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"جنرال الكترك" االميركية توفر 65 الف فرصة عمل في العراق

“جرنال  �رشكة  مع  اتفاقية  العراقية  الكهرباء  وزارة  وقعت 
حيث  البالد،  يف  الطاقة  قطاع  لتطوير   ، االمريكية  اإلكرتيك” 
�ضيتم مبوجب االتفاقية توليد ما ي�ضل اإىل14 جيجاواط اإ�ضافية، 
وتوفري ما ي�ضل اإىل 65 األف فر�ضة عمل مبا�رشة وغري مبا�رشة، 
اإىل 3 مليار  بقيمة ت�ضل  اأكرب وتفادي خ�ضائر  وحتقيق وفورات 
دوالر �ضنويًا، وتاأ�ضي�س مركز حملي للتكنولوجيا، ودعم خدمات 

املياه والرعاية ال�ضحية”.
“اتفاقية  ان  نيوز«  »اجلورنال  تلقته  بيان  يف  ال�رشكة  وقالت 
الفهداوي  قا�ضم  العراقي  الكهرباء  وزير  قبل  من  وقعت  التعاون 
خدمات  لوحدة  التنفيذي  والرئي�س  الرئي�س  اأني�س،  وجوزيف 

الطاقة يف اأفريقيا وجنوب اآ�ضيا وال�رشق االأو�ضط”.
اإلكرتيك”  “جرنال  حل�ضور  امتداداً  االتفاقية  “متثل  وا�ضافت 
الرا�ضخ يف العراق والتزام ال�رشكة برفد امل�ضاعي التنموية الداعمة 

لل�ضعب العراقي منذ اأكرث من خم�ضني عامًا”.

ما  ا�ضافة  تت�ضمن  “االتفاقية  ان   اإلكرتيك  جننرنال  واو�ضحت 
انها  مبينة  الطاقة”،  اأمن  م�ضار  لدعم  جيجاواط   14 اإىل  ي�ضل 
“�ضتويل اأولوية ق�ضوى لتطبيق تقنيات �رشيعة وموثوقة اإ�ضافة 
نحو  لتوفري  احلالية  الطاقة  توليد  حمطات  عمليات  حتديث  اإىل 
لتزويد  كافية  و�ضتكون   2019 خالل  اإ�ضافية  جيجاواط   1،5
1،5 مليون منزل عراقي من الطاقة بالتزامن مع تقدمي خدمات 
ال�ضيانة واإعادة التاأهيل لتاأمني 7 جيجاواط اإ�ضافية التي تعمل 
حاليًا”. وا�ضافت “عالوًة على ذلك، تت�ضمن االتفاقية حتديثات 
الطاقة  حمطات  وحتويل  الراهنة؛  الطاقة  ملحطات  وخدمات 
العاملة بالدورة الب�ضيطة اإىل الدورة املركبة، مما يعزز االإنتاجية 
دون احلاجة اإىل ا�ضتهالك كميات اإ�ضافية من الوقود اأو الت�ضبب 
بانبعاثات غازية اإ�ضافية؛ باالإ�ضافة اإىل تاأ�ضي�س حمطات جديدة 
واملوثوقية  الكفاءة  ذات  الطاقة  توليد  تقنيات  اأحدث  ت�ضتخدم 
ومتديد  فرعية  حمطات  بتطوير  �ضتقوم  “كما  وتابعت  العالية”. 
البالد، ف�ضاًل عن نظام مركزي  اأنحاء  اأ�ضالك هوائية عرب جميع 
الإدارة الطاقة ي�ضمل عمليات التوليد والنقل والتوزيع”. وتابعت 

