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ــــن  ــــديـ ــعـ ــ ــتـ ــ قــــــــــال وزيــــــــــــر الـــــصـــــنـــــاعـــــة والـ
: إنــــه تـــم الــتــوقــيــع  ي

والـــتـــجـــارة اإليـــــــــرا�ن
عــى إتــفــاقــيــة جــيــدة لــلــغــايــة لتصدير 
45 ألف سيارة إىل بيالروسيا خالل 

السنوات الثالث المقبلة.
، أمـــس  ن وأضـــــــاف رضـــــا فــــاطــــ�ي أمــــــــني
األربـــــــــــعـــــــــــاء، عـــــــى هــــــامــــــش اجــــتــــمــــاع 
كــــات  مــجــلــس الــــــــــوزراء: أقــــامــــت الــــرش
ن  ــائـــمـــة عــــى الـــمـــعـــرفـــة لـــجـــامـــعـــتـــني ــقـ الـ
 
ً
اكـــــــة وبـــــــدأت الـــعـــمـــل مــعــا أو أكــــــرث �ش

لصنع المنتجات المطلوبة حسب 
ي 

احـــتـــيـــاجـــات الـــبـــلـــد؛ وبــشــكــل عــــام �ن
كــــات الــمــعــرفــيــة  قـــطـــاع اإلنـــتـــاج والــــرش
ي 

 �ن
ً
ــا ــيـ ــابـ ـــرى أداء إيـــجـ والـــتـــوظـــيـــف، نــ

قطاع الصناعة.
وحـــول االجــتــمــاع مــع وزيـــر الــصــنــاعــة 
الــبــيــالروسي ومــقــايــضــة الــبــضــائــع مع 
هــــذا الــبــلــد، قــــال وزيــــر الــصــنــاعــة: تم 
ن إيران  توفري البنية التحتية المالية بني
. ورصح:  ــبــــري ــا إىل حــــد كــ ــيـ ــيـــالروسـ وبـ
لـــحـــســـن الــــحــــظ، أبــــرمــــت اتـــفـــاقـــيـــات 
ن إيــــــران وبـــيـــالروســـيـــا   بـــــني

ً
ــيـــدة جـــــدا جـ

وتـــم تفعيلها إىل حــد مـــا؛ عــى سبيل 
ــبــــوتــــاس،  ــتــــورد الــ الــــمــــثــــال، نـــحـــن نــــســ
ي الـــزراعـــة، 

الــــذي نــحــتــاجــه كــســمــاد �ن
مـــــن بــــيــــالروســــيــــا ونـــــصـــــدر الـــنـــحـــاس 

. إليها أيضاً

أكد مساعد وزير التجارة والصناعة 
، قــرب بــدء إنتاج  ي

والــمــعــادن االيـــرا�ن
كة. ايران وروسيا سيارة مشرت

ي مؤتمر 
، �ن ي

وأوضح منوجهر منط�ت
ي يــوم الــثــالثــاء، إنــه عــى ضوء 

صــحــ�ن
ي سيارة  ايران وروسيا كانتا من منت�ج
ن 50  ــا بـــتـــوطـــني ــتـ ــامـ ــنــــدر 90"، وقـ "تــ
بالمئة من مكوناتها، سيبدأ البلدان 
ــارة تــــنــــدر 90  ــيــ  لــــســ

ً
كــــا  مــــشــــرت

ً
إنــــتــــاجــــا

. وأضــــــــــاف: لــــذلــــك فــــــان هـــذا 
ً
قــــريــــبــــا

كة "بارس  ي �ش
طراز من السيارات �ن

خــــــــــــــودرو" صـــــــــار مــــكــــتــــمــــًا وســــيــــتــــم 
ي شهر فروردين )يبدأ 

الكشف عنه �ن
21 مارس/ آذار(.

