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نواب: العراق سيواجه ازمة كهرباء حادة في 
الصيف المقبل

ال��ط��اق��ة  ن�����واب يف جل��ن��ة  رج����ح 
الطاقة  ازم��ة  ا�ستمرار  الربملانية 
ال�سيف  م��و���س��م  يف  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 
حكومية  خطة  وج��ود  لعدم  املقبل 

ملعاجلتها.
العراقي  النواب  جمل�س  ع�سو  وقال 
ان  عواد  عدي  الب�رصة  حمافظة  عن 
اأي  لديها  لي�س  االحتادية  احلكومة 
خطة لتزويد الكهرباء خالل ال�سيف 
املقبل. واكد عواد يف موؤمتر �سحفي 
، انه "من خالل اطالعنا على اعمال 
توجد  ال  انه  وجدنا  الكهرباء  وزارة 
هدر  وهنالك  املقبل  لل�سيف  خطة 
يف  جدية  وجود  وعدم  العام  للمال 

تثبيت العقود واالجراء اليومني".
وحذر "من عودة التظاهرات ال�سلمية 
يف  املحافظات  وباقي  الب�رصة  يف 
فعلية  اج���راءات  ات��خ��اذ  عظم  ح��ال 
كما  ال�سابقة  االخفاقات  لتجاوز 

ح�سل ب�سيف العام املا�سي".
خطة  لو�سع  "الوزارة  ع��ود  ودع��ا 
التجهيز  �ساعات  بعدد  جداول  ت�سم 
امل��ت��وق��ع��ة ل��ك��ل حم��اف��ظ��ة وب��اق��ي 
العقود  وتثبيت  العمل  تفا�سيل 
بالقول  مردفا  اليومني"،  واالج��راء 
�سالحياتنا  �سن�ستخدم  "دونها 
عن  للدفاع  والد�ستورية  القانونية 

حقوق اجلماهري".
حمزة  الطاقة  خبري  اك��د  جهته  من 
ميغا   1400 "العراق  ان  اجلواهري 
مليون  و"500  الكهرباء"  من  واط" 
قدم مكعب يوميا من الغاز، لت�سغيل 
جنوب  ب�����س��م��اي��ة  ك��ه��رب��اء  حم��ط��ة 
تبلغ  اإنتاجها  )طاقة  بغداد  ���رصق 
القد�س  وحمطة  ميغاواط(،  اآالف   3
اىل  باال�سافة  اأي�سا،  العا�سمة  يف 

حمطات يف الب�رصة".
الميكنه  "العراق  ان  اجلواهري  واأكد 
تعوي�س  االح��وال  من  ح��ال  اأي  يف 
"عمليات  ان  مبينًا  الطاقة"،  تلك 

اإنتاج الغاز يف العراق لن تتم اإال يف 
بداية عام 2022".

وحاجة العراق الفعلية من الكهرباء 
تبلغ )21(، األف ميغاواط، فيما ينتج 
وم��وؤخ��را  م��ي��غ��اواط،  األ��ف   11 نحو 
و"جرنال  "�سينمز"  �رصكتا  وع��دت 
تطوير  بعقد  فوزهما  بعد  اإلكرتيك" 
�سيوفران  انهما  العراق،  يف  الطاقة 
األ���ف م��ي��غ��اواط خ��الل االرب��ع   11

�سنوات املقبلة".
"العراق  ان  قائاًل  اجلواهري  وتابع 
مع  الغاز  لنقل  قدمية  خطوط  لديه 
ال�سعودية متوقفة منذ عام 1980"، 
وهو امر يجعل اخذ الغاز من اململكة 
اىل  ويحتاج  معقدا  اأم���را  العربية 
عمل  واإع���ادة  لفح�س  طويل  وق��ت 

االنابيب".
اعلنت  قد  الكهرباء،  وزارة  وكانت 
الطاقة  وزي���ر  اأن  �سابق  وق��ت  يف 
االإيراين تعهد با�ستمرار اإمداد العراق 
املرحلة  يف  وال���غ���از  ب��ال��ك��ه��رب��اء 

املقبلة.
 ، بيان  يف  الكهرباء  وزارة  وقالت 
اخلطيب  ل��وؤي  الكهرباء  "وزير  اإن 
ا�ستقبل، يف مطار بغداد الدويل، وزير 
اردكانيان،  ر�سا  االي��راين  الطاقة 
وال��وف��د امل��راف��ق ل��ه، وال���ذي ي��زور 
يف  امل�سرتكة  امللفات  لبحث  العراق 

