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العراق يعرض على اليابان انشاء صندوق مشترك العادة االعمار

اعلن املكتب االعالمي لرئي�س جمل�س الوزراء عادل 
والتعاون  لل�رشاكة  مبادرة  تقدمي  عن  عبداملهدي، 
العراقية  احلكومتني  بني  والعمراين  االقت�صادي 
م�صرتك  �صندوق  الإن�صاء  الدعوة  تت�صمن  واليابانية 
النفط  كميات  طريق  عن  االإعمار  م�صاريع  لتمويل 
بيان  يف  املكتب  وقال  لليابان.   امل�صدر  العراقي 
الوزراء  جمل�س  رئي�س   ” نيوز«ان  »اجلورنال  تلقته 
عادل عبداملهدي اعرب عن اعتزاز العراق بامل�صتوى 
وتقديره  و�صكره  اليابان  مع  العالقات  بلغته  الذي 
جماالت  يف  اليابانية  احلكومة  تقدمه  الذي  للدعم 
والتعاون  االإع��م��ار  وم�صاريع  واال�صتقرار  االم��ن 

االقت�صادي والثقايف”.
ا�صتقباله  خ��الل  البيان  ح�صب  عبداملهدي  وق��ال 
ال�صيد  الياباين  ال��وزراء  لرئي�س  اخلا�س  امل�صت�صار 
“اليابان  اإن  له   املرافق  والوفد  �صونواورا  كينتارو 
الكثري  اجن��زت  وقد  للعراق  ممتازا  �رشيكا  �صتكون 
من امل�صاريع العمرانية واخلدمية يف العراق ولدينا 
الكثري من امل�صالح وامل�صاريع امل�صتقبلية الطموحة 
وعافيته  ا�صتقراره  ي�صتعيد  بداأ  العراق  ان  موؤكدا   ،
ويلعب دوره املحوري وان دول العامل تتوجه الينا 
واحلياة  االأمن  وتعزيز  اال�صتقرار  بتحقق  ل�صعورها 

الدميقراطية .
قّدم  ال��وزراء  جمل�س  رئي�س   ” ان  املكتب  وا�صاف 
والعمراين  االقت�صادي  والتعاون  لل�رشاكة  مبادرة 
بني احلكومتني العراقية واليابانية تت�صمن الدعوة 
االإعمار  م�صاريع  لتمويل  م�صرتك  �صندوق  الإن�صاء 
لليابان  امل�صدر  العراقي  النفط  كميات  طريق  عن 
ت�صجيعا  الياباين  اجلانب  من  ال�صندوق  ميّول  كما 
العراق  يف  العاملة  املعروفة  اليابانية  لل�رشكات 
امل�صاريع  من  حزمة  العراقية  احلكومة  و�صتقدم   ،
اليابانية  ال�رشكات  عمل  جن��اح  ت�صمن  بطريقة 

وت�رشيع جهودها وان�صيابية عملها”.
واكد ال�صيد رئي�س جمل�س الوزراء ان “هذه املبادرة 
اكرب وت�رّشع من  ب�صكل  البلدين  العالقة بني  �صتعزز 
جهود االإعمار واإن�صاء امل�صاريع االقت�صادية وتوفر 
ثروته  تنويع  جانب  اىل  للعراقيني  عمل  فر�س 
الوطنية وتقليل االعتماد على النفط، كما توفر فر�صا 
مقابلة حل�صور اليابان يف ال�صوق العراقية واملنطقة 
امل�صوؤول   ” ان  عبداملهدي  مكتب  وبني  عموما”. 
انه  وذكر   ، امل�رشوع  بهذا  اهتمامه  ابدى  الياباين 
الوزراء  رئي�س  ال�صيد  عر�صها  عندما  حا�رشاً  كان 
يجد  وانه  للنفط   كوزير  اليابان  اىل  زيارته  خالل 
على  االتفاق  وجرى   . لالهتمام  مثرية  الروؤية  هذه 
الرئي�صية  ببيان اخلطوط  العراقي  اجلانب  يتقدم  ان 
للم�رشوع عرب ال�صفارة اليابانية يف بغداد لتدر�صها 

التعاون بني  ي�صهم برت�صيخ  اليابانية مبا  ال�صلطات 
الطرفني. ونقل امل�صوؤول الياباين التهاين والتربيكات 
احلكومة  ت�صكيل  مبنا�صبة  ال��وزراء  جمل�س  لرئي�س 

