
الت�ضخم  م�ؤ�رش  انخفا�ض  الأرب��ع��اء  التخطيط  وزارة  اعلنت 
ان  بعد   )%  0.3( بن�ضبة   املا�ضي   الول  �ضهر ت�رشين  خالل 
كان )%0.2( يف �ضهر ايل�ل 2016. يف حني ارتفع الت�ضخم 
مع  باملقارنة   )0.2%( املذك�ر مبعدل  ال�ضهر  ال�ضن�ي خالل 

�ضهر ت�رشين الول 2015 .
عبدالزهرة  التخطيط  ل����زارة  الر�ضمي  املتحدث  واو���ض��ح 
ان  ل��ل���زارة  الع��الم��ي  املكتب  ا���ض��دره  بيان  يف  الهنداوي 
ال�ضهر  عن   )0.6%( مبعدل  انخف�ض  الأ�ضا�ض  الت�ضخم  م�ؤ�رش 
ال�ضابق واأرتفع مبعدل )%0.8( عن �ضهر ت�رشين الول 2015 
 )CPI( باملقابل �ضجل الرقم القيا�ضي العام ل�ضعار امل�ضتهلك
ل�ضهر ت�رشين الول 2016 يف العراق )%104.3( بانخفا�ض 
)%0.3( عن �ضهر ايل�ل 2016 ، ويرجع �ضبب هذا النخفا�ض 
اىل انخفا�ض الرقام القيا�ضية لق�ضم املالب�ض والحذية بن�ضبة 
التجهيزات  ق�ضم   ،  )1.2%( بن�ضبة  ال�ضكن  ق�ضم   ،  )0.2%(
واملعدات املنزلية وال�ضيانة وق�ضم الت�ضال بن�ضبة )0.1%( 
، ق�ضم الرتفيه والثقافة بن�ضبة )%0.8( ، ق�ضم املطاعم بن�ضبة 

)%1.0( ، ق�ضم ال�ضلع واخلدمات املتن�عة بن�ضبة )0.9%( .
ت�رشين  �ضهر  خالل  ال�ضهري  التغري  ان  اىل  الهنداوي   وا�ضار   
ارتفاع   اىل  يع�د   ،2016 ايل�ل  ب�ضهر  مقارنة   2016 الول 
ا�ضعار ق�ضم امل�اد الغذائية وامل�رشوبات غري الكح�لية بن�ضبة  
التغري  معدل  يف   )-51.3%( مب��ق��دار  لي�ضاهم   )0.5%(
اللح�م  جمم�عة  ارتفاع  نتيجة  التغيريات  وتاأتي  ال�ضهري 
اأ�ضعار  ارتفاع  ب�ضبب  ال�ضابق  ال�ضهر  عن   )0.1%( بن�ضبة 
%0.1( . وارتفاع  جمم�عة  دجاج جممد /م�ضت�رد بن�ضبة ) 
ارتفاع  ب�ضبب  ال�ضابق  ال�ضهر  )%4.1( عن  بن�ضبة  اخل�رشوات 
بن�ضبة  الباميا  ا�ضعار   ،  )16.1%( بن�ضبة  الطماطة  ا�ضعار 
الكح�لية  امل�رشوبات غري  ارتفاع جمم�عة  .وكذلك   )3.8%(

بن�ضبة )%0.1( عن ال�ضهر ال�ضابق”.
بن�ضبة  ال���ض��م��اك  جم��م���ع��ة  ا���ض��ع��ار   انخف�ضت  ح��ني  يف   

�ضمك  اأ�ضعار  انخفا�ض  ب�ضبب  ال�ضابق  ال�ضهر  عن   )0.8%(
 ( بن�ضبة  حملي   / �ضمتي  ك��ارب  ط��ازج 

.وان��خ��ف��ا���ض   )1.0%

ال�ضهر  عن   )0.2%( بن�ضبة  والبي�ض  واجلنب  اللنب  جمم�عة 
بن�ضبة  م�ضت�رد  دجاج  بي�ض  اأ�ضعار  انخفا�ض  ب�ضبب  ال�ضابق 
عن   )2.9%( بن�ضبة  الف�اكه  جمم�عة  .وانخفا�ض   )0.5%  (
ال�ضهر ال�ضابق ب�ضبب انخفا�ض ا�ضعار ن�مي حام�ض / م�ضت�رد 
بن�ضبة )%21.9( ، ا�ضعار الربتقال امل�ضت�رد بن�ضبة )8.7%( 
.. بينما حافظ ق�ضم التبغ على امل�ضت�ى نف�ضه يف  معدل التغري 

