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العراق وايران يمددان اتفاقية تصدير الكهرباء وتسديد الديون

مددت وزارة الكهرباء االيرانية، اتفاقا لت�صدير 1200 
ميجاوات م��ن الكهرباء للع��راق، فيما اتف��ق اجلانبان 

على جدولة الديون البالغة ملياري دوالر.
وذكرت وزارة الكهرباء االيرانية يف بيان �صحفي اليوم 
)8 �صب��اط 2019(، ان "�رشكة تافان��ر للكهرباء التي 
تديره��ا الدول��ة يف اإيران وقعت اتفاق��ا لتمديد ت�صدير 
1200 ميج��اوات م��ن الكهرب��اء للع��راق املج��اور"، 

بح�صب وكالة انباء اجلمهورية اال�صالمية الر�صمية".
وا�صاف��ت، ان "البلدين وقعا اتفاقات يف طهران ب�صاأن 

اإنتاج الكهرباء وت�صديرها ونقل التكنولوجيا".
وق��ال وزير الكهرب��اء االيراين ر�ص��ا اأردكانيان خالل 
مرا�ص��م التوقي��ع، ان" الدي��ون مت��ت جدولته��ا وال�صداد 
ب��داأ"، دون ان يف�صح عن جممل الدي��ون االيرانية على 

العراق مقابل �صادرات الكهرباء.
وق��ال اردكانيان يف ت�رشيح لل�صحفيني اليوم اجلمعة 
عل��ي هام���ش توقي��ع ع��دد م��ن االتفاقي��ات ومذكرات 
التفاه��م يف جم��ال �صناع��ة الكهرباء مع الع��راق، انه 
ويف ظ��ل املحادث��ات الت��ي ج��رت فق��د ب��دات عملي��ة 
ت�صدي��د الدي��ون املرتتبة على الع��راق اليران يف جمال 

الكهرباء".
وا�ص��اف، ان اتفاقي��ة التع��اون م��ع الع��راق هي لفرتة 
3 اع��وام و�صنق��وم يف ظ��ل برنام��ج وا�ص��ع بالتعاون 
يف جمال اع��ادة تاهي��ل �صناعة الكهرب��اء يف العراق 
وتدري��ب الك��وادر الب�رشي��ة وخف�ش االه��دار يف �صبكة 

الطاقة العراقية.
يذك��ر ان��ه مت الي��وم اجلمع��ة متدي��د اتفاقي��ة ت�صدي��ر 
الكهرب��اء م��ن اي��ران للع��راق بح�ص��ور وزي��ر الطاق��ة 
االي��راين ر�صا اردكانيان ووزير الكهرباء لوؤي اخلطيب 

من قبل �رشكة "توانر" االيرانية واجلانب العراقي.
ويوم الثالثاء، قال وزير النفط االإيراين اإن العراق مدين 

الإيران مبلياري دوالر مقابل �صادرات غاز وكهرباء.
جدير بالذكر ان الوالي��ات املتحدة مددت قرارا الإعفاء 
الع��راق من العقوب��ات على اإيران، مل��دة 90 يوما، مما 
ي�صم��ح لبغ��داد مبوا�صلة ا�صت��راد الغاز االإي��راين املهم 

الإنتاج الكهرباء يف العراق.
فيم��ا اأعلن م�صاع��د وزير الطاق��ة يف �ص��وؤون الكهرباء 
الكهرب��اء  ت�صدي��ر  اتف��اق  متدي��د  حائ��ري،  هماي��ون 

االيرانية اىل العراق عامًا اآخر.
ونقل��ت و�صائل اع��الم اإيرانية عن حائ��ري ا�صارته اىل 
اجتم��اع وزي��ر الطاق��ة االي��راين ووزير الكهرب��اء لوؤي 
اخلطي��ب اليوم يف طه��ران، قائ��ال، "هن��اك امكانيات 
كثرة للتع��اون مع العراق يف جم��ال الكهرباء وميكن 
لزي��ارة الوفد العراقي اىل ايران ان تكون منعطفًا مهمًا 

يف هذا املجال".
واأ�ص��ار م�صاع��د وزير الطاق��ة يف �ص��وؤون الكهرباء اىل 
"توقي��ع اتفاقي��ة لب��دء هذا التع��اون ال�صام��ل، قائال، 
"ميك��ن له��ذه البداي��ة ان ت��وؤدي اىل اب��رام العديد من 

االتفاقيات يف هذا املجال".
وح��ول متديد اتفاقي��ة ت�صدير الكهرباء م��ن ايران اىل 

الع��راق، اأعلن حائري عن متديد اتفاق ت�صدير الكهرباء 
االيرانية اىل العراق عامًا اآخر.

