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قطاع الطاقة العراقي يواجه حلوال جذرية لالستغناء 
عن ايران

االحتجاجات  وثقل  االإيرانية،  الطاقة  ا�سترياد  ملنع  اأمريكية  �سغوط  و�سط 
اأكرث  اأحد  ال�سعبية ال�سيفية على االنقطاع املزمن للكهرباء، ي�سعى العراق، 
ت�سكيل  ومع  انتظارها.  طال  اإ�سالحات  اإج��راء  اإىل  العامل،  يف  حراً  ال��دول 
حكومة جديدة، تدر�س وزارة الكهرباء خيارات عدة، ت�سمل ترميم حمطات 
وحت�سني  كما  اأخ��رى،  دول  من  الطاقة  وا�سترياد  الهدر،  لتقلي�س  وخطوط 
امليغاواط  كمية  توفري  يف  بغداد  وتاأمل  االإي��رادات.  لتعزيز  اجلباية  عملية 
الكافية لتغطية االحتياجات بحلول ال�سيف، حني يتاأثر املاليني بانقطاع 
الوقت  اأن  يعني  ال  ذلك  لكن  يوميًا.  �ساعة   20 من  الأكرث  الكهربائي  التيار 
الكهرباء  قطاع  فلحماية  االأم��ور.  تاأزم  قبل  نهائي  موعد  فهناك  مفتوح، 
التي فر�ستها  العقوبات  اإعفاء ملدة 45 يومًا من  العراق على  لديه، ح�سل 
الواليات املتحدة يف ت�رشين الثاين )نوفمرب( على اإيران يف ملف برناجمها 
اإىل 28  العراق ما ي�سل  النووي، ومت متديد هذه املدة 90 يومًا. وي�ستورد 
مليون مرت مكعب من الغاز الطبيعي من طهران مل�سانعه، كما ي�سرتي ب�سكل 
مبا�رش 1300 ميغاواط من الكهرباء االإيرانية. وحددت وزارة الكهرباء خطة 
امل�ساكل  بع�س  وحل  �سهراً،   18 خالل  االإيرانية  الكهرباء  عن  لال�ستقالل 
املرتاكمة منذ عقد، بح�سب النطاق با�سم الوزارة م�سعب املدر�س. وي�سيف 
"خالل اأ�سبوعني، �سنقدم خطتنا اإىل االأمريكيني، مدتها خم�س �سنوات و�سيتم 

تقييمها �سنويًا من اجلانب االأمريكي".
لكنه  اخلام،  النفط  احتياطات  من  برميل  بليون   153 على  العراق  ويعوم 

يحتاج اإىل غاز ووقود اأعلى جودة لت�سغيل معامل الطاقة.
االإيرانية،  الكهرباء  عن  اال�ستغناء  للعراق  ميكن  حال  يف  اأن  املدر�س  ويقر 
فهو يحتاج اإىل غاز طهران اإىل حني امتالك القدرة على ا�ستخراج غازه اأو 
ا�ستثمار الغاز املحروق خالل ا�ستخراج النفط. وبا�ستخدام وقوده اإىل جانب 
الكهرباء.  األف ميغاواط من  اأن ينتج نحو 16  للعراق  االإيراين، ميكن  الغاز 
األف ميغاواط، وت�سل اإىل  اأقل بكثري من احلاجة، التي تبداأ بنحو 24  وهذا 

30 األفًا يف ال�سيف، مع و�سول احلرارة اإىل 50 درجة مئوية.
ما بني  ي�سيع  الطاقة،  ينقل  العراق حني  اأن  اإذ  تقني،  النق�س  هذا  ومعظم 
30 اإىل 50 يف املئة منها يف البنية التحتية ال�سعيفة، بح�سب معهد الطاقة 
واأنابيب  خطوطًا  هناك  ولكن  الزمن،  عليها  مر  بع�سها  اأن  ذلك  العراقي. 
القوات  دحرته  الذي  داع�س  تنظيم  من  لهجمات  اأي�سًا  تعر�ست  وحمطات 
االأمنية العراقية نهاية عام 2017. واإعادة تاأهيل تلك البنية التحتية، اأمر 

اأ�سا�سي يف خطة وزارة الكهرباء.
وي�سري املدر�س اإىل مذكرتي التفاهم اللتني وقعتهما الوزارة مع �سيمنز بقيمة 
10 باليني دوالر، وجرنال اإلكرتيك بقيمة 15 بليون دوالر لتح�سني البنية 
التحتية. وميكن لذلك اأن ي�سيف ما ي�سل اإىل 24 األف ميغاواط خالل خم�س 

