
 ت�صعتتى منظمة التتدول امل�صتتدرة للبتترول )اوبك( اىل 
متديد اتفتتاق خف�ض االنتاج اىل �صهر اذار عام 2018 
يف الوقتتت الذي ايتتدت فيه كل من رو�صيتتا وال�صعودية 
هتتذا التمديد ، يف حني يوؤكد العتتراق انه يدعم اي قرار 

لرفع ا�صعار النفط . 
العتتراق قتتد يح�صتتى  ويتترى ختتراء اقت�صاديتتون ان 
با�صتثنتتاء متتن خف�تتض االنتتتاج لكونه بحاجتتة ما�صة 
اىل رفتتد ايراداتتته التتتي تعتمتتد بالدرجتتة االوىل على 
النفط وال�صيما يف ظل خو�صه حربا �صد تنظيم داع�ض 

االرهابي .  
وكانتتت ال�صعوديتتة ورو�صيتتا، اأكر منتجتتني للنفط يف 
العتتامل، اتفقتتتا اأول اأم�تتض االثنني على �تترورة متديد 
تخفي�صتتات االإنتتتاج لت�صعتتة اأ�صهتتر اأختترى حتتتى اآذار 
2018 لتقلي�تتض تخمة املعرو�ض العاملي من اخلام 
ورفتتع اأ�صعاره. ع�صو جلنة النفط والطاقة  النائب زاهر 
العبتتادي اكد ان متديتتد اتفاقية خف�ض 
قتتد  النفتتط  انتتتاج 

ي�صتتب يف م�صلحتتة العراق لكونه �صيتتوؤدي اىل ارتفاع 
ا�صعار النفط . 

ل�صحيفتتة  خا�تتض  ت�ريتتح  يف  العبتتادي  وقتتال 
)اجلورنتتال( ان "العراق ان�صجم �صابقا مع منظمة اوبك 
حتتول تخفي�تتض االنتتتاج حيث مت تخفي�تتض ما يقارب 
التتت200 برميل مقابتتل ارتفاع ا�صعار النفتتط "، م�صريا 
اىل ان العتتراق يعتمتتد علتتى املتتورد النفطتتي يف بنتتاء 
املوازنتتة العامتتة للبلتتد وان عتتدم االتفتتاق على متديد 

التخفي�ض قد ي�ر مبوارده".  
واو�صتتح العبتتادي انتته " كان من املفر�تتض ان يكون 
هنتتاك اجراء من اوبك جتاه الدول امل�صركة باملنظمة 
بتتان تتفهتتم و�صع العراق  "، مبينتتا ان العراق طالب " 
ببتتذل جهد ا�صتثنائي من اجتتل ان تكون ح�صته كاملة 
ومتتن دون ا�صتقطاع  وان يكون هناك دعم للبلد لكونه 
يخو�تتض حربتتا بالنيابية عتتن العامل �صتتد االرهاب "، 
م�صتتريا اىل ان "امل�صالح ال�صيا�صيتتة واملالية للدول قد 

مت�صي مبا ال يخدم البالد". 
وبتتني ان " العتتراق عليتته ان ي�صغط علتتى املنظمة من 
اجتتل ا�صتثنائتته من التخفي�ض لكونه متتن �صمن الدول 
الثتتالث الرئي�صيتتة يف املنظمة "، م�صتتريا اىل ان " البلد  
االنتتتاج  تخفي�تتض  علتتى  �صيوافتتق 
ارتفاع  مقابتتل 

اال�صعار ".
من حانبتته اكد اخلبري االقت�صادي منتتاف ال�صائغ ان 
" التاأييتتد الرو�صتتي وال�صعتتودي لتمديتتد اتفاق خف�ض 
االنتتتاج يعتتد خطوة مباركة "، م�صتتريا اىل ان " خف�ض 
االنتتتاج �صيوؤدي اىل ارتفاع ا�صعتتار النفط وهذا بدوره 

�صيوؤدي اىل زياردة واردات العراق ". 
ل�صحيفتتة  �صحتتايف  ت�ريتتح  يف  ال�صائتتغ  واو�صتتح 
)اجلورنتتال( ، ان " منظمة اوبك وعلى وفق اجتماعات 
�صابقة ا�صارت اىل انها �صتاخذ بعني االعتبار االو�صاع 
التتتي متر بهتتا بع�ض الدول امل�صتتدرة للنفط والتي من 
بينهتتا العتتراق لكونه ميتتر بظروف ا�صتثنائيتتة ويعتمد 

على النفط بالدرجة االوىل يف وارداته ". 
وا�صتتار اىل ان " االهميتتة تكمتتن يف اال�صعتتار ولي�تتض 
يف الكميتتة امل�صدرة متتن النفط"، داعيتتا احلكومة اىل 

