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 ٥١مليار دينار
من مستحقات المقاولين

�أعلنت حمافظة بغداد ،ح�صول موافقة وزير التخطيط نوري �صباح الدليمي
على �إطالق  ٪٣٠من م�ستحقات املقاولني للعام .٢٠١٩
وقالت املحافظة يف بيان �إن "املوافقة جاءت بناء على مطالبة حمافظ بغداد
فالح اجلزائري بعد االجتماع املهم الذي عقده مع الكادر املتقدم يف حمافظة
بغداد وعدد كبري من ال�رشكات واملقاولني العاملني مع املحافظة" ،الفتا اىل
ان "مطالبة املحافظ ت�أتي للإ�رساع ب�إجناز امل�شاريع وتقدمي اخلدمات الهايل
العا�صمة" .و�أو�ضح بيان حمافظة بغداد ان "املبالغ التي اطلقتها وزارة
التخطيط ت�صل اىل نحو  ٥١مليار دينار وبن�سبة  ،"٪٣٠م�شريا اىل "مفاحتة
وزارة املالية ب�رضورة اال�رساع ب�إطالق و�رصف املبالغ".

النفط

ينخفض %3مع تجديد ترامب
الضغوط على أوبك

انخف�ضت �أ�سعار النفط ثالثة يف املئة بعد �أن �ضغط الرئي�س الأمريكي دونالد
ترامب جمدداً على منظمة البلدان امل�صدرة للبرتول (�أوبك) لزيادة انتاجها
من اخلام .و�أغلقت عقود خام القيا�س العاملي مزيج برنت ال�سبت منخف�ضة
 2.73دوالر� ،أو  3.67يف املئة ،لتبلغ عند الت�سوية  71.62دوالراً للربميل.
وهبطت عقود خام القيا�س الأمريكي غرب تك�سا�س الو�سيط  2.37دوالر� ،أو
 3.63باملئة ،لت�سجل عند الت�سوية  62.84دوالراً للربميل.
و�صعدت عقود النفط �أكرث من  30يف املئة هذا العام بعد �أن خف�ضت �أوبك
وب�ضعة منتجني متحالفني مع املنظمة الإمدادات مبقدار  1.2مليون برميل
يوميا ومع هبوط انتاج اخلام يف فنزويال و�إيران ب�سبب عقوبات �أمريكية.

نينوى:

تقليل الضخ بمشاريع الجانب االيمن
في الموصل

�أعلنت مديرية ماء نينوى ،عن تقليل �ضخ املياه مب�شاريع اجلانب االمين يف
املو�صل ،عازي ًة ال�سبب اىل ارتفاع من�سوه مياه نهر دجلة.
وقالت املديرية يف بيان � ،إنه "مت تقليل �ضخ املياه يف م�شاريع اجلانب
االمين يف مدينة املو�صل اىل  ، ٪٥٠وذلك ب�سبب ارتفاع من�سوب نهر دجلة
وانغمار هياكل ال�سحب باملاء".
ودعت املديرية ،املواطنني يف مدينة املو�صل اىل "الرت�شيد يف ا�ستهالك
املياه" .يذكر �أن البالد �شهدت خالل اال�سابيع املا�ضية حدوث �سيول وخا�صة
يف املناطق ال�رشقية من البالد ادت اىل ارتفاع منا�سيب املياه يف نهر دجلة
واىل غرق بع�ض االرا�ضي القريبة من النهر.

عبد المهدي

يوافق على تخصيص  500مليار دينار
جديدة لدفع مستحقات الفالحين

اعلن وزير التجارة حممد ها�شم العاين ،موافقة رئي�س الوزراء على تخ�صي�ص
 500مليار جديدة ل�سد م�ستحقات الفالحني واملزارعني امل�سوقني ملح�صول
احلنطة للمو�سم الزراعي  .2019وقال العاين يف بيان �إن "رئي�س جمل�س
الوزراء وافق على تخ�صي�ص الدفعة الثانية من م�ستحقات املزارعني
والفالحني امل�سوقني ملح�صول احلنطة للمو�سم احلايل  ."2019وا�ضاف،
ان"وزارة التجارة ا�ستلمت يف وقت مبكر الدفعة االوىل من م�ستحقات
الفالحني امل�سوقني للحنطة وقد با�رشنا وعلى وجه ال�رسعة بدفع
امل�ستحقات للفالحني بعد ت�سليم املح�صول وجناح الفح�ص املختربي الذي
جتريه خمتربات الوزارة يف جميع مواقع اال�ستالم واخلزن",

مختصون :اغالق مضيق هرمز سيؤثر سلبا على اقتصاد
خمس دول عربية بينها العراق
بغداد  -الجورنال

