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يفاتح الكهرباء الستثناء الشورجة
وجميلة من القطع المبرمج

بغداد  -اجلورنال �أعلن رئي�س جمل�س حمافظة بغداد ريا�ض الع�ضا�ض� ،أن املجل�س
�سـيـفـاتـح وزارة الــكــهــربــاء ال�سـتـثـنـاء منطقتي الـ�شـورجـة وجميلة مـن القطع
املـبـرمـج ،فيما ا�شار �إىل �أنه ين�سق مع اجلهات ذات الــعــالقــة اليــجــاد خــطــط
تـ�ضـمـن �سالمة اال�ســواق املحلية والتجارية من احلرائق التي تت�سبب بخ�سائر
فادحة لالقت�صاد املحلي .وقال الع�ضا�ض يف ت�رصيح �صحفي� ،إن "اجتماعا عقده
املجل�س مع اجلهات املخت�صة ،منها ممثلية امانتي جمل�س الـوزراء ،وبغداد و�رشكة
التامني الوطنية وغرفة جتارة بغداد واحتاد ال�صناعات الــعــراقــي ،لــو�ضــع
الـحـلـول وتـ�شـخـيـ�ص ا�سباب تكرار احلرائق ب�أ�سواق العا�صمة ،ال�سيما �سوقي
ال�شورجة وجميلة والتي تـ�سـبـبـت بـخـ�سـائـر فــادحــة لـلأقـتـ�صـاد املحلي".

بيانات

1.25
تخط��ط دب��ي ل�صناعات الطريان � -إح��دى �أكرب �رشكات
ت�أج�ير الطائرات يف الع��امل  -لإ�صدار �أوراق مالية ذات
�أولوية يف ال�سداد قيمتها  1.25مليار دوالر.
و�ستطرح دب��ي ل�صناعات الطريان للتمويل ،وهي �رشكة
تابع��ة مملوك��ة بالكام��ل لدب��ي ل�صناع��ات الط�يران،
الأوراق املالي��ة .وقال��ت �رشك��ة ت�أج�ير الطائ��رات �إن
احل�صيل��ة �س ُت�ستخ��دم يف الأغرا���ض العام��ة لل�رشك��ة
ورمب��ا ل�س��داد بع�ض الدي��ون القائمة .وقال��ت �إن وكالة
مودي��ز للت�صنيف االئتماين رفع��ت ت�صنيف ال�رشكة �إىل
" "Ba1من "� "Ba2أم�س الأربعاء" ،بعد �أن و�ضعت يف
احل�سب��ان الآث��ار الإيجابية لتزايد تن��وع متويل ال�رشكة
على مرونتها املالية والت�شغيلية".

2.15
هبط��ت �أ�سعار النفط ح��وايل  3%و�سجلت عقود اخلام
الأمريك��ي �أدن��ى م�ستوياته��ا من��ذ �أبريل/ني�س��ان مع
تزاي��د القلق من �ضعف يف الطل��ب العاملي بينما يقفز
االنتاج من �أكرب منتجي اخلام يف العامل.
وي�سج��ل انت��اج النف��ط يف الواليات املتح��دة ورو�سيا
م�ستويات قيا�سية� ،إىل جانب حترك �صعودي كبري يف
االنتاج من منظمة البلدان امل�صدرة للبرتول (�أوبك).
وهبطت عقود خام القيا�س العاملي مزيج برنت 2.15
دوالر� ،أو  ،2.9%لتبل��غ عن��د الت�سوي��ة  72.89دوالر
للربميل.

0.9
تراجع��ت �أ�سع��ار الغ��ذاء العاملي��ة  0.9%يف �أكتوبر/
ت�رشي��ن الأول مقارن��ة م��ع ال�شه��ر ال�ساب��ق ،وه��و ما
يرج��ع �إىل انخفا�ض �أ�سعار اللح��وم ومنتجات الألبان
والزي��وت ،بح�س��ب منظم��ة الأغذي��ة والزراع��ة ل�ل�أمم
املتحدة "فاو".
وبل��غ متو�س��ط م�ؤ�رش املنظم��ة لأ�سعار الغ��ذاء ،والذي
يقي���س التغريات ال�شهري��ة ل�سلة من احلب��وب والزيوت
النباتي��ة ومنتجات الألبان واللح��وم وال�سكر163.5 ،
نقط��ة ال�شه��ر املا�ضي ،مقارنة م��ع  164.9نقطة بعد
تعديل طفيف يف �سبتمرب�/أيلول.
وكان��ت الق��راءة الأولي��ة ل�شه��ر �سبتمرب�/أيل��ول عن��د
 165.4نقطة.

