
وقال ح�ص��ن يف ت�رصيح �صحف��ي ان حجم 
التب��ادل التجاري املقدر �صنوي��ًا بني اإقليم 
كورد�صت��ان وتركي��ا يق��در م��ا يق��ارب 6 
ملي��ارات دولر، م�ص��راً اىل ان الإقلي��م اعد 
برناجم��ًا لزيادة حج��م التب��ادل التجاري 

معها لكي يبلغ 20 مليار دولر �صنويًا.
واأ�ص��اف ان��ه ب�صب��ب احل��رب �ص��د تنظي��م 
داع���ش وقط��ع ميزاني��ة اإقلي��م كورد�صتان 
م��ن قب��ل احلكوم��ة الحتادي��ة يف بغ��داد، 
وانخفا���ش اأ�صع��ار النف��ط فان��ه ق��د حلقت 
اأ�رصار باقت�ص��اد اإقليم كورد�صتان، وحجم 
التب��ادل التج��اري ب��ني الإقلي��م وانقرة قد 

انخف�ش بن�صبة %70.
وتابع ح�صن ان حكومة الإقليم وتركيا اأعّدا 
برناجم��ا لزيادة حج��م التب��ادل التجاري 
بني اجلانبني ويف جمي��ع القطاعات بينها 
ال�صناعية والزراعية، كا�صفًا عن انه اإ�صافة 
اىل منف��ذ اإبراهيم اخللي��ل احلدودي، ومنفذ 
"�صهرزي��ر" م��ن املقرر ان يت��م فتح ثالثة 
منافذ حدودية اأخرى �صمن حدود حمافظة 

دهوك مع تركيا.
اىل ذل��ك ك�ص��ف ع�ص��و ك��وردي يف اللجنة 
المني��ة يف جمل�ش الن��واب العراقي، عن ان 
وزير املالي��ة وكالة يف احلكوم��ة العراقية 
ا�ص��در ايع��ازا �صفاهي��ا اىل امل�صوؤول��ني يف 
ال��وزارة بايق��اف ���رصف روات��ب موظف��ي 
حمافظة كركوك، منوها بان القرار مل يعمم 

ب�صكل ر�صمي حتى الن.
ع��ن  النائ��ب  ع��ن  ونقل��ت مواق��ع كردي��ة 
الكت��ل الكورد�صتاني��ة م�صع��ود حي��در قوله 
ان��ه بح�ص��ب معلوم��ات تلقاه��ا م��ن بع�ش 
امل�صوؤول��ني يف وزارة املالي��ة، ف��اإن وزي��ر 
املالي��ة وكال��ًة عبدال��رزاق العي�ص��ى اأوع��ز 
بايق��اف ���رصف روات��ب موظف��ي مدين��ة 

كركوك.
ورجح اأن يك��ون القرار له عالقة بقرار رفع 
علم كورد�صتان يف املدينة، اإل اأنه مل ُيتاأكد 
ب�ص��كل وا�صح ما هو ال�صبب وراء ا�صدار هذا 

القرار.
واأ�صار حي��در اأي�صًا اإىل اأن��ه ات�صل اأكرث من 

م��رة بوزي��ر املالي��ة وكال��ًة لالإ�صتي�ص��اح 
اإل اأن��ه مل يح�ص��ل على اأية نتائ��ج ايجابية 
تو�صح القرار اأكرث، موؤك��داً اأن وزير املالية 
اأوع��ز �صفهيًا للم�صوؤولني يف ال��وزارة اليوم 
بايق��اف ���رصف روات��ب موظف��ي مدين��ة 

كركوك.
عل��ى  الوزي��ر  اأ���رص  اأن��ه يف ح��ال  واأك��د، 
ه��ذا الق��رار، �صيك��ون هناك موق��ف وا�صح 
و�رصي��ح م��ن ن��واب الكت��ل الكورد�صتانية 
يف جمل���ش الن��واب ح��ول ه��ذا الم��ر، اإل 
وع��دم  الت��اأين  اإىل  يحت��اج  املو�ص��وع  اأن 

ال�صتعجال، ح�صب قوله.

