
يف  جاء  ما  لها  بيان  يف  ال��وزارة  تنِف  ومل 
الوثائق التي ن�رشها موقع "ويكليك�س" حول 
 ،  NRT قناة  عر�ضتها  والتي  االقليم،  نفط 
موؤكدة اأن طلب امل�ضاعدة من تركيا جاء من 
على  املرتتبة  القرو�س  حجم  معاجلة  اأجل 

حكومة االقليم.
وت��اب��ع��ت ال�����وزارة، اأن��ه��ا ق��دم��ت ع���دداً من 
نافية   ، البلد  يف  امل�ضوؤولني  اىل  املقرتحات 

التو�ضل اىل اتفاق نهائي بهذا ال�ضاأن.
اىل  الطبيعية  الرثوات  وزارة  تو�ضيح  وا�ضار 
"موقع  على  املن�ضورة  االإمي��ي��ات  تلك  ان 
ويكليك�س" تو�ضح ان وزارة الرثوات الطبيعية 
االقت�ضادية  امل�ضالح  حماية  على  حري�ضة 
الإقليم كورد�ضتان الذي ميُر باأزمة مالية يف 

الوقت الراهن، بح�ضب البيان.
التي ح�ضلت  ال�رشية  الوثائق  ون�رشت بع�س 
وزير  قيام  ب�ضان  ويكليك�س  ملوقع  عليها 
بار�ضال  هورامي  ا�ضتي  الطبيعية  امل��وارد 
اىل  املا�ضي،  اذار   19 يف  الكرتونية  ر�ضالة 
الرتكي  الطبيعية  وامل���وارد  الطاقة  وزي��ر 
مقرتحات  ثاثة  فيه  يعر�س  بريقدار  بريات 
ل�رشاء عدد من احلقول النفطية لاقليم مببلغ 

يقارب ال� )5( مليارات دوالر.
وك���ان���ت وث��ي��ق��ة ����رشي���ة ن�����رشه��ا م��وق��ع 
وزير  اإر���ض��ال  عن  ك�ضفت   "ويكيليك�س"، 
ر�ضالة  اإقليم كرد�ضتان  الطبيعية يف  املوارد 
الكرتونية اىل وزير الطاقة واملوارد الطبيعية 
احلقول  من  عدد  بيع  فيها  َعر�س  الرتكية 
مليارات   5 مبلغ  مقابل  االقليم  يف  النفطية 

دوالر.
"�ضكاي  عليها  اطلعت  التي  الوثيقة،  وح�ضب 
عرب  "اأر�ضل  ه��ورام��ي  اآ�ضتي  ف��اإن    ، بر�س 
الربيد االلكرتوين يف 19 اذار املا�ضي ر�ضالة 
الوزير  على  مقرتحات  ثاثة  فيها  يعر�س 
الرتكي بريات بريقدار، لبيع عدد من احلقول 
النفطية يف اقليم كورد�ضتان لرتكيا، مقابل 

مايقارب 5 مليارات دوالر.
امل���وارد  وزي���ر  ان  اإىل  الوثيقة  وا���ض��ارت 
للحكومة  او���ض��ح  االق��ل��ي��م،  يف  الطبيعية 

املبلغ  هذا  اىل  االقليم  حاجة  مدى  الرتكية 
انقرة  حلكومة  عليه  املرتتبة  الديون  لدفع 
النفط  وخدمات  لتنقيب  العاملة  وال�رشكات 

يف االقليم.
على  املرتتبة  الديون  فان  الر�ضالة  وبح�ضب 
 )1150( اوال�  ي��اأت��ي:  كما  دفعها  االقليم 
لرتكيا  االقليم  على  دي��ون  دوالر،  مليون 

اقرت�ضها على ثاثة دفعات.
مرتتبة  ديون  دوالر،  مليون   )514( ثانيا� 

ل�رشكة TEC الرتكية للخدمات النفطية.

