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واشنطن تسمح للعراق بشراء الغاز والكهرباء من ايران لمدة 45 يوما

موا�صلة  ميكنه  العراق  اإن  املتحدة  الواليات  قالت 
اإيران  الطبيعي والكهرباء من  الغاز  اإمدادات  ا�صترياد 
ملدة 45 يوما بعد عدة اأيام من اإعادة فر�ض عقوبات 
ال�صفارة االأمريكية  النفط االإيراين. وقالت  على قطاع 
يف العراق على �صفحتها مبوقع في�صبوك يوم اخلمي�ض 
من  موؤقتا  اإعفاء  العراق  املتحدة  الواليات  ”منحت 
العقوبات مدته 45 يوما لل�صماح للعراق باال�صتمرار 

يف �رشاء الغاز الطبيعي والكهرباء من اإيران“.
للبدء يف  للعراق  الوقت  االإعفاء  ”يقدم هذا  واأ�صافت 

اأخذ خطوات نحو اال�صتقاللية يف جمال الطاقة“.
وكان م�صوؤولون يف البنك املركزي العراقي قالوا يف 
باإيران  ب�صدة  مرتبط  البالد  اقت�صاد  اإن  املا�صي  اآب 
من  اإعفاء  وا�صنطن  من  تطلب  بغداد  جعلت  لدرجة 

بع�ض العقوبات.
العراق  دفع  بعدم  م�رشوط  احلايل  املوؤقت  واالإعفاء 

مدفوعات الواردات االإيرانية بالدوالر االأمريكي.
واأعادت الواليات املتحدة فر�ض عقوبات على اإيران 

يف اخلام�ض من نوفمرب ت�رشين الثاين احلايل.
االإيرانية وفروعها  البنوك  العقوبات 50 من  وت�صمل 
واأكرث من 200 من االأ�صخا�ض واملركبات يف قطاع 
اإير(  ال�صحن و�رشكة اخلطوط اجلوية االإيرانية )اإيران 

واأكرث من 65 من طائراتها.
يف  ه��ددت  قد  االأمريكية  اخلارجية  وزارة  وكانت 
االلتزام  اإذا ما رف�صت  العراقية  �صابق احلكومة  وقت 
اإن منتهكي  اإيران، وقالت  االأمريكية �صد  بالعقوبات 
اأنف�صهم  ه��م  يخ�صعوا  اأن  ميكن  العقوبات  نظام 

للعقوبات.
وقالت الناطقة با�صم وزارة اخلارجية االأمريكية هيذر 
نويرت، يف موؤمتر �صحفي: "تعرفون حتذيراتنا ب�صاأن 
اإيران والتجارة معها، و�صنوا�صل مقا�صاة الدول عن 
)�صد  نفر�صها  التي  للعقوبات  به  يقومون  خرق  اأي 

اإيران(".
البنوك  باإخطار   ، العراقي  امل��رك��زي  البنك  وق��ام 
موؤ�ص�صات  مع  بالدوالر  املعامالت  بحظر  التجارية 
ويف  االأمريكية.  بالعقوبات  عمال  االإيرانية  االإقرا�ض 
الوقت نف�صه، مل يوّجه البنك املركزي العراقي بوقف 
والتي،  اإي��ران،  مع  التعامالت  يف  اليورو  ا�صتخدام 
املركزي  البنك  متطلبات  على  تعتمد  قوله،  بح�صب 

لالحتاد االأوروبي والبنوك املرا�صلة.
املجاورة  اإي��ران  من  �صلعا  �صنويا  العراق  وي�صرتي 
اإىل  فباالإ�صافة  دوالر.  مليار   6.6 اإىل  ي�صل  مببلغ 
الغيار  وقطع  ال�صيارات  اإيران  تورد  الغذائية،  املواد 
ويف  املنزلية.  االأجهزة  وكذلك  العراقية،  ال�صوق  اإىل 
ماليني   3 اإىل  مليونني  من  العراق  ي��زور  ع��ام،  كل 
مواطن اإيراين، ي�صكلون م�صدرا هاما للعملة االأجنبية 
العراق  املتحدة  الواليات  وت�صف  البالد.  تدخل  التي 
االأو�صط،  ال�رشق  لها يف  الرئي�صيني  احللفاء  اأحد  باأنه 
بع�ض   ،2003 ع��ام  غ���زوه  بعد  ل��ه،  وف���ّرت  حيث 
االأ�صلحة ودربت قوات االأمن ملحاربة تنظيم "داع�ض" 

االإرهابي.

