
قانون  م�رشوع  ت�رشيع  النيابية  والطاقة  النفط  جلنة  عدت   
النفط والغاز يف جمل�س النواب بال�صعب دون ح�صول اتفاق 

بني احلكومة االحتادية وحكومة اقليم كرد�صتان.
 وقال ع�صو اللجنة عواد العوادي ان جلنتنا لديها جدول عمل 
القوانني خا�صة  للمتابعة والرقابة، ف�صال عن ت�رشيع بع�س 
بالنفط والطاقة، معربا عن ا�صفه ال�صديد للم�صاكل العالقة التي 

اأدت اىل عرقلة عمل اللجان النيابية من بينها جلنة الطاقة.
االحتادية  احلكومة  بني  االتفاق  ب��دون  اأن��ه  العوادي  وبني   
ت�رشيع  فان  للنفط  املنتجة  واملحافظات  كرد�صتان  واقليم 
قانون النفط والغاز �صعب جداً، لذلك فانه بحاجة اىل اتفاق 
جميع  بني  اتفاق  هناك  يكون  ان  فالبد  لت�رشيعه  �صيا�صي 

اجلهات وبعدها ت�رشيع القانون املذكور.
 وكانت جلنة النفط والطاقة النيابية طالبت يف الثامن ع�رش 
اىل  كرد�صتان  واقليم  بغداد  حكومتي  املا�صي  �صباط  من 

ال�رشوع بحوار جدي حول قانون النفط والغاز.
واقع  م�صتعر�صا  االم��ر  قا�صم  ف��وؤاد  النفطي  اخلبر  حتدث   
لتطويره  امكانات  من  يتطلبه  وما  العراقي  النفطي  القطاع 
عام  منذ  انتظاره  طال  الذي  والغاز  النفط  قانون  اىل  م�صرا 
2007 وحلد االن عازيا ا�صباب عدم اقراره اىل ان املركزية 
يف ادارة الرثوة النفطية مبوجب الد�صتور وهذه االلية التتفق 
حماوالت  هناك  وان  ال�صيا�صية  االطراف  بع�س  توجهات  مع 
ان  اىل  الفتا  الد�صتور،  مع  التن�صجم  ب�صيغة  القانون  لتمرير 
وزارة النفط العراقية قدمت م�صودة منا�صبة للقانون باالمكان 
م�صاعي  هناك  ولكن  ماقدم  بني  االف�صل  بكونها  اعتمادها 
املالحق  من  عددا  ت�صمنت  التي   2007 م�صودة  اىل  للعودة 
العقود  لتفا�صيل  تعر�س  كونها  حا�صل  حت�صيل  وا�صبحت 
ولي�صت  ال�صيا�صية  التوجهات  وفق  على  اعدت  املالحق  وهذه 

االقت�صادية.
 وت�صاءل االمر: ملاذا اال�رشار 

على عقود امل�صاركة على الرغم من معرفة اجلميع بانها متثل 
االربعينات  ا�صلوب  اىل  عودة  متثل  وهي  بال�صيادة  م�صا�صا 
مطلق  امتياز  على  ال�رشكات  حت�صل  كانت  يوم  واخلم�صينات 
يف البحث والتنقيب وبالتايل فانها هي �صاحبة القول الف�صل 
يف االمر.. وعقود امل�صاركة وان اختلفت عن االمتياز ولكنها 
يف النتيجة تعطي لل�رشكة احلق يف ا�صتمالك جزء من الرثوة 
ملك  النفط هو  ان  على  ن�س  الذي  الد�صتور  على  وهذا جتاوز 
ال�صعب العراقي ولي�س من حق اية جهة مهما كانت ان متنح 

مثل هذه العقود.
 وبني االمر ان هناك عددا من الدول اعتمدت عقود امل�صاركة 
انواع  من  الكثر  فيها  النفطية  فحقولها  ا�صبابها  لها  وهذه 
بكميات  النفط  وج��ود  ع��دم  باحتمال  املتمثلة  املخاطرة 
منا�صبة.. مو�صحا ان هناك مايقارب ال�)260( عقد م�صاركة 
يف العامل اي ماميثل )12-10( باملائة من احتياطي النفط 
مناطق  يف  خماطرة  عقود  هي  امل�صاركة  عقود  الن  العاملي 

