
يوؤيد العراق متديد خف�ض انتاج النفط لكونه ي�سهم يف 
رفع اال�سعار، خرباء اقت�ساديون ا�ساروا اىل ان زيارة 
وزي��ر الطاق��ة ال�سع��ودي اىل الع��راق تات��ي يف اط��ار 
التمهي��د الجتماع اوبك املقبل ، يف حني ا�سارت جلنة 
النف��ط والطاقة اىل ان الوزير ال�سعودي �سيلتقي رئي�ض 

الوزراء حيدر العبادي ووزير النفط جبار اللعيبي . 
وزارة النفط العراقي��ة اعلنت ان ،" زيارة وزير الطاقة 
ال�سع��ودي ته��دف اىل تعزي��ز العالق��ات الثنائية بني 

البلدين والتعاون يف جماالت النفط والطاقة" .
ال��وزارة ،عا�س��م جه��اد،  واو�س��ح املتح��دث با�س��م 
ل�"اجلورن��ال نيوز" ،اأنه م��ن" املوؤمل ان يتم التباحث 
ب�س��اأن اآلية متديد خف�ض االنت��اج النفطي الذي تقوده 

اأوبك مع وزير النفط العراقي ". 
يف  النف��ط  انت��اج  "خف���ض  اأن  اىل  عا�س��م  واأ�س��ار 
الن�سف االول من الع��ام احلايل وال�سيطرة على تخمة 
املعرو���ض من��ه كله��ا عوامل ت��وؤدي اىل رف��ع ا�سعار 
داخ��ل  املنتج��ني  م��ن  م�سع��ى  يف  النف��ط 
العاملية  اوب��ك  منظمة 

وخارجه��ا التخ��اذ ه��ذه اخلط��وات املهم��ة التي من 
�سانها دعم ا�سعار النفط يف اال�سواق العاملية".

ولف��ت النظ��ر اىل ان "اآراء منتجي النف��ط اجتهت نحو 
متدي��د ه��ذا االتف��اق بني الع��راق ومنظم��ة اوبك ملدة 

ا�سافية من اجل دعم ا�سعار النفط".
م��ن جانب��ه راأى اخلب��ر النفطي حم��زة اجلواهري ان 
"الزيارة تاتي يف اطار التمهيد الجتماع اوبك  ال�سهر 

املقبل من اجل متديد خف�ض انتاج النفط ". 
وا�س��ار اجلواهري اىل ان " دول االوبك ورو�سيا ب�سدد 
متديد مدة تخفي�ض انتاج النفط من اجل رفع اال�سعار 
الن اله��دف من م��دة التمديد املقبلة ه��و ا�ستنزاف ما 
يف ال�س��وق وه��ذا ب��دوره ي��وؤدي اىل رف��ع اال�سع��ار "، 
الفت��ا االنتب��اه اىل "اهمي��ة مناق�س��ة املو�س��وع م��ع 
كبار املنتجني للنف��ط ومنهم العراق لكونه ثاين دولة 

م�سدرة للنفط يف املنظمة ".  
وا�سار اخلبر النفطي اىل ان "اي زيادة با�سعار النفط 
ت�س��ب يف م�سلح��ة الع��راق وان كان��ت دوالرا واحدا، 
ف��ان الزي��ادة �ستك��ون مبق��دار ملي��ار دوالر �سنوي��ا ، 
ام��ا اذا زادت اال�سع��ار 10 دوالرات ففي نهاية العام 

�ستكون اكرث من 10 مليارات دوالر ". 
يف ح��ني ذكر اخلب��ر االقت�سادي من��اف ال�سائغ ان 
الزي��ارة تات��ي يف وق��ت مه��م لوج��ود 
عل��ى  م�ستج��دات 

ال�ساحة النفطية ، معربا عن امله بان يكون لدى وزير 
النف��ط العراقي مواد حقيقية للحديث فيها مع اجلانب 