بغداد - الجورنال 

يمنح قروضا للمواطنين لشراء 
وحدات سكنية

تحدد موعد إلغاء اإلدخار من 
رواتب موظفيها

تبحث مع شركة كورية انشاء 
مصفى كربالء

يصدر توجيهات لحماية الثروة 
السمكية

�رشاء  قرو�ض  منح  الرافدين  م�رشف  اعلن  اجلورنال:   - بغداد 
وحدات �صكنية يف جممع ب�صماية ال�صكني الأكرث من 249 مواطنا 

خالل �صهر اأيلول املا�صي .
اإجن��از  مت   " ان��ه  بيان  يف  للم�رشف  االع��الم��ي  املكتب  وق��ال 
جممع  �صقق  على  باحل�صول  للراغبني  القرو�ض  منح  معامالت 
الفروع امل�صمولة بقرو�ض  البيان اىل ان  ال�صكني وا�صار  ب�صماية 
ب�صماية هي فروع )املعرفة - الفردو�ض - االأمني - امل�صتن�رش - 
حي الزهراء - اخللفاء - براثا - الق�رش االأبي�ض - حي العربي 

- حي العامل(".

بغداد - اجلورنال: اأكد املتحدث با�صم حكومة اقليم كرد�صتان، ان 
احلكومة �صتلغي نظام االإدخار من رواتب املوظفني يف االقليم.

وقال �صفني دزيي، يف ت�رشيح �صحفي، ان "قرار االدخار من رواتب 
الظروف  اليه احلكومة يف ظل  اإجباريًا جلاأت  املوظفني كان قراراً 
تاأكيد  وبكل  "احلكومة  ان  اىل  م�صريا  حينه،"  يف  بها  كانت  التي 
�صتتخذ قراراً ب�صاأن االدخار".  واأ�صاف دزيي، انه "مع بدء احلكومة 
اجلديدة مهامها او بعد ذلك بفرتة ق�صرية، �صيتم اتخاذ قرار ب�صاأن 
االدخار  اللغاء  تهدف  "احلكومة  ان  على  م�صدداً  الرواتب،"  اإدخار 

ب�صكل نهائي". 

بغداد - اجلورنال: بحث نائب رئي�ض الوزراء ل�صوؤون الطاقة وزير النفط 
االأعمال  الكورية،  ال�رشكات  ائتالف  وفد  مع  الغ�صبان،  عبا�ض  ثامر 

اجلارية مل�رشوع م�صفى كربالء ون�صب االإجناز املتحققة من امل�رشوع.
وذكر بيان للوزارة ان الوزير "اأ�صتمع اىل �رشح مف�صل عن ن�صبة االإجناز 
تنفيذ  يف  واالإ����رشاع  قدمًا  امل�صي  "�رشورة  على  م�صدداً  املتحققة،" 

امل�رشوع من اجل حتقيق االهداف املرجوة ملا فيه م�صلحة البلد".
واأكد الغ�صبان "على ان م�صفى كربالء هو يف �صلم اولويات خطط الوزارة 
النه �صوف يغطي جزء كبري من احلاجة املحلية من امل�صتقات النفطية،" 

موؤكداً "تقدمي الدعم الكامل لهذا امل�رشوع".

تو�صيات  ا�صدار  نحو  توجه  وجود  نيابية،  م�صادر  اأكدت  اجلورنال:   - بغداد 
جمموعة  ال�صدار  نيابي  توجه  هناك  م�صادر،  وقالت  ال�صمكية.  الرثوة  حلماية 
من التو�صيات اىل احلكومة، بحماية الرثوة ال�صمكية، وت�رشيع القوانني امللزمة 
املقررة  املائية  باحل�ص�ض  وااللتزام  اال�صماك،  مربي  وحما�صبة  مبتابعة 

للمحافظات، على ان يتم الت�صويت على التو�صيات لتكون ملزمة للحكومة".
بابل  حمافظات  يف  اال�صماك  ماليني  نفوق  ازمة  االخرية  االونة  يف  و�صهدت 

ووا�صط وذي قار ب�صبب تعر�ض بع�ض انواع لال�صماك اىل مر�ض مميت.
وكان جمل�ض النواب قد ناق�ض يف جل�صته اخلمي�ض املا�صي ازمة نفوق اال�صماك 

وحمل وزارتي الزراعة واملوارد املائية م�صوؤولية ذلك.