ال�ضهري .
 )0.2%( مقداره  انخفا�ضًا  والحذية  املالب�ض  ق�ضم  و�ضجل 
ويرجع  ال�ضهري  التغري  معدل  يف   )4.3%( بن�ضبة  لي�ضاهم 
�ضبب هذا النخفا�ض اىل انخفا�ض الرقام القيا�ضية ملجم�عة 
الخر  ه�  ال�ضكن   ق�ضم  و�ضجل   .  )0.3%( بن�ضبة  املالب�ض 
 )122.4%( مبقدار  لي�ضاهم   )1.2%( مقداره  انخفا�ضًا 
القيا�ضية  الرق��ام  انخفا�ض  ب�ضبب  ال�ضهري  التغري  معدل  يف 
 ،)15.1%( بن�ضبة  والكهرباء  امل��ي��اه  ام���دادات  ملجم�عة 

وجمم�عة �ضيانة وخدمات امل�ضكن بن�ضبة )0.2%( .
من جانبه �ضجل ق�ضم التجهيزات واملعدات املنزلية وال�ضيانة 
يف   )2.2%( مبقدار  لي�ضاهم   )0.1%( مقداره  انخفا�ضًا 
الثاث  جمم�عة  انخفا�ض  ب�ضبب  وذلك  ال�ضهري  التغري  معدل 
 .  )0.1%( بن�ضبة  املنزلية  الجهزة  وجمم�عة  والتجهيزات 
مبقدار  لي�ضاهم   )0.2%( قدره  ارتفاعا  ال�ضحة  ق�ضم  و�ضجل 

)%-2.9(يف معدل التغري ال�ضهري .
التغري  معدل  يف  نف�ضه  امل�ضت�ى  على  النقل  ق�ضم  حافظ  كما   
 )0.1%( مقداره  انخفا�ضًا  الت�ضال  ق�ضم  و�ضجل  ال�ضهر. 
و�ضجلت  ال�ضهري.  التغري  معدل  يف   )1.1%( مبقدار  لي�ضاهم 
 )0.8%( مقداره  انخفا�ضًا  والثقافة  الرتفيه  ق�ضم  ا�ضعار  
لي�ضاهم مبقدار )%4.7( يف معدل التغري ال�ضهري .. يف حني 
مبقدار  لي�ضاهم   )0.1%( مقداره  ارتفاعًا  التعليم  ق�ضم  �ضجل 

)%-0.4( يف  معدل التغري ال�ضهري .وانخف�ضت ا�ضعار  ق�ضم 
مبقدار  لي�ضاهم   )1.0%( بن�ضبة  املطاعم 

