
وا�شتتتند امل�شتتح على اأرقام املبادرة امل�شتتركة 
للبيانتتات النفطيتتة )جتتودي( ال�شتتادرة  ، التي 
اأظهرت تراجع اإجمايل �شتتادرات الدول الثماين 
اإىل 19.026 مليتتون برميتتل يومًيا يف ني�شتتان 
املا�شتتي، مقارنتتة بتتت19.177 مليتتون برميتتل 

يومًيا يف اآذار املا�شي ال�شابق عليه.
وي�شتتمل التقريتتر �شتتادرات كل من: ال�شتتعودية، 
العراق، اإيتتران، الكويت، نيجرييتتا، اأجنوال، قطر، 

االإكوادور.
واأعلنتتت اجلزائتتر �شتتادرات  ني�شتتان املا�شتتي، 
البالغتتة 694 األتتف برميتتل يومًيتتا، يف حتتن مل 

تعلن بيانات اآذار ال�شابق.
واألقتتت اتفاقيتتة خف�ض االإنتتتاج، التتتي التزمت 
بهتتا منظمة البلدان امل�شتتدرة للبتترول "اأوبك" 
اعتباًرا من كانون الثاين املا�شي، بظاللها على 

�شادرات الدول االأع�شاء.
وال تتوافتتر �شتتادرات التتدول االأربتتع االأختترى 
االأع�شتتاء يف "اأوبتتك" على موقع )جتتودي( منذ 
عتتدة اأ�شتتهر، وهتتي: ليبيتتا واالإمتتارات وفنزويال 

واجلابون.
وح�شتتب بيانتتات )جتتودي( التي حت�شتتل عليها 
متتن منظمتتة "اأوبتتك" ووكالتتة الطاقتتة الدولية، 
االلكتتروين،  موقعهتتا  علتتى  اليتتوم  املن�شتتورة 
تراجعت �شتتادرات ال�شتتعودية متتن النفط اخلام 
بن�شتتبة 3.1 باملائتتة، على اأ�شتتا�ض �شتتهري، اإىل 
7.006 مليون برميل يومًيا، يف اأبريل/ني�شتتان 
املا�شي. وتراجعت �شادرات العراق بن�شبة 0.7 
باملائة اإىل 3.754 مليون برميل يومًيا، واإيران 
بن�شتتبة 5.1 باملائتتة اإىل 2.100 مليون برميل 
يومًيتتا، وقطتتر بن�شتتبة 14.4 باملائتتة اإىل 434 

األف برميل يومًيا.
علتتى اجلانب االآختتر، ارتفعت �شتتادرات كل من: 
الكويت، بن�شتتبة 9.4 باملائة اإىل 2.156 مليون 
برميتتل يومًيتتا، ونيجرييتتا بن�شتتبة 2.5 باملائة 
بن�شتتبة  واأجنتتوال  برميتتل،  مليتتون   1.607 اإىل 
2.9 باملائتتة اإىل 1.571 مليتتون برميل يومًيا، 
واالإكتتوادور بن�شتتبة 4.5 باملئتتة اإىل 398 األتتف 
برميتتل يومًيتتا ، ويف 25 اأيتتار املا�شتتي، اتفقت 

منظمتتة الدول امل�شتتدرة للبتترول "اأوبك"، على 
متديد خف�ض اإنتاج النفط لت�شعة اأ�شهر اإ�شافية 

وبداأ االأع�شتتاء يف "اأوبك" ومنتجون م�شتقلون، 
مطلتتع العتتام اجلتتاري ر�شتتميًا، خف�تتض االإنتاج 
بنحتتو 1.8 مليتتون برميل يومًيا، ملدة 6 اأ�شتتهر 
تنتهي يف يونيو/ حزيتتران املقبل، يف حماولة 

الإعادة اال�شتقرار اىل اأ�شواق النفط 
وتتحمل ال�شتتعودية -اأكتتر منتج للنفط يف دول 
منظمتتة "اأوبتتك" - العتتبء االأكتتر متتن اتفاقية 
خف�تتض االإنتتتاج و"جودي" هي منظمتتة دولية، 
اأ�ش�شتتت بقتترار متتن منتجتتي النفط حتتول العامل 
مطلع ت�شتتعينات القتترن املا�شتتي، هدفها جمع 
االأرقتتام واالإح�شتتاءات املتعلقة باإنتتتاج النفط 
حول العامل وتقدميها على �شتتكل درا�شتتات تهم 

