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وصول

تكشف عن اسباب اعتماد العراق
على الغاز االيراني لتوليد الطاقة

ك�شفت وزارة الكهرباء ،عن ا�سباب اعتماد العراق على الغاز االيراين يف توليد
الطاقة الكهربائية .و املتحدث الر�سمي با�سم الوزارة م�صعب املدر�س انه "ال
يوجد بديل حاليا عن الغاز الإيراين لتوليد الطاقة الكهربائية" ،مبينا ان "ما
ن�ستورده حاليا من الغاز من ايران يبلغ  28مليون مكعب و�ستزداد �صيفا اىل
 35مليون مرت مكعب" .وا�ضاف ان "اال�سباب تعود �إىل �أن احلقول الغازية
العراقية يف دياىل والأنبار بحاجة �إىل �إعادة ت�أهيل ،وهذا الأمر يتطلب بحدود
� 4سنوات من العمل" .وت�أتي هذه الت�رصيحات يف وقت ت�ستعد فيه الواليات
املتحدة الأمريكية للإعالن عن �إنهاء كل م�ستوردي النفط الإيراين وارداتهم
بعد فرتة وجيزة و�إال تعر�ضوا لعقوبات �أمريكية.

بيانات
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ارتفعت �أ�س��عار النفط الكرث من  ،2%مع ا�س��تعداد امريكا
لإيقاف اال�س��تثناءات من عقوباتها عل��ى النفط الإيراين،
ف�ض�لا عن اجلهود التي تقودها منظمة البلدان امل�ص��درة
للب�ترول (�أوبك) ودول �أخرى يف �إطار التحالف املعروف
با�س��م �أوب��ك حلجب نح��و  1.2ملي��ون برمي��ل يوميا من
النف��ط .و�س��جلت عقود خام القيا���س العاملي مزيج برنت
يف ال�س��اعة  12بتوقي��ت بغ��داد  73.82دوالر مرتفع��ة
 1.84دوالر او م��ا يعادل  2.56%وهو اعلى م�س��توى
و�صل لها خالل العام احلايل.
وارتفع��ت عق��ود خ��ام القيا���س الأمريكي غرب تك�س��ا�س
الو�س��يط  1.46دوالر او ما يعادل  2.28%لت�س��جل عند
الت�سوية  65.53دوالرا للربميل.
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باع البنك املركزي العراقي اكرث من  /202/مليون
دوالر يف مزاد بيع العملة االجنبية ام�س االثنني.
وق��ال البن��ك يف بي��ان  ":ان اجم��ايل املبلغ املباع
اليوم  ،بلغ /202/مليونا و /718/الفا و/101/
دوالرا ،مب�شاركة / 25 /م�رصف ًا و�رشكة واحدة".
واو�ضح  ":ان اجمايل البيع الغرا�ض تعزيز االر�صدة
يف اخل��ارج  /ح��واالت واعتمادات /بل��غ /181/
مليون��ا و/758/الف��ا و /101/دوالرا  ،فيم��ا
بلغ اجم��ايل البي��ع النقدي/20/مليونا و/960/
دوالر" .وكان بي��ع املبال��غ املحول��ة حل�س��ابات
امل�صارف يف اخلارج والبيع النقدي  ،ب�سعر 1190
ديناراً لكل دوالر .
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قالت هواوي تكنولوجيز� ، ،إن �إيرادات الربع الأول من
العام قفزت � 39%إىل  179.7مليار يوان (26.81
مليار دوالر) يف �أول نتائج ف�صلية على الإطالق تعلنها
�رشكة التكنولوجيا ال�صينية .وقالت ال�رشكة التي تتخذ
من �شنت�شن مقراً ،وتعد �أكرب �صانع ملعدات االت�صاالت يف
العامل� ،إن هام�ش �صايف الربح بلغ حوايل ثمانية باملئة
للربع الأول ،م�ضيفة �أنه مرتفع قلي ًال عن نف�س الفرتة من
العام املا�ضي .ومل تك�شف هواوي عن �صايف ربحها.ي�أتي
الإعالن عن قدر حمدود من النتائج يف الوقت الذي تكثف
فيه الواليات املتحدة حملتها على هواوي غري املدرجة
بدعوى �أن معداتها قد تكون م�ستخدمة للتج�س�س ،حيث
حتث حلفاءها على منعها من بناء �شبكات اجليل اجليل
اخلام�س للهاتف املحمول.