)%5.8( يف معدل التغري 
ي  ل�ضهر ا

مقداره  انخفا�ضًا  املتن�عة  واخلدمات  ال�ضلع  ق�ضم  .و�ضجل 
)%0.9( لي�ضاهم مبقدار )%14.1( يف معدل التغري ال�ضهري .
م�ؤ�رشات  يف  ال�ضن�ي  التغري  ان   اىل  النظر  الهنداوي  ولفت 
الت�ضخم ل�ضهر ت�رشين الول املا�ضي يع�د اىل انخفا�ض ا�ضعار 
 )2.8%( بن�ضبة   الكح�لية  غري  وامل�رشوبات  الأغذية  ق�ضم 
لي�ضاهم مبقدار )%-5.525( يف معدل التغري ال�ضن�ي نتيجة 
انخفا�ض جمم�عة اخلبز واحلب�ب بن�ضبة )%0.3( .جمم�عة 
اللح�م بن�ضبة )%4.2( . جمم�عة ال�ضماك بن�ضبة  )8.3%(  
. وجمم�عة اللنب واجلنب والبي�ض بن�ضبة )%1.4(.وجمم�عة 
%0.6( . وجمم�عة الف�اكه بن�ضبة  الزي�ت والده�ن بن�ضبة ) 
)%6.2( . وجمم�عة اخل�رشوات بن�ضبة )%4.2( .وجمم�عة 
ال�ضكر واملنتجات ال�ضكرية بن�ضبة )%1.8( . وارتفاع جمم�عة 
منتجات الغذية الخرى  بن�ضبة ) %1.9( . وارتفاع جمم�عة 
ق�ضم  .و�ضجل   )0.4%  ( بن�ضبة  الكح�لية   غري  امل�رشوبات 
 )35.0%( مبقدار  لي�ضاهم   )8.3%( مقداره  ارتفاعًا  التبغ 
والأحذية  املالب�ض  ق�ضم  و�ضجل   . ال�ضن�ي  التغري  معدل  يف 
يف   )31.8-%( مبقدار  لي�ضاهم   )0.8%( مقداره  انخفا�ضًا 
معدل التغري ال�ضن�ي ب�ضبب انخفا�ض ا�ضعار جمم�عة املالب�ض 
بن�ضبة )%1.1( .و�ضجل ق�ضم ال�ضكن ارتفاعا مقداره )2.7%( 
ب�ضبب  ال�ضن�ي  التغري  معدل  يف   )465.6%( مبقدار  لي�ضاهم 
وجمم�عة   )4.7%( بن�ضبة  اليجار  جمم�عة  اأ�ضعار  ارتفاع 
�ضيانة وخدمات امل�ضكن بن�ضبة )%2.3( . وانخف�ضت ا�ضعار 
ق�ضم التجهيزات واملعدات املنزلية وال�ضيانة بن�ضبة  )0.7%( 
وذلك  ال�ضن�ي  التغري  معدل  يف   )28.0-%( مبقدار  لي�ضاهم 

املنزلية  الجهزة  جمم�عة  انخفا�ض  ب�ضبب 
بن�ضبة ) 2.1%(.
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اأظه��رت بيان��ات �ض��ادرة ع��ن معه��د 
الب��رتول الأمريك��ي، الثالث��اء، تراجع 
خمزونات اخلام يف ال�ليات املتحدة 
بنح��� 2.2 ملي���ن برمي��ل الأ�ضب���ع 

املا�ضي.
وتراجعت خمزون��ات النفط الأمريكية 
بنح� 717 األف برميل خالل الأ�ضب�ع 
ال�ضاب��ق، مقاب��ل 1.27 ملي�ن برميل، 
وفق��ا لبيان��ات معهد خمزن��ات النفط 

الأمريكي.
الأمريك��ي  ناميك���ض  خ��ام  وتراج��ع 
 50.93 �ضع��ر  عن��د   1.7% بن�ضب��ة 
دولرا للربميل عن��د الإغالق، وتراجع 
برن��ت القيا�ضي بن�ضب��ة %1.8 ليغلق 

عند 53.93 دولرا للربميل.

�ضهدت اأ�ضعار النفط،  الأربعاء، هب�طا 
بج��دوى  ال�ضك���ك  ا�ضتم��رار  نتيج��ة 
خف���ض الإنت��اج ال��ذي تق���ده منظمة 
الدول املنتجة للنف��ط "اأوبك" ورو�ضيا 
لتعزي��ز الأ�ض���اق الت��ي تع��اين تخم��ة 

املعرو�ض منذ اأكرث من عامني.
الآجل��ة  التعاق��دات  اأ�ضع��ار   وهبط��ت 
خلام برن��ت الدويل 24 �ضنتا اأو 0.45 
يف املئ��ة اإىل 53.69 دولا للربمي��ل 
باملقارنة مع اآخر اإغالق لها . يف حني 
هبطت اأ�ضعار التعاق��دات الآجلة خلام 
غ��رب تك�ضا�ض ال��ضي��ط الأمريكي 19 
�ضنت��ا اأو 0.37 يف املئ��ة اإىل 50.74 

دولرا للربميل.

اإن  الإمارات��ي،  الطاق��ة  وزي��ر  ق��ال 
النف��ط مل  الإم��ارات يف  "ا�ضتثم��ارات 
تت�ق��ف مع تراجع الأ�ضعار، ولن نعدل 
تعاقداتن��ا ط�يلة الأمد لبيع النفط بعد 
تخفي���ض الإنت��اج". واأ�ض��اف �ضهي��ل 
املزروع��ي، خالل املقابل��ة، اأن اأ�ض�اق 
النف��ط لن ت�ضهد زيادة كبرية يف النفط 
ال�ضخري م��رة اأخرى، ولذل��ك �ضيك�ن 
ارتف��اع اأ�ضع��ار النف��ط م�ضتقب��ال على 
اأ�ضا���ض منطق��ي. واأ�ض��اف املزروعي، 
خالل املقابل��ة، اإن بالده �ضت�ضارك يف 
اجتم��اع منتجي النف��ط املقرر يف 10 

دي�ضمرب اجلاري.

