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بمعدل مليون برميل يوميا.. العراق يخطط لزيادة صادراته النفطية في 2019

ا�سرتاتيجية  اعتماد  العراقية،  النفط  وزارة  اعلنت   
للأ�سواق  النفط  وبيع  وت�سويق  اإنتاج  يف  جديدة 
املتحققة  املالية  الإيرادات  زيادة  بهدف  العاملية، 
للموازنة الحتادية، ف�سل عن تعزيز موقع العراق 
العراقي  النفط  وزير  وقال  العاملية.  الأ�سواق  يف 
اإنتاج النفط  اإن بلده تخطط لزيادة  اللعيبي  جبار 
اخلام اخلفيف و�سادراته بنحو مليون برميل يوميا 
اإي��رادات  لتعزيز  ا�سرتاتيجية  اإط��ار  يف   2019 يف 

الدولة.
اللعيبي  عن  النفط  وزارة  نقلت  "رويرتز"،  وبح�سب 
قوله يف بيان اإن القرار "يعزز دور العراق يف اأ�سواق 
ثلثة  وت�سويق  اإنتاج  خلل  من  العاملية"،  النفط 

اأنواع من النفط "اخلفيف، واملتو�سط، والثقيل".
من  يوميا  برميل  مليون   3.583 العراق  و�سدر 
اآب  يف  اخلليج  على  املطلة  اجلنوبية  امل��وان��ئ 
العراق  نفط  من  الأكرب  اجلانب  وُي�سدر  )اأغ�سط�س(، 
بن�سبة  الإم��دادات  تلك  وت�سهم  اجلنوب  مرافئ  عرب 
الع�سو يف منظمة  البلد  اإيرادات  95 يف املائة من 

اأوبك.
ال�سعودية،  بعد  اأوبك  يف  منتج  اأكرب  ثاين  والعراق 
وتتجه  يوميا  برميل  مليون   4.6 نحو  ي�سخ  حيث 

معظم �سادراته من اخلام اإىل اآ�سيا.
با�سم  املتحدث  جهاد  عا�سم  اأف��اد  جهته،  وم��ن 
الوزارة باأن فارق �سعر بيع النفط اخلفيف هو اأكرث 
عدة  وهناك  والثقيل"  "املتو�سط  اخل��ام  �سعر  من 
م�ستويات للنفط اخلام املتداول به حمليا وعامليا 

يخدم كل منها حاجات متنوعة لل�سوق احلقيقية.
العامل تف�سل  النفط يف  اأن م�سايف  واأ�ساف جهاد 
الكربيتي  قلة حمتواه  ب�سبب  واحللو  اخلفيف  النفط 
القيمة  عالية  امل��واد  من  ن�سبيا  املرتفع  واإنتاجه 
ووقود  الأبي�س  والنفط  اأويل  والغاز  البنزين  مثل 
اأكرث  اخلفيف  اخلام  النفط  يعترب  حيث  الطائرات، 

اأنواع النفط التي يتم ت�سويقها وتداولها يف العامل.
ويخطط العراق اإىل رفع �سادراته النفطية يف اإطار 
مليني  اأربعة  اإىل  املقبل  للعام  العامة  املوازنة 

برميل يف اليوم مبا فيها حقول اإقليم كرد�ستان.
من جهة اأخرى، تدر�س �رشكة ت�سويق النفط العراقية 
)�سومو( ال�ستحواذ على �سهاريج لتخزين النفط يف 
من  مزيد  ب�ساأن  مباحثات  باإجراء  وترحب  اآ�سيا 

نطاق  لتو�سيع  �سعيها  مع  الأرباح  تقا�سم  اتفاقات 
ح�سورها يف املنطقة.