جمال الطاقة".
ال�سيف  "الوفد  اأن  البيان،  واأ�ساف 
نائب  بح�سور  مهمًا،  اجتماعًا  عقد 
الطاقة  ل�����س��وؤون  ال�����وزراء  رئ��ي�����س 
ووزير  الغ�سبان،  ثامر  النفط  وزير 
وحمافظ  اخلطيب،  ل��وؤي  الكهرباء 
مت  ال��ع��الق،  علي  امل��رك��زي  البنك 
البلدين  ب��ني  امللفات  عر�س  فيه 
الكهربائية  ب��ال��ط��اق��ة  واخل��ا���س��ة 
امل��ج��ه��زة م��ن اي�����ران، ف�����س��اًل عن 
اخلا�سة  والديون  امل�ستورد،  الغاز 
التزامني  ال��رب��ط  جانب  اىل  بهما، 
العراقية  الكهرباء  منظومة  ب��ني 

وااليرانية".
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العراقية تنجز حفر بئر نفطي 
في حقل ارطاوي بالبصرة

تسلم واسط مبالغ مستحقاتها 
من ايرادات المنافذ الحدودية

النيابية تنفي تحمل الموازنة 
تكاليف التواجد االميركي في العراق

معبر حدودي جديد بين العراق 
وتركيا

اجنزت املالكات الفنية والهند�سية ل�رصكة احلفر العراقية حفر البئر 
النفطي RT- 41 يف حقل ارطاوي النفطي مبحافظة الب�رصة.

وذك��رت ال�رصكة يف بي��ان ان البئر النفطي مت حف��ره ل�سالح �رصكة 
 IDC14 نف��ط الب�رصة ومتت عمليات احلفر با�ستخدام جهاز احلفر

ذي القدرة احل�سانية HP 1500 بعمق 22٧5 مرتا .
واأعلن��ت �رصكة نهاية الع��ام 2018 عن اجنازها حفر بئر نفطي يف 
حمافظ��ة كركوك. وذكرت ال�رصكة يف بيان اإن كوادرها اأجنزت حفر 
البئر النفطي BH / 197 يف حقل باي ح�سن غرب كركوك ل�سالح 

.IDC 222 رصكة نفط ال�سمال با�ستخدام جهاز احلفر�

بغداد - اجلورنال : اأعلن جمل�س حمافظة وا�سط، عن ت�سلمه م�ستحقات املنافذ 
احلدودية ل�ستة ا�سهر من العام املا�سي، الفتًا اىل ان املبالغ و�سلت اىل اكرث 

من 30 مليار دينار، وباأنتظار ت�سليم احلكومة للمبالغ املتبقية.
وقال ع�سو جمل�س املحافظة، غالب الرديني يف ت�رصيح �سحفي ان “احلكومة 
اي��رادات  من  م�ستحقاتها  مبالغ  وا�سط  حمافظة  �سلمت  بغداد  يف  املركزية 
املنافذ احلدودية ل�ستة ا�سهر من العام املا�سي، حيث بلغت املبالغ 30 مليار 
من   %50 ن�سبة  املحافظة  ت�سليم  على  ين�س  “القانون  ان  وا�ساف  دينار”. 
ايرادات منافذها احلدودية، حيث ك�سبت حمافظة وا�سط دعوى ق�سائية ب�ساأن 

منافذها احلدودية وح�ستها من تلك املنافذ”.

بغداد – اجلورنال :نفت اللجنة املالية النيابية، اليوم االحد، ما تداولته بع�س 
تكاليف  تت�سمن  االحتادية  املوازنة  يف  بند  تخ�سي�س  ب�ساأن  االعالم  و�سائل 

التواجد االمريكي يف العراق.
بتخ�سي�س  ن�س  “اليوجد  نيوز«،  »اجلورنال  ل�  حمة  احمد  اللجنة  ع�سو  وقال 

اموال للقوات االمريكية يف املوازنة”.
ال�سبت تقريرا مفاده بان  ام�س  اول  اللبنانية بعددها  ون�رصت �سحيفة االخبار 
الواليات املتحدة طلبت من احلكومة العراقية حتمل تكاليف تواجدها الع�سكري 
يف  بندا  ادرج��ت  العراقية  احلكومة  فان  اي�سا  ال�سحيفة  وبح�سب  العراق،  يف 

املوازنة يت�سمن تخ�سي�س اموال للقوات االمريكية املتواجدة يف العراق.

