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قروض

الشركات الهندية االكثر شراء
للنفط العراقي لشهر نيسان

�أعلنت �رشكة ت�سويق النفط العراقية" �سومو"� ،أن ال�رشكات النفطية الهندية
كانت الأكرث �رشا ًء للنفط العراقي خالل �شهر ني�سان املا�ضي.
وذك��رت "�سومو" يف اح�صائية ر�سمية ن�رشتها على موقعها الر�سمي �أن
"ال�رشكات الهندية كانت الأكرث عدداً من بني ال�رشكات العاملية الأخرى �رشاء
للنفط العراقي وبواقع � 8رشكات كل منهما من �أ�صل � 37رشكة قامت ب�رشاء
النفط خالل �شهر ني�سان املا�ضي" .و�أ�ضافت �سومو� ،أن "ال�رشكات ال�صينية
جاءت باملرتبة الثانية وبواقع � 6رشكات ،تليها ال�رشكات االمريكية وبواقع
� 4رشكات" ،مبينة �أن "البقية توزعت على �رشكات بريطانية و�إيطالية وتركية
وماليزية و�إ�سبانية ورو�سية ويونانية ويابانية وم�رصية وبرتغالية".
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�سجلت �أ�سواق العمل��ة الأجنبية يف بغداد ،انخفا�ضا
طفيف ًا ب�سعر �رصف الدوالر االمريكي مقابل الدينار
العراقي.
وبل��غ �سعر ال�سوق يف بور�صة الكفاح ببغداد 1199
ديناراً لل��دوالر الواحد� ،أي � 119ألف�� ًا و 900دينار
للمائة دوالر بعد ان كان �أم�س .1199
�أم��ا �أ�سعار بيع و�رشاء الدوالر يف �رشكات ال�صريفة،
فكانت :و�سعر البيع لل��دوالر الواحد  1205دنانري،
�أي � 120ألف ًا و 500دينار للمائة دوالر.
و�سع��ر ال�رشاء للدوالر  1195دين��اراً� ،أي � 119ألف ًا
و 500دينار للمائة دوالر.
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عدت �أ�سعار النفط �أكرث من  1%اجلمعة قبل عطلة نهاية
�أ�سبوع طويلة يف الواليات املتحدة وبريطانيا ،لكنها
�سجلت �أكرب هبوط �أ�سبوعي هذا العام مع تعر�ضها ل�ضغوط
من تزايد خمزونات اخلام يف الواليات املتحدة وخماوف
ب�ش�أن االقت�صاد العاملي.
و�أنهت عقود برنت جل�سة التداول مرتفعة � 93سنتا� ،أو
 ،1.37%لت�سجل عند الت�سوية  68.69دوالر للربميل،
لكن خام القيا�س العاملي ينهي الأ�سبوع منخف�ضا حوايل
 5يف املئة.
و�صعدت عقود خام القيا�س الأمريكي غرب تك�سا�س
الو�سيط � 72سنتا� ،أو 1.24%لتبلغ عند الت�سوية 58.63
دوالر للربميل ،لكنها تنهي الأ�سبوع على خ�سارة تزيد عن
 6يف املئة هى الأكرب منذ دي�سمرب.

اكدت ع�ضو اللجنة املالية النيابية ماجدة التميمي ان " اللجنة املالية
�ستحا�سب وزيري املالية والتخطيط على اجنازاتهما كل  6ا�شهر يف ظل
التفعيل الكبري لرقابة الربملان على اجلهات التنفيذية ".
وقالت التميمي ان " اللجنة �ستطالب الوزارات املعنية بعوائد املنافذ
وعقارات الدولة التي مل نرها يف املوازنة من اجل الو�صول اىل تفا�صيل
من اجل ا�ستالم املوازنة املقبلة بجداول مف�صلة والتي �ستكون مف�صلة
متاما وخمتلفة عن املوازنات ال�سابقة".
وا�ضافت " مت الطلب من احلكومة تزويدنا باحل�سابات اخلتامية منذ
 2012لغاية . 2018