وكان حماف��ظ كرك��وك جن��م الدي��ن ك��رمي 
ق��رر قب��ل نح��و اأ�صبوع��ني رف��ع عل��م اقليم 
كورد�صتان على دوائر املحافظة اإىل جانب 
العل��م العراق��ي عل��ى اعتب��ار ان املحافظة 
متن��ازع عليه��ا وم��ن ح��ق الطرف��ني رف��ع 

علميهما.
م��ن جانب اآخر قال املتحدث با�صم حكومة 
اإقلي��م كورد�صتان �صفني دزيي، ان حكومته 
مل حت�ص��م الق��رار النهائ��ي ملراجع��ة نظ��ام 
املوظف��ني  لروات��ب  الجب��اري  الدخ��ار 

احلكوميني يف الإقليم.
وقال دزي��ي لل�صحفي��ني ان مراجعة نظام 

ادخ��ار الرواتب �صتكون �صامل��ة، م�صرا اىل 
ان وزارة املالي��ة والقت�ص��اد يف حكوم��ة 
القلي��م واخل��راء يف هذا املج��ال يجرون 
ال�صتع��دادات ملعرف��ة ال�صيغة الت��ي �صيتم 

من خاللها اجراء املراجعة ون�صبها.
وا�ص��اف دزيي ان��ه متى ما انته��ت اللجنة 
من اعماله��ا �صيقدم م�رصوعه��ا اىل جمل�ش 

الوزراء الذي �صيقوم باتخاذ القرار ب�صاأنه.
وتاتي ت�رصيحات دزيي يف وقت اعلن فيه 
وزير ال�صحة يف حكومة القليم ان برنامج 
احلكومة يت�صمن اجراء تعديالت على نظام 

ادخار الرواتب خالل �صهر اآذار اجلاري.

اإقليم كرد�صتان العراق، اىل التحرك   جتددت الدعوات يف 
نهري  على  �صدودا  وتركيا  اإيران  اإقامة  خماطر  ملواجهة 
يف  القانونية  ح�صته  من  العراق  �صتحرم  والفرات،  دجلة 

مياه النهرين.
عبد  كرد�صتان،  برملان  يف  واملياه  الزراعة  جلنة  ع�صو 
حتدق  كبرة  خماطر  من  حتذيرات  اأطلق  علي،  الرحمن 
اطالقات  تقليل  ج��راء  من  القليم  يف  املائية  ب��ال��رثوة 
الأنهر واجلداول من  املياه، وبناء �صدود، وحتويل جمرى 
وا�صحة  ا�صرتاتيجية  وجود  عدم  اإىل  اإ�صافة  اجلوار،  دول 
لدى ال�صلطات يف كرد�صتان لتاأمني مياه الزراعة وال�رصب 

للمواطنني على املدى البعيد.
اأن  للمياه،  العاملي  اليوم  مبنا�صبة  بيان  يف  علي،  وعّد 
اأغلب  اأن  القليم تكمن يف  تهدد  التي  احلقيقية  »املخاطر 
دول  من  تنبع  القليم  يف  ت�صب  التي  واجل��داول  النهار 
بالتفاقات  تلتزمان  ل  اللتني  واإي���ران(  )تركيا  اجل��وار 
على  با�صتمرار  وتعمالن  القليم،  مع  امل�صرتكة  املائية 

جتفيف م�صادر املياه الآتية اإىل الإقليم«.
على  �صنوات  منذ  تعمل  الرتكية  »احلكومة  اأن  اإىل  واأ�صار 
م�رصوع �صخم ي�صمى مب�رصوع )غاب( والذي يت�صمن بناء 
قرابة 22 �صداً 14 منها على نهر الفرات و8 على نهر دجلة 
والتي �صوف يكون لها تاأثر كبر يف تخفي�ش ن�صب املياه 

التي تدخل اإىل العراق واإقليم كرد�صتان«.
اأروائية  اأنفاقا وم�صاريع  اإيران بنت  وح�صب امل�صدر، فاإن 
�صخمة لتغير جمرى نهر �صروان، الذي ياأتي 70 يف املئة 
منه من الأرا�صي الإيرانية وي�صب يف بحرة دربنديخان 