النفطالرافدين البرلمانكردستان

بيانات

اتفاق مرتقب بين بغداد واربيل إلعادة تصدير نفط كركوك

معرض بغداد الدولي يفتتح ابوابه بمشاركة 18 دولة 

تاميز” الربيطانية،  “فاينن�صال  �صحيفة  ك�صفت 
ان هناك اتفاقا مرتقبا بني احلكومة االحتادية 
ت�صدير  م�صاألة  حلل  كرد�صتان،  اإقليم  وحكومة 

النفط من املناطق املتنازع عليها وكركوك.
ان املفاو�صات  لها،  ال�صحيفة يف تقرير  وقالت 
بني بغداد واأربيل ب�صاأن اإعادة ت�صدير النفط من 
املا�صي،  العام  بداأت  عليها  املتنازع  املناطق 
املحادثات  و�صلت  املا�صية  االأ�صابيع  ويف 
يتوقع  حيث  متقدمة  مراحل  اإىل  اجلانبني  بني 
خالل  نهائي  اتفاق  اإىل  اجلانبان  يتو�صل  اأن 

ثالثة  ع��ن  ال�صحيفة  ونقلت  اجل���اري.  ال�صهر 
قولهم  ا�صمها،  عن  الك�صف  عدم  طلبت  م�صادر، 
اإن وزير املالية اجلديد فوؤاد ح�صني، والنفط ثامر 
بغداد  بني  املفاو�صات  اإىل  ان�صموا  الغ�صبان 
بغداد  بني  اأن”االتفاق  اإىل  واأ���ص��ارت  واأرب��ي��ل. 
اإىل  ي�صل  ما  ي�صيف  اأن  ميكن  االإقليم  وحكومة 
400 األف برميل يوميا اإىل ال�صادرات العراقية”.
ت�صدير  اإع��ادة  ب�صاأن  اتفاق  عن  احلديث  وياأتي 
بعد  عليها،  املتنازع  واملتناطق  كركوك  نفط 
العقوبات  من  الثانية  احلزمة  �رشيان  من  اأيام 
بارتفاع  ت�صببت  والتي  طهران،  �صد  االأمريكية 

اأ�صعار النفط العاملية

يوم  اأعلنت  االأمريكية  اخلارجية  وزارة  وكانت 
يزيد  اأن  يجب  ال��ع��راق  ان  املا�صي،  اخلمي�ض 
ح�صته من �صادرات النفط اإىل االأ�صواق العاملية 

ل�صد النق�ض يف �صادرات اخلام االإيراين.
جدير بالذكر ان العراق اوقف ت�صدير النفط من 
يف  االحتادية  القوات  ن�رش  اإع��ادة  بعد  كركوك 
 ،2017 عام  االأول  ت�رشين  منت�صف  املحافظة 
وذلك بعد ان�صحاب قوات البي�صمركة من كركوك 

واملناطق املتنازع عليها.
زيارة  عن  ك�صفت  قد  كردية  م�صادر  وكانت 
لوفد من حكومة كرد�صتان اىل بغداد  مرتقبة 

ال�صتئناف املباحثات ب�صان ت�صدير النفط.

انطلقت �صباح ام�ض ال�صبت، فعاليات معر�ض بغداد 
الوزراء عادل  رئي�ض  ال�45 بح�صور  بدورته  الدويل 

عبد املهدي وعدد من امل�صوؤولني باحلكومة.
وتون�ض  ولبنان  االأردن  هي  امل�صاركة  الدول  وابرز 
واندوني�صيا الهند واإيطاليا وفرن�صا واليابان وكوريا 

اجلنوبية و�صوريا.
واأكد مدير عام املعار�ض العراقية، ها�صم ال�صوداين، 
ال��دويل  بغداد  ملعر�ض   45 ال���دورة  فعاليات  اأن 
انطلقت ، مب�صاركة 18 دولة واأكرث من 700 �رشكة 

متثل قطاعات خمتلفة.
وقال ال�صوداين اإن “اأكرث من 700 �رشكة متثل دول 
وباك�صتان  وهنغاريا  وا�صبانيا  واأملانيا  فرن�صا 

وتون�ض  و�صوريا  وفل�صطني  وم�رش  واالردن  والهند 
يف  م�صاهمة  �صتكون  اخ��رى  دول  اإىل  باال�صافة 
فعاليات الدورة 45 ملعر�ض بغداد الدويل”. موؤكداً 
رئي�ض  مب�صاركة  �صيكون  املعر�ض  افتتاح  حفل  اأن 
الوزراء العراقي عادل عبداملهدي ورئي�ض الربملان 

حممد احللبو�صي وعدد كبري من الوزراء والنواب.
يف  م�صاركة  تكون  لن  اخلليجية  الدول  اأن  واأ�صاف 

معر�ض بغداد الدويل بدورته احلالية.
�صت�صارك  كربى  عاملية  �رشكات  اأن  ال�صوداين،  واأكد 
ال�صناعية  القطاعات  خمتلف  وم��ن  املعر�ض  يف 

والتجارية والغذائية.
تكون  اأن  العراقية  املعار�ض  ع��ام  مدير  وتوقع 
امل�صاركة للعام احلايل متميزة وخمتلفة عن االأعوام 
ال�صابقة ما ي�صهم بزيادة فر�ض التعاون واال�صتثمار 

االقت�صاد  ومنو  والعراقية  العاملية  ال�رشكات  بني 
العراقي ب�صكل كبري.