اعلن مدير زراعة نينوى دريد حكمت طوبيا،
ان امل�ساحات املت�رضرة من ج��راء احلرائق
و�صلت �إىل  1575دومن يف نينوى وبعدد 32
حريقا.
و�أ����ض���اف م��دي��ر ال���زراع���ة يف ب���ي���ان� ،أن
"احلرائق كانت �أعنفها اليوم ال�سبت املوافق
 25/5/2019حيث حدث حريق كبري بني
قرية ابو كله وقرية مثلث والتابعتني ل�شعبتي
العيا�ضية وربيعة وكان ب�سبب تطاير �رشارة
م��ن �إح���دى احل��ا���ص��دات على الأرج���ح ووف��ق
مابينوا بع�ض من �أهايل املنطقة".

اكد وزير اخلارجية االيراين حممد جواد ظريف ،االحد ،انه مت بدء
العمل بربط �سكك حديدية بني العراق وايران ،فيما ك�شفت م�صادر
لـ«اجلورنال » بان "الربط ال�سككي بني العراق وايران �سيتم عرب
منطقة �شلمجة احلدودية ويتطلب ان�شاء  32كيلومرتا من �سكك
احلديد يف االرا�ضي العراقية لالت�صال بخط �سكك الب�رصة املرتبطة
مع بغداد وكربالء والكاظمية و�شمال العراق".
وقال ظريف يف م�ؤمتر �صحايف ،ان "القرارات ال�سابقة التي مت
اقرارها بني العراق واي��ران اليوم هي يف حيز التنفيذ" ،مبينا
"اننا بد�أنا العمل على كري �شط العرب وبقية االمور التجارية
واالقت�صادية االخرى وال�سكك احلديد اي�ضاً".
وا�ضاف ان "ايران تود ان يكون لها عالقات مع كافة دول اخلليج
الفار�سي" ،م�شريا اىل ان "ايران قدمت اقرتاحات متعددة للتعاون
من �ضمنها مقرتح عدم االعتداء على دول اخلليج الفار�سي".
وتابع "نحن نت�صدى الي جهود حرب �ضد اي��ران �سواء اكانت
اقت�صادية ام ع�سكرية و�سوف نواجهها بقوة و�صمود" ،مو�ضحا
ان "الواليات املتحدة ت�ستخدم العنف واجراءاتها متناق�ضة لعدم
تتفيذ االتفاقات والقرارات التابعة ملجل�س االمن".
وطالب ظريف "البلدان االوروبية امل�شاركة باالتفاق النووي ان
يفوا بالتزاماتهم" ،داعيا اىل "تطبيع العالقات االقت�صادية مع
ايران التي بقيت جممدة لثالث �سنوات".
واو�ضحت م�صادر �صحفية بان الربط ال�سككي بني العراق وايران
�سيتم عرب منطقة �شلمجة احلدودية ويتطلب ان�شاء  32كيلومرتا
من �سكك احلديد يف االرا�ضي العراقية لالت�صال بخط �سكك الب�رصة
املرتبطة مع بغداد وكربالء والكاظمية و�شمال العراق.
واكد وزير الطرق واال�سكان االيراين عبا�س �آخوند ان "الربط يتعمد
اىل متكني زوار العتبات املقد�سة يف العراق عرب التنقل ال�سككي،
م�شريا اىل ت�صورها مل�سارات الربط ومنها نقطة خ�رسوي احلدودية
وخانقني العراقية ف�ضال عن ربط نقدة يف �آذربايجان الغربية
االيرانية بخطوط �سكك احلديد العراقية ومن ثم االت�صال بال�سكك
ال�سورية و�صوال اىل ميناء الالذقية..
من جهته �أك��د وزي��ر النقل العراقي ا�سرتاتيجية حكومة بالده
مبينا ان عملية الربط
املتمثلة بتطوير العالقات مع دول اجلوارّ ،
ال�سككي من �شانها �أن تلعب دورا هاما يف توا�صل البلدين �سيما
زوار العتبات املقد�سة يف ايران والعراق.
وميتد الربط يف امل�رشوع مل�سافة  32كيلومرتا من خط �سكك
احلديد املزمع بني �شالجمة والب�رصة ،مع �إن�شاء ج�رس متحرك على
نهر “�آروند” بطول  800مرت لعبور القطار.
وت�أتي اخلطوة بعد � 8سنوات من �إن�شاء �إيران خط ل�سكك احلديد
بطول  19كم بني منطقة ال�شالجمة و”خرم�شهر” جنوب غرب،
والتي تربط بدورها ب�شبكة �سكك احلديد العامة.

