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اك��د خمت�ض��ون يف ال�ضاأن االقت�ض��ادي ان اغالق م�ضيق هرم��ز من قبل ايران 
�ضيوؤث��ر ب�ض��كل مبا�رش على ع��دة دول ومنها الع��راق،  فيما اعت��ر حمللون اأن 
تهدي��دات اإي��ران باإغالق م�ضيق هرم��ز، بعد اإلغاء الوالي��ات املتحدة اإعفاءات 
ا�ضت��راد النف��ط االإيراين، "حر على ورق"، يف الوق��ت الذي اأكدت فيه وا�ضنطن 

ا�ضتعدادها للرد على اأي "عمل عدائي" من جانب اإيران.
اخلب��رة يف ال�ضوؤون االقت�ضادية ، �ضالم �ضمي�ضم اكدت ان " غلق م�ضيق هرمز 
من قبل ايران ردا على العقوبات االمريكية �ضيوؤثر كثرا بل جمرد ذكر االخبار 
ع��ن غلق م�ضيق هرم��ز يوؤثر على توقع��ات اال�ضعار وتوقع��ات اال�ضعار تتاثر 

بظ��روف جيو�ضيا�ضية وبع���ض التهديدات ال�ضيا�ضي��ة والع�ضكرية قد توؤدي اىل 
تفاقم خطوط امداد النفط عر اخلليج العربي والتي البد لها ان متر عر م�ضيق 

هرمز ".
وا�ض��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�ضف امدادات ال�ضوق العاملي من النفط ".
وتابع��ت ان: هذا االنقط��اع �ضي�ضهم بارتفاع ا�ضعار النفط اىل اعلى امل�ضتويات 
لكن يف الوقت ذاته يوؤثر �ضلبا على اقت�ضاد خم�ضة دول عربية منها العراق ".

وكان��ت اإيران هددت بغل��ق م�ضيق هرم��ز اال�ضرتاتيجي اإذا حاول��ت الواليات 
املتحدة خنق اقت�ضاد طهران من خالل وقف �ضادراتها النفطية.

وق��رر الرئي�ض دونالد ترامب اإنهاء االإعفاءات التي �ضمح مبوجبها لثماين دول 
ب���رشاء النفط االإيراين، بهدف حتقيق "�ضادرات �ضفر" من اخلام يف هذا البلد، 
بحل��ول اأيار/مايو املقب��ل. وح�ضب البيت االأبي�ض، �ضتعم��ل الواليات املتحدة 

وال�ضعودية واالإمارات على �ضمان تلبية �ضوق النفط العاملي.
وقال املحلل االأمركي مارك بري اإن "التهديد االإيراين باإغالق م�ضيق هرمز 
لي���ض االأول، م��ن ال�ضهل جدا اإغ��الق هرمز، فهو كبحرة ولي���ض بحرا، لكن هل 

يفعلونها، ال ال اأعتقد ذلك".
واعت��ر ب��ري اأن اإغ��الق م�ضيق هرم��ز يعد "ا�ضتف��زازا �ضيرتتب علي��ه رد من 

اجلانب االأمركي، وال اأعتقد اأن االإيرانيني يرغبون يف ذلك"
وق��ال املتحدث با�ضم القي��ادة الو�ضطى االأمركية العقيد اإيرل براون، االأربعاء 

اإن مي��اه م�ضي��ق هرم��ز يف اخللي��ج العرب��ي "دولي��ة بامتي��از، واأن اأي تهديد 
)اإي��راين( بغلق��ه �ضيوؤث��ر عل��ى م�ض��ار املالح��ة التجاري��ة الدولي��ة ولي�ض فقط 

االإقليمية".
واأ�ض��اف "لدى القوات االأمركية و�رشكائه��ا اجلهوزية املطلوبة للرد على اأي 

عمل عدائي".
التهدي��د االإي��راين جاء عل��ى ل�ضان االأدم��رال علي ر�ضا تنك�ض��ري قائد القوة 
البحرية التابعة حلر�ض الثورة االإيراين، قائال "اإن م�ضيق هرمز هو ممر بحري 

وفق القوانني الدولية، واإذا منعنا من ا�ضتخدام هذا املمر ف�ضنقوم باإغالقه".
وم�ضي��ق هرمز مم��ر مائي حيوي ل�ضحنات النفط العاملية ومير عره ما يقرب 

من 40 يف املئة من االإنتاج العاملي من النفط.