ال�رشكة االمريكية “�ضت�ضيف هذه املبادرات جميعها ما ي�ضل اإىل 
14 جيجاواط من الطاقة الكهربائية مع تعزيز الربط الكهربائي 
يف البالد”. وبينت ال�رشكة اأنها “�ضت�ضاعد احلكومة العراقية على 
دوالر  مليارات   3 اإىل  ت�ضل  خ�ضائر  وا�ضرتداد  وفننورات  حتقيق 
�ضنويًا من خالل اأن�ضطة خمتلفة مثل عمليات االإ�ضالح وال�ضيانة 
والتحديث وغريها من اخلدمات التي ت�ضاعد على خف�س النفقات 
الت�ضغيلية ملحطات الطاقة الراهنة”. وب�ضاأن حت�ضني نقل وتوزيع 
درا�ضات  باإجراء  �ضتقوم  انها  اإلكرتيك”  قالت”جرنال  الكهرباء، 
اإىل  باالإ�ضافة  الكهرباء،  �ضبكة  عن  ال�ضغط  لتخفيف  خم�ض�ضة 
عائدات  حت�ضيل  عمليات  لتح�ضني  اال�ضت�ضارية  اخلدمات  تقدمي 

الكهرباء واحلد من اخل�ضائر.
وثالثة  العراق  يف  موظف   300 نحو  اإلكرتيك”  “جرنال  ولدى 
مكاتب يف بغداد والب�رشة واأربيل، وتقوم بالتعاون مع �رشيكها 
CFMI بتوفري الطاقة الأكرث من 90 باملئة من اأ�ضطول اخلطوط 
من  باملئة   55 نحو  بتوليد  تقنياتها  وت�ضاهم  العراقية،  اجلوية 
ا�ضتخدام  فيه  يتم  الذي  الوقت  يف  البالد،  يف  املنتجة  الكهرباء 

نحو 4 اآالف من املنتجات التي طورتها “جرنال اإلكرتيك للرعاية 
ال�ضحية” يف امل�ضت�ضفيات والعيادات يف كافة اأنحاء العراق.

وزارة  توقيع  عن  املا�ضي  ال�ضبت  م�ضاء  ك�ضفت  م�ضادر  لكن 
الوحدات  لتاأهيل  االأملانية  �ضيمنز  �رشكة  مع  اتفاقية  الكهرباء 

واملحطات الكهربائية يف العراق.
جمال  يف  للعراق  الدعم  تقدمي  تت�ضمن  “املذكرة  ان   ، وقالت 

الطاقة”.
واملحطات  الننوحنندات  “تاأهيل  اي�ضا  تت�ضمن  انها  وا�ضافت 
الكهربائية يف عموم املحافظات”، م�ضرية اىل ان املذكرة تن�س 
حمافظة  من  املحطات  نقل  يف  للعراق  امل�ضاعدة  “تقدمي  على 
الطاقة  توليد  يف  متطورة  تقنيات  ا�ضتخدام  اىل  ا�ضافة  الخرى، 

الكهربائية، والية نقلها”.
وكانت �ضحيفة Handelsblatt االأملانية قد افادت يف وقت 
�ضابق باأن "�ضيمن�س"، اأكرب �رشكة يف اأوروبا خمت�ضة بالهند�ضة 
تتجاوز  احلديثة، ب�ضدد �ضفقة �ضخمة  واالإلكرتونية  الكهربائية 

قيمتها 13 مليار يورو مع احلكومة العراقية.

بغداد – حسين فالح

تسعى النتاج 7 ماليين برميل 
يوميا

فك ارتباط 9 شركات من وزارة 
النفط

تستثني محافظتي كربالء والنجف من 
القطع المبرمج

يمنح قروضا ماليا لذوي المهن 
الصحية

العراق  اإن   ، اللعيبي  جبار  العراقي  النفط  وزير  قال  اجلورنال:   - بغداد 
ي�ضعى الإنتاج �ضبعة ماليني برميل يوميا من خالل �رشكة النفط الوطنية 

التي تاأ�ض�ضت حديثا وت�ضدير اأربعة ماليني برميل يوميا يف عام 2019.
واأ�ضاف اللعيبي يف حديث متلفز اأن العراق ياأمل يف ت�ضدير مليون برميل 
يوميا عرب ميناء العقبة االأردين دون اأن يحدد موعدا لذلك. وم�ضى يقول 
عام  بحلول  �ضيتوقف  النفط  ا�ضتخراج  عمليات  عن  الناجت  الغاز  حرق  اإن 
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وتابع اللعيبي اأن م�ضفاة بيجي ب�ضمال البالد عادت لالإنتاج بطاقة 70 

األف برميل يوميا.