وبني مدير الزراعة انه "ومع بدء احلريق تلقينا
ع��دة �إت�صاالت من املنطقة وقمنا بتوجيه
ال عن توا�صلنا مع
كادرنا يف ال�شعبتني ف�ض ً
الإخ���وان يف ال��دف��اع امل��دين م�شكورين على
جهودهم يف �إطفاء �أكرث احلرائق وكذلك نخوة
�أهايل املناطق والفالحني واملزارعني وقواتنا
امل�سلحة �أدت �إىل �إنخفا�ض ن�سبة ت�رضر
املحا�صيل".
وا�ضاف مدير الزراعة ان "هذا اليوم كانت
ن�سبة ت�رضر املحا�صيل ب�سبب احلرائق الأكرب
حيث و�صلت �إىل  825دومن وهي الأكرث منذ
بداية ت�سجيل احلرائق الأ�سبوع املا�ضي حيث
�سجلت اليوم حرائق يف العيا�ضية وربيعة

وبرطلة وتل عبطة وال�شورة وحميدات".
ولفت اىل �أن "�أ�سباب ت�سجيل امل�ساحة الكبرية
ه��ذا ال��ي��وم ك��ان نتيجة كثافة امل��زروع��ات
وحركة الرياح الن�شطة رغم و�صول الدفاع
املدين و�أهايل املنطقة �إىل ان  700دومن التي
مت ت�سجيلها يف العيا�ضية �إحرتقت بالكامل
يف املقاطعة /59بئر احللو  /ارا�ضي امللكية
والعائدة للفالح احمد حمود الطه".
ودع���ا م��دي��ر ال��زراع��ة �إىل "�رضورة تواجد
الفالح واملزارع يف �أرا�ضيهم و�رضورة و�ضع
الإطفاءيات يف حا�صداتهم وكذلك وجود تنكر
ماء و�ساحبة لغر�ض ال�سيطرة على اية حرائق
ال �سامح اهلل تطال مزروعاتهم".

مدير نفط البصرة :تم وضع بدائل للتصدير بحال نشوب الحرب بين أميركا وإيران
بغداد  -الجورنال

�أعلن مدير �رشكة نفط الب�رصة اح�سان عبد
اجل��ب��ار ،عن قيام قيادة �رشطة املحافظة
بو�ضع بدائل لت�صدير النفط فيما لو ن�شبت
احلرب بني �أمريكا و�إيران.
وقال عبد اجلبار� ،إن "م�ستوى االنتاج يف حقل
غرب القرنة االول مت رفعه �إىل معدالت 500
الف بعد ادخال الوحدات االنتاجية اجلديدة
من من�ش�آت احلقل بعد درا�سة متطلبات العمل
مبالكات عراقية وطنية تزامن ًا مع ان�سحاب
كادر �رشكة اك�سول موبيل".
و�أ���ض��اف �أن "قيادة �رشطة نفط الب�رصة
وجدت بدائل فيما لو ن�شبت احلرب بني ايران

�أعلن امللحق التجاري االيراين يف العراق نا�رص بهزاد ،اليوم االحد ،عن �إقامة
 4معار�ض جتارية يف بغداد و�أربيل خالل ايار اجلاري وحتى الـ  22من
حزيران املقبل .وقال بهزاد يف ت�رصيحات �صحفية �إن " اقامة املعار�ض
ت�أتي انفاذا لل�سيا�سات اال�سرتاتيجية لوزارة ال�صناعة والتجارة واملعادن،
بغية تطوير التعاون التجاري بني ايران والعراق ورفع حجم �صادرات ال�سلع
غري النفطية للثاين" .و�أ�ضاف �أن "املعار�ض ت�شمل معر�ض الت�سوق الرم�ضاين،
وال�سجاد اليدوي النفي�س ،كالهما ببغداد ،ف�ضال عن جناح ايراين باملعر�ض
الدويل لالت�صاالت وتقنية املعلومات واالعالم يف �أربيل واملعر�ض االيراين
اخلا�ص يف املدنية ذاتها".