اخلام  النفط  ت�سويق  ق�سم  مدير  ن��زار  علي  وق��ال 
اإىل  "نتطلع  منتدى  هام�س  على  �سومو  يف  والغاز 
يف  مرافق  على  تخزين،  �سهاريج  على  ال�ستحواذ 

�سوقنا الرئي�سة وهي اآ�سيا".
اأخرى  اأو �سفقات  اتفاقات  فاأي  "وبالتايل  وتابع: 

فقد  الأه���داف،  ه��ذه  يخدم  مبا  الأرب���اح،  لتقا�سم 
تت�سبب  األ  "ال�سفقات ينبغي  اأن  ندر�سها"، م�سيفا 

يف اأي ت�سارب م�سالح مع التفاقات القائمة".
واأقامت �سومو م�رشوعا م�سرتكا مع ليتا�سكو، ذراع 
توريد  وبداأت  الرو�سية،  اأويل  لوك  ل�رشكة  التجارة 
التي  اأويل  خام الب�رشة لل�رشيك ال�سيني ت�سن هوا 

�ستقيم م�رشوعا م�سرتكا معها قريبا.

بغداد – حسين فالح

اكثر من 67 ترليون دينار ايرادات 
العراق خالل 9 اشهر

انجاز مشروع للماء جنوبي العراق

عن   ، التميمي  ماجدة  النائبة  اعلنت 
الفعلية  والنفقات  الإي���رادات  اإجمايل 
للفرتة   2018 ع��ام  خ��لل  املتحققة 
�سهر  نهاية  اإىل  ال��ث��اين  ك��ان��ون  �سهر 
ان   ، بيان  يف  التميمي  وقالت   . ايلول 
 )60،436( بلغت  النفطية  "الإيرادات 
ترليون دينار، يف حني بلغت الإيرادات 
ت��رل��ي��ون   )7،233( ال��ن��ف��ط��ي��ة  غ���ر 
 )67،669( مقداره  باأجمايل  دينار، 
"ر�سيد  ، ان  ". وا�سافت  ترليون دينار 
ترليون   )3،129( ب��ل��غ  امل���دة  اول 

الي���رادات  ن�سبة  ان  يعني  مما  دينار 
ن�سبة  مقابل   89،32% هي  النفطية 
 ." النفطية  غر  %10،68لليرادات 
املوازنتني  "جمموع  اأن  اإىل  واأ�سارت 
اجلارية وال�ستثمارية بلغ )54،332( 
املوازنة  ن�سبة  ان  اي  دينار  ترليون 
ن�سبة  مقابل   79،09% هي  اجلارية 

."  20،91%
ولفتت اإىل ان "متو�سط الرواتب ال�سهرية 
دي��ن��ار،  ت��رل��ي��ون   )3،899( ب��ل��غ  ق��د 
و  ل��ل��وزارات  العاملة  القوى  وجمموع 
 2018 ل�سنة  مركزيًا  املمولة  الدوائر 

بلغ ) 2،885،736( ، موظفا ".

بغداد - اجلورنال
اكد وزير النفط جبار اللعيبي، حر�س الوزارة 
تعهدت  التي  اخلدمية  امل�ساريع  اجناز  على 

يف وقت �سابق لإبناء حمافظة الب�رشة.
جمل�س  رئي�س  اىل  برقية  يف  اللعيبي  وقال 
الوزراء ان '�رشكة امل�ساريع النفطية واجلهات 
ال�ساندة لها من ال�رشكات النفطية بالتعاون 
على  اأو�سكت  الأخ��رى،  املعنية  اجلهات  مع 
ق�ساء  يف  القرنة  غرب  ماء  م�رشوع  اجن��از 
قيا�سي  بوقت  الب�رشة،  مبحافظة  املَدينَة، 

وبطاقة 32 مليون مرت مكعب يف ال�سنة'.
واأ�ساف اأن 'هذا امل�رشوع ُيعد من امل�ساريع 

الكبرة واملتميزة يف توفر املياه ال�ساحلة 
�سمال  وخ�سو�سًا  املحافظة  لإبناء  لل�رشب 
والقرى  والنواحي  الق�سية  وكذلك  الب�رشة 

القريبة من امل�رشوع'.
ويت�سمن هذا امل�رشوع الذي يقام على �سمال 
مبحافظة  'املَدينَة'  ق�ساء  يف  الفرات  نهر 
الب�رشة ن�سب منظومات الت�سفية والتخزين 
والتعقيم ومد النابيب من موقع ماخذ املاء 
على نهر الفرات، وموقع ت�سفية املياه على 
تنفيذ  عن  ف�سًل  مرتات،  كيلو  اربع  م�سافة 
منظومات  ون�سب  واملجمعات،  الأب��ن��ي��ة 
ذلك  وغ��ر  وال�سيطرة  الكهربائية  الطاقة 
ال�رشورية  واحل��اج��ات  امل�ستلزمات  م��ن 

للم�رشوع.