بغداد - اجلورنال: نهت هياأة املنافذ احلدودية، اأعمال حتديد وم�سح املوقع 
الذي �سيتم فيه اإن�ساء املعرب احلدودي اجلديد بني العراق وتركيا.

وقال املن�سق االعالمي يف الهيئة عالء الدين القي�سي، يف ت�رصيح �سحفي، ان 
“اللجنة امل�سكلة برئا�سة رئي�س الهيئة كاظم العقابي، انهت االعمال املتعلقة 
}افاكاي{  معرب  ان�ساء  فيه  �سيتم  الذي  املوقع  وم�سح  وحتديد  باختيار 
حمافظة  �سمال  يقع  “املوقع  ان  اىل  م�سريا  وتركيا،”  العراق  بني  احلدودي 

دهوك”.
املتعلقة  النفقات  بجميع  للتكفل  ا�ستعداده  ابدى  الرتكي  “اجلانب  ان  وبني 

بان�ساء وجتهيز املعرب املذكور وتهيئة جميع امل�ستلزمات اخلا�سة بعمله".

الماليةالحفر انشاءبغداد

بيانات

العراق يواصل تصدر موردي النفط إلى الهند للعام الثاني على التوالي
البنك الدولي : االقتصاد العراقي سيشهد 

نموا بمعدل %6.2

البنك المركزي: منحنا اكثر من 73 مليار دينار النشاء مشاريع قطاعية

وكالة  عليها  اطلعت  الناقالت  لتتبع  بيانات  ظهرت 
بن�سبة  اخلام  النفط  من  وارداتها  زادت  الهند  اأن  رويرتز 
4.8 يف املائة يف 2018 اإىل م�ستوى قيا�سي بلغ 4.58 

مليون برميل يوميا،
بينما عززت البالد امل�سرتيات لتغذية قدراتها التكريرية 
)كانون  دي�سمرب  يف  اأن��ه  البيانات  وك�سفت  املتنامية. 
االأول(، بلغ اإجمايل واردات البالد من النفط 4.86 مليون 
مع  مقارنة  املائة  يف   15 نحو  بزيادة  يوميا،  برميل 
مع  مقارنة  املائة  يف   11 نحو  ومرتفعة  ال�سابق  ال�سهر 

م�ستواها قبل عام.
ويف 2018 وا�سل العراق ت�سدر موردي النفط اإىل الهند 
على اأ�سا�س �سنوي للعام الثاين على التوايل، فيما حافظت 

ال�سعودية على املركز الثاين وفقا ملا اأظهرته البيانات.
وظلت اإيران ثالث اأكرب مورد للنفط اإىل الهند يف 2018، 
يف  اإيران  من  الهند  واردات  اإجمايل  اأن  البيانات  وتظهر 
األف برميل يوميا، بزيادة قدرها   531 2018 بلغ نحو 

اأ�سا�س �سنوي. 13 يف املائة على 
وظلت منطقة ال�رصق االأو�سط اأكرب مورد للنفط اإىل الهند، 
65 يف  اإىل نحو  مع ارتفاع ح�سة املنطقة يف الواردات 

واردات  وانخف�ست  عام.  قبل  املائة  يف   63 من  املائة 
يف   14.5 نحو  لتمثل  قليال  اأفريقيا  من  الهندية  النفط 
وزارة  بيانات  الواردات.وبح�سب  اإج��م��ايل  من  املائة 
البالد  يف  الوقود  على  الطلب  زاد  فقد  الهندية  البرتول 
مقارنة  االأول(  )كانون  دي�سمرب  خالل  املائة  يف  ب�3.2 
على  الطلب  حجم  ال�سابق.وبلغ  العام  من  ال�سهر  بنف�س 

اأعلى  البنزين  18.5 مليون طن، وكانت مبيعات  الوقود 
ال�سابق،  العام  من  الفرتة  بنف�س  مقارنة  املائة  يف   10
غاز  مبيعات  ط��ن.وزادت  مليون   2.4 اإىل  و�سلت  حيث 
بينما  طن،  مليون   2.17 اإىل  املائة  يف  ب�5.6  الطهي 
 1.23 اإىل  املائة  يف  ب�10.7  النفط  مبيعات  ارتفعت 

مليون طن.

