
القوات  �سيطرة  ب���أن  مطلعة  كردية  م�س�در  اف���دت 
جن�ح  مع  ب�تف�ق  متت  كركوك  على  العراقية  االمنية 
هريو خ�ن ارملة الرئي�س الراحل جالل ط�لب�ين وجنله 
القوات  متركز  االتف�ق  هذا  ويت�سمن  ط�لب�ين،  ب�فل 
االحت�دية يف حميط املح�فظة واملواقع اال�سرتاتيجية 
ب�ب�كركر  وحقول  املدينة  مط�ر  وهي  املح�فظة  يف 
وب�ي ح�سن واآب�ر ق�س�ء الدب�س وري كركوك وق�عدتي 
لالحت�د  �سيلبي  الذي  االمر  الع�سكريتني  وخ�لد   K1
ب�سكل  اربيل  عن  كركوك  بعزل  قدمية  رغبة  الوطني 
املدينة  داخ��ل  االحت���د  ق��وات  هيكلة  واع���دة  نه�ئي 
احلدودية  املن�فذ  وابق�ء  االحت�دية  القوات  ب�إ�رشاف 
مبط�ر   رمب���  العمل  واإع�����دة  اي���ران  م��ع   مفتوحة 
مت  االأم��ر  ان  :”هل  امل�س�در  وت�س�ءلت  ال�سليم�نية. 
برع�ية اإيرانية تركية ام مب�سلحة بغداد وال�سليم�نية” 

.
االثنني،  العراقية،  النفط  وزارة  يف  م�سوؤول  وق���ل 
مي�سي  كركوك  فى  الطبيعي  والغ�ز  النفط  اإنت�ج  اإن 
ك�ملعت�د على الرغم من العملية الع�سكرية. واأ�س�ر اإىل 
اأن الزعم�ء االأكراد وافقوا على جتنب القت�ل يف من�س�آت 

النفط والغ�ز فى كركوك.
وق�ل تليفزيون رووداو الكردي اأن البي�سمركة الكردية 
تراجعت من مواقع جنوبي كركوك، 
ومت����ك����ن����ت 

القوات العراقية، االثنني من ال�سيطرة على حمطة الغ�ز 
واملنطقة ال�سن�عية وم�سف�ة النفط يف كركوك.

وق�ل بي�ن ع�سكري عراقي، اإن القوات العراقية انتزعت 
من  كركوك  جنوبي  املواقع  من  عدد  على  ال�سيطرة 
اأيدى القوات الكردية مب� فى ذلك "من�س�أة غ�ز ال�سم�ل 
احلي  على  وكذلك  الغ�ز"  من�س�أة  بج�نب  وم�سفى 
زالت  "م�  البي�ن  واأ�س�ف  املدينة،  جنوبي  ال�سن�عي 

القطع�ت )القوات( م�ستمرة ب�لتقدم".
تتعلق  خم�وف  ب�سبب  االثنني،  النفط،  اأ�سواق  وقفزت 
اإيران  على  جديدة  اأمريكية  عقوب�ت  فر�س  ب�حتم�ل 
خ�م  وارتفع  كركوك.  مدينة  �سهدته�  التي  واالح��داث 
القي��س الع�ملي مزيج برنت 65 �سنت� مب� يوازي 1.1 

يف املئة اإىل 57.82 دوالر للربميل.
على  اأمريكية  عقوب�ت  فر�س  من  املخ�وف  ودفعت 
الرئي�س  وك���ن  اىلال�سعود.  اخل���م  جديد  من  اإي��ران 
اأن  على  الت�سديق  رف�س  ترامب  دون���ل��د  االأم��ريك��ي 
من  ال��رغ��م  على  ال��ن��ووي  ب�التف�ق  ملتزمة  ط��ه��ران 
خم�وف  توجد  كم�  بذلك.  دوليني  مفت�سني  �سه�دة 
اأوبك  اأكرب منتج للنفط يف  العراق ث�ين  ا�ستقرار  ب�س�أن 
مدينة  �سهدته�  التي  االح���داث  بعد  ال�سعودية  بعد 
كركوك.ولقيت اأ�سع�ر اخل�م االمريكي دعم� يف خف�س 
اإنت�ج جديد.  التي تبحث عن  ال�رشك�ت عدد احلف�رات 
 51.89 االأمريكي  الو�سيط  و�سجل خ�م غرب تك�س��س 
يف   0.9 يع�دل  مب�  �سنت�   44 مرتفع�  للربميل  دوالر 

املئة.
كرد�ست�ن  اإقليم  بوجه  الربية  حدوده�  اإيران  واأغلقت 
العراق ح�سبم� اأكد رئي�س غرفة جت�رة ال�سليم�نية 
������س�����ريوان حم���م���د يف 

اأن هن�ك ات�س�الت  ت�رشيح �سحفي.واو�سح امل�سوؤول 
جتري بني اأربيل وطهران ب�س�أن اإغالق احلدود.