بغداد - الجورنال
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خبير مالي : تصريحات ترامب بشان اوبك لن تغير 
من اسعار النفط 

ضبط صكوك مصروفة خالفًا للضوابط في دائرة 
صحة الديوانية

جولدمان: خام برنت يستقر بين 70 و80 دوالرا 
للبرميل 

الرافدين يعلن صرف دفعة جديدة من سلف 
المتقاعدين

ا���ص��ت��ب��ع��د اخل���ب���ر امل������ايل ����ص���ف���وان ق�����ص��ي ع��ب��د 
ت�رصيحات  نتيجة  النفط  ا�صعار  احلليم،االربعاء،انخفا�ض 
الرئي�ض االمريكي دونالد ترامب �صد منظمة اوبك ، م�صرا 

اىل ان ت�رصيحاته لن تغر اال�صعار .
وقال عبد احلليم يف ت�رصيح �صحفي انه "على الرغم من 
ت�رصيحات الرئي�ض االأمريكي دونالد ترامب حول تخفي�ض 
للنفط  امل�صدرة  الدول  منظمة  على  والتهجم  النفط  اأ�صعار 
اوبك اال ان ا�صتمرار ال�رصاع يف اليمن و�صوريا و اال�صرتاك 
ال�رصاع  هذا  يف  للنفط  املنتجة  الرئي�صة  للدول  الفعلي 
ال�صعودية  العربية  واململكة  جهة  من  برو�صيا  املتمثلة 
العقوبات على  اإىل قرب تنفيذ  ،باالإ�صافة  اأخرى  من جهة 
ليبيا  يف  االو�صاع  وا�صطراب  اال�صالمية  ايران  جمهورية 

جميعها عوامل م�صاعدة على رفع ا�صعار النفط".
"قرب مو�صم االأعا�صر وال�صتاء �صي�صهم بدعم  وا�صاف ان 
ا�صتمرارية ارتفاع االأ�صعار وقد ن�صهد ارتفاعا بوترة اعلى 

اذا ما ردت ايران على العقوبات ب�صكل مبا�رص".
وكان الرئي�ض االأمريكي دونالد ترامب قال اأن منظمة الدول 
امل�صدرة للنفط "اأوبك" ترفع االأ�صعار وهذا "ال يعجبني" ، 
والغاز  الفحم  من  ثرواتها  لت�صدير  بالده  ا�صتعداد  موؤكدا 

الطبيعي.
اأوبك والدول العظمى فيها تنهب  "منظمة  واأ�صاف ترامب 
العامل، وت�صتمر يف رفع االأ�صعار، وهذا ال يعجبني وال يجب 
اأن يعجب اأحدا"، مو�صحا "دافعنا عن الكثر من هذه الدول 
دون مقابل، وهي ت�صتمر يف رفع االأ�صعار، ونريد منها اأن 

تبداأ يف خف�ض االأ�صعار".
االأ�صعار  هذه  نتحمل  لن  ف�صاعدا  االآن  "من  ترامب:  واأكد 

الفظيعة".
هذا وعقد االجتماع العا�رص للجنة الوزارية ملراقبة "اأوبك 
اأن  ويذكر  العا�صمة.  اجلزائر  يف  املا�صي،  االأحد  يوم   ،"+
كلمة  يف  دعا  قد  كان  ترامب،  دونالد  االأمريكي،  الرئي�ض 
اأن املنظمة قررت  اإال  االإنتاج،  "اأوبك" لزيادة  اإىل  موجهة 

االإبقاء على كمية االإنتاج احلالية دون اأي تغير.

