
 اأعلنت وزارة النفط العراقية توقيعها اتفاقية ت�شغيل م�شرتكة 
لتطوييير حقييل الزبري القريييب من الب�ييرشة، بيين �رشكة نفط 
اجلنوب و�رشكتي اإيني الإيطالية و كوكاز الكورية اجلنوبية، 

بعد ان�شحاب �رشكة اوك�شدنتال الأمريكية من الئتالف. 
 وقييال مدييير عام الدائييرة القانونية يف الوزارة ليث ال�شيياهر 
خييالل ت�رشيحات �شييحفية "ان وزارة النفط وبعد التفاو�ض 
مييع ائتالف ال�رشكات امل�شييغلة مت التفاق على دخول �رشكة 
نفييط اجلنوب ك�رشيك �شييمن الإئتالف امل�شييغل حلقل الزبري، 
بعد ان�شييحاب �رشكيية اوك�شييدنتال الأمريكية ميين العقد الذي 
وقعته اخلمي�ض املا�شييي"، م�شييرياً اإىل اأن ائتييالف ال�رشكات 

امل�شغل للحقل �شيبقى ح�شب الن�شب اخلا�شة بكل �رشكة.
 واأ�شيياف اأن العمييل يف احلقل بداأ منذ عييام 2010 لتطويره، 
حيييث كان الإنتاج فيه 180 األف برميل يوميًا وو�شييل الآن 
اىل 400 الييف برميييل يوميييًا، وهييذه الزيادة جيياءت نتيجة 

لتظافر اجلهود والعمل امل�شتمر. 
 ولفييت اإىل اأن ان�شييحاب ال�رشكيية الأمريكييية مل يقت�ييرش على 
حقييل الزبري يف العراق فقط، واإمنا من جميع امل�شيياريع التي 
ت�رشف عليها ال�رشكة يف منطقة ال�رشق الأو�شط ب�شبب الأزمة 

القت�شادية العاملية وتراجع اأ�شعار النفط العاملية.
 ميين جهته، اعترب اأحمد فا�شييل، وكيل مدييير عام �رشكة نفط 
اجلنوب، اأن دخول �رشكتهم �شييمن الئتالف امل�شغل الرئي�ض 
للحقييل خطييوة مهميية وجتربيية جديييدة بالن�شييبة لل�ييرشكات 

العراقية وقد تفتح اآفاقًا جديدة يف هذا املجال.
 وقييال اإن �رشكيية نفييط اجلنييوب دخلييت بدييياًل عيين �رشكيية 
اوك�شدنتل املن�شييحبة والتي كانت ح�شتها 29.95 يف املئة 
من عقد ت�شغيل حقل الزبري النفطي، لفتًا اإىل اأن �رشكة نفط 

اجلنوب �شت�شرتك يف اتخاذ القرارات اخلا�شة 
بت�شغيل احلقل، اأي اأن الكوادر 

قييية  ا لعر ا

�شييتدخل يف تناف�ييض جديد مييع ال�رشكاء الأجانييب يف تطوير 
وا�شييتثمار احلقييول النفطييية، علييى اأن ترفع الكييوادر الطاقة 
الإنتاجييية للحقييل اإىل 450 األف برميل يوميييا عام 2017. 
ويف هييذا ال�شييدد، قييال اخلبييري القت�شييادي منهييل البييازي 
اإن حقييل الزبييري النفطي الواقييع يف منطقة الزبييري مبحافظة 
الب�رشة، كان ينتج 220 األف برميل يوميًا، واإن احتياطيات 

احلقل تبلغ اأربعة مليارات برميل.
 ووفق البازي فاإنه ب�شييبب الرتاجع احلاد الذي �شهدته اأ�شعار 
النفييط يف ال�شييوق العاملييية، ارتفع دييين العييراق اإىل ع�رشين 
مليييار دولر اأمريكييي ل�ييرشكات النفطية العامليية فيه بينها 

ال�رشكات التي ان�شحبت من حقل الزبري.
 جتييدر ال�شييارة اإىل اأن وزارة النفط اأعلنت قبل اأيام قليلة عن 
انخفا�ض جمموع الكميات امل�شييدرة ل�شييهر ايلول املا�شييي، 
التييي بلغييت اكرثميين 98 مليييون و 285 الييف 239 برميل، 
مقارنيية مييع جممييوع الكمية امل�شييدرة ل�شييهر اآب املا�شييي 
والتي بلغت 100،1 مليون برميل، فيما �شهد املعدل اليومي 
للت�شييدير خالل �شهر ايلول املا�شي ارتفاعا طفيفا حيث بلغ 
3،276، مقارنة ب�شهر اآب املا�شي والذي �شجل معدل يوميا 

