
اأو�شت اللجنة الوزارية امل�شرتكة لأوبك ومنتجي النفط 
اإنتاج  خف�ض  اتفاق  بتمديد  باملنظمة،  الأع�شاء  غري 

النفط العاملي �شتة اأ�شهر.
املناف�شني  النفط  منتجي  مع  اأوبك  اجتمعت  حني  ويف 
اأحرزوه  الذي  التقدم  الأحد، ملراجعة  اأم�ض  الكويت،  يف 

يف اتفاق خف�ض الإمدادات.
اأبلغ وزير النفط العراقي جبار علي اللعيبي، ال�شحفيني 
باأن هناك بع�ض العوامل امل�شجعة التي تنبئ باأن �شوق 
جللب  خطوات  اأي  �شيدعم  العراق  واأن  تتح�شن  النفط 
ال�شتقرار اإىل ال�شعر اإذا اتفق عليها جميع اأع�شاء اأوبك.

وقال اللعيبي، اإن "اأي قرار ي�شدر بالإجماع عن اأع�شاء 
اأوبك... �شيكون العراق جزءا من القرار ولن يحيد عنه".

 4.312 يبلغ  ال��ع��راق��ي  النفط  "اإنتاج  اأن  واأو���ش��ح 
اأن  م�شيفا  اآذار"،  مار�ض  يف  يوميا  برميل  ماليني 
األف   187 مبقدار  اخلام  من  �شادراته  خف�ض  "العراق 
الآن  حتى  يوميا  برميل 

يف  يوميا  برميل  اآلف   210 اإىل  باخلف�ض  و�شت�شل 
غ�شون اأيام قليلة".

منتجا  و11  للبرتول  امل�شدرة  البلدان  منظمة  وكانت 
دي�شمرب  يف  اتفقوا  قد  رو�شيا  بينهم  للنفط  اآخر  كبريا 
 1.8 اإنتاجهم الإجمايل نحو  كانون الأول على خف�ض 

مليون برميل يوميا يف الن�شف الأول من ال�شنة.
التقدم  عن  ر�شاها  "اأبدت  اللجنة  اإن  البيان  وق��ال 
الإن��ت��اج  بتعديالت  الكامل  الل��ت��زام  �شوب  املحقق 
الدول امل�شاركة على امل�شي قدما  الطوعية وحثت كل 

نحو اللتزام الكامل".
دعم  اإىل  الهادف  الأول،  كانون  دي�شمرب  اتفاق  ورفع 
دولرا   50 من  اأك��ر  اإىل  اخل��ام  اأ�شعار  النفط،  �شوق 
النفط  منتجي  �شجعت  ال�شعر  زي���ادة  لكن  للربميل. 
التفاق على  امل�شاركني يف  الأمريكيني غري  ال�شخري 

زيادة الإنتاج.
تدين  مثل  معينة  عوامل  اأن  تدرك  اإنها  اللجنة  وقالت 
الطلب املو�شمي و�شيانة امل�شايف وارتفاع املعرو�ض 
النفط  خمزونات  زيادة  اإىل  اأف�شت  قد  اأوبك  خارج  من 
الالعبني  قيام  اإىل  اأي�شا  املنظمة  واأ���ش��ارت  اخل��ام. 

املاليني بت�شييل مراكز.
انتهاء  "لكن  وق��ال��ت 

زيادة  يف  امللحوظ  والتباطوؤ  امل�شايف  �شيانة  مو�شم 
املخزونات الأمريكية ف�شال عن تراجع التخزين العائم 
ال�شتقرار  لتحقيق  املبذولة  الإيجابية  اجلهود  �شيدعم 

يف ال�شوق."
اإن اللتزام  األك�شندر نوفاك  وقال وزير الطاقة الرو�شي 
فرباير  يف  باملئة   94 بلغ  املعرو�ض  خف�ض  باتفاق 

�شباط بني منتجي اأوبك واملنتجني غري الأع�شاء معا.
 300 اإنتاجها  اإن رو�شيا ملتزمة بخف�ض  وقال نوفاك 
اأنه قد  ني�شان م�شيفا  ابريل  األف برميل يوميا بنهاية 

