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العراق.. الكشف عن مشاريع ترفع القدرة التصديرية 
للنفط الى 5.6 مليون برميل يوميا

الوزارة  ان  الثالثاء،  الغ�ضبان،  ثامر  النفط  وزير  ك�ضف 
متتلك م�ضاريع �ضت�ضهم برفع قدرة العراق الت�ضديرية اىل 
6 ماليني و500الف برميل نفط يوميا، مبيما ان هناك 

حتديات تواجه الوزارة".
وذكر الغ�ضبان يف حديث �ضحفي اأن "هناك مــ�ضــروعا 
م�رشوع  �ضمن  ياتي  الــغــاز  ا�ضــتــغــالل  لــتــطــويــر 
الب�رشة  مبحافظة  التحتية  البنى  م�رشوع  وهــو  اكرب، 
لتمويلمــ�ضــاريــع �ضخمة مــن خــزانــات وحمطات �ضخ 
وانابيب على الياب�ضة وانابيب بحرية وتطوير منظومة 
الت�ضدير، بحيث يكون للعراق طاقة ت�ضدير قدرها �ضتة 
اخلام".  النفط  من  يوميا  برميل  األف   500 و  ماليني 
التحدي  الــوزارة،  تواجه  حتديات  "هنالك  اأن  وا�ضاف 
االول هو اال�ضتغالل االمثل للغاز، فاإن %50 من الغاز 
العمل  من  البد  وعليه  االآن،  يحرق  لال�ضف  امل�ضاحب 
لدينا  ما  بكل  التحدي  هذا  لتجاوز  ننربي  وان  اجلــاد 
واخـــــال�ص وت�ضميم ال�ضيما  ومــعــرفــة  مـــن خــبــرة 
تنفيذها  ويتطلب  مكلفة  الغاز  ا�ضتثمار  م�ضاريع  ان 
تكتمل  ان  بــعــد  مـــ�ضـــروع  فاأي  الــوقــت،  مــن  املزيد 
املفاو�ضات مع الــجــهــة املقاولة يــ�ضــتــغــرق مـــا ال 
يكتمل  الــدوؤوب كي  العمل  من  �ضنوات  ثالث  يــقــل عن 
املحددات  ب�ضبب  �ضـــنـــوات   4 الــــى  يــ�ضــل  وربـــمـــا 

والروتني والبريوقراطية املوروثة".
واأ�ضار اإىل اأنه "بالرغم من ذلك، فهناك جمموعة من هذه 
امل�ضاريع احدها وقع قبل مدة ق�ضرية يف الــنــا�ضــريــة 
اخــــرى  مــ�ضــاريــع  اىل  ا�ضــافــة  قــار  ذي  مبحافظة 
كــا�ضــتــغــالل غـــاز حــقــول نفط مي�ضان، وقريبا جــدا 
يوميا  مكعب  قدم  مليون   300 بطاقة  توقيعه  �ضيتم 
يف  ومــ�ضــروع  �ضــنــوات،  ثـــالث  تبلغ  انــجــاز  ومبدة 
حقل ارطـــاوي ال�ضتثمار الغاز يف عدد من احلقول يف 
املنطقة اجلنوبية ال�ضيما فــي حمافظة الب�رشة بطاقة 
اخر مرحلي  قيا�ضي وم�رشوع  قدم مكعب  مليون   300
يف حقل بن عمر مبحافظة الب�رشة بطاقة 521 مليون 
جمتمعة  الــكــمــيــات  لت�ضل  الــغــاز  مــن  مكعب  قــدم 
"هـناك  اأن  وتابع  مكعب".  قــدم  مــلــيــون   527 الـــى 
ايـــ�ضـــا مـــ�ضـــروع ال�ضــتــثــمــار غــاز حقلي بن عمر، 
ارطــاوي، واالن هناك حــوار نا�ضج جــدا مع �رشكتني 
�ضــي،  بــي  ان  وبي  مــوبــل  اكــ�ضــن  هما  عمالقتني، 
بـــعـــ�ص  ولدينا  التفاق  الو�ضول  و�ضك  على  ونحن 
االمـور املتبقية فــــي الـــتـــفـــاو�ص، وامل�رشوع االخــر 
قائم ولكن هناك خططا لزيادة طاقاته يف �رشكة غاز 

الب�رشة".