اك��د خمت�ص��ون يف ال�ش�أن االقت�ص��ادي ان اغالق م�ضيق هرم��ز من قبل ايران
�سي�ؤث��ر ب�ش��كل مبا�رش على ع��دة دول ومنها الع��راق ،فيما اعت�بر حمللون �أن
تهدي��دات �إي��ران ب�إغالق م�ضيق هرم��ز ،بعد �إلغاء الوالي��ات املتحدة �إعفاءات
ا�ست�يراد النف��ط الإيراين" ،حرب على ورق" ،يف الوق��ت الذي �أكدت فيه وا�شنطن
ا�ستعدادها للرد على �أي "عمل عدائي" من جانب �إيران.
اخلب�يرة يف ال�ش�ؤون االقت�صادية � ،سالم �سمي�سم اكدت ان " غلق م�ضيق هرمز
من قبل ايران ردا على العقوبات االمريكية �سي�ؤثر كثريا بل جمرد ذكر االخبار
ع��ن غلق م�ضيق هرم��ز ي�ؤثر على توقع��ات اال�سعار وتوقع��ات اال�سعار تتاثر

بظ��روف جيو�سيا�سية وبع���ض التهديدات ال�سيا�سي��ة والع�سكرية قد ت�ؤدي اىل
تفاقم خطوط امداد النفط عرب اخلليج العربي والتي البد لها ان متر عرب م�ضيق
هرمز ".
وا�ش��ارت اىل ،ان  :انقط��اع ه��ذه اخلطوط يعن��ي قطع النف��ط املتاتي من دول
اخللي��ج العرب��ي  /قط��ر البحرين الع��راق ايران واالم��ارات  /وه��ذه الكميات
النفطية قد تفوق ن�صف امدادات ال�سوق العاملي من النفط ".
وتابع��ت ان :هذا االنقط��اع �سي�سهم بارتفاع ا�سعار النفط اىل اعلى امل�ستويات
لكن يف الوقت ذاته ي�ؤثر �سلبا على اقت�صاد خم�سة دول عربية منها العراق ".
وكان��ت �إيران هددت بغل��ق م�ضيق هرم��ز اال�سرتاتيجي �إذا حاول��ت الواليات
املتحدة خنق اقت�صاد طهران من خالل وقف �صادراتها النفطية.

بوتين :روسيا زادت صادراتها من الغاز
المسال بأكثر من %70

موسكو  -الجورنال

�أع��ل��ن الرئي�س ال��رو���س��ي ف�لادمي�ير بوتني خالل
املنتدى الدويل الثاين "حزام واحد ،طريق واحد"
املنعقد يف بكني� ،أن رو�سيا تبحث �إمكانية تو�سيع
م�رشوع "�سخالني  "-2للغاز امل�سال يف �ضوء
زيادة الطلب عليه.
و�أ�شار بوتني ،بح�سب ما ذكرته "رو�سيا اليوم"،
�إىل �أن �شحنات الغاز امل�سال الرو�سي زادت العام
املا�ضي ب�أكرث من  70٪وو�صلت �إىل  27مليار
مرت مكعب .وقال بوتني يف كلمته التي ن�رشت على

موقع الكرملني اليوم ال�سبت" :نتوقع رفع هذا الرقم
�إىل  100مليار مرت مكعب يف ال�سنوات الع�رشين
املقبلة و�سيتم ت�شييد م�صنعني لت�سييل الغاز يف
�شمال رو�سيا هما "يامال" ،و"�آركتيكا" ،كما يتم
النظر يف تو�سيع "�سخالني "-2امل�رشوع الرئي�سي
لت�سييل الغاز يف ال�رشق الأق�صى الرو�سي ".
وانطلقت فعاليات منتدى "حزام واح��د ،طريق
واحد" ،يف بكني يف الـ 25م��ن ال�شهر اجل��اري
بح�ضور ق��ادة وزع��م��اء  37بلداً بينهم الرئي�س
ال��رو���س��ي ف�لادمي�ير ب��وت�ين ،فيما انتهت �أعمال
املنتدى ام�س ال�سبت.

شركة بريطانية تكتشف احتياطيات هائلة
من الغاز بالمغرب
لندن  -الجورنال

�أعلنت ال�رشكة الربيطانية "بريداتور �أوي��ل �آند
غ��از هولدينغ" للتنقيب عن الغاز ،عن احتياط
هائل من الذهب الأ�سود يف �إقليم جر�سيف �رشق
اململكة املغربية ،م�شرية �إىل كون الآبار الأربعة
التي ح�صلت على تراخي�ص ا�ستغاللها تتوفر على
�إمكانيات هائلة من الغاز الطبيعي ،م�شددة على
غياب �أي دوافع تقنية �أو لوج�ستيكية لت�سييل الغاز
املُكت�شف يف املنطقة.
ووفق ًا ل�صحيفة "ه�سربي�س" الإخبارية املغربية،
�أكدت ال�رشكة الربيطانية التي تتوفر على 75%
من حقوق التنقيب مقابل  25%ل�صالح املكتب
الوطني للهيدروكاربورات واملعادن� ،أنها تتوقع
الو�صول �إىل  474مليار ق��دم مكعب يف الآب��ار
النفطية ملنطقة جر�سيف  1و 2و 3و ،4الواقعة
�رشق حقول الغاز بحو�ض الغرب وبال�شمال الغربي
مل�رشوع الغاز بتندرارة ،معتربة �أنه بالإمكان �أن
ت�صل �إىل ما يناهز  943مليار قدم مكعب من الغاز
يف املنطقة عينها.
و�أو�ضحت �رشكة"& PREDATOR OIL
 ،"GAS HOLDINGSالتي يقع مقرها يف
مدينة جري�سي الأمريكية� ،أن امل�سح الذي �أظهرته
البيانات ال�سيزمية اخلا�صة بالتنقيب عن البرتول
والغاز الطبيعي ،وكذلك بيانات الآبار الأربع ،ت�شري
�إىل وجود تقدم كبري يف البحث عن الغاز مبنطقة
جر�سيف ،م�برزة �أن��ه ال يوجد �أي عائق قد مينع