�سنوات، "وميكن اأن ن�سل بذلك اإىل 40 األف ميغاواط"، بح�سب املدر�س.
وجرنال  �سيمنز  �رشكتي  من  اخلطيب  ل��وؤي  اجلديد  الكهرباء  وزي��ر  وطلب 
ولذلك،  ال�سيف.  بحلول  الطاقة  توليد  لتعزيز  �رشيع  م�سار  خطط  اإلكرتيك 
تبحث بغداد عن طرق لتمويل تلك اجلهود، منها �سفقة متويل بقيمة 600 
و"�ستاندرد  العراقي  التجارة  وم�رشف  اإلكرتيك  جرنال  بني  دوالر  مليون 

ت�سارترد" التي اأعلن عنها نهاية ت�رشين الثاين )نوفمرب( املا�سي.

بغداد - الجورنال

يحدد أسعار الوحدات السكنية 
في مجمع بسماية

الموازنة تتضمن اقتراضا من 21 
جهة خارجية

 إقبال متزايد لقطع تذاكر 
السفر

شركات نفطية في البصرة تتعرض 
لالبتزاز

بغداد - اجلورنال:حدد م�رشف الرافدين، ا�سعار الوحدات ال�سكنية مل�رشوع جممع 
ب�سماية ، م�سرياً منح املواطنني واملوظفني قرو�سًا لل�رشاء.

وقال املكتب االعالمي للم�رشف يف بيان، ان “امل�رشف مينح قرو�س للمواطنني 
واملوظفني ل�رشاء وحدات �سكنية يف م�رشوع ب�سماية الواقع جنوب �رشقي بغداد”، 
ت�سعون   )90720،000 ( تبلغ  لل�سقة مب�ساحة 120م  الكلي  “ال�سعر  ان  مو�سحًا، 
 ( م   100 ال�سقة  م�ساحة  �سعر  بلغ  فيما   ، دينار  الف  وع�رشون  و�سبعمائة  مليون 

75600،000 ( خم�سة و�سبعون مليون و�ستمائة الف دينار.
مئة   )  105840،000  ( 140م  مب�ساحة  ال�سقة  �سعر  يبلغ  كما  املكتب،  وا�ساف 

وخم�سة مليون وثمنمائة واربعون الف دينار .

بغداد - اجلورنال:علنت ع�سو اللجنة املالية النيابية النائبة ماجدة التميمي، 
ان االقرتا�س يف املوازنة العامة من 21  جهة خارجية عدا االقرتا�س الداخلي. 
وقالت التميمي يف تغريدة لها ان “وزارة الكهرباء وحدها �ستقرت�س من 15 

جهة  خارجية ، وجهة داخلية واحدة “.
م�رشوع  حول  مالحظة   47 �سابق  وقت  يف  النيابية  املالية  اللجنة  ور�سدت 
اعادة  اثرها  على  الربملان  قرر  مما   ،2019 لعام  االحتادية  املوازنة  قانون 

امل�سودة اىل جمل�س الوزراء الجراء التعديالت.
اىل  املوازنة  م�سودة  ار�سال  اعلنت  قد  الوزراء  ملجل�س  العامة  االمانة  وكانت 

الربملان بعد اجراء بع�س التعديالت.

العراقية  اجلوية  للخطوط  العامة  ال�رشكة  اعلنت  اجلورنال:   - بغداد 
التابعة  ، زيادة االقبال على مكاتب احلجز واالإ�سدار  ال�سبت  اليوم   ،
ال�سفر  تذاكر  لقطع  املواطنني  قبل  من  العراقية  اجلوية  للخطوط 
ال�سنة  وراأ����س  امليالد  اأع��ي��اد  مبنا�سبة  ال�رشكة  وجهات  ملختلف 

امليالدية اجلديدة.
على  بناء   " ان��ه  بيان  يف  نا�رش  عبا�س  ال�رشكة  ع��ام  مدير  وق��ال 
توجيهات وزير النقل املهند�س عبد اهلل لعيبي ا�ستنفرت جميع مكاتب 
اأعمال  من  بو�سعها  ما  لتقدمي  واأعمالها  جهودها  واالإ�سدار  احلجز 

وخدمات لالرتقاء بواقع االأعمال املقدمة للم�سافرين الكرام".

