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العراق يخطط لزيادة انتاج الغاز المصاحب للنفط في الحقول 
الجنوبية

حر�ص  يون�ص،  حامد  الغاز  ل�شوؤون  النفط  وزارة  وكيل  اكد 
الوزارة على تطوير م�شاريع ا�شتثمار الغاز امل�شاحب لعمليات 
انتاج النفط اخلام والو�شول اىل االهداف املخطط لها وايقاف 

هدر وحرق الغاز يف كافة احلقول املنتجة .
امل�شاريع  لعدد من  اجراها  يون�ص خالل جولة ميدانية  وقال 
وذي  الب�رصة  حمافظتي  يف  الغاز  �شناعة  بتطوير  اخلا�شة 
خالل  حقق  العراق   " ان   ، النفط   ل��وزارة  بيان  قار،بح�شب 
ال�شنوات القليلة املا�شية اجنازات كبرية يف جمال انتاج الغاز 
ال�شائل ل�شد احلاجة املحلية من ا�شتهالك املادة والتوجه اىل 
جمال الت�شديرلهذه املادة ا�شافة اىل ت�شدير مادة املكثفات 
م�شريا   ، الب�رصة  غاز  �رصكة  طريق  عن  الطبيعي(  )الكازولني 
اىل ان ذلك ياتي �شمن �شعي الوزارة لزيادة االيرادات املالية 
دعما للموازنة االحتادية ، حيث حققت ال�رصكة ايرادات بلغت 

اكرث من ن�شف مليار دوالر" .
وا�شار الوكيل اىل ان " الوزارة ومن خالل امل�شاريع التي يتم 
الب�رصة  غاز  �رصكة  يف  امل�شاحب  الغاز  ال�شتثمار  تنفيذها 
اخلطط  وف��ق  امل�شتهدفة  االنتاج  معدالت  بلوغ  على  تعمل 
ال�شرتاتيجية للو�شول اىل ا�شتثمار )2000( مليون قدم مكعب 
 / القرنة  ، غرب  الزبري   ، الرميلة   ( باليوم من حقول  قيا�شي 
، موؤكدا على ان معدل اال�شتثمار يف ال�رصكة يبلغ حاليا   )  1
)900( مليون قدم مكعب قيا�شي باليوم ، و�شن�شل اىل معدل 
)1050( مليون قدم مكعب قيا�شي باليوم خالل نهاية العام 

2018 احلايل ".
يذكر ان الوكيل زار خالل جولته امليدانية م�رصوع النا�رصية 
باليوم  مقمق   )200( ملعاجلة  الغراف  والنا�رصية  املعجل 
الطاقة  توليد  حمطات  �شيغذي  ال��ذي   ، امل�شاحب  الغاز  من 
امل�شاريع  على  ميدانيا  اطلع  كما   ، الغاز  بوقود  الكهربائية 
بتطوير  اخلا�شة  امل�شتقبلية  وامل�شاريع  ال�رصكة  تنفذها  التي 
جممع  يف  الغاز  م�رصوع  ومنها  البالد  يف  الغاز  �شناعة 

ارطاوي املركزي يف الب�رصة ملعاجلة )300( مقمق / يوم .
كما ح�رص الوكيل احتفالية �رصكة غاز الب�رصة ملنا�شبة مرور 
5 �شنوات على تا�شي�شها والتي تعد منوذجا يف العراق لل�رصاكة 
�شل  ب�رصكتي  متمثلة  ر�شينة  عاملية  و�رصكات  العراق  بني 

وميت�شوبي�شي .
ب�112  يقدر  العراق ميتلك خمزونًا  اأن  اإىل  التقديرات،  وت�شري 
تريليون قدم مكعب من الغاز، اإال اأن 700 مليون قدم مكعب 
طيلة  االأمثل  اال�شتثمار  عدم  نتيجة  يوميًا،  يحرتق  كان  منه 
العقود املا�شية. ويعترب العراق واحداً من اأكرث البلدان النفطية 
اإىل  االأ�شعار  النفط، خ�شو�شًا بعد تدين  اأ�شعار  بهبوط  ت�رصراً 
املوازنة  يف  العجز  مب�شاعفة  ت�شبب  ما  دوالراً،   50 من  اأقل 
من  باملائة   90 تتجاوز  ن�شبة  على  العراق  ويعتمد  ال�شنوية. 