ال�سعودي ". 
ولف��ت ال�سائغ االنتباه يف حدي��ث �سحايف ل�سحيفة 
"اجلورن��ال"،  اىل "غي��اب اال�سرتاتيجات التي تعمل 
عليها ال��وزارة يف القطاع النفطي ،"، موؤكدا "�رضورة 
ان تك��ون هن��اك اه��داف وا�سح��ة للعمل عليه��ا وان 
اللق��اء م��ع اجلانب ال�سع��ودي �سيكون مفي��دا اذ كانت 

هناك روؤية للمو�سوع". 
وا�س��ار ال�سائ��غ اىل "حاجة العراق ل�س��ادرات النفط 
امل�ستمرة واملو�سع��ة نظرا للظروف التي مير بها البلد 

يف حماربة االرهاب ". 
ون��وه باهمية رف��ع م�ستوى التن�سيق م��ع دول االوبك 
وال�سيم��ا ال�سعودية "، مبينا ان "وزارة النفط ت�ستطيع 
بالنتائ��ج العملي��ة ان تول��د قناع��ات ل��دى اجلان��ب 
ال�سع��ودي لدعم العراق خالل م��دة معينة وال�سماح له 
بتو�سي��ع �سادراته خالل �سقف زمني معني وبعد ذلك 

ين�ساع البلد اىل خف�ض االنتاج". 
للب��رتول  امل�س��درة  البل��دان  منظم��ة  وجتتم��ع  ه��ذا 
ومنتج��ون اآخ��رون بينه��م رو�سي��ا يف 25 اأي��ار ومن 
املتوق��ع اأن يقرروا متديد خف���ض االإنتاج 1.8 مليون 

برميل يوميا حتى نهاية اآذار 2018.
وت�سغ��ط ال�سعودية من اأجل متدي��د التخفي�سات ملدة 

ت�سعة اأ�سهر اأخرى حتى اآذار 2018. 
ويف االأ�سب��وع املا�س��ي ق��ال رئي�ض 
حي��در  ال��وزراء 

العب��ادي اإن الع��راق يوؤيد متديد االتف��اق احلايل لكنه 
مل يحدد املدة. 

واف��ادت كلمة لوزير النفط جب��ار اللعيبي ، اأن العراق 
خف�ض اإنتاج��ه بالقدر املقرر يف اإطار االتفاق املربم 
ب��ني اأوب��ك واملنتج��ني غ��ر االأع�س��اء نهاي��ة العام 
املا�س��ي لكنه ما زال م�ستعدا لتلبي��ة منو الطلب على 

اخلام يف امل�ستقبل.
وبح�س��ب الكلمة التي األقاها نيابة عنه فالح العامري 
رئي���ض �رضكة ت�سوي��ق النفط العراقي��ة )�سومو( خالل 
منا�سب��ةيف بلندن "العراق كث��اين اأكرب منتج يف اأوبك 
يوؤك��د حتقيق��ه خف���ض االإنتاج وق��د اأعل��ن يف االآونة 

االأخرة ا�ستعداده لتمديد اتفاق اخلف�ض". 
لكن��ه اأ�س��اف اأن "الع��راق م�ستع��د لتلبي��ة اأي منو يف 
الطل��ب العامل��ي عل��ى النف��ط ع��ن طري��ق املحافظ��ة 
عل��ى طاقة اإنتاجي��ة فائ�سة وتطوير البني��ة التحتية 
للت�سدير وا�ستخدام التكنولوجيا املتقدمة يف التنقيب 

واالإنتاج".
للب��رتول  امل�س��درة  البل��دان  منظم��ة  اأع�س��اء  وكان 
ومنتجون اآخرون بقيادة رو�سيا اتفقوا العام املا�سي 
عل��ى خف���ض اإنتاج النف��ط نح��و 1.8 ملي��ون برميل 
يوميا لتقلي�ض تخمة خمزونات اخلام ورفع االأ�سعار.
ومبوج��ب االتف��اق وافق الع��راق على خف���ض اإنتاجه 

النفطي 210 اآالف برميل يوميا.
وترغ��ب اأوب��ك بخف���ض خمزون��ات اخل��ام العاملي��ة 
اإىل متو�س��ط خم�س��ة اأع��وام لكنها وج��دت �سعوبة يف 
الو�س��ول اىل هذا امل�ستوى. وحت��وم املخزونات حول 
م�ستوي��ات قيا�سي��ة مرتفع��ة الأ�سب��اب منه��ا زي��ادة 

االإنتاج يف الواليات املتحدة . 

