
املخزون��ات  تراج��ع  اأن  املتخ�ص�ص��ون  وع��ّد 
النفطي��ة ب�ص��كل وا�صع وملمو�س من��ح اأكرب دعم 
للأ�صعار وعزز الثقة يف خطة "اأوبك" ال�صتعادة 
الت��وازن يف ال�صوق خا�صة بع��د قيام ال�صعودية 
بتخفي���س �صادراته��ا النفطي��ة بنح��و ملي��ون 
برمي��ل يومي��ا وارتف��اع ن�صب��ة االمتث��ال م��ن 
املنتج��ن التف��اق خف�س االإنت��اج املطبق منذ 
بداية العام اجلاري الذي ميتد اإىل اذار من العام 
املقبل مع احتمال متديد العمل به ملدة جديدة.
وتت��واىل اجتماع��ات املنتج��ن املوؤث��رة بع��د 
جن��اح اجتم��اع �ص��ان بطر�ص��ربج يف االأ�صبوع 
املا�صي حيث من املق��رر اأن جتتمع جلنة فنية 
م��ن دول "اأوبك" وخارجه��ا يف اأبوظبي يومي 
ال�صاب��ع والثام��ن م��ن اأغ�صط�س املقب��ل الإعطاء 
دفعة جديدة ملو�صوع االلتزام بخف�س االإنتاج.
كم��ا اأن م��ن املقرر اأن ي�صهد �صه��ر اأيلول املقبل 
اجتماعا جديدا لوزراء الدول االأع�صاء يف جلنة 

مراقبة اتفاق خف�س االإنتاج. 
غيني��ا  دول��ة  اأ�ص��ادت  مت�ص��ل،  �صي��اق  ويف 
اال�صتوائي��ة الع�صو االأح��دث يف منظمة "اأوبك" 
بجهود املنظمة الدولي��ة الدوؤوبة للم�صاعدة يف 
اإع��ادة اال�صتقرار اإىل �ص��وق النفط العاملية على 
الرغ��م م��ن التحدي��ات احلالي��ة الت��ي تواجهها 

�صناعة النفط يف خمتلف دول العامل.
وقالت غيني��ا اال�صتوائي��ة اإن �صيا�صات "اأوبك" 
الناجح��ة جعل��ت كث��را من ال��دول ت�صع��ى اإىل 
الف��وز بع�صويته��ا، م�ص��رة اإىل دعمه��ا الكامل 
ملهم��ة منظم��ة "اأوب��ك" يف قي��ادة ال�صوق نحو 
نح��و  ال�ص��وق  ودف��ع  ال�صع��اب  عل��ى  التغل��ب 

اال�صتقرار والنمو امل�صتدام.
جاء ذل��ك يف تقرير ملنظم��ة "اأوبك" عن نتائج 
زي��ارة االأمن العام حمم��د باركيندو اإىل غينيا 
اال�صتوائي��ة واإجرائه مباحث��ات ناجحة وفعالة 
م��ع كل من الرئي�س تيودورو مبا�صوجو ورئي�س 
ال��وزراء فرن�صي�صك��و با�صك��وال ووزي��ر الطاق��ة 

وال�صناعة واملناجم جابرييل ليما.
"اأوب��ك"  منظم��ة  اأن  باركين��دو  حمم��د  واأك��د 
�صتوا�ص��ل مهمته��ا يف خدم��ة ال��دول االأع�صاء 
وم�صلح��ة ال�صناع��ة واالقت�صاد ال��دويل، حاثا 
جمي��ع ال��دول االأع�ص��اء عل��ى البق��اء متحدين 

وا�صتم��رار عقد اللق��اءات للدفاع ع��ن امل�صالح 
امل�صرتكة.