ارتــفــع مــؤ�ش بــورصــة طــهــران لألسهم 
ــتـــام جــلــســة  ي خـ

واألوراق الـــمـــالـــيـــة، �ن
تـــــداول يـــوم الـــثـــالثـــاء، 1355 نقطة، 
 و987 

ً
ليصل اىل مليون و782 ألــفــا

نقطة.
وتــداولــت الــســوق أكـــرث مــن 13 مليار 
ي إطار 995 ألف 

سهم وورقــة مالية �ن
صــفــقــة بــقــيــمــة 100/326 تــريــلــيــون 
ــــدوالر بالسعر الــرســ�ي = 385 ألــف  ريـــال )الـ
ــــادت صــعــود الـــمـــؤ�ش الــعــام  ــــال(. وقـ ــ ريـ
كـــــــــــات "شـــســـتـــا"  ــــم �ش ــهـ ــ ــكــــاســــب أسـ مــ
ن االجـــتـــمـــاعي  ي الــــتــــأمــــني

لـــالســـتـــثـــمـــار �ن
واالتــصــاالت و"مبنا" لتصميم وبناء 

المحطات الكهربائية.
وبـــلـــغـــت الـــقـــيـــمـــة الـــســـوقـــيـــة لــبــورصــة 
طهران لألسهم واألوراق المالية أكرث 

من 6553 تريليون تومان.

طالبت وزارة العدل اللبنانية، األربعاء، 
بــتــوقــيــف حــاكــم مــــرف لــبــنــان ريـــاض 
سالمة وشقيقه ومساعدته ومصادرة 
ي وقــــــت لــــم يــــحــــرن فــيــه 

ــهــــم، �ن أمــــالكــ
ي  ســـــالمـــــة جـــلـــســـة االســــــتــــــجــــــواب الــــــــيت
كـــــانـــــت مــــــقــــــررة يــــــــوم أمــــــــس بـــحـــضـــور 
، وأرجـــئـــت إىل الــيــوم  ي الـــوفـــد األورو�ج
ــــم ســــالمــــة  ــاكـ ــ ــــحـ ــيـــــث يـ ــ ــيـــــس، حـ ــ ــمـ ــ ــــخـ الـ

بشبهات ارتكابه جرائم مالية.
وتـــقـــدمـــت الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة، ممثلة 
ي وزارة العدل 

برئيسة هيئة القضايا �ن
الـــقـــاضـــيـــة هـــيـــالنـــة اســــكــــنــــدر، بـــادعـــاء 
شــخــ�ي بــحــق كـــل مـــن حــاكــم مــرف 
لبنان رياض توفيق سالمة وشقيقه رجا 
توفيق سالمة وماريان مجيد الحويك 
 
ً
وكــل من يظهره التحقيق، وذلــك تبعا

ي 
الدعــــاء النيابة الــعــامــة االستئنافية �ن

وت بموجب ورقة الطلب المقدمة  بري

، وكــــذلــــك اســتــئــنــاف  ن مــــن الـــــمـــــودعـــــني
ي ملف حاكم 

التحقيقات األوروبــيــة �ن
ــــزي ريـــــــــاض ســـالمـــة  ــــركـ ــمـ ــ الـــــمـــــرف الـ

وشبهات الجرائم المالية.
ــــورة تــحــلــيــق الـــــــــدوالر،  ــــطـ وزاد مـــــن خـ
ي  ــــيت ــــرة الــ ــــدولــ دخـــــــول الــــبــــالد مـــرحـــلـــة الــ
طــاولــت قــطــاعــات تــجــاريــة وسياحية 
ية  وغذائية، وحيت طبية، رغم أن أكرث
ن ال تــــــزال تـــتـــقـــا�ن رواتــبــهــا  الــلــبــنــانــيــني
ة، مــا  ائـــــــــب كـــــبـــــري ة، وتــــدفــــع رصن بــــالــــلــــري
ب بــــشــــكــــل درامــــــــاتــــــــيــــــــ�ي قـــــــدرة  يــــــــــــرن
ن عـــى الـــوصـــول إىل أبسط  الــمــواطــنــني
االحـــتـــيـــاجـــات الــمــعــيــشــيــة األســاســيــة، 
ي والـــــصـــــ�ي 

ــنــــهــــم الــــــــغــــــــذا�ئ ويـــــــــهـــــــدد أمــ
بالدرجة األوىل.