اإيراداته املالية من النفط.

بغداد - الجورنال

يقرر شمول الموطنة رواتبهم 
بالسلف الشخصية

تعلن زراعة أكثر من 70 الف دونم 
من الحنطة 

يوقع عقدا مع شركة يابانية 
لتطوير مستودع الفاو النفطي

تقرر رفع الحظر عن استيراد المواد 
الغذائية من العراق

بغداد - اجلورنال: اعلن م�رصف الرافدين، ان موظفي دوائر الدولة الذين 
يتم توطني رواتبهم الكرتونيا لدى امل�رصف م�شمولني بال�شلف واخلدمات 
امل�رصفية االخرى. وقال املكتب االعالمي للم�رصف ، اإن “الدوائر التي يتم 
املا�شرت   ( االلكرتونية  البطاقة  منحهم  يتم  امل�رصف  يف  رواتبهم  توطني 
كارد (  التي فيها ميزات عدة من اأهمها �شمولهم بال�شلف ال�شخ�شية اخلم�شة 
والع�رصة مليون دينار و�شحب اموالهم من اَي مكان يتواجدون فيه بدال من 
ا�شتالمها يدويًا”. واأ�شاف البيان اأنه “مت �رصف ال�شلف الإعداد كبرية من 
موظفي الدولة واملتقاعدين الذين يحملون البطاقات االلكرتونية ال�شادرة 

من امل�رصف ح�رصا”.

املثنى - اجلورنال: اأعلنت اللجنة الزراعية يف جمل�ص املثنى ، ان اخلطة الزراعية 
ال�شتوية التي نقدت حتى االآن جتاوزت ال�شبعني الف دومن من حم�شول احلنطة 

معظمها يف مناطق البادية.
ارواوؤها بالكامل معن طريق  “تلك امل�شاحات مت  ، ان  اللجنة يف بيان  وذكرت 
االبار االرتوازية املنت�رصة يف عموم تلك املناطق”، الفتا اإىل “وجود م�شاحات 

اأخرى من االأرا�شي خارج اخلطة رويت عن طريق االأمطار”.
كبرية،  م�رصوفات  اإىل  حتتاج  املناطق  تلك  يف  “الزراعة  اأن   ، البيان  وا�شاف 
داعيا احلكومة املركزية اإىل دعم �رصيحة املزراعني والتو�شع باخلطط الزراعية 

يف مناطق البادية بعد انعدام الزراعة على �شفاف االنهر”.

بغداد - اجلورنال: وقعت �رصكة نفط اجلنوب، عقدا ا�شت�شاريا بقيمة 5.5 ماليني 
حمافظة  يف  النفطي  الفاو  م�شتودع  وتطوير  لتاأهيل  يابانية  �رصكة  مع  دوالر 
الب�رصة 550/كم جنوبي بغداد. وقال املدير العام ل�رصكة نفط اجلنوب اح�شان 
عبد اجلبار ، يف ت�رصيح �شحفي ، اإن "�رصكة نفط الب�رصة وقعت عقدا ا�شت�شاريا 
وتطوير  لتاأهيل  دوالر  ماليني  5ر5  بقيمة  اليابانية  الهند�شية  تويو  �رصكة  مع 
م�شتودع الفاو النفطي وتو�شيع قدراته اخلزنية. واأ�شاف اأن "العقد يت�شمن تقييم 
ودرا�شة وتهيئة وثائق مناق�شة متكاملة لتاأهيل وتطوير م�شتودع الفاو النفطي 
النفط اخلام امل�شدرة لال�شواق  النفط لتامني كميات  بهدف مواكبة خطة وزارة 

العاملية وتعزيز قدرات البالد الت�شديرية من املوانئ اجلنوبية".

العامة  بالهيئة  االأغذية  ل�شالمة  العليا  اللجنة  اأعلنت  اجلورنال:  بغداد - 
املواد  اأنواع  جميع  ا�شترياد  عن  احلظر  رفع  الكويتية،  والتغذية  للغذاء 
ت�رصيح  يف  ال�شويط،  عادل  اللجنة  �رص  اأمني  وقال  العراق.  من  الغذائية 
املواد  اأنواع  جميع  ا�شترياد  عن  احلظر  برفع  او�شت  اللجنة  اإن  �شحفي، 
احلظر  اأ�شباب  النتفاء  نتيجة  جاء  القرار  اأن  مبينا  العراق،  من  الغذائية 
رفع  قرار  الكويتية  التجارة  وزارة  اأ�شدرت  وعليه  ال�شحة،  وزارة  ح�شب 
املا�شي،  اأكتوبر  االأول/  ت�رصين   17 يف  اأو�شت  اللجنة  وكانت  احلظر. 
بفر�ص احلظر االحرتازي املوؤقت على جميع املواد الغذائية القادمة من 

العراق.  