ال�رشكة من اكت�شاف احتياطي الذهب الأ�سود يف
الإقليم.
وبدوره ،قال املدير التنفيذي لل�رشكة بول غريفيث:
�إن "اخلطوة التي �أقدمت عليها ال�رشكة �إيجابية
للغاية بالن�سبة ملنطقة جر�سيف؛ ذلك �أن التقديرات
التقنية التي ك�شفت عنها �رشك ة SRL CO N
 SULTING IRELAND LTDتو�ضح
�صحة موارد الغاز الكبرية يف املنطقة كلها" ،نافي ًا
وجود �أي عائق �أم��ام ت�سييل الغاز املُكت�شف يف
الآبار الأربع.
و�أ�ضاف �أن "البيئة اجليولوجية املتنوعة باملنطقة
�سوف ُت�سهل برنامج التنقيب عن النفط على مدى
ال�سنوات املقبلة ،فبيانات التقرير الدقيق الذي
ا�ستندنا عليه يف الإعالن عن اكت�شاف الغاز �سوف
ت�ساهم يف جذب �رشكاء التنقيب املحتملني ،بغية
التقدم ب�رسعة يف �أ�شغال احلفر بالآبار املتعددة"،
واعداً بتقدمي املزيد من التفا�صيل حول التنقيب عن
الغاز وخمتلف التطورات احلا�صلة يف املجال.
واجل����دي����ر ب���ال���ذك���ر� ،أن امل���ك���ت���ب ال��وط��ن��ي
ل��ل��ه��ي��دروك��ارب��ورات وامل���ع���ادن ق��د و ّق���ع خ�لال
دي�سمرب(كانون الأول) املا�ضي ،اتفاق ًا مع ال�رشكة
الربيطانية "بريداتور �أويل �آند غاز هولدينغ" يتعلق
برخ�صة تنقيب عن الغاز الطبيعي ملدة � 8سنوات،
وتهم م�ساحة على امتداد  7269كيلومرتاً مربعاً،
ت�شمل تراخي�ص �آبار جر�سيف  1و 2و 3و ،4كما
ي�صل عدد �رشكات التنقيب التي ت�شتغل يف املغرب
�إىل  ،15وفق ًا لوزارة الطاقة واملعادن.

وق��رر الرئي�س دونالد ترامب �إنهاء الإعفاءات التي �سمح مبوجبها لثماين دول
ب��شراء النفط الإيراين ،بهدف حتقيق "�صادرات �صفر" من اخلام يف هذا البلد،
بحل��ول �أيار/مايو املقب��ل .وح�سب البيت الأبي�ض� ،ستعم��ل الواليات املتحدة
وال�سعودية والإمارات على �ضمان تلبية �سوق النفط العاملي.
وقال املحلل الأمريكي مارك بريي �إن "التهديد الإيراين ب�إغالق م�ضيق هرمز
لي���س الأول ،م��ن ال�سهل جدا �إغ�لاق هرمز ،فهو كبحرية ولي���س بحرا ،لكن هل
يفعلونها ،ال ال �أعتقد ذلك".
واعت�بر ب�يري �أن �إغ�لاق م�ضيق هرم��ز يعد "ا�ستف��زازا �سيرتتب علي��ه رد من
اجلانب الأمريكي ،وال �أعتقد �أن الإيرانيني يرغبون يف ذلك"
وق��ال املتحدث با�سم القي��ادة الو�سطى الأمريكية العقيد �إيرل براون ،الأربعاء

�إن مي��اه م�ضي��ق هرم��ز يف اخللي��ج العرب��ي "دولي��ة بامتي��از ،و�أن �أي تهديد
(�إي��راين) بغلق��ه �سي�ؤث��ر عل��ى م�س��ار املالح��ة التجاري��ة الدولي��ة ولي�س فقط
الإقليمية".
و�أ�ض��اف "لدى القوات الأمريكية و�رشكائه��ا اجلهوزية املطلوبة للرد على �أي
عمل عدائي".
التهدي��د الإي��راين جاء عل��ى ل�سان الأدم�يرال علي ر�ضا تنك�س�يري قائد القوة
البحرية التابعة حلر�س الثورة الإيراين ،قائال "�إن م�ضيق هرمز هو ممر بحري
وفق القوانني الدولية ،و�إذا منعنا من ا�ستخدام هذا املمر ف�سنقوم ب�إغالقه".
وم�ضي��ق هرمز مم��ر مائي حيوي ل�شحنات النفط العاملية ومير عربه ما يقرب
من  40يف املئة من الإنتاج العاملي من النفط.