واأ�صاف باركيندو الذي زار غينيا الأول مرة اأنه 
اأطلع القيادات على تطورات االتفاق الذي جمع 
دول "اأوب��ك" وعدد من املنتجن امل�صتقلن اإىل 
جان��ب اأح��دث نتائ��ج التع��اون امل�ص��رتك التي 
اأعلنت عقب اجتماع جلنة مراقبة اتفاق خف�س 
االإنت��اج يف مدين��ة �ص��ان بطر�ص��ربج الرو�صية 

االأ�صبوع املا�صي.
ويف ه��ذا االإط��ار، ق��ال �صيف��ن �صيمي��ل مدي��ر 
�رشكة "يف جى اإند�صرتي" االأملانية، اإن "اأوبك" 
حترك��ت على الف��ور الحتواء نوع م��ن الرتاخي 
لوح��ظ يف اأداء بع���س املنتج��ن جت��اه خف�س 
االإنتاج لذا جاء اجتماع �صان بطر�صربج لي�صعد 
ال�صغ��وط على املنتجن للحف��اظ على م�صتوى 
ع��ال م��ن االمتث��ال مب��ا يبق��ى االتف��اق فعاال 

وقويا.
وذكر اأن ن�صبة االمتثال خلف�س االإنتاج و�صلت 
اإىل اأك��ر م��ن 100 يف املائة بعد م��رور �صهور 
قليل��ة من االتف��اق اإال اأنها تراجع��ت اأخرا، اإىل 
78 يف املائ��ة، ب�صب��ب تباط��وؤ يف اأداء الع��راق 

الوا�صع��ة يف  الزي��ادة  اإىل جان��ب  واالإك��وادور 
اإنت��اج ليبي��ا ونيجري��ا املعفاتن م��ن خف�س 

االإنتاج.
م��ن  ملزي��د  مر�صح��ة  االأ�صع��ار  اأن  اإىل  واأ�ص��ار 
املكا�ص��ب يف االأ�صابي��ع املقبل��ة ب�صب��ب التقدم 
امللح��وظ يف عملي��ة ال�صح��ب م��ن املخزونات 
وع��لج الفائ���س املرتاك��م ف��وق املتو�صط يف 
ال�ص��ادرات  تقلي���س  اأن  �صن��وات كم��ا  خم���س 
ال�صعودي��ة وتباط��وؤ من��و احلف��ارات االأمركي��ة 
�صت�صب هذه العوامل جمتمعة يف �صالح تعايف 

االأ�صعار.
من جانبه، اأو�صح رينيه ت�صفانبول مدير �رشكة 
طاق��ة يف هولن��دا، اأن��ه بح�ص��ب توقع��ات بن��ك 
جولدمان �صاك�س الدويل فاإن الطلب على النفط 
اخل��ام �صينمو على مدار العام اجلاري واالأعوام 
يف   1.2 بنح��و   2022 ع��ام  وحت��ى  املقبل��ة 
املائة، �صنويا وهو معدل جيد وكفيل باأن يكمل 
جهود خف�س االإنتاج ويدفع ال�صوق نحو تعاٍف 
وت��وازن قريب، لذا ف��اإن توقعات من��و االأ�صعار 
مازال��ت اأقوى م��ن املراهن��ن عل��ى انخفا�س 

االأ�صعار اإىل ما دون 40 دوالرا للربميل.

ولف��ت االنتب��اه اإىل اأن��ه بح�صب توقع��ات البنك 
العامل��ي ف��اإن النم��و االقت�ص��ادي الوا�ص��ع يف 
االقت�ص��ادات النا�صئة بقيادة الهن��د �صيقود اإىل 
ال��ذروة يف الطل��ب عل��ى النف��ط اخل��ام بحل��ول 
ع��ام 2030 و�صتكون البرتوكيماويات املحرك 
الرئي�ص��ي للطلب على النفط اخل��ام بعد التو�صع 
يف االعتماد عليها وزيادة اال�صتثمارات يف هذا 

القطاع احليوي ملنظومة الطاقة يف العامل.
االأ�صب��وع  االأ�صع��ار يف خت��ام  وفيم��ا يخ���س 
اأعل��ى  اإىل  النف��ط  اأ�صع��ار  �صع��دت  املا�ص��ي، 
اخلام��ان  و�صج��ل  �صهري��ن،  يف  م�صتوياته��ا 
القيا�صي��ان اأك��رب مكا�صبهم��ا االأ�صبوعية العام 
احلايل بينما ي�صتم��ر امل�صتثمرون يف ا�صتيعاب 

بوادر على انح�صار وفرة املعرو�س.
خمزون��ات  اإن  االأمركي��ة  احلكوم��ة  وقال��ت 
اخل��ام والبنزي��ن يف الواليات املتح��دة �صجلت 
هبوطا حادا ف��اق التوقعات االأ�صبوع املا�صي. 
وبل��غ متو�صط تكري��ر اخلام يف م�ص��ايف النفط 
االأمركي��ة نح��و 17.3 ملي��ون برمي��ل يومي��ا 
االأ�صب��وع املا�ص��ي بزيادة مقداره��ا 620 األف 

برميل يوميا عن االأ�صبوع نف�صه يف 2016.

