
واأ�ض��اف جه��اد : ان اتف��اق اوب��ك لتخفي���ض 
االنتاج ملدة �ض��تة ا�ضهر وقد يجدد ح�ضب طلب 
ال��دول االع�ض��اء مبنظم��ة اوبك ، م��ع  دخولنا 
يف ال�ض��هر الرابع من امل��دة الزمنية للتخفي�ض 
، الن  اإجراء التخفي�ض �ضيخدم الدول االع�ضاء 
ويدع��م ا�ض��عار النف��ط ويرفعه��ا اىل اأك��ر من 

خم�ضة وخم�ضني دوالرا
خط��ط  لديه��ا  النف��ط  وزارة  اأن   : وتاب��ع 
اإ�ض��راتيجية، لزيادة ن�ضب االنتاج النفطي اىل 
خم�ضة ماليني برميل يف نهاية العام احلايل ، 
الفت��ا النظر اىل �رضورة االعتماد على االأرقام 
الت��ي تق��وم وزارة النف��ط باعالنه��ا من خالل 
اإح�ض��ائياتها  ال�ض��هرية عل��ى موق��ع ال��وزراة 
فيم��ا يخ�ض ارق��ام االنتاج والت�ض��دير للنفط 
اخل��ام ، م�ض��را اىل اأن الع��راق ملت��زم ب�ض��قف 
االنتاج �ض��من اتفاق الدول املنتجة للنفط يف 
اوبك وبن�ض��ب التخفي�ض وب�ضمن مدة االتفاق 
البالغة �ض��تة اأ�ض��هر، ومن ثم فان اعالن ن�ض��ب 
ت�ض��ديرية تك��ون غر دقيقي��ة اذا كانت معلنة 
م��ن جه��ات غ��ر وزارة النف��ط لكون ال��وزارة 
تعمل على اح�ض��ائيات وح�ضاب ن�ضب االنتاج 
والزي��ادات والت�ض��دير تك��ون فعلي��ة، وهناك 
منظمات عاملية كمنظمة ال�ضفافية تعتمد على 
االرقام التي ت�ضعها وزارة النفط على موقعها 

االلكروين.
واأعلنت م�ض��ادر جتارية ا�ض��تندت اإىل برنامج 
حتميل �ض��هري، اأن العراق يخطط لت�ضدير نحو 
3.22 مليون برميل يوميا من النفط اخلام من 

ميناء الب�رضة يف اأيار . 
وت�ض��ر بيانات روي��رز اإىل اأن ه��ذه الكميات 

هي االأكرب منذ فرباير �ضباط
ومن املتوقع اأن ترتف��ع اإمدادات خام الب�رضة 
اخلفي��ف قليال يف مايو اأي��ار اإىل 2.38 مليون 
برمي��ل يوميا م��ن 2.34 مليون برميل خمطط 

لها يف ني�ضان 
اأما �ضادرات خام الب�رضة الثقيل فمن املنتظر 
اأن تبلغ 839 األ��ف برميل يوميا يف مايو اأيار 
ارتفاعا م��ن 833 األف برميل يوميا يف اأبريل 

ني�ضان
/ وقالت م�ض��ادر جتارية  يف وقت �ضابق : اإن 

العراق يعتزم ت�ض��دير نحو 3.5 مليون برميل 
يومي��ا من النفط من خام الب�رضة من املواينء 
اجلنوبي��ة يف يناي��ر كانون الثاين وه��و اأعلى 
م�ض��توى من��ذ يونيو حزي��ران عل��ى الرغم من 
املوافق��ة على خف�ض االإنت��اج يف اإطار اتفاق 

مع منتجني اآخرين  . 
وق��ال جت��ار اإن ثاين اأك��رب منتج بني اأع�ض��اء 
منظمة اأوبك رفع اإمدادات خام الب�رضة ل�ض��هر 
يناي��ر كانون الث��اين للعمالء يف اآ�ض��يا بعد اأن 
خف�ض��ه الأقل م�ض��توى يف ثالثة اأ�ضهر ا�ضتنادا 
اىل خمطط اأويل ل�رضكة ت�ضويق النفط العراقية 