 لـــذلـــك، انــعــكــس ارتـــفـــاع الــــدوالر 
ً
تــبــعــا

ــعــــار الـــســـلـــع والــــمــــواد   عــــى أســ
ً
تــلــقــائــيــا

الـــغـــذائـــيـــة بـــعـــد قــــــرار وزارة االقـــتـــصـــاد 
والتجارة دولرة قطاع السوبرماركتات 
)الــمــتــاجــر( بــذريــعــة لجم جشع التجار، 
 
ً
ــهـــم الـــطـــائـــلـــة، عــلــمــا والـــحـــد مـــن أربـــاحـ

أن خــطــوتــهــا فــاقــمــت مــعــانــاة الـــنـــاس، 
ي ظل 

وفــتــحــت أكــــرث شــهــيــة الــتــجــار، �ن
ــــيت بــــالــــدوالر،  ي حـ

الـــتـــســـعـــري الــــعــــشــــوا�ئ
وغياب الرقابة وانعدام المحاسبة.

 موجة غالء غري 
ً
وشهدت البالد أيضا

مــســبــوقــة عـــى مــســتــوى الــمــحــروقــات 
 عــى 

ً
ا ، ســــــــري ي زادت بــشــكــل كــــبــــري الــــــــيت

خــــى الــــــــــدوالر، مــــع تــســجــيــل تـــراجـــع 
ي حــــجــــم االســــــتــــــهــــــالك، وهــــــــو حــــال 

�ن
 ،

ً
جميع الــخــدمــات األســاســيــة، صحيا

هــــا  ي تــــــــؤدي فــــواتــــري ، الـــــــــيت
ً
اســـتـــشـــفـــائـــيـــا

الـــبـــاهـــظـــة إىل تـــــراجـــــع إشـــــغـــــال غـــرف 
المستشفيات، وخفض الطلب عى 
ي االتصاالت 

الـــدواء، وكذلك الحال �ن
ي  ها من القطاعات اليت والكهرباء وغري
إما أصبحت مدولرة، أو تحتسب عى 
فة" التابعة لمرف  سعر منصة "صري
 ،

ً
ي بــــدورهــــا تـــســـري تــصــاعــديــا لــبــنــان الــــــيت

ة للدوالر. ويزيد  ألكرث من 75 ألف لري
ي ظل 

، �ن
ً
الشلل السياسي الوضع سوءا

ــــراغ رئـــــــاسي مــنــذ أشـــهـــر تـــديـــر خــاللــه  فــ
البالد حكومة تريف أعمال عاجزة 
وريـــــــــــة، بــيــنــهــا  عــــن اتــــخــــاذ قـــــــــرارات رصن
طها المجتمع الدوىلي  إصالحات يشرت
ف  ن لتقديم الــدعــم مــن أجــل وقــف الـــرن

الحاصل.
ــيـــس مــيــشــال  ــهـــاء واليــــــة الـــرئـ ــتـ ومـــنـــذ انـ
يــن األول  ي نــهــايــة أكــتــوبــر/ تــرش

عـــون �ن
ي 11 

لــمــان الــلــبــنــا�ن ، فشل الــرج ي
الـــمـــا�ن

ي انتخاب رئيس جراء انقسامات 
مرة �ن

سياسية عميقة، إذ ال يملك أي فريق 
ية برلمانية تخوله إيصال مرشح. أكرث

وت  ي بـــري
ي التحقيق األول �ن

إىل قــــا�ن
بل أبو سمرا، بجرائم الرشوة  باإلنابة �ش
ويـــر واستعمال الــمــزور وتبييض  ن والـــرت
وع والتهرب  األموال واإلثراء غري المرش