بغداد - الجورنال

يمنع استيراد 
البرتقال

ومصر يبحثان زيادة حجم التبادل 
التجاري

يعتزم انشاء مصاف نفطية في عدد 
من الدول الكبرى

يزيد التخصيصات المالية المانة 
بغداد

بغداد - اجلورنال: اأعلنت وزارة الزراعةعن منع اإ�ضترياد الربتقال يف 
الوزارة  با�ضم  املتحدث  وقال  لوفرته حمليا  احلدودية   املنافذ  جميع 
حميد النايف يف بيان ان املوافقة ح�ضلت على  منع ا�ضترياد )الربتقال(  
ومن جمبع املنافذ احلدودية واعتبارا من ٢٥/ ١٢ /٢٠١٨، مردفا 
بالقول  ان عملية املنع   جاءت نتيجة لوفرة املنتج املحلي. واو�ضح  
للم�ضتوردين    ٢٠١٩/  ١  /٢ يف  تنتهي   ايــام  ع�رشة  منح  القرار  ان 
من  جــزءا  باإدخال  قاموا  والذين  م�ضبقة   موافقة   على  احلا�ضلني  
ما  ال�ضتكمال  الكايف   الوقت  ملنحهم  وذلك  امل�ضتوردة   االر�ضاليات 

تبقى منها. 

بغداد - اجلورنال: قال وزير التجارة حممد ها�ضم العاين، ان العراق حري�ص 
على زيادة حجم التبادل التجاري مع م�رش ملا متتلكه من �ضناعات متطورة 

وخريات ومواد غذائية وزراعية كبرية دخلت ال�ضوق العراقية
الذي طرحه رئي�ص  الربنامج احلكومي  العمل ح�ضب  ان  العاين يف بيان،  واكد 
اىل  م�ضريا   ، والعامل  العربية  الدول  جميع  على  االنفتاح  اىل  الداعي  الــوزراء 
املنافذ  يف  االجــراءات  توحيد  �رشورة  على  ي�ضدد  اليوم  احلكومي  التوجه  ان 
احلدودية بني املركز واالقليم ملنع التباين وااللتبا�ص الذي يعاين منه بع�ص 
�ضيذللها  ولكن  احلدودية  املنافذ  يف  العقبات  بع�ص  وجود  اىل  الفتا  التجار 

قريبا .

م�ضاف  لبناء  عـاملـيـة  �ضــركــات  مــن  عــرو�ضــا  تلقيها  عن  النفط  وزارة  ك�ضفت 
اأن  اأكدت  العراقي، يف حني  الـنـفـط  بـاالعـتـمـاد عـلـى  الـكـبـرى  الدول  يف عدد من 
نــائـب  واأو�ضح  االخرية.  مراحلها  اإىل  و�ضـلـت  لـلـكـويـت  الـغـاز  تـ�ضـديـر  اتفاقية 
رئـيـ�ص الوزراء لــ�ضــوؤون الــطاقــة وزيـــر الـنـفـط، املــهــنــد�ص ثــامــر الــغــ�ضــبــان، 
ان الـــوزارة تــلــقــت مـــوؤخـــرا عـــرو�ضـــا مـن �ضـــــركـــــات عـــاملـــيـــة ر�ضــيــنــة 
على  باالعتماد  كـبـرى  دول  فــي  مــ�ضــاف  لـبـنـاء  النفطية  بال�ضناعة  متخ�ض�ضة 
اإىل ان الفكرة مرحب بها النها �ضتوفر للعراق �ضوقا ثابتة  النفوط العراقية، م�ضرياً 
م�ضتقرة جلزء من نفطه، ف�ضال عــن ان ذلــك يـاأتـي �ضـمـن تـوجـه الـوزارة للنهو�ص 

بواقع ال�ضناعة النفطية وتوفري واردات ا�ضافية لــلــبــالد.