بلغ 3،230 مليون برميل.
 وقال املتحدث الر�شمي باأ�شم الوزارة عا�شم جهاد يف بيان 
�شييحفي ورد )اجلورنال( اإن جمموع الكميات امل�شدرة ل�شهر 
اأيلييول قييد �شييهد انخفا�شييا مقارنة ب�شييهر اآب املا�شييي، واأن 
معييدل ال�شييادرات اليومية يف اأيلييول، �شييجل ارتفاعا طفيفا 

مقارنة ب�شييهر اآب املا�شييي وذلك بح�شييب الح�شائية 
الولييية ال�شييادرة عيين �رشكة ت�شييويق 

النفط �شييومو حيث بلغت 
 3 ،2 7 6

مليون برميل.
 واو�شييح جهاد ان "احدى و�شائل العالم العاملية املعروفة 
تناقلييت معلومات خاطئة ب�شيياأن ال�شييادرات النفطية ل�شييهر 
ايلييول املا�شييي واأ�شييارت يف عناوييين اأخبارهييا اىل ارتفاع 
�شييادرات العراق النفطية ل�شييهر اأيلول املا�شي، مما ادى اىل 
ح�شول بع�ض الرباك يف املعلومات املنقولة وخلط الوراق 

بق�شد اأو دون ق�شد".
نقييل  الدقيية يف  "توخييي  العييالم  و�شييائل  ونا�شييد جهيياد   
املعلومييات وعييدم اللجييوء اىل احل�شييول عليهييا بطريقيية او 
باخييرى ميين م�شييادر غييري م�شييوؤولة او خمولة مما ي�شييعف 
م�شييداقيتها اأمام اجلمهور، ف�شيياًل عن �رشورة الف�شاح عن 
امل�شييادرالتي تزودها باملعلومات والوزارة لمتانع يف ذلك 
اإذا كانت هذه امل�شييادر تتمتع مب�شييداقية وتتحمل م�شوؤولية 

الف�شاح عن دقة الرقام واملعلومات والح�شائيات".
 وبن جهاد ان "ال�شييادرات الجمالية ل�شييهر اأيلول مل ت�شييهد 
ارتفاعييا يف جممييوع الكميييات امل�شييدرة كمييا نقلتهييا تلييك 
الوكاليية وامنييا الرتفيياع كان يف معدل ال�شييادرات اليومية 
ل�شييهر ايلول املا�شي مقارنة ب�شييهر اآب املا�شي وعلى بع�ض 
و�شييائل العييالم التفريييق بيين جممييوع الكميات امل�شييدرة 

واملعدل اليومي لل�شادرات".
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 ا�شييتقر �شعر الذهب العراقي للمثقال 
الواحييد عيييار 21  عنييد  214 الييف 
دينار،  فيما و�شل �شعر الذهب عيار 

187 الف. 18 اىل 
وح�شييب الرقييام الواردة  من �شييوق 
ال�شيياغة يف العراق بلغ �شعر مثقال 
الذهييب، عيييار 21 اليييوم 214 الف 
و 575 دينارا، وعيار 18 بلغ �شييعر 
مثقالييه 187 الييف و 941  دينييارا. 
ويتعامل ال�شييوق العراقييي باملثقال 
الذي يعييادل 5 غرامات من الذهب.. 
وبلييغ �شييعر الذهييب عيييار24، لهييذا 

اليوم 250 الف و 533  دينارا.

 اعلن م�ييرشف الرافدين اأم�ض الحد 
عن ان الأ�شييبوع اجلاري �شيييتم فيه 
 10 البالغيية  ال�شييلف  منييح  اطييالق 
مالين دينار ملوظفي دوائر الدولة.

 وقييال امل�ييرشف يف بيييان لييه ورد 
)اجلورنال( ان "موظفي دوائر الدولة 
الذين �شبق ومت تقدميهم طلبات منح 
�شلف تن�شييب فيه اعالمهم باإمكانية 
ملء ال�شتمارة اللكرتونية اخلا�شة 
بال�شييلف واملوجييودة علييى املوقييع 
اللكييرتوين للم�ييرشف الييذي �شيييتم 
ليت�شيينى  ال�ييرشوع باعييادة فتحهييا 
للم�رشف النظر بها واتخاذ الالزم".