منتجي وم�شتهلكي النفط على حد �شواء
واأكتتد اخلبتتري االقت�شتتادي، مناف ال�شتتائغ، اأن 
زيتتارة رئي�تتض جمل�تتض التتوزراء حيتتدر العبادي 
العالقتتات  تنميتتة  اإىل  �شتتتوؤدي  ال�شتتعودية  اإىل 

االقت�شادية بن البلدين. 
وقتتال ال�شتتائغ يف حديتتث �شتتحفي اإن "رغبتتة 
رئي�تتض جمل�ض التتوزراء حيدر العبتتادي بتطوير 
العالقتتات متتع ال�شتتعودية لتتن تتم عتتر املنافذ 

االمنية وال�شيا�شتتية واإمنا عن طريق  االقت�شاد، 
مبينا اأن االقت�شاد �شيوؤدي اإىل تنمية العالقات 

بن البلدان ويعزز ال�رشاكة بن جمتمعاتها
ولفتتت االنتبتتاه اإىل اأن زيتتارة العبادي �شتتتطور 
العالقات االقت�شتتادية مع ال�شعودية بعد اجلفاء 
ختتالل ال�شتتنوات املا�شتتية، مو�شتتحا اأن هناك 
تفاهمات اولية بن البلدين �شتتترجم الحقا اإىل 

اتفاقيات جتارية واقت�شادية  
وكان م�شدر م�شوؤول يف احلكومة العراقية، ذكر 
اأن رئي�ض جمل�ض الوزراء حيدر العبادي �شيبحث 
متتع امل�شتتوؤولين ال�شتتعودين تفعيتتل التعتتاون 

االقت�شادي بن البلدين. 
وقال امل�شتتدر الذي ف�شل عدم الك�شف عن ا�شمه 
يف ت�رشيتتح �شتتحفي اإن رئي�ض جمل�تتض الوزراء 
حيتتدر العبتتادي توجتته  اإىل ال�شتتعودية لبحتتث 
العالقتتات االقت�شتتادية بن البلديتتن ، مبينا اأن  
العبادي دعا  ال�رشكات ال�شعودية اإىل امل�شاهمة 
يف اعتتادة اعمار العتتراق بعد حتريره نهائيا من 

تنظيم داع�ض 
ونتتوه بتتاأن العبتتادي بحتتث اي�شتتا فتتتح املنفذ 
وتفعيتتل  وال�شتتعودية  العتتراق  بتتن  احلتتدودي 
االنبتتوب النفطتتي بتتن البلديتتن، م�شتتريا اإىل اأن 

التجاريتتة  عالقاتتته  لتطويتتر  ي�شتتعى  العتتراق 
واالقت�شادية مع ال�شعودية خالل املدة املقلبة .
واملنتجتتون  اأوبتتك  منظمتتة  اأع�شتتاء  ان  يذكتتر 
امل�شتتتقلون للنفط، قتترروا متديد العمتتل باتفاق 
خف�تتض اإنتاجهتتم النفطتتي ملتتدة ت�شتتعة اأ�شتتهر 

اإ�شافية 
و�شارك يف االجتماع 12 منتجا من غري البلدان 

االأع�شاء يف هذا االتفاق، وعلى راأ�شهم رو�شيا
وقتتال وزيتتر الطاقة ال�شتتعودي خالتتد الفالح اإن 
تن�شيقا �شيجري بن دول اأوبك والدول امل�شدرة 
للنفط من خارج املنظمة من اأجل متابعة تنفيذ 
االتفاق، واأ�شهمت تخفي�شات منظمة اأوبك التي 
بداأت مطلع العام اجلاري يف دفع اأ�شتتعار النفط 

اأعلى من خم�شن دوالراً للرميل
واتفتتق اجلانبان على خف�تتض االإنتاج نحو 1.8 
مليتتون برميتتل يوميتتا يف الن�شتتف االأول متتن 
2017 مبتتا يعتتادل اثنن يف املئة متتن االإنتاج 
العاملي، مع اتخاذ اأكتوبر 2016 ك�شهر مرجعي 
تخفي�شتتات  متتن  الرغتتم  وعلتتى  للتخفي�شتتات، 
االإنتاج، اأبقت اأوبك على �شادراتها م�شتقرة اإىل 
حد كبري يف الن�شتتف االأول من العام احلايل مع 

اإقدام املنتجن على البيع من املخزونات .