لي�س املوؤكد وجود النفط فيها.
مركز  ان�صاء  ���رشورة  اىل  دعا  ليلو  �صمر  ال�صناعي  اخلبر   
ان  مبينا  النفطية.  اال�صت�صارات  جمال  يف  متخ�ص�س  عراقي 
 143 ان ي�صل اىل  الهائل املتوقع  العراقي  النفطي  املخزون 
ا�صتحداث مثل  2014 يتطلب  مليار برميل لغاية نهاية عام 
النفطية..  ال�صيا�صات  وتقييم  اال�صت�صارات  لتقدمي  املركز  هذا 
املنتجات  الدعم عن  رفع  نحو  التوجه  اي�صا  ليلو  اقرتح  كما 

النفطية التي توؤثر �صلبا على اال�صتثمار.
 اىل ذلك او�صح اخلبر القانوين حممد احلاج حمود ان احلقول 

امل�صرتكة بني العراق وعدد من دول اجلوار )ايران والكويت( 
تكتنفها بع�س امل�صاكل تتعلق بتحديد هذه 

داخل  وامتدادتها  احلقول 
ح�������������دود 

بلد..  كل  ح�صة  حتديد  وكيفية  فيها  االنتاج  وحجم  البلدين 
مبينا ان هناك 3 حقول م�صرتكة مع الكويت ومتت اال�صتعانة 
ايران  ب�رشكات اجنبية لتحديد اال�ص�س وحتديد احلقول.. ومع 
مت التفاق على قيام اخلرباء االيرانيني بتحديد احلجم واحلدود 
ويف ذلك هناك تخوفات بفقدان احليادية يف التحديد وكيفية 

ادارة احلقول.
ان  او�صح  فقد  بطر�س  اليا�س  بهنام  االقت�صادي  اخلبر  اما   
تهدف  الرتاخي�س  فجوالت  الداخل  يف  هي  العراق  م�صكلة 
بالو�صول اىل انتاج 9 ماليني برميل ولكن هل هناك قدرة يف 
حتقيق هذا الهدف فهناك م�صكلة يف عملية اخلزن.. وامل�صايف 
اىل  داعيا  جديدة  نفوط  ا�صتالم  على  ق��ادرة  غر  اي�صا  هي 
اقت�صادية  م�صاكل  ت�صبب  التي  االعانات  من  اال�صعار  حترير 

للبلد.
منط  ان  ال�صائغ  مناف  االقت�صادي  اخلبر  بني  جانبه  من   
الروؤية  العراق ي�صر باجتاه جمهول ب�صبب غياب  االنتاج يف 
وجود  ب�صبب  وا�صح  انتاجي  منط  وجود  وعدم  االقت�صادية 
حالة من التخبط يف و�صع ال�صيا�صات النفطية ناجت عن غياب 
اخلطط  متطلبات  لتحديد  احلديثة  واالدارة  ال�صيا�صية  االرادة 
النفطية واالقت�صادية مقرتحا العمل باجتاه ت�صكيل جماعات 
�صغط كل ح�صب اخت�صا�صه تعمل باجتاه ن�رش درا�صات تقدم 

للحكومة لالفادة منها يف عملية تطوير القطاع النفطي 
يف العراق.
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 ا�ص��تقر �ص��عر الذه��ب العراق��ي من 
عل��ى  اخلام���س  للي��وم  عي��ار21، 
دين��ار  االف   207 عن��د  الت��وايل 
للمثق��ال الواحد.  وبلغ �ص��عر الذهب 
العراق��ي من عي��ار 21، 207 االف 
925 دين��ارا عراقي��ا، فيما �ص��جل 
يف االي��ام االربع��ة املا�ص��ية نف�س 
ال�ص��عر عدا ارتفاع طفيف بالدنانر 
يقدر ب�485 دينارا للمثقال الواحد. 
ي�ص��ار اىل ان املثق��ال الواح��د م��ن 
الذه��ب ي�ص��اوي خم�ص��ة غرام��ات.. 
ويتعامل ال�ص��وق العراقي باملثقال 
الذي يعادل 5 غرامات من الذهب .