شروط تعجيزية تحرم أهالي األنبار 
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اقتصاديات العراق تمهيدًا الجتماع أوبك المقبل 

العراق والسعودية يبحثان تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط  
بغداد- ابتهال السعدي 
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سايلو سامراء يتسلم 3500 طن من الحنطة

اأعل��ن وزير املالي��ة وكالة، عبد ال��رزاق العي�سى ارتفاع اإي��رادات الكمارك 
العراقية اىل اأكرث من 109 مليارات دينار.

وذك��ر بيان لل��وزارة ، اأن العي�سى "تراأ���ض اجتماعا ملناق�س��ة ا�سرتاتيجية 
املوازن��ة االحتادي��ة حيث اك��د اأن ارتفاع اجمايل اي��رادات الكمارك ل�سهر 
ني�سان اىل اأكرث من مئة وت�سعة مليارات دينار بالقيا�ض اىل 43 مليارا يف 
ال�سه��ر نف�سه من العام املا�سي يوؤ�رض جن��اح التوجه احلكومي يف اعتماد 

املوارد غر النفطية يف دعم املوازنة االحتادية".
وا�ساف وزير املالية وكالة خالل االجتماع الذي ح�رضه ممثلو الوزارات 
وعدد من اع�ساء جمل�ض النواب ان "وزارة املالية ت�سر على وفق م�سارين 
متوازي��ني يتعلق��ان بانعا�ض وزيادة موارد الدولة غ��ر النفطية وحماربة 

الف�ساد وتطويق كل حماوالت العبث باملال العام".

دع��ا ع�س��و هيئ��ة رئا�سة الربمل��ان هم��ام حم��ودي، دول الع��امل اىل ر�سم 
ا�سرتاتيجي��ة اقت�سادي��ة فعال��ة م��ع بغ��داد، موؤك��دا اأن الع��راق قل��ب العامل 
االقت�س��ادي. وذكر حم��ودي يف بيان �سدر عقب م�ساركت��ه يف قمة كازان 
االقت�سادية التا�سعة يف عا�سمة جمهورية تتار�ستان الرو�سية ، اإن "العراق 
يعد قل��ب العامل االقت�سادي"، داعيا "املجتم��ع الدويل وممثليه احلا�رضين 
يف املوؤمتر اإىل "ر�سم �سيا�سات اقت�سادية جتارية �سناعية فعالة ووا�سحة 

املعامل مع بغداد".
واو�س��ح، اأن "بالدنا غنية بكل �سيء وم��ن اراد ان يكون حليفًا ا�سرتاتيجيًا 
معن��ا فعلي��ة اح��رتام العراق وبن��اء عالقات��ه اجلدي��ة الوا�سح��ة على نحو 

امل�سالح امل�سرتكة ومبا يحقق م�سلحة �سعوبنا اجمع".
و�سدد حمودي، عل��ى اأن "الفر�سة الذهبية للعراق هي االهتمام باملنتجات 
الوطني��ة وتفعيل قطاعي ال�سناعة والزراع��ة وا�ستثمار العقول العراقية يف 

بناء االقت�ساد وت�سغيل االيدي العاملة العراقية".

اعل��ن م�رضف الر�سيد، ا�ستمراره مبنح الراغب��ني باحل�سول على �سلفة زواج 
مراجعة فروعه يف بغداد واملحافظات لرتويج طلباتهم.