جترى اليوم مناق�شة متديد التفاق.
وقال نوفاك "من الوا�شح اإن هذا يقع يف دائرة الأ�شئلة 

التي تراودنا يف اجتماع اليوم."
واأ�شاف اأنه يتوقع تراجع خمزونات النفط العاملية يف 

الربع الثاين من العام احلايل.
وقال "اأعتقد اأن العوامل الفعالة اإيجابية هنا" م�شيفا 
اأن املخزونات يف الوليات املتحدة والدول ال�شناعية 

الأخرى زادت مبعدلت اأقل من ذي قبل.
�شوق  اإن  امل��رزوق  ع�شام  الكويتي  النفط  وزير  وقال 
النفط قد ت�شتعيد توازنها بحلول الربع الثالث من العام 
املنتجون على نحو كامل مب�شتويات  التزم  اإذا  احلايل 

الإنتاج امل�شتهدفة.
التزاما  ن��رى  اأن  نحتاج  املزيد.  عمل  "ينبغي  وق��ال 
وا�شع النطاق. اأكدنا لأنف�شنا وللعامل اأننا 
اللتزام  اإىل  �شن�شل 

الكامل." اإىل ذلك اأعلنت وزارة النفط، معدل ال�شادرات 
املا�شي  �شباط  ل�شهر  املتحققة  والي���رادات  النفطية 
من  ال�شادرة  الر�شمية  النهائية  الح�شائية  بح�شب 

�رشكة ت�شويق النفط العراقية )�شومو(.
وقال املتحدث الر�شمي با�شم الوزارة عا�شم جهاد انه 
بح�شب الح�شائية النهائية ال�شادرة عن �رشكة ت�شويق 
النفط  العراقية )�شومو(  فان جمموع الكميات امل�شدرة 
ل�شهر �شباط  املا�شي بلغت  )91( مليون و) 600 ( الف 
برميل )واحداً وت�شعني مليونا و�شت مائة الف برميل( 
مليارات   )  4  ( بلغ  املتحققة  الي��رادات  وان جمموع   ،
مائة   وخم�ض  مليارات  )اربعة   دولر  مليون  و)500( 

مليون  دولر( .
املوانئ  من  امل�شدرة  اخلام  النفط  كميات  ان  واو�شح 
 )800( مليون   )90( بلغت  الب�رشة  يف  اجلنوبية 
و)460(  مليارات   )4( بلغت  بايرادات   ، برميل  الف 
من  امل�شدرة  الكميات  بلغت  حني  يف   ، دولر  مليون 
800( الف برميل ،  نفط كركوك عرب جيهان الرتكي ) 

واليرادات املتحققة )40( مليون دولر.
وا�شار جهاد اىل ان معدل �شعر الربميل بلغ )49،127( 
الكميات امل�شدرة مت حتميلها  ان  دولراً. وتابع جهاد 
من قبل ) 40 ( �رشكة عاملية من خمتلف اجلن�شيات من 
موانئ الب�رشة وخور العمية والعوامات الحادية على 
اخلليج ومن ميناء جيهان الرتكي على البحر املتو�شط ، 
يذكر ان الوزارة ومن خالل اميانها باطالع ال�شعب على 
عمليات الت�شدير واليرادات املتحققة منه اتخذت هذا 

الجراء ال�شهري.
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اقتصاديات العراق اللعيبي أعلن تخفيض العراق 23 ألف برميل في األيام المقبلة
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التجارة: تسويق حنطة الموسم الحالي 
من دون أي تغييرات 

إعمار بغداد تناقش المشاريع المتوقفة

اأك��دت ال�رشكة العام��ة ل�شناعات الن�شيج واجللود، اإح��دى �رشكات وزارة 
ال�شناعة واملعادن جاهزية خطوطها الإنتاجية اخلا�شة باإنتاج خمتلف 
املنتج��ات الطبية لتلبية احتياج��ات وزارة ال�شح��ة واجلهات احلكومية 