ويف �صي��اق مت�صل اأ�ص��ار وزير الكهرب��اء العراقي لوؤي 
اخلطي��ب، خ��الل اب��رام االتف��اق ال�صام��ل ب��ني اي��ران 
والعراق يف قط��اع الكهرباء، اىل ت�صكيل جلنة م�صرتكة 

لتنفيذ جميع بنود االتفاق.

وا�ص��ار اىل ان الع��راق �صيقوم بتو�صي��ع �صبكة الكهرباء 
وتدريب املتخ�ص�صني العراقيني م�صتفيدين من خربات 
املتخ�ص�ص��ني االيراني��ني، موؤك��دا ان ايران ه��ي البلد 
الوحيد الذي اعلن ا�صتعداده لبيع التكنولوجيا اخلا�صة 
اىل الع��راق بينما جميع �رشكات ال��دول االخرى كانت 

م�صتعدة لبيع املعدات فقط.

بغداد - الجورنال

تسجل رقما قياسيا باستهالك 
اللحوم

خام البصرة لشهر آذار بشرط 
سعري غير معتاد

يعلن اعادة افتتاح فرعه في ناحية 
البغدادي

ميناء الفاو سيشهد مراحل انجاز 
متقدمة 

بغ��داد - اجلورن��ال: اظهرت اح�صائي��ة جديدة، ان كل ف��رد يف اقليم كرد�صتان 
ي�صتهلك �صنويا 41.5 كيلوغرام من اللحم م�صجال رقمام قيا�صيا جديدة.

وبح�ص��ب اح�صائية ملديرية البيطرة يف اقليم كرد�صتان فان "هناك طلبا كبرا 
عل��ى اللحوم احلمراء مما ي�صتعدي ا�صت��راد 120 الف را�ش من املا�صية �صنويا، 
فيم��ا يغطي االنت��اج الداخلي من الدواج��ن احلاجة املحلية ويت��م ت�صدير جزء 
منها". ويقول احد بائعي اللحوم يف ال�صليمانية، ان "اللحوم احلمراء هي االكرث 
مبيع��ا ب��ني ا�صناف اللحوم االخرى". وذكر مدير البيط��رة يف االقليم، انه "يتم 

ا�صتهالك 85 الف طن من اللحوم احلمراء يف االقليم �صنويا".

بغ��داد - اجلورنال: قالت ثالثة م�صادر جتارية، اإن �رشكة ت�صويق النفط العراقية 
)�صوم��و( طرحت عطاءين لبيع مليوين برميل من خامي الب�رشة اخلفيف والثقيل 

يف كل منهما للتحميل يف �صهر اآذار، وجاء العطاءان ب�رشط �صعري غر معتاد.
واأ�صارت امل�صادر اإىل اأن امل�صرتين �صيكون عليهم تقدمي العرو�ش بعالوات مقابل 
�صعر البيع الر�صمي خلام الب�رشة الآ�صيا، وذلك لل�صحنات التي ميكن اأن تذهب اإىل 
اأي م��كان يف الع��امل. ومثل هذه ال�صحن��ات، املعروفة باأنها ح��رة الوجهة، جرت 
الع��ادة عل��ى ت�صعرها بفارق عن �صع��ر البيع الر�صمي خل��ام الب�رشة يف املنطقة 

التي يجري ت�صليمها فيها.

بغ��داد - اجلورن��ال: اعلن م���رشف الرافدين، اع��ادة افتتاح فرع��ه يف ناحية 
البغدادي بق�صاء هيت يف حمافظة االنبار لتقدمي خدماته امل�رشفية للزبائن .
وق��ال املكتب االعالمي للم�رشف يف بيان، انه " مت افتتاح فرع امل�رشف يف 
البغ��دادي بح�صور ممثلني عن امل�رشف وعدد من امل�صوؤولني و�صيوخ الع�صائر 

يف املحافظة بعد عودة اال�صتقرار االأمني للمحافظة ".
واأ�صار اإىل اإن " افتتاح الفرع �صي�صهم ب�صكل كبر يف اإنعا�ش احلركة االقت�صادية 
مما �صيخفف كثرا عن اأعباء املوظفني واملتقاعدين واملواطنني يف املحافظة 

كما انه �صيوفر ال�صيولة النقدية وتنفيذ كافة املعامالت املالية االأخرى".