توقتتع رئي�ض جمل�تتض حمافظة دياىل علي الداينتتي، خلو مدينة 
بعقوبتتة متتن ب�شتتاتينها اجلميلتتة بعد �شتتنوات معدودة ب�شتتبب 
"حمى التجريف" التي بلغت م�شتتتويات غري م�شتتبوقة، م�شريا 
اىل اأن املدينتتة تواجتته كارثة بيئية وت�شتتويها ملفهوم تخطيط 

املدن ف�شال عن التهديد االمني.
وقتتال الدايني يف حديث �شتتحفي  اإن  بعقوبة فقدت بعد العام 
2003 م�شتتاحات �شا�شعة من ب�شتتاتينها اجلميلة التي متتد اىل 
عقتتود طويلة ب�شتتبب عوامل متعددة ابرزهتتا عمليات التجريف 

واالهمال بعدما ا�شبحت الب�شتنة قطاع خا�رش
وتوقتتع الداينتتي، ان "تفقتتد بعقوبتتة متتا تبقتتى من ب�شتتاتينها 
اجلميلة يف غ�شتتون �شنوات معدودة اذا ما بقت حمى التجريف 
م�شتتتمرة"، عاداً ما يحتتدث باأنه "كارثة بيئية لها انعكا�شتتات 
يف اجتاهتتات خمتلفة كما انهتتا ولدت لت�شتتويه ملف التخطيط 
العمتتراين وا�شتتهمت يف م�شتتاعفة التحديتتات االمنيتتة يف بناء 

جممعات ع�شوائية يف اطراف بعقوبة".
واكد الدايني �رشورة ايقاف عمليات جتريف الب�شاتن واتخاذ 
اجتتراءات يف هتتذا امل�شتتمار، ا�شتتافة اىل اإعداد خطط الن�شتتاء 
ب�شتتاتن جديدة ت�شتتهم يف معاجلة التاثريات البيئية بو�شتتفها 

احزمة خ�رشاء مهمة ملحيط املدن
وتتميتتز مدينتتة بعقوبة مركتتز حمافظة دياىل )54 كم �شتتمال 
�رشق العا�شتتمة بغداد(، باحتوائها على م�شتتاحات �شا�شعة من 
الب�شتتاتن يف حميطهتتا ت�شتتكل احزمة خ�رشاء متتتتد لعقود، اال 

انها عانت ب�شبب عمليات التجريف امل�شتمرة منذ �شنوات
وك�شتتف م�شوؤول حملي يف دياىل يف وقت �شابق  ان اكرث من 8 
االف دومن من ب�شتتاتن املحافظة تعر�شتتت للتجريف وُحّولت 

اىل ارا�ض �شكنية 860 دومنا منها يف بعقوبة
وقتتال قائمقتتام بعقوبة عبتتداهلل احليايل يف ت�رشيح �شتتحفي 
�شتتابق ان عدم توفري الدعتتم الكامل للفالح من حيث اال�شتتمدة 

والبتتذور ادى بتته اىل التفريتتط باأر�شتته وحتويلهتتا اىل 
ارا�شي �شتتكنية وبيعها، ومن ثم حتول 

جممتتع  اىل  الب�شتتتان 
�شكني 

بعدما اأ�شبحت اال�شتفادة من زراعتها �شعبة املنال
وا�شاف ان املحافظة عقدت يف بعقوبة ندوة مو�شعة ملناق�شة 
االثار البيئية اخلطرة التي ت�شتتببها هذه الظاهرة التي انت�رشت 
اخرياً واملتمثلة بتحويل االرا�شي الزراعية والب�شاتن اإىل قطع 
�شتتكنية، منوها بتتان الندوة اأعتتدت عدة مقرحات وتو�شتتيات 

