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ارقـــامــهـــا في اخلـــامس عـــشــر من
الشهر احلالي.

¡«dý WO³KÞ

قـدمت الـصـ طـلــبـيـة لـشـراء 184
طـــائـــرة ايـــربـــاص "ايه  "320لـ13
شـركـة طـيـران تـسـلـيم 2019-2020
بــــحـــسب مــــا أعـــلـــنـت الـــرئـــاســـة
الــفـرنــسـيــة في الــيـوم االخــيـر من
ــانـويل مـاكـرون زيــارة الـرئـيس ا
.وتشـمل الـطـلبـيـة التي الى الـصـ
لم يتم االعالن عنها قبال خصوصا
طـراز "ايه  320نــيــو" وقــال قــصـر
اإللـيزيه انـهـا مجـمـوعة جـديدة من
الــطـلــبـيــات. ولم يـتـم اعالن قـيــمـة
الطـلبية لـكنهـا تمثل مـا مجمله 18

مليار دوالر بحسب سعر القائمة.
وكان ماكـرون اعلن في وقت سابق
امــام صــحــافـيــ في بــكــ "انــهـا

{ نـــيـــويـــورك (أ ف ب) - اعــلـــنت
شـركـة بـوينـغ لـتـصـنيـع الـطـائرات
انـهـا سـلمت  763طـائـرة ركاب الى
زبـائــنــهــا خالل الــعـام  2017وهـو
افضل رقم حتـققه خالل سـنة حتى
االن في حـ ســجـلت طــلـبـيــاتـهـا
خالل الـــعــام نــفــسـه زيــادة بــلــغت

ئة . 5.36 با
وســجل الــعـام  2017تــســلـيم 763
ـئة  عن طـائـرة بـزيـادة بـلغت 2 بـا
الــعـام الـذي سـبـقه. وتـكـون بـويـنغ
بـذلك قـد جتاوزت رقـمـها الـقـياسي
الــذي ســجـلــته عـام  2015 عـنــدمـا
سلمت  762طائرة وحـققت الهدف
الـذي وضعـته لنـفـسهـا بتـسلـيم ما
ب  760و 765طـائــرة خالل الـعـام

2017.
وســـلــمت بـــويــنغ  529طـــائــرة من

ـاضي لـيحل الـطراز  737الـعـام ا
ـرتــبـة الـطـراز  787الــضـخـم في ا
الثانية مع تسليم  136طائرة منه.
كــــمـــا زادت بــــويــــنغ مـن وتــــيـــرة
التـصنـيع حيث صـنعت  47طائرة

من الطراز  737 شهريا.
عـلـى صـعـيــد الـطـلــبـيــات سـجـلت
اضي بـوينغ  912 طـلـبيـة الـعـام ا
ئة  عن العام بارتفاع بلغ 36. 5 با
الـذي سبـقه بلـغت قيـمتـها 8.134

مليار دوالر.
تـوقع ان تتـقدم بـوينغ على ومن ا
منافستها شركة ايرباص بالنسبة
الـى الــتــســلــيـــمــات الن الــشــركــة
االخــــيـــرة واجــــهـت مــــشــــاكل مع
محركات طائراتها من صنع شركة

يونايتد تكنلوجيز.
ـــقــرر ان تـــعـــلـن ايـــربــاص ومـن ا
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طـــمـــاطـــة/1000 بـــطـــاطـــة/ 1000
بــــصل/1000 خــــيـــار/750 فــــلـــفل
اخــــــضــــــر/1000 شــــــجــــــر/1000
فــــــاصـــــولــــــيــــــا خــــــضـــــراء/2000
بــــاذجنـــان/1000 لــــهــــانـــة/2000
قرنـابيط/2000 تـفاح احـمر/2000
برتقـال مستورد/1500 موز/1500
رقـي/1000 بــــــــــــــطــــــــــــــيـخ/1500
عـــنب/2500 بـــامـــيــة/6000 رولــة
ثوم/2000 كـوجـة مـسـتورد/1500
خـــــــــــوخ/2000 تـــــــــــمـــــــــــر/2000
عـــــــــرمـــــــــوط/1500 لـــــــــيـــــــــمــــــــون

حامض/2000
W¹bK'«  U−²M*«

12000 لـلـزوج الواحـد احـــــــــــــذية
نـســائـيـة /10000- 25000 احـذيـة
والدي وبـــــــنــــــاتـي من 5000-3000
احــذيـة شــبــابــيـة/15000- 25000
احـــذيـــة ريــاضـــيــة/7000- 20000
حــــقــــائب مــــدرســــة/15000-4000
حـــقــــائب ســــفـــر/175000-25000
قـــــمــــاصـل غــــنـم طــــويل/ 100000-
150000 قـــــــــــــمــــــــــــــاصـل غــــــــــــــنـم
قـصـيـرة/30000- 100000 احـزمـة
رجــالــيـة/1500-15000 قــمـاصــيل
نـسـائـية/40000-100000 قـماصل
مـــاعـــز طـــويـــلـــة/100000-80000
قـــمــاصـل مــاعـــز قــصـــيــرة/30000-
70000 حـقــيـبــة مالحــيـة/50000-