منو  ال���دويل  البنك  ع��ن  ���س��ادر  تقرير  ت��وق��ع 
عام  يف  ملحوظ  ب�سكل  العراقي  االقت�ساد 

.2019
العراقي  االقت�ساد  اأن  اإىل  التقرير،  واأ���س��ار 
العربية مبعدل  الدول  االأعلى منوا بني  �سيكون 

�ستة واثنني باملئة.
العراق منوا  اأنه بالرغم من ت�سجيل  اإىل  ولفت، 
متوا�سعا يف العام الفائت مبعدل واحد وت�سعة 
�ست�سكل  االإعمار  اإعادة  م�ساريع  اأن  اإال  باملئة، 

دافعا مهما لنمو اقت�ساده يف العام احلايل.
تقريرهم  يف  ال���دويل  البنك  خ��رباء  وخف�س 
للعام  العاملي  االقت�ساد  منو  توقعات  اجلديد 
�سيطال  النمو  تباطوؤ  اأن  اإىل  م�سريين   ،2019
ذلك  والنامية، مبا يف  املتقدمة  البلدان  معظم 

الواليات املتحدة وال�سني.
اطلق  ما  اأو  املخاطر  زي��ادة  من  البنك  وح��ذر 
عليه ا�سم “�سماء مظلمة”، لالقت�ساد العاملي. 
بن�سبة  �سينمو  العاملي  االقت�ساد  باأن  ويتوقع 
النمو  حجم  �سيكون  بينما  العام،  هذا   %2.9

2.8% يف 2020.
الغنية،  ال��دول  على  املتوقع  التباطوؤ  ويركز 
اخل��رباء  ويربط  املتحدة،  ال��والي��ات  وخا�سة 
التوقعات املت�سائمة باحلروب التجارية، حيث 
الواليات  بني  وال�سيما  التجاري،  النزاع  اأن 

املتحدة وال�سني، هو اأحد املخاطر الرئي�سية.
ويقول التقرير اإن خطر تزايد اإجراءات احلماية 

على االقت�ساد ال يزال مرتفعا، وميكن اأن يوؤدي 
الواليات  يف  االقت�سادي  الن�ساط  تراجع  اإىل 
املتحدة وال�سني، واإن تباطوؤ النمو يف ال�سني 
النامية  للبلدان  بالن�سبة  خا�سة  م�سكلة،  ميثل 
ال�سناعية  وال�سلع  اخل��ام  امل��واد  ت�سدر  التي 
اأكرب  هي  ال�سني  اأن  حيث  واملعادن،  والطاقة 

م�ستورد لهذه املنتجات.
منو  يتزايد  اأن  املرجح  من  اأخ��رى،  ناحية  من 

النامية  االقت�سادات  وبع�س  النا�سئة  االأ�سواق 
اإىل حد ما، على الرغم من ا�ستمرار الهدوء يف 

ال�سني.
بنمو  التقرير  اأ�ساد  فقد  برو�سيا،  يتعلق  ما  اأما 
اإن  قائال   ،2018 خ��الل  الرو�سي  االقت�ساد 
وترافق  منا،  للبالد  االإجمايل  املحلي  الناجت 
رغم  الت�سخم  م��ع��دالت  يف  ت��راج��ع  م��ع  ذل��ك 

العقوبات.

اكرث  منح  عن  العراقي،  املركزي  البنك  ك�سف 
ال�سغرية  للم�ساريع  دي��ن��ار  مليار   73 م��ن 

واملتو�سطة.
من  "انطالقا  ان��ه  ل��ه،  بيان  يف  البنك  وذك��ر 
باإعالن  العراقي  االقت�ساد  دعم  يف  امل�ساهمة 
تريليون  الواحد  مبادرته  عن  املركزي  البنك 
واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�ساريع  لتمويل  دينار 
م��ن��ح ال��ب��ن��ك امل��رك��زي ال��ع��راق��ي امل�����س��ارف 
امل�ساركة يف هذه املبادرة اكرث من 33 مليار 

املواطنني  القرا�س   2018 العام  خالل  دينار 
الراغبني بان�ساء م�ساريع جديدة".