االول  النائب  الكعبي  كرمي  ح�ضن  اعلن  اجلورنال:    - بغداد 
م�ضاعفة  على  املالية  وزارة  مع  االتفاق   ، النواب  جمل�ص  لرئي�ص 

التخ�ضي�ضات املالية بن�ضبة زيادة فاقت 4٠ يف املئة .
وقال الكعبي خالل ترا�ضه االجتماع الدوري للجنة املالية النيابية 
ديوان  يف  املتقدم  والكادر  علو�ص  ذكرى  بغداد   امني  بح�ضور   ،
عن  امل�ضوؤولة  الوحيدة  اجلهة  تعد  االمانة  ان   ، بيان  يف  العا�ضمة 
اغلب اخلدمات املقدمة للمواطنني ، ف�ضال عن كونها معنية باإظهار 
العا�ضمة مبظهر يليق با�ضمها وتاريخها ، خا�ضة وان الفرتة املقبلة 

�ضت�ضهد زيارات مل�ضوؤولني دوليني بدرجة رفيعة “.

العراقالعراق البرلمانالعراق

بيانات

دعوة أردنية لزيادة الصادرات إلى أوروبا عبر سوريا عوضا عن إسرائيل
الخطوط الجوية تستعد للخروج الكلي من 

الحظر االوروبي

االطاحة باكبر عمليات التهريب لسعات االنترنت في كركوك

االأردين  والفواكه  اخل�ضار  م�ضدري  جمعية  رئي�ص  دعا 
زيادة  على  للعمل  االأردنية  احلكومة  احلياري  �ضليمان 

ال�ضادرات االأردنية عرب �ضوريا اإىل اأوروبا ال�رشقية.
االأحد  اأم�ص  اجلمعية  اأقامته  احتفال  خالل  ذلك  وجــاء 
بني  ــدودي  احل جابر  ن�ضيب  معرب  فتح  ــادة  اإع مبنا�ضبة 

�ضوريا واالأردن.
وطالب احلياري احلكومة االأردنية با�ضتبدال ميناء حيفا 
املعرب  ليكون  ال�ضوري،  طرطو�ص  مبيناء  اإ�رشائيل  يف 
الر�ضمي لل�ضادرات من االأردن اإىل اأوروبا ال�رشقية، وذلك 
بعد منح وزير الزراعة ال�ضوري اأحمد القادري للم�ضدرين 

االأردنيني ت�ضهيالت بذلك.
اخل�رشاوات  ت�ضدير  اإعادة  "�ضتتيح  دم�ضق  اأن  اإىل  ولفت 
عرب  ورو�ضيا،  ال�رشقية  اأوروبـــا  اإىل  االأردنــيــة  والفواكه 
ر�ضومها  من  كبرية  واإعفاءات  بت�ضهيالت  ميناء طرطو�ص 

املعتادة التي ت�ضل اإىل 80%".
واأ�ضاف اأن �ضحن ال�ضلع االأردنية اإىل اأوروبا ال�رشقية عرب 
ب�ضكل  �ضينعك�ص  املتو�ضط،  البحر  على  املطلة  طرطو�ص 

اإيجابي على البلدين.
االأردن  يف  ال�ضوري  باالأعمال  القائم  قــال  جهته  من 

االأردن  مع  طيبة  لعالقات  تطمح  بالده  اإن  علو�ص  اأمين 
امل�ضرتك"،  البلدين  عــدو  �ضد  البلدين  اأمــن  "يعزز  مبا 
اأن �ضوريا  اقت�ضاديا كما  "م�ضتهدف  االأردن  اأن   واأ�ضاف 
بني  احلــدودي  املعرب  افتتاح  وعن  ع�ضكريا".  م�ضتهدفة 
اقت�ضادية  اأهمية  اخلطوة  لهذه  اأن  علو�ص  اأكد  البلدين، 
بالفائدة  تعود  الأنها  البلدين،  لكال  و�ضيا�ضية  واجتماعية 

على �ضوريا ب�ضكل اأ�ضا�ضي، وت�ضاعدها على حت�ضني واقعها 
االقت�ضادي"، حيث اأن املعرب ميثل بوابة �ضوريا اجلنوبية، 

والرئة ال�ضمالية لالقت�ضاد االأردين.
اأن معرب ن�ضيب جابر بني �ضوريا واالأردن، كان قد  يذكر 
ل�ضنوات  اإغالقه  بعد  املا�ضي،  اأكتوبر   15 يف  فتحه  اأعيد 

ب�ضبب احلرب يف �ضوريا.