لهذه  نفي  اأو  ت�أكيد  االآن  حتى  طهران  عن  ي�سدر  ومل 
االأنب�ء. وك�نت طهران، ك�سفت قبيل ا�ستفت�ء كرد�ست�ن 
ب�س�أن االنف�س�ل يف 25 اأيلول امل��سي، اإغالق جم�له� 
اجلوي بوجه اأربيل، غري اأنه� نفت اآنذاك اإغالق املع�بر 

احلدودية الربية معه�.
يف  الكورد�ست�ين  الوطني  االحت�د  كتلة  رئي�س  واعلن 
ار�س�ل  عملية  ان  االح��د  يوم  العراقي  النواب  جمل�س 
النفط االبي�س الذي ي�ستخدم كوقود للتدفئة اىل مدن 
اقليم كورد�ست�ن �ست�ستمر، الفتً� النظر اىل ان التوترات 

بني اربيل وبغداد لن توؤثر يف هذه العملية.  
وق�ل اآريز عبداهلل يف ت�رشيح�ت �سحفية ان وزير النفط 
العراقي جب�ر اللعيبي ابلغهم ب�ن عملية ار�س�ل النفط 
اربيل  التوترات بني  االبي�س اىل االقليم �ست�ستمر وان 
وبغداد لن يكون له� ت�أثري يف ار�س�ل النفط االبي�س اىل 
حم�فظ�ت اقليم كورد�ست�ن. وا�س�ف انه من املقرر ان 
االقليم  اىل  املركز  من  االبي�س  النفط  ار�س�ل  عملية 
�سيكون  التع�مل مع حلبجة  ان  قريب�.واكد  �ست�ست�أنف 
االبي�س. النفط  من  ح�سته�  توفري  و�سيتم  كمح�فظة 
االحت�دية  احلكومة  فيه  اوقفت  وقت  يف  هذا  وي�أتي 
ايلول  من   25 يف  الكورد�ست�ين  اال�ستفت�ء  اجراء  منذ 
امل��سي عملية ار�س�ل ح�سة االقليم من النفط االبي�س 
الذي ك�ن عب�رة عن عدد من ال�سه�ريج تر�سل يومي� 
بغداد  يف  املركزية  احلكومة  وا�س�فت  االقليم.  اىل 
عقوب�ت اقت�س�دية جديدة من خالل و�سع اآلية جديدة 
عن  بدال  وبغداد  النجف  مط�ري  عرب  الذهب  ال�سترياد 
اقت�س�دي  حل�س�ر  يتعر�س  ال��ذي  كرد�ست�ن  اقليم 
 . ا�ستفت�ًء لتقرير امل�سري غري د�ستوري  نتيجة اجرائه 
وذكر بي�ن �س�در عن وزارة التخطيط 
جل���ن���ة  ان 

التخطيط  وزير  برئ��سة  الوزارية  االقت�س�دية  ال�سوؤون 
ال�سترياد  جديدة  اآلية  على  وافقت  اجلميلي  �سلم�ن 
الذهب واملع�دن الثمينة االأخرى مب� يحقق امل�سلحة 
وذلك  الوطني  االقت�س�د  عجلة  وحتريك  للبلد  الع�مة 

عرب منفذي مط�ري بغداد والنجف الدوليني".
واخر اح�س�ئي�ت ذكرت ان واردات االقليم من الذهب 
يف ع�م 2014 بلغت 77 طن� ، وان هذه الكمية جرى 
عرب  ودخل   ، خمتلفة  من�فذ  من  االقليم  اىل  ادخ�له� 
عرب  دخل  بينم�  كلغم  و760  طن�   31 اربيل  مط�ر 

مط�ر ال�سليم�نية 44 طن� و630 كلغم، .
النوعية  ال�سيطرة  مديرية  من  �س�در  اح�س�ء  ويف   
31 ( طن�   ( للحلي يف اقليم كرد�ست�ن ،ف�ن اكرث من 
االقليم  اىل  دخلت  الذهب  من  كيلوغرام�   )  660  ( و 
عن طريق مط�ر هه ولري الدويل للمدة من بداية ع�م 