الأخرى وال�شوق املحلية من هذه املنتجات. 
وق��ال مدير املرك��ز الإعالم��ي يف وزارة ال�شناعة واملع��ادن عبدالواحد 
علوان ال�شمري يف بيان، ان "ال�رشكة على اأمت ال�شتعداد لإنتاج املنتجات 
الطبية املتنوعة التي حتتاجها وزارة ال�شحة بطاقات عالية وموا�شفات 
قيا�شي��ة تنفيذا لق��رار اللجن��ة القت�شادية يف جمل�ض ال��وزراء الذي يلزم 
اجله��ات احلكومية ب���رشاء املنتجات الطبية املنتج��ة يف معامل ال�رشكة 

العامة ل�شناعات الن�شيج واجللود وايقاف ال�شترياد".
واأ�شاف ال�شمري، اأن "هذا القرار خطوة بالجتاه ال�شحيح لدعم ال�شناعة 
املحلي��ة واملنت��ج الوطني وان ال��وزارة �شاعي��ة حلماية ودع��م منتجات 

�رشكاتها كافة مبا ي�شمن دميومة العجلة ال�شناعية يف البالد". 

ق��ال الأم��ني الع��ام ملجل���ض ال��وزراء مه��دي الع��الق ان العراق بل��د يزخر 
باخلريات لول احلروب التي توالت عليه �شابقا واحلرب التي يخو�شها الن 
�ش��د قوى ظالمية تركت اثاراً يف البنى التحتي��ة، وفقدنا على اإثرها اعزاء 

وهي جزء من ت�شحيات حتّملها ال�شعب على مدى عهود. 
وع��رب الع��الق خالل م�شاركت��ه يف الحتفالي��ة التي نظمته��ا وزارة العمل 
وال�ش��وؤون الجتماعي��ة اخلا�شة بتوزيع ُعدة عمل م���رشوع متكني ورعاية 
الرام��ل النازح��ات، بح�ش��ور ال�شف��ري الكويت��ي ورئي���ض اجلمعي��ة الطبية 
العراقي��ة املوحدة لالإغاثة وجم��ع من الرامل النازح��ات امل�شتفيدات من 
امل�رشوع بح�شب بيان لمانة جمل�ض الوزراء، عن �شعادته يف ان "ي�شاركنا 
اأخ��وة مث��ل دول��ة الكويت يف جه��ود التنمية ودع��م الفئات الت��ي تعر�شت 

لالأذى خالل فرتة املواجهة مع داع�ض".

اأعلن��ت وزارة التج��ارة، ان خط��ة ت�شوي��ق احلنط��ة املو�ش��م احل��ايل جتري 
ا�شتنادا للخطة الزراعية ومن دون اي تغيري عن العوام ال�شابقة.

وذكر بيان للوزارة، ان "ال�شتعدادات متوا�شلة للمو�شم الت�شويقي ملح�شول 
احلنط��ة خ��الل الع��ام احلايل من خ��الل تهيئة مواق��ع اخل��زن وال�شايلوات 
وال�شاح��ات القريبة منها ف�شال ع��ن تهيئة مراكز الفح�ض املختربي �شمن 
املواق��ع ومب��ا ي�شاعد على ال���رشاع يف ت�شلم كميات احلنط��ة امل�شوقة من 

الفالحني واملزارعني".
واأ�ش��اف البيان ان "ت�شويق احلنط��ة املو�شم احلايل ل يختلف عن ال�شنوات 
ال�شابقة وياأتي ا�شتنادا للخطة الزاعية التي مت اعدادها بالتن�شيق مع وزارة 
الزراع��ة واجله��ات ذات العالقة وق��د مت تهيئة ال�شتع��دادات كافة لجناح 
حملة الت�شويق مبا ي�شهم يف العتماد على املنتوج الوطني ودعم الفالحني 

واملزارعني امل�شوقني ملح�شول احلنطة".

ناق���ض رئي���ض جلنة الإعم��ار والتطوي��ر يف جمل�ض حمافظة بغ��داد غالب 
الزاملي، امل�شاريع املتوقفة التي مت التعاقد عليها.