األغى قرار  اللعيبي  النفط جبار  اإن وزير  النفط،  بغداد - اجلورنال قالت وزارة 
نقل ملكية ت�ضع �رشكات نفط حكومية من وزارته اإىل �رشكة النفط الوطنية التي 
اخليار  ”ترك  اإىل  تهدف  اخلطوة  اإن  بيان  يف  الننوزارة  وقالت  حديثا.  تاأ�ض�ضت 
للحكومة املقبلة“ بقيادة عادل عبد املهدي التخاذ قراراتها ب�ضاأن قطاع النفط 

”مبا ين�ضجم مع برناجمها“.
املهدي  اأزعج  ال�رشكات  ملكية  نقل  قرار  اإن  كبري  نفطي  عراقي  م�ضوؤول  وقال 

”واتخذ �رشيعا دون موافقته“.
وكانت وثيقة ر�ضمية قد �ضدرت يف وقت �ضابق عن فك ارتباط 9 �رشكات من 

النفط ل�ضالح �رشكة النفط الوطنية.

اخلا�ضة  الطوارئ  بخطة  البدء  عن  الكهرباء،  وزارة  اعلنت  اجلورنال:   - بغداد 
بالزيارة االربعينية مع ا�ضتثناء حمافظتي كربالء املقد�ضة والنجف االأ�رشف من 
اإلية  و�ضعت  امل�ضكلة  العمليات  غرفة  ان”  للوزارة  بيان  وذكر  املربمج.  القطع 
اإثناء  الزائرون  منها  مير  التي  املناطق  يف  واالإنننارة  التوزيع  �ضبكات  ل�ضيانة 
الكهرباء خالل  ل�ضمان دميومة خدمة  املقد�ضة،  كربالء  اإىل حمافظة  توجههم 
الزيارة.”. وا�ضاف ان” خطة اال�ضتثناء اخلا�ضة مبغذيات االنارة ت�ضتمر لغاية 
25 من ال�ضهر احلايل مع قيام مديريات التوزيع كافة ح�ضب مواقع امل�ضوؤولية 
املحافظات  مراكز  احل�ضينية يف  املواكب  اإىل  امل�ضتمرة  الكهرباء  بتقدمي خدمة 

والطرق املوؤدية من جميع املحافظات اإىل حمافظة كربالء املقد�ضة، 

بغداد - اجلورنال: اعلن م�رشف الر�ضيد ، منح قرو�س لذوي املهن ال�ضحية ت�ضل اىل 
)٨0( مليون دينار كحد اعلى للموظف وغري املوظف قرر م�رشف الر�ضيد منح قرو�س 
لذوي املهن ال�ضحية ترتاوح مابني )30_٨0( مليون دينار للموظف وغري املوظف 
علما ان مدة القر�س )5( �ضنوات ومينح لفتح العيادات وال�ضيدليات ومذاخر االدوية 

وخمتربات التحليل واال�ضعه وال�ضونر واملفرا�س.
 واو�ضح املكتب االعالمي للم�رشف ان التعليمات حددت القر�س وال�ضمانه مبا يلي 
منح مبلغ )30( مليون بكفالة موظف واحد واكرث من )30 ولغاية 45 (مليون بكفالة 
موظفني اثنني ما زاد عن )45ولغاية ٨0(مليون �ضمانة عقاريه وكفيل موظف واحد 

و�ضتن�رش التعليمات بالتف�ضيل على ال�ضفحة الر�ضمية للم�رشف.