70000 كـــــــفوف قصيرة وطويلة /
1500- 4000 حقائب دبـلوماسية /

75000-30000
WOÝUÞdI «Ë V²J « —UFÝ«

دفــتـــر مــســتـــورد فــئــة 1500/200-
2500 دفتر مستورد فئة 750/100
دفـتر مـسـتـورد فـئة 500/600 دفـتر
مـســتـورد 500/40 دفــتـر مــسـتـورد
فئة250/30 دفتر رسم (سيم)/750
قــلم رصـاص/100 قــلم جـاف/250

قلم سوفت/ 2000-1250
dzUJ « —UFÝ«

/6250 فـــايـــســـوري/6250 اســبـ
بــــــــــــلــــــــــــشـــــــــــر/2750 بن/3750
ميركوري/2000 مارلبورو العربي/

15000 ميامي/4000 غمــــــدان /
3750 كلواز احمر واصفر/6000

دنهل/15500 جيتان/8000
Âu×K « —UFÝ«

حلم غنم عراقي/ 15 الف دينار حلم
شـــــرح بــــــقـــــر/15 الف حلـم بـــــقـــــر
مـــــــــــســـــــــــتــــــــــورد/8000 دجــــــــــاج
عـــــــراقي/5000 افـــــــخـــــــاذ دجــــــاج
مـــســتــورد/2250 ســمك مـــســتــورد

3000 سمك عراقي/7000
V¼c « —UFÝ«

ذهب عـيار 24 سـعـر الـبـيع لـلـمـثـقـال
الـواحد 225 الف سـعـر الـشراء 220
الف ذهب عيار 197 سعر البيع الف
ســعـر الــشـراء 195 الف ذهب عــيـار

18 سـعــر الــبـيع 150 ســعـر الــشـراء
145 الف.

WOOzUA½ô« œ«u*« —UFÝ«
الـــســمـــنت الـــعــادي لـــلــطن الـــواحــد
بـالـديـنـار العـراقي 170 الف سـمنت
مقاوم للطن الواحد بالدينار العراقي
185 الف ســــمــــنـت ابــــيض لــــلــــطن
الواحـد بـالـدينـار الـعراقي 200 الف
رمل قالب سكس 20 متر مكعب 425
الف حـــصـى قالب ســـكس 20 مـــتـــر
مـكـتب 400 الف طـابــوق جـمـهـوري
4000 طـــابـــوقــة 800 الف طـــابــوق
عــــادي 4000 طـــــابــــوقــــة 750 الف
شــيــــــــش تـــســلــيح طن واحــد 850

الف .
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{ مسقـط - أ ف ب - وقعت احلـكومة الـعمـانيـة امس االربعـاء اتفـاقية
مع شركة لبنـانية للـتنقيب عن النـفط والغاز في السـلطنة بعـد نحو شهر

من موافقة لبنان على بدء أعمال التنقيب في مياهه االقليمية.
وتمنح االتـفاقـية شركـة "بترولب" ومـقرهـا بيروت حق الـتنـقيب في منـطقة

تبلغ مساحتها  2262 كلم مربعا وتقع في جنوب الدولة اخلليجية.
وأوضح مدير عام التخطيط والدراسـات في وزارة النفط والغاز العمانية
صالح بن علي العنبوري ان االتفاقية تشتمل على مرحلت تبلغ مدتهما

ست سنوات.
وسـتـقـوم الـشـركـة خالل هـذه الـفـتـرة بـإجـراء مـسـوحات زلـزالـيـة ثـالثـية
نطقـة وحفر عدد األبعاد وتنـفيذ دراسات جـيولوجيـة وجيوفـيزيائيـة في ا
ـنـطقـة" وبـحسب وكـالة ـؤمـلة في ا ـكامن الـنـفطـية ا من اآلبار "لـتـقيـيم ا

االنباء العمانية الرسمية.
رحلت ب اربع وست مليون دوالر. وتبلغ القيمة االستثمارية في ا
وقـال الـعـنـبــوري ان سـلـطـنـة عــمـان تـأمل "في ان تـكـلـل جـهـود الـشـركـة
بـالنـجـاح في اكـتـشـاف حـقـول نـفـطيـة جـديـدة في مـنـطـقـة االمـتـياز (...)
لــتــســاهـم في زيــادة االحــتــيــاطـي الــنــفــطي ورفـع مــعــدالت اإلنــتــاج في