الرافدين

يطلق وجبة جديدة من سلف
الموظفين

بغداد – اجلورنال اطلق م�رصف الرافدين وجبة جديدة من �سلفة موظفي دوائر
الدولة التي تراوحت ما بني اخلم�سة والع�رشة ماليني دينار عن طريق �أدوات
الدفع االلكرتوين  .وذكر املكتب االعالمي للم�رصف يف بيان ،انه " مت �رصف
دفعة جديدة من �سلف موظفي دوائر الدولة لأكرث من  1475موظف الذين مت
توطني رواتبهم لدى امل�رصف وح�صلوا على البطاقة االلكرتونية".
و�أو�ضح البيان ان " �رصف تلك ال�سلفة مت عن طريق ابالغ املوظف عرب �إر�ساله
ر�سالة ن�صية تخطره مبنحه ال�سلفة وذل��ك بعد ان ا�ستكمل كافة الإج��راءات
القانونية ملنحه اياها و�رصفها عن طريق �أدوات الدفع االلكرتوين والتي متت
تعبئة الر�صيد املايل اليها ".

التميمي:

الحكومة لم تقدم أي حساب ختامي
للبرلمان منذ 2011

بغداد  -اجلورنال:طالبت النائبة عن كتلة �سائرون ،ماجدة التميمي ،احلكومة
ب�رضورة ار�سال موازنة عام  2019مرفقة باحل�سابات اخلتامية ل�ست �سنوات
للفرتة من ( )2017- 2012اىل جمل�س النواب لالطالع على �أبواب ال�رصف
الفعلي لها .وقالت التميمي يف بيان� ،أن "�آخر ح�ساب ختامي ورد اىل جمل�س
النواب هو لعام  ."2011و�شدد "على ��ضرورة ار�سال تقرير منف�صل حول
حتفظات ديوان الرقابة املالية على احل�سابات اخلتامية للفرتة من (-2005
 )2011التي �سبق وان �صادق عليها جمل�س النواب يف ال��دورة الثالثة مع
ت�أكيده على ح�سم حتفظات ديوان الرقابة املالية وح�سب الوزارات واجلهات
غري املرتبطة بوزارة وامل�ؤ�رشة �إزاء كل حتفظ".

بغداد  -اجلورنال :ارتفعت اللرية الرتكية �أمام الدوالر �إىل �أعلى م�ستوى لها
يف الأ�شهر الـ 3الأخرية ،على خلفية �أنباء حول ح�صول تركيا على �إعفاء من
العقوبات الأمريكية �ضد �إيران ورفع عقوبات عن م�س�ؤولني �أتراك.
وقفزت اللرية الرتكية� %1.7 ،إىل  5.42مقابل الدوالر الأمريكي الواحد ،مقارنة
مع  5.51عند الإغالق اخلمي�س املا�ضي ،موا�صلة بذلك تعافيها من امل�ستويات
القيا�سية املنخف�ضة التي هوت �إليها يف �شهر �آب املا�ضي.
ولكن ما زالت اللرية منخف�ضة � %30أمام الدوالر عن م�ستواها يف بداية العام
اجلاري حني ت�رضرت من جراء فر�ض وا�شنطن عقوبات �ضد �أنقرة ب�سبب ق�ضية
اعتقال الق�س الأمريكي �أندريو برون�سون.

