
وا�سع��ة  حمل��ة  هن��اك  تك��ون  ب��ان  وطالب��وا 
حملية للمنظم��ات االن�سانية الغاث��ة النازحني 
ومنظمات املجتمع ال��دويل العادة اعمار البنى 
التحتي��ة والت��ي ا�سابها التدم��ر ب�سبب احلرب 

�سد داع�ش .
واال�ستثم��ار   االقت�س��اد  جلن��ة  ع�س��و  وقال��ت 
النيابي��ة جميل��ة العبي��دي يف حدي��ث �سحف��ي 
خ�س��ت به )اجلورن��ال ( :   مت عقد موؤمتر نينوى 
الع��ادة االعم��ار فيه��ا للبن��ى التحتي��ة ,  وق��د 
قمنا بجرد امل�ساريع الت��ي حتتاجها املحافظة 
الع��ادة االعم��ار وتقريبا فاإن هن��اك  90% من 
املوؤ�س�س��ات ق��د دمرت م��ن قبل تنظي��م داع�ش ,  
الفت��ة النظ��ر اىل ان التخم��ني احلقيقي لالرقام 
والت��ي حتتاجه��ا املوؤ�س�س��ات املعني��ة باعادة 
االعمار هي حتى االن حتت ايدي اللجنة املكلفة 
, و�ستق��وم جلن��ة االقت�س��اد  باع��ادة االعم��ار 
الع��ادة  اجتماع��ات  ع��دة  بعم��ل  واال�ستثم��ار 
االعمار والميكن تقدير التكلفة احلقيقية العادة 
اعمار البن��ى بينما التزال احل��رب م�ستمرة �سد 

التنظيم 
وا�ساف��ت: ان الته��دمي لتل��ك املناط��ق ا�س��اب 
البن��ى التحتية ولدين��ا تدم��ر يف امل�ست�سفيات 
والط��رق واجل�س��ور ولع��ل ال�ساح��ل االمي��ن يعد 
املرك��ز احليوي للمو�س��ل ولدينا اجتماع للجنة 
االعم��ال  رج��ال  م��ع  واال�ستثم��ار  االقت�س��اد 
ل�س��ّن قان��ون يعي��د بن��اء احلرك��ة اال�ستثمارية 

والتجارية ال�سحيحة 
م��ن  كل  م��ع  الي��وم  احلكوم��ة  ان    : وتابع��ت 
يق��دم م�ساع��دات  مالي��ة  من منظم��ات دولية , 
ولكنن��ا متخوفون من ان تك��ون حربا على ورق 
كاالتفاق��ات الت��ي وعدت به��ا احلكومة العانة 

النازحني  ومل يتم الوفاء بتلك االتفاقات .
م��ن جهت��ه قال رئي���ش خ��رباء الهيئ��ة الوطنية 
لال�ستثم��ار الدكت��ور زه��ر احل�سن��ي يف حديث 
خ���ش ب��ه  )اجلورن��ال (  :  اإن كل االرق��ام  التي 
ت�ساع ه��ي ارقام  تقديرية ولي�ست تف�سيلية  اي 
ه��ي   لبيان حجم الدم��ار والكارثة  يف حماولة 
الي�س��ال ر�سال��ة اىل م��ن يري��د الدع��م  املادي 
الع��ادة االعمار للبنى التحتي��ة املدمرة ,  لكون 

املوازن��ة االحتادي��ة ال متل��ك االمكانية العادة 
اعمار تلك املناطق املحررة .  

وا�س��اف : ان احلكوم��ة ب�س��دد ان�س��اء جمل���ش 
ادارة  الن  املح��ررة  املناط��ق  اعم��ار  الع��ادة 
مث��ل هكذا م���روع يحف به عدد م��ن املخاطر  
و�سبه��ات كالف�س��اد امل��ايل واله��در احلقيقي��ي 
لالم��وال , ويكون حت��ت ا�راف رئي���ش الوزراء 
وم��ن ث��م ال ته��در االم��وال وتكون حت��ت رقابة 