السلطنة".
وتـعـاني عـمـان الـدولـة الـغـنـيـة بـالـنـفط بـشـدة من االنـخـفـاض احلـاد في
اسـعـار اخلــام مـنــذ مـنــتـصف عـام  2014وقـد انـضـمت الى اتـفـاق بـ

صدرة للنفط خلفض اإلنتاج في مسعى لزيادة االسعار. الدول ا
وفي بـداية  2018اقـرت عـمـان مـوازنـة تـوقـعـت فـيـهـا عـجـزا قـيـمـته 7,8
ـئـة من مـلـيـارات دوالر. وتــمـثل مـسـاهـمــة الـقـطـاع الــنـفـطي نـحـو  70بـا
توقعة في الدولة التي تنتج نحو مليون برميل يوميا. إجمالي اإليرادات ا
ورغم ان قـيـمـة االتــفـاقـيـة بـ وزارة الـنــفط والـغـاز الـعـمــانـيـة والـشـركـة
ـنطقة اال انها تمثل اللبنانية متـدنية مقارنة باتفـاقيات نفطية اخرى في ا
مؤشرا على دور لبناني محتمل في قطاع الطاقة في الشرق االوسط في

قبلة. الفترة ا
ـاضي أقرت احلـكومـة الـلبـنانـية وفي منـتصف كـانـون االول/ديسـمبـر ا
بنداً لـلموافـقة على مـناقـصة قدمـها ائتالف من ثالث شـركات دوليـة لبدء

ياه االقليمية اللبنانية. التنقيب عن الغاز والنفط في ا
ــيـة ــزايــدة من الـشــركــات الـعــا وأرجـأ لــبــنـان مــرارا تــقــد عـروض ا
وانـعـكس شـلل سـيـاسي ومـؤسـسـاتي بـ الـعـام  2014و 2016على
لف قبل أن تعتبره احلكومة التي تسلمت احلكم منذ نهاية 2016 هذا ا

إحدى اولوياتها.
ويعاني لبنان من مـشكلة متفـاقمة في قطاع الكهـرباء ومن تقن عال في
الـتـيـار خـصـوصـا بـسـبب الــفـسـاد. ومن شـأن الـعـثـور عـلى آبـار غـازيـة
ونـفـطـيــة في لـبـنـان الـتــخـفـيف كـثـيــرا من مـشـاكـله االقــتـصـاديـة وديـونه

تراكمة. ا

بـــ ايــربـــاص وبـــويــنغ. ويـــقــول
ـــــصــــنّـع االمــــيـــــركي ان الـــــبالد ا
ســــتـــــحــــتــــاج الى  7240طــــائــــرة
لـلـرحالت الـتـجـاريـة في الـسـنوات
ــقــبــلــة من مــخــتــلف الــعــشــرين ا

شركات التصنيع.
d×³ « ŸU

ووقعت ماليزيا األربعاء صفقة مع
شـركــة أمـريــكـيـة مــتـخــصـصـة في
التنـقيب بقاع الـبحر تصل قـيمتها
إلى  50مـــلــــيـــون دوالر في حـــالـــة
عثور الشركـة على طائرة اخلطوط
ـاليـزيـة التي اخـتفت في اجلـوية ا
رحـلـتـهـا رقم (إم.إتش  ?(370وذلك
نطقة جديدة في في عملية بحث 

جنوب احمليط الهندي.
صــــــورة مـن أرشــــــيف رويــــــتــــــرز
ألشخـاص يلـتقطـون صورا لـلوحة

مـعــلـومـات الـرحالت تـعـرض وقت
الـــوصــول وإلـى األعــلـى الــرحـــلــة
(إم.إتش  (370الـتـابـعـة لـلـخـطـوط
ــالـــيــزيـــة (إلى األعــلى اجلـــويــة ا
باللون األحمر) في مطار العاصمة

بك الدولي.
ومـــثل اخـــتــفـــاء الــطـــائــرة خالل
ـبـور إلى بـكـ رحــلـتـهـا من كـواال
في مارس آذار  2014وعلى متـنها
 239راكــــبــــا واحـــــدة من أكــــثــــر
الـــرحالت اجلـــويــة غـــمـــوضــا في

العالم.
وأوقـــفـت اســـتـــرالــــيـــا والـــصـــ
ومالـيزيـا عملـية بـحث غير مـثمرة
تكلفت  200مليـون دوالر استرالي
( 157مــلــيــون دوالر أمــريــكي) في
ـاضي رغم يـنـايـر كـانـون الثـاني ا
أن محقق أوصوا بتوسيع نطاق
الـبـحث إلى منـطـقة مـسـاحتـها 25
نطقة ألف كيلومتر مربع شمالي ا