بغ��داد - اجلورن��ال: ك�صفت النائبة عن حمافظ��ة الب�رشة ميثاق احلام��دي، عن تخ�صي�ش 
احلكومة االحتادية نحو 400 مليار دينار مل�رشوع ميناء الفاو الكبر خالل العام اجلاري، 

م�صرة اإىل اأن ذلك املبلغ �صيجعل امليناء ي�صهد مراحل متقدمة.
وقال��ت احلام��دي يف ت�رشيح �صحفي: اإن “ميزانية حمافظة الب���رشة لهذا العام قليلة جدا 
مقارن��ة باحلاج��ة الفعلي��ة للمحافظة من اخلدم��ات العامة �صيما مع حل��ول ف�صل ال�صيف 
ومو�ص��م �صح املياه ال�صاحلة لل���رشب”. واأ�صافت اأن “احلكوم��ة خ�ص�صت نحو 400 مليار 
دين��ار �صمن موازنة الع��ام اجلاري الجناز مراحل متقدمة من م���رشوع ميناء الفاو الكبر 

اال�صرتاتيجي”.

الرافدينكردستان العراق 
يعرض

نائبة: 

بيانات

النفط تعلن إنتاج البنزين المحسن من مصافي الصمود
أوروبا تنوي إدراج السعودية بقائمة "سوداء" في 

غسل األموال

تحديد موعد تنفيذ موازنة 2019

اعلن��ت وزارة النف��ط، املبا�رشة باملرحل��ة الثانية 
من اعادة اعمار وتاهي��ل جممع م�صايف ال�صمود 
يف بيج��ي للو�صول اىل طاق��ة انتاجية تبلغ 140 

الف برميل باليوم.
وق��ال وكي��ل ال��وزارة ل�ص��وؤون الت�صفي��ة، فيا�ش 
ح�ص��ن نعم��ة، يف بي��ان اإن "امل��الكات الفنية يف 
�رشكات القطاع النفط��ي با�رشت باأعمال املرحلة  
الثاني��ة من اعم��ال اعادة االعم��ار والتاهيل التي 
تت�صم��ن اع��ادة تاهي��ل وح��دة الهدرج��ة ووحدة 

حت�صني البنزين وم�صفى �صالح الدين /1 و2".
وا�صاف نعمة  اأن "الوزارة تعمل وتخطط للبدء يف 
ت�صغي��ل وحدتي الهدرجة وحت�ص��ني البنزين نهاية 
�صه��ر اآذار املقب��ل، الفت��ًا اىل اأن "م�صف��ى �ص��الح 
الدي��ن )1(  �صيكون قيد الت�صغي��ل التجريبي نهاية 

�صهرحزيران املقبل".

وتاب��ع اأن "الطاق��ة التكريري��ة مل�ص��ايف ال�صمود  
�صتبل��غ بعد انتهاء اعم��ال املرحل��ة الثانية 140 
الف برميل باليوم من امل�صتقات النفطية والبنزين 
املح�ص��ن"، مو�صحا اأن "الكميات املنتجة �صتغطي 

احتياج��ات حمافظ��ات �ص��الح الدي��ن واالنب��ار 
ع��ن  ف�ص��اًل  النفطي��ة،  املنتج��ات  م��ن  ونين��وى 
توف��ر كمي��ات جيدة م��ن الوقد ملحط��ات الطاقة 

الكهربائية والقطاعات ال�صناعية االخرى". 
ويذك��ر ان الوزارة اع��ادت تاهي��ل م�صفى �صالح 
الدي��ن /2 يف جمم��ع م�صايف ال�صم��ود يف بيجي 
الع��ام املا�ص��ي بطاق��ة انتاجي��ة بلغ��ت 47ال��ف 

برميل باليوم و�صواًل اىل طاقة 70 الف.
واعلن��ت وزارة النف��ط اع��داد خط��ة لتاهيل جممع 
م�ص��ايف ال�صم��ود )بيج��ي( ، فيم��ا اعلن��ت اي�صا 
يف االون��ة االخ��رة الب��دء بت�صغب��ل بع�ش خطوط 

االنتاج يف امل�صفى.
وتعر���ش م�صف��ى بيجي الذي من اك��رب امل�صايف 
الع��راق اىل تدم��ر و�رشق��ة بع���ش  النفطي��ة يف 
معداته خالل �ص��رة تنظيم داع�ش االرهابي، فيما 
عزم��ت احلكومة العراقية باع��داد تاهيل امل�صفى 

ل�صد احلاجة املحلية من امل�صتقات النفطية .