العراقالرافدين الكويتالمثنى

بيانات

توقعات بتجاوز اسعار النفط 60 دوالرا للبرميل في العام المقبل

قمة G20.. مساع دولية لتوسيع التجارة 
العالمية

تقرير اميركي: العراق والكويت وقطر المنتجين الوحيدين باوبك 
القادرين على موازنة ميزانياتهم

 ، االم���ني  م��الذ  االق��ت�����ش��ادي  املحلل  رج��ح 
حمافظة ا�شعار النفط فوق ال�60 دوالرا خالل 
اخلام  على  الطلب  زيادة  ب�شبب  املقبل  العام 
ايران  �شد  االمريكية  العقوبات  تطبيق  مع 
تخفي�ص  عزمها  رو�شيا  اعالن  مع  بالتزامن 

انتاجها.
"زيادة  �شحفي،اإن  ت�رصيح  يف  االمني  وقال 
وال��والي��ات  ال�شعودية  قبل  من  النفط  �شخ 
امل��ت��ح��دة م���ن اج���ل خ��ف�����ص ا���ش��ع��اره قد 
وتنامي  العاملية  ال�شوق  مع  نفعا  الجت��دي 
يف  خ�شو�شا  وال�شناعات  االقت�شاديات 

اكرث  اعتماد  جانب  اىل  واورب��ا  ا�شيا  ���رصق 
امل�شتقات  املركبات على  75 باملئة من  من 
وحتى  الكازولني  او  البنزين  �شواء  النفطية 

الغاز ".
ام��ام  تقف  ع��دي��دة  "حتديات  ،اأن  وا���ش��اف 
،اولها  اال�شعار  خلف�ص  وا�شنطن  �شغوطات 
،ان احتياطي املخزن االمريكي من اخلام قد 
ال�شيا�شة  يت�شبب بازمة مركبة اخرى ت�رصب 
ال�شنوات  يف  تظهر  االقت�شادية  االمريكية 
اخلزين  هذا  من�شوب  خف�ص  فان  ،لذا  املقبلة 
االدارة  ل��دى  الق�شري  امل��دى  على  وارد  غري 
زيادة  ان   ، االمريكية،وثانيها  االقت�شادية 
احلقول  من  والنفط  ال�شخري  النفط  انتاج 

يكلف  الن��ه  حم��دود  ب�شكل  يكون  البحرية 
�رصكات اال�شتخراج قرابة 60 دوالرا للربميل 
اال�شتخراج  "�رصكات  ان  اىل  الفتا   ،" الواحد 
خف�ص  على  توافق  ان  ميكن  ال  الذكر  انفة 
دوالرا  ال�60  عتبة  دون  ما  اىل  اخلام  ا�شعار 

،للحفاظ على م�شتوى معقول من االرباح".
اململكة  اىل  نظرنا  "ولو  ،االم���ني  وت��اب��ع 
اال�شرتاتيجية  وخططها  ال�شعودية  العربية 
،فانها حتتاج لتنفيذها مبالغ مالية كبرية ال 
الذي  ،االمر  النفط  ا�شعار  تتما�شي مع خف�ص 
يلزم اململكة على اعادة النظر، اما يف خططها 
اال�شرتاتيجية ،او يف �شيا�شتها لزيادة االنتاج 

وخف�ص اال�شعار".