اعلنت هيئة النزاهة، االربعاء، عن �صبط �صكوك م�رصوفة 
متَّ  انه  مبينة  الديوانية،  �صحة  دائرة  يف  لل�صوابط  خالفًا 
ز عليها واإر�صال االأوليَّات اإىل ديوان الرقابة املاليَّة  التحرُّ
لغر�ض تدقيقها. وقالت الهيئة يف بيان ان "مالكات مكتب 
ة،  حتقيق الهيئة يف الديوانية، التي انتقلت اإىل دائرة ال�صحَّ
خالفًا  �صكوكها  �رصف  متَّ  معاملًة   19 �صبط  من  نت  متكَّ
 ،" لل�صوابط والتعليمات، بالرغم من عدم وجود غطاٍء مايلٍّ
"جمموع مبالغ املعامالت التي متَّ �رصفها بلغ  اأنَّ  ُمبيِّنًة 

)605،508،500( مليون ديناٍر". 
12 �صكًا،  "ال�صكوك امل�رصوفة كانت بواقع  اأنَّ  وا�صافت 
اإجمايلٍّ  زين مببلٍغ  امُلجهِّ ت�صلُّم مبالغها من قبل بع�ض  مت 
ت�صلُّم  يتم  مل  حني  يف  ديناٍر،  مليون   )335،437،500(
مبالغ 7 �صكوك مببلغ )270،071،000( مليون ديناٍر".

املعامالت،  اأ�صل  على  ز  التحرُّ "متَّ  ��ه  اأنَّ ال��دائ��رة  ���دت  واأكَّ
لغر�ض  املاليَّة؛  الرقابة  دي��وان  اإىل  ��ات  االأول��يَّ واإر���ص��ال 

تدقيقها".
يذكر اأن هيئة النزاه�ة، هي هيئ�ة حكومي�ة ر�صمية م�صتقلة 
يف  اأن�صئت  الف�ص�اد،  ومكافح�ة  العامة  بالنزاه�ة  معني�ة 
القانون  مبوجب  العامة  النزاهة  مفو�صي�ة  با�صم  العراق 
النظامي ال�صادر عن جمل�ض احلكم العراق�ي وعدها الد�صتور 
امل�صتقلة  الهيئات  اإح��دى   2005 لعام  الدائم  العراق�ي 
اإىل  ا�صمها  وبدل  النواب  جمل�ض  لرقابة  خا�صعة  وجعلها 
ولها  ومكافحته  الف�صاد  منع  اإىل  وتهدف  النزاهة،  هيئة 
ويراأ�ض  وظيفتها،  وتاأدية  حتقيقه  يف  القانونية  و�صائلها 
الهيئة موظف بدرجة وزير يعينه رئي�ض الوزراء وال جتوز 
يقال  التي  نف�صها  بالطريقة  النواب  جمل�ض  من  اإال  اإقالته 
بها الوزراء، وللهيئة نائب واحد، وتقوم باإ�صدار ا�صتبيان 

�صهري يبني موؤ�رص تعاطي الر�صوة يف العراق.

�صت�صتقر  برنت  خام  اأ�صعار  اإن  �صاك�ض  جولدمان  بنك  قال 
على االأرجح يف النطاق بني 70 و80 دوالرا للربميل مع 
يف  االأ�صعار  حترك  اإن  حيث  احل��ايل،  العام  نهاية  اق��رتاب 
اأخرى  حمفزات  يتطلب  وا�صح  ب�صكل  ال�صعودي  االجت��اه 
بخالف اإيران. و�صعد خام برنت اإىل اأعلى م�صتوى يف نحو 

اأربع �صنوات يوم الثالثاء عند 82.55 دوالر للربميل.
وقال بنك اال�صتثمار االأمريكي اإن االنخفا�ض االأ�رصع من 
املتوقع يف ال�صادرات االإيرانية وعدم التزام اأوبك بزيادة 
ملء  واإع��ادة  النمو  توقعات  وا�صتقرار  االإنتاج  يف  قوية 
موجة  اأح��دث  دعمت  عوامل  كلها  ال�صني  يف  املخزونات 
من  الرغم  ”على  البنك  واأ�صاف  النفط.  اأ�صعار  يف  ارتفاع 