)�ضومو(  . 
رف��ع  يف  ال�ض��عودية  اإىل  الع��راق  وان�ض��م 
االإم��دادات الآ�ض��يا بينم��ا خف���ض ال�ض��ادرات 
للوالي��ات املتح��دة واأوروبا لاللت��زام باتفاق 
اأوب��ك بتقلي�ض االإنتاج ابتداًء من يناير كانون 

الثاين
وتعه��د الع��راق بخف���ض اإنتاج��ه بواقع 210 

اآالف برميل يوميا �ضمن اتفاق خف�ض االإنتاج 
1.2 ملي��ون برمي��ل يومي��ا ال��ذي اأق��ره معظم 

اأع�ضاء اأوبك
يذكر ان  �ضادرات العراق  �ضجلت اأعلى م�ضتوى 
على االإطالق عند 4.051 مليون برميل يوميا 
يف نوفم��رب ت�رضين الثاين مع اق��راب االإنتاج 
من م�ضتويات قيا�ض��ية عند 4.8 مليون برميل 

يوميا .  
ونفى اخلب��ر النفطي حم��زة اجلواهري وجود 
عملي��ات تهريب للنفط العراق��ي كما جاء على 
ل�ض��ان بع�ض النواب وتناقلت��ه وكاالت االنباء 
حيث اكد ان النفط العراقي يف الب�رضة يخ�ضع 
ملراقبة �ضديدة من قبل ال�رضكات العاملية التي 
لديها تراخي�ض يف ا�ض��تثمار النف��ط العراقي ،  
وه��ذه الراخي���ض تغط��ي اكر م��ن 80% من 
نف��ط الب�رضة ومن غر املمكن ان ت�ض��مح هذه 
ال���رضكات بتهريب ه��ذه الكمي��ة البالغة 300 
الف برميل يوميا ، باعتبار ان ن�ضبة ال�رضكات 

م��ن الربمي��ل الواح��د ه��ي ثالث��ة دوالرات اأي 
مبعن��ى ان خ�ض��ائرها �ض��تكون مبع��دل مليون 
دوالر يومي��ا وه��ذا م��ا ال ت�ض��مح ب��ه �رضكات 
النف��ط العاملي��ة الت��ي متتل��ك و�ض��ائل الرقابة 
واال�ض��اليب احلديث��ة يف قيا���ض النف��ط، كم��ا 
اكد الناطق الر�ض��مي با�ض��م وزارة النفط ال�ضيد 
عا�ض��م جهاد ان احلق��ول النفطية يف الب�رضة 
تخ�ضع كلها لعمليات القيا�ض الدقيقة وان هذه 
الت�رضيحات غر م�ض��وؤولة وتفتق��ر اىل الدقة .  
وقالت م�ض��ادر اإنه مع ارتفاع ال�ضادرات من 
اجلن��وب قد يتعني على العراق تقلي�ض االإنتاج 

يف ال�ضمال لاللتزام باتفاق اأوبك . 
واأ�ض��افت امل�ضادر اأن �ض��ادرات يناير كانون 
الث��اين �ضت�ض��مل نح��و 2.627 ملي��ون برمي��ل 
و903  اخلفي��ف  الب���رضة  خ��ام  م��ن  يومي��ا 
اآالف برمي��ل يومي��ا من خام الب���رضة الثقيل. 
و�ض��رتفع اخلامان مبا يقرب م��ن 200 األف 

برميل يوميا عن م�ضتويات ال�ضهر ال�ضابق . 