. ي ييج الرن
ن  وطــلــبــت الــمــدعــيــة تــوقــيــف المتهمني
وحـــجـــز أمـــالكـــهـــم الـــعـــقـــاريـــة وتــجــمــيــد 
ــهـــم الـــمـــرفـــيـــة وحـــســـابـــات  ــاتـ ــابـ حـــسـ
أزواجهم وأوالدهم القارصين، لمنعهم 
 عــى حقوق 

ً
مــن الــتــرف بــهــا حــفــاظــا

الــدولــة اللبنانية. كما طالبت بإصدار 
 لمحاكمتهم 

ً
ي حقهم تــمــهــيــدا

الـــقـــرار �ن
وت  ي بـــــري

ــايـــات �ن ــنـ ــام مــحــكــمــة الـــجـ ــ ــ أمـ
إلنزال أشد العقوبات لخطورة الجرائم 
ي حقهم، محتفظة بحق 

المدع بها �ن
تحديد التعويضات الشخصية أمــام 

محكمة األساس.
 إحــــــالــــــة نــــســــخــــة مــن 

ً
وطــــلــــبــــت أيــــــضــــــا

الدعوى عى هيئة التحقيق الخاصة 
لــــدى مــــرف لــبــنــان بــواســطــة الــنــيــابــة 
يــة، لتجميد حسابات  ن الــعــامــة الــتــمــيــري

الــمــدع عليهم وحــســابــات أزواجــهــم 
ــــم الــقــارصيــن لــدى المصارف  وأوالدهـ

اللبنانية واألجنبية.
وبــحــســب الـــوكـــالـــة الــوطــنــيــة لــإعــالم 
، إصــــدار 

ً
فــقــد طــلــبــت الــمــدعــيــة أيـــضـــا

القرار بوضع إشارة هذه الدعوى عى 
عــقــارات الــمــدع عليهم لمنعهم من 
الـــتـــرف بـــهـــا. ويـــجـــري الــتــحــقــيــق مع 
ي لــبــنــان 

( وشــقــيــقــه �ن ً
ســـالمـــة )72 عــــامــــا

ــــل،  ــــة عــــى األقــ ــيــ ــ وخــــمــــس دول أوروبــ
ي ارتكاب أي مخالفة.

وكالهما ين�ن

ة ي لل�ي
تدهور تأري�خ

ي مــشــهــد فـــوضـــوي يــعــرج عـــن مــدى 
و�ن

ــتــــصــــادي الـــذي  ــاىلي واالقــ ـــمــ ــيـــار الـ ــهـ االنـ
وصــــل إلـــيـــه لــبــنــان، تــــدهــــورت العملة 
الــوطــنــيــة، الـــثـــالثـــاء، إىل مــســتــوى غــري 
مــــــســــــبــــــوق، لـــــيـــــتـــــجـــــاوز ســـــعـــــر رصف 
ي الـــســـوق 

ة �ن الـــــــــدوالر 100 ألـــــف لـــــــري
الـــمـــوازيـــة )الـــــــســـــــوداء(، وســــط تــوقــعــات 
بـــانـــزالق الــبــالد إىل مــزيــد مــن االنــهــيــار، 

ي ظــل أزمـــة سيولة حـــادة واستئناف 
�ن

، وشــلــل 
ً
 مـــفـــتـــوحـــا

ً
ابــــــــــا الـــمـــصـــارف إرصن

ي 
وع الــســلــطــات �ن ســـيـــاسي وعـــــدم �ش

إصالحات مالية.
ي لبنان مــن قبل 

وُيتهم الــمــســؤولــون �ن
الــمــجــتــمــع الــــــدوىلي بــمــمــارســة مماطلة 
ي مــعــالــجــة أســـبـــاب األزمــــة 