تامي��ز"  "فاينان�ص��ال  �صحيف��ة  ذك��رت 
الربيطاني��ة، اأن االحتاد االأوروبي يعتزم 
قائم��ة  اإىل  وبنم��ا  ال�صعودي��ة  اإ�صاف��ة 
"�صوداء" بالدول التي تف�صل يف مكافحة 
غ�ص��ل االأم��وال؛ رغ��م اعرتا���ش اأملاني��ا 

وفرن�صا وبريطانيا.
يف  م�صوؤول��ني  ع��ن  ال�صحيف��ة  ونقل��ت 
االحت��اد االأوروب��ي الق��ول، اإن القائم��ة 
�صت�صم��ل اململك��ة واأك��رث م��ن 20 دول��ة 
اأخ��رى؛ ب�صب��ب مزاعم ع��ن التقاع�ش يف 

حماربة تدفق االأموال غر امل�رشوعة.
والعام املا�صي ف�صلت ال�صعودية يف نيل 
الع�صوي��ة الكامل��ة يف جمموع��ة العم��ل 
امل��ايل "فات��ف"، املخت�ص��ة مبكافح��ة 
بع��د  امل�رشوع��ة؛  غ��ر  االأم��وال  تدف��ق 
اإخفاقه��ا يف اتخ��اذ االإج��راءات الالزمة 
ومتوي��ل  االأم��وال  غ�ص��ل  مكافح��ة  يف 

االإرهاب.
ق��رار املنظمة التي ت�ص��م حكومات 37 
دولة، ميثل انتكا�صة لل�صعودية يف الوقت 
ال��ذي ت�صع��ى جاه��دة لتعزي��ز �صمعته��ا 
امل�صتثمري��ن  ت�صجي��ع  الدولي��ة؛ به��دف 
االأجانب على امل�صاركة يف خطة التحول 
ال�صخمة التي تتبناها، وحت�صني الروابط 

املالية لبنوكها.

وق��ال تقري��ر التقييم امل�ص��رتك، ال�صادر 
ال�صعودي��ة  البن��وك  اإن  املنظم��ة،  ع��ن 
قدمت تقارير ب�ص��اأن معامالت م�صبوهة 
تتعلق بعدد ممن �صملتهم حملة مكافحة 

الف�صاد، الذين زادوا على 200 �صخ�ش.
وذكر التقرير اأن ال�صعودية مل تكن فعالة 
املتورط��ني  االأف��راد  م��ع  التحقي��ق  يف 
يف ن�ص��اط غ�ص��ل اأم��وال وا�ص��ع النط��اق 
ومقا�صاتهم، م�صيفًا اأن هذه التحقيقات 
ال ت��زال قليل��ة للغاي��ة، على الرغ��م اأنها 

زادت كثراً يف خالل ال�صنوات االأخرة.
واأ�ص��ار اإىل اأن ال�صلط��ات مل تك��ن ناجعة 
اأي�صًا يف م�ص��ادرة عائدات تلك اجلرائم 
ت�ص��ر  حي��ث  اخل��ارج،  اأو  الداخ��ل  يف 
التقدي��رات اإىل انتهاء املطاف بالغالبية 

العظمى منها اإىل خارج اململكة.
وي��رى مراقب��ون ان ال�صعودية قد تواجه 
ح�ص��ارا اقت�صادي��ا دولي��ا جدي��دا على 
خلفية مقت��ل ال�صحفي جمال خا�صقجي 

ال�صيما بعد انتهاء مهلة التحقيق بقتله.

من املق��رر ان يتم ن�رش قانون املوازنة العامة االحتادية 
يف جري��دة "الوقائع" العراقية منت�صف اال�صبوع املقبل، 
و�صيدخ��ل القانون حي��ز التنفيذ بعد ن���رشه. وقال م�صدر 
مطل��ع يف اع��الم وزارة الع��دل ، ان��ه بع��د توقي��ع رئي�ش 
اجلمهوري��ة عل��ى قانون املوازن��ة، مت ار�ص��ال ن�صخة من 
القان��ون يف نف�ش الي��وم اىل وزارة العدل ومن ثم ار�صاله 
مديري��ة "الوقائ��ع" العراقي��ة للعم��ل عليه به��دف ن�رشه 
ر�صميًا. وا�ص��اف امل�صدر ان جري��دة "الوقائع" العراقية 
�صُتن���رش ي��وم االثن��ني او الثالث��اء، وال �ص��ك ان قان��ون 