بغداد - اجلورنال: اكد النائب عن كتلة احلكمة النيابية من حمافظة 
الب�رشة ح�سن خالطي تعر�س بع�س ال�رشكات النفطية العاملة يف 
عبد  عادل  الوزراء  برئي�س  مهيبا   ، االبتزاز  اىل  الب�رشة  حمافظة 
تتعر�س   " �سحفي،  ت�رشيح  يف  خالطي  وذكر  حلمايتها.  املهدي 
الب�رشة اىل االبتزاز  العاملة يف حمافظة  النفطية  ال�رشكات  بع�س 
املبا�رش وال�رشيح، وقد و�سلت الينا �سكاوى متعددة بهذا اخل�سو�س 
". وا�ساف " وبدورنا نهيب برئي�س جمل�س الوزراء لتوجيه االجهزة 
االمنية لكي تاأخذ دورها يف حماية ثروة العراق وتامني ا�ستثمارها 

ومعاقبة من ي�سئ او يحاول عرقلة اعمال ال�رشكات النفطية ".

الخطوط الرافدين
الجوية :

المالية 
النيابية:

نائب:

بيانات

"روسنفت" الروسية تنوي شراء خام بملياري دوالر في كردستان
موسكو تستبعد تشكيل كيان مشترك 

مع “اوبك”

األردن يمنح تخفيضا بنسبة 75% على البضائع المصدرة للعراق عبر العقبة

احلكومية  رو�سنفت  ن�رشته  اإع��الن  اأظهر 
حاجاتها  حول  االإلكرتوين  موقعها  على 
منتجة  �رشكة  اأك��رب  اأن  امل�سرتيات  م��ن 
�ستة  نحو  ���رشاء  تنوي  رو�سيا  يف  للنفط 
تتجاوز  بقيمة  اخل���ام  م��ن  ط��ن  م��الي��ني 
العام  ملياري دوالر من منتجني حمليني 

املقبل.
وا�ستحوذت �رشكة النفط الرو�سية العمالقة 
النفط  ت�سدير  اأنابيب  خطوط  ملكية  على 
عام  يف  ك��ورد���س��ت��ان  اقليم  يف  وال��غ��از 
ما  االإقليم  اإقرا�س  على  ووافقت   ،2017

يزيد على ملياري دوالر.
رو�سنفت  فاإن  االإلكرتوين،  للموقع  ووفقا 
النفط  م��ن  ط��ن  مليون   5.14 �ست�سرتي 
مليار   1.9( روبل  مليار   132.5 بقيمة 

دوالر( من جازبروم نفط.
للربميل،  دوالرا   46 نحو  ال�سعر  ويبلغ 
مقارنة مع 51 دوالرا حاليا للربميل من 

مزيج خام االأورال الرو�سي.

اإنتاج  اإج��م��ايل  ي�سل  اأن  املتوقع  وم��ن 
طن  مليون   241 اإىل  النفط  من  رو�سنفت 
)4.82 مليون برميل يوميا( العام املقبل.

ومل تعلن رو�سنفت عن اإجمايل م�سرتياتها 
من النفط يف عام 2018.

وقالت ال�رشكة يف رد عرب الربيد االإلكرتوين 
اإن امل�سرتيات �ست�سمح  للتعليق  على طلب 
”ممار�سة  واإنها  النقل  تكاليف  بخف�س 

معتادة يف قطاع النفط“.
منتج  اأك��رب  "رو�سنفت"،  �رشكة  واأعلنت 
بالتخطيط  البدء  عن  رو�سيا،  يف  للنفط 
اإقليم  يف  برتولية  م�����رشوع��ات  الإط���الق 
عام  نهاية  بحلول  ال��ع��راق  كرد�ستان 

.2018
وقال ممثل ال�رشكة اإن "وفد رو�سنفت بحث 
حمافظة  يف  االإقليم  �سلطات  مع  لقاء  يف 
الالزمة  اخل��ط��وات  ال��ع��راق  �سمال  ده��وك 
الطرفني يف  اتفاق وقع بني  بتنفيذ  للبدء 

ت�رشين االول عام 2017".
بتنفيذ  ال��ب��دء  امل��ت��وق��ع  "من  واأ����س���اف 

امل�ساريع قبل نهاية العام اجلاري".

