل  من   22.3% بن�صبة  دوالر  مليار   156.9 مبلغ 
�لنفطية  �خلدمة  عقود  مقاولني  م�صتحقات  ت�صديد  نفقات  ثم  ومن 
ن�صبته  ما  �أي  دوالر  مليار   41.5 و�لبالغة  �لع�صكرية  و�ملدفوعات 
%5.9 من �إجمايل �لنفقات، �أما �ملتبقي و�لذي ي�صكل ن�صبة 2.3% 
من �النفاق �لكلي فقد وجه لت�صديد دفعات ديون �لعر�ق وغرها من 
�لنفقات �الأخرى”. وتابع �لبنك، �أن “�صنة 2012 تعد �أعلى �صنة من 
حيث �الير�د�ت �إذ بلغ حجم �الير�د �لكلي فيها 106.23 مليار دوالر، 
كما تعد �صنة 2013 �أعلى �صنة من حيث �الإنفاق �إذ بلغ حجم �النفاق 
“�الير�د  �أن  �إىل  م�صر�اً  دوالر”،  مليار   97.45 يقرب  ما  فيها  �لكلي 
مبعدل  مقارنة   ،21.7% بن�صبة  منا   2005-2013 للمدة  �لكلي 
لانفاق  بالن�صبة  �أما   ،2014-2017 لل�صنو�ت   %  5.4 منو�صالب 
�لكلي فقد منا مبعدل %24.3 للمدة 2013-2005، و مبعدل �صالب 

مقد�ره9.1 % للمدة 2014-2017”.

�أعلن �صندوق ��صتثماري �أمريكي عن نيته �ال�صتثمار يف 
�لد�خلة  مدينة  يف  بالرياح  للطاقة  توليد  حمطة  �إن�صاء 
دوالر،  مليار   3 �إىل  ي�صل  مايل  مببلغ  �ملغرب،  جنوب 
و�أعلنت  �ملغربي.  "ه�صري�ش"  موقع  �أف��اد  ما  بح�صب 
بقيمة  �أ�صهما  متلك  �لتي  بارترنز"،  "بروك�صتون  �رصكة 
�صت�صل  �ل��ذي  �مل�رصوع  هذ�  عن  دوالر،  مليون   150
من  دوالر،  مليار   3 �إىل  �صنو�ت   5 مدى  على  ميز�نيته 
�أجل �إن�صاء حمطة للطاقة �لريحية بطاقة ت�صل �إىل 900 

ميغاو�ط على م�صاحة �صا�صعة تبلغ �آالف �لهكتار�ت.
�خلا�ش  للقطاع  يتيح  �لذي   "16.08 "�لقانون  ووفق 
هذ�  �صيكون  حاجياته،  لتلبية  �لكهربائية  �لطاقة  �إنتاج 
�ال�صتغال �لطاقي وفق �رصوط تقنية وجتارية يحددها 
قطاع �لطاقة وينظمها �ملكتب �لوطني للماء و�لكهرباء. 

وح�صب �لبيان �لذي تد�ولته و�صائل �إعام �أمريكية، منها 
يتعلق  �مل�رصوع  فاإن  �القت�صادية،  "بلومبرغ"  وكالة 
لت�صغيل  �صتخ�ص�ش  ومتجددة  نظيفة  طاقة  باإنتاج 
خو�دم خا�صة بال�"بلوك ت�صني"، وهي تقنية خم�ص�صة 
لتخزين �لتعامات �لرقمية عر �صبكة �الإنرتنت و�لتحقق 
من �صحتها وترخي�صها وتاأمينها باأعلى درجات �الأمان 