إنخفاض مؤشر التضخم خالل شهر تشرين األول الماضي بنسبة )0.3 %(

تمويل دولي إلعمار  جسور إستراتيجية في العراق ونصائح بالتعاون مع كردستان
ق�ضاء  قائمقام  الع��ضج،  اإبراهيم  وق��ال 
“البنك الدويل قدم م�ضاعدات  اإن  الرمادي، 
 3 وتاأهيل  اإع��م��ار  اإع���ادة  بتم�يل  مالية 
وحي�ية،  ا�ضرتاتيجية  ك�نكريتية  ج�ض�ر 

على نهر الفرات يف مركز الق�ضاء”.
ج�رشا  هي:  “اجل�ض�ر  اأن  الع��ضج،  واأ�ضاف 
القائم وعمر بن عبد العزيز اللذان يربطان 
واملناطق  الأنبار  بجامعة  الرمادي  مركز 
الثالث ه�  واجل�رش  املحافظة،  الغربية من 
الرمادي  يربط مركز  الذي  الب�فراج،  ج�رش 
الدويل  والطريق  الرمادي  جزيرة  مبناطق 

ال�رشيع )�ضمايل الق�ضاء(”.
وزارة  وكيل  مع  التفاق  “مت  اأنه  واأو�ضح 
العامة،  والأ���ض��غ��ال  والإ���ض��ك��ان  الإع��م��ار 
لإحالة م�ضاريع اإعادة بناء اجل�ض�ر الثالثة 
ال�رشكات املتخ�ض�ضة، بهدف مبا�رشة  اإىل 
احلايل”،  ال�ضهر  منت�ضف  قبل  اأعمالها 

بح�ضب ما نقلت عنه النا�ض�ل.
البنك  قدمها  التي  املالية  القيمة  وح���ل 
اإن  الع��ضج  ق��ال  امل�����رشوع،  لهذا  ال��دويل 
لتلك  الدويل  البنك  خ�ض�ضه  الذي  “املبلغ 
حملية،  كحك�مة  به  لنا  عالقة  ل  اجل�ض�ر 
بهذا  لها  عالقة  ل  الرمادي  وقائممقامية 

ال�ضاأن، لك�ننا جهة م�ضتفيدة فقط”.
للطرقات واجل�ض�ر  التحتية  البنى  اأن  يذكر 
الأ���رشار  من  لكثري  تعر�ضت  الأن��ب��ار  يف 
�ضهدتها  التي  الع�ضكرية  العمليات  ج��راء 
“داع�ض”  تنظيم  عنا�رش  �ضد  املحافظة، 
جهة  من  امل�ضلحة  والعمليات  جهة،  من 
اىل  التنظيم  دخ���ل  رافقت  التي  اأخ���رى، 
املحافظة مطلع عام 2014، وحتى حترير 

معظم مدن الأنبار العام احلايل.
وقال �ضندوق النقد على م�قعه اللكرتوين 
الأوىل  املراجعة  ا�ضتكمل  اإنه  الثالثاء  ي�م 
لتنفيذ اتفاق ال�ضتعداد الئتماين املربم مع 
ت�ضليمه  وقرر  �ضن�ات  ثالث  ملدة  احلك�مة 

617.8 ملي�ن دولر.
ال��ذي  ال��ربن��ام��ج  ي�ضتمل  اخ��ر  جانب  م��ن 
اإجراءات  النقد الدويل على  يدعمه �ضندوق 

القطاع  ا�ضتقرار  وتعزيز  الفقراء  حلماية 
املايل وكبح الف�ضاد يف العراق.