بغداد – الجورنال

�أظهرت مقاطع فيديو انت�رشت على مواقع التوا�صل
االجتماعي ،نفوق �أعداد كبرية من الأ�سماك يف
مزارع ال�سمك يف جنوب البالد ،ما يهدد بح�صول
كارثة يف ملف ال�ثروة ال�سمكية هناك ،ويرى
خرباء ان كثافة الأقفا�ص املزروعة وخ�صو�صا
غري املرخ�صة قد كانت ال�سبب يف حدوث عملية
الإث��راء الغذائي ( )eutrophicationوما
يرافقها .وي��رى م�ساعد رئي�س جامعة الب�رصة
الدكتور �ساجد �سعد ان “الر�أي ال�سائد حول نفوق
اال�سماك ب�إلقاء م��ادة �سامية غري �صحيح وال
ميكن اجلزم فيها لوجود دالئل ومنها الوفيات
اق��ت����صرت ع��ل��ى ج��ن��وب حم��ط��ة امل�����س��ي��ب دون
�شمالها” .وي�ضيف �سعد “لو افرت�ضنا وجود مواد
�سمية يف املياه فانها حتتاج اىل كميات هائلة
لكي ترفع م�ستوى ال�سم اىل ال�سطح املائي الذي
ميتد من بابل اىل الديوانية” ،مبينا “لو كانت
امل��ادة ال�سمية م��وج��ودة ،لوجدت طريقها اىل
حمطات اال�سالة” .وتابع “الر�أي العلمي الأرجح
ان كثافة الأقفا�ص املزروعة وخ�صو�صا غري
املرخ�صة قد كانت ال�سبب يف حدوث عملية الإثراء
الغذائي  eutrophicationوما يرافقها من
توفري لنمو طحالب ونق�ص اوك�سجني .وقد تداخل
عامل اخر مع هذا العمل ب�سبب اج��راء عمليات
�صيانة حمطة الكهرباء القريبة وم��ا يرافقها
من ا�ستخدام مواد كيمياوية لغر�ض التنظيف”.
من جهته رئي�س نقابة الزراعيني يف الب�رصة
عالء البدران فاكد ما قاله الدكتور �سعد �ساجد،
مبينا ان “الأ�سماك م�صابه بتعفن الغال�صم،
ول��و ك��ان املو�ضوع مفتعل لكانت كل الأحياء
املائية بالنهر ميتة” .وا�ضاف ان “ا�صحاب
اال�سماك نقلوها ب�ضاعتهم من منطقة التاجي اىل
احللة( )..ويبدو �أن ال�سعر قد اغراهم ومل يتوقعو
وجود �إ�صابات فطرية �أو مر�ضية ،ولأن ال�سحب
على اال�سماك كان كبري جدا خالل �أيام الزيارة
..واال�سعار مغرية مل ينتبهوا للإ�صابات” .وبني
البدران “االكت�ضا�ض باالقفا�ص اكرث من احلدود
الطبيعية وكذلك االقفا�ص كثرية ومتقاربة وعليه
املو�ضوع طبيعي وال توجد �سموم يف املياة”.
وا�شار اىل ان “ا�صحاب اال�سماك لو ا�ستخدموا
النافورات كما هو احلال بالب�رصة ملا ح�صلت
هذه النفوقات الكبرية” .ويرى املتحدث با�سم
وزارة الزراعة العراقية ،حميد النايف� ،إن “نفوق
الأ�سماك بهذه الأعداد الهائلة ح�صل ب�سبب مر�ض
م�شخ�ص يف العراق منذ ثمانينيات القرن املا�ضي
وهو التعفن البكتريي” .و�أ�ضاف �أن “الأ�سباب
احلقيقية التي تقف خلف هذه امل�شكلة هي قلة
الواردات املائية ووجود �أقفا�ص غري مرخ�صة”.
وهذه لي�ست املرة الأوىل التي تنت�رش فيها مقاطع
فيديو عن نفوق الأ�سماك ،لكنها الأك�ثر نفوقا
يف وقت يعاين فيه العراق من نق�ص يف املياه،
وحتذيرات من جفاف قد ي�رضب بع�ض مناطقه.

�إىل 16.5مليون مرت مكعب يوميا هذه الأيام.
ولفت معاون مدير حقول املنطقة الو�سطى
ل�ش�ؤون البرتول موري�س حنون �إىل �أن بئر دير
عطية 1تخ�ضع حاليا لالختبارات الإنتاجية
وتعد �أول بئر �ضمن حقل دير عطية الغازي
م�شريا �إىل �أن االحتياطي القابل للإنتاج فيها
يبلغ نحو  4مليارات مرت مكعب من الغاز ويتم
العمل حاليا لربطها مع حقول قارة والربيج
التي ت�شكل حقول �شمال دم�شق .و�أ�شار وزير
النفط ال�سوري �إىل �أهمية و�ضع بئر دير عطية
 1يف اخلدمة وربطها مع حقل دير عطية الفتا
�إىل الوفورات التي حققتها الوزارة من ا�ستخدام
البطاقة الذكية و�أمتتة حركة امل�شتقات النفطية.
وبني الوزير غامن �أن مركز غاز الريان يتحكم بـ
 2600كيلو مرت من ال�شبكة الغازية ال�سورية
من خ�لال �إ���ص�لاح عنفة التحكم بال�ضواغط
وحتقيق وفر يبلغ نحو مليون دوالر �أمريكي
وتو�سيع اخليارات الفنية يف املركز بالتحكم
بال�ضواغط.

