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مع  اتفاقية  وقعت  انها  االملانية،  �سيمن�س  �رشكة  اعلنت 
الطاقة،  لتطوير  طريق  خارطة  لتنفيذ  العراقية  احلكومة 
وحتديث  تاأهيل  اع��ادة  �ست�سمل  االتفاقية  ان  اىل  م�سرية 
النقل  �سبكات  وتو�سيع  ح��ال��ي��ًا،  امل��وج��ودة  املحطات 

والتوزيع.
نحو  جديدة  خطوة  "يف  انه  لها  بيان  يف  ال�رشكة  وقالت 
اإعادة بناء قطاع الطاقة يف العراق، وقعت ال�رشكة ووزارة 
الطريق  خلارطة  الفعلي  التنفيذ  لبدء  اتفاقية  الكهرباء 
اال�سرتاتيجية التي عر�ستها ال�رشكة"، مبينة ان "االتفاقية 
توقيعها  مت  التي  احل�رشية  التفاهم  مذكرة  على  بنيت 
العام  الكهرباء يف ت�رشين االول من  بني �سيمن�س ووزارة 
الالزمة  الزمنية  واجل��داول  امليزانيات  وحت��دد  املا�سي، 
العراق  لتزويد  االأ�سا�سية  العنا�رش  وت�سمل  التنفيذ  ملرحلة 

بالكهرباء".
وا�سافت ان "االتفاقية ت�سمل ا�سافة �سعة جديدة وعالية 
املحطات  وحتديث  تاأهيل  اإع��ادة  الطاقة،  لتوليد  الكفاءة 

املوجودة حاليًا، وتو�سيع �سبكات النقل والتوزيع". 
منح  على  االتفاقية  مبوجب  اتفقا  "الطرفان  ان  وتابعت 
االأوىل  للمرحلة  ي��ورو  مليون   700 تقارب  بقيمة  عقود 
من خارطة الطريق، ت�سمل العقود بناء حمطة طاقة تعمل 
الزبيدية، وتزويد  بالغاز ب�سعة 500 ميجاوات يف منطقة 
40 توربني غازي بوحدات تربيد، واإن�ساء 13 حمطة فرعية 

بقوة 132 كيلوفولت مع 34 حمول طاقة يف العراق". 
عر�ستها  التي  الطريق  "خارطة  ان  اىل  ال�رشكة  وا�سارت 
الكهربائية  بالطاقة  العراق  تزويد  الإعادة  �سيمن�س  �رشكة 
وطويلة  واملتو�سطة  الق�سرية  العمل  خطط  من  تتكون 
االأجل وامُل�سممة لتلبية اأهداف اإعادة اإعمار العراق ودعم 

متطلبات التنمية االإقت�سادية بالدولة". 
ولفتت ال�رشكة اىل ان "اجلدوى االإقت�سادية للخطة �سُتحقق 
يف  التوفري  نتيجة  ال���دوالرات  مبليارات  نقدية  وف��ورات 
قطاع  يف  اإ�سافية  اإي��رادات  حتقيق  ويف  الوقود  ا�ستهالك 
ت�سورات  عدة  �سياغة  على  "ال�رشكة  ان  مبينة  الطاقة"، 
خللق ع�رشات االآالف من فر�س العمل على مدار فرتة تنفيذ 

هذه امل�ساريع". 
جماالت  على  اأ�سا�سي  ب�سكل  ركزت  "اخلارطة  ان  واكدت 
دفع  بهدف  والتمويل  الف�ساد  ومكافحة  والتعليم  الطاقة 
جهود التنمية االإقت�سادية امُل�ستدامة بالدولة ودعم االأمن 
القومي وتوفري حياة كرمية لل�سعب العراقي. ُيذكر هنا اأن 
�سيمن�س كانت قد قّدمت خارطة الطريق للحكومة العراقية 
خالل موؤمتر الكويت الإعادة اإعمار العراق، والذي مت عقده 

يف �سباط، 2018".
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سنعوض أي خسارة في عائدات 
النفط وعالقتنا طيبة مع دول الجوار

