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واشنطن تشجع بغداد على تقليل اعتمادها
 على الغاز والكهرباء اإليرانيين

"وا�شنطن  معهد  اأع���ده  تقرير  �شلط 
ال�شوء  الأدنى"  ال�����رق  ل�شيا�شة 
اإيران  بني  الطاقة  نقل  عمليات  على 
والعراق، وكيف انها قد تعترب م�شدرا 
ل��وك��الت  ال�شعبة  للعملة  حمتمال 
ان  اإىل  اأ�شار  فيما  الإيرانية،  الأم��ن 
العراق  ح��ذروا  اأمريكيني  م�شوؤولني 
الإعفاء  ملهلة  املقبل  التمديد  اأن  من 
وا�شحة  خطة  تقدمي  منه  �شيتطلب 
يف  ال���ش��ت��ق��الل  حتقيق  اإىل  ت��ه��دف 
الذي  التقرير  وذك��ر  الطاقة.  جم��ال 
اأعده الباحث "مايكل نايت�س" اإ�شافة 
رغم  انه  املعهد،  باحثي  من  لثنني 
طهران  على  عقوبات  وا�شنطن  فر�س 
يف اأيار املا�شي، فان اإيران ت�شتخدم 
ال�شعبة  للعملة  كم�شدر  ال��ع��راق 
"الدولر الأمريكي"، وهو اأمر حمظور 
مبوجب العقوبات، لذلك فان وا�شنطن 
م�شتمرة  قلق  م�شادر  ثالثة  لديها 

تتعلق بالتجارة العراقية مع اإيران.
الأول  امل�شدر  اأن  التقرير  واأ���ش��اف 
الإيرانية،  الكهرباء  مبدفوعات  يتعلق 
 500 بني  ما  العراق  ي�شتورد  حيث 
يف  اإيران  من  الكهرباء  من  ميغاوات 
يف  ميغاواط  و1200  ال�شتاء  ف�شل 
 1،2 ت��ق��ارب  بتكلفة  ال�شيف  ف�شل 
�شمن  وم��ن  ال�شنة،  يف  دولر  مليار 
اأن  يجب  الأمريكية،  الإعفاء  ���روط 
بالدينار،  ذل��ك  مقابل  العراق  يدفع 

ولي�س بالدولر الأمريكي.
اأكد  فقد  الإيراين،  الغاز  م�شرتيات  اأما 
تقرير �ركة "بي بي )BP( " اخلا�س 
للطاقة  الإح�شائية  "املراجعة  ب��� 
باأن �شادرات  العاملية" لعام 2018 
الغاز من اإيران اإىل العراق بلغت 154 
مليون قدم مكعب يف اليوم )اأو ٪13 
من اإمدادات الغاز العراقية احلالية( ، 
مما �شمح لبغداد بتوليد ما ل يقل عن 
مع  الكهرباء،  من  ميغاواط   1000
اإىل 4000 ميغاواط،  لزيادتها  خطط 

العراق  من  يطلب  الإعفاء،  ومبوجب 
هذا  من  اإي��ران  ب��اإي��رادات  يحتفظ  اأن 
ل  م�روط،  �شمان  ح�شاب  يف  الغاز 
التجارة  لتمويل  اإل  ا�شتخدامه  ميكن 

الثنائية.
يف  يتمثل  ال��ث��ال��ث  القلق  وم�����ش��در 
لتاأمني  الأخ���رى  الإي��ران��ي��ة  اجل��ه��ود 
ازداد  حيث  الأم��ري��ك��ي��ة،  ال����دولرات 
يف  الأم��ري��ك��ي  ال���دولر  على  الطلب 
"البنك  اأجراها  التي  العملة  م��زادات 
املركزي العراقي" باأكرث من ال�شعف، 
ال�ريع  النخفا�س  يقابل  ما  وه��و 
اأ�شفرت  حيث  الإي��راين،  الريال  لقيمة 
عقوبات متعددة الأطراف عن �شغوط 