.2009 2008 وحتى ال�سهر الث�من من ع�م 
الذهب  مركز  بغداد  ك�نت   ،٢٠٠٣ ع�م  احلرب  وقبل 
ال�س�غة يق�سدونه� ل�رشاء  العراق، وك�ن  الرئي�سي يف 
بغداد  من  ي���أت��ون  ف�أ�سبحوا  اليوم  اأم���  ح�ج�تهم، 
التطور  هذا  ودفع  الذهب.  ل�رشاء  اأربيل  اإىل  والب�رشة 
يف ال�سوق �رشك�ت اإم�راتية اإىل فتح فروع يف االإقليم.

عقب  تركي�  �ستتخذه�  ال��ت��ي  العقوب�ت  حيث  م��ن 
الرتكي  اجل�نب  يتخذ  اأن  املتوقع  فمن  االنف�س�ل، 
تدريجي،  ب�سكل  وتت�س�عد  ح��ذر  ب�سكل  خ��ط��وات��ه 
ب�لتن�سيق والتع�ون مع اإيران وحكومة بغداد. ومن بني 
تلك العقوب�ت، تقييد احلركة يف معرب خ�بور احلدودي 
مع االإقليم والذي يعّد املعرب التج�ري الرئي�سي وكذلك 
وغولي�زي  ديريجيك  معرب  من  كل  يف  احلركة  تقييد 
هذا  يف  واأك�دمييون  حمللون  اأ�س�ر  وقد  واأوزم��ول��و. 
واالإقليم  تركي�  بني  احل��دود  اإغ��الق  اأن  اىل  ال�سدد 
واالقت�س�دية  امل�لية  القدرة  انهي�ر  مبث�بة  �سيكون 
لكرد�ست�ن، ف�ملنتج املحلي ال ي�سد اأكرث من %60 من 
احتي�ج�ت كرد�ست�ن، كم� اأن اأي منفذ للت�سدير مل 

يعد مت�حً�.

الكويت: ال خالف مع بغداد على 
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اقتصاديات العراق األزمة ترفع أسعار الخام في األسواق العالمية

اتفاق حكومي كردي على إبعاد مواقع النفط عن القتال واستمرار اإلمدادات من كركوك
خاص

السياحة العالمية وحركة  

االستثمارات

االقتصاد اإلماراتية تبحث الفرص 

التجارية واالستثمارية  مع سنغافورة

وزارة النفط تطلق بطاقة وقودية 
جديدة للمواطنين

محافظ البنك المركزي في أميركا لحضور 
اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين

مؤشر العراق يغلق متراجعًا %0.3 
وسط انخفاض السيولة

العراق يتفق مع السعودية على تسيير رحالت 
جوية بدءًا من 30 أكتوبر

تراجع املوؤ�رش الع�م للبور�سة العراقية بنه�ية تع�مالت االأحد، بن�سبة 0.3%، 
ب�إغالقه عند م�س��توى 589.75 نقطة، خ��رشاً 1.79 نقطة، مق�رنة مب�س��توى 
اإغالقه يف جل�س��ة اخلمي�س امل��س��ي. و�س��غط على اأداء املوؤ�رش تراجع اأ�سهم 6 
�رشك�ت، تقدمه� اخلي�طة احلديثة ب�%4.16، تاله� م�رشف ال�رشق االأو�س��ط 
ب���%2.78، ث��م املعمورة العق�رية ب���%2.63، وبغ��داد للم�رشوب�ت الغ�زية 
ب���%1.89، وم���رشف بغداد ب���%1.79. بينم� ارتفعت 7 اأ�س��هم، ت�س��دره� 
الهالل ال�سن�عية ب�%3.7، تاله انت�ج االألب�سة اجل�هزة ب�%3.26، ثم فن�دق 
ع�س��ت�ر ب�%2.65، وامل�رشف التج�ري ب�%2.5، والكيم�وية والبال�س��تيكية 
ب���%1.96. وتراجعت التداوالت حجم��ً� وقيمة، من خالل تداول 159 مليون 
�س��هم، بقيم��ة 127.79 مليون دين���ر، مق�بل تداول 3.6 ملي�ر �س��هم، بقيمة 
3.58 ملي�ر دين�ر، يف جل�س��ة اخلمي�س امل��س��ي. وح�فظت اأ�سهم امل�س�رف 
على �س��دارة التداوالت حجمً� وقيمة، تقدمه� �س��هم م�رشف بغداد، من خالل 
ت��داول 33.28 مليون �س��هم، بقيمة 18.61 مليون دين�ر. وبلغ عدد االأ�س��هم 
امل�س��رتاة من امل�س��تثمرين غ��ري العراقي��ني 8.25 مليون �س��هم، بقيمة 3.88 
ملي��ون دين�ر، من خالل تنفيذ 5 �س��فق�ت على اأ�س��هم �رشكة واحدة. يف حني 
بلغ عدد االأ�س��هم املب�عة من امل�ستثمرين غري العراقيني 25.28 مليون �سهم، 
بقيم��ة 14.16 ملي��ون دين�ر، من خالل تنفيذ 12 �س��فقة على اأ�س��هم �رشكة 