العراقية،  العامة للخطوط اجلوية  ال�رشكة  عقدت 
اجتماعا للجنةTCO اخلا�ضة بالناقل الوطني 

يف مقر ال�رشكة داخل مطار بغداد الدويل.
 وقال مدير عام ال�رشكة عبا�ص نا�رش يف بيان 
عبداهلل  النقل  وزيــر  توجيهات  على  "بناء  انــه 
واجناز  متابعة  لغر�ص  االجتماع  عقد  لعيبي مت 
للبلد  امل�ضغل  �ضهادة  على  احل�ضول  متطلبات 
للتدقيق الذي �ضتقوم به  ا�ضتعداداً   TCOالثالث
الوكالة االوربية ل�ضالمة الطريان متهيداً للخروج 

الكلي من احلظر االوربي".
وا�ضار نا�رش اإىل "اهمية انهاء جميع املالحظات 
جميع  تنفيذ  على  والعمل  ال�رشكة  على  امل�ضجلة 
�ضاأنه  من  والــذي  الدولية  املنظمات  متطلبات 
ــواء  االج اإىل  العراقية  اجلوية  اخلطوط  اعــادة 

االوربية".
"تلك املالحظات تهدف اىل اكمال  ولفت اىل ان 
 EASA PART -TCOمتطلبات جميع 
وتنفيذ املراجعة ال�ضاملة وحتديث ماهو مطلوب 
اال�ضا�ضية  امل�ضغلني  وبيانات  معلومات  مــن 
الــطــريان  �ضالمة  وكــالــة  وتــزويــد  واال�ــضــافــيــة 
التي  الفنية  وامل�ضتندات  بال�ضجالت  االوربية 
حتتاجها خالل فرتة تقييم �ضالحية م�ضغل البلد 
ب�ضورة  االوربية  املفو�ضية  وخماطبة  الثالث 
ر�ضمية بطلب مراجعة حظر االحتاد االوربي على 

اخلطوط اجلوية العراقية".
يف  االنـــحـــدار   ن�ضبة  ان  ــعــام  ال ــر  املــدي واأكــــد 

قبل من  �رشكتنا  على  التدقيقية  املالحظات 
SAFA  قد انخف�ضت اإىل امل�ضتوى املطلوب بعد 

متابعة االإجراءات الت�ضحيحية.
وا�ضدرت 

اخلطوط اجلوية العراقية، مطلع اال�ضبوع اجلاري 
بيانت نفت فيه رفع ا�ضعار تذاكرها، فيما اكدت 
يف  تخفي�ص  عن  ــام  اي قبل  اعلنت  ال�رشكة  ان 

ا�ضعار بع�ص القطاعات كعمان وبريوت وغريها.
مواقع  �ضفحات  "بع�ص  اإن  اخلــطــوط  وقــالــت 
مزيفة  اخــبــارا  تــداولــت  االجتماعي  التوا�ضل 
العراقية  اجلوية  اخلطوط  �رشكة  رفع  اإىل  ت�ضري 
بغداد  تاك�ضي  �رشكة  لتعوي�ص  تذاكرها  ا�ضعار 
من  ال�رشكة  تذاكر  حلاملي  املجاين  النقل  بادرة 

امل�ضافرين"

باكرب  االطاحة  االت�ضاالت،  وزارة  اعلنت 
يف  االنــرتنــت  ل�ضعات  التهريب  عمليات 
تعادل  العملية  ان  مبينة  كركوك،  حمافظة 
ح�ضب  �ضهريًا  دوالر  مليون  خم�ضة  �ضبط 

التقديرات.
"وزارة  اإن  ــان،  ــي ب يف  ـــــوزارة  ال ــت  ــال وق
باكرب  االطــاحــة  مــن  متكنت  االتــ�ــضــاالت 
يف  االنــرتنــت  ل�ضعات  التهريب  عمليات 
العاملني  بجهود  جنحت  ان  بعد  كركوك، 

وزيــر  مــن  مبا�رش  وبــا�ــرشاف  الـــوزارة  يف 
وهم  املهربني  مب�ضك  �ضخ�ضيا  االت�ضاالت 

باجلرم امل�ضهود".
العملية  "وقد مت يف هذه  الوزارة،  وا�ضافت 
ابراج تهريب  الناجحة تفكيك جمموعة من 
كانت  التي  كــركــوك،  يف  االنــرتنــت  �ضعات 
كما  كرد�ضتان،  اقليم  من  ال�ضعات  تهرب 
�ضوئي  كــيــبــل  عــمــل  ــاف  ــق اي يف  جنــحــت 
ال�ضليمانية  من  قانوين  غري  ب�ضكل  ممتد 
االنرتنت  �ضعات  تقدر  حيث  كــركــوك،  اىل 
املهربة التي اطاحت بها وزارة االت�ضاالت 