بغداد - الجورنال

٥١ مليار دينار 
من مستحقات المقاولين

ينخفض3% مع تجديد ترامب 
الضغوط على أوبك 

تقليل الضخ بمشاريع الجانب االيمن 
في الموصل

يوافق على تخصيص ٥00 مليار دينار 
جديدة لدفع مستحقات الفالحين

الدليمي  �ضباح  نوري  التخطيط  وزير  موافقة  ح�ضول  بغداد،  حمافظة  اأعلنت 
على اإطالق ٣٠٪ من م�ضتحقات املقاولني للعام ٢٠١٩.

وقالت املحافظة يف بيان اإن "املوافقة جاءت بناء على مطالبة حمافظ بغداد 
فالح اجلزائري بعد االجتماع املهم الذي عقده مع الكادر املتقدم يف حمافظة 
بغداد وعدد كبر من ال�رشكات واملقاولني العاملني مع املحافظة"، الفتا اىل 
ان "مطالبة املحافظ تاأتي لالإ�رشاع باإجناز امل�ضاريع وتقدمي اخلدمات الهايل 
وزارة  اطلقتها  التي  "املبالغ  ان  بغداد  حمافظة  بيان  واأو�ضح  العا�ضمة". 
التخطيط ت�ضل اىل نحو ٥١ مليار دينار وبن�ضبة ٣٠٪"، م�ضرا اىل "مفاحتة 

وزارة املالية ب�رشورة اال�رشاع باإطالق و�رشف املبالغ".

انخف�ضت اأ�ضعار النفط ثالثة يف املئة بعد اأن �ضغط الرئي�ض االأمركي دونالد 
ترامب جمدداً على منظمة البلدان امل�ضدرة للبرتول )اأوبك( لزيادة انتاجها 
من اخلام. واأغلقت عقود خام القيا�ض العاملي مزيج برنت ال�ضبت منخف�ضة 
٢.7٣ دوالر، اأو ٣.67 يف املئة، لتبلغ عند الت�ضوية 7١.6٢ دوالراً للرميل.
وهبطت عقود خام القيا�ض االأمركي غرب تك�ضا�ض الو�ضيط ٢.٣7 دوالر، اأو 

٣.6٣ باملئة، لت�ضجل عند الت�ضوية 6٢.84 دوالراً للرميل.
و�ضعدت عقود النفط اأكرث من ٣٠ يف املئة هذا العام بعد اأن خف�ضت اأوبك 
وب�ضعة منتجني متحالفني مع املنظمة االإمدادات مبقدار ١.٢ مليون برميل 

يوميا ومع هبوط انتاج اخلام يف فنزويال واإيران ب�ضبب عقوبات اأمركية.

اأعلنت مديرية ماء نينوى، عن تقليل �ضخ املياه مب�ضاريع اجلانب االمين يف 
املو�ضل، عازيًة ال�ضبب اىل ارتفاع من�ضوه مياه نهر دجلة.

اجلانب  م�ضاريع  يف  املياه  �ضخ  تقليل  "مت  اإنه   ، بيان  يف  املديرية  وقالت 
االمين يف مدينة املو�ضل اىل ٥٠٪ ، وذلك ب�ضبب ارتفاع من�ضوب نهر دجلة 

وانغمار هياكل ال�ضحب باملاء".
ا�ضتهالك  يف  "الرت�ضيد  اىل  املو�ضل  مدينة  يف  املواطنني  املديرية،  ودعت 
املياه". يذكر اأن البالد �ضهدت خالل اال�ضابيع املا�ضية حدوث �ضيول وخا�ضة 
يف املناطق ال�رشقية من البالد ادت اىل ارتفاع منا�ضيب املياه يف نهر دجلة 

واىل غرق بع�ض االرا�ضي القريبة من النهر.