  ." "�رورة البحث عن موارد اخرى غري النفط 
يف حني اأعلنتتت وزارة النفط، موقف العراق من اإعالن 
ال�صعوديتتة ورو�صيا املوافقة علتتى متديد اتفاق خف�ض 
االنتتتاج مبوجب اتفاق دول منظمة االع�صاء امل�صدرة 

للنفط )اوبك( اىل اذار 2018.
وقتتال املتحدث با�صم التتوزارة عا�صم جهتتاد انه "من 
املبكر عقتتد االجتماعات النهائية القتترار هذا االتفاق 
لكتتن اأغلبية الدول من داخل وختتارج اوبك توؤيد متديد 
خف�ض االنتاج ملتتدة اخرى من اجل دعم ا�صعار النفط 
ال�صيمتتا وان هتتذا القتترار كان لتته 
على  تاأثتترياً 

رفع اال�صعار يف الن�صف االول من العام احلايل ولكنه 
مل يكتتن كافيتتا"،  مبينتتا ان "متديد االتفتتاق هو لرفع 

اال�صعار اأكرث". 
واأ�صتتاف جهاد " بالتاأكيتتد العراق متتع اأي قرار يدعم 
رفع اأ�صعتتار النفط يف ال�صوق العاملية واي زيادة فيها 

تنعك�ض اإيجابا على االقت�صاد العراقي". 
وكان وزير النفط جبار اللعيبي قال يف 27 من ني�صان 
املا�صتتي اإن العتتراق �صيلتتتزم مبا �صي�صفر عنتته اإجماع 
االآراء عندما تعقد اأوبك اجتماعها يف فيينا نهاية ايار 

اجلاري ملناق�صة متديد اتفاق خف�ض االإنتاج.  
وقتتال اللعيبتتي اإن العتتراق، ثاين اأكر منتتتج يف اأوبك، 
ملتتتزم التزامتتا كاماًل باتفاق خف�تتض املعرو�ض الذي 
تقتتوده املنظمة ومت التو�صل اإليتته العام املا�صي واإنه 

حقق 97 باملئة من هدف خف�ض اإنتاجه.
 متتن جانبها ذكتترت و كالتتة الطاقة الدوليتتة اإن �صوق 
النفتتط العاملتتي يف طريقتته اإىل حتقيتتق التتتوازن بني 

العر�ض والطلب خالل 2017.
وتوقعتتت وكالة الطاقة الدولية يف تقرير اأن" يت�صارع 
مقتتدار العجز يف الطلب على املدى القريب، واأن يحقق 
انخفا�تتض يف النمو خالل العام اجلاري لل�صنة الثانية 

على التوايل بفعل املكا�صب ال�صعيفة."
واو�صحتتت الوكالة اأن منظمتتة "اأوبك" حتى لو اتخذت 
قتتراراً بتمديتتد خف�تتض االإنتتتاج ال�صهتتر اجلتتاري فاإنه 
"اليتتزال هناك املزيد متتن العمل يتعني القيام به يف 
الن�صتتف الثاين متتن 2017" وذلك من اأجتتل ا�صتنزاف 
املخزونات بالقرب من متو�صط معيارها على مدار 

الت5 �صنوات املقبلة.
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الرافدين يوجه فروعه بتسلم استمارة شركة 
السيارات المتعاقد معها لمنح القروض 

اأعلتتن رئي�ض اللجنة االأمنية يف جمل�ض حمافظة ديتتاىل �صادق احل�صيني ، 
ت�صكيتتل "جلنة رم�صان" لالإ�راف على ملف االأ�صعار يف اأ�صواق املحافظة 
ختتالل �صهتتر رم�صتتان، داعيا التجتتار اىل عتتدم رفتتع االأ�صعتتار، وحذر من 
"عقوبات رادعة" بحق املخالفني. وقال احل�صيني يف حديث �صحايف، اإن 
"اللجنتتتني االأمنية واالقت�صاديتتة يف جمل�ض دياىل بالتن�صيق مع رئا�صة 
املجل�تتض �صكلتا جلنة عليتتا لالإ�راف على ملف االأ�صعتتار يف عموم اأ�صواق 
ديتتاىل �صميتتت جلنتتة رم�صتتان". واأ�صتتاف احل�صينتتي، اأن" ذلتتك ياأتي من 
اأجتتل منع ا�صتغتتالل بع�ض التجار قرب حلول ال�صهر الكتترمي برفع االأ�صعار 
لتحقيتتق اأربتتاح ماليتتة"، مبينتتًا اأن "اللجنة �صتبتتداأ ممار�صتتة عملها مطلع 
اال�صبتتوع املقبل"، داعيا ، اإىل "عدم رفتتع االأ�صعار"، وحمذراً من "عقوبات 

رادعة �صيتم اتخاذها بحق املخالفني".