ارتفاع

الشحنة االولى من معدات تأهيل
مصنع الدرفلة بالبصرة

اعلنت ال�رشكة العامة للحديد وال�صلب يف الب�رصة عن و�صول ال�شحنة االوىل
من معدات ت�أهيل م�صنع الدرفلة .
وقال مدير عام ال�رشكة املهند�س عبد الكرمي خلف جابر" ت�سلمنا  17حاوية
من املعدات واملكائن والتي مت افراغ حمولتها يف خمازن ال�رشكة .
وا�شار اىل وجود �شحنة اخرى من املعدات يف ميناء ام ق�رص بانتظار
اج��راءات االخ��راج والتي تقوم بها ال�رشكة العامة لل�صناعات الفوالذية
مبينا ان ال�شحنات االخرى �ست�صل تباع ًا  .وا�ضاف جابر" ان ال�رشكة
العامة للحديد وال�صلب تعاقدت مع �رشكة يوبي هولدنك الرتكية لت�أهيل
معدات م�صنعي ال�صلب والدرفلة لإنتاج  500الف طن �سنويا .

اعلنت الإح�صاءات االردنية ان معدل الت�ضخم /ا�سعار امل�ستهلك /باململكة
ارتفع خالل الربع الأول من العام احلايل 7ر % 0مقارنة بنف�س الفرتة من
العام املا�ضي  .2018وبح�سب بيانات اح�صائية لالح�صاءات االردنية
ا�سهمت اخل�رضوات والبقول اجلافة واملعلبة مبقدار 56ر 0نقطة مئوية يف
ارتفاع معدل الت�ضخم واحلبوب ومنتجاتها 39ر 0نقطة مئوية ،وااليجارات
32ر 0نقطة مئوية ،والتعليم 31ر 0نقطة مئوية ،والوقود واالنارة مبقدار
09ر 0نقطة مئوية .وباملقابل انخف�ضت �أ�سعار جمموعة من ال�سلع ،منها
اللحوم والدواجن مبقدار 50ر 0نقطة مئوية ،والنقل 16ر 0نقطة مئوية،
وااللبان ومنتجاتها والبي�ض11ر 0نقطة مئوية.