وقد يتيح التفاق الذي �ضّدق عليه �ضندوق 
ح�ض�ل  املا�ضي  الأ�ضب�ع  ال��دويل  النقد 
اإ�ضافية  دول��ي��ة  م�ضاعدات  على  ال��ع��راق 
ال�ضن�ات  بقيمة 15 مليار دولر على مدار 
الثالث املقبلة لدعم القت�ضاد الذي ت�رشر 

من جراء هب�ط اأ�ضعار النفط منذ منت�ضف 
العام  ن��ائ��ب امل��دي��ر  ع��ام 2014.وق�����ال 
�ضندوق  يف  التنفيذي  املجل�ض  ورئي�ض 
النقد الدويل ميت�ض�هريو ف�رو�ضاوا اإن من 
�ضاأن تنفيذ اتفاق اقت�ضام امل�ازنة �ضيجعل 
اإقليم  وحك�مة  العراقية  احلك�مة  و�ضع 
ل�"م�اجهة"  اأف�ضل  و�ضع  يف  ك�رد�ضتان 

ال�ضدمات التي ت�اجه القت�ضاد العراقي.
اإيرادات م�ازنة العراق لعام 2017  وتقدر 
يعادل  )م��ا  دينار  تريلي�ن   79.1 بنح� 
67.5 مليار دولر( يف حني بلغت النفقات 
)نح�  دي��ن��ار  تريلي�ن   100.6 م��ن  اأك��رث 
 21.6 بلغ  بعجز  دولر(  مليار   86.1

تريلي�ن دينار )نح� 18.5 مليار دولر(.

ك�سف م�س�ؤول حملي يف 
حمافظة الأنبار، غربي 
العراق، ي�م الثالثاء، 

اأن البنك الدويل ي�ساهم 
بتم�يل اإعادة اإعمار 3 

ج�س�ر ا�سرتاتيجية مدمرة 
يف ق�ساء الرمادي، مركز 

املحافظة.

بغداد – خاص

بغداد - خاص

بغداد ــ متابعة

المــواد

المــواد

الغذائية

االنشائية

رز كيلو غرام  

حمص كيلو غرام

فاصولياء يابسة كيلو غرام

لوبياء كيلو غرام

عدس كيلو غرام

سكر كيلو غرام

معجون طماطه 830غرام

شاي ليبتون 450 غرام

شاي حصه كيلو غرام

زيت مستوردلتر واحد

طبقه بيض مستورد

حديد تسليح مستورد 
لكافة القياسات

حديد تسليح مستورد 
قياس 12  ملم

حديد تسليح مستورد 
قياس 16  ملم تركي

حديد تسليح مستورد 
قياس 16  ملم اوكراني

حديد زاوية مستورد 
قياس دون 50 ملم

حديد زاوية عراقي  
قياس كافة القياسات

حديد راسطه كافة 
القياسات مستورد

حديد ساقية عراقي

سيت حمام ابيض 
موديل انتيك /تركي

سيت حمام ملون 
موديل انتيك /تركي

سيت حمام مشجر 
موديل انتيك /تركي

ابواب جاهزه داخليه

ابواب جاهزه خارجية 
مختلفة المناشئ

طخم حمام اردني /
موديل سان ريمو

طخم حمام اردني / 
ابيض وملون  ايكو

طخم حمام تركي 
)نارين ( بدون بانيو

طخم خالطات كامل  
موديل لونا

خالطات مغسله 
جسري لبناني

خالط سنك لبناني

خالط بانيو عمودي 
لبناني 

سيراميك ارضيات 
زنوبيا

طن

طن

طن

طن

طن

طن

طن

طن

سيت

سيت

سيت

عدد

عدد

طخم

طخم

طخم

طخم

طخم

طخم

طخم 

م 2

1250
1350
1250
3500
2750
1500
2500
3250
4000
2500
5500

470000

450000

440000

470000

510000

250000

500000

500000

157000

160000

170000

70000

150000

25000

210000

250000

50000

15000

11500

20000

4300

حركة 
الطائرات

FZ211 IA966QR458IF762 Z4100 RJ810IA244IA124 ABY368 TK1202IA124IRA3427 IA152 IA948IA102IA918
دبي القاهرةالبحرين-نجفسليمانية باكودبيعمان الشارقه طهراندوحهاسطنبول اربيل سلميانيةدبيستوكهولماربيل

الرحلة 

المدينة

09:50 15:0015:30 15:00 12:3010:0017:00 16:30 10:3016:1015:45 10:00 11:1511:0010:0015:00 وقت المغادرة

09:15 12:0015:1013:00 14:00 11:0009:0009:00 15:50 09:009:0013:30 09:30 11:0000:1012:00 وقت القدوم