اأعلتتن املتحدث با�صم وزارة النقل �صتتامل مو�صى،  فتح خط جوي مبا�ر بني 
بغداد والعا�صمة ال�ربية بلغراد نهاية ال�صهر احلايل.

وبني مو�صى يف حديث �صحايف اأن" وزير النقل كاظم فنجان يعمل منذ مدة 
علتتى فتح خطوط نقل جوية مبا�رة بتتني بغداد والعوا�صم االأوربية الإعادة 

حركة اخلطوط اجلوية العراقية اإىل واقعها".
واو�صتتح، اأن "هتتذه اجلهود تعتتززت بفتح خطوط جوية مبا�تترة بني بغداد 
وبع�تتض الدول، حيتتث مت الذهاب اإىل �ربيتتا وعقد عدة لقتتاءات واتفاقات 

متخ�صت عن اإيجاد �صيغة لفتح خط مبا�ر مع بلغراد وقبلها مع اأثينا".
وا�صار اإىل اأن "حت�صيل الفيزا املبا�رة من املطار بحاجة جلهود ينبغي اأن 

تبذل من قبل وزارة اخلارجية وهنالك مفاحتة فعلية بهذا االأمر".

اعلتتن البنتتك املركتتزي،  بيع كامتتل ال�صنتتدات الوطنية، م�صتتريا اىل انه �صيتم 
اعالن ت�صلم ال�صندات حال االنتهاء من طبعها.

وذكتتر البنتتك يف بيان له ، انتته مت االنتهاء من بيع ال�صنتتدات الوطنية �صمن 
اال�صداريتتة الثانية نيابة عتتن وزارة املالية وبالقيمة اال�صمية حتى التا�صع 

من ايار احلايل.
وا�صتتاف البنك ان "االنتهاء من البيع ياتي لنفاد كامل اال�صدارية"، م�صريا 

اىل انه "�صيتم اعالن ت�صلم ال�صندات حال االنتهاء من طبعها". 

وجتته م�تترف الرافديتتن فروعتته التتتي تقتتوم مبنتتح قرو�تتض ال�صيارات 
للمواطنتتني يف بغتتداد واملحافظات بت�صلم اال�صتمتتارة اخلا�صة بال�ركة 
التتتي مت التعاقد معهتتا لتجهيز املواطنتتني بال�صيتتارات ذات املوا�صفات 
اجليتتدة. وقتتال املكتب االعالمي للم�تترف يف بيان لتته ، ان "امل�رف 
و�صع تعليمات ملنح قرو�ض ال�صيارات للمواطنني واملت�صمنة موا�صفات 
ونتتوع ال�صيتتارة املتعاقتتد عليها"، مبينتتا ان " جميع ال�تتركات املتعاقد 

معها تخ�صع لل�صوابط والتعليمات نف�صها ".

 قتتال وزير النقتتل كاظم فنجان احلمامتتي اإن مطار 
كربتتالء الدويل �صيكون االأكتتر واالأهم بني مطارات 

العراق.
واأ�صتتاف احلمامي يف حديث �صحتتايف ، اأن "مطار 
كربتتالء التتدويل �صيكون االأكتتر واالهتتم يف العراق 
ب�صبتتب موقعتته اال�صراتيجتتي كج�تتر يربتتط العامل 
القتتدمي بقاراته الثتتالث اآ�صيتتا واإفريقيتتا واأوروبا"، 
مبينتتا  اأن "مطار عون �صيكون مطاراً حمليًا خدميًا 

للطائرات املروحية والطائرات ال�صغرية". 
وعتتن م�صاريع التتوزارة يف كربالء، ا�صتتار احلمامي 
اىل ان "التتوزارة تدر�ض م�تتروع القطار املعلق بني 
كربتتالء والنجتتف، اإال انتته ب�صبب اإجتتراءات اجلهات 

الرقابية تكون اخلطوات بطيئة جداً".
وعلتتى �صعيتتد مت�صتتل، اكتتدت املتتالكات الهند�صية 
والفنيتتة العاملتتة يف مطتتار كربتتالء التتدويل اأنهتتا 
ملتزمة بالتوقيتات الزمنيتتة التي و�صعتها الجناز 
بذلتتك جميتتع  املقتترر متحديتتة  املطتتار يف وقتتته 
ال�صعوبات واملعوقات التي تواجهها"، مو�صحة ان 

"العمل ي�صري على وفق اخلطة املعدة له بهبوط اأول 
طائتترة باملطار بعتتد )24( �صهرا متتن تاريخ و�صع 

حجر االأ�صا�ض ".
وت�صعتتى وزارة النقتتل لفتتتح العديتتد متتن املطارات 
الدوليتتة داخل البتتالد من اجل تعزيتتز خطوط النقل 
حيث اعلتتن املدير العتتام لل�ركة العامتتة للخطوط 
اجلويتتة �صامتتر كبتتة، انطتتالق اأول رحلتتة دولية من 
اىل مطتتار طهتتران يف  التتدويل  النا�ريتتة  مطتتار 