الطاقة  وزي��ر  نوفاك  األك�سندر  ا�ستبعد 
مع  م�سرتك  كيان  ت�سكيل   ، ال��رو���س��ي 

منظمة الدول امل�سدرة للنفط »اأوبك«.
من  اإن��ه  روي��رتز  بح�سب  نوفاك  وق��ال 
وبقية  “اأوبك”  تن�سئ  اأن  جدا  امل�ستبعد 
م�سريا  م�سرتكا،  كيانا  النفط  منتجي 
اىل اأن “هناك توافقا على اأنه لن يكون 
هناك مثل هذه املنظمة الأن هذا ي�ستلزم 
اإ�سافية يف ما يت�سل  اإداري��ة  اإج��راءات 
مع  املنتجني  تكتل  وم�ساألة  بالتمويل 

اجلانب االأمريكي”.
امل�ستقبلي  بالتعاون  يتعلق  ما  ويف 
“لن  اأن��ه  نوفاك  اأو���س��ح  “اأوبك”،  مع 
تعاون  اآلية  ه��ذه  منظمة،  ه��ذه  تكون 
بع�س  لنتبنى  لنتباحث،  لنجتمع،   .. ما 

مذكرات التفاهم والقرارات امل�سرتكة”.
قادرة  �ستكون  رو�سيا  اأن  نوفاك  ويرى 
على زيادة اإنتاجها ال�سنوي نحو ع�رشة 
اإىل   200( طن  مليون   15 اإىل  ماليني 
مدى  على  يوميا(  برميل  األ��ف   300

العامني املقبلني.
الواليات  ت�سخ  احلا�رش،  الوقت  ويف 
يف  م�����س��ارك��ة  لي�ست  وه���ي  امل��ت��ح��دة، 
برميل  مليون   11.6 العاملي  االتفاق 
من  اأعلى  وهو  اخل��ام،  النفط  من  يوميا 

اإنتاج كل من ال�سعودية ورو�سيا.

اإنها م�ساألة وقت فقط قبل  وقال نوفاك 
اأن يبداأ اإنتاج الواليات املتحدة النفطي 

يف الرتاجع.
بع�س  يواجهون  اأنهم  “اأعتقد  وتابع: 
يف  االأخ���رية  الطفرة  رغ��م  ال�سعوبات. 
واأ�سبح  كفاءتهم،  انخف�ست  اإنتاجهم، 

من ال�سعب عليهم جمع التمويل”.
مرتفعة  اخل��ام  النفط  اأ�سعار  وق��ف��زت 
جزءا  لتعو�س  املئة  يف  ثالثة  ح��وايل 
غري  ال�سابقة،  اجلل�سة  يف  خ�سائرها  من 
االأمريكية وا�ستمرار  اأن منو املخزونات 

املخاوف ب�ساأن االقت�ساد العاملي اأبقت 
االأ�سواق حتت �سغط.

مزيج  العاملي  القيا�س  خ��ام  و�سعد 
باملئة،   2.26 االآجلة  العقود  يف  برنت 
دوالر   53.34 ليبلغ  دوالر،   1.18 اأو 
بتوقيت   0219 ال�����س��اع��ة  ل��ل��ربم��ي��ل 
�سابق  وقت  يف  ارتفع  بعدما  جرينت�س، 
وهبط  امل��ئ��ة.  يف   3.1 اإىل  ي�سل  مب��ا 
باملئة،   4.24 االآجلة  العقود  يف  برنت 
اأو 2.31 دوالر، ليبلغ عند الت�سوية يوم 

اخلمي�س 52.16 دوالر للربميل.

اململكة  اأن  ال���رزاز،  عمر  االأردين  ال���وزراء  رئي�س  اعلن 
قررت منح تخفي�س كبري على الر�سوم بالن�سبة للواردات 
"الغد"  �سحيفة  وبح�سب  العقبة.  ميناء  عرب  العراقية 
العراقي،  نظريه  مع  لقاء  عب  ال���رزاز،  اأعلن  االأردن��ي��ة، 
 75% بن�سبة  "خ�سما  بغداد،   يف  املهدي،  عبد  عادل 
ميناء  عرب  العراق  اإىل  املتوجهة  للب�سائع  الر�سوم  على 
العقبة". وتابعت ال�سحيفة، "اأكد الرزاز وعبد املهدي على 
تخدم  كم   24 مب�ساحة  م�سرتكة  �سناعية  منطقة  اإقامة 
ال�سناعات يف البلدين"، كما "مت التاأكيد على ا�ستمرار مد 

اأنبوب النفط العراقي لي�سل االأرا�سي االأردنية".
امللك  "توجيهات  اإىل  ال�سحيفة،  بح�سب  ال��رزاز،  واأ�سار 
االأْردن على م�رشاعيها بكل املجاالت  اأبواب  باأن نفتح 
باالأعمال  القائم  دعا  اآخ��ر،  �سياق  يف  العراق".  خلدمة 
عّمان،  االأردن��ي��ة  العا�سمة  يف  ال�سورية  ال�سفارة  يف 
العا�سة  يف  �سفارته  طاقم  االأردن  الإكمال  علو�س،  اأمين 
�سحفي،  ت�رشيح  يف  علو�س  وق��ال  دم�سق.  ال�سورية 
�سوريا موجودة  االأردنية يف  ال�سفارة  تكون  اأن  "نتمنى 
املوجودون  املوظفون  االآن  حتى  طاقمها،  كامل  يف 
مت  اإداريون  موظفون  �سوريا(  يف  االأردنية  ال�سفارة  )يف 
وفدا  وكان  العمل".     اأثناء  دبلوما�سي  لقب  اإعطاوؤهم 