�سارمة . 
وتاب��ع احل�سن��ي :  ان دول املانح��ني  لالم��وال 
االن�ساني��ة  للمن��ح  االم��وال  اعط��اء  ال ميكنه��ا 
ب��ل الع��ادة االعم��ار البن��ى التحتي��ة والبن��ك 
ال��دويل ق��د خ�س���ش ملي��ار دوالر الن وظيفته 
اع��ادة اعم��ار البن��ى التحتية , وام��ا النازحون 
وامل�ساع��دات االن�ساني��ة فمن املمك��ن ان تقوم 
املنظم��ات الدولية واملحلي��ة باغاثة النازحني 
ويج��ب الف�سل بني اع��ادة البن��ى التحتية التي 
تك��ون مب�ساعدة دولية واإغاثة النازحني وتكون 

بادارة حملية 
ي�سار ان رئي�ش الوزراء حيدر العبادي,  اعلن اأن 
كلف��ة التدم��ر للبنى التحتية م��ن قبل "داع�ش" 

بلغ��ت 35 مليار دوالر, مبين��ا اأن هذه الكلفة ال 
ت�سمل التدمر االجتماعي والعالقات بني فئات 

املجتمع
ملتق��ى  خ��الل  كلمت��ه  يف  العب��ادي  وق��ال 
ال�سليماني��ة اخلام���ش ملناق�س��ة مرحل��ة ما بعد 
الكرمي��ة  يري��د احلي��اة  "داع���ش ال  ان  داع���ش, 
للمواطن��ني وادعوا زورا وكذب��ا باأنهم يدافعون 
ع��ن اأهل ال�سنة اإال اأن حقيقة االأمر قتلوا من اأهل 

ال�سنة اأكرث من اأي فئة بفي العراق
واأ�س��اف العب��ادي, اأن تنظي��م داع���ش دم��ر من 
البن��ى التحتي��ة ال�س��يء الكب��ر والكث��ر مبين��ا 
واجله��ات  التخطي��ط  وزارة  اإح�سائي��ات  اأن 
املعنية ا�س��ارت اىل اأن كلفة التدمر لهذه البنى 
التحتية حت��ى ال�سيف املا�سي بلغت 35 مليار 
دوالر, مبين��ا اأن ه��ذه الكلف��ة ال ت�سم��ل التدمر 
االجتماع��ي والعالق��ات ب��ني فئ��ات املجتم��ع 
االإن�س��اين م��ن اجلرح��ى وال�سه��داء والنازح��ني 
واملهجري��ن وتوا�سل الق��وات االأمنية امل�سرتكة 
مب�ساندة طران اجلي�ش والتحالف الدويل عملية 
ا�ستع��ادة املو�س��ل من قب�س��ة "داع���ش" وذلك 
بع��د اإعالن القائد العام للق��وات امل�سلحة رئي�ش 

الوزراء حيدر العبادي �سباح يوم ال� 17 ت�رين 
االأول 2016, "�ساعة ال�سفر" لتحرير نينوى

يف  النيابي��ة  اخلدم��ات  جلن��ة  ع�س��و  واأك��دت 
الربمل��ان , �سب��اح التميمي, يف وق��ت �سابق اأن 
" البني��ة التحتية يف مدين��ة املو�سل تعر�ست 
لدمار هائل بح�سب موؤ�رات االأمم املتحدة التي 
اأعلن��ت اأن اأكرث م��ن 80% من الط��رق واجل�سور, 

ودوائر وموؤ�س�سات الدولة قد ُدمرت 
وقالت التميمي يف ت�ري��ح �سحفي اإن جمل�ش 
الن��واب جمع التواقيع من اأج��ل اعتبار املو�سل 
مدين��ة منكوبة ويج��ب اإعماره��ا, واتفقت اأغلب 
الكت��ل ال�سيا�سي��ة يف الربمل��ان العراق��ي عل��ى 

زيادة املخ�س�سات املالية ملدينة املو�سل
وتابع��ت اأن��ه "اإىل جانب تدمر البني��ة التحتية 
يف مدينة املو�سل, فاإن مواطني املو�سل كذلك 
منه��ارون نف�سي��ًا, وه��ذه اأي�س��ًا م�سكل��ة كبرة 
اأمامن��ا, ويف ه��ذا ال�سياق نحت��اج اإىل خلق جو 