هذا  يواكب  مبا  االإيرانية  لل�صادرات  م�صارنا  نعدل  اأننا 
االنخفا�ض االأ�رصع، فاإن ذلك لي�ض له اأي اأثر على تقديراتنا 
للنفط حيث ما زلنا نتوقع اأن تعو�ض بقية دول اأوبك مثل 

هذه اخل�صائر“.
وتابع ”عدم �صدور توجيهات اإر�صادية جديدة بخ�صو�ض 
ارتفاع كبر  الرغبة يف  اأوبك ال يعك�ض  االإنتاج من  زيادة 
لالأ�صعار واإمنا يعك�ض النمط التاريخي الأوبك يف اال�صتجابة 

للخ�صائر الوا�صحة يف االإنتاج“.
�صادرات  لوقف  عقوبات  املتحدة  الواليات  و�صتفر�ض 
اأوبك، اعتبارا من  اأكرب منتج داخل  اإيران، ثالث  النفط من 
الرابع من نوفمرب ت�رصين الثاين. وكانت اخل�صائر املتوقعة 
اأ�صعار  ارتفاع  يف  رئي�صيا  عامال  االإيرانية  االإم��دادات  يف 

اخلام يف االآونة االأخرة.

اعلن م�رصف الرافدين ،االربعاء ،عن �رصف دفعة جديدة 
ترتاوح  التي  والع�صكريني  املدنيني  املتقاعدين  �صلف  من 
مابني ثالثة ماليني وال تتجاوز ع�رصة ماليني دينار عن 
االعالمي  املكتب  وقال   . االلكرتوين  الدفع  اأدوات  طريق 
�صلف  دفعة جديدة من  انه: مت �رصف  بيان  للم�رصف يف 

املتقاعدين املدنيني والع�صكريني لنحو 12998 
متقاعدا ".

واأو�صح البيان ان "�رصف تلك ال�صلفة مت عن طريق ابالغ 
ال�صلفة  مبنحه  تخطره  ن�صية  ر�صالة  اإر�صاله  عرب  املتقاعد 
ملنحه  القانونية  االإج��راءات  كافة  ا�صتكمل  ان  بعد  وذلك 
والتي  االلكرتوين  الدفع  اأدوات  طريق  عن  و�رصفها  اياها 

متت تعبئة الر�صيد املايل اليها".
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ضبط صكوك مصروفة خالفًا للضوابط في دائرة 
صحة الديوانية

جولدمان: خام برنت يستقر بين 70 و80 دوالرا 
للبرميل 

الرافدين يعلن صرف دفعة جديدة من سلف 
المتقاعدين

ا���ص��ت��ب��ع��د اخل���ب���ر امل������ايل ����ص���ف���وان ق�����ص��ي ع��ب��د 
ت�رصيحات  نتيجة  النفط  ا�صعار  احلليم،االربعاء،انخفا�ض 
الرئي�ض االمريكي دونالد ترامب �صد منظمة اوبك ، م�صرا 

اىل ان ت�رصيحاته لن تغر اال�صعار .
وقال عبد احلليم يف ت�رصيح �صحفي انه "على الرغم من 
ت�رصيحات الرئي�ض االأمريكي دونالد ترامب حول تخفي�ض 
للنفط  امل�صدرة  الدول  منظمة  على  والتهجم  النفط  اأ�صعار 
اوبك اال ان ا�صتمرار ال�رصاع يف اليمن و�صوريا و اال�صرتاك 
ال�رصاع  هذا  يف  للنفط  املنتجة  الرئي�صة  للدول  الفعلي 
ال�صعودية  العربية  واململكة  جهة  من  برو�صيا  املتمثلة 
العقوبات على  اإىل قرب تنفيذ  ،باالإ�صافة  اأخرى  من جهة 
ليبيا  يف  االو�صاع  وا�صطراب  اال�صالمية  ايران  جمهورية 

جميعها عوامل م�صاعدة على رفع ا�صعار النفط".
"قرب مو�صم االأعا�صر وال�صتاء �صي�صهم بدعم  وا�صاف ان 
ا�صتمرارية ارتفاع االأ�صعار وقد ن�صهد ارتفاعا بوترة اعلى 