واحدة.

وقع��ت اخلط��وط اجلوي��ة العراقي��ة مذك��رة تف�ه��م م��ع اخلط��وط اجلوية 
ال�سعودية، لتنظيم خدم�ت النقل اجلوي بني البلدين ت�سمنت االتف�ق على 

ت�سيري رحالت اإىل اململكة والعك�س ابتداًء من 30 اأكتوبر اجل�ري.
وك�س��فت وزارة النق��ل العراقية، عن اجتم�ع املدي��ر الع�م اخلطوط اجلوية 
العراقي��ة، مريان فريد، مع وف��د �رشكة اخلطوط اجلوية ال�س��عودية لتوقيع 
مذكرة تف�هم م�س��رتكة تنظم خدم���ت النقل اجلوي بني البلدين، كم� متتد 

اإىل تقدمي جميع اخلدم�ت االأر�سية لط�ئرات اململكة وب�لعك�س.
وق���ل م��ريان فريد، اإن االتف�ق ت�س��من اأي�س��ً� ت�س��يري رح��الت جوية من 
مط�رات اململكة العربية ال�س��عودية اإىل املط�رات العراقية والعك�س ابتداًء 

من 30 اأكتوبر اجل�ري.
واأ�س���ف فريد، يف بي�ن، اأن االتف�ق على ت�س��يري الرحالت ي�س��مل خدم�ت 
خمتلفة ومنه� اخلدم�ت االأر�سية من االإع��سة والتنظيف والوقود وحتميل 
احلق�ئب والطواقم واملعدات ال�رشورية، ف�ساًل عن خدم�ت ال�سحن اجلوي 
وتهيئ��ة امل�س��تلزم�ت املطلوب��ة لتغطي��ة احتي�ج���ت نقل الب�س���ئع بكل 

االأ�سن�ف.
 وك�ن��ت اإي��رادات ال�رشكة الع�م��ة للخطوط اجلوي��ة العراقية، ق��د ارتفعت 

خالل اأغ�سط�س امل��سي، لتبلغ 4.22 مليون دوالر.

اأعل��ن البن��ك املرك��زي، اأن حم�ف��ظ البن��ك املرك��زي توج��ه اإىل الوالي�ت 
املتحدة االمريكية للم�س���ركة يف اجتم�ع�ت �سندوق النقد الدويل والبنك 
الدولي��ني. وذك��ر البن��ك املرك��زي يف بي�ن "توج��ه وفد برئ��س��ة حم�فظ 
البن��ك املرك��زي العراق��ي عل��ي الع��الق اإىل الوالي�ت املتح��دة االمريكية 
بغي��ة امل�س���ركة يف اجتم�ع���ت �س��ندوق النق��د والبن��ك الدوليني خالل 
اال�س��بوع احل�يل". واو�س��ح اأنه "من املوؤمل ان يلتقي العالق على ه�م�س 
االجتم�ع���ت ع��دداً من حم�فظ��ي البن��وك املركزية على راأ�س��هم حم�فظ 
البن��ك املرك��زي الهولندي وحم�فظ البنك املركزي ال�س��عودي"، مبين� اأنه 
"�سيكون هن�لك لق�ء مع رئي�س جمل�س اإدارة �سندوق النقد العربي ا�س�فة 
اىل لق���ءات مع وفد من اخلزان��ة ووزارة اخل�رجية االمريكية والعديد من 

ال�سخ�سي�ت االقت�س�دية وامل�لية".