داخل املو�سل ي�سهم يف تهدئة نفو�ش االأهايل
واأردف��ت التميم��ي اأن "االإعم��ار يج��ب اأن يب��داأ 
من املراف��ق ال�رورية لالإن�س��ان, مثل امل�سكن 

واجلوانب ال�سحية والتعليمية وغرها

التزاما  حقق  العراق  اإن  اللعيبي  علي  جبار  النفط  وزير  قال 
النفط  اإمدادات  اأوبك على خف�ش  باتفاق  املئة  بن�سبة 85 يف 

اخلام بواقع 210 اآالف برميل يوميا
واأ�ساف اللعيبي على هام�ش موؤمتر للطاقة منعقد يف هيو�سنت 

اأن 'اإنتاجنا يزيد لكن �سادراتنا عند م�ستوى اتفاق اأوبك
وقال اللعيبي اإن من ال�سابق الأوانه قول ما اإذا كان ينبغي على 
اإن بغداد م�ستعدة  ' م�سرا اىل  االإنتاج  اأوبك متديد تخفي�سات 
للم�ساركة اإذا قررت املنظمة متديد قيود املعرو�ش اإىل الن�سف 

الثاين من العام
واأكد وزير النفط :  اأن العراق م�ستعد لتخفي�ش انتاجه من اخلام 
جمدداً اإذا قررت اوبك, مبينًا اأن من املبكر للغاية احلديث عن 
اأي تغيرات, �سيتوقف االأمر على اأ�سعار النفط وا�ستقرار ال�سوق, 

اإذا قررت اأوبك تخفي�سات فاإن العراق �سيخف�ش  
 180 النفط  اإنتاج  خف�ش  عن  العراقية,  النفط  وزارة  وك�سفت 
األف برميل يوميا مبوجب اتفاق منظمة الدول امل�سدرة للنفط 

)اأوبك(
اإن   : �سحفي  ت�ريح  يف  اللعيبي,  جبار   , النفط  وزير  وقال 
العراق خف�ش اإنتاجه من النفط اخلام بنحو 180 األف برميل 
يوميا ويعتزم خف�سه 30 األف برميل اأخرى يوميا قبل نهاية 
ال�سهر", ح�سب مانقلته وكالة رويرتز,م�سيفا اأن اإنتاج العراق 

قبل اخلف�ش كان 4.75 ماليني برميل يوميا
اأنحاء  جميع  يف  اإنتاجه  يخف�ش  العراق  اأن  اللعيبي  واو�سح 
البالد غر اأنه اأ�ساف اأن تخفي�ش االإنتاج بداأ يف احلقول التي 
تديرها �ركات النفط الوطنية ,  م�سرا اىل اأن الوزارة توا�سلت 
مع �ركات النفط العاملية العاملة يف البالد ب�ساأن تخفي�سات 

االإنتاج ولقيت حتى االآن ا�ستجابة جيدة من معظم ال�ركات
الثاين  كانون  �سهر  من  اخلام�ش  يف  اعلن  اللعيبي  اأن  يذكر 
من  الوطني  االنتاج  خف�ش  اإج��راءات  بداأ  العراق  ان  اجل��اري, 
النفط اخلام مع مطلع العام اجلديد 2017 ان�سجاما مع قرار 

منظمة الدول امل�سدرة للنفط )اأوبك(
العراق يوؤكد  النفط يف بيان ان    وقال وزير 

الذي  )اأوب��ك(  بقرار  التزامه  
ات���خ���ذ يف 

مدرو�سة  خطة  و�سعه  خالل  من  فيينا  يف  االأخر  االجتماع 
خلف�ش االنتاج  من حقول البالد مع مطلع العام اجلديد , مبينا 

ان العراق يتعامل بحكمة مع هذا امللف 
ووافقت )اأوبك( يف ت�رين الثاين املا�سي, على خف�ش االإنتاج 
بواقع 1.2 مليون برميل يوميا ابتداًء من كانون الثاين 2017 