 انخف�شييت اأ�شييعار النفط مييع اإقبال 
امل�شتثمرين على جني الأرباح عقب 
�شعودها �شبعة باملئة يف اجلل�شتن 
املا�شيتن و�شط �شييكوك يف اأن اأول 
امل�شييدرة  البلييدان  ملنظميية  اتفيياق 
�شيينوات  اأوبييك يف ثميياين  للبييرتول 
على خف�ض الإنتاج �شيييتمخ�ض عن 
انح�شييار كبري يف تخميية املعرو�ض 

العاملي من اخلام.
وتراجع خام القيا�ض العاملي مزيج 
برنييت يف العقييود الآجلة 63 �شيينتا 
اإىل 48.61 دولرا للربميييل بعدمييا 
ارتفييع 55 �شيينتا اأو 1.1 باملئة عند 

الت�شوية ال�شابقة.

بعد انسحاب أوكسدنتال األميركية

اتفاقية جديدة مشتركة لتشغيل حقل الزبير النفطي 

مستشار حكومي: العراق يرجئ بيع سندات دوالرية إلى 2017
 وكانت بغداد قالت انها �شت�شدر ال�شندات، 
التييي ت�شييمن احلكوميية الأمريكية ن�شييف 
قيمتها، يف الربع الأخري من 2016 ولكن 
يبييدو اأن تلييك اخلطييط باتييت غييري موؤكييدة 
بعييد اإقالة وزييير املالية هو�شيييار زيباري 
الأ�شبوع املا�شي، ب�شييبب اتهامات تتعلق 

بالف�شاد نفاها زيباري.
 وقييال مظهر �شييالح، م�شت�شييار ال�شيا�شيية 
املالييية لرئي�ييض الييوزراء حيييدر العبادي، 
تابعتهييا  �شييحفية  ت�رشيحييات  خييالل 
)اجلورنييال(، "اأعتقد اأن احلكومة �شييرتجئ 
الإ�شييدار"، واأ�شيياف "ينبغي لنييا اأن نرى 
الو�شييع يف �شييوق النفييط – فيياإذا حت�شيين 
ميكننا تاأجيله قليال، واإن �شهد �شوق النفط 

مزيدا من التدهور ف�شن�شطر لالقرتا�ض".
 و�شييعدت اأ�شييعار النفط اأكرث من واحد يف 
املئيية اأم�ييض الأول، واقييرتب برنت من 50 
دولرا للربميييل بدعييم ميين التفيياوؤل باأول 
اتفيياق ملنظميية البلدان امل�شييدرة للبرتول 
"اأوبييك" يف ثميياين �شيينوات علييى خف�ض 

الإنتاج من اأجل تعزيز الأ�شعار.
وزاد اإنتاج العراق ب�شكل هائل يف ال�شنوات 

الأخرية. 
 وتطلب بغداد من �ييرشكات النفط العاملية 
الكربى تعزيز الإنتاج ب�شكل اأكرب ليتجاوز 
خم�شيية مالييين برميييل يوميييا ، مقارنيية 
مييع 4.7 مليييون برميل يوميييا يف الوقت 

احلايل.
 وجتييد احلكوميية، التييي تعتمييد بالكامييل 
تقريبييا علييى اإيييرادات النفط، �شييعوبة يف 
�شييداد التزاماتها املالية منذ هوت اأ�شييعار 
النفييط العاملية يف عام 2014، وهو نف�ض 
العام الذي ا�شييتولت فيه ع�شييابات داع�ض 

على ثلث اأرا�شي البالد.
يتح�شيين  اأن  يتوقييع  انييه  �شييالح  وقييال   
الو�شييع القت�شييادي للعراق بعييد العملية 

املتوقعة ل�شييرتداد املو�شل من ع�شابات 
داع�ييض الرهابي، ومن ثم يت�شيينى خف�ض 
خم�ش�شات الإنفاق الع�شكري اأو توجيهها 
لإعادة بناء املناطق التي دمرتها احلرب.

 واأ�شيياف قائييال " �شيينتحول ميين ميزانية 
حرب اإىل ميزانية �شالم".