مع  العالقات  تو�صيع  يف  اليابانية  احلكومة  ورغبة 
اكرث  ب�صكل  وامل�صي  املجاالت  جميع  يف  العراق 
واجناز  واإعماره  العراق  ا�صتقرار  دعم  يف  فاعلية 

العراقية  ، ودعم جهود احلكومة  امل�صاريع اخلدمية 
االمن  وتر�صيخ جهود  العراقي  االقت�صاد  يف تطوير 

واال�صتقرار وتعزيز التجربة الدميقراطية .
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واشنطن تعرقل استثمار الغاز 
في حقل عكاز

واالردن يبرمان اتفاقا بشان 
التبادل التجاري

وتركيا يبحثان تعزيز التعاون 
بمجال الطاقة

بزيادة رواتب المتقاعدين

الكورية  ال�رشكة  ا�صتعداد  عن  االنبار،  حمافظة  جمل�س  اجلورنال:اعلن   - بغداد 
ا�صتثمار حقل عكاز للغاز غربي املحافظة بعد انقطاع دام  املبا�رشة بالعمل يف 

الأعوام نتيجة العمليات االإرهابية و�صط �صغوط اأمريكية لعرقلة عمل ال�رشكة.
وقال ع�صو املجل�س نعيم الكعود يف ت�رشيح �صحفي، اإن “حمافظ االنبار اجتمع 
الوفد  وابدى  للغاز  عكاز  حقل  للم�رشوع  امل�صتثمرة  الكورية  ال�رشكة  من  وفد  مع 
ثالثة  من  اأكرث  منذ  فيه  العمل  توقف  والذي  احلقل  يف  العمل  ملعاودة  ا�صتعداده 
الغربية  املناطق  معظم  على  االإجرامية  داع�س  ع�صابات  �صيطرة  نتيجة  اأع��وام 
اأن “قيادة عمليات اجلزيرة وبقية االأجهزة االأمنية  للمحافظة”. واأ�صاف الكعود، 

االخرى ابدت ا�صتعدادها للتوفري احلماية االمنية للحقل ب�صكل كامل”.

الداود  خري  حممد  االأردنية  ال�صاحنات  اأ�صحاب  نقيب  قال  اجلورنال:   - بغداد 
ال�صاحنات االردنية والعراقية  العراقي على دخول  “مت االتفاق مع اجلانب  انه 
وخروجها �صمن االن�صطة التجارية املعتادة اعتبارا من مطلع اآذار مار�س املقبل.
التعاون  تعزيز عالقات  على  البلدين  “حر�س  الداود يف ت�رشيح �صحفي  واأكد 
اقت�صاد  على  ايجابا  ينعك�س  ومبا  الب�صائع  وتبادل  نقل  �صعيد  على  امل�صرتك 
"الزيارة االأخري للوفد االردين اىل بغداد حققت عددا من  البلدين". وا�صاف، ان 
االهداف وو�صعت حلوال ملمو�صة لال�صكاالت التي تواجه اال�صتثمار وامل�صتثمرين 
بني البلدين”، موؤكدا ا�صتجابة اجلانب العراقي الأهداف الزيارة وال�صعي لتطوير 

اجلوانب اللوج�صتية امل�صرتكة.

النفط  وزير  الطاقة  ل�صوؤون  ال��وزراء  رئي�س  نائب  بحث  اجلورنال:   - بغداد 
بريقدار،  البار�صالن  الرتكي،  الطاقة  وزير  نائب  مع  الغ�صبان،  عبا�س  ثامر 
تعزيز التعاون امل�صرتك بني البلدين يف قطاع الطاقة. واأكد الغ�صبان بح�صب 
بيان للوزارة "على �رشورة تعزيز العالقات بني البلدين يف كافة املجاالت 
ال�صيما يف قطاع الطاقة ومبا يخدم م�صلحة البلدين". من جانبه هناأ نائب 
جمل�س  لرئي�س  كنائب  من�صب  ت�صلمه  على  الغ�صبان  الرتكي،  الطاقة  وزير 
الوزراء ل�صوؤون الطاقة وزيرا للنفط، متمنيا له النجاح يف ادارة عمل الوزارة 
واالرتقاء بقطاع الطاقة يف البالد" موؤكداً "رغبة �رشكات بالده يف امل�صاركة 

بتطوير قطاع الطاقة يف العراق". 