وقال وزير التجارة حممد ها�صم العاين على هام�ض 
افتتاح معر�ض بغداد الدويل بدورته ال�45، ان "اكرث 
من 17 دولة و20 جهة حملية �صاركت يف معر�ض 

بغداد بدورته احلالية".
ال�صتقبال  م�صتعدة  العراقية  "ال�صوق  ان  وا�صاف 
"القطاعات  ان  اال�صتثمارات اخلارجية"، م�صريا اىل 
خالل  من  للتطوير  جدية  خطوات  ب��دات  العراقية 
ال�رشكات  م��ع  وال��ت��ع��اون  ال��ط��اق��ات  ا�صتثمارات 
العاملية". من جانب اآخر، اعلن رئي�ض الوزراء عادل 
العراقي،  االقت�صاد  تطوير  العمل على  املهدي،  عبد 
للقيام  قائمة  ماتزال  العقبات  ان  اىل  ا�صار  فيما 

مب�صاريع ا�صتثمارية.
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ارتف��ع �صايف رب��ح "م���رشف اأبوظب��ي االإ�صالمي" 
- بع��د ال��زكاة وال�رشائ��ب - بن�صب��ة %4.5 لتبل��غ 
589.5 ملي��ون دره��م يف الرب��ع الثالث من العام، 
مقارنة مع 563.9 ملي��ون درهم خالل نف�ض الربع 
قب��ل �صنة. وبح�ص��ب بيان �صادر ع��ن امل�رشف، فقد 
ارتفعت �صايف اإي��رادات املجموعة ب� %0.7 لت�صل 
اإىل 1.43 ملي��ار دره��م يف الرب��ع الثال��ث، مقاب��ل 

1.42 مليار قبل عام.
وق��ال م���رشف اأبوظب��ي االإ�صالم��ي - ث��اين اأك��رب 
م���رشف اإ�صالم��ي يف االإم��ارات - اإن �ص��ايف رب��ح 
املجموع��ة ق��د ارتفع بن�صب��ة %3.5 خ��الل االأ�صهر 
الت�صع��ة االأوىل من العام اجل��اري اإىل 1.752 مليار 
دره��م، مقارنة مع 1.693 مليارر درهم خالل ذات 

الفرتة قبل عام.

ق��ال اجله��از املركزي امل���رشي للتعبئ��ة العامة 
الأ�صع��ار  ال�صن��وي  الت�صخ��م  اإن  واالإح�ص��اء 
امل�صتهلك��ني بامل��دن زاد اإىل %17.7 يف اأكتوبر 

ت�رشين االأول من %16 يف �صبتمرب اأيلول.
وباملقارنة م��ع ال�صهر ال�صابق، بلغ ت�صخم اأ�صعار 
امل�صتهلكني يف املدن امل�رشية %2.6 يف اأكتوبر 

ت�رشين االأول مقابل %2.5 يف �صبتمرب اأيلول.
وت�صه��د اأ�صع��ار اخل���رشاوات والفاكه��ة يف م�رش 

زيادات متوا�صلة.
ويف االآونة االأخرية، رفعت احلكومة اأ�صعار املواد 
البرتولية وتذاكر مرتو االأنفاق واملياه والكهرباء 

وعدد من اخلدمات املقدمة للمواطنني.

اأغلق��ت املوؤ���رشات الرئي�صية الثالث��ة يف بور�صة 
وول �صرتيت االأمريكية على انخفا�ض، بعد �صدور 
بيان��ات �صينية �صعيفة وتقل��ب اأ�صعار النفط مبا 

اأثار خماوف ب�صاأن النمو العاملي.
وتراج��ع املوؤ���رش داو جون��ز ال�صناعي 201.59 

نقطة اأو %0.77 اإىل 25989.63 نقطة.
ون��زل املوؤ���رش �صتان��درد اآن��د ب��ورز 500 مبقدار 

2781.13 نقطة. اإىل   0.92% اأو  25.7 نقطة 
وهبط املوؤ�رش نا�صداك املجمع 123.98 نقطة اأو 

7406.90 نقطة. اإىل   1.65%