اجلمهورية اال�صالمية االيرانية. 
ونقل بيتتان لوزارة النقل عن كبتتة قوله انه "بعدما 

جنحتتت �صلطتتة الطتتريان املتتدين بحلحلتتة العقبتتات 
التتتي واجهتتت ت�صيتتري الرحتتالت الدوليتتة اىل مطار 
النا�ريتتة، �صتنطلتتق اول رحلتتة دوليتتة متتن مطار 
النا�ريتتة التتدويل اىل مطتتار طهتتران يتتوم االحتتد 

املقبل".
وا�صتتار كبة اىل اأن "التتوزارة تبذل جهودها من اأجل 
اأن ياأختتذ مطتتار النا�ريتتة دوره كاأحتتد املطارات 
العراقيتتة متتا �صي�صهم يف زيتتادة واردات املحافظة، 
ويفتتتح املجال اأمتتام املطتتار ليتطور �صيئتتا ف�صيئا 

وبذلك تتو�صع خدماته وتتعزز مكانته دوليا". 

ابتتدت عتتدد متتن امل�صانتتع االردنيتتة ا�صتعدادهتتا 
للت�صديتتر اىل العتتراق مقابل اعفائهتتا من الر�صوم 

الكمركيتتة والبالغتتة  30%.
م�صتتدر �صناعتتي اردين ذكتتر، اإن "الغرفتتة �صت�صلم 
وزارة ال�صناعة والتجارة االردنية القائمة البالغ 
اجلانب العراقي بها متهيدا الجتماع املت�ررين 
متتن الطرفني بهتتذا ال�صتتان"، م�صتتريا اىل اأن "عدد 

امل�صانتتع التتتي ح�رتهتتا الغرفة لغايتتة معرفة 
الطاقتتة االنتاجية لها بلغ ما نحو 1300 م�صنع 

مبختلف القطاعات وال�صناعات". 
واأ�صتتار امل�صدر اإىل اأن "معظتتم امل�صانع االردنية 
امل�صمولتتة يف القائمتتة كانتتت ت�صتتدر اىل العتتراق 
بال�صابتتق ومتتازال ي�صدر العديد منهتتا حاليا عر 
احلتتدود الكويتيتتة"، متوقعتتا اأن "يلتقي اجلانبان 
ملراجعتتة  عمتتان  يف  قريبتتا  والعراقتتي  االردين 
القائمتتة والت�صتتاور فيهتتا لغايتتات اعفائهتتا متتن 

الر�صوم اجلمركية".  وت�صري م�صادر مطلعة اىل ان 
اجلانتتب العراقي طلب من اجلانتتب االردين حتديد 
عتتدد امل�صانتتع والطاقتتة االنتاجية لهتتا لغايات 
�صمتتان عدم قيتتام ال�صناعيني باعتتادة الت�صدير 
وا�صتغتتالل اعفائهتتا متتن الر�صتتوم اجلمركية التي 

فر�صت اأخرياً.
وكان العراق قد فر�ض �ريبة تقدر بت %30 على 
ال�صتتادرات االردنيتتة اليها ختتالل ال�صهر املا�صي 
متتا جعتتل العديتتد متتن ال�صناعيتتني وامل�صدريتتن 

بتتوزارة  ممثلتتة  احلكومتتة  يطالبتتون  االردنيتتني 
ال�صناعة والتجارة بالتوا�صل مع اجلانب العراقي 
ال�صتثناء ال�صادرات االردنيتتة من هذه ال�ريبة.  
وي�صهتتد العراق انفتاحا اقت�صاديا على العديد من 
الدول العربية واالجنبية من اجل تعزيز اقت�صاده 
والبحتتث عن متتوارد جديدة تدعتتم موازنة البالد ، 
وت�صهتتم يف النهو�تتض بالقطاع اخلا�تتض والعام ، 
ف�صال عتتن ت�صجيتتع ال�تتركات اال�صتثمارية التي 

ت�صاعد على ان�صاء بنى حتتية للبالد .  

النقل: مطار كربالء الدولي 
سيكون األكبر واألهم 

مصانع األردن تبدي استعدادها للتصدير إلى العراق 

تشكيل "لجنة رمضان" في ديالى 

افتتاح خط جوي مباشر بين بغداد وبلغراد 
نهاية الشهر الحالي

البنك المركزي يعلن بيع كامل 
السندات الوطنية

أسعار العمالت 
األجنبية بالدينار

125323 155432139122.550 12943151651 3031330.770
دينار أردنيدينار بحرينيدرهم إماراتيريال سعوديجنيه مصريتومان إيرانيجنية استرلينييورودوالر أميركي ليرة سوريةليرة لبنانية دينار كويتي 
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