عن  املالية،  لوزارة  التابعة  العامة  التقاعد  هياأة  ك�صفت  اجلورنال:   - بغداد 
ت�صمني قانون ال�صمان االجتماعي الذي ينتظر ت�رشيعه يف الربملان زيادة يف 
رواتب املتقاعدين. وقال املدير العام للتقاعد وال�صمان االجتماعي علي جعفر 
النواب يف دورته  ان ي�صدر جمل�س  “انه من املقرر،  احللو، يف ت�رشيح �صحفي 
احلالية قانون ال�صمان االجتماعي، الذي ين�س يف احد بنوده على زيادة الرواتب 
�صحايا  “تعوي�صات  ان  واأ�صاف،  واخلا�س”.  العام  القطاعني  يف  التقاعدية 
االرهاب، نتعامل معها ح�صب قوانني موؤ�ص�صة ال�صهداء”. واأكد احللو، ان “رواتب 
املتقاعدين خط احمر ولن تتاأثر باأي �صيء، وهم لهم االولوية بعد الرواتب و�صوف 

يت�صلمون تقاعدهم ب�صكل م�صتمر وال توجد اي م�صكلة يف ذلك،

العراقاألنبار: ترجيحاتالعراق

بيانات

التخطيط ترجح انخفاض نسبة الفقر الى %18 

السعودية تعتزم تقليص صادرات النفط 
للواليات المتحدة 

العراق يبرم عقودًا لبيع جميع صادراته النفطية لعام 2019

الفقر  ن�صبة  انخفا�س  التخطيط  وزارة  رجحت 
من %22 اىل %18 يف 2018.

الزهرة  عبد  ال���وزارة  با�صم  املتحدث  وق��ال 
ان" املوؤ�رشات  الهنداوي يف ت�رشيح �صحفي 
التي اأعلنت عنها يوم اأم�س اجلمعة، مل تت�صمن 
االأي���ام  خ��الل  عنها  و�صنعلن  الفقر،  ن�صبة 
اأولية  ا�صارات  ان" هناك  اىل  م�صريا  املقبلة"، 
بوجود تراجع باملعدل الفقر عن �صنة 2014".
واأو�صح، ان" املوؤ�رشات التي اأعلن عنها ام�س 
حتدثت عن م�صتوى االنفاق والبطالة وم�صتوى 
املعمرة  لل�صلع  املواطنني  وامتالك  اخلدمات 
وم�صتوى التعليمي"، مبينا" اننا اعلنا املرحلة 

االأوىل للموؤ�رشات التي مت تدقيقها".

واأ�صاف الهنداوي ان" املوؤ�رشات لن�صبة الفقر 
بالتن�صيق  التقوميي  امل�صح  خ��الل  من  متت 
�صديدة  دولية  معايري  ووفق  الدويل  البنك  مع 
ال�رشامة وهي تعك�س الواقع بن�صبة من 80% 

اىل 90%".
وتابع انه" بعد 2014 ارتفعت ن�صبة الفقر اىل 
%22 ، ومن 2017 اىل 2018 حدث الكثري 
النازحني  عودة  مقدمتها  يف  املتغريات  من 
وهم ت�صببوا يف ارتفاع ن�صبة الفقر"، متوقعا" 
لكن   18% اىل   22% دون  الن�صب  انخفا�س 

تعترب ن�صبة كبرية".
الوزارة  ان"  بالقول  حديثه  الهنداوي  واختتم 
خف�س  �صرتاتيجية   2018 مطلع  يف  اطلقت 
اىل  اخلطة  ت�صتهدف  �صنوات،  خلم�س  الفقر 
انخفا�س الفقر دون ال�%15 يف عام 2022".

ذكرت م�صادر لوكالة "بلومربغ" اأن ال�صعودية تخطط لتقلي�س 
من  اعتبارا  حاد  ب�صكل  املتحدة  الواليات  اإىل  النفط  ت�صدير 

يناير املقبل.
اإنها مطلعة على خطط  "بلومربغ" عن م�صادر، قالت  ونقلت 
قطاع  يف  العاملني  اإبالغ  مت  اأنه  ال�صعودية،  "اأرامكو"  �رشكة 
يتوقعوا  اأن  عليهم  ب��اأن  املتحدة  الواليات  يف  النفط  تكرير 