مــتــعــمــدة �ن
االقـــتـــصـــاديـــة الــمــســتــمــرة مـــنـــذ أواخـــــر 
عـــــام 2019، رغـــــم تــكــلــفــة الــتــقــاعــس 
والتلكؤ والــتــأخــري الباهظة عــى حياة 
، والتحذيرات المتواصلة  ن المواطنني
مـــن انــفــجــار اجــتــمــاعي كــبــري بــــات عى 

األبواب.
ي السوق 

وراوح سعر رصف الـــدوالر �ن
ن 100  الــــســــوداء، صــبــاح الـــثـــالثـــاء، بــــني
ة، وســط تقلبات  ألــف و101 ألــف لـــري
امـــن مـــع دخـــول  ن عـــى مــــدار الـــيـــوم بـــالـــرت
ن التنفيذ بعد  اب الــمــصــارف حــــري إرصن
 
ً
اضـــا قـــرارهـــا الـــعـــودة إىل اإلقـــفـــال، اعـــرت

ــادرة  ــ ــــصــ ــام الـــقـــضـــائـــيـــة الــ ــ ــ ـــكـ ــ ــــى األحــ عــ
ضــــــد بــــعــــض الـــــبـــــنـــــوك لــــصــــالــــح قــســم 

ــــال وزيـــــــر الـــمـــالـــيـــة الــــســــعــــودي: إن  قــ
ي إيــــران 

ــتـــثـــمـــارات الـــســـعـــوديـــة �ن االسـ
 "

ً
 جــــــدا

ً
ــا ــ ـــعـ "يـــمـــكـــن أن تــــحــــدث �يــ

ن  بعد اتــفــاق استئناف العالقات بــني
البلدين.

وأضـــــــاف مــحــمــد الــــجــــدعــــان، أمـــس 
األربـــــــعـــــــاء، خــــــالل مـــنـــتـــدى الـــقـــطـــاع 
وة  الـــــخـــــاص األول لــــصــــنــــدوق الـــــــــرث
ــــودي: إن هـــنـــاك  ــعــ ــ ــــســ الـــــســـــيـــــادي الــ
ــفــــرص لـــالســـتـــثـــمـــارات  ــثـــري مــــن الــ الـــكـ
ي إيـــران، وإنــه ال يــرى أية 

السعودية �ن
ام بنود أي  عوائق طالما سيتم احـــرت
ن عى  كري اتفاق. وتابع: "من أجل الرت
ن عى  كــــري تنميتك االقــتــصــاديــة والــــرت
ي بــــالدك، 

تـــوفـــري مـــا يـــلـــزم لــلــشــعــب �ن
ــــرار واإليــــــرانــــــيــــــون  ــقـ ــ ــتـ ــ ــــالسـ تــــحــــتــــاج لـ

يحتاجون لألمرين".
وقـــــال وزيـــــر الــمــالــيــة الـــســـعـــودي: أن 
هـــنـــاك الــكــثــري مـــن الـــفـــرص الــمــتــاحــة 
 فيها 

ً
ي إيـــران، وأن السعودية أيــضــا

�ن

. وأكد  ن العديد من الفرص لإيرانيني
مــــون بـــمـــبـــادئ االتــفــاقــيــة  ن ــا "مــــلــــرت ــنـ أنـ
مــع إيــــــران.. الــقــيــادة أوضــحــت ذلــك 
بأن تكون المنطقة مستقرة وقــادرة 
عــــى تــــوفــــري احـــتـــيـــاجـــات الـــشـــعـــوب 
ولــالســتــثــمــار واالزدهـــــــار". ونـــوه بــأن 
"إيـــــران دولــــة مـــجـــاورة لــنــا.. وســتــبــ�ت 
ــقــــادمــــة وال أرى  لـــمـــئـــات األعـــــــــوام الــ
ــعــــوقــــات لــتــطــبــيــع الـــعـــالقـــات  أيــــــة مــ
ي مجال االستثمارات 

معها خاصة �ن
والتنمية االقتصادية.. نحن وإيــران 

بحاجة إىل االستقرار".