على القت�شاد الإيراين.
الوليات املتحدة  اأن  التقرير  واأو�شح 
تقليل  على  العراقية  احلكومة  ت�شجع 
والكهرباء  ال��غ��از  على  اع��ت��م��اده��ا 
طاقتها  ت�شخري  خالل  من  الإيرانيني 
ان  حيث  امل�شتغلة،  وغ��ري  ال��وف��رية 
من  ي��ق��رب  م��ا  ي��ه��در حاليا  ال��ع��راق 
الطبيعي  الغاز  من  دولر  مليار   2،5
يعادل  ما  اأو  حرقه،  نتيجة  �شنويا 
اليوم  يف  مكعب  ق��دم  مليار   1،55
امل�شتوردة  الكمية  اأ�شعاف  )ع�رة 
امل�شوؤولون  ح��ذر  وق��د  اإي����ران(،  م��ن 
التمديد  اأن  من  العراق  الأمريكيون 
منه  �شيتطلب  الإعفاء  ملهلة  املقبل 
تقدمي خطة وا�شحة تهدف اإىل حتقيق 
واإظهار  الطاقة  جمال  يف  ال�شتقالل 

خطوات ملمو�شة نحو التنفيذ.
واأ�شار اإىل ان وا�شنطن تف�شل اأن ينوع 
اأعلنت  حيث  طاقته،  م�شادر  العراق 
املا�شي،عن  مت��وز  يف  ال�شعودية 
لتزويد  خطة  يف  للتعاون  ا�شتعدادها 
دولر   21 ب�شعر  بالكهرباء  العراق 
تكلفة  ربع  اأي  ميغاواط/�شاعة،  لكل 
الواردات الإيرانية، كما اأن الأردن قد 
يكون م�شتعدا اأي�شا لت�شدير الكهرباء 
يف  تركيا  وفكرت  كما  ال��ع��راق،  اإىل 
زي���ادة اإم��دادات��ه��ا ع��رب احل���دود اإىل 

منطقة املو�شل.

بغداد - الجورنال

النفطية تجهز المولدات السكنية 
بمنتوج “الگاز” في جميع المحافظات

ترسل رواتب موظفي 
االقليم

تعلن إطفاء خط نقل الطاقة 
شمال وغرب بغداد

المركزي يعلن بيع شهادات ايداع 
اسالمية بمبلغ 38 مليار دينار

بغداد – اجلورنال : اأعلن مدير عام �ركة توزيع املنتجات النفطية كاظم 
م�شري يا�شني، عن خط��ة جتهيز ال�ركة للمولدات ال�شكنية من منتوج زيت 

الغاز )الگاز( يف كافة املحافظات.
وق��ال يا�ش��ني يف بي��ان، “جهزن��ا حمافظ��ات بغ��داد والنج��ف وكرب��الء 
والب���رة ومي�ش��ان وذي قار واملثن��ى والديوانية وباب��ل ودياىل ووا�شط 
وكرك��وك، بح�شة �شهر كانون الث��اين اجلاري من املادة املذكورة وبكمية 
10 ل��رت ل��كل kva ومقاب��ل ثمن وذل��ك بتوجي��ه وزير النف��ط ومتابعة 
وكيل ال��وزارة ل�شوؤون التوزي��ع �شعيًا لتوفري اأنواع الوق��ود للمواطنني يف 

املحافظات كافة”.

احلكومة  ا�شتمرار  النيابية،  املالية  اللجنة  يف  ع�شو  اأكد  اجلورنالك   - بغداد 
الحتادية بار�شال دفعة من رواتب موظفي اإقليم كرد�شتان لهذا ال�شهر. 

ان  ق��ادر،   �شريوان  الكورد�شتاين،  الوطني  الحت��اد  كتلة  عن  النائب  وق��ال 
احلكومة الحتادية �شرت�شل مبلغ 317 مليار دينار عراقي، لهذا ال�شهر، لفتا 

اىل انه هناك احتمالن لآلية ار�شال املبلغ يف ال�شهور املقبلة. 
واأو�شح  انه يف حال اقرار قانون املوازنة، فاإن احلكومة الحتادية �شرت�شل 
من  لبد  فاإنه  املوازنة،  قانون  اقرار  عدم  حال  يف  اما  القانون،  وفق  املبلغ 
املقبل،  ال�شهر  دفعة  ار�شال  اآلية  على  وبغداد  كرد�شتان  اقليم  بني  اتفاق 

ومبلغها.

بغداد - اجلورنال: اأعلنت وزارة الكهرباء، عن اإطفاء خط نقل الطاقة الكهربائية 
)�شمال بغداد – غرب بغداد( )400 ك.ف(، ملدة اأربعة ايام متتالية، اعتباراً من 

�شباح يوم غد الربعاء املوافق.
وقالت الوزارة يف بيان “�شيتم اإطفاء خط نقل الطاقة الكهربائية )�شمال بغداد 
اأربعة ايام متتالية، اعتباراً من �شباح يوم  – غرب بغداد( )400 ك.ف(، ملدة 
غد الربعاء املوافق٩ /201٩/1، لدخال حمطة �شمال غرب بغداد التحويلية 
اجلديدة )400( ك.ف، اىل منظومة الكهرباء الوطنية، و�شيتم تخفي�س الحمال 
حمافظة  من  وجزء  الكرخ  مناطق  جتهيز  به  �شيتاأثر  ميكاواط،   )250( بحدود 

النبار”. 