اىل  املمنوحة  املبالغ  اج��م��ايل  ان  واو���س��ح 
امل�سارف منذ انطالق مبادرة متويل امل�ساريع 
ولغاية   2015 العام  يف  واملتو�سطة  ال�سغرية 
2018/12/31 بلغت اكرث من ٧3 مليار دينار 
القطاعات  خمتلف  على  م�ساريع  تلك  توزعت 
واخلدمات   %59 التجاري  القطاع  ن�سبة  كانت 

%25 وال�سناعي %12 والزراعي 4%.
منها  م�رصفا   34 املبادرة  هذه  يف  وي�سارك 
واحد،  حكومي  وم�رصف  اهلي  م�رصف   33

امل�ساريع  لهذه  االإقرا�س  مبالغ  تراوحت  فيما 
مليون  خم�سني  اىل  دينار  ماليني  خم�سة  من 
مليون   100 اىل  ت�سل  ان  املمكن  ومن  دينار 

دينار بعد موافقة البنك املركزي.
ويذكر ان جميع العراقيني يحق لهم التقدمي اىل 
واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�ساريع  متويل  مبادرة 
من خالل املوقع االلكرتوين اخلا�س باملبادرة 
�رصط حتقق العمر القانوين للمقرت�س �سيما وان 

فوائد القرو�س مدعومة وباإجراءات مي�رصة.
البنك املركزي العراقي قد اطلق مبادرة  وكان 

لدعم امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة.

بغداد - الجورنال 

بغداد - الجورنال

بغداد - الجورنال

7.3

1.9

3.5

ق��ال املحل��ل واخلب��ري االقت�س��ادي الدكت��ور جا�س��م 
عجاق��ة اإن: "وزي��ر املالي��ة عل��ي ح�س��ن خليل �رصح 
ل�سحيف��ة "االأخب��ار" اللبناني��ة املحلي��ة ب��اأن هناك 
اإع��ادة هيكلة للدين العام، واأن ه��ذا اخلرب ما اإن ظهر 
حتى خلق حالة من الذعر يف االأ�سواق املالية، وبداأت 
�سندات اخلزينة تتهاوى، واأ�س��درت "رويرتز" تقريرا 
قال��ت في��ه اإن قيمة ال�سندات و�سل��ت 7.3 �سنتا قيمة 

�سندات اخلزينة اللبنانية".
واأ�ساف "هنا وقع اللغ��ط، الفرق بني عبارتني اإعادة 

هيكلة الدين العام واإعادة جدولة الدين العام. 

قل��ق  ب�سب��ب  املئ��ة،  يف   2 ح��وايل  النف��ط  اأ�سع��ار  هبط��ت 
امل�ستثمري��ن م��ن تباط��وؤ االقت�س��اد العامل��ي، لكنه��ا انهت 

اال�سبوع على ارتفاع.
وانخف�س��ت عقود خ��ام القيا�س العاملي مزي��ج برنت الأقرب 
ا�ستحق��اق 1.2 دوالر، اأو 1.95 يف املئة، لتبلغ عند الت�سوية 
60.48 دوالر للربمي��ل، كم��ا وتراجعت عقود خام القيا�س 
 1.9 اأو  االأمريك��ي غ��رب تك�سا���س الو�سي��ط دوالرا واح��دا، 
باملئ��ة، لت�سجل عند الت�سوية 51.59 دوالر للربميل، بح�سب 
وكال��ة روي��رتز. ورغ��م تراجع اخلام��ني القيا�سي��ني لكنهما 
�سج��ال ث��اين اأ�سبوع من املكا�سب مع �سع��ود برنت حوايل 6 

باملئة يف حني قفز اخلام االأمريكي 7.6 يف املئة.

اأغلق��ت بور�س��ة وول �سرتي��ت االأ�سب��وع عل��ى مكا�سب برغم 
انته��اء تعامالته��ا دون تغري يذكر اجلمعة م��ع هبوط اأ�سهم 
اأرب��اح  مو�س��م  اإىل  امل�ستثمري��ن  وتطل��ع  الطاق��ة  ���رصكات 
ال���رصكات ال��ذي ينطل��ق االأ�سب��وع الق��ادم. واأنه��ى املوؤ���رص 
DowJones ال�سناع��ي جل�س��ة الت��داول منخف�سًا 6.04 
نقط��ة، اأو %0.03، اإىل 23995.88 نقطة، لينهي االأ�سبوع 
 S&P500عل��ى ارتف��اع %2.4، يف ح��ني تراجع املوؤ���رص
عن��د  ليغل��ق   ،0.01% اأو  نقط��ة،   0.38 نطاق��ًا  االأو�س��ع 
2596.26 نقطة، ولينهي اأ�سبوعه على مكا�سب ب� 2.54%، 
واأغلق املوؤ���رص Nasdaq املجمع منخف�سًا 14.59 نقطة، 
اأو %0.21، اإىل 6971.48 نقط��ة، ليخت��م ا�سبوعه مرتفعًا 

ب� 3.45%.
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