 مراجعة الرحالت الجوية
ــلــــن الــمــتــحــدث  ي ســــيــــاق آخـــــــر، أعــ

�ن
ان  ــــري ــــطــ ــنـــظـــمـــة الــ ــــم مـ ــاسـ ــ ــــ�ي بـ ــ ــــرسـ ــ الـ
ــــن بــــــدء الــعــمــل  ي عـ

ي االيــــــــــــــرا�ن
الــــــمــــــد�ن

ن إيران  لمراجعة الرحالت الجوية بني
ــــار جــعــفــر يـــازرلـــو،  والــســعــوديــة. وأشـ
، إىل مـــوضـــوع  ي

ي تـــــريـــــــــح صــــحــــ�ن
�ن

ن  ــــني اســـتـــئـــنـــاف الـــــرحـــــالت الــــجــــويــــة بـ
إيــران والسعودية، قائًا: إن منظمة 
ي بــــــــدأت مـــراجـــعـــة 

ان الـــــــمـــــــد�ن الـــــــطـــــــري
استئناف هــذه الــرحــالت. وأضــاف: 
بــعــد دراســـــة هــــذا الـــمـــوضـــوع، سيتم 
إصدار التصاريــــح الالزمة والرسمية 
للرحالت، وستبدأ الرحالت الجوية 

ن البلدين. بني
كما تشري مراقبة موقع بيع التذاكر 
لــلــخــطــوط الـــجـــويـــة الـــســـعـــوديـــة إىل 
اء التذاكر لخط الرياض- إمكانية �ش
مــــشــــهــــد. يـــــشـــــار اىل أن أحــــــــد بـــنـــود 
ن إيران والسعودية  االتفاق األخري بني
ــــود عــن  ــيـ ــ ــقـ ــ يــــنــــص عــــــى تـــخـــفـــيـــف الـ
ي الــــســــعــــوديــــة وتــســهــيــل 

ــيـــعـــة �ن الـــشـ
ظـــــــروف ســـفـــرهـــم إىل إيــــــــران لــــزيــــارة 

مدينة مشهد المقدسة.
ن إيـــــــــــــران  وانــــــــطــــــــلــــــــق الــــــــــــحــــــــــــوار بـــــــــــــــــني
ي أبريل/ نيسان 2021 

والسعودية �ن
ــــداد، بـــعـــدمـــا تـــكـــلـــلـــت جـــهـــود  ـــغــ ــ ي بـ

�ن

الحكومة العراقية وأطــراف إقليمية 
ن عـــى طــاولــة  أخــــرى بــجــمــع الـــطـــرفـــني
واحـــــــدة. وكـــانـــت الـــجـــولـــة الــخــامــســة 
من الحوار قد عقدت خالل الشهر 

ي بغداد.
ي �ن

الما�ن
 ، ئ ي تــطــور مـــفـــا�ج

وأعـــلـــن الـــبـــلـــدان، �ن
، اســتــئــنــاف  ي

ــــا�ن ــمــ ــ يـــــوم الــجــمــعــة الــ
 ، ن ي مع الصني

ي بيان ثــال�ث
العالقات �ن

ن  ي استضافت مباحثات �ية بني اليت
 مـــن الـــســـادس من 

ً
ن اعـــتـــبـــارا الـــطـــرفـــني

الشهر الحاىلي حيت العا�ش منه.
ــان الــــســــعــــودي عــن  ــيــ ــبــ وبـــحـــســـب الــ
 
ً
ـــفــــاق، فــقــد اتـــفـــق الـــبـــلـــدان أيــضــا االتـ

ي  عى "تفعيل اتفاقية التعاون األمين
ي 2001/4/17، 

بينهما، الموقعة �ن
ي مجال 

واالتفاقية العامة للتعاون �ن
ــــارة واالســـتـــثـــمـــار  ــــجـ ــتـ ــ االقــــتــــصــــاد والـ
والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة 
والـــــــشـــــــبـــــــاب، الـــــمـــــوقـــــعـــــة بـــــــتـــــــاريـــــــــــخ 