ثالثا� )1( مليار دوالر للمقاولني االتراك.
م�ضتحقات  دوالر،  مليون   )700( راب��ع��ا� 

ال�����رشك��ات ال��ع��ام��ل��ة يف ح��ق��ول ك��ورم��ور 
دوالر،  مليون   )750( خام�ضا�  وجمجمال. 
ل�ضحب انابيب نقل النفط من حقول �ضيخان 
وان��اب��ي��ب نقل ال��غ��از م��ن ح��ق��ول ك��ورم��ور 

وجمجمال وبنباوى.
م�ضتحقات  دوالر،  مليون   )540( �ضاد�ضا� 

مالية ل�رشكات حقل نفط �ضيخان.
امام  مقرتحات  ثاثة  هورامي  عر�س  كما 
ودفع  منها  لاقرتا�س  الرتكية  احلكومة 
ديونها ال�ضابقة والذي يبلغ جميع ما يرتتب 
وهي  دوالر،  مليارات   5 ال�  يقارب  ما  عليه 
كما ياأتي : اوال� دفع الديون يف حال حت�ضن 

الو�ضع االقت�ضادي يف االقليم بدءاً من عام 
2019 اىل عام 2021. ثانيا� دفع الديون عن 
طريق ت�ضدير النفط والغاز اىل تركيا ح�ضب 
جدول يتفق عليه الطرفان. ثالثا� �رشاء ا�ضهم 
املقرتح  ولدعم  االقليم.  يف  النفطية  احلقول 
يف  الطبيعية  امل��وارد  وزي��ر  عر�س  الثالث، 
االقليم ثاثة مقرتحات لوزير الطاقة الرتكي 
من  االقليم  حكومة  ا�ضهم  بيع  طريقة  ب�ضاأن 
حقول  تركيا  �رشاء  االول  النفطية،  احلقول 
طقطق وتاوكي و�ضيخان، الثاين �رشاء حقول 
خورملة  حقل  �رشاء  ثالثا  بنباوي،  و  مريان 

النفطي، وفقا للوثيقة.

يف  ال�ضيما  خا�ضة  نكهة  لها  احل��ايل  للعام  املياد  اعياد 
اال�ضواق ،خ�ضو�ضا بعد اعادة حترير عدد كبري من املناطق 
التي �ضيطر عليها تنظيم " داع�س" االرهابي اذ ت�ضهد خمتلف 
مو�ضم  حللول  كبرية  ت�ضوق  حركة  بغداد  العا�ضمة  ا�ضواق 

االعياد وعيد راأ�س ال�ضنة امليادية .
حركة  تزايد  حيدر  اأحمد  املن�ضور  مول  يف  العامل  ويوؤكد 
االحتفاالت  م�ضتلزمات  ���رشاء  على  واقبالهم  املواطنني 
م�ضيفا  امليادية،  ال�ضنة  وراأ���س  املياد  باعياد  اخلا�ضة 
الزينة  ب�رشاء  ومتثل  ا�ضبوع   نحو  منذ  بداأ  االقبال  هذا  ان 

واال�ضجار اخلا�ضة باملنا�ضبة مع ن�رشاتها ال�ضوئية.
واأ�ضاف حيدر ، ان اال�ضواق الكبرية املنت�رشة يف بغداد ت�ضهد 
بهذه  االحتفال  لكون  �ضنوية  ب�ضورة  املو�ضمي  االقبال  هذا 
املنا�ضبة ميثل م�ضاركة الخواننا امل�ضيحيني يف احتفاالتهم 
كما اعتادوا ان ي�ضاركونا االحتفال بعيدي الفطر واال�ضحى 

املباركني.
االيام  اال�ضواق خال  اجلمهور حول حركة  انطباعات  وعن 
احلالية قالت املواطنة ا�ضماء عبد القادر ان مبيعات املحال 
التجارية املنت�رشة يف جميع ا�ضواق العا�ضمة بغداد تنتع�س 
خال االيام احلالية من ال�ضنة اال ان تلك املحال الت�ضتثمر 
التقوم  لكونها  املبيعات  من  املزيد  لتحقيق  االقبال  هذا 
بتخفي�س اال�ضعار لتتمكن من ت�رشيف ب�ضاعتها على عك�س 

ما هو معمول يف دول العامل.
لتخفي�س  مهرجانات  اىل  بحاجة  اجلمهور  ان  واأ�ضافت  
يحقق  لكونه  العام  من  الوقت  ه��ذا  يف  ال�ضيما  اال�ضعار 
خمف�ضة  با�ضعار  ال�ضلع  �رشاء  وهما  واحد  اآن  يف  منفعتني 
ت�رشيف  خال  من  التجارية  املحال  ال�ضحاب  وفائدة   ،
التجار  ج�ضع  ان  موؤكدة  مقبولة،  ربح  با�ضعار  ب�ضاعتها 