وذكر امل�رضف يف بيان ، اإنه "حدد مبلغ ال�سلفة ب� 5 ماليني دينار وملدة 5 
�سن��وات"، مبينا ان "ال�سلف��ة متنح للوزارات التي حددت مراجعتها مل�رضف 
الر�سي��د �سم��ن التق�سيم ال��وزاري املعتمد يف املن��ح".  وو�سع امل�رضف يف 
تعليماته ان "ال تتجاوز �سالحية عقد الزواج ال�سنة الواحدة مع تقدمي هوية 

االحوال املدنية للزوجني او بطاقة موحدة وكفيل موظف حكومي".

اعلن��ت ال�رضكة العامة لتج��ارة احلبوب يف وزارة التج��ارة، انتاج 3500 
ط��ن من احلنط��ة يف �سايلو �سامراء، خالل ثالثة اي��ام، بعد اعادة افتتاحه 

ورفع املخلفات احلربية املحيطة به.
وقال املدير العام لل�رضكة العامة لتجارة احلبوب، هيثم اخل�سايل، يف بيان 
لوزارة التجارة، ان "�سايلو �سامراء عاد اىل العمل بعد توقفه لثالث �سنوات 

ب�سبب تدهور االو�ساع االمنية يف املنطقة املحيطة باملجمع املخزين".
وا�س��اف ان "املجم��ع املخزين وبعد �سن��وات من التوقف ع��اد اىل و�سعه 
الطبيعي بعد ا�ستقرار الو�سع االمني يف املناطق املحيطة باملجمع، حيث 
مت بذل جهود ا�ستثنائية من اجل اعادة العمل يف ال�سايلو ملا يتمتع به من 

طاقة خزنية كبرة".
وبني ان "جممع �سامراء دخل اخلدمة بعد رفع العبوات النا�سفة واملخلفات 
الت��ي تركتها الع�ساب��ات االرهابية، ليعاود العم��ل بان�سيابية عالية على 

الرغم من اال�رضار التي تعر�ض لها ال�سايلو".
وا�س��ار اىل ان "الكميات املت�سلمة يف املجم��ع املخزين بعد افتتاحه بلغت 

اك��رث م��ن 3500 ط��ن خ��الل االي��ام الثالث��ة املا�سي��ة".

دع��ا البنك الدويل، القطاع اخلا���ض االأردين اإىل بناء 
حتالف��ات م��ع نظرائ��ه يف ال��دول العربي��ة، لتتاح له 
فر�سة التو�سع م�ستقب��ال خارج احلدود، عرب م�ساريع 
اإع��ادة اإعم��ار الع��راق وليبي��ا واليمن، موؤك��دا وجود 

خطط جدية الإعادة اعمار املناطق املحررة.

وق��ال م�ست�س��ار نائب مدي��ر البنك ال��دويل ملجموعة 
ت�رضي��ح  يف  الدردي��ري  اهلل  عب��د  االأو�س��ط  ال���رضق 
فيه��ا  االأم��ر  يتطل��ب  الت��ي  “ال��دول  اإن   ، �سح��ايف 
اإع��ادة اعمار بحاج��ة اإىل مبالغ �سخم��ة”، مو�سحا 
اأن “البن��ك ال��دويل يق��دم امل�س��ورة والن�س��ح والدعم 
املايل لبناء ا�سرتاتيجي��ات الإعادة االإعمار مب�ساركة 

احلكومات يف تلك الدول". 

واأ�ساف الدرديري اأنه باإمكان االأردن حت�سر نف�سها، 
الحتم��االت امل�سارك��ة يف اإعادة االأعم��ار لبلدان يف 
املنطقة، عرب اإن�ساء هذه التحالفات"، مبينا اأن "البنك 
ال��دويل يعمل حالي��ا على جذب اال�ستثم��ارات �سمن 
JORDAN CO M  وثيق��ة العق��د م��ع االأردن 

PACT، املتعلق��ة بت�سغيل االأردنيني وال�سوريني". 
واأو�س��ح الدردي��ري اأن "االأردن �سي�س��ارك يف اإع��ادة  

االأعم��ار يف 3 دول"، م�س��را اإىل اأن "احلوار قائم يف 
الع��راق وليبيا واليم��ن".  واكد الدردي��ري اأن "هناك 
ح��وارات مهمة جتري حاليا الإعادة االإعمار يف ليبيا 
وم��ا يحتاجه الو�س��ع يف ليبيا م��ن روؤى اقت�سادية 
وبرام��ج وهن��اك خطط جدي��ة الإع��ادة املناطق التي 
هدم��ت يف الع��راق ب�سب��ب االأزم��ة فيه��ا، اإ�سافة اىل 

اإعادة اإعمار املناطق املحررة من ع�سابة داع�ض". 