الت�شيينيف  �شيح�شيين  هييذا  بيياأن  وتكهيين 
الئتميياين للعييراق اإىل "B+" علييى الأقييل 
 "-B" خييالل ال�شييهور ال�شييتة املقبلة ميين

حاليا، و�شيخف�ض ب�شدة تكلفة القرتا�ض.
 واأ�شييدر العييراق �شييندات دولييية قيمتهييا 
2.7 مليار دولر م�شتحقة يف 2028 مع 
كوبون عائييد بن�شييبة 5.8 يف املئة ويبلغ 

عائدها حاليا نحو ت�شعة يف املئة.
 وقييال �شييالح "اإن الإنفاق الع�شييكري يف 
ميزانية 2017 �شيييظل عند نف�ض م�شييتوى 

هييذا العييام، ولكن قد يعاد ت�شيينيفه خالل 
ال�شنة املالية وفقا لتغري الحتياجات".

 وجليياأ العييراق اإىل �شييندوق النقييد الدويل 
لالقرتا�ييض ميين اأجييل تعوي�ض مييا خ�رشه 
من اإيييرادات نفطية، وهو ما من �شيياأنه اأن 

ي�شجع مقر�شن اآخرين على تقدمي الدعم.
 ويف يوليو/متوز املا�شي وافق ال�شندوق 
على قر�ض حتت الطلب مدته ثالث �شنوات 
بقيميية 5.34 مليييار دولر، مقابييل حزمة 

من الإ�شالحات القت�شادية. 
 وتاأمييل بغداد بتقدمي م�شيياعدات اإ�شييافية 
تزيييد قيمتهييا علييى 12 مليييار دولر ميين 
ال�شييبع  الييدول  جمموعيية  مثييل  م�شييادر 

ال�شناعية الكربى.
 وقييال �شييالح اإن العييراق اتفييق "مبدئيا" 
ال�شييهر املا�شييي علييى قر�ض لأجييل ثالث 

�شيينوات بقيمة ثالثيية مليييارات دولر من 
البنك الدويل لدعم موازنة بغداد. و�شيكون 
التمويييل  ميين  دفعيية  اأول  القر�ييض  هييذا 
الإ�شايف الالزم لالتفاق مع �شندوق النقد 

الدويل .
دعييم  �ييرشوط  تفا�شيييل  اأن  واأ�شيياف   
ومعا�شييات  العاميية  املالييية  املوؤ�ش�شييات 
التقاعييد يف العييراق مل تت�شييح بعييد، لكيين 
ال�رشيحة الأوىل �شييت�رشف يف دي�شييمرب / 

كانون الأول.
وذكر اأن مدة �شييداد القر�ض تبلغ 16 عاما 
مع فرتة �شييماح ثالث �شنوات وفائدة نحو 

اثنن يف املئة.
 وقييال م�شييوؤول يف البنييك الييدويل اإن ميين 
املنتظيير اإقييرار القر�ييض يف دي�شييمرب وبدء 

�رشفه بعد ذلك مبا�رشة.

 قال م�شت�شار حكومي 
�إن من �ملرجح �أن يرجئ 

�لعر�ق بيع �شند�ت 
مبلياري دوالر يف 

�الأ�شو�ق �لعاملية حتى 
مطلع 2017 على �الأقل، 

�أمال باأن يوؤدي �رتفاع 
�إير�د�ت �لنفط و�النت�شار 

على تنظيم د�ع�ش 
�الرهابي �إىل حت�شن 
�ملالية �لعامة للدولة.

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

1000
1350
1100
3000
2000
1500
2500
3000
2500
2350
4500

470000

450000

440000

470000

510000

250000

500000

500000

157000

160000

170000

70000

150000

25000

210000

250000

50000

15000

11500

20000

4300

حركة 
الطائرات

FZ211 IA966QR458IA117 Z4100 RJ810IA244IA124 ABY368 TK1202IA124IRA3427 IA152 IA948RJ810IA918
دبي عمانالبحرين-نجفسليمانية باكودبيعمان الشارقه مشهددوحهاسطنبول اربيل سلميانيةدبيستوكهولماربيل

الرحلة 

المدينة

09:50 15:0022:00 15:00 12:3016:0017:00 16:30 10:3016:1016:00 10:00 11:1511:0010:0015:00 وقت المغادرة

09:15 12:0015:1010:00 14:00 11:0009:0009:00 15:50 09:0015:1513:30 09:30 11:0012:1012:00 وقت القدوم

أمال بارتفاع أسعار النفط