الكهرباءالنفط الغاء 
قرار

الرشيد

بيانات

تونس تعتزم بيع سندات دولية قيمتها مليار دوالر
أوكرانيا ترفع أسعار الغاز 23 في المئة الشهر 

المقبل

العراق يحدد موعدًا اليقاف حرق الغاز من الحقول النفطية

تعتزم  الننبننالد  اإن  تون�ضي،  حكومي  م�ضدر  قننال 
هذا  دوالر  مبليار  قيمتها  تقدر  دولية  �ضندات  بيع 
االأ�ضبوع. وتعتزم تون�س بيع �ضندات منذ الربع االأول 
لكن  املوازنة  عجز  خف�س  يف  للم�ضاعدة  العام  من 
باأن  اأكرث من مرة. و�رشح امل�ضدر  تاأجلت  اخلطوة 
"دويت�ضه  هي  الطرح  الإدارة  اختريت  التي  اجلهات 
غروب  و"�ضيتي  ت�ضي�س"  مورغان  بي  و"جيه  بنك 
ال�ضهر  الدويل  النقد  �ضندوق  ووافق  وناتيك�ضي�س". 
 245 قيمتها  قر�س  دفعة  تقدمي  على  املا�ضي 
مليون دوالر وهي خام�س دفعة يف برنامج اإقرا�س 
وربط  ال�ضندات.  الإ�ضدار  الطريق  مهد  مما  لتون�س 
بتنفيذ  االإقننرا�ننس  برنامج  النندويل  النقد  �ضندوق 
املوازنة  عجز  اإبقاء  بهدف  اقت�ضادية  اإ�ضالحات 
باعتبارها  باإ�ضادة  تون�س  وحظيت  ال�ضيطرة.  حتت 

النجاح الدميقراطي الوحيد بني الدول التي �ضهدت 
لكن   ،2011 يف  العربي"  "الربيع  انتفا�ضات 
التغيريات  اإحننداث  يف  ف�ضلت  متعاقبة  حكومات 

الالزمة لتقلي�س عجز امليزانية وت�رشيع النمو.

وتو�ضلت تون�س، اإىل اتفاق مع �ضندوق النقد الدويل 
املراجعة  ال�ضتكمال  الننالزمننة  ال�ضيا�ضات  ب�ضاأن 
الرابعة مللفها، متهيدا ل�رشف �رشيحة جديدة بقيمة 
القادم  �ضبتمرب/اأيلول  بنهاية  دوالر،  مليون   257
من  تون�س  عليه  حت�ضلت  ما  اإجمايل  بذلك  لي�ضل 
ال�ضندوق اإىل 1.5 مليار دوالر، من القر�س البالغ 

قيمته االإجمالية 2.8 مليار دوالر.
وقال بيورن روثر، رئي�س بعثة ال�ضندوق اإىل تون�س 
"اإن موا�ضلة العمل على تقلي�س العجز املايل، هذا 
الديون،  ال�ضتقرار  هام  اأمر  املقبل،  والعام  العام 
يف  خا�ضة  الننواردات،  على  املفرط  الطلب  وخف�س 

ظل الزيادة االأخرية يف اأ�ضعار النفط العاملية".
متابعة  خا�س  ب�ضكل  املهم  من  "�ضيظل  واأ�ضاف، 
االأجننور  فاتورة  واإدارة  الطاقة،  دعننم  اإ�ضالحات 
العامة  التقاعد  �ضناديق  وو�ضع  بعناية،  العامة 

واخلا�ضة على اأ�ضا�س م�ضتدام".

بغداد - اجلورنال من املقرر اأن ترفع اأوكرانيا 
ال�ضهر  خالل  املئة  يف   23 نحو  الغاز  اأ�ضعار 
النقد  »�ضندوق  مع  اتفاق  اإطننار  يف  املقبل، 
جديد  قر�س  على  مبوجبه  حت�ضل  الننندويل« 
 3.9 بقيمة  ائتماين  خط  مع  �ضهراً   14 مدته 
بيان  يف  ال�ضندوق  واأو�ننضننح  دوالر.  بليون 
مكان  �ضيحل  االتفاق  »هذا  اأن  اأم�س،  من  اأول 
)مننار�ننس(  اآذار  يف  عليه  امل�ضادق  االتننفنناق 
2015، والذي كان يفرت�س اأن ينتهي يف اآذار 
بن »موا�ضلة م�ضاعدة  التزامه  2019«، موؤكداً 
اأوكرانيا على بلوغ منو اقت�ضادي اأمنت ودائم 