يف حمافظة ال�صليمانية.
اإدارة  م�صاكل  اإىل  علي  وت��ط��رق 

يف  املائية  ال���رثوة 

»اإقليم كرد�صتان يهدر نحو ثلثي املياه  اإن  الإقليم، قائاًل 
من  واجل��داول  والأنهار  والثلوج  الأمطار  من  تاأتيه  التي 

دول اجلوار«.
كما ان اإقليم كرد�صتان ميتلك )45( مليار مرت مكعب من 
املياه اجلوفية والنهر وامل�صطحات املائية، وهو ما يفوق 
حاجته باأ�صعاف، وفق امل�صدر الذي لفت النتباه اإىل اأن 
من  القليم  حاجة  تاأمني  من  تتمكن  مل  الإقليم  »حكومة 

مياه ال�صقي ومياه ال�رصب للمواطنني«.
يف  قانون  »اق��رار  اإىل  واملياه  الزراعة  جلنة  ع�صو  ودعا 
برملان القليم للحفاظ على الرثوة املائية ومنع النفالت 

والهدار والت�صويه احلا�صل يف قطاع املياه بالإقليم«.
املياه  وخم��ازن  لل�صدود  العام  املدير  اأحمد،  اأك��رم  وكان 
يهدد  الذي  الرئي�صي  اخلطر  اأن  اأعلن  كرد�صتان،  اإقليم  يف 
الإقليم، هو بناء �صدود يف اإيران وتركيا على معظم منابع 

املياه التي ت�صب يف اأرا�صيه.
�صدود  ثالثة  من  اأك��رث  بناء  على  تعمل  »اإي��ران  اأن  واأك��د 
اإقليم  بنائها  النتهاء من  �صتعرِّ�ش مبجرد  واأنفاق كبرة 

كرد�صتان اإىل خطر اجلفاف«.
اأن  اإقليم كرد�صتان من  ال�صياق ذاته، تخ�صى �صلطات  ويف 
بجفاف  الإيرانية  كرمان�صاه  مدينة  يف  �صد  بناء  يت�صبب 
لبحرة  الرئي�صي  ال��راف��د  ���ص��روان  نهر  م��ن  كبر  ق�صم 
دربنديخان التي تزود حمافظة ال�صليمانية واإدارة كرميان 

باملاء والطاقة الكهربائية.
»انتهاء  ف��اإن  ع��راق��ي��ني،  خل��راء  وطبقًا 

م�����رصوع ���ص��د داري�����ان يف 
حم����اف����ظ����ة 

جزء  بجفاف  �صيت�صبب   ،2018 عام  الإيرانية  كرمان�صاه 
اإىل  و�صيوؤدي  الزراعية،  كرد�صتان  اقليم  اأرا�صي  من  كبر 
خلق ازمة مياه كبرة يف حمافظات حلبجة وال�صليمانية 
الزراعية يف  الأرا�صي  و�صيتم فقدان م�صاحات وا�صعة من 
حلبجة و�صيد �صادق ودربنديخان، اإ�صافة اإىل فقدان قدرة 

�صد دربنديخان على انتاج الطاقة الكهربائية.
»من  للجنة  �صبق  لإي��ران،  املجاورة  دياىل  حمافظة  ويف 
اأجل الوند«، وهي اإحدى منظمات املجتمع املدين اأن اأعلنت 
تنظيم حملة للعمل على اإغالق منفذ املنذرية احلدودي مع 
الذي مير  الوند  لنهر  اإيران احتجاجا على جتفيف طهران 

يف ق�صاء خانقني.
اأعلنت، »القيام بحملة جماهرية  اللجنة، وفق ما  وتنوي 
الزوار  ومنع  اإي��ران  مع  احل��دودي  املنذرية  معر  لإغ��الق 

الإيرانيني والب�صائع من دخول العراق«.
اأجل الوند«  وقال با�صل يحيى، املتحدث با�صم »جلنة من 
معابر  لت�صمل  احتجاجاتها  نطاق  �صتو�صع  »الأخ��رة  اأن 