وذك��ر مكتبه يف بي��ان ان الزاملي التقى وزير ال�شناع��ة /وكالًة/ حممد 
�شي��اع ال�ش��وداين وناق�ض مع��ه جمموعة من الأمور املهم��ة وباخل�شو�ض 
امل�شاري��ع املتوقف��ة الت��ي مت التعاقد عليه��ا من قبل حمافظ��ة بغداد مع 

�رشكة الربيع و�رشكة الكرامة و�رشكة الزوراء.
وناق���ض اجلانبان خالل اللقاء، وف��ق البيان، و�شع �رشكة )اكاي( ومل�شنا 

ا�شتجابة عالية وتفاهما واإخال�شا".

اأعل��ن م���رشف الرافدي��ن، من��ح قرو���ض اىل �رشيح��ة 
الطب��اء مبختل��ف تخ�ش�شاته��م ت�ش��ل اىل 75 مليون 

دينار. 
ان  بي��ان،  يف  للم���رشف  العالم��ي  املكت��ب  وق��ال 
"امل���رشف ق��رر من��ح القرو���ض اىل الطب��اء واطباء 
وال�شن��ان والبيطري��ني ا�شافة اىل �رشيح��ة ال�شيادلة 

ت��رتاوح م��ا ب��ني 75-25 ملي��ون دين��ار".
وب��ني امل���رشف �رشوط��ه ملن��ح ه��ذه القرو���ض وهي 
قر���ض 25 ملي��ون دين��ار ب�شم��ان الوظيف��ة والعيادة 
او ال�شيدلي��ة وكفال��ة كفيل �شام��ن واإن مل يكن موظفا 

فعليه تقدمي �شند عقاري ومن ثم اجراء معاملة رهن".، 
وقر���ض م��ن 25 ملي��ون دين��ار ولغاي��ة 40 مليون��ًا 
ب�شم��ان الوظيف��ة والعي��ادة او ال�شيدلي��ة م��ع كفيلني 
اثنني، واذا تع��ذر ذلك تقدمي �شند عقاري ومن ثم اجراء 

معاملة رهن".
وتاب��ع ان "هن��اك قر�شا من 40 ملي��ون دينار ولغاية 
75 مليونًا ب�شمان �شند عقاري تكون قيمة + 20 مبا 

ليقل عن 90 مليون دينار".
وا�ش��ار البيان اىل انه "يج��ب ان ميتلك �شاحب القر�ض 
عي��ادة او �شيدلي��ة مع اإجازة ممار�ش��ة مهنة من نقابة 
الطب��اء او ال�شيادلة ا�شاف��ة اىل هوية النقابة جمددة 
ال�شيدلي��ة  او  العي��ادة  ايج��ار  وعق��د   ،  2017 حت��ى 

، وان يق��دم ج��ردا بامل��واد املوج��ودة بالعي��ادة م��ع 
قائم��ة باحتياجات العي��ادة او ال�شيدلية مطبوعا على 

احلا�شبة".
ولف��ت النظ��ر اىل " ان م��دة القر���ض خم���ض �شن��وات 
ب�شمنه��ا �شن��ة المه��ال ) اي يدف��ع يف ال�شن��ة الوىل 
الفوائ��د ال�شهرية فق��ط ( ويتم ت�شدي��د الق�شاط ال�شهرية 

ابتداًء من ال�شنة الثانية من القر�ض".
وب��ني انه "يت��م اإلغاء حتديد املقرت���ض يف تقدمي طلبه 
للقر���ض او الت�شهيالت عن طري��ق الفروع �شمن الرقعة 
اجلغرافي��ة ول يوجد م��ا مينع من التق��دمي يف اي فرع 
كان �شمن املحافظة الواحدة ، م�شريا اىل " انه يف حال 
تاأخري �ش��داد القرو�ض يت��م ابالغ النقاب��ة لغر�ض حث 

املقرت�ض على الت�شديد قبل اتخاذ الجراءات القانونية 
لتح�شيل الديون وفق القانون".