لوقف عمليات التجريف واحلفاظ على الغطاء النباتي
وبتتن ان التو�شتتيات ت�شتتمنت �تترشورة  تنفيتتذ قتترار جمل�تتض 
التتوزراء 71 القا�شتتي باتختتاذ اجتتراءات عقابيتتة وحما�شتتبة 
املتجاوزيتتن على الب�شتتاتن واال�شتتجار املعمرة ومنع تو�شتتع 
ظاهتترة التجريتتف يف املدد القادمتتة، وفر�ض ر�شتتوم جمركية 
على املحا�شتتيل امل�شتتتوردة من دول اجلوار لت�شتتجيع املنتوج 
املحلي اىل جانب منح روؤ�شاء الوحدات �شالحيات تطبيق قرار 
جمل�تتض قيادة الثورة املنحل املرقم 634 ل�شتتنة 1981 والذي 

ين�ض على م�شادرة هذه الب�شاتن من قبل الدولة
ودعتتا احلياىل اىل ت�شتتافر جهتتود اجلهات الزراعيتتة واالمنية 
لوقتتف عمليتتات التجريف وبخالف ذلك تت�شتتع ظاهرة جتريف 
الب�شتتاتن وحتويلها اىل ارا�ض �شتتكنية يف ظل ازمة ال�شكن يف 
عموم املحافظة ما يهدد الرثوة النباتية يف الق�شاء ويقود اىل 

تزايد عمليات البناء الع�شوائي
وت�شتتري االح�شتتائيات �شتتبه الر�شتتمية اىل ان 60 الف دومن من 
ب�شتتاتن احلم�شتتيات والنخيتتل يف دياىل من اجمايل م�شتتاحة 
ب�شاتن املحافظة البالغة 250 الف دومن تعر�شت للتدمري من 
جراء اجلفاف واعمال العنف واالرهاب ما بن االعوام 2005تت 

2008
واكدت بيئة دياىل يف وقت �شتتابق ان 30% من الغطاء النباتي 
ُدمر خالل ال�شنوات الع�رش املا�شية بفعل عوامل عديدة، اأبرزها 

اجلفاف واالأمن واحلرائق واالآفات الزراعية، اإ�شتتافة 
اإىل ات�شاع ظاهرة جتريف الب�شاتن 

كاأرا�تتض  لبيعهتتا 

�شكنية اأو جتارية، خا�شة قرب مراكز املدن الرئي�شية
ودعتتت وزارة ال�شتتحة والبيئتتة اىل اطالق ا�شتتراتيجية وطنية 
ملعاجلة ظاهرة جتريف الب�شتتاتن الزراعية يف حمافظة دياىل 

للحد من ظاهرة الت�شحر.
وقتتال املدير العام لدائتترة التوعية واالعتتالم البيئي امري علي 
احل�شتتون يف وقتتت �شتتابق  ان الوزارة دعت التتوزارات واجلهات 
ذات العالقتتة اىل اطتتالق ا�شتتراتيجية وطنيتتة ملعاجلة ظاهرة 
جتريف الب�شتتاتن الزراعيتتة والتي برزت ب�شتتورة ملفتة للنظر 
يف ال�شتتنوات الع�رش املا�شتتية ، مبينا ان ظاهرة الت�شحر بداأت 
تزحتتف بوتتترية مت�شتتارعة خا�شتتة يف مراكز املدن الرئي�شتتية 

ومنها مدينة بعقوبة ما ادى اىل انح�شار الغطاء النباتي. 
وا�شتتاف احل�شتتون ان هناك ا�شتتبابا متعددة تقف وراء جتريف 
الب�شتتاتن الزراعيتتة، ابرزهتتا االغتتراءات املادية التتتي توفرها 
مواقتتع الب�شتتاتن من ختتالل امكانيتتة بيعها كقطع �شتتكنية او 
م�شتتاحات لبناء م�شاريع لدى القطاع اخلا�ض ، ا�شافة اىل قلة 
املياه وانعدام الدعم من قبل الدولة ، وهذا االمر ادى اىل فقدان 
م�شاحات كبرية �شنويا، الفتًا النظر اىل ان هناك م�شاحة كبرية 
من ب�شتتاتن بعقوبة جرى جتريفها يف ال�شنوات املا�شية ت�شل 