بغداد - اجلورنال: اعلن البنك املركزي العراقي، عن بيع �شهادات اإيداع اإ�شالمية مببلغ 
38 مليار دينار، م�شرياً اإىل اأن م�رفني فازا بال�شدارية.

وقال البنك يف بيان ، اإنه "اأقر اإجراء مزاد لبيع �شهادات ايداع ا�شالمية ومببلغ 50 مليار 
�شعر  وباأعلى  ل�شدارية  هذه  من  مليار   38 مببلغ  �شهادات  بيع  "مت  اأنه  مبينًا  دينار"، 

للمزادات التناف�شية".
فازا  م�رفني،  �شمل  املزاد  يف  �شاركوا  الذي  امل�شاركني  "عدد  اأن  البيان،  واأ�شاف 

بال�شدارية".
ويتجه البنك املركزي اىل ا�شدار �شهادات ايداع ا�شالمية على منوذج املرابحة لتكون اداة 

مالية ا�شالمية فاعلة .

الكهرباءالمنتجات البنكبغداد

بيانات

الزراعة تصدر توضيحا بشأن الوباء الذي اصاب مزارع الطماطم بالبصرة
احتياط العراق من الذهب يتجاوز الـ 96 طنا خالل 

الشهر الجاري

البنك الدولي يتوقع تباطؤ النمو العالمي في 2019

ا�شدرت وزارة الزراعة، بيانا ب�شاأن ا�شابة حقول الطماطم 
ان  مبينة  جم��ه��ول،  ب��وب��اء  الب�رة  يف 

كميات انتاج الطماطم مازالت متقدمة.
حميد  ال����وزارة  با�شم  امل��ت��ح��دث  وق���ال 
التي  "النباء  ان   ، ب��ي��ان  يف  ال��ن��اي��ف 
ب�شاأن  الع��الم  و�شائل  بع�س  تناقلتها 
ا�شابة حقول الطماطم يف الب�رة بوباء 
"ما حدث  جمهول غري دقيقة"، مبينا ان 
من ا�شابة لهذه احلقول ا�شبابه التغيريات 
املناخية والتي رافقتها امطار كثيفة مع 
ارتفاع كبري يف ن�شبة الرطوبة، ف�شال عن 
�شوء الدارة من قبل مزارعي هذه احلقول 
بني  البال�شتيكية  نفاق  ال  تهوية  وعدم 
ا�شابتها  اىل  ادى  مم��ا  والخ���ر  احل��ني 
املر�س  وهذا  املتاأخرة  باللفحة  مبر�س 
م�شخ�س من قبل دائرة وقاية املزروعات 
على حد  والبطاطا  الطماطم  ي�شيب  وهو 
�شواء اذا ماتوافرت ا�شباب ال�شابة ولكن 
هذا العام ظهرت ال�شابة نتيجة ال�شباب 

التي ذكرت انفا".
العالم  و�شائل  ذكرتها  التي  احلقول  "اعداد  ان  وا�شاف 
الطماطم  "اعداد حقول  ان  اىل  م�شريا  دقيقة"،  باأنها غري 

هي  الب�رة  حمافظة  يف  الزراعة  مديرية  لدى  امل�شجلة 
ب�شكل  منها  لع��داد  ا�شابة  من  وماظهر  حقل   )2٦00(
كامل قليلة قيا�شا اىل ماذكرته و�شائل العالم اما باقي 
احلقول فال�شابات متفاوته )%10.20 
 )%70 اىل  و�شل  وبع�شها   %40%
ون�شبة ال�شابة يف مناطق الزبري و�شلت 

اىل %25".
انباء  �شماعها  فور  "الوزارة  ان  وتابعت 
ال��زراع��ة �شالح  ال���ش��اب��ة اوع���ز وزي���ر 
احل�شني بت�شكيل فريق متخ�ش�س لغر�س 
اجل  من  الب�رة  حمافظة  اىل  الذهاب 
ا�شتي�شاح المر لغر�س اتخاذ الجراءات 
الالزمة لحتواء هذه ال�شابة"، مو�شحا 
املخت�س  ال��وف��د  زي����ارة  "نتائج  ان 
ال�شابة  اظهرت  الدقيق  بالت�شخي�س 

مبر�س اللفحة املتاأخرة".
املبيدات  بتوفري  اليعاز  "مت  ان��ه  واك��د 
املزروعات  وقاية  دائ��رة  من  املعتمدة 
من  للحد  الزراعة  وزارة  ت�شكيالت  احدى 
يف  وانهائها  ال�شابة  ه��ذه  ا�شتفحال 

اليام القادمة".