التي أجريت فيها عملية البحث.
ــالـيــزي لــيـو وقــال وزيـر الــنــقل ا
تـــــيـــــوجن الي إن شـــــركـــــة (أوشن
إنــفــيــنــيــتي) اخلــاصــة ومــقــرهـا
مــديــنــة هــيــوسـتــون األمــريــكــيـة
ســـتــبــحـث عن الــطـــائــرة عــلى أن
تـــكــون أولـــويــة الـــبــحـث في تــلك
ـنـطـقة الـتي تـبـلغ مـساحـتـها 25 ا
ألف كـــيـــلــومـــتـــر وأال تـــتــقـــاضى
الـشركـة مقـابال مـاديا إال في حـالة

العثور على الطائرة.
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وأضـاف خالل مـؤتـمـر صـحفي أن
ـتـوقـع أن تـسـتـغــرق عـمـلـيـة من ا

البحث  90يوما.
وقال ”في الوقت الذي نتحدث فيه
تتجه سفـينة... إلى منـطقة البحث
مـسـتـغـلة فـرصـة األحـوال اجلـوية
ــــواتــــيــــة في جــــنــــوب احملــــيط ا

الهندي.“
وسيـكون عـلى م السـفيـنة طاقم
ـثالن مـؤلف من  65فــردا مـنــهم 
حلـــكـــومـــة مـــالـــيـــزيــا وهـــمـــا من

اليزية. البحرية ا
وقــال أولـيــفــر بالنــكــيت الــرئـيس
الــــتــــنـــفــــيــــذي لــــشــــركــــة (أوشن
إنــفـــيــنــيــتي) الــذي حــضــر حــفل
توقـيع الصـفقـة إن عمـليـة البحث
ستبدأ يوم  17يناير كانون الثاني

اجلاري.

مــســالــة ســيــتم وضع الــلــمــسـات
االخيرة عليهـا قريبا لكن (الرئيس
الـصـيــني) شي جـيــنـبـيــنغ أكـدهـا
لي". واضـاف مـاكـرون انه تـبـاحث
مع نـظـيـره الـصيـني في مـسـتـقبل
مصـنّع الـطائـرات االوروبي.وتابع
ماكرون ان "شي اكد لي ان الص
ستحـافظ على حـجم طلبـياتها في
ـساواة ـقبـلـة وعـلى ا الـسـنـوات ا
في حصص االسواق ب ايرباص
وبـويــنغ. هـذا هـو اخلط الـصـيـني
و التأكيد عليه بوضوح".وكانت
ايـربـاص وقعت الـثالثـاء في بـك
مـــذكـــرة تـــفـــاهم لـــزيـــادة وتـــيــرة
انـتــاجـهـا لـطـائـرات "ايه  "320في
.الص هي الـسوق الثانية الص
في الــعــالم لــصــنـاعــات الــطــيـران
وتـشـهـد مـنـافـسـة شبـه مـتـسـاوية

الدوالر االمريكي
اليورو األوربي

الباون اإلسترليني
الدوالر الكندي

الفرنك السويسري
التومان االيراني
الدينار الكويتي
الدرهم االماراتي
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ـانـيـة نـقال عن تـقـديـرات داخـلـيـة لـشـركة قـالت صـحـيـفـة بـيـلـد ام زونـتـاج األ
ا ارتـفـعت إلى نـحو  10.7 مــــــالي فولـكـسـفاغن إن مـبـيـعات الـشـركـة ر
انـية العمــــــــــــــالقة ا حافظ على تفـوق الشركة األ ـاضي  سيارة العام ا
على شــــــــــــركـة تـويوتـا الـيـابانـيـة كأكـبـر شـركة لـصـــــنـاعة الـسـيارات في

العالم.
وقـالت الـصـحـيـفـة امــــــس إن ارتـفـاع أرقـام مـبـيـعـات الـشـركـة سـاعـد عـلى

جتـاوز الـعـائـدات  220مـلـيـار يـورو( 264.62مـلـيـار دوالر) ألول مـرة عـلى
ــسـجل في  2016والـذي بـلغ  217مـلـيـار اإلطالق بـعــد الـرقم الـقــيـاسي ا

يورو.
وامتنع مـتحـدث باسم فولـكسـفاغن التي مـقرهـا فولفـسبرج عن الـتعـليق على
بـيعات الـرسميـة لها في  2017في قـرر أن تنشـر الشـركة ا التقـرير. ومن ا
الـية األساسية فـي أواخر فبراير  17يناير كـانون الثاني وسـتنشر الـنتائج ا

شباط.

ايرباط ايه 320
تقلع من مطار

اوربي