التاب��ع  اال�ص��كان  �ص��ندوق  اأعل��ن   
ع��ن  واال�ص��كان،  االعم��ار  ل��وزارة 
خ��الل  مواط��ن  ال��ف   20 اقرا���س 
ال�ص��هرين املا�ص��يني، م�ص��را اىل انه 
ا�ص��تحدث قرو�صا خا�صة ب�رشاء �صقق 
ا�ص��تثمارية. وقال��ت املتحدثة با�ص��م 
ال�ص��ندوق نادية خالد اإن “�ص��ندوق 
اال�صكان ح�صل خالل الفرتة املا�صية 
كدفع��ة  دين��ار  ملي��ار   850 عل��ى 
مالي��ة م��ن البن��ك املرك��زي”، مبينة 
اأن��ه “مبجرد ت�ص��لم املبلغ م��ن البنك 
املركزي مت اقرا�س اكرث من 20 الف 

خالل ال�صهرين املا�صيني”.

ع��اودت اأ�ص��عار النف��ط ارتفاعها بعد 
انخفا���س �ص��باحي ام���س الثالث��اء، 
قبيل �صدور بيانات خمزونات النفط 
االأمريكية. وارتفع �صعر العقود االآجلة 
خلام القيا���س العاملي مزيج "برنت" 
دوالر   51.56 اإىل  �ص��نتات   10

للربميل.
 كما �ص��عد �ص��عر العقود االآجلة خلام 
غرب تك�ص��ا�س االأمريكي الو�صيط 20 
للربمي��ل.  دوالرا   50.27 اإىل  �ص��نتا 
وم��ن املق��رر اأن ين�رش معه��د البرتول 
االأ�ص��بوعية  تقديرات��ه  االأمريك��ي 
ملخزون��ات اخل��ام يف وقت الحق من 
الي��وم تليه بيانات ر�ص��مية من اإدارة 
معلوم��ات الطاق��ة االأمريكي��ة الي��وم 

االأربعاء.

لتباين وجهات النظر

خالفات المركز واإلقليم وراء استمرار عدم تشريع قانون النفط والغاز

بعد زيادة االقبال على شرائها

القضاء يعتبر مكاتب بيع األراضي الزراعية وتعامالتها باطلة
بامللفات  متخ�ص�صون  ق�صاة  اأكد  وفيما   
يف  اأ�صهم  الظاهرة  هذه  انت�صار  اأن  املدنية 
تاأثرها  من  ح��ذروا  الع�صوائيات،  تفاقم 
للمدن،  االأ�صا�صية  الت�صاميم  على  �صلبيًا 
لكنهم حتدثوا يف الوقت ذاته عن ا�صتثناءات 
للق�صاء  خاللها  من  ميكن  امل�رّشع  و�صعها 

حتويل جن�س االأرا�صي.
يف  اهلل  عبد  حممد  ال��ب��داءة  قا�صي  وق��ال   
"املحاكم  اإن  )اجلورنال(  تابعته  ت�رشيح 
اأمامها عن  تتعامل يف الق�صايا املعرو�صة 
طلبات حتويل االأرا�صي الزراعية اىل �صكنية 
وفق القرار 1186 لعام 1983، الذي مينع 
من الناحية املبدئية جتفيفها وحتويلها اإىل 

�صكنية".
 لكنه عاد لي�صر اإىل ا�صتثناءات عن القاعدة 
يخالف  "ال  اأن  بينها  من  ب�رشوط  العامة 
حتويل جن�س االأرا�صي الت�صاميم االأ�صا�صية 
اأن  يجب  "الت�صييد  اأن  م��وؤك��داً  للمدينة"، 
ال�صفيح  بيوت  اأما  ر�صمي"،  بنحو  يح�صل 
"غر  فعدها  االأحياء  بع�س  يف  املنت�رشة 

جائزة".
 وا�صار عبد اهلل اإىل اأن "املحكمة املعرو�صة 
االحيان  بع�س  يف  تقدر  الدعوى  امامها 
�صعوبة بقاء االأر�س زراعية؛ ب�صب ابتعادها 
ا�صت�صالحها"،  عن م�صادر املياه و�صعوبة 
ت�صتدعي  قد  اال�صباب  "هذه  اأن  اإىل  الفتًا 

حتويلها اإىل �صكنية".
 وبني عبد اهلل ان "هناك طريقا اآخر لتحويل 
اأمانة  مبنح  �صكنية  اىل  الزراعية  االر���س 
بغداد هذه ال�صالحية وفق القرار 581 لعام 
1981 ب�رشط زيادة م�صاحتها عن دومنني 
متلك  ال  "االأمانة  اأن  اإىل  م�صرا  اثنني"، 

ال�صالحية يف نقل ما قل عن ذلك".
جترى  التي  املكاتبات  عقود  وبخ�صو�س   
عّدها  الزراعية  االرا�صي  بيع  معامالت  يف 
عبداهلل باطلة، وذكر اأن "املحكمة ال تعرتف 
بتلك املكاتبات وال تعترب حتويال يف مالكية 

تلك االأرا�صي".