تحدد سعر عمل الحاصدات 
للدونم من الحنطة والشعير

نفط البصرة تسعى لتطوير حقل 
غرب القرنة 2 النفطي 

يعلن صرف دفعة جديدة من سلف 
المتقاعدين المدني والعسكري

اأكد الرئي�س االإيراين، ح�سن روحاين، اأن بالده �ستعو�س اأي خ�سارة يف قطاع 
يف  روح��اين،  وقال  اجل��وار.  دول  مع  جيدة  عالقات  وجود  اإىل  م�سريا  النفط، 
امل�ساريع  من  ع��دد  افتتاحه  خ��الل  االإي���راين،  التلفزيون  نقلها  ت�رشيحات 
يف  خ�سارة  اأي  "�سنعو�س  االأربعاء،  اليوم  واحل�سارية،  وال�سناعية  الزراعية 
عائدات النفط االإيراين، عالقاتنا طيبة مع دول اجلوار ما عدا دولة اأو دولتني 
يف جنوب اإيران". واأ�ساف "نحن لي�س لدينا عداء مع اأي دولة ولكن يف نف�س 
وكانت  اإيران".  �سد  حتاك  موؤامرة  كل  جتاه  االأيدي  مكتويف  نقف  لن  الوقت 
جتديد  عدم  اجل��اري،  ني�سان   22 يف  اأعلنت،  االأمريكية  املتحدة  الواليات 

االإعفاءات من العقوبات على الدول امل�ستوردة للنفط من اإيران.

نينا اعلن رئي�س اللجنة الزراعية العليا يف حمافظة وا�سط ، املحافظ حممد 
من  الواحد  للدومن  احل�ساد  اأ�سعار  حتديد  عن  االربعاء،  جميل  املياحي، 

حم�سويل  احلنطة وال�سعري ، وذلك للحد من ارتفاع ا�سعار عمل احلا�سدات. 
الواحد  للدومن  احلا�سدات  :" اللجنة حددت  اأ�سعار عمل  ان  املياحي  وقال 
:" ان هذا  االإجراء �سيكون �ساريا يف  الف دينار"، مبينا  مابني 10 - 13 
اأ�سحاب  البع�س  من  ج�سع  من  احلد  اإىل  ويهدف  املحافظة  مناطق  عموم 
واأ�ساف:" ان امل�سوقني  الزراعي".   ا�ستغلوا وفرة املو�سم  الذين  احلا�سدات 
من الفالحني واملزارعني �سيت�سلمون مبالغ الت�سويق يف  غ�سون 72 �ساعة 

بعد ت�سليم احلا�سل.

بحث املدير العام ل�رشكة نفط الب�رشة املهند�س اإح�سان عبد اجلبار اإ�سماعيل 
التحتية  والبنى  القدرات  لتطوير   " النفطي   2 القرنة  غرب  حقل  ادارة  مع 
لتحقيق الربنامج ال�سنوي للو�سول اإىل هدف ال� 800 األف برميل عام 2027.
وذكر بيان ل�رشكة نفط الب�رشة ان املدير العام لل�رشكة واملدير العام ل�رشكة 
تطوير  يف  العمل  برامج  اإمت��ام  حتديات  بع�س  يف  بحثا  العراق  اأوي��ل  لوك 
ال�  هدف  اإىل  للو�سول  ال�سنوي  الربنامج  لتحقيق  التحتية  والبنى  القدرات 
الب�رشة  نفط  ل�رشكة  العام  املدير  التقى  كما   .2027 عام  برميل  األف   800
والتطوير  التدريب  خطط  ملناق�سة  واملتقدمة  الو�سطية  العراقية  باملالكات 

واالندماج لتحقيق اأهداف االرتقاء مبعدالت االإنتاج .

اعلن م�رشف الرافدين عن �رشف دفعة جديدة من �سلف املتقاعدين املدنيني 
الدفع  اأدوات  طريق  عن   10 و   8 و  و5   3 مابني  ترتاوح  التي  والع�سكريني 

االلكرتوين .
وقال املكتب االعالمي للم�رشف يف بيان " انه مت �رشف دفعة جديدة من 

�سلف املتقاعدين املدنيني والع�سكريني الأكرث من ع�رشة االف متقاعد .
واأو�سح البيان ان �رشف تلك ال�سلفة مت عن طريق ابالغ املتقاعد عرب اإر�ساله 
االإجراءات  كافة  ا�ستكمل  ان  بعد  وذلك  ال�سلفة  مبنحه  تخطره  ن�سية  ر�سالة 
والتي  االلكرتوين  الدفع  اأدوات  طريق  عن  و�رشفها  اياها  ملنحه  القانونية 

متت تعبئة الر�سيد املايل اليها".

شركةروحاني: الرافدينواسط

بيانات
»الجورنال« تنشر خارطة سيمنز بعد توقيعها 

اتفاقيات مع العراق

الطاقة االردنية تحيل عطاء نقل النفط الخام العراقي الى شركة اردنية

معهد البترول: مخزون النفط األمريكي يرتفع 6.8 مليون برميل متجاوزا التوقعات

عطاء  االردنية  املعدنية  والرثوة  الطاقة  وزارة  احالت 
نقل مادة النفط اخلام من بيجي يف العراق اىل م�سفاة 
على  طن  مليون  ن�سف  ومقدارها  الزرقاء  يف  البرتول 
�رشكة نائل الذيابات و�رشكاه،على ان تبدا عملية النقل 
خالل اال�سبوعني املقبلني. قالت وزيرة الطاقة والرثوة 
املعدنية املهند�سة هالة زواتي يف ت�رشيح �سحفي ان 
االإعالن ياأتي تنفيذا ملا جاء يف مذكرة التفاهم لتجهيز 
االردنية  اململكة  حكومة  بني  املوقعة  اخل��ام  النفط 
الها�سمية وجمهورية العراق مطلع �سهر �سباط املا�سي.
ومبوجب املذكرة ي�سرتي االأردن النفط اخلام العراقي /
نفط خام كركوك/ لتلبية جزء من احتياجاته ال�سنوية 
ومبا ال يزيد عن 10 االف برميل يوميا ت�سكل 7 % من 
اأ�سا�س معدل �سعر خام برنت  احتياجات اململكة على 
املوا�سفات  وف��رق  النقل  كلف  ف��رق  بح�سم  ال�سهري 

ومقدارها 16 دوالرا للربميل الواحد.
النقل  عملية  يف  �ست�سارك  زوات���ي  ال��وزي��رة  ووف���ق 
اليومية  الكمية  من   50% بواقع  عراقية  �سهاريج 
ت�سافر  اأهمية  موؤكدة  االأردنية،  ال�سهاريج  جانب  اإىل 

اجلهود الإجناح عملية نقل النفط اخلام. واأكدت زواتي 
اأهمية تنفيذ مذكرة التفاهم يف تعزيز عالقات التعاون 
االقت�سادي مع العراق ال�سقيق وتفعيل اال�سترياد الربي 
بني البلدين وما يتبعه من ت�سغيل الأ�سطول ال�سهاريج 
وبهذا اخل�سو�س  للطرق.  وتاأهيل  والعراق  االأردن  بني 
اىل  العراق  من  النفط  نقل  خط  ت�سغيل  اعادة  اأن  قالت 
هذه  توقيع  نحو  الرئي�سية  الدوافع  اأح��د  كان  االأردن 

البلدين  بني  التعاون  ان  زوات��ي  واأ�سافت  امل��ذك��رة. 
حيث   ، اجلانب  هذا  على  يقت�رش  ال  الطاقة  جمال  يف 
الالزمة  االج��راءات  امتام  على  والعراق  االأردن  يعمل 
مبنطقة  م��رورا  الب�رشة  من  ميّتد  نفط  اأنبوب  الإن�ساء 
�سبكة  اإقامة  وكذلك  العقبة،  ميناء  اإىل  ثم  ومن  حديثة 
للربط الكهربائي بني البلدين، اإذ �سيّزود االأردن العراق 

بالكهرباء عرب �سبكة م�سرتكة.

ءاأظهرت بيانات معهد البرتول االأمريكي اأن خمزونات 
اأك��رث  ارتفعت  املتحدة  ال��والي��ات  يف  اخل��ام  النفط 
تراجعت  حني  يف  املا�سي،  االأ�سبوع  املتوقع  من 

خمزونات البنزين ونواجت التقطري.
يف  برميل  مليون   6.8 اخل��ام  خم��زون��ات  وارتفعت 
 466.4 اإىل  ني�سان  اأبريل   26 يف  املنتهي  االأ�سبوع 

لزيادة  املحللني  توقعات  مع  مقارنة  برميل،  مليون 
قدرها 1.5 مليون برميل.

وقال املعهد اإن خمزونات اخلام يف مركز الت�سليم يف 
كا�سينج بوالية اأوكالهوما زادت 1.4 مليون برميل.

معدالت  اأن  اإىل  ال��ب��رتول  معهد  بيانات  واأ���س��ارت 
األف برميل   125 ا�ستهالك امل�سايف من اخلام زادت 

يوميا.
برميل،  مليون   1.1 البنزين  خم��زون��ات  وتراجعت 

للراأي  ا�ستطالع  يف  املحللني  توقعات  مع  مقارنة 
اأجرته رويرتز اأن تهبط مليون برميل. واأظهرت بيانات 
املعهد اأن خمزونات نواجت التقطري، التي ت�سمل الديزل 
برميل،  مليون   2.1 مبقدار  انخف�ست  التدفئة،  وزيت 

مقارنة مع توقعات بنزولها 193 األف برميل.
وارتفعت واردات الواليات املتحدة من اخلام االأ�سبوع 
 7.5 اإىل  يوميا  برميل  األ��ف   140 مبقدار  املا�سي 

مليون برميل يوميا.
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اأعلن وزير املالية ال�س��عودية، عن معلومات جديدة ب�ساأن 
االحتياطي ال�سعودي من الدوالر.

وق��ال حمم��د اجلدع��ان، اإن ب��الده "متتل��ك اأك��رب ثال��ث 
احتياط��ي عامل��ي م��ن ال��دوالر، فيم��ا ترك��ز اإ�س��دارات 
اململك��ة لل�س��ندات حالي��ا على الري��ال والدوالر"، ح�س��ب 

موقع "العربية.نت"
واأك��د وزي��ر املالي��ة ال�س��عودية اأن "الريا���س قد ت�س��در 

�سندات باليورو هذا العام ح�سب ال�سوق".
وك�س��ف الوزير، عن حاجة اململكة من ال�س��ندات املحلية 
120 ملي��ار ريال حتى نهاية 2019. )الدوالر ي�س��اوي 

3.75 ريال �سعودي(.

امل�رشف��ة   Nord Stream 2 AG اأعلن��ت 
عل��ى اأنب��وب "ال�س��يل ال�س��مايل2-"، اأن��ه �سي�س��مح 
للم�س��تهلكني االأوروبي��ني بتوفري 8 ملي��ارات يورو 
�س��نويا، بف�س��ل كلفة ا�س��ترياد الغاز امل�سجعة عربه 

وهي اأقل بن�سبة 13%.
وق��ال م�س��در يف املكت��ب ال�س��حفي لل�رشك��ة: "اإذا 
2019 وو�س��عه قي��د  مت اإجن��از اخل��ط يف نهاي��ة 
اال�س��تثمار يف 2020، �سيح�س��ل امل�س��تهلكون يف 
اأوروب��ا عل��ى الغ��از ب�س��عر اأرخ�س، مما �س��يجعلهم 

يوفرون 8 مليارات يورو �سنويا".
ويجري العمل حاليا على تنفيذ "ال�سيل ال�سمايل2-" 
الذي �سينقل الغاز الرو�سي اإىل اأملانيا عرب قاع بحر 

البلطيق، ويتوقع اأن يتم ت�سغيله يف 2020.

ارتفعت اأ�سعار النفط خالل تعامالت الثالثاء، بعدما قالت 
ال�سعودية اإن اتفاق املنتجني على خف�س االإنتاج "اأوبك+" 

قد يتقرر متديده بعد يونيو ليغطي ال�سنة باأكملها.
الفالح  خالد  ال�سعودي  الطاقة  وزير  ت�رشيحات  وجاءت 
لتعوي�س  ترامب  دونالد  االأمريكي  الرئي�س  �سغوط  رغم 
التي  العقوبات  ت�سديد  من  املتوقع  املعرو�س  نق�س 

تفر�سها الواليات املتحدة على اإيران.
ويف ال�ساعة 08:09 بتوقيت غرينيت�س، جرى تداول عقود 
مزيج "برنت" عند 72.28 دوالر للربميل، بارتفاع ن�سبته 

اإغالق. اأحدث  %0.33 عن 
كما �سعدت عقود اخلام االأمريكي "غرب تك�سا�س الو�سيط" 

بن�سبة %0.38 اإىل 63.74 دوالر للربميل.

Thu.2 Mar. 2019 issue 589
الخميس 2 آيـــــار 2019 العدد 589

بغداد - الجورنال

بغداد - الجورنال