اأعل��ن رئي���س �صن��دوق اعمار املناط��ق املت�رشرة م��ن االرهاب 
م�صطف��ى الهيتي، التمكن من ا�صتح�ص��ال وعود حقيقية من 60 

دولة للم�صاركة يف حملة اعادة االعمار.
وقال الهيت��ي يف حديث  �صحفي، اإن "الكويت اعلنت ا�صتعدادها 
لت�صيي��ف موؤمتر املانحن على ار�صها بع��د مباحثات ثنائية"، 
مبين��ا ان "املوؤمت��ر ياأتي بع��د انت�صارات الق��وات االأمنية، اذ ان 
وف��داً كويتيًا �صيزور العراق قريبًا متوجها اىل املو�صل للطلع 

على حجم الدمار الذي ح�صل يف هذه املدينة".
واو�ص��ح ان "ال�صن��دوق لب��ى دعوة م��ن البنك ال��دويل ملناق�صة 
اع��ادة اعم��ار املناط��ق املت���رشرة م��ن االره��اب يف العا�صمة 
االمركية وا�صنطن يف العا�رش من هذا ال�صهر، بح�صور ما يقارب 
35 دول��ة"، م�صراً اىل ان "ال�صندوق ق��ارب على اكمال القر�س 
االول م��ن البن��ك البالغ 350 ملي��ون دوالر وبفائ��دة قليلة جدا 
تدف��ع بع��د 15 عام��ا، وكان هناك حتد القن��اع املجتمع الدويل 
بزي��ادة مبلغ القر���س من خلل عر�س االعم��ال املبا�رشة التي 
اجنزه��ا ال�صن��دوق يف املرحلة املا�صية بالقر���س االول والتي 
بلغت 152 م�رشوعا والتن�صيق بن دوائر الدولة واجلهة املانحة 
واآلية العمل، اذ وافقت الدول على زيادة القر�س اىل 500 مليون 
دوالر، لي�صم��ل نينوى بعد حتريرها من براث��ن االرهاب، بعد ان 
كان القر���س االول خم�ص�صًا ملحافظتي �ص��لح الدين ودياىل، 

ا�صافة اىل رفع �صعار )التحالف الدويل العادة اعمار العراق".
وب��ن ان "ال�صن��دوق قادر على ادارة االم��وال واال�رشاف عليها، 
وقد بلغت االن نحو مليار و200 مليون دوالر، بعد ا�صافة مبلغ 
املوازن��ة احلكومي��ة"، موؤك��داً "ا�صتع��داد نحو 60 دول��ة العادة 
اعمار العراق، باخت��لف نوع امل�صاركة �صواء كانت باالموال او 

دخول �رشكات وغرها".
ودعت وزارة التخطيط البنك واملجتمع الدولين لدعم العراق يف 

خط��ة اإعادة اإعمار املناطق املح��ررة التي �صتحتاج 
لنحو 100 مليار دوالر لتنفيذها.

بي��ان  وج��اء 

ال��وزارة بعد لقاء وزي��ر التخطيط �صلمان اجلميلي يف وقت �صابق 
م��ع املدي��ر االإقليمي للبن��ك ال��دويل يف ال�رشق االأو�ص��ط �صاروج 

كومار.
واأك��د اجلميل��ي اأن خطة اإع��ادة اال�صتقرار واالإعم��ار يف املناطق 
املح��ررة �صتكون على م��دى 10 اأعوام ت�صم��ل خطتن تنمويتن 
االأوىل للم��دة م��ا بن عام��ي 2018 و2022 والثاني��ة للمدة ما 