لدعم االأ�سعار  
ووافق العراق ثاين اأكرب منتج للخام يف املنظمة على تقلي�ش 
ماليني   4.351 اإىل  يوميا  برميل  األ��ف   200 بواقع  اإنتاجه 

برميل يوميا
اإيرادات  �سبه ح�رية على  العراقية ب�سورة  وتعتمد احلكومة 
اأ�سعار  النفط وتواجه �سعوبات يف �سداد فواترها منذ هبوط 
اخلام يف 2017 وهو العام نف�سه الذي �سيطر فيه تنظيم داع�ش 

على ثلث م�ساحة اأرا�سي البالد
قرار  اأي  باركندو,  حممد  اأوب��ك,  ملنظمة  العام  االأم��ني  وق��ال 
لتمديد تخفي�سات اإنتاج اأوبك ملا بعد يونيو ينبغي اأن يت�سمن 

ا�ستمرار م�ساركة الدول غر االأع�ساء يف املنظمة
اأن  هيو�سنت  يف  للطاقة  �سرا  اأ�سبوع  موؤمتر  خالل  واأو�سح 
املنظمة اأجرت حمادثات يف االأيام االأخرة مع منتجي النفط 
ال�سخري وامل�سوؤولني التنفيذيني ب�سناديق التحوط, مو�سحا 
اأوبك اجتماعات ثنائية من  اأنها املرة االأوىل التي تعقد فيها 

هذا النوع
وقال على هام�ش املوؤمتر: اأعتقد اأننا اأذبنا اجلليد بيننا وبني 
القطاع وبخا�سة مع منتجي النفط املحكم و�سناديق التحوط 

الذين اأ�سبحوا العبني رئي�سيني يف �سوق النفط
واأ�سار اإىل اأن اأوبك تنوي عقد موؤمتر لبحث تاأثر العقود االآجلة 

للنفط على االأ�سواق احلا�رة, لكنه مل يذكر تفا�سيل
ويهدف اتفاق خف�ش االإنتاج املربم يف نوفمرب, والذي ان�سمت 
اإليه دول من خارج اأوبك مثل رو�سيا وكازاخ�ستان اإىل تقلي�ش 

يوميا  برميل  مليون   1.8 العاملي  االإن��ت��اج 
وخف�ش تخمة املعرو�ش

وي�����������ري 

االتفاق ل�ستة اأ�سهر من اأول يناير, اإذ �ساعد االتفاق الذي قادته 
اأوبك على رفع اأ�سعار اخلام اأكرث من 10 يف املئة منذ التو�سل 
اإليه يف نوفمرب املا�سي, يف حني تنوي اأوبك االجتماع جمددا 

يف مايو املقبل.
واأعلن الرئي�ش ملنظمة الدول امل�سدرة للنفط "اأوبك" حممد بن 
املنظمة  يف  االأع�ساء  تو�سل  �سابق  وقت  يف  ال�سادة,   �سالح 
اىل اتفاق خف�ش االإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميًا, اإىل 

32.5 مليون برميل.
وبداأ تطبيق االتفاق اجلديد مطلع العام احلايل

القطري,  الطاقة  وزير  من�سب  ي�سغل  الذي  "ال�سادة"  واأ�ساف 
"االأنا�سول",  تابعته  فيينا  اجتماع  عقب  �سحفي  موؤمتر  يف 
اأن االتفاق ي�سمل 13 ع�سواً من اأ�سل 14 بعد تعليق ع�سوية 

اأندوني�سيا
واأكد اأن رو�سيا )غر الع�سو يف اأوبك(, تعهدت بخف�ش اإنتاجها 
اليوم  م�ساء  موؤمتراً  "و�ستعقد  يوميًا,  برميل  األف   300 بنحو 
االإنتاج",  بخف�ش  وتعهدها  "اأوبك",  بقرار  ترحيبها  الإعالن 

بح�سب قوله
ع�سواً(,   14 )ت�سم  "اأوبك"  يف  وطاقة  نفط  وزراء  واأجمع 
قبيل بدء االجتماع يف ت�ريحات لل�سحفيني, على تفاوؤلهم 
يبحث  الذي  االجتماع,  نهاية  مع  التفاق  التو�سل  باