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العراق المستهدف األول للصادارات اإليرانية بما يعادل 5.5 
مليار دوالر

اأعلنت اإيران، حجم �صارداتها غري النفطية خالل العام احلايل، 
الفتة اإىل اأن العراق وبعد ا�صترياده مبا يعادل 5.5 مليار دوالر، 

اأ�صبح امل�صتهدف االأول لل�صادارات االإيرانية. 
وقال م�صاعد رئي�س منظمة تطوير التجارة االإيرانية حممد ر�صا 
بن�صبة  منوا  �صهد  النفطية  غري  ال�صادرات  “حجم  اإن  مودودي، 
املا�صي”،  بالعام  مقارنة  احلايل  العام  خالل  باملائة   13.5
مبينًا اأن “العراق عرب ا�صترياده ما يعادل الـ 5.5 مليار دوالر، 

اأ�صبح امل�صتهدف االأول لل�صادارات االإيرانية«. 
وو�صف مودودي، العقوبات االقت�صادية باأنها “حرب اأمريكية 
اإىل  تهدف  “العقوبات  اأن  اإىل  م�صرياً  اإيران”،  �صد  حديثة 
العمالت  �رصف  ــادة  وزي االأجنبية  العمالت  ــاح  اأرب تخفي�س 

االأجنبية يف اإيران«. 
ناحية  ومن  البالد  على  تداعيات  لها  “العقوبات  اأن  واأ�صاف 
اأخرى ن�صتطيع خلق فر�صة ذهبية لتعزيز االإنتاج املحلي وذلك 

من خالل اإدارتها ال�صحيحة”. 
التا�صع ع�رص بني  “اإيران حتتل املركز  اأن  اإىل  واأ�صار مودودي، 
من   18 الـ  املرتبة  يف  تقف  كما  الكربى،  العاملية  اال�صواق 
جمال  يف  الرابعة  املرتبة  اأي�صا  وحتتل  الدخل،  اإجمايل  حيث 
اأنه  على  القدرات  هذه  تدل  فيما  النانو  وتقنية  التكنولوجيا 
ميكننا من خالل ال�صعي واجلهد، تعزيز االإنتاج املحلي وتوفري 

الطلب الداخلي«. 
ولفت اإىل اأن “13 م�صدراً لدى حمافظة كرمان�صاه، كّرموا خالل 
املحافظة،  هذه  يف  ال�صادرات  ا�صحاب  تكرمي  موؤمتر  برامج 
كما  ن�صمة،  مليوين  يبلغ  كرمان�صاه  �صكان  “عدد  اأن  مو�صحًا 
وتبلغ  امل�صرتكة،  احلدود  من  كيلومرتا   371 بالعراق  جتمعها 
ال�صادرات  اجمايل  من  اخلم�صة  احلــدوديــة  اأ�صواقها  ح�صة 

االإيرانية 6٪ باملئة”.
حمافظة  يف  الكمارك  مل�صلحة  العام  املدير  جهته،اأعلن  من 
و903  مليار  قيمته  ما  ت�صدير  مت  اأنه  ايران،  غربي  كرمن�صاه 
كمارك  عرب  ال�صلع  من  دوالرات  و403  األفا  و395  ماليني 
كرمن�صاه، خالل االأ�صهر الثمانية املا�صية. ونقلت وكالة انباء 
الثمانية  اال�صهر  خــالل  “مت  قوله  حيدري  خليل  عن  فار�س 
و709  اآالف  و803  ماليني   3 بوزن  �صلعا  ت�صدير  املا�صية، 
اأطنان من ال�صلع بقيمة مليار و903 ماليني و395 األفا و403 
دوالرات، من الكمارك واال�صواق احلدودية مبحافظة كرمن�صاه 
يف  باملائة   53 بن�صبة  زيــادة  اىل  ي�صري  ما  البالد،  خارج  اىل 
من  امل�صابهة  بالفرتة  مقارنة  الوزن  يف  باملائة  و33  القيمة 
حمافظة  من  ال�صادرات  اغلب  اأن  واأو�صح  املا�صي«.   العام 
وخمتلف  التنظيف،  واأدوات  املنزلية  االأدوات  هي  كرمن�صاه 
اثيلني،  والبويل  وال�صرياميك،  الكا�صي  واأنواع  النايلون،  اأكيا�س 
اغلب  واأن  والبطاطا،  الطماطم  فيها  مبا  الزراعية  واملحا�صيل 

هذه ال�صلع مت ت�صديرها اىل العراق.

 بغداد - الجورنال 

ارتفاع صادرات نفط كركوك لتركيا 
بمعدل 100 ألف برميل يوميًا

بتقديم دراسة الستيعاب خريجي 
هندسة النفط

الكتلة النقدية خارج البنوك بلغت 
أكثر من 40 ترليون دينار

يؤكد أهمية تفعيل قانون 
االستثمار وتعزيز األمن االقتصادي

 بغداد – اجلورنال:  ذكر م�صوؤول بقطاع النفط العراقي، اأن �رصكة نفط ال�صمال، رفعت 
ميناء  اإىل  كرد�صتان،  اقليم  اأنابيب  خط  عرب  اخلام  النفط  من  الت�صديرية  طاقتها 
جيهان الرتكي، مبعدل 100 األف برميل يوميًا.  وقال امل�صوؤول، اأن “معدالت ت�صدير 
النفط اخلام من حقول كركوك ال�صمالية اإىل ميناء جيهان الرتكي، ارتفعت اإىل 100 
األف برميل يوميًا، عرب خط اأنابيب كرد�صتان، بعد اأن كانت االأ�صبوع املا�صي بحدود 
األف برميل يوميًا«. و�رصع العراق، االأ�صبوع املا�صي، با�صتئناف عمليات �صخ   50
النفط اخلام من حقول كركوك ال�صمالية عرب خط اأنابيب كرد�صتان اإىل ميناء جيهان 
اأكرث من عام ب�صبب اخلالف  األف برميل يوميًا، بعد توقف دام  الرتكي، مبعدل 50 

ال�صيا�صي بني احلكومة االحتادية وحكومة اإقليم كرد�صتان.

النفط  وزيــر  الطاقة  ل�صوؤون  ــوزراء  ال رئي�س  نائب  وجه  اجلــورنــال:   - بغداد 
النفط. هند�صة  خريجي  ال�صتيعاب  درا�صة  بتقدمي  الغ�صبان،  عبا�س   ثامر 
وقالت وزارة النفط يف بيان، اإن اجتماعًا لنائب رئي�س الوزراء ل�صوؤون الطاقة 
اأعداد كبرية  الوزارة تداول ظاهرة وجود  الغ�صبان بقيادات  النفط ثامر  وزير 
اليات  وبحث  االخرى  والتخ�ص�صات  النفط  هند�صة  جمال  يف  اخلريجني  من 
التمويل  وايجاد  النافذة  والتعليمات  القوانني  وفق  الطاقات  هذه  ا�صتيعاب 
والدرجات ال�صاغرة لهم«. واأكد الغ�صبان، بح�صب البيان، “حر�س الوزارة على 
اجلامعات  خريجي  من  الوطنية  الطاقات  ال�صتيعاب  املنا�صبة  احللول  اإيجاد 

والكليات الهند�صية املخت�صة بهند�صة النفط تنفيذا لتوجهات احلكومة”، 

البنوك  خارج  النقدية  الكتلة  اأن  العراقي،  املركزي  البنك  ك�صف  اجلورنال:   - بغداد 
دينار. ترليون   40 من  اأكــرث  بلغت  املا�صي  االأول  ت�رصين  �صهر  خــالل   العراقية 
وذكر البنك يف اإح�صائية ر�صمية له اطلعت عليها ال�صومرية نيوز، اأن “كمية العملة 
خارج البنوك بلغت خالل �صهر ت�رصين االأول 40 ترليون و723 مليار دينار”، مبينًا 
مليار  و815  ترليون   39 فيه  بلغت  الذي  ايلول  �صهر  عن  ارتفعت  الكمية  “هذه  اأن 
و884 مليون دينار«. واأ�صاف البنك، اأن “اأعلى م�صتوى لكمية العملة خارج البنوك 
خالل الثالث �صنوات املا�صية كانت يف �صهر كانون االأول عام 2016 حيث بلغت 42 
ترليون و75 مليار دينار، يف حني بلغت اأقل م�صتوى لكمية العملة خالل هذه الفرتة 

يف حزيران 2016 والتي بلغت فيها 35 ترليون و168 مليار دينار«.

بغداد -  اجلورنال: اأكد رئي�س جمل�س النواب حممد احللبو�صي، اأهمية تفعيل قانون 
اال�صتثمار وتعزيز االأمن االقت�صادي .

غرفة  وفد  اليوم  التقى  احللبو�صي  ان  الربملان"  لرئي�س  االعالمي  املكتب  وذكر 
تخ�س  ق�صايا  جملة  معه،  بحث  و  احلمداين،  ر�صول  جعفر  برئا�صة  بغداد  جتارة 
خدمة  لنجاحه؛  االإمكانات  وتوفري  بتطويره  الكفيلة  وال�صبل  التجاري  ال�صاأن 

لالقت�صاد الوطني".
وبناء  االقت�صادي  االأمن  وتعزيز  اال�صتثمار  قانون  تفعيل  اأهمية  اللقاء  اأكد  كما 
عالقات جتارية مع دول اجلوار مبا ي�صمن توفري بيئة جاذبة لال�صتثمار، ف�صال 

عن االإ�رصاع يف ت�رصيع قانون احتاد الغرف التجارية العراقية.

البنك العراق
المركزي:

الحكومة 
توجه

البرلمان

بيانات

إسرائيل تبرم صفقة ضخمة لتوريد غازها إلى أوروبا 

النفط تجهز المحافظات المتضررة جراء السيول بالمشتقات والمستلزمات 

اتفاقات  اأبيب وقعت على  تل  اأن  اإعالم   ذكرت و�صائل 
�صخمة  ل�صفقة  االأوروبــي،  االحتاد  بلدان  من  عدد  مع 
خط  اأطول  عرب  اأوروبــا  اإىل  الطبيعي  غازها  بيع  تكفل 
موقع  واأ�صار  العامل.  يف  وبحرا  برا  الغاز  ل�صخ  اأنابيب 
i24news اإىل اأن اإ�رصائيل �صتقوم ب�صخ الغاز الطبيعي 
 2000 مل�صافة  املتو�صط  مياه  عرب  متتد  اأنابيب  عرب 
كيلومرت اإىل اليونان وقرب�س واإيطاليا وبكلفة تقدر بـ8 
االأطول من نوعه يف  ليكون هذا اخلط  مليارات دوالر، 
ا�صتثمر  فقد  االإ�رصائيلية،  الثانية  للقناة  ووفقا  العامل. 
االحتاد االأوروبي 100 مليون دوالر يف بحوث اجلدوى 

اأن  االإ�رصائيلية  القناة  وذكرت  للم�رصوع.  االقت�صادية 
االإ�رصائيلي  الطاقة  وزير  من  مببادرة  متت  االتفاقات 
الذي طرح فكرته الأول مرة يف موؤمتر  �صتاينتز  يوفال 
يبداأ  اأن  الو�صائل  هذه  ورجحت  اأبوظبي.  يف  للطاقة 
لي�صتغرق  اأ�صهر  ب�صعة  غ�صون  يف  امل�رصوع  يف  العمل 
اإجنازه 5 �صنوات وي�صهم يف رفد االقت�صاد االإ�رصائيلي. 
ويف حديث متلفز، قال وزير الطاقة االإ�رصائيلي: “على 
اأوروبــا  يف  العربي  النفوذ  من  ن�صكو  كنا  عقود،  مدى 
من  الغاز  ت�صدير  ومــع  اأنــه  اإال  والــغــاز،  النفط  ب�صبب 
التاأثري  من  �صنحد  االأوروبي  االحتاد  دول  اإىل  اإ�رصائيل 
ثقل  ذا  بلدا  و�صن�صبح  والنفط  الغاز  جمال  يف  العربي 

موازن للقوة العربية يف هذا املجال«.

ت�صكيالتها  ا�صتمرار  عــن  النفط،  وزارة  اعلنت 
ــي واملــــــادي  ــت ــص ــ� ــوج ــل ال الــــدعــــم  ـــدمي  ـــق ت يف 
ــات الــنــازحــني  ــم ــي الهــــايل املــحــافــظــات وخم
والــ�ــصــيــول، م�صرية  ــار  ــط االم املــتــ�ــرصرة جـــراء 
الدين  و�ــصــالح  نينوى  حمافظتي  جتهيز  اىل 
ال�رصورية.  وامل�صتلزمات  النفطية   بامل�صتقات 
النفطية  املنتجات  توزيع  �رصكة  عام  مدير  وقال 
اإن  بــيــان،  يف  م�صريان  كاظم  ــوزارة  ــل ل التابعة 
نائب  توجيهات  على  وبناءا  ال�رصكات  “مالكات 
الغ�صبان  ثامر  النفط  وزير  الوزراء  جمل�س  رئي�س 
امل�صتقات  من  كبرية  كميات  بتجهيز  با�رصت 
النفطية الهايل املحافظات املت�رصرة وخميمات 
و�صالح  نينوى  حمافظتي  يف  ال�صيما  النازحني، 
الدين ،م�صريا اىل انه مت جتهيز كمية ) 10 ( االف 
حمافظة  الهايل  املجاين  االبي�س  النفط  من  لرت 