م�ساء  و�سل  ال��رزاز  عمر  ال��وزراء  رئي�س  برئا�سة  اردنيا 
ام�س اجلمعة اىل بغداد يف زيارة ر�سمية وكان يف  اول 
لل�سوؤون  ال��وزراء  رئي�س  نائب  ال�سناعة  وزير  ا�ستقباله 
اقت�ساديون  خرباء  وعد  احل�سني.   �سالح  االقت�سادية 
التعاون االقت�سادي اجلديد بني العرق واالردن بالبناء 
العرق  وكان  املجاورين.   البلدين  اقت�ساد  يخدم  لونه 
التعاون  لتعزيز  االليات  اتفقا على عدد من  قد  واالردن 
التجارة  جماالت  يف  وخا�سة  البلدين  بني  االقت�سادي 
امل�ساريع  اقامة  على  اخلا�س  القطاع  وحتفيز  البينية 
مبا  بينهما  ال��ربي  النقل  حركة  وت�سهيل  اال�ستثمارية 

يخدم امل�سالح امل�سرتكة.

بغداد - الجورنال 
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2.26

61.9

5.5

قف��زت اأ�سعار النفط اخلام مرتفعة ح��وايل ثالثة يف املئة 
لتعو���س ج��زءا م��ن خ�سائره��ا يف اجلل�س��ة ال�سابقة، غري 
اأن من��و املخزونات االأمريكية وا�ستم��رار املخاوف ب�ساأن 

االقت�ساد العاملي اأبقت االأ�سواق حتت �سغط.
و�سعد خام القيا�س العاملي مزيج برنت يف العقود االآجلة 
دوالر   53.34 ليبل��غ  دوالر،   1.18 اأو  باملئ��ة،   2.26
للربميل ال�ساع��ة 0219 بتوقيت جرينت���س، بعدما ارتفع 
يف وق��ت �سابق مبا ي�س��ل اإىل 3.1 يف املئة. وهبط برنت 
يف العق��ود االآجل��ة 4.24 باملئ��ة، اأو 2.31 دوالر، ليبلغ 

عند الت�سوية يوم اخلمي�س 52.16 دوالر للربميل.

اأظه��رت بيانات م��ن �سندوق النقد ال��دويل اأن ح�سة الدوالر 
االأمريك��ي يف االحتياطي��ات العاملي��ة للعم��الت هبطت يف 
الربع الثالث من 2018 اإىل اأدنى م�ستوى يف نحو 5 �سنوات، 

بينما زادت ح�سة اليورو.
وذكر ال�سندوق اأن ح�سة العملة االأمريكية يف االحتياطيات 
العاملي��ة م��ن النق��د االأجنب��ي يف الرب��ع الثال��ث م��ن العام 
اجل��اري بلغ��ت %61.94 من جممل االحتياطي��ات، مقابل 

%62.4 يف الربع الثاين.
ووفق��ا لبيان��ات ال�سن��دوق ف��اإن ح�س��ة ال��دوالر االأمريكي 
يف االحتياطي��ات هبط��ت اإىل اأدن��ى م�ستوى من��ذ اأن �سجلت 

.2013 %61.27 يف الربع الرابع من 

يتوق��ع البن��ك املرك��زي الرو�س��ي تراج��ع معدالت 
الت�سخ��م يف الب��الد اإىل امل�ست��وى امل�ستهدف عند 
%4 يف 2020، بع��د ارتفاعه��ا ب�سكل موؤقت يف 

.2019
وع��زا املركزي من��و الت�سخم خ��الل 2019 جلملة 
اأ�سباب اأبرزها زي��ادة �رشيبة القيمة امل�سافة من 
%18 اإىل %20 م��ا �سي�ساه��م يف ارتفاع اأ�سعار 

ال�سلع واخلدمات يف البالد.
ويتوقع املركزي منو مع��دالت الت�سخم يف رو�سيا 
مطل��ع 2019 اإىل %5.5، اإال اأنه��ا �ستتباط��اأ يف 

الن�سف الثاين من 2019.  
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