واو�شح، ان "الطلبات ترفع من قبل فروعنا اىل الدارة 
العامة/ ق�شم الئتمان امل�رشيف/ للنظر بالطلبات مع 
ال�شابري املت�شمنة امل�شتم�شكات الثبوتية ل�شتح�شال 
املوافق��ات القانونية ملنح القر���ض". وا�شار البيان اىل 
"عدم جواز نقل ملكية امل�رشوع من املقرت�ض اىل الغري 
ال بعد ت�شديد املقرت�ض لكامل مبلغ القر�ض مع الفوائد 
، كما تتم مطالب��ة املقرت�ض من ]الطباء وال�شيادلة[، 
بتقدمي تعهد خطي ويت��م الت�شديق عليه من قبل الق�شم 
القانوين يف الدارة العامة او من قبل �شعبة احلقوق يف 

مكاتب املندوبني".

ا�شتح��دث البن��ك املرك��زي العراق��ي، �شع��اراً جدي��داً 
يحاك��ي تاأريخ��ه و�شيا�شت��ه املالي��ة معتم��دا دللت 

نقدية ر�شينة.
وقال مدير املكتب الإعالم��ي للبنك املركزي العراقي 
اأي���رش جب��ار، يف بي��ان، اإن ا�شتحداث البن��ك املركزي 
العراق��ي �شعارا جدي��دا جاء مواكب��ًا لتاأريخه العريق، 
ودوره الرائ��د يف ال�شيا�ش��ة النقدي��ة للدول��ة العراقية، 

اإىل جانب ا�شهامه يف التنمية الوطنية وفق املتغريات 
املالي��ة والقت�شادي��ة مب��ا يحق��ق ا�شتق��رارا مالي��ا 

م�شتدامًا".
واأ�ش��اف جب��ار اأن "البن��ك اأعتمد يف �شع��اره خارطة 
الع��راق، كتج�شي��د لهويت��ه الوطنية، ولتاأكي��د انتمائه 
للدولة العراقية ، وفق التعليمات ال�شادرة من حمافظ 
البنك املركزي العراقي وقد ا�شتخدم البنك دللت ذات 
عدة مغاٍز جُت�شد امل�شكوكات النقدية املعدنية العراقية 
من خالل ا�شتنباط فكرة امل�شننات منها ، وما لها من 

ذاك��رة لدى العراقي��ني ورمز وا�ش��ح لل�شيا�شة النقدية 
يف الب��الد، بينم��ا ت�ش��ري مثيلتها م��ن امل�شنن��ات اإىل 
"التنمي��ة" يف اإ�شارة وا�شحة اإىل دور البنك املركزي 
العراق��ي املتوقع  يف تن�شيط دائرة امل�شاريع التنموية 
يف عموم البالد ، ف�شال عن ما يعك�شُه ذلك من موقف 

را�شخ حيال ال�شيا�شة املالية الوا�شحة يف العراق.
وتاب��ع اأن "رمزي��ة امل�شنن��ات وتناظرهما يف حلقتي  
ال�شع��ار، توؤك��دان انهم��ا ر�شال��ة وا�شحة ل��دور البنك 
املركزي العراق��ي كع�شب رئي�شي ومهم يف القت�شاد 

الوطني". وذكر جبار اأن "الدللة اللونية التي اعتمدها 
البنك املركزي مت اأ�شتنباطها من لون اأ�شغر وحدة يف 

العملة العراقية يف التاريخ احلديث وهي الفل�ض".
 وب��ني اأن "وج��ود عب��ارة  CBI وه��ي خمت���رش ل� 
"CENTRAL BANK OF IRAQ" يف و�شط 
خارط��ة العراق هي دلل��ة على ان دور البنك املركزي 
ي�شم��ل جميع اأنحاء العراق من �شماله اإىل جنوبه ومن 
�رشق��ه اإىل غربه باعتباره الع�شب الرئي�شي لالقت�شاد 

الوطني".

مصرف الرافدين يمنح قروضًا 
لألطباء تصل إلى 75 مليون دينار

البنك المركزي العراقي يستحدث شعارًا جديدًا

الصناعة تؤكد جاهزيتها لتلبية 
المستلزمات الطبية

العالق: العراق يزخر بالخيرات 
لوال الحروب

أسعار العمالت 
األجنبية بالدينار

125223 155432139122.550 12943151651 3031330.770
دينار أردنيدينار بحرينيدرهم إماراتيريال سعوديجنيه مصريتومان إيرانيجنية استرلينييورودوالر أميركي ليرة سوريةليرة لبنانية دينار كويتي 
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