ويتقا�ضمه اأكرب عدد ممكن«.
وال يزال االتفاق يف حاجة اىل ت�ضديق جلنة 
بعد  ال�ضنة،  خالل  الحقًا  النقد  �ضندوق  اإدارة 
العام  موازنة  على  كييف  �ضلطات  م�ضادقة 
تو�ضيات  مع  »متناغمة  �ضتكون  التي  املقبل 
يف  زيننادة  وتت�ضمن  النندويل،  النقد  �ضندوق 
اأ�ضعار التدفئة والغاز«، وفقًا لبيان ال�ضندوق.

من  ال�ضندوق  طلب  امل�ضاعدة،  مقابل  ويف 
اإىل  للم�ضتهلكني  الغاز  اأوكرانيا رفع �ضعر بيع 
م�ضتوى ال�ضوق. وكان مت التو�ضل اإىل اتفاق يف 
2016، لكن �ضلطات كييف كانت مرتددة يف 
تطبيقه. وقال رئي�س وزراء اأوكرانيا فولودمري 

غرو�ضمان، اإن �ضلطات بالده متكنت يف نهاية 
من  تخّيلها«،  ي�ضعب  »جهود  بف�ضل  املطاف 
التو�ضل اإىل ت�ضوية مع �ضندوق النقد، معلنًا اأن 
اأ�ضعار الغاز �ضرتفع بداية من االأول من ت�رشين 

الثاين )نوفمرب(، بن�ضبة 23.5 يف املئة.
بزيادة  االأ�ننضننل  يف  طالب  ال�ضندوق  وكننان 
بن�ضبة 60 يف املئة، وفقًا للم�ضدر ذاته. ورفُع 
�ضعر الغاز ح�ضا�س يف اأوكرانيا، خ�ضو�ضًا مع 

انتخابات رئا�ضية وت�رشيعية يف 2019.

ي�ضعى  العراق  اإن  اللعيبي  جبار  النفط  وزيننر  اأكنند 
الإنتاج �ضبعة ماليني برميل يوميا من خالل �رشكة 
النفط الوطنية وت�ضدير اأربعة ماليني برميل يوميا 

يف عام 2019.
ياأمل  العراق  اإن  متلفز  حديث  يف  اللعيبي  وقننال 
العقبة  ميناء  عرب  يوميا  برميل  مليون  ت�ضدير  يف 

االأردين دون اأن يحدد موعدا لذلك.

عمليات  عن  الناجت  الغاز  حرق  اأن  الوزير  واأ�ضاف 
ا�ضتخراج النفط �ضيتوقف بحلول عام 2021.

وم�ضى يقول اإن م�ضفاة بيجي ب�ضمال البالد عادت 
لالإنتاج بطاقة 70 األف برميل يوميا.

ملكية  مبوجبه  نقل  قرارا  اأ�ضدر  قد  اللعيبي  وكان 
فيها  مبا  للدولة  اململوكة  الت�ضع  النفط  �رشكات 
�رشكة ت�ضويق النفط )�ضومو( ل�رشكة النفط الوطنية، 

اال انه قرر الرتيث بذلك.
ُكلف  الننذي  املننهنندي،  عبد  طالب  اليوم  ذات  ويف 

اجلمود  من  اأ�ضهر  بعد  اجلديدة  احلكومة  بت�ضكيل 
اأينننار،  مننايننو  انننتننخننابننات  اأعننقننب  النننذي  ال�ضيا�ضي 
امل�ضوؤولني يف احلكومة املنتهية واليتها باالإحجام 
باأعمال توظيف  القيام  اأو  توقيع عقود عاجلة  عن 