اأك��د م���رضف الرافدي��ن ع��دم تن�سل��ه ع��ن اعالنه 
باط��الق ال�سلف ملوظفي دوائر الدولة والتي اعلنها 

مرارا عرب و�سائل االعالم.
وق��ال املكت��ب االعالم��ي للم���رضف يف بي��ان له 
ال�سل��ف ملوظف��ي  "امل���رضف م�ستم��ر مبن��ح  ان   ،
دوائ��ر الدولة وفق �سوابط والي��ات قانونية ويقوم 

مبعاجل��ة وتذلي��ل اي معوق��ات تظهر اثن��اء عملية 
املنح".

واأ�سار اإىل ان "امل�رضف م�ستمر يف ت�سهيل وتب�سيط 
االج��راءات وت�سخر االمكاني��ات واجلهود من قبل 
موظفي��ه ل���رضف ال�سلف��ة للراغب��ني يف احل�س��ول 
عليه��ا بعي��دا ع��ن االج��راءات الروتيني��ة املطول��ة 

واملراجعات اليومية والكثرة".
واو�س��ح البي��ان ان "عملي��ة املنح تب��داأ ب�سالحية 

دائ��رة املوظ��ف الذي ي��روم احل�سول عل��ى ال�سلفة 
وذل��ك عرب قي��ام مدي��ر ح�ساباته��ا بتق��دمي كتاب 
مرفق مع قر�ض مدمج CD لنظام رواتب موظفي 
الدائ��رة ليت�سلم ن�سخ��ة رزم اال�ستمارات والتعهدات 
جمانا ليقوم ب��دوره با�ستن�ساخه��ا وتوزيعها بني 
موظفي دائرت��ه الراغبة بتم�سي��ة ال�سلف ملوظفيها 
ليت��م بعده��ا م��لء اال�ستم��ارات م��ن قبله��م ويتم 
تدقيقها وتاأيي��د �سالمتها وجمعها ح�سب ال�سوابط 

على �سكل دفعات او دفعة واحدة".
وتاب��ع ان هذه اال�ستم��ارات "تقدم للف��رع املخول 
مبنح ال�سلف��ة ال�ستكمال االجراءات و�رضفها خالل 
م��دة ق�س��رة جدا م��ن دون �سحة �س��دور او تاأييد 

ا�ستمرار باخلدمة او الراتب".
واأ�سار اىل ان "اإطالق ال�سلف كان قبل �سنة من االن 
ولك��ن مل يتقدم اال من يطلب ال�سلفة ب�سكل �سخ�سي 

او عن طريق تدخل جهات غر دائرته".

البنك الدولي يؤكد وجود 
خطط إلعادة إعمار المناطق المحررة 

الرافدين يؤكد استمراره بمنح السلف لموظفي الدولة 

ارتفاع إيرادات الكمارك إلى أكثر من 
109 مليارات دينار

العراق يدعو دول العالم إلى رسم 
استراتيجية اقتصادية معه

مصرف الرشيد يمنح سلفة للموظفين 
الراغبين بالزواج

أسعار العمالت 
األجنبية بالدينار

125123 155432139122.550 12943151651 3031330.770
دينار أردنيدينار بحرينيدرهم إماراتيريال سعوديجنيه مصريتومان إيرانيجنية استرلينييورودوالر أميركي ليرة سوريةليرة لبنانية دينار كويتي 

بغداد- خاص

بغداد- خاص

بغداد- خاص 

بغداد- خاص 

بغداد- خاص 

بغداد- متابعة 
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