املوازنة العامة االحتادية �صيكون من�صورا يف اجلريدة.
ووف��ق القانون، ف��ان اي قان��ون يف جمل�ش الن��واب بعد 
امل�صادق��ة علي��ه من قب��ل رئي�ش اجلمهوري��ة ون�رشه يف 

جري��دة الوقائع يك��ون معموال به واذا مل يك��ن للحكومة 
اي طع��ن يف القان��ون ل��دى املحكم��ة االحتادي��ة، فان��ه 
يدخل حيز التنفيذ. وكان رئي�ش اجلمهورية برهم �صالح، 
�صادق االإثن��ني املا�صي، على قانون املوازنة االحتادية 
العامة للعام احلايل 2019، بعجز قدره 23 مليار دوالر.
و�ص��وت الربملان، يف 24 من كانون ثاين املا�صي، على 
قانون املوازنة العام��ة االحتادية لل�صنة املالية 2019، 
التي بداأت مطلع العام اجلاري. وتقدر املوازنة االإيرادات 
بقيم��ة 106 تريليونات دين��ار 88.5 مليار دوالر، فيما 
ق��درت النفق��ات ب� 133 تريلي��ون دين��ار 111.5 مليار 
دوالر، واإجم��ايل عج��ز املوازن��ة بلغ 27 ترلي��ون دينار 
23 مليار دوالر.   وقدرت املوازنة ح�صاب االإيرادات على 
اأ�صا���ش 56 دوالرا ل�صع��ر برميل النف��ط، مبعدل ت�صدير 3 

ماليني و880 األف برميل يوميا.
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لندن - الجورنال

بغداد - الجورنال

1.08

0.10

0.02

ارتف��ع الرق��م القيا�ص��ي الع��ام الأ�صع��ار االأ�صه��م املدرج��ة يف 
البور�ص��ة االأردنية بن�صب��ة %0.10 ، لينهي تداوالت االأ�صبوع 
عن��د م�صت��وى 1972.5 نقط��ة. وبل��غ املع��دل اليوم��ي حلجم 
التداول يف البور�صة االأردنية ، خالل االأ�صبوع املا�صي حوايل 
4.7 ملي��ون دينار اأردين مقارنة مع 3.8 مليون دينار اأردين 
لالأ�صب��وع ال�صاب��ق، بن�صبة ارتف��اع 23.1 %، فيم��ا بلغ حجم 
التداول االإجم��ايل االأ�صبوعي حوايل 23.5 مليون دينار اأردين 
مقارنة مع 19.1 ملي��ون دينار اأردين لالأ�صبوع ال�صابق . وبلغ 
عدد االأ�صه��م املتداولة التي �صجلته��ا البور�صة خالل االأ�صبوع 

املا�صي 14.7 مليون �صهم نفذت من خالل 10154 �صفقة.

اغل��ق موؤ���رش بور�ص��ة كرات�ص��ي ك��ربى اأ�ص��واق االأ�صه��م 
الباك�صتاني��ة على تراج��ع بن�صب��ة %1.08 اأي ما يعادل 

40887 نقطة. 445 نقطة، واأقفل عند م�صتوى 
وبلغ حجم التداول 124636050 �صهمًا نفذت يف 318 
�صفقة، ارتفعت خاللها القيمة ال�صوقية الأ�صهم 84 �رشكة، 
وتراجع��ت قيمة اأ�صهم 214 �رشك��ة، وا�صتقرت قيمة اأ�صهم 

20 �رشكة.
وا�صتح��وذت اأ�صه��م ���رشكات الطاق��ة واإم��دادات الكهرباء 
يف  االإيجاب��ي  الت��داول  عل��ى  واملوا�ص��الت  واالأ�صمن��ت 

البور�صة.

قفل املوؤ�رش الرئي�ش للبور�صة التون�صية " توناندك�ش 
" تعام��الت على انخفا�ش جدي��د لليوم الثالث على 
التوايل بن�صبة 02ر0 باملائة لي�صل عند 85ر7162 

نقطة .
واأف��ادت معطي��ات م��ن موق��ع البور�ص��ة ان حج��م 
التعام��الت ق��د بل��غ 578ر4 ملي��ون دين��ار تون�صي 
اأي م��ا يق��ارب 511ر1 ملي��ون دوالر اأمريكي، و�صط 
ارتفاع اأ�صه��م 23 �رشكة وانخفا�ش اأ�صهم 31 اأخرى 
وا�صتم��رار اأ�صه��م 12 �رشكة مدرج��ة بالبور�صة على 

و�صعها .
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