توريدات اأقل بكثري من اململكة يف يناير املقبل.
النفط  ال�صعودية من  التوريدات  فاإن  الوكالة،  وح�صب م�صادر 
اخلام يف ال�صهر املقبل قد ت�صل اإىل امل�صتوى االأدنى القيا�صي 
الذي يعادل 582 األف برميل يف اليوم، والذي مت ت�صجيله يف 

اأواخر عام 2017، وكان اأدنى م�صتوى خالل 30 عاما.
االأ�صهر  معدل  من  باملئة   40 نحو  التقلي�س  ن�صبة  و�صت�صكل 
الثالثة االأخرية، ح�صب امل�صادر ذاتها، التي طلبت عدم الك�صف 
وقابلة  نهائية،  لي�صت  االأرقام  اأن هذه  واأ�صافت  عن هويتها. 

للتغيري.
على  احل�صول  من  تتمكن  مل  اأنها  اإىل  "بلومربغ"  وت�صري 

تعليقات من وزارة الطاقة ال�صعودية بهذا اخل�صو�س.
الواليات  اإىل  ال�صعودية  ال�صادرات  تقلي�س  مت  ح��ال  ويف 
املتحدة، �صيوؤثر ذلك على �رشكات "فالريو اإيرنجي" و"فيليب�س 
برتوليوم"،  و"ماراثون  و"اإك�صون"  و"�صيفرون"   "66

و�صيجربها على �رشاء اخلام من موردين اآخرين.
متتلك  التي  "موتيفا" للتكرير،  �رشكة  على  ذلك  يوؤثر  قد  كما 
الواليات  اأكرب م�صفاة يف  تدير  والتي  ال�صعودية ح�صة فيها، 

املتحدة.
االإنتاج  تخفي�س  على  "اأوبك+"  دول  اتفاق  بعد  ذلك  وياأتي 

اأن  2019. واأكد وزير الطاقة ال�صعودي خالد الفالح  يف عام 
االإنتاج ال�صعودي من النفط �صيرتاجع من 11.1 مليون برميل 

يوميا يف نوفمرب اإىل 10.2 مليون برميل يوميا يف يناير.
وح�صب امل�صادر، من املتوقع اأن ينخف�س اإجمايل ال�صادرات 
يناير  يف  اليوم  يف  برميل  ماليني   7 نحو  اإىل  ال�صعودية 
املقبل، بعد اأن كانت حوايل 8 ماليني يف اليوم خالل نوفمرب 

ودي�صمرب.

العراقية  النفط  ت�صدير  �رشكة  مدير  ك�صف   
تعاقدت على  اأن بالده  اليا�رشي،  )�صومو( عالء 
للت�صدير  املخ�ص�صة  النفط  كميات  كامل  بيع 
خالل �صنة 2019، اإىل �رشكات يف اآ�صيا واأوربا.
االإلكرتوين ل�رشكة  وبح�صب بيانات على املوقع 
ت�صدير النفط العراقية، فاإن %67 من �صادرات 
لالأ�صواق  �صتتجه   2019 لعام  العراقي  اخل��ام 
االآ�صيوية، بينما توجه %20 من ال�صادرات اإىل 

اأ�صواق اأوروبا، و%13 لل�صوق االأمريكي.
اإن  االأحد،  اأم�س  اليا�رشي يف ت�رشيحات،  وقال 
املقبل،  للعام  العراقي  النفط  �صادرات  جميع 
دول  عدة  يف  مل�صتهلكني  جيدة  وباأ�صعار  بيعت 
ت�صديرية،  خ�صومات  وباأقل  واأورب��ا،  اآ�صيا  يف 
لل�صادرات  االإجمايل  الرقم  عن  يك�صف  اأن  دون 
تلك  بيع  اأن  واأو���ص��ح  امل��ق��ب��ل.  ال��ع��ام  خ��الل 

ر�صيد  �صيعزز  النفطية  ال�صادرات  من  الكميات 
اإىل  م�صرياً  الوطني،  واالقت�صاد  الدولة،  موازنة 
لكل  الربميل  �صعر  اعتماد  على  االتفاق  مت  اأنه 
مدير �رشكة  واأ�صاف  البيع.  لعملية  اأ�صا�صًا  �صهر 