اعلن وزير التجارة حممد ها�ضم العاين، موافقة رئي�ض الوزراء على تخ�ضي�ض 
٥٠٠ مليار جديدة ل�ضد م�ضتحقات الفالحني واملزارعني امل�ضوقني ملح�ضول 
جمل�ض  "رئي�ض  اإن  بيان  يف  العاين  وقال   .٢٠١٩ الزراعي  للمو�ضم  احلنطة 
املزارعني  م�ضتحقات  من  الثانية  الدفعة  تخ�ضي�ض  على  وافق  الوزراء 
وا�ضاف،   ."٢٠١٩ احلايل  للمو�ضم  احلنطة  ملح�ضول  امل�ضوقني  والفالحني 
م�ضتحقات  من  االوىل  الدفعة  مبكر  وقت  يف  ا�ضتلمت  التجارة  ان"وزارة 
بدفع  ال�رشعة  وجه  وعلى  با�رشنا  وقد  للحنطة  امل�ضوقني  الفالحني 
امل�ضتحقات للفالحني بعد ت�ضليم املح�ضول وجناح الفح�ض املختري الذي 

جتريه خمترات الوزارة يف جميع مواقع اال�ضتالم واخلزن"،

نينوى:إطالق عبد المهديالنفط

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

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

شركة بريطانية تكتشف احتياطيات هائلة 
من الغاز بالمغرب

   
خالل  بوتني  ف��الدمي��ر  ال��رو���ض��ي  الرئي�ض  اأع��ل��ن 
واحد"  طريق  واحد،  "حزام  الثاين  الدويل  املنتدى 
املنعقد يف بكني، اأن رو�ضيا تبحث اإمكانية تو�ضيع 
�ضوء  يف  امل�ضال  للغاز   "-2 "�ضخالني  م�رشوع 

زيادة الطلب عليه.
اليوم"،   "رو�ضيا  ذكرته  ما  بح�ضب  بوتني،  واأ�ضار 
العام  زادت  الرو�ضي  امل�ضال  الغاز  �ضحنات  اأن  اإىل 
مليار   27 اإىل  وو�ضلت   70٪ من  باأكرث  املا�ضي 
مرت مكعب. وقال بوتني يف كلمته التي ن�رشت على 

موقع الكرملني اليوم ال�ضبت: "نتوقع رفع هذا الرقم 
الع�رشين  ال�ضنوات  يف  مكعب  مرت  مليار   100 اإىل 
يف  الغاز  لت�ضييل  م�ضنعني  ت�ضييد  و�ضيتم  املقبلة 
يتم  كما  و"اآركتيكا"،  "يامال"،  رو�ضيا هما  �ضمال 
النظر يف تو�ضيع "�ضخالني2-" امل�رشوع الرئي�ضي 

لت�ضييل الغاز يف ال�رشق االأق�ضى الرو�ضي ".
طريق  واح��د،  "حزام  منتدى  فعاليات  وانطلقت 
اجل��اري  ال�ضهر  م��ن  ال�25  يف  بكني  يف  واحد"، 
الرئي�ض  بينهم  بلداً   37 وزع��م��اء  ق��ادة  بح�ضور 
اأعمال  انتهت  فيما  ب��وت��ني،  ف��الدمي��ر  ال��رو���ض��ي 

املنتدى ام�ض ال�ضبت.

اآند  اأوي��ل  "بريداتور  الريطانية  ال�رشكة  اأعلنت     
احتياط  عن  الغاز،  عن  للتنقيب  هولدينغ"  غ��از 
�رشق  جر�ضيف  اإقليم  يف  االأ�ضود  الذهب  من  هائل 
االأربعة  االآبار  كون  اإىل  م�ضرة  املغربية،  اململكة 
ا�ضتغاللها تتوفر على  التي ح�ضلت على تراخي�ض 
على  م�ضددة  الطبيعي،  الغاز  من  هائلة  اإمكانيات 
غياب اأي دوافع تقنية اأو لوج�ضتيكية لت�ضييل الغاز 