حدودية اأخرى بني اإيران واإقليم كرد�صتان«.
وطالب »حكومة حيدر العبادي بو�صع حل جذري ملعاجلة 

امل�صاكل مع اإيران«، وا�صفا جتفيف مياه نهر الوند 
على  اإي��ران  ت�صنها  التي  »احل��رب  ب� 

العراق«.
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خ��الل  خ�صائ��ره  م��ن  النف��ط  عم��ق 
الت��داولت نتيجة �صكوك امل�صتثمرين 
ب�ص��اأن اإمكاني��ة متديد اتف��اق خف�ش 
الإنت��اج. وهب��ط �صعر العق��ود الآجلة 
دولر  اإىل  القيا�ص��ي  برن��ت  خل��ام 
للرمي��ل، بانخفا���ش بلغ��ت ن�صبت��ه 
�صع��ر  هب��ط  املقاب��ل  %0.06.ويف 
العق��ود الآجلة خام ناميك���ش بن�صبة 
دولراً   47.83 عن��د   ،0.25%

للرميل.

اكد جمل�ش حمافظة ذي قار، ان اعداد 
اخلريج��ني يف املحافظ��ة بلغت اكرث 
من 50 الف خري��ج عاطل عن العمل، 
يف حني بني ان الذين تظاهروا اليوم 
منهم اعادوا املطال��ب ال�صابقة ذاتها 

بالتعيني على مالك وزارة الرتبية.
وذك��ر رئي���ش جلن��ة الرتبي��ة مبجل�ش 
املحافظ��ة �صهيد الغالب��ي، ان "جلنة 
من جمل�ش املحافظ��ة برئا�صة رئي�ش 
املجل���ش اجتمع��ت الي��وم م��ع الذين 
نظم��وا تظاه��رة امام بناي��ة املجل�ش 
خريج��ي  م��ن  بالتعي��ني  مطالب��ني 

ال�صنوات ال�صابقة يف ذي قار"

القيا�صي  نيكي  امل��وؤ���رص  ت��ع��اف��ى 
على  يزيد  فيما  م�صتوى  اأق��ل  م��ن 
توقف  م��ع  الثالثاء  اأ�صابيع  �صتة 
بينما  ل��ل��ني  ال�����ص��ع��ودي  الجت����اه 
الأ�صهم  �رصاء  على  م�صتثمرون  اأقبل 
انتهاء احلق يف  العائد قبل  مرتفعة 

احل�صول على توزيعات نقدية.
اإىل  امل��ئ��ة  يف   1.1 ن��ي��ك��ي  وزاد 
19202.87 نقطة بعدما هوى اىل 
فراير  يف  ال�صابع  منذ  م�صتوى  اأقل 
اأثارت  اإذ  �صباط يف اجلل�صة ال�صابقة 
الرعاية  قانون  م�رصوع  انتكا�صة 
دونالد  المركي  للرئي�ش  ال�صحية 
علي  قدرته  ب�صاأن  �صكوكا  ترامب 
املزمعة. التحفيز  �صيا�صات  تنفيذ 
الأو���ص��ع  توبك�ش  امل��وؤ���رص  وارت��ف��ع 
نطاقا 1.3 يف املئة اإىل 1544.83 

نقطة.

أزمة حصة العراق المائية..

 سدود إيران وتركيا تهدد مشاريعنا الزراعية واإلروائية 

كردستان يفتتح منافذ حدودية جديدة مع تركيا وأزمة الرواتب مستمرة

يعتزم �إقليم كورد�ستان 
�لعر�ق �فتتاح ثالثة 

منافذ حدودية مع تركيا، 
بح�سب ما �علن رئي�س 

غرفة �لتجارة يف دهوك 
�ياد ح�سن.

بغداد – متابعة 

بغداد – خاص

بغداد ــ متابعة

المــواد

المــواد

الغذائية

اإلنشائية

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

1500
1250
1000
2000
2500
1750
2500
3000
2000
2000
5500

470000

450000

440000

470000

510000

250000

500000

500000

157000

160000

170000

70000

150000

25000

210000

250000

50000

15000

11500

20000

4300

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