اأكد وزير التخطيط وزير التجارة �ضلمان اجلميلي، حر�ض العراق 
عل��ى منح الكويت ميزة ن�ض��بية يف امتيازات ا�ض��تثمارية واعدة 
يف اأ�ض��واقها، نظ��راً للعالق��ات الوثيق��ة التي تربط ب��ني البلدين 

ال�ضقيقني وقربهما اجلغرايف
واأ�ض��اد اجلميل��ي بق��درات ال���رضكات الكويتية على ال�ض��عيدين 
املحل��ي والعاملي، م�ض��يفا اأن الع��راق يعول على امل�ض��تثمرين 
الكويتيني للم�ض��اهمة يف التنمية االقت�ض��ادية بالبالد، و�ضوال 

اإىل حتقيق الربنامج احلكومي بال�ضكل املطلوب
وق��ال ان الكويت تع��د اأحد اأهم االقت�ض��ادات يف املنطقة، مبينا 
اأن تعزي��ز التج��ارة ب��ني البلدين ينبغ��ي اأن يك��ون وفق حتقيق 
امل�ضالح امل�ضركة وتبادل جتاري اأكرب مبا ي�ضهم يف دفع عجلة 

التنمية يف البلدين اجلارين
واأو�ض��ح اأن العراق مقبل على عملية اإعادة اإعمار االأرا�ضي التي 
ح��ررت من ما ي�ض��مى تنظي��م الدولة االإ�ض��المية )داع�ض(، داعيا 
ال���رضكات الكويتي��ة اىل اال�ض��تثمار يف عملي��ة اإع��ادة االإعم��ار 

بو�ضفها واعدة من اجلانبني التجاري واال�ضتثماري 
وعن زيارته اىل الكويت، اأكد اجلميلي اأهمية هذه الزيارة االأخوية 
لتذلي��ل العقب��ات امام دخول ال�رضكات الكويتية لال�ض��تثمار يف 
العراق واإيجاد اأف�ض��ل احللول املمكن��ة لذلك، والعمل على زيادة 

حجم التبادل التجاري.
واأ�ض��اف اأن اجتماعه مع وزير التجارة وال�ض��ناعة وزير الدولة 
ل�ضوؤون ال�ض��باب بالوكالة خالد الرو�ض��ان ناق�ض كيفية ت�ضهيل 
تدفق ال�ض��لع وامل��واد الغذائي��ة وروؤو�ض االأم��وال لل�رضكات بني 
البلدين وزيادة زيارات رجال االعمال وامل�ضتثمرين الكويتيني.

واأف��اد ب��اأن الزي��ارة اأثم��رت و�ض��ع خط��ة متكامل��ة ملعاجل��ة 
املعوق��ات يف املرحلة املقبلة من خالل ت�ض��هيل احل�ض��ول على 
التاأ�ض��رات بني البلدي��ن واإمكانية دخول الب�ض��ائع بني احلدود 

الربية ف�ضال عن ت�ضهيل دفع ال�ضلع.
وذك��ر اأنه تلم���ض اإرادة من دولة الكويت ب�ض��اأن 

تعزي��ز العالقات االقت�ض��ادية 
ي��ة  ر لتجا ا و

الثنائي��ة وحر���ض الكوي��ت على ا�ض��تقرار االأو�ض��اع االأمنية يف 
الع��راق، ما �ض��ينعك�ض ب�ض��كل اإيجابي عل��ى تعزي��ز التنمية بني 

البلدين
وع��ن دور مين��اء مب��ارك الكبر يف عملي��ة تعزي��ز التنمية بني 
البلدي��ن ق��ال اجلميل��ي اإن اأولوية ب��الده تت�ض��من الركيز على 
املوان��ئ العراقي��ة، م�ض��يفا ان��ه يف ح��ال ع��دم ا�ض��تيعاب تل��ك 
املوانئ حلركة ال�ض��ادرات والواردات خلدمة االقت�ض��اد الوطني 
والنهو���ض ب��ه ف�ض��يكون هن��اك تع��اون م�ض��تقبال م��ع الكويت 