اإحتياطي  عن  للذهب،  العاملي  املجل�س  اأعلن 
العراق من الذهب خالل �شهر كانون الثاين.

على  ن�رها  اإح�شائية  يف  املجل�س  وق���ال 
بلغ  الذهب  من  العراق  "احتياطي  اإن  موقعه، 
ان  بعد  الثاين،  كانون  �شهر  خالل  طنًا   ٩٦.3
من  املا�شي  ايلول  خالل  اأطنان   ٦.5 ا�شرتى 
الحتياطيات  "هذه  ان  مبينا   ،"2018 ع��ام 
الخرى".  ال��ع��م��الت  ب��اق��ي  م��ن   ٪٦.4 متثل 
على  يحافظ  ي��زال  ما  "العراق  اأن  وا���ش��اف، 
املرتبة 37 عامليا من حيث هذه الحتياطيات 
الح�شاءات  يف  مدرجة  دولة   100 ا�شل  من 
للذهب،  العاملية  الدولية لالحتياطيات  املالية 
وعلى املرتبة اخلام�شة عربيا حيث جاء بعد كل 
وا�شار  وليبيا".  ولبنان واجلزائر  ال�شعودية  من 
من  العامل  دول  "احتياطيات  ان  اىل  املجل�س، 
 135 مبقدار  الثاين  كانون  ل�شهر  ارتفع  الذهب 
 33 لتبلغ  املا�شي  الول  كانون  �شهر  عن  عن 
"الوليات املتحدة  الف و872 طنا"، مبينا ان 
من  عامليا  الوىل  املرتبة  احتلت  المريكية 
بلغت 8.133.5  التي  الحتياطيات  هذه  حيث 
ان  يذكر  طنا".   3.3٦٩ ب�  املانيا  تليها  طنا، 
يف  مقرها  يقع  وال��ذي  للذهب  العاملي  جمل�س 
ومعرفة  وا�شعة  خربة  ميتلك  املتحدة  اململكة 
عميقة بالعوامل امل�شببة لتغيري ال�شوق ويتكون 
يف  الذهب  تعدين  �ركات  اأك��رب  من  اع�شاءه 
العاملي  املجل�س  وكان  تقدمًا.  واأكرثها  العامل 

العراق  �شابق  وقوع  اعلن يف وقت  قد  للذهب، 
يف املرتبة 37 باأعلى احتياطات العامل للذهب 
�شهر مت��وز اجل��اري. وق��ال املجل�س يف  خ��الل 
العامل  "احتياطيات دول  ان  اح�شائية ن�رها، 
من الذهب انخف�شت ل�شهر متوز مبقدار 7٩ طنا 

عن �شهر حزيران املا�شي لتبلغ 33 الف و734 
طنا". وا�شاف ان "الوليات املتحدة المريكية 
هذه  حيث  من  عامليا  الوىل  املرتبة  احتلت 
الحتياطيات التي بلغت 8.133.5 طنا، تليها 

املانيا ب� 3.371 طنا".

توقع البنك الدويل اأن يتباطاأ النمو العاملي 
2019 مقارنة مع  2.9 يف املئة يف  اإىل 
ذلك  مرجعا   ،2018 يف  املئة  يف  ثالثة 
اإىل ت�شاعد التوتر التجاري و�شعف حركة 

التجارة العاملية.
الرئي�شة  جورجيفا  كري�شتالينا  وقالت 
التنفيذية للبنك يف تقرير )اآفاق القت�شاد 
كل  مرتني  البنك  ي�شدره  ال��ذي  العاملي( 
القت�شاد  ك��ان   2018 بداية  "يف  ع��ام 

فقد  لكنه  طاقته  بكامل  يعمل  العاملي 
الطريق  اإن  بل  العام  خالل  الدافعة  القوة 
اجلديد"،  العام  يف  وعورة  اأكرث  ي�شبح  قد 