بالعمات  �الأحيان  �أغلب  يف  مرتبطة  وهي  و�لت�صفر، 
بالدرجة  ري��اح  منطقة  �لد�خلة  مدينة  وتعدنّ  �لرقمية. 
 22 �أك��رث  �إىل  فيها  �لرياح  �رصعة  ت�صل  حيث  �الأوىل، 
ميا يف �ل�صاعة، وهو ما يجعلها و�حدة من �أعلى مو�قع 
هذ�  �أ�صحاب  ويتعهد  �لعامل.   يف  �جلودة  عالية  �لرياح 
�ال�صتثمار �ل�صخم بتوفر خدمة حو�صبة تعمل بالطاقة 
لا�صتجابة  �لتكلفة،  ومنخف�صة  و�ملتجددة  �خل�رص�ء 
�لعامل،  ت�صني" يف  لل�"بلوك  �ل�صناعية  �ملنظومة  لتطور 
وفقا للقو�نني �جلاري بها �لعمل يف �ملغرب. ومن �أجل 
"بروك�صتون" �إىل  �رصكة  جلاأت  �لد�خلة،  يف  ��صتثمارها 
لتطوير  �جلاري  �لعام  خال  "�صولونا"  �رصكة  تاأ�صي�ش 
حمطة �لطاقة �لريحية، وهي تخطط جلمع 100 مليون 
لبناء  �أولية  عملية  بدء  �أج��ل  من  �جل��اري  �لعام  دوالر 
كمرحلة  �ملقبلة  �ل�صنة  ميغاو�ط   36 بطاقة  توربينات 

�أوىل.

بغداد - وكاالت

بغداد – الجورنال

بغداد - وكاالت

0.07

0.1

% 20

�رتف��ع �صعر خام منظمة �ل��دول �مل�صدرة للنفط "�أوبك" 
يف تعام��ات ي��وم �جلمع��ة �ملا�صي، م�صج��ااً 73.69 
دوالر�اً للرمي��ل، ح�صبم��ا �أعلن��ت �ملنظم��ة �لنفطية من 
مقره��ا بفيين��ا �الإثن��ني. وز�د �صعر �صلة خام��ات �أوبك 
يف  مب�صت��و�ه  مقارن��ة  �جلمع��ة  دوالر�اً   0.07 بن�صب��ة 

تعامات يوم �خلمي�ش.
وعل��ى �لنقي�ش، �نخف�ش �صعر خ��ام �لقيا�ش �الأوروبي، 
برن��ت، ت�صلي��م �صبتم��ر )�أيل��ول( �لق��ادم يف م�صته��ل 
تعام��ات �لي��وم ب�ص��وق �لعقود �الآجل��ة بلن��دن بن�صبة 
%0.013 مقاب��ل ختام �جلل�صة �ل�صابقة يوم �جلمعة، 

لي�صجل 74.28 دوالر�اً للرميل.

يعقده  �جتماع  قبل  �الإث��ن��ني،  �ل��ذه��ب،  متا�صك 
�أن يتمخ�ش عنه  �لبنك �ملركزي �الأمريكي ميكن 
الأ�صعار  �مل�صتقبلية  �الجتاهات  ب�صاأن  موؤ�رص�ت 
م��وؤ���رص�ن  وهما  و�ل����دوالر،  �الأمريكية  �لفائدة 

رئي�صيان الأ�صعار �ملعدن �الأ�صفر.
 0.1% �لفورية  �ملعامات  �لذهب يف  و�نخف�ش 
بلغ  �أن  بعد  لاأون�صة  دوالر   1221.93 �إىل 
دوالر   1211.08 عند  ع��ام  يف  م�صتوى  �أدن��ى 
�الأمريكية  �لعقود  �لذهب يف  وتر�جع  �ل�صهر.  هذ� 

�الآجلة %0.3 �إىل 1219 دوالر�اً لاأوقية.
ومن �صاأن �رتفاع �لعملة �الأمريكية زيادة تكلفة 
�لعمات  حائزي  على  بالدوالر  �ملقوم  �لذهب 

�الأخرى مما يكبح �لطلب.

�الأم��ري��ك��ي��ة  ت��وي��رت  ���رصك��ة  �صهم  ت��ر�ج��ع 
 ،%  20 بن�صبة  �الج��ت��م��اع��ي،  للتو��صل 
عدد  يف  تر�جعااً  �ل�رصكة  �صجلت  �أن  بعد 
�رصكة  تعر�ش  من  يوم  بعد  م�صتخدميها، 

في�ش بوك الأكر خ�صارة يف يوم و�حد.
�الجتماعي  �لتو��صل  من�صة  �صهم  و�أنهى 
�نخف�ش مبقد�ر  34.12 دوالر بعدما  على 
يوم  �إغ���اق  م�صتوى  ع��ن  دوالر   8.82

�خلمي�ش.
على  �جلمعة  ب��وك  في�ش  �صهم  �أغ��ل��ق  كما 
بن�صبة  �نخفا�صه  بعد  دوالر،   174.89
منو  بتباطوؤ  حتذير�اً  �إ�صد�رها  بعد   ،  19%

�الإير�د�ت