بغداد  -الجورنال

زراعة نينوى :المساحات المتضررة من جراء الحرائق وصلت إلى  1575دونما
بغداد  -الجورنال

سنحاسب وزيري المالية
والتخطيط على انجازاتهما

«الجورنال » تكشف تفاصيل الربط السككي
بين العراق وايران
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ب��اع البنك املركزي العراق��ي اكرث من  218مليون دوالر
يف مزاد بيع العملة االجنبية.
وق��ال البنك يف بي��ان  ":ان اجمايل املبل��غ املباع اليوم
 ،بل��غ /218/مليون��ا و /18/الف��ا و  170دوالرا،
مب�شاركة / 22 /م�رصف ًا و�رشكة واحدة ".
واو�ض��ح  ":ان اجم��ايل البي��ع الغرا���ض تعزي��ز االر�صدة
يف اخل��ارج  /حواالت واعتم��ادات /بلغ  /189/مليونا
و/ 628/الف��ا و 170دوالرا ،فيم��ا بل��غ اجم��ايل البي��ع
النقدي /28/مليونا و /390/دوالرا".
وكان بي��ع املبال��غ املحول��ة حل�ساب��ات امل�ص��ارف يف
اخلارج والبيع النقدي  ،ب�سعر  1190ديناراً لكل دوالر .

تصل الى  100مليون دينار للجامعات
والمدارس ورياض األطفال األهلية

اعلن م�رصف الرافدين ،عن منحه قرو�ضا ت�صل اىل  100مليون دينار
للجامعات واملدار�س وريا�ض الأطفال الأهلية.
وقال املكتب االعالمي للم�رصف يف بيان انه "بغية تقدمي الدعم للمدار�س
الأهلية وريا�ض الأطفال وامل�ساهمة يف تهيئة البيئة الرتبوية تقرر منح
قرو�ض ت�شغيلية لتطوير تلك املدار�س".
وا�ضاف ان "ريا�ض الأطفال خ�ص�ص لها مبلغ  ٢٥مليون دينار واملدار�س
االبتدائية منح لها  ٥٠مليون دينار واملدار�س املتو�سطة والثانوية منح لها
 ٧٥مليون دينار" ،م�شريا اىل انه "مت منح اجلامعات الأهلية  100مليون
دينار".

بيانات

اللجنة
المالية:

اربعة

معارض تجارية ايرانية في
بغداد وأربيل الشهر المقبل

وامريكا " ،مبين ًا �أن "البدائل التي عملت
الوزارة بالتعاون مع ادارة �رشكة نفط الب�رصة
�سرتاتيجية تدوم لعدة �أ�شهر كون النفط م�صدر
االقت�صاد العراقي �شبه الوحيد".
و�أو�ضح عبداجلبار� ،أن "العراق ميتلك طاقة
متاحة وطاقة ت�صديرية كبرية ،لكن التزامنا
مبحددات اوب��ك ادى اىل تخفي�ض الطاقتة
الت�صديرية" .
و�أك��د �أن "العراق احتل املرتبة ال�ساد�سة
والثاين على م�ستوى اوبك باكرب معدل النتاج
النفط اخل��ام من بني ال��دول املنتجة للنفط
بح�سب تقرير الطاقة الأمريكية" .
وتابع مدير �رشكة نفط الب�رصة� ،أن "العراق
يطمح للو�صول اىل امل�ستوى االول على