بن 2023 و2028.
وق��در الوزي��ر حجم املبال��غ املطلوب��ة لتنفيذ ه��ذه اخلطة بنحو 
100 مليار دوالر �صت�صعى احلكومة اإىل توفرها من خلل املنح 

والقرو�س الدولية وما ميكن تخ�صي�صه من املوازنة العامة.
واأك��د كومار ا�صتع��داد البنك الدويل لدعم الع��راق يف تنفيذ خطة 
اإع��ادة االإعمار، م�صرا اإىل اأن بع�س م�صاريع االإعمار املمولة من 

البنك انطلقت. 
واأك��دت جلن��ة اال�صتثمار واالقت�ص��اد النيابي��ة، االأربعاء، حاجة 
الع��راق اإىل نحو 30 مليار دوالر الإعادة اإعمار املناطق املحررة 
م��ن تنظيم داع���س. وقالت ع�صو اللجنة جنيبة جني��ب اإن العراق 
بحاجة اإىل نحو 30 مليار دوالر الإعادة اأعمار املناطق املحررة 
من تنظيم داع�س"، مبينة اأن "التنظيم تعمد تدمر البنى التحتية 
وامل�صاري��ع اال�صتثماري��ة يف املحافظ��ات الت��ي احتلها الإحداث 

اكرب قدر من اخل�صائر املادية".
واأ�صاف��ت اأن��ه "�صيت��م عقد عدة موؤمت��رات لل��دول املانحة جلمع 
اأم��وال لل���رشوع يف اأعم��ار البن��ى التحتي��ة وتطوي��ر اقت�ص��اد 

املحافظات".
م��ن جانبه��ا، قدم��ت وزارة العدل �صم��ن ملف حق��وق االإن�صان، 
ا�صتعرا�ص��ًا �صام��ًل ملجمل عملها خ��لل ال�صن��وات املا�صية يف 

ال�صق��ن اخلارجي والداخل��ي، املت�صم��ن االتفاقيات 
واملعاه��دات الدولي��ة الت��ي مثل��ت 

الع��راق فيه��ا قبل 

اإلغ��اء وزارة حق��وق االإن�ص��ان ودجمه��ا ب��وزارة الع��دل ودورها 
حملي��ا يف جم��ال حق��وق االإن�ص��ان باعتب��اره تطبيق��ًا ملقررات 

والتزامات العراق اأمام املجتمع الدويل.
وق��ال وكي��ل وزارة الع��دل ال�صيد ح�ص��ن الزه��ري، ان "الوزارة 
ب�ص��دد االإعداد مل�صاري��ع حكومية ملرحلة ما بع��د حترير البلد 
م��ن وج��ود ع�صاب��ات داع�س م��ن �صاأنه��ا ان ت�صاه��م يف اإعادة 
تاأهي��ل االأطفال مم��ن عمل االإرهاب على غ�ص��ل اأدمغتهم باأفكار 
�صلبي��ة واإع��ادة دجمه��م باملجتم��ع"، مبين��ا ان ه��ذا "اجلان��ب 
�صيتم بالتع��اون مع الوزارات واملوؤ�ص�ص��ات الرتبوية والتعليمية 

ومب�صاركة منظمات دولية معنية بالطفولة ك�)اليوني�صيف(".
وا�ص��اف الزهري "لقد عكف��ت وزارة حقوق االإن�ص��ان )امللغاة( 
خلل ال�صنوات املا�صية على توقيع معاهدات واتفاقيات دولية 
متعلقة بحقوق االإن�صان تكون �صمانة لتح�صن �صجل العراق بعد 
الع��ام 2003 اأمام املجتمع الدويل نتيجة �صيا�صة النظام املباد 
الدكتاتورية وا�صطهاده لل�صعب وجتاوزه ملواثيق ح�صن اجلوار".
وتابع الزهري "ت��ويل وزارة العدل مللف وزارة حقوق االإن�صان 
)امللغ��اة( وال��ذي حتق��ق من خلله اأخ��راً وبالتع��اون مع بعثة 
االأمم املتح��دة مل�صاع��دة الع��راق )يونام��ي( تنظي��م ور�صة عمل 
خا�ص��ة باآراء اجله��ات املعنية مبلف حق��وق االإن�صان يف عملية 
اإع��داد التقرير ال��دوري ال�صام��ل - اجلولة الثالث��ة لعام 2019، 
وال��ذي �صيعر�س اأمام جمل�س حقوق االإن�ص��ان يف جنيف واإعداد 