بغداد  -الجورنال

اك��دت �رشكة ج�نرال الكرتك االمريكية املخت�ص��ة يف جم��ال الطاقة
ا�س��تعدادها التام لتلبية طلب احلكومة العراقية بزيادة انتاج الطاقة
الكهربائي��ة عل��ى املدي�ين القريب والطوي��ل  ،كما لديها اال�س��تعداد
الن�ش��اء حمط��ات جديدة يف جمي��ع املحافظ��ات  ،خا�ص��ة املناطق
املحررة.
وق��ال املدي��ر التنفي��ذي لل�رشك��ة يف ال�رشق االو�س��ط وجنوب �آ�س��يا
و�ش��مال �أفريقي��ا جو اني�س يف ت�رصيح �ص��حفي تابعته «اجلورنال »
ان ج�نرال الك�ترك لديها عمل يف العراق منذ ع�رشات ال�س��نني  ،وهي
ملتزمة مب�س��اعدة العراق يف توفري الطاقة الكهربائية عرب املحطات
واملحركات املنتجة من ال�رشكة ل�صالح وزارة الكهرباء يف احلكومة
العراقية".
واو�ض��ح " ان انتاج الكهرباء يف العراق �سي�ص��ل هذه ال�س��نة اىل ١٨
كي��كاواط  %٥٥ ،منها هي من خالل ت�ش��غيل املح��ركات من �رشكة
جرنال الكرتيك ".
وا�ش��ار اىل ان ال�رشك��ة تعم��ل بجهد كب�ير يف العراق م��ن اجل توليد
الطاقة الكهربائية و�ص��يانة املح��ركات من خالل كوادرها والكوادر
العراقي��ة الذي��ن يقدر عددهم ب��ـ  ٣٠٠مهند�س وموظ��ف يعملون يف
الع��راق يف جميع حمطات الطاقة الكهربائي��ة يف عموم املحافظات
كم��ا درب��ت ال�رشك��ة اكرث م��ن  ٨٠٠موظ��ف عراقي تاب��ع اىل وزارة
الكهرباء على ال�صيانة وتطوير املحطات.
ولفت اىل ان ال�رشكة تعمل حاليا على زيادة انتاج الطاقة يف العراق
بطاق��ة  ١كي��كا واط ع�بر ان�ش��اء حمطت�ين جديدت�ين يف حمافظتي
املثن��ى وذي ق��ار و�ص��يانة املح��ركات التابع��ة لل�رشك��ة يف جميع
حمافظات العراق كما اجنزت ال�رشكة ال�صيانة على  ١٨٠٠ميكاواط
يف اال�شهر القليلة املا�ضية و�ستبدا ال�رشكة ب�صيانة  ٣٥٠٠ميكاواط
ا�ض��ايف يف  ١٦حمط��ة كهرب��اء منت�رشة يف جمي��ع املحافظات كما
تعم��ل عل��ى ان�ش��اء وتاهي��ل املحط��ات الثانوي��ة ويف جم��ال النقل
والتوزي��ع النه��ا العن��صر اال�سا�س��ي لو�ص��ول الطاقةالكهربائية من
املحطات اىل منازل املواطنني.
واكد ان العراق يحتاج اىل  ١٣كيكا واط من الطاقة الكهربائية خالل
 ٤اىل � ٥س��نوات املقبل��ة ل�س��د حاجت��ه  ،وهذا يتطلب خطط��ا وتنفيذ
وان�شاء حمطات توليد جديدة ،الفتا اىل ان قدرة العراق حاليا �ست�صل
اىل انتاج  ١٨كيكا واط خالل ال�صيف املقبل .
ولفت اني�س اىل " ان تركيز ال�رشكة يف العراق ب�ش�أن الطاقة الكهربائية
ين�ص��ب بثالثة اجتاهات  ،اولها التاكيد على �صيانة ماينتجه العراق
م��ن طاقة  ،واي�ض��ا الرتكيز على ا�ض��افة طاقة كهربائي��ة بالتعاون
م��ع وزارة الكهرباء عرب ان�ش��اء حمطات جدي��دة كاملحطات املركبة
واال�س��تفادة من الغاز املحرتق  ،من ا�ستخراج النفط وتكريره وان�شاء
حمط��ات جديدة خمت�ص��ة به��ذا املجال الت��ي حتول الغ��از اىل طاقة
وكذلك ان�شاء حمطات ثانوية والفرعية لتوزيع ومواكبة ما ينتج من
طاقة كهربائية جديدة".

بغداد  -الجورنال

اىل حمافظ البنك املركزي حول االليات واخلطط التي
اتبعها البنك لتنظيم عمل امل�صارف االهلية وانهاء
ا�ستنزاف العملة واخلطط والقوانني املعدة لتنظيم
عملها".
وكانت ع�ضو جلنة االقت�صاد واال�ستثمار الربملانية
ندى �شاكر ج��ودت اك��دت ،يف وقت �سابق ،ان بع�ض

امل�صارف االهلية حتولت اىل مكان ابتزاز وا�ستنزاف
للعملة ال�صعبة يف مزاد العملة  ،م�ستغربة عدم وجود
�سيا�سات حقيقية لعمل تلك امل�صارف مبا يحقق
ال��ف��ائ��دة الق�ضوى م��ن العمل امل����صريف يف البناء
واال�ستثمار واالعمار وكما معمول به يف اغلب دول
العامل.

دولتان خليجيتان تعوضان النفط اإليراني في األسواق
بغداد  -الجورنال

ذكرت وكالة "بلومربغ" نقال عن م�صادر �أن وا�شنطن
�ستعلن اليوم االثنني �أنها لن جتدد الإع��ف��اءات التي
ت�سمح لدول ب�رشاء النفط الإيراين كذلك �ستعلن �أن دوال
خليجية �ستعو�ض خ�سارة اخلام الإيراين يف ال�سوق.
و�أو�ضحت الوكالة االقت�صادية� ،أن وزي��ر اخلارجية
الأمريكي مايكل بومبيو �سيعلن اليوم القرار الأمريكي