م�ستوى العامل من حيث طاقته الت�صديرية"،
مو�ضح ًا �أن "خطة ��شرك��ة نفط الب�رصة
التي نعمل من خاللها للو�صول اىل طاقة
انتاجية خم�سة مليون برميل نفط يومي ًا
من حقول الب�رصة خالل عام  2027ليكون
بذلك مرتاكم انتاج النفط اخلام �سبعة مليون
كانتاج وطني" .
و�شدد على �أن "العراق ميتلك اه��م م�صدر
ل�صناعة الطاقة للطاقة على خريطة العامل
العامل وهو اكرب من ان يكون ال�ساد�س عاملي ًا
لكونه ميتلك مكامن النفط البكر يف حقول
الب�رصة  ،ارتكاز نقاط مكامن البكر يقع يف
حمافظة الب�رصة التي متتلك قرابة  %85من
الطاقة املتاحة لالنتاج والت�صدير".

الصناعة تسجل  700مشروع وتعتزم تشغيل
البتروكيمياويات األسبوع المقبل
بغداد  -الجورنال

اعلنت وزارة ال�صناعة وامل��ع��ادن،االح��د ،عن عزمها البدء
بالت�شغيل التجريبي يف ال����شرك��ة ال��ع��ام��ة لل�صناعات
البرتوكيمياوية خالل اال�سبوع املقبل ،م�شرية اىل انها �سجلت
اقامة  700م�رشوع �صناعي خالل  5ا�شهر.
وق��ال وكيل ال���وزارة للتخطيط مدير ع��ام دائ��رة التخطيط
حممد علي ذياب � ،إن ” عدد امل�شاريع املنجزة �ضمن الفرتة
املا�ضية بلغت  12م�رشوعا من بينها ثالث ملفات ا�ستثمارية
يف جمال ال�صناعات احلربية و�صناعة الزيوت النباتية”،
مبينا �أنه “جرى اعداد درا�سة جدوى القامة �صناعات حربية
تعزز من قدرات البلد االمنية ودرا�سة اقامة م�شاريع �صغرية
ومتو�سطة يقيمها القطاع اخلا�ص من خالل
املديرية العامة للتنمية ال�صناعية”.
واو����ض���ح ذي����اب ان “عدد امل�����ش��اري��ع
امل�سجلة ل��دى املديرية �ضمن الفرتة من
 1/11/2018ولغاية 30/4/2019
بلغت 700م�رشوع �صناعي” ،مف�صحا عن
“اكمال م�رشوع البناية الثانية اخلا�صة
بامل�ضادات احلياتية يف ال�رشكة العامة
ل�صناعة االدوي���ة وامل�ستلزمات الطبية
واجناز املرحلة االوىل من اعمال الت�أهيل
وبدء الت�شغيل التجريبي يف ال�رشكة العامة
لل�صناعات البرتوكيمياوية ومن امل�ؤمل
ال�رشوع باالنتاج يف اال�سبوع االول من
�شهر متوز القادم ا�ضافة اىل اجناز ت�أهيل

خط انتاج الزيوت النباتية يف م�صنع االمام علي الهادي (ع)
يف حمافظة مي�سان با�سلوب امل�شاركة واملبا�رشة بالت�شغيل
التجريبي ومن امل�ؤمل البدء باالنتاج يف الن�صف الثاين من
العام احلايل”.
وا���ش��ار اىل ان “الوزارة ار�سلت تقريرها للف�صل االول
واملت�ضمن ن�سب اجن��از م�شاريع ال���وزارة �ضمن الربنامج
احلكومي وا�ستكملت اجن��از الن�سب امل�ستهدفة مل�شاريعها
�ضمن املديات املتو�سطة والطويلة االمد ،م�ؤكدا ان “الوزارة
ما�ضية يف اجناز خطتها �ضمن التوقيتات الزمنية املحددة
تنفيذا لتوجيهات ال�سيد الوزير وتدخل �سيادته حل�سم الكثري
من الق�ضايا وتذليل ال�صعوبات التي تواجه ت�شكيالت
الوزارة”.