ت�شت�شيف العا�شمة االأرجنتينية بوين�ص اأير�ص، قمة جمموعة 
دول الع�رصين، يعتزم خاللها زعماء بلدان املجموعة تو�شيع 
التوتر االقت�شادي  التجارة احلرة على ال�شعيد العاملي، رغم 

املت�شاعد عامليًا.
وتنعقد القمة االقت�شادية العاملية، يف ظل املواجهة التجارية 
التي ت�شهدها الواليات املتحدة وال�شني اللتني تعدان من اأكرب 

اقت�شادات العامل.
التجارة  من   75 متّثل  التي  املجموعة  دول  زعماء  ويناق�ص 
العاملية، ق�شايا اأخرى مثل االقت�شاد العاملي، وحتقيق النمو 
يف  اخلا�ص  القطاع  وم�شاركة  واملتوازن،  وامل�شتدام  القوي 

ا�شتثمارات البنية التحتية.
ال��دويل،  امل��ايل  القطاع  بنية  لق�شايا  التطرق  �شيتم  كما 
وال�رصائب الدولية، والالم�شاواة، والتوظيف، والتجارة احلرة، 
ق�شايا  عن  ف�شاًل  املالية،  االأ�شواق  على  الرقابة  وممار�شة 

االإرهاب والهجرة.
احللول  اإي��ج��اد  ت�شتهدف  التي  الع�رصين  قمة  �شت�شهد  كما 
اأزمة  لالأزمات العاملية، مناق�شة ق�شايا غري اقت�شادية، مثل 
اللجوء، والتوترات اجليو�شيا�شية، وعالقات االحتاد االأوروبي 
اأوروب��ا  وجي�ص  منه،  اخل��روج  يف  ترغب  التي  بريطانيا  مع 

اجلديد.
دول  جمموعة  قمة  يف  امل�شاركة  ال���دول  �شعيد  على  اأم��ا 
من  كل  �شتح�رص  اأير�ص”،  “بوين�ص  يف  العام  لهذا  الع�رصين 
واأملانيا،  واليابان،  االأمريكية،  املتحدة  والواليات  تركيا، 

وبريطانيا، وفرن�شا، واإيطاليا، وكندا، واالأرجنتني.
وال�شني،  وال���ربازي���ل،  اأ���ش��رتال��ي��ا،  ب��ل��دان  �شتح�رص  ك��ذل��ك، 

اجلنوبية،  وكوريا  واملك�شيك،  ورو�شيا،  والهند،  واأندوني�شيا، 
االحتاد  ي�شارك  فيما  وال�شعودية،  اإفريقيا،  وجمهورية جنوب 

االأوروبي يف قائمة املوؤ�ش�شات الدولية.
با�شتمرار  ت�شارك  دولية  ومنظمات  موؤ�ش�شات  هناك  اأن  كما 
ال��دويل،  النقد  �شندوق  مثل  الع�رصين،  قمة  اجتماعات  يف 
التعاون  ومنظمة  املايل،  اال�شتقرار  وجمل�ص  الدويل،  والبنك 
ومنظمة  العاملية،  التجارة  ومنظمة  والتنمية،  االقت�شادي 

العمل الدولية، واالأمم املتحدة.

اأن  اإىل  جورنال،  �شرتيت  وول  �شحيفة  اأ�شارت 
الرئي�شيني  املنتجني  والكويت  وقطر  ال��ع��راق 
موازنة  على  القادرين  املنظمة  يف  الوحيدين 
"وفقًا  ان��ه  ال�شحيفة  وذك���رت  ميزانياتهم. 
دوالراً   58 اإىل  و�شلت  التي  احلالية  لالأ�شعار 
املنتجني  والكويت وقطر  العراق  للربميل، تكون 
الرئي�شيني الوحيدين يف املنظمة القادرين على 

موازنة ميزانياتهم".
�شندوق  بيانات  عن  نقاًل  ال�شحيفة  وذك��رت 
النقد الدويل، اأن "الكويت بحاجة اإىل 48 دوالراً 
قطر  اأن  حني  يف  التعادل،  نقطة  اإىل  للو�شول 
نفط  برميل  ب�شعر  ميزانيتها  موازنة  ت�شتطيع 

بنحو 47 دوالراً".
واأفادت باأن "العراق يتطلب 55 دوالراً للربميل 
ال�شعودية  حتتاج  بينما  التعادل،  نقطة  لتحقيق 

اإىل 88 دوالراً واالإمارات اإىل 71 دوالراً، وعمان 
 114 اإىل  وليبيا  دوالراً،   111 والبحرين   ،77

اأنه  اإىل  جورنال  �شرتيت  وول  ولفتت  دوالراً". 
الثلث  مبقدار  اخلام  النفط  اأ�شعار  انخفا�ص  "مع 
تقريبًا يف اأقل من �شهرين، يقول امل�شوؤولون يف 
العديد من دول اأوبك اإن احلاجة اإىل اتخاذ اإجراء 
جماعي لوقف هبوط اأ�شعار النفط تفوق خماطر 
الذي  ترامب  دونالد  االأمريكي  الرئي�ص  غ�شب 
اتهمهم عالنية بالتاآمر الإبقاء االأ�شعار مرتفعة".