نقلت وكالة "ت�سنيم" �شبه الر�سمية الإيرانية عن م�صدر بوزارة النفط الإيرانية
مل تك�شف هويته �أن الواليات املتحدة �ستف�شل يف خف�ض �صادرات النفط
الإيرانية �إىل ال�صفر حتى لو �أنهت وا�شنطن التنازالت املمنوحة مل�شرتي
اخلام الإيراين .وقال م�صدر مطلع على الو�ضع لـ"رويرتز" �إنه من املتوقع �أن
تعلن الواليات املتحدة اليوم االثنني �إن م�شرتي النفط الإيراين يحتاجون �إىل
�إنهاء الواردات قريبا �أو مواجهة عقوبات ،مما �أدى �إىل ارتفاع بن�سبة  3يف
املئة يف �أ�سعار النفط اخلام �إىل �أعلى م�ستوياتها حتى الآن هذا العام .ونقلت
ت�سنيم عن "م�صدر مطلع" مل يك�شف عن ا�سمه قوله "�سواء ا�ستمرت التنازالت
�أم ال ،ف�إن �صادرات النفط الإيرانية لن تكون �صفرا حتت �أي ظرف.

جنرال الكترك تعلن استعدادها لزيادة انتاج الكهرباء
تلبية لطلب الحكومة العراقية

نائب :المصارف االهلية اصبحت عبئا
ر�أى ع�ضو جلنة االقت�صاد واال�ستثمار الربملانية
النائب عبد ال�سالم املالكي� ،أن اغلب امل�صارف االهلية
ا�صبحت "عبئا" على العمل امل�رصيف يف البلد ،كا�شفا
عن عزمه توجيه �س�ؤاال برملانيا ملحافظ البنك املركزي
علي حم�سن ا�سماعيل العالق.
وقال املالكي يف حديث �صحفي �إن "العمل امل�رصيف
ال��ع��راق ا�صبح متاخر ك��ث�يراً ع��ن باقي دول العامل
وا�صبحت اغلب امل�صارف االهلية عبء على العمل
امل����صريف يف البلد ،حيث حتولت اغلب امل�صارف
االهلية اىل مواقع ال�ستنزاف العملة ال�صعبة بدل
احلفاظ عليها".
و�أ�ضاف املالكي� ،أن "البنك املركزي العراقي ب�صفته
املعني االول يف متابعة عمل امل�صارف قد وعد كثريا
يف اتخاذ اج��راءات لتنظيم عملها لكن دون تطبيق
فعلي" ،منوها اىل �أن "بلدان ًا ع��دي��دة كانت فيها
امل�صارف الركيزة اال�سا�سية للنهو�ض االقت�صادي
والعمراين".
وا�شار املالكي اىل �أنه يعتزم "توجيه �س�ؤال برملاين

معدل التضخم باالردن خالل الربع
األول من 2019

ايران:

الواليات المتحدة ستفشل في
خفض صادراتنا من النفط

ب�ش�أن وقف الإعفاءات من عقوباتها على �إمدادات النفط
الإيراين ،التي منحت لل�صني واليونان والهند و�إيطاليا
واليابان وكوريا اجلنوبية وتايوان وتركيا ،وتنتهي
يف  2ايار املقبل .و�أ�شارت �إىل �أن هذه اخلطوة �ست�شعل
�أ�سواق النفط ،كما �أنها �ستغ�ضب كبار م�ستوردي النفط
الإي��راين ويف مقدمتهم ال�صني والهند ،لكنها قالت �إن
وا�شنطن مع اعالنها وقف الإع��ف��اءات �ستعلن �أي�ضا
�أن موردين �آخرين ،مبا فيهم ال�سعودية والإم��ارات،

�سيعو�ضون خروج النفط الإيراين من الأ�سواق.
وتعليقا على اخلرب ،قال مارك دوبويتز الرئي�س التنفيذي
مل�ؤ�س�سة الدفاع عن الدميقراطيات والذي ي�ؤيد فر�ض
عقوبات �إ�ضافية على �إي��ران ،قال" :ال ميكن �أن تكون
حملة ال�ضغط على �إيران ق�صوى دون �إيقاف �صادراتها
من النفط ،بهذا القرار� ،سيكون االقت�صاد الإيراين حتت
�ضغط �شديد حيث �ستجف موارده من العمالت الأجنبية
وكذلك �ستهبط احتياطاته الدولية".