اذا ما ردت ايران على العقوبات ب�صكل مبا�رص".
وكان الرئي�ض االأمريكي دونالد ترامب قال اأن منظمة الدول 
امل�صدرة للنفط "اأوبك" ترفع االأ�صعار وهذا "ال يعجبني" ، 
والغاز  الفحم  من  ثرواتها  لت�صدير  بالده  ا�صتعداد  موؤكدا 

الطبيعي.
اأوبك والدول العظمى فيها تنهب  "منظمة  واأ�صاف ترامب 
العامل، وت�صتمر يف رفع االأ�صعار، وهذا ال يعجبني وال يجب 
اأن يعجب اأحدا"، مو�صحا "دافعنا عن الكثر من هذه الدول 
دون مقابل، وهي ت�صتمر يف رفع االأ�صعار، ونريد منها اأن 

تبداأ يف خف�ض االأ�صعار".
االأ�صعار  هذه  نتحمل  لن  ف�صاعدا  االآن  "من  ترامب:  واأكد 

الفظيعة".
هذا وعقد االجتماع العا�رص للجنة الوزارية ملراقبة "اأوبك 
اأن  ويذكر  العا�صمة.  اجلزائر  يف  املا�صي،  االأحد  يوم   ،"+
كلمة  يف  دعا  قد  كان  ترامب،  دونالد  االأمريكي،  الرئي�ض 
اأن املنظمة قررت  اإال  االإنتاج،  "اأوبك" لزيادة  اإىل  موجهة 

االإبقاء على كمية االإنتاج احلالية دون اأي تغير.

اعلنت هيئة النزاهة، االربعاء، عن �صبط �صكوك م�رصوفة 
متَّ  انه  مبينة  الديوانية،  �صحة  دائرة  يف  لل�صوابط  خالفًا 
ز عليها واإر�صال االأوليَّات اإىل ديوان الرقابة املاليَّة  التحرُّ
لغر�ض تدقيقها. وقالت الهيئة يف بيان ان "مالكات مكتب 
ة،  حتقيق الهيئة يف الديوانية، التي انتقلت اإىل دائرة ال�صحَّ
خالفًا  �صكوكها  �رصف  متَّ  معاملًة   19 �صبط  من  نت  متكَّ
 ،" لل�صوابط والتعليمات، بالرغم من عدم وجود غطاٍء مايلٍّ
"جمموع مبالغ املعامالت التي متَّ �رصفها بلغ  اأنَّ  ُمبيِّنًة 

)605،508،500( مليون ديناٍر". 
12 �صكًا،  "ال�صكوك امل�رصوفة كانت بواقع  اأنَّ  وا�صافت 
اإجمايلٍّ  زين مببلٍغ  امُلجهِّ ت�صلُّم مبالغها من قبل بع�ض  مت 
ت�صلُّم  يتم  مل  حني  يف  ديناٍر،  مليون   )335،437،500(
مبالغ 7 �صكوك مببلغ )270،071،000( مليون ديناٍر".

املعامالت،  اأ�صل  على  ز  التحرُّ "متَّ  ��ه  اأنَّ ال��دائ��رة  ���دت  واأكَّ
لغر�ض  املاليَّة؛  الرقابة  دي��وان  اإىل  ��ات  االأول��يَّ واإر���ص��ال 

تدقيقها".
يذكر اأن هيئة النزاه�ة، هي هيئ�ة حكومي�ة ر�صمية م�صتقلة 
يف  اأن�صئت  الف�ص�اد،  ومكافح�ة  العامة  بالنزاه�ة  معني�ة 
القانون  مبوجب  العامة  النزاهة  مفو�صي�ة  با�صم  العراق 
النظامي ال�صادر عن جمل�ض احلكم العراق�ي وعدها الد�صتور 
امل�صتقلة  الهيئات  اإح��دى   2005 لعام  الدائم  العراق�ي 
اإىل  ا�صمها  وبدل  النواب  جمل�ض  لرقابة  خا�صعة  وجعلها 
ولها  ومكافحته  الف�صاد  منع  اإىل  وتهدف  النزاهة،  هيئة 
ويراأ�ض  وظيفتها،  وتاأدية  حتقيقه  يف  القانونية  و�صائلها 
الهيئة موظف بدرجة وزير يعينه رئي�ض الوزراء وال جتوز 
يقال  التي  نف�صها  بالطريقة  النواب  جمل�ض  من  اإال  اإقالته 
بها الوزراء، وللهيئة نائب واحد، وتقوم باإ�صدار ا�صتبيان 

�صهري يبني موؤ�رص تعاطي الر�صوة يف العراق.