غري �رشورية اأو غري ذلك من القرارات املهمة.
وعينت احلكومة العراقية االأ�ضبوع املا�ضي اللعيبي 
رئي�ضا لل�رشكة اجلديدة التي �ضتعمل كمظلة ل�رشكات 
من�ضبي  حاليا  اللعيبي  وي�ضغل  احلكومية.  النفط 

وزير النفط ورئي�س ال�رشكة.
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وافننق جمل�ننس ادارة �رشكننة م�ننرش اجلدينندة لالإ�ضننكان 
والتعمننري علننى احل�ضننول على قر�ننس طويننل االأجل من 
اأحنند البنننوك املحليننة مببلننغ متويلنني قنندره 1.2 مليار 
جنيننه  وذلننك على اأن تكننون مدة ال�ضداد علننى 7.5اأعوام 
واأن تتننم بطريقة ك�ضف التدفقات النقديننة وح�ضيلة بيع 
االأرا�ضي ال�ضكنية والتجارية واخلدمية. وبح�ضب ال�رشكة 
فاإنننه جنناري ا�ضتفاء االإجننراءات الالزمننة للح�ضول على 
القر�س وجاري احل�ضننول على موافقة وزارة املالية يف 
هذا ال�ضاأن. من اجلدير بالذكر باأن القر�س خا�س بتطوير 
وتنمية مدينة هليوبولي�س اجلديدة وم�رشوعات ال�رشكة .

ارتفعت االأرباح ال�ضافية لبنك الريا�س يف الربع الثالث 
من هذا العام بن�ضبة %8 وذلك مقارنًة بالفرتة املماثلة 
مننن العام الننذي �ضبقه لت�ضننل اإىل ما يقننارب 1.2 مليار 
ريننال. كما ارتفعت اأرباح البنننك يف الت�ضعة اأ�ضهر االأوىل 
من هننذا العام بن�ضبة %13 على اأ�ضا�ننس �ضنوي، و�ضواًل 
اإىل مننا يقننارب 3.4 مليننارات ريال. واأرجننع البنك �ضبب 
ارتفاع اأرباحه يف الربع الثالث من هذا العام اإىل ارتفاع 

اإجمايل دخل العمليات بنحو 10%.

اعلنننت وزارة املالية امل�رشيننة اأن اللجنننة العليا الإدارة 
برنامننج الطروحننات مبجل�ننس الننوزراء امل�ننرشي قررت 
تاأجيننل طرح %4.5 من اأ�ضهننم ال�رشكة ال�رشقية اإي�ضرتن 
كومباين )ال�رشقية للدخان( التي حتتكر �ضناعة ال�ضجائر 

يف البالد ب�ضبب تقلبات االأ�ضواق العاملية.
وذكرت الوزارة يف بيان اأن قرار التاأجيل جاء "يف �ضوء 
التطورات االأخننرية التي ت�ضهدها اأ�ضواق املال العاملية... 
ب�ضبننب تزامننن العدينند مننن العوامننل اخلارجيننة واأهمها 
تزايد �ضيا�ضننات احلماية املتبعة واحلننرب التجارية بني 
الواليننات املتحدة االأمريكية وال�ضننني وال�ضعوبات التي 

تواجه عددا كبريا من االأ�ضواق النا�ضئة". 

اأغلقننت االأ�ضهننم االأوروبيننة مرتفعننة 0.1 باملئننة بعدما 
تعافننت من اأدنننى م�ضتوياتها منذ دي�ضمننرب كانون االأول 
2016، والتي كانت قد �ضجلتها يف التعامالت املبكرة.
وجنناءت اخل�ضائر املبكرة مع ا�ضتمننرار ال�ضغوط الناجتة 
عننن احلننروب التجاريننة وارتفاع العائنند علننى ال�ضندات 
االأمريكيننة واالنف�ضننال الربيطنناين وخننالف اإيطاليا مع 

االحتاد االأوروبي ب�ضاأن ميزانيتها.