االمطاروال�صيول  جــراء  املت�رصرة  الدين  �صالح 
واالغطية  الغذائية  ال�صالت  من  كميات  ف�صالعن 

وامل�صتلزمات االخرى ال�رصورية« . 
خالل  ومن  “ال�رصكة  ان  اىل  العام  املدير  وا�صار 
فروعها يف حمافظة نينوى جهزت املواطنني بكمية 

النفط االبي�س و26 الف لرت من  20 الف لرت من 
زيت الغاز جمانا وتوفري كميات من امل�صتلزمات 
االخرى من اغطية ومالب�س لالطفال ، وباال�صافة 
ملخيمات  االبــيــ�ــس  النفط  جتهيز  مت  ــك  ذل اىل 
النازحني يف القاطع اجلنوبي من مدينة املو�صل 
لرت  االف  و7  القيارة  ملخيم  لرت  الف   72 بكمية 
 ملخيم النمرود و24 الف لرت ملخيم حمام العليل«.
الــ�ــرصكــة يف  “فرع  ان  الــعــام  املــديــر  ــاف  وا�ــص
يف  ــاري  ــج امل مــديــريــة  جهز  مي�صان  حمافظة 
املحافظة 72 الف لرت من مادة زيت الغاز )الكاز( 
دعما منها لتهيئة اال�صتعدادت للتقليل من ا�رصار 
 . البالد«  التي ت�صهدها  الغزيرة   ال�صيول واالمطار 
اجلمعة  يوم  منذ  با�رصت  النفط  وزارة  ان  يذكر 
املتاحة  االمــكــانــات  كــافــة  بت�صخري  املا�صية 
وال�صيول  االمطار  ملواجهة  النفطية  للت�صكيالت 
االهايل  النقاذ  احلكومي  اجلهد  يف  وامل�صاركة 

وتقدمي الدعم لهم .

الجورنال – متابعة

بغداد - الجورنال

750

10.7

100

بعــد اأقل من �صــهر من اإطــالق اآيفــون XR، تتجه 
ال�رصكــة االأمريكيــة "اآبــل" خلف�ــس �صــعر هاتفها 
اجلديد يف اأ�صواق اليابان، وفقا ملا ذكرته �صحيفة 

"وول �صرتيت جورنال".
ونقلــت ال�صــحيفة االأمريكيــة عن م�صــادر مطلعة 
اأن "اآبــل" تخطط لتقدمي اإعانات ل�رصكات ت�صــغيل 
�صــبكات االت�صــاالت يف اليابــان من اأجــل تعزيز 
مبيعــات اأقل جواالتهــا اجلديدة كلفــة وهو اآيفون 
XR. واأو�صــحت امل�صادر اأن ال�رصكات اليابانية 
تخطط خلف�س �صــعر XR االأ�صبوع املقبل، دون اأن 
تك�صــف املزيد من التفا�صيل، علما اأن �صعر اجلهاز 

يبداأ يف متاجر "اآبل" لليابان من 750 دوالرا.

توقــع وزيــر الطاقــة ال�صــعودي خالد الفالــح، اأن 
تكــون �صــادرات بالده مــن خام النفط يف �صــهر 
ينايــر من العــام القادم، اأقل ممــا كانت عليه يف 

�صهر دي�صمرب.
ووفقــا للوزيــر، فــاإن اإنتــاج النفــط يف اململكــة 
حاليا يبلغ رقما قيا�صــيا باملقارنة مع ال�صــنوات 

االأخرية، يتعدى 10.7 ماليني برميل يوميا.
وقــال الفالح: "يف �صــهر اأكتوبر، ا�صــتخرج 10.7 
مليــون برميل نفط يوميا، حاليــا الرقم اأعلى من 
هــذا، الرقم حتديدا �صــيعرف بال�صــبط عند انتهاء 

ال�صهر".

ت�صــتعد اجلزائــر الإ�صــدار عملــة ورقيــة ونقديــة 
جديــدة، وفقا للقرار االأخري للبنك املركزي للبالد 
بغر�ــس جتديــد النقد املتــداول، بعــد تهالكه يف 

�صكله واألوانه ورموزه.
و�صــي�رصع البنــك املركــزي اجلزائري يف اإ�صــدار 
اإطــار عمليــة  اأوراق وقطعــة نقديــة جديــدة يف 
التجديــد للعملــة الوطنية، على اأن ت�صــمل العملية 
الفئــة  اإىل  اإ�صــافة  دينــار،  و1000   500 فئــة 

النقدية 100 دينار.