خط��ة وطني��ة لتنفي��ذ تو�صيات اجلول��ة الثاني��ة لعام 
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من��ا الن��اجت املحلي االإجم��ايل لدولة 
الع��ام  م��ن  االول  الرب��ع  يف  قط��ر 
نح��و  اإىل   2.7% بن�صب��ة  اجل��اري 
151 ملي��ار ري��ال. وا�صتحوذ قطاع 
م��ا  عل��ى  النفطي��ة  غ��ر  االأن�صط��ة 
ن�صبت��ه %66.8 من اإجم��ايل الناجت 
املحل��ي، و بنمو مق��داره %0.1، يف 
حن بلغ��ت م�صاهمة قط��اع التعدين 
وا�صتغلل املحاج��ر %33.2 وبنمو 
فاق %8.2. و�صجل��ت ميزانية الربع 
االأول م��ن العام اجلاري عجزا بن�صبة 
%5.1 يف ح�صاب الناجت االإجمايل و 
ذل��ك مع و�صول النفق��ات العامة اىل 

51.8 مليار ريال .

اأعلى  قرب  الذهب  اأ�صعار  ا�صتقرت 
م�صتوى يف نحو �صبعة اأ�صابيع بعدما 

�صجلت 1268 دوالر للأون�صة.
بنحو  ارتفع  االأ�صفر  املعدن  وكان 
املا�صي  االأ�صبوع  املئة  يف   1.1
الثالث  للأ�صبوع  مكا�صب  لي�صجل 

على التوايل.
اإىل  املئة  يف   0.7 البلتن  و�صعد 
اأن  بعد  للأون�صة  دوالر   935.25
االأ�صبوع  املئة  يف   0.5 بنحو  هبط 
ال��ب��لدي��وم  ارت��ف��ع  كما  امل��ا���ص��ي. 
دوالر   886.72 اإىل  املئة  يف   1.1
يف   3.8 ارتفع  اأن  بعد  للأون�صة 

املئة االأ�صبوع املا�صي.

قفز معدل البطالة يف ال�صعودية اإىل 
12.7 يف املئة يف الربع االأول من 
2017 موا�صًل ارتفاعه الثابت، يف 
االقت�صاد  فيه  يواجه  ال��ذي  الوقت 

تبعات تراجع اأ�صعار النفط.
اأك��ر  االآن  البطالة  م��ع��دل  وي��زي��د 
املدة  عن  كاملة  مئوية  نقطة  من 
عندما  املا�صي  العام  من  نف�صها 
ويل  �صلمان  بن  حممد  االأم��ر  اأعلن 
االإ�صلحية  خطته  ال�صعودية  عهد 
اململكة  "روؤية  با�صم  امل��ع��روف��ة 
االقت�صاد  " لتنويع م�صادر   2030

بحيث ال يعتمد على النفط فقط.

60 دولة ستشارك في إعمارها 

 المناطق المحررة تنتظر اإليفاء بالوعود الدولية إلعادة تأهيلها 

خبراء يتوقعون تباطؤًا في أداء العراق باتفاق أوبك

توقع حمللون 
ومتخ�ص�صون نفطيون 

اأن توا�صل اأ�صعار النفط 
اخلام مكا�صبها ال�صعرية 
خالل الأ�صبوع اجلاري، 
بعدما اختتمت الأ�صبوع 
املا�صي على اأجواء اأكرث 

ثقة يف �صوق اأدت اإىل 
ت�صجيل اأعلى م�صتويات 

الرتفاع يف الأ�صعار 
على مدى �صهرين كما 
�صجلت الأ�صعار اأعلى 
مك�صب اأ�صبوعي على 

مدار العام جتاوز 8 يف 
املائة.

  إعداد -  فادية حكمت 

بغداد – متابعة 

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

2250
1250
1000
2000
1500
1500
2000
2000
1500
1250
3500

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