."1998/5/27

قــال نائب رئيس التشغيل والدعم 
ــــارس لــلــنــفــط والــــغــــاز: إن  ــــة بـ كـ ي �ش

�ن
مكعب  إيران أنتجت 241 مليار مرت
ي  مــن الــغــاز مــن حقل بـــارس الــجــنــو�ج

ك عام 2023. المشرت
ي مــؤتــمــر 

، �ن ي
ــلـــمـــان خـــــــــــزا�ئ وأكـــــــد سـ

ي بمناسبة تشغيل المرحلة 
صــحــ�ن

، أن  ي 14 من مصفاة بــارس الجنو�ج
الطاقة هي أساس اقتصاد كل دولة.

ــــة  ــاقـ ــ ــــطـ ي إىل أن الـ
وأشـــــــــــــــار خـــــــــــــــــزا�ئ

األحـــفـــوريـــة هي الــمــصــدر األســــاسي 
ي الــعــالــم، وقـــــال: بالطبع 

لــلــطــاقــة �ن
 وســيــتــغــري هــذا 

ً
لـــن يــكــون هــــذا ثــابــتــا

ي الــمــســتــقــبــل. كــمــا أشـــار 
ــاه �ن االتــــجــ

ــــن الـــطـــاقـــة  ــائــــة مــ ــمــ ــالــ إىل أن 70 بــ
ي الخليج 

ي العالم تقع �ن
األحفورية �ن

، قائًا: لكن استغالل هذه  الفارسي
الـــطـــاقـــة يــبــلــغ حــــــواىلي 30 بــالــمــائــة، 
وبالتاىلي فان القوى العظ� تبحث 
ي هـــذه 

 عــــن االضــــطــــرابــــات �ن
ً
ــا ــ ــــمـ دائـ

المنطقة.
ي  ي إن حقل بارس الجنو�ج

وأكد خزا�ئ
ي الــعــالــم، ومــع 

هــو أكـــرج حــقــل غـــاز �ن
انتهاء الحرب المفروضة بدأ تطوير 
ي إيــــران. وأوضــــح أنها 

هـــذا الــحــقــل �ن
تنتج 13 مــصــفــاة غـــاز و37 منصة 

اســـتـــغـــالل و6 آالف كـــيـــلـــومـــرت مــن 
 اىل 

ً
ــاز، الفــــتــــا ــ ـــغـ خــــطــــوط أنـــابـــيـــب الــ

ي مجال 
أنــنــا مــتــقــدمــون عــى قــطــر �ن

استخراج الغاز.
ي إىل أنه يتم إنتاج 700 

وأشــار خــزا�ئ
 
ً
ألف برميل من مكثفات الغاز يوميا

ك ويـــتـــم  مـــــن هــــــذا الـــحـــقـــل الــــمــــشــــرت
إرســـــال 450 ألــــف بــرمــيــل مـــن هــذه 
الــكــمــيــة إىل مــصــفــاة "ســــتــــاره خليج 
ين الذي تحتاجه  ن فارس" إلنتاج البرن
البالد. وأوضح أن الطاقة اإلنتاجية 
ي تبلغ  ي مصفاة بارس الجنو�ج

للغاز �ن
مكعب. ن مرت 705 ماليني

اير  ي فرج
إزداد إنــتــاج إيـــران النفىي �ن

2023 بــــمــــقــــدار 17 ألــــــف بــرمــيــل 
مقارنة بالشهر السابق، وبلغ بذلك 
ن و571 ألـــف  هـــــذا الــــرقــــم مـــلـــيـــونـــني