الت�ضوق لدى اجلمهور يكر�ضان  و�ضعف ثقافة 
ا���ض��ت��م��رار ا���ض��ت��غ��ال ال��ت��ج��ار 

التي  للمنا�ضبات 

ت�ضهد اقباال كبريا من اجلمهور على الت�ضوق.
عائلته  افراد  مع  للت�ضوق  ذاهبا  كان  الذي  و�ضام  ابو  ويرى 
اىل ا�ضواق �ضارع فل�ضطني قيام بع�س االأ�ضواق بعر�س وبيع 
كاأغطية  االح��ج��ام  خمتلفة  اليدوية  وامل�ضغوالت  احل��رف 
الزجاجية، واالألعاب  االأواين  اللون، ف�ضا عن  الراأ�س حمراء 
اخل�ضبية املزرك�ضة باالخ�رش واالحمر واالبي�س، اىل جانب 
اال�ضواق  ت�ضهد  كما  املتكاملة،  وزينتها  املياد  عيد  �ضجرة 
اقباال كبريا على �رشاء بع�س االأغذية وامل�رشوبات اخلا�ضة 

باالحتفال بهذه املنا�ضبة.
وانخفا�س  باالمطار  املتمثل  اجلوية  االحوال  �ضوء  ان  واأكد 
اال�ضواق  اىل  املواطنني  ذهاب  من  مينع  مل  احلرارة  درجات 
بهذه  لاحتفال  االح��ت��ي��اج��ات  خمتلف  و����رشاء  للتب�ضع 
لبيع  املخ�ض�ضة  االخ��رى  املحال  حركة  ان  بل  املنا�ضبة 
املاب�س واالك�ض�ضوارات قد �ضهدت هي االخرى ح�ضورا الفتا 

للنظر من قبل اجلمهور ال�ضتقبال اعياد املياد مبكرا.
وعلى الرغم من �ضعف االحوال االقت�ضادية لا�رش العراقية 
العراقي  الفرد  ان متخ�ض�ضني يعتقدون بان معدل دخل  اال 
املحلي  ال��ن��اجت  قيمة  اىل  ون�ضبة  اجل���وار،  ب��دول  مقارنة 
االجمايل جيدة، بيد انها ال ت�ضكل ن�ضبة ُمر�ضية يف املجتمع 

ب�ضبب ارتفاع معدالت الت�ضخم خال ال�ضنوات االخرية.
تتاآكل  بداأت  الن�ضبة  فان هذه  املتخ�ض�ضني عينهم  وبح�ضب 
العراق،  الت�ضخم يف  ال�ضنوات االخرية، الرتفاع معدالت  يف 
من  واك��رث  موظف  مايني   3 من  اك��رث  ميتلك  ان��ه  ال�ضيما 

مليونني ون�ضف املليون متقاعد".
وكانت اح�ضائيات �ضابقة ا�ضارت اىل ان متو�ضط دخل 

اال�رشة ال�ضهري املت�ضلم بلغ )1312.9( 
متو�ضط  وبلغ  دينار  األف 

دخ������������ل 

�ضهريا،  دينار  األف   )1597.1( ال�ضوق  ن�ضبة ال�ضعار  اال�رشة 
ال�ضهري املت�ضلم )195.1(  الفرد  يف حني بلغ متو�ضط دخل 
ال�ضوق  باأ�ضعار  ال�ضهري  الفرد  دخل  ومتو�ضط  دينار  األ��ف 

)237.4( األف دينار.
احد  وق��ال  ب��غ��داد  يف  التفتي�س  نقاط  اح��دى  عند  وقفنا 
عنا�رشها : ان غايتنا احلفاظ على فرحة املواطنني باعياد 
املياد وابقاء العني �ضاهرة على امنهم يف كل وقت، م�ضيفا 
"اننا يف ايام املنا�ضبات نرتك اهتماماتنا ال�ضخ�ضية ونركز 
املواطن  و�ضامة  اهتمامات  على  احلفاظ  ���رشورة  على 

وامنه".
لها وقع يف نفو�س اجلميع  ايام املياد  ان  النظر اىل  ولفت 
يف حني اإن االمال تتجه نحو عام جديد متلوؤه االمنيات بان 