الق�صاء  "يف هذه احلالة يتعامل  انه  واأورد 
من  اأكرث  بيعها  مت  واأن  اال�صلي  املالك  مع 

مرة، حتى مع وجود �صاهد".
يتعامل  العراقي  "امل�رّشع  اأن  اإىل  وذه��ب   
ال  االأ�صهم  اأ�صا�س  على  االأرا���ص��ي  تلك  مع 
النا�س يقعون  امل�صاحات"، مبينا ان بع�س 
اع��ت��ق��اده��م ب��ان اال���ص��ه��م تعني  يف خ��ط��اأ 

امل�صاحات وهذا ال اأ�صا�س له قانونا".
يف  حممد  عمار  القا�صي  افاد  جانبه،  من   
العقارات يكون  "متليك  حديث �صحفي باأن 
 1977 ل�صنة   1198 ال��ق��رار  اأح��ك��ام  وف��ق 

املعدل".
ال�صالحية  يعطي  القرار  "هذا  اأن  واأ�صاف 
يف  للم�صرتي  العقارات  بتمليك  للمحكمة 
دائرة  يف  التحويل  عن  املالك  نكول  حالة 

هو  "ذلك  ان  مبينا  العقاري"،  الت�صجيل 
التحويل  يف  للمحاكم  ال��وح��ي��د  ال��ط��ري��ق 
ويخ�صع الجراءات حددها القانون وي�صمن 

حق الطرفني".
 وتابع حممد اأن "هذه احلالة ال تنطبق على 
اأن  الزراعي"، مو�صحًا  ال�صند  ذات  االرا�صي 
بخ�صو�س  وردتنا  الدعاوى  من  "العديد 
�صكنية  اإىل  حتولت  لكنها  زراعية  اأرا����سٍ 

وجتارية".
ميكن  ال  االأرا���ص��ي  "هذه  اأن  ب��نّي  وفيما   
متلك  ال  اأن��ه��ا  كما  �صكنية  اإىل  حتويلها 
حددها  التي  ال�رشوط  ملخالفتها  زراع��ي��ًا 
واملغرو�صات،  امل�صاحة  حيث  من  امل�رشع 
احلالة"،  هذه  اإىل  االنتباه  املواطنني  وعلى 
جمل�س  خالل  من  ت�رشيعات  "�صن  اإىل  دعا 

التعامل مع هذه  النواب تخدم املحاكم يف 
االرا�صي".

 ويرى حممد اأن "حتويل االأرا�صي الزراعية 
اىل �صكنية من دون تنظيم او ادخالها �صمن 
التخطيط العمراين ي�صبب �رشراً على املدينة 
للمدن"،  وت�صويها  اخ��ت��ن��اق��ات  وي��ح��دث 
ظاهرة  على  كثرا  �صجعت  "اأنها  اإىل  الفتًا 

الع�صوائيات والتجاوزات".
ا�صتفحال  من  م�صتمر  بنحو  ق�صاة  ويحذر   
اأنها  على  و���ص��ددوا  الع�صوائيات،  ظاهرة 
االجرامية  للعمليات  والدة  بيئة  اأ�صبحت 
ودع��وا  ازق��ت��ه��ا،  و�صيق  طبيعتها  ب�صبب 
لها،  حلول  و�صع  اإىل  العالقة  ذات  اجلهات 
املعلومات  جلمع  االمنية  االجهزة  ال�صيما 

عن ال�صاكنني فيها.

 ال تعتّد املحاكم العراقية 
مبكاتبات بيع االأرا�ضي ذات 

ال�ضند الزراعي على اأنها 
�ضكنية، بو�ضفها اإجراءات 

خمالفة للقانون وباطلة.

بغداد - متابعة

بغداد - متابعة

بغداد ــ متابعة

المــواد

المــواد

الغذائية

االنشائية

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

1250
1350
1250
3500
2750
1500
2500
3250
4000
2500
5500

470000
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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