امُلكت�ضف يف املنطقة.
املغربية،  االإخبارية  "ه�ضري�ض"  ل�ضحيفة  ووفقًا 
 75% على  تتوفر  التي  الريطانية  ال�رشكة  اأكدت 
املكتب  ل�ضالح   25% مقابل  التنقيب  حقوق  من 
تتوقع  اأنها  واملعادن،  للهيدروكاربورات  الوطني 
االآب��ار  يف  مكعب  ق��دم  مليار   474 اإىل  الو�ضول 
الواقعة  و4،  و3  و2   1 جر�ضيف  ملنطقة  النفطية 
�رشق حقول الغاز بحو�ض الغرب وبال�ضمال الغربي 
اأن  باالإمكان  اأنه  معترة  بتندرارة،  الغاز  مل�رشوع 
ت�ضل اإىل ما يناهز 943 مليار قدم مكعب من الغاز 

يف املنطقة عينها.
 PREDATOR OIL &"رشكة� واأو�ضحت 
يف  مقرها  يقع  التي   ،"GAS HOLDINGS
اأظهرته  الذي  امل�ضح  اأن  االأمريكية،  مدينة جر�ضي 
البرتول  ال�ضيزمية اخلا�ضة بالتنقيب عن  البيانات 
والغاز الطبيعي، وكذلك بيانات االآبار االأربع، ت�ضر 
الغاز مبنطقة  البحث عن  اإىل وجود تقدم كبر يف 
مينع  قد  عائق  اأي  يوجد  ال  اأن��ه  م��رزة  جر�ضيف، 

يف  االأ�ضود  الذهب  احتياطي  اكت�ضاف  من  ال�رشكة 
االإقليم.

وبدوره، قال املدير التنفيذي لل�رشكة بول غريفيث: 
اإيجابية  ال�رشكة  عليها  اأقدمت  التي  "اخلطوة  اإن 
للغاية بالن�ضبة ملنطقة جر�ضيف؛ ذلك اأن التقديرات 
SRL CO - �رشكة عنها  ك�ضفت  التي   التقنية 
تو�ضح   SULTING IRELAND LTD
�ضحة موارد الغاز الكبرة يف املنطقة كلها"، نافيًا 
يف  امُلكت�ضف  الغاز  ت�ضييل  اأم��ام  عائق  اأي  وجود 

االآبار االأربع.
واأ�ضاف اأن "البيئة اجليولوجية املتنوعة باملنطقة 
النفط على مدى  التنقيب عن  ُت�ضهل برنامج  �ضوف 
الذي  الدقيق  التقرير  فبيانات  املقبلة،  ال�ضنوات 
ا�ضتندنا عليه يف االإعالن عن اكت�ضاف الغاز �ضوف 
التنقيب املحتملني، بغية  ت�ضاهم يف جذب �رشكاء 
التقدم ب�رشعة يف اأ�ضغال احلفر باالآبار املتعددة"، 
واعداً بتقدمي املزيد من التفا�ضيل حول التنقيب عن 

الغاز وخمتلف التطورات احلا�ضلة يف املجال.
ال��وط��ن��ي  امل���ك���ت���ب  اأن  ب���ال���ذك���ر،  واجل����دي����ر 
ل��ل��ه��ي��دروك��ارب��ورات وامل���ع���ادن ق��د وّق���ع خ��الل 
دي�ضمر)كانون االأول( املا�ضي، اتفاقًا مع ال�رشكة 
الريطانية "بريداتور اأويل اآند غاز هولدينغ" يتعلق 
برخ�ضة تنقيب عن الغاز الطبيعي ملدة 8 �ضنوات، 
7269 كيلومرتاً مربعًا،  وتهم م�ضاحة على امتداد 
كما  و4،  و3  و2   1 اآبار جر�ضيف  تراخي�ض  ت�ضمل 
ي�ضل عدد �رشكات التنقيب التي ت�ضتغل يف املغرب 

اإىل 15، وفقًا لوزارة الطاقة واملعادن.

Sun.28 Apr. 2019 issue 588
االحد 28 نيسان 2019 العدد 588

موسكو - الجورنال

لندن - الجورنال