يكون عام خري وامن وامان وعراق حمرر ينعم بال�ضعادة.
يف  الدالل  و�ضاحة  عنرت  �ضاحة  بني  متجول  بائع  امين  ابو 
يحقق  لكونه  االي��ام  هذه  بحلول  �ضعادته  عن  اعرب  بغداد 
العام  يكون  ان  يف  امله  عن  معربا  جيدة  مبيعات  فيها 
اجلديد خمتلفا عن االعوام ال�ضابقة بجميع اال�ضكال .وانطلق 
الكبري على ما يعر�ضه من دمى  الطلب  با�ضتنتاجه هذا من 
االيام  خال  ن�ضهده  ال��ذي  املجيد  املياد  اعياد  اىل  ترمز 
اذ  الكبري يزرع فرحا مزدوجا  الطلب  احلالية، مبينا ان هذا 

نفرح مببيعاتنا لكونها توحد العراقيني بجميع 
اطيافهم بهذه املنا�ضبة من خال 

احتفال اجلميع.
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قالت ع�ضو اللجن��ة املالية النيابية، 
ماجدة التميمي، ان جمموع اإيرادات 
ال��� 11 �ضه��راً املا�ضي��ة بلغ��ت 54 

ترليون دينار.
وقال��ت التميمي يف بيان اإن جمموع 
مبال��غ املوازنة اجلاري��ة الت�ضغيلية، 
لعام 2016 بلغ 47 ترليونًا و865 
مليار دينار حتى نهاية �ضهر ت�رشين 
الث��اين يف حني بلغ جمموع املوازنة 
و852  ترليون��ًا   12 اال�ضتثماري��ة 
مليار دين��ار اأما جمم��وع االإيرادات 
ترليون��ًا   38 بلغ��ت  فق��د  النفطي��ة 

و421 مليار دينار.

اأعلن املدير العام ل�رشكة “غازبروم 
نف��ط” الرو�ضية، األك�ضن��در ديوكوف 
اأن ال�رشك��ة قام��ت بتحري��ك موع��د 
حتقي��ق مرحل��ة اال�ضتق��رار الن�ضبي 
الإنت��اج النفط يف حق��ل “بدرة” يف 
الع��راق م��ن ع��ام 2017 اإىل ع��ام 

.2018
اإىل  �ضن�ض��ل  ديوك��وف  وق��ال 
مرحل��ة ا�ضتق��رار االإنت��اج لي���س يف 
الع��ام املقب��ل 2017، ب��ل يف عام 

 .2018″
وذكر ديوكوف اأن حجم اإنتاج النفط 
املخطط له يف مرحلة اال�ضتقرار يف 
حقل “بدرة” يبلغ 115 األف برميل 
يومي��ا، ولك��ن من املمك��ن رفع هذا 
املعدل بالتن�ضي��ق مع وزارة الطاقة 

يف العراق. 

 55 ف��وق  النف��ط،  اأ�ضع��ار  �ضع��دت 
دوالرا وذل��ك م��ع اق��رتاب تطبي��ق 
اتف��اق اأوب��ك بخف���س اإنت��اج النفط 
م��ع بداي��ة الع��ام اجلدي��د. وبحلول 
ال�ضاع��ة 13:40 بتوقي��ت غرينت�س 
م��ن االربع��اء ج��رى ت��داول العقود 
االآجلة خل��ام القيا�س العاملي مزيج 
برن��ت عند 55.33  دوالراً للربميل، 
بارتف��اع 17 �ضنت��ا، يف حني ارتفع 
االأمريك��ي  تك�ضا���س  غ��رب  خ��ام 
الو�ضيط اإىل 57.89 دوالراً للربميل

 أعياد الميالد تنعش األسواق العراقية وتزيد من أعداد المتبضعين فيها 

حكومة اإلقليم تبررها بـ »المصلحة« الوطنية!!

ويكيليكس يفضح عرض أربيل لبيع حقول نفطية لتركيا

 عَدت وزارة الرثوات 
الطبيعية يف حكومة اقليم 

كورد�ضتان عر�ضها بيع 
حقول نفطية لرتكيا انه 

كان بهدف حل م�ضكلة 
الديون املرتتبة على 

االقليم، باال�ضافة اىل 
كونها خطوة من اأجل 
احلفاظ على امل�ضالح 

االقت�ضادية لالقليم.

بغداد - خاص

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

450000

440000

470000

510000

250000

500000

500000

157000

160000

170000

70000

150000

25000

210000

250000

50000

15000

11500

20000

4300
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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

بغداد  – خاص