بح�شب رويرتز.
وقت  يف  ال��دويل  البنك  توقعات  وت��اأت��ي 
وال�شني  املتحدة  ال��ولي��ات  فيه  تنخرط 
الأ�شواق  على  يوؤثر  مرير  نزاع جتاري  يف 
�شهور.  منذ  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  يف  العاملية 
الدولتان فر�س ر�شوم على �شلع  وتبادلت 
الأخرى، غري اأن هناك عالمات على التقدم 
البلدين  ا�شتعداد  مع  الثالثاء  يوم  ظهرت 

لدخول يوم ثالث من املحادثات يف بكني.
القت�شاد  يتباطاأ  اأن  الدويل  البنك  ورجح 
العام  ه��ذا  املئة  يف   2.5 اإىل  الأمريكي 
اأن  وتوقع   ،2018 املئة يف  2.9 يف  من 
 6.2 اإىل  ال�شيني  القت�شاد  منو  ينخف�س 
يف   6.5 مع  مقارنة  العام  هذا  املئة  يف 

املئة يف 2018.
اأن  كذلك  التقرير  يف  الدويل  البنك  وتوقع 
منوا  النا�شئة  الأ�شواق  اقت�شادات  ت�شجل 
مقابل   2019 يف  املئة  يف   4.2 ن�شبته 

اثنني يف املئة لالقت�شادات.

بغداد - الجورنال 
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0.2

1.5

59.3

تراجع��ت بور�ش��ة دب��ي، حت��ت �شغ��ط خ�شائ��ر الأ�شه��م 
العقارية، حيث هبط موؤ�ر �شوق دبي %0.2 بعدما �شعد 

لثالث جل�شات متتالية.
وانخف���س �شه��م "اإعم��ار" العقاري��ة، اأكرب �رك��ة تطوير 
عق��اري مدرج��ة يف دب��ي، %1.3، يف ح��ني تراجع �شهم 

وحدتها "اإعمار للتطوير" 2.8%.
وانخف���س موؤ���ر دبي مب��ا يزيد عل��ى %25 يف 2018، 
م�شج��اًل اأ�ش��واأ اأداء بني اأ�شواق الأ�شه��م الرئي�شية يف العامل 

بالعملة املحلية، بقيادة خ�شائر اأ�شهم القطاع العقاري.

التعقي��دات  اإن  "الإندبندن��ت" الربيطاني��ة  قال��ت �شحيف��ة 
ال�شيا�شي��ة الت��ي بلغ��ت ذروته��ا يف ال�شج��ة العاملي��ة حول 
مقت��ل ال�شحفي جمال خا�شقجي، قد طغ��ت على الطموحات 
القت�شادي��ة اخلليجية التي كانت متاألقة يف يوم ما. وت�شري 
ال�شحيفة اإىل اأن املنطقة التي كانت واحدة من اأكرث املناطق 
الواع��دة يف الع��امل لال�شتثم��ار اأ�شبحت منطق��ة "حمظورة" 
لبع���س ال���ركات العاملي��ة ورج��ال الأعمال، م��ع الرتاجع 
ال�شعودي��ة  القت�ش��ادي وخا�ش��ة يف  النم��و  امللح��وظ يف 
والإم��ارات.  وارتفع��ت الدي��ون احلكومية يف الم��ارات من 
%15 م��ن الن��اجت املحلي الإجم��ايل اإىل نحو %20، ومن 
%1.5 اإىل %17 يف ال�شعودية على مدى ال�شنوات اخلم�س 

املا�شية، ما اأجرب احلكومات على خف�س ال�رائب.

�شه��دت اأ�شع��ار النفط، ارتفاع��ا الأربعاء، لتوا�ش��ل املكا�شب 
الت��ي حققتها يف اجلل�شة ال�شابقة بف�ش��ل الآمال باأن ت�شوي 

وا�شنطن وبكني قريبا نزاعاتهما التجارية.
وارتفع��ت اأ�شعار العقود الآجلة خل��ام القيا�س العاملي مزيج 
برن��ت، �شباح الي��وم 9 كانون الث��اين 2019، 61 �شنتا اإىل 
59،33 دولرا للربمي��ل، فيم��ا بلغت اأ�شع��ار العقود الآجلة 
دولرا   50،38 الأمريك��ي  الو�شي��ط  تك�شا���س  غ��رب  خل��ام 
للربمي��ل مرتفع��ة 60 �شنت��ا، وه��ذه ه��ي امل��رة الأوىل التي 
يتج��اوز فيها هذا اخلام 50 دولرا هذا العام، وفق ما نقلته 

"رويرتز".
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