. برميل يومياً
ي تقريرها 

وأعلنت منظمة أوبــك، �ن
، أن سعر سلة نفط  الشهري األخــري
ايـــــر 2023  ي فـــــرج

ــــذه الــمــنــظــمــة �ن هــ
 مـــقـــارنـــة 

ً
ــــع بــــمــــقــــدار 26 ســـنـــتـــا ــفـ ــ ارتـ

 
ً
بــالــشــهــر الـــســـابـــق وبـــلـــغ 81 دوالرا

ميل.  للرج
ً
و88 سنتا

وبحسب هذا التقرير، بلغ متوسط 
ي الــثــقــيــل 81 

ســـعـــر الـــنـــفـــط اإليـــــــــــرا�ن

ي شباط/ 
ميل �ن  للرج

ً
 و88 سنتا

ً
دوالرا

، وهــو ما زاد بمقدار  ي
ايــر الــمــا�ن فــرج

 مــقــارنــة بــالــشــهــر الــســابــق، 
ً
32 ســنــتــا

ــــر الـــنـــفـــط  ــــعـ ــتـــــوســـــط سـ ــ ــــغ مـ ــلـ ــ ــا بـ ــ ــمـ ــ كـ
ي شهرين من العام 

ي الثقيل �ن
اإليـــرا�ن

.  و72 سنتاً
ً
الحاىلي 81 دوالرا

وكــذلــك ارتــفــع إنــتــاج إيــران النفىي 
ايـــــــر 2023 بـــــمـــــقـــــدار 17  ي فـــــــرج

�ن
 مــقــارنــة بالشهر 

ً
ألـــف بــرمــيــل يــومــيــا

ن  ــيــــونــــني ــلــ الـــــســـــابـــــق، وبـــــلـــــغ رقـــــمـــــه مــ
، وكــانــت 

ً
و571 ألـــف بــرمــيــل يــومــيــا

 ، ي
ي يناير الما�ن

ايران قد أنتجت، �ن
ن و554 ألـــــف بـــرمـــيـــل مــن  مـــلـــيـــونـــني

. النفط يومياً
 لــهــذا الــتــقــريــر، ارتــفــع إجــمــاىلي 

ً
ووفــقــا

ايـــر  ي فـــرج
إنــــتــــاج أوبــــــك مــــن الـــنـــفـــط �ن

بـــمـــقـــدار 117 ألــــف بــرمــيــل مــقــارنــة 
ــلـــــغ 28924  ــ بـــالـــشـــهـــر الــــســــابــــق وبـ

. برميًا يومياً
ي 

وســجــلــت أنــغــوال أكـــرج انــخــفــاض �ن
ايــــر وانــخــفــض  ي فــــرج

إنـــتـــاج الــنــفــط �ن
إنـــتـــاج هـــذا الــبــلــد الـــيـــومي مـــن النفط 
بمقدار 52 ألف برميل، وكانت أكرج 
يا،  ي اإلنــتــاج مرتبطة بنيجري

زيــــادة �ن
بحيث زاد إنتاج النفط اليومي لهذا 

البلد بمقدار 72 ألف برميل.

كم مرصف لبنان وحجز أمالكه اإلّدعاء يطالب بتوقيف حا

 خالل فربايرإنتاج 241 مليار مرتمكعب من الغاز من حقل بارس الجنوبي
ً
إنتاج النفط اإليراني يزداد 17 ألف برميل يوميا

ير المال السعودي يتحدث عن  وز
فرص كبرية لإلستثمار في إيران

وسط تدهور تاريخي للرية

وطهران تبدأ مراجعة الرحالت الجوية مع الرياض

 في مشهد فوضوي 
يعرب عن مدى 

اإلنهيار المالي 
واإلقتصادي 

الذي وصل إليه 
لبنان، تدهورت 
العملة الوطنية 
إلى مستوى غري 

مسبوق ليتجاوز 
سعر رصف الدوالر 100 

ألف لرية في السوق 
السوداء
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