االعالم  وهيئة  النزاهة  هيئة  مع  بالتعاون 
مبا  الوطني  ــن  االم وجــهــاز  واالتــ�ــضــاالت 
اقل تقدير، وهو ما يعادل  يقدر �ضبعة على 
ح�ضب  �ضهريًا  دوالر  مليون  خم�ضة  �ضبط 

التقديرات".
ال�رشكات  تــدرج  "�ضوف  الـــوزارة،  وتابعت 
ذات ال�ضلة باملو�ضوع يف القائمة ال�ضوداء 
هذه  باإعتبار  الق�ضاء،  اىل  تقدميهم  بعد 
يف  ومتوا�ضل  فعلي  ب�ضكل  ت�ضهم  ال�رشكات 
االت�ضاالت  لــوزارة  التحتية  البنى  تخريب 

العراقية".
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14.4

7.3

ارتفــع الذهب، اإىل اأعلى م�ضتوى يف 6 اأ�ضهر بفعل انح�ضار 
االإقبــال على املخاطرة مع تراجع اأ�ضواق االأ�ضهم ويف ظل 
املخاوف ب�ضــاأن تباطوؤ االقت�ضاد العاملــي على نحو قاد 

امل�ضتثمرين اإىل ال�ضعى للمالذ االآمن يف املعدن االأ�ضفر.
عنــد  الفوريــة  التعامــالت  يف  الذهــب  تــداول  وجــرى 
1268.49 دوالر لالأوقيــة )االأون�ضــة( بحلــول ال�ضاعــة 
18:57 بتوقيت غرينت�ص يف تعامالت هزيلة قبيل عطلة 

عيد امليالد.
و�ضعــد الذهــب يف ت�ضوية   االأمريكيــة االآجلة 1.1 باملئة 

اإىل 1271.80 دوالر لالأوقية.

امل�ــرشي،  الــوزراء  ملجل�ــص  الر�ضميــة  ال�ضفحــة  ن�ــرشت 
اإنفوجرافيك عــن ح�ضاد وزارة الكهربــاء والطاقة املتجددة 

خالل عام 2018.
وتنــاول الر�ضم ن�ضبة اإتاحة الكهربــاء يف م�رش، والتي بلغت 
%100 جلميــع اال�ضتخدامــات باإجمايل قــدرات كهربائية 

.2018 8700 ميغاواط امل�ضافة خالل عام 
باالإ�ضافــة اإىل تنفيــذ م�ضاريــع لرفع كفاءة �ضبــكات توزيع 
الكهرباء بتكلفة 22.5 مليار جنيه، واإن�ضاء 3 حمطات دورة 
مركبــة عمالقة )بنــي �ضويــف، الربل�ص، العا�ضمــة اجلديدة( 
بتكلفة 6 مليارات يورو بالتعاون مع �رشكة �ضيمن�ص لتوفري 

)14.4 األف ميغاواط(.

اعلــن وزيــر املالية ال�ضعــودي، حممد اجلدعــان، يف بيان، 
اأن امليزانيــة العامــة للدولــة لعــام 2019 املــايل بحجم 
اإنفــاق قــدره 1.106 ترليــون ريــال )نحــو295  مليــار 
دوالر( مبعــدل منو %7.3 عن املتوقــع لعام 2018، كما 
يتوقــع ارتفاع االإيــرادات بن�ضبــة %9.0 لت�ضل اإىل 975 
مليــار ريال )260 مليار دوالر تقريبــا(، وبهذا يبلغ عجز 
امليزانيــة املقــدر لعــام 2019 نحــو 131 مليــار ريــال، 
)حــوايل 35 مليــار دوالر(، اأو ما يعادل %4.2 من الناجت 
املحلــي االإجمــايل، مقابل عجز متوقع بنحــو 136 مليار 
ريــال )نحــو 36 مليــار دوالر( يف العــام 2018 بن�ضبــة 

%4.6 من الناجت املحلي االإجمايل.
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