يف  العراق  جن��اح  اأن  العراقية،  النفط  ت�صدير 
بني  مناف�صة  بعد  ياأتي  النفطية  كمياته  ت�صويق 
وخارجها.  اأوب��ك  منظمة  من  النفط  م�صدري 
العراق  مع  املتعاقدة  ال�رشكات  اأن  اإىل  ولفت 
باتت االآن بحكم امللزمة ل�رشاء النفط بعد توقيع 
يف  العاملية  املعاير  اإىل  ا�صتندت  التي  العقود 
ال�رشاء مع املحافظة على االأ�صعار وقت االرتفاع 
 3.8 ت�صدير  ال��ع��راق  ويتوقع  واالن��خ��ف��ا���س. 
ماليني برميل يوميًا، من �صمنها 250 األفًا من 
حقول اإقليم كرد�صتان �صمال البالد، يف 2019، 
احلايل  الوقت  يف  ال�����ص��ادرات  متو�صط  ويبلغ 
وزارة  يوميًا. وبح�صب  برميل  3.5 ماليني  نحو 
النفط العراقية، فاإن متو�صط �صادرات النفط من 
مليون   3.48 بلغ  اخلليج  على  اجلنوب  موانئ 
برميل يوميًا يف اأكتوبر املا�صي، مقابل 3.56 
مليون برميل يوميًا من النفط اخلام يف �صبتمرب 

املا�صي.
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هبط��ت املوؤ���رشات الثالث��ة الرئي�صي��ة لالأ�صه��م االأمريكية 
بع��د بيانات �صعيفة م��ن ال�صني واأوروب��ا اأذكت خماوف 
م��ن تباط��وؤ اقت�ص��ادي عامل��ي، بينم��ا ت���رشر املوؤ�رشان 
القيا�صي��ان داو جون��ز و�صتاندرد اآند ب��ورز من هبوط بلغ 

اآند جون�صون. 10 باملئة الأ�صهم جون�صون 
واأنه��ى املوؤ���رش داو جون��ز ال�صناع��ي جل�صة الت��داول يف 
اأو  نقط��ة،   496.87 منخف�ص��ا  �صرتي��ت  وول  بور�ص��ة 
2.02 باملئة، اإىل 24100.51 نقطة بينما هبط املوؤ�رش 
�صتان��درد اآند بورز500 االأو�صع نطاق��ا 50.59 نقطة، اأو 
1.91 باملئ��ة، ليغلق عن��د 2599.95 نقطة، وهو اأدنى 

م�صتوى اإغالق منذ الثاين من اأبريل ني�صان.

air be -"  اأك��دت حمكمة يف برلني اأن امل�ص��وؤول عن اإدارة
lin" يقا�ص��ي �رشكة االحت��اد للط��ريان االإماراتية، املالك 
ال�صاب��ق ل�رشك��ة الط��ريان االأملاني��ة، للتعوي�س ع��ن خ�صائر 

مبلياري يورو )حوايل 2.26 مليار دوالر(.
 air berlin �وت�صب��ب قرار االحتاد للطريان �صح��ب متويل ل
يف اإ�صه��ار اإفال���س ث��اين اأكرب �رشك��ة ط��ريان يف اأملانيا يف 
ال�صاب��ق. وقال امل�صوؤول ع��ن اإدارة ال�رشكة اإن االحتاد مل تف 

.air berlin بالتزاماتها املالية جتاه
بي��ان  يف  املحكم��ة  قال��ت  "روي��رتز"،  وكال��ة  وبح�ص��ب 
ملي��ون   500 قيمته��ا  مبدفوع��ات  تتعل��ق  "املطالب��ات 
والتاأ�صي���س عل��ى اأن ال�رشك��ة املدع��ى عليها ملتزم��ة ب�صداد 

املزيد من التعوي�صات. 

من��ا االإنتاج ال�صناعي ال�صين��ي %5.4 يف نوفمرب/ت�رشين 
الثاين على اأ�صا�س �صنوي، بينما زادت مبيعات التجزئة باأقل 

من املتوقع عند %8.1، بح�صب ما اأظهرته بيانات ر�صمية.
يف املقاب��ل زاد اال�صتثم��ار يف االأ�صول الثابت��ة باأف�صل من 
املتوق��ع قلي��ال يف اأول 11 �صهرا من الع��ام.  وكان حمللون 
ا�صتطلع��ت روي��رتز اآراءه��م قد توقع��وا ا�صتقرار من��و االإنتاج 

ال�صناعي عند %5.9 يف اأكتوبر/ت�رشين االأول.