ك�س��فت دائرة ت�س��جيل ال�رشك�ت يف وزارة التج�رة، عن 
اأن ال���رشك�ت االأجنبية ممنوعة من مم�ر�س��ة اأي ن�س���ط 
نح اإج�زة  جت���ري اأو فتح مق�ر له� يف الع��راق اإذا مل متمُ

الت�سجيل.
وذك��ر املدي��ر الع���م لل�رشك��ة، عب��د العزي��ز جب���ر، يف 
بي���ن اإن "نظ�م فروع ال�رشك�ت االجنبية رقم 2 ل�س��نة 

2017 ن�س يف الفقرة 14 على انه يحظر على ال�رشكة 
االجنبية مم�ر�س��ة اي ن�س���ط جت���ري او فت��ح مقر له� 
يف الع��راق اذا مل متن��ح اج���رة الت�س��جيل وفق� الحك�م 

النظ�م".
ودع��� ف��روع ومك�ت��ب ال���رشك�ت االجنبي��ة املوجودة 
ح�لي� يف العراق امل�سجلة وغري امل�سجلة اإىل اأن "تكيف 
او�س���عه� الق�نونية مع احك�م هذا النظ�م خالل �س��نة 

واحدة من ت�ريخ نف�ذه".

واو�س��ح ان "امل���دة الث�ني��ة من النظ�م اك��دت ان لكل 
�رشك��ة اجنبي��ة ترغ��ب مبزاولة الن�س���ط التج���ري يف 
العراق وم�س��ى على ت�أ�سي�س��ه� �س��نت�ن وفت��ح فرع له� 
تق��دمي الوث�ئ��ق املطلوب��ة مرتجم��ة اىل اللغ��ة العربية 
وم�س��دقة م��ن اجله���ت املخت�س��ة يف بل��د الت�أ�س��ي�س 
واملتمثل��ة ب��س��تم�رة طل��ب االج���رة وعقد الت�أ�س��ي�س 
والنظ�م اال�س����س لل�رشكة االجنبية و�س��ه�دة ت�أ�س��ي�س 
ولل�رشكة ن�ف��ذة ووثيقة تخويل املدي��ر املكلف ب�دارة 

الفرع واحل�س�ب�ت اخلت�مية الخر �سنة م�لية".
واأو�س��ح اأن "النظ���م ن���س يف الفق��رة 13 ان ال�رشك��ة 
عن��د  امل�س��جل  اىل  تقري��ر  بتق��دمي  تلت��زم  االجنبي��ة 
وفق���  الع��راق  يف  جت���ري  ن�س���ط  ب���ي  مب��رشته��� 
ال�ستم�رة الن�س�ط املعدة لهذا الغر�س ا�س�فة اىل التزام 
اجله���ت احلكومي��ة والقط�ع الع���م واملختل��ط بتزويد 
امل�سجل بتقرير عن اي ن�س�ط جت�ري مت�ر�سه مع فروع 

ال�رشك�ت االأجنبية".

التجارة: إجازة التسجيل

 شرط لعمل الشركات األجنبية بأي نشاط تجاري في العراق

أسعار العمالت 
األجنبية بالدينار

126123 155432139122.550 12943151651 3031330.770
دينار أردنيدينار بحرينيدرهم إماراتيريال سعوديجنيه مصريتومان إيرانيجنية استرلينييورودوالر أميركي ليرة سوريةليرة لبنانية دينار كويتي 

بغداد- متابعة

بغداد – متابعة

بغداد – متابعة

بغداد- متابعة

رئيس التحرير

 اطلقت وزارة النفط ، البط�قة الوقودية اجلديدة ب�لرقم )7( بواقع 50 لرتا من 
م�دة النفط االبب�س".وذكرت �رشكة توزيع املنتج�ت النفطية يف بي�ن ح�سلت 
ب�جلزء  العمل  ا�ستئن�ف  كذلك  " مت  انه   ، منه  ن�سخة  نيوز" على  "اجلورن�ل 
ال�سفلي من معلوم�ت ق�سيمة اال�ستبدال للبط�قة الوقودية ال�س�بقة بواقع 50 
البي�ن  2017/10/15". وا�س�ف  ابتداًء من يوم االحد املوافق  اأي�سً�،  لرتا 
" ان جتهيز ق�سيمة اال�ستبدال ال�س�بقة �سيكون ح�رشيً� من املن�فذ التوزيعية 
اجلوالون  الوكالء  ام�   ،)7( رقم  اجلديدة  الوقودية  البط�قة  اإىل  ب�الإ�س�فة 

ف�سيقومون فقط بتجهيز البط�قة الوقودية اجلديدة رقم )7( ".