بغداد  -الجورنال

�أكد وزير النفط والرثوة املعدنية ال�سوري علي
غ��امن �أن �إن��ت��اج الغاز يف �سوريا ارتفع بعد
خطوات التحرير التي قام بها اجلي�ش ال�سوري
للأرا�ضي ال�سورية ،يف الوقت الذي �أطلق فيه
العمل يف بئر "دير عطية  ."1وبح�سب "�سانا"
فقد �أطلقت وزارة النفط يف �سوريا العمل يف
بئر دير عطية  1و�أدخلتها يف اخلدمة بطاقة
�إنتاجية حوايل � 150ألف مرت مكعب من الغاز
يوميا ،وذلك بعد �إع��ادة ت�أهيلها و�إ�صالحها
من جديد .وتقع بئر دير عطية  1املوجودة يف
حقل دير عطية الغازي �ضمن م�رشوع ا�ستثمار
حقول �شمال دم�شق بعمق  3741مرتا طوليا
مت حفرها منذ ع��ام  2009و�إغالقها خالل
الأزمة يف �سورية واليوم متت �إعادة �إحيائها
من جديد وو�ضعها باخلدمة .و�أكد وزير النفط
ال�سوري �أن �إنتاج الغاز ارتفع من  10.0مليون
مرت مكعب يوميا قبل بداية الأزمة عام 2011

وزير التجارة :عازمون على توفير مفردات التموينية من مناشئ عالمية
اعترب وزي��ر التجارة حممد ها�شم ،الفرتة
املقبلة �ست�شهد مزيدا من املتابعة والتدقيق
على عملية توزيع مفردات البطاقة التموينية،
مبينا ان احلكومة عازمة على توفري مفردات
البطاقة التموينية من منا�شئ عاملية .وقال

التركية

خبراء :نفوق االسماك امر طبيعي وال توجد سموم في المياه

سوريا تدشن العمل ببئر غازي بطاقة  150الف متر مكعب

بغداد – الجورنال

الليرة

تقفز أمام الدوالر ألعلى مستوى لها
في  3أشهر

املكتب االع�لام��ي لوزير التجارة ،يف بيان
� ،إن "وزير التجارة زار اليوم ميناء ام ق�رص
جنوبي الب�رصة لالطالع على عملية تفريغ
البواخر املحملة باحلنطة اال�سرتالية حل�ساب
مفردات البطاقة التموينية ف�ضال عن التدقيق
يف نوعياتها من خ�لال الفح�ص املختربي
الدقيق".

وا�ضاف املكتب� ،أن "الوزير اطلع برفقة مدير
عام جتارة احلبوب وم�س�ؤويل ال�سيطرة النوعية
يف امليناء على البواخر املحملة باحلنطة
اال�سرتالية وعلى االر�صفة يف امليناء وكيفية
تفريغ ه��ذه البواخر ل�ضمان و�صولها اىل
املواطنني".

الكهرباء تستنفر مالكاتها استعدادًا
للمنخفض الجوي
بغداد  -الجورنال

�أعلن املتحدث با�سم وزارة الكهرباء م�صعب املدر�س� ،إن
وزير الكهرباء ل�ؤي اخلطيب ،وجه با�ستنفار مالكات الوزارة
يف �رشكات التوزيع العامة للطاقة الكهربائية ببغداد
واملحافظات ،لإ�سناد دوائر ومالكات امانة بغداد والدوائر
البلدية يف املحافظات ،ا�ستعداداً ،حلالة الطق�س املتطرفة
وت�أثري املنخف�ض اجلوي القادم من البحر االحمر وتركيا
والذي �سيت�سبب بت�ساقط �أمطار متو�سطة و�أحيان ًا غزيرة
م�صحوبة بعوا�صف رعدية يف االي��ام املقبلة على عموم
مناطق البالد.
ودعا املدر�س ،املواطنني اىل توخي احليطة واحل��ذر من
التعامل مع �شبكات توزيع الطاقة الكهربائية ،واللجوء

اىل فرق ال�صيانة يف حال حدوث عوار�ض فنية وقطوعات
من اجل احلفاظ على حياتهم ،واالت�صال ب�أرقام ال�شكاوى
للإخبار عن �أي عار�ض فني ب�سبب هذه الظروف .مبيناً� ،أن
ارقام ال�شكاوى لدوائر ،توزيع كهرباء الكرخ هو (،)١٥٧
وتوزيع كهرباء الر�صافة هو ( ،)١٥٨وتوزيع كهرباء
ال�صدر ( ،)١٠١٢ودوائر التوزيع يف املحافظات هو (.)١٥٩
وتابع املدر�س� ،أن املالكات الهند�سية والفنية العاملة يف
مديريات نقل الطاقة الكهربائية قد كثفت جهودها ملراقبة
خطوط نقل الطاقة ،والك�شف عن االبراج من �أجل تاليف �أية
ال عن ا�صالح العوار�ض
حالة انف�صال لأحد اخلطوط ،ف�ض ً
الفنية يف حال حدوثها ،واكد� ،أن مالكات انتاج الطاقة
الكهربائية� ،ستبذل اجلهود املتوا�صلة للحفاظ على حمطات
التوليد ل�ضمان دميومة عملها اثناء هطول االمطار.