�صت�صتقر  برنت  خام  اأ�صعار  اإن  �صاك�ض  جولدمان  بنك  قال 
على االأرجح يف النطاق بني 70 و80 دوالرا للربميل مع 
يف  االأ�صعار  حترك  اإن  حيث  احل��ايل،  العام  نهاية  اق��رتاب 
اأخرى  حمفزات  يتطلب  وا�صح  ب�صكل  ال�صعودي  االجت��اه 
بخالف اإيران. و�صعد خام برنت اإىل اأعلى م�صتوى يف نحو 

اأربع �صنوات يوم الثالثاء عند 82.55 دوالر للربميل.
وقال بنك اال�صتثمار االأمريكي اإن االنخفا�ض االأ�رصع من 
املتوقع يف ال�صادرات االإيرانية وعدم التزام اأوبك بزيادة 
ملء  واإع��ادة  النمو  توقعات  وا�صتقرار  االإنتاج  يف  قوية 
موجة  اأح��دث  دعمت  عوامل  كلها  ال�صني  يف  املخزونات 
من  الرغم  ”على  البنك  واأ�صاف  النفط.  اأ�صعار  يف  ارتفاع 

هذا  يواكب  مبا  االإيرانية  لل�صادرات  م�صارنا  نعدل  اأننا 
االنخفا�ض االأ�رصع، فاإن ذلك لي�ض له اأي اأثر على تقديراتنا 
للنفط حيث ما زلنا نتوقع اأن تعو�ض بقية دول اأوبك مثل 

هذه اخل�صائر“.
وتابع ”عدم �صدور توجيهات اإر�صادية جديدة بخ�صو�ض 
ارتفاع كبر  الرغبة يف  اأوبك ال يعك�ض  االإنتاج من  زيادة 
لالأ�صعار واإمنا يعك�ض النمط التاريخي الأوبك يف اال�صتجابة 

للخ�صائر الوا�صحة يف االإنتاج“.
�صادرات  لوقف  عقوبات  املتحدة  الواليات  و�صتفر�ض 
اأوبك، اعتبارا من  اأكرب منتج داخل  اإيران، ثالث  النفط من 
الرابع من نوفمرب ت�رصين الثاين. وكانت اخل�صائر املتوقعة 
اأ�صعار  ارتفاع  يف  رئي�صيا  عامال  االإيرانية  االإم��دادات  يف 

اخلام يف االآونة االأخرة.

اعلن م�رصف الرافدين ،االربعاء ،عن �رصف دفعة جديدة 
ترتاوح  التي  والع�صكريني  املدنيني  املتقاعدين  �صلف  من 
مابني ثالثة ماليني وال تتجاوز ع�رصة ماليني دينار عن 
االعالمي  املكتب  وقال   . االلكرتوين  الدفع  اأدوات  طريق 
�صلف  دفعة جديدة من  انه: مت �رصف  بيان  للم�رصف يف 

املتقاعدين املدنيني والع�صكريني لنحو 12998 
متقاعدا ".

واأو�صح البيان ان "�رصف تلك ال�صلفة مت عن طريق ابالغ 
ال�صلفة  مبنحه  تخطره  ن�صية  ر�صالة  اإر�صاله  عرب  املتقاعد 
ملنحه  القانونية  االإج��راءات  كافة  ا�صتكمل  ان  بعد  وذلك 
والتي  االلكرتوين  الدفع  اأدوات  طريق  عن  و�رصفها  اياها 

متت تعبئة الر�صيد املايل اليها".
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