لال�ضتفادة من ميناء مبارك الكبر
يذكر ان وزير التجارة وال�ض��ناعة الكويتي خالد الرو�ض��ان، اكد 
يف وق��ت �ض��ابق اأهمية موق��ع ميناء مب��ارك الكب��ر يف انعا�ض 
وت�ض��هيل العمل التجاري واالقت�ضادي بني الكويت والعراق، يف 
حني اأ�ضار احتاد الغرف التجارية وال�ضناعية بفي كرد�ضتان اىل 
امكاني��ة منح ال�رضكات الكويتية الراغبة لال�ض��تثمار يف االإقليم 

امتيازات خا�ضة من ناحية التملك بن�ضبة 100 % 
وق��ال الرو�ض��ان عق��ب لقائ��ه رئي���ض احت��اد الغ��رف التجارية 
وال�ضناعية القليم كرد�ضتان دارا اخلياط ان العمل التجاري بني 
اجلانبني تاأثر خالل املدة ال�ض��ابقة من جراء الظروف ال�ضيا�ضية 

واالأمنية التي مير بها العراق
ا�ض��اف ان��ه بحث م��ع الوف��د العراقي ت�ض��هيل دخول الب�ض��ائع 
واملنتج��ات ب��ني البلدي��ن واأبرز التحدي��ات التي تعوق ت�ض��هيل 
العمل التجاري واالقت�ضادي بني الطرفني، داعيا اىل البحث عن 
بدائل اقت�ضادية وجتارية وا�ضتثمارية ت�ضاعد يف حتقيق التنمية 
وتعزيز الرافد االقت�ض��ادي للدول��ة بعيدا عن االعتماد عن موارد 

القطاعات البرولية
وتابع الرو�ضان اأن االجتماع مع الوفد العراقي يعد بداية لفتح 

العديد من املجاالت اال�ضتثمارية بني البلدين 
وبحث �ض��بل تنمي��ة عالقات 

ن  و لتع��ا ا

القائم��ة يف كل املج��االت، الفت��ا النظر اىل اأهمي��ة موقع ميناء 
مبارك الكبر يف انعا�ض وت�ض��هيل العمل التجاري واالقت�ضادي 

وزيادة اال�ضتثمارات امل�ضركة بني الكويت والعراق
من جانب��ه، اأكد اخلياط ان��ه باالمكان منح ال���رضكات الكويتية 
الراغبة باال�ض��تثمار يف اإقليم كرد�ضتان العراق امتيازات خا�ضة 
م��ن ناحي��ة التمل��ك بن�ض��بة 100 يف املئ��ة عالوة على ت�ض��هيل 
االجراءات الكمركية ، م�ضراً اىل وجود تعريفات كمركية عراقية 
جديدة مت تثبيتها يف ال�ض��نة املا�ضية �ضهلت العديد من اجلوانب 
التي تخت�ض بدخول وخروج الب�ض��ائع التجارية، و�ضت�ضاهم يف 

تعزيز العالقات التجارية مع الدول املجاورة .
ويف ال�ض��اأن ذاته قال ع�ضو جلنة املحافظات واالقاليم النيابية 
مفيد البلداوي اإن ان�ض��اء خط �ض��كك بني العراق والكويت �ضي�ضهم 

بانفتاح العراق على حميطه من عدة جوانب.   
  وا�ض��اف البلداوي يف بيان �ض��حفي يف وقت �ض��ابق : ان هناك 
خم��اوف لدى اهايل حمافظ��ة الب�رضة ترى ان ان�ض��اء هذا اخلط 
�ض��يجعل املحافظة مبع��زل عن التجارة ويقل���ض اهمية املوانئ 
،موؤك��دا ان احلكوم��ة االحتادية ال ُتقبل على اي م�رضوع قد ي�رض 
اي حمافظ��ة وان وزارة النق��ل بكل ت�ض��كيالتها در�ض��ت م�رضوع 
ان�ضاء هذا اخلط وبينت اهميته اال�ضراتيجية لكونه يربط الكويت 

بركيا وله مردود اقت�ضادي كبر على العراق 
  وتاب��ع ان ه��ذا اخل��ط ل��ه اهمي��ة كب��رة وال يوؤث��ر يف املوان��ئ 