اىل مئات الدومنات اغلبها يف حميط مدينة بعقوبة.  
واو�شتتح ان هنتتاك �تترشورة لتفعيتتل القوانتتن الرادعتتة بحتتق 
املخالفن واحالتهم اىل الق�شتتاء وان تكون هناك ا�شراتيجية 
او ا�شتتلوب عمتتل ي�شتتهم يف احلتتد متتن املخالفتتات عتتر تفعيل 

القوانتتن الرادعة بحق املخالفتتن واحالتهم اىل 
الق�شاء.
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م�شتتتوياته  اأدنتتى  اإىل  الذهتتب  هبتتط 
يف نحو خم�شتتة اأ�شتتابيع متتع ارتفاع 
التتدوالر بعتتد ت�رشيحتتات ت�شتتب يف 
�شتتالح رفع الفائدة من م�شوؤول كبري 
مبجل�ض االحتياطي االحتادي )البنك 
املركتتزي االأمريكي( لكن ال�شتتبابية 
التي اأحدثها بدء املفاو�شتتات ب�شاأن 
�تترشوط مغتتادرة بريطانيتتا لالحتاد 

االأوروبي حدت من اخل�شائر
وانخف�ض ال�شتتعر الفوري للذهب 0.7 
باملئة اإىل 1244.85 دوالر لالأوقية 
)االأون�شتتة( بعدما هبط دون متو�شط 
حركته يف 100 يوم اإىل 1244.27 
دوالر لالأوقية، وهو اأدنى م�شتتتوياته 

منذ 17 مايو اأيار

قل�ض موؤ�رش نيكي لالأ�شهم اليابانية 
متتكتتا�تتشتتبتته بتتعتتد �تتشتتعتتوده الأعتتلتتى 
بدعم  عتتامتتن  نتتحتتو  يف  متت�تتشتتتتتوى 
�شجلتها  مرتفعة  قيا�شية  م�شتويات 
واآمتتال  التتن  و�شعف  �شريت  وول 

بانتعا�ض االقت�شاد العاملي
باملئة   0.8 القيا�شي  نيكي  وارتفع 
نقطة   20230.41 عتتنتتد  ليغلق 
يف   20318.11 اإىل  �شعوده  بعد 
اأعلى  وهتتو  ال�شباحية  التعامالت 
عام  اآب  اأغ�شط�ض  منذ  له  م�شتوى 

2015

اأدنتتى  قتترب  النفط  اأ�تتشتتواق  ا�شتقرت 
يف  اأ�تتشتتهتتر  �شبعة  يف  م�شتوياتها 
امل�شتثمرون  فيه  يركز  الذي  الوقت 
زيادة  على  م�شتمرة  اإ�تتشتتارات  على 
حماوالت  تقو�ض  والتي  املعرو�ض 
اأوبتتتتتك ومتتنتتتتتجتتن اآختتتريتتتن لتتدعتتم 
القيا�شي  اخلام  وانخف�ض  االأ�شعار، 
يف   15 نحو  برنت  مزيج  العاملي 
حن  اأيتتار،  مايو  اأواختتر  منذ  املئة 
ومنتجون  ورو�تتشتتيتتا  اأوبتتتك  متتتددت 
البالغة  االإنتاج  تخفي�شات  اآخرون 
1.8 مليون برميل يوميا ملدة ت�شعة 

اأ�شهر

بساتين بعقوبة تتالشى .. التجريف تسبب بتقليص األراضي الزراعية 

بعد زيارة العبادي الرياض

هل اتفق العراق والسعودية على خفض جديد لإلنتاج في أوبك؟

تراجع جمموع �صادرات 
ثماين دول اأع�صاء يف 

اخلام  النفط  "اأوبك" من 
بن�صبة 0.8 باملئة )151 
األف برميل يومًيا( خالل 

ني�صان املا�صي، على 
اأ�صا�س �صهري.

بغداد – الجورنال 

بغداد – الجورنال 

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