ما  اإىل  العاملي  النفط  �شعر  يرتاجع  اأن  وقبل 
يقارب 60 دوالراً للربميل، عمد ترامب اإىل اإقناع 
لوقف  اإجراءات  اأي  اتخاذ  بعدم  وحلفائها  اأوبك 
بالن�شبة  احلالية  االأ�شعار  لكن  االأ�شعار،  تراجع 
بل  كافية  غري  اأ�شبحت  اأوب��ك،  دول  من  للعديد 
اأقل بكثري مما حتتاجه لتحقيق التوازن يف  هي 

ميزانياتها.
اأوب��ك  م�شوؤويل  كاهل  املخاوف  ه��ذه  و�شتثقل 
الأنها حتدد م�شار التحالف العاملي لعام 2019 

يف اجتماع يعقد يف فيينا االأ�شبوع املقبل.

بغداد - الجورنال

بوينس أيرس - الجورنال

بغداد - الجورنال

8.1
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قال مكتب االإح�ش��اءات االأوروبية )يورو�شتات(، اإن 
مع��دل البطالة يف منطقة الي��ورو تراجع اإىل 8.1% 
يف اأكتوب��ر 2018، وه��و اأدنى م�شت��وى منذ نوفمرب 

 .2008
واأ�ش��اف يورو�شتات، يف بيان، اأن معدل البطالة يف 
منطق��ة اليورو )19 دولة( �شج��ل %8.8 يف اأكتوبر 

.2017
البطال��ة  مع��دل  تراج��ع  ع��ن  يورو�شت��ات  وك�ش��ف 
يف   6.7% اإىل  دول��ة(   28  ( االأوروب��ي  باالحت��اد 

اأكتوبر 2018، وهو اأدنى معدل منذ يناير 2000.
و�شجل معدل البطال��ة يف االحتاد االأوروبي 7.4% 

يف اأكتوبر 2017، وفقًا ل�"يورو�شتات".

جل��اأت ال�رصكة ال�شعودي��ة للكهرب��اء اإىل االقرتا�ص من 
البن��وك العاملي��ة به��دف تغطي��ة نفقاته��ا الراأ�شمالية، 

وال�رصف على اأعمالها  العامة.
وق��ال امل��زود الوحيد خلدم��ة الكهرب��اء يف اململكة يف 
بي��ان ل��ه،: "مت توقي��ع اتفاقي��ة متوي��ل دويل م�ش��رتك، 

بقيمة 8.06 مليارات ريال )2.15 مليار دوالر(".
وبح�شب البيان، فاإن بنوكًا عاملية قدمت القر�ص؛ وهي 
"بن��ك اأبوظب��ي االأول، وبنك ميزوه��و، واإم يو اإف جي، 
و�شتان��درد ت�شارت��رد، وموؤ�ش�ش��ة ميت�ش��وي �شوميتومو، 
وبنك اإت���ص اإ�ص بي �شي - ال�رصق االأو�شط، وهوجن كوجن 
و�شنغهاي امل�رصيف، وجيه ب��ي مورغان ت�شي�ص، وبنك 

ناتيك�شي�ص".

اأظه��رت بيانات م��ن وزارة اجلم��ارك والتج��ارة الرتكية اإن 
العج��ز التج��اري يف الب��الد تراج��ع 90 باملئة عل��ى اأ�شا�ص 
�شن��وي يف نوفمرب ت�رصي��ن الثاين لي�شج��ل 0.6 مليار دوالر 

فيما زادت ال�شادرات وانكم�شت الواردات.
واأ�ش��ارت البيانات اإىل اأن ال�شادرات زادت 9.49 باملئة اإىل 
15.53 ملي��ار دوالر يف ح��ني تراجعت ال��واردات 21.47 

باملئة اإىل 16.14 مليار دوالر خالل الفرتة نف�شها.