يف الب���رضة واأن ال اح��د ير�ض��ى االإ���رضار باقت�ض��اد العراق 
وباملوانئ العراقية . 
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يف  �ض��عوديون  م�ض��تثمرون  ا�ض��رد 
ال�ض��ناديق العامة املحلية املتداولة 
 300 يف االأ�ض��واق االأمركي��ة نح��و 

مليون دوالر خالل عام 2016
وذكرت م�ض��ادر اإعالمية �ضعودية اأن 
ا�ض��تثمارات هذه ال�ضناديق تراجعت 
بنح��و %66 خ��الل العام املا�ض��ي، 
لت�ضّجل اأعلى وترة يف الراجع خالل 
�ض��تة اأع��وام، وذل��ك بفع��ل ا�ض��رداد 

امل�ضتثمرين اأموالهم
وبلغ حج��م ا�ض��تثمارات ال�ض��ناديق 
يف  املتداول��ة  ال�ض��عودية  املحلي��ة 
االأ�ض��واق االأمركي��ة بنهاي��ة 2016 

نحو 178 مليون دوالر

�ض��جل عجز امليزان التجاري الغذائي 
لتون���ض ارتفاع��ًا بن�ض��بة 78 باملائة 
خالل االأ�ضهر الثالثة االأوىل من العام 
احلايل مقارنة باملدة نف�ضها من عام 
�ض��ادرة  بيان��ات  واأظه��رت   ،2016
م��ن وزارة الزراع��ة التون�ض��ية اأن هذا 
العجز بلغت قيمته 384 مليون دينار 
دوالر  ملي��ون   192 )نح��و  تون�ض��ي 
اأمرك��ي(، اأي م��ا ميث��ل 9.9 باملائة 
م��ن اإجمايل عج��ز املي��زان التجاري 
للبالد، مقاب��ل 215.4 مليون دينار، 
خالل املدة نف�ضها من عام 2016

وعزت الوزارة هذا العجز اإىل االرتفاع 
الكب��ر يف تكلف��ة ال��واردات الغذائية 
بن�ض��بة 30.9 باملائة، خا�ض��ة منها 

املواد االأ�ضا�ضية.

 NBK الوطني  الكويت  بنك  اأعلن 
االأول  ال��رب��ع  اأرب��اح��ه يف  ارت��ف��اع 
 85.3 اإىل   8.1% بن�ضبة   2017
 279.67 يعادل  ما  دينار  مليون 
مليون دوالر، مقابل 78.94 مليون 
دوالر(  مليون   258.63( دي��ن��ار 

للربع االأول من عام 2016
االأرب���اح  من��و  �ضبب  البنك  واأرج���ع 
�ضايف  ارت��ف��اع  اإىل  االأول  بالربع 
االإي��رادات  و�ضايف  الفوائد  عائدات 
من التمويل االإ�ضالمي، بف�ضل النمو 

القوي يف حجم االأعمال

 بعيدًا عن التعقيدات السياسية

العراق يشرع أبوابه أمام األستثمارات الكويتية  

نفط البصرة.. يتأرجح على حبال خفض اإلنتاج مع أوبك والطموح بزيادة التصدير 

قال املتحدث با�سم 
وزارة النفط عا�سم 

جهاد يف حديث خ�ص به 
)اجلورنال(: ان الهبوط  يف  

بع�ص ن�سب االنتاج للنفط 
اخلام طبيعية ب�سبب �سوء 
االحوال اجلوية  او عطل 

يف احدى االنابيب امل�سدرة 
للنفط اخلام ، ما يدعو 

اىل مراجعة خطط االنتاج 
والت�سدير من قبل وزارة 

النفط . 

بغداد – متابعة 

بغداد – فادية حكمت 

بغداد ــ متابعة

المــواد

المــواد

الغذائية

اإلنشائية

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

1500
1250
1000
2000
2500
1750
2500
3000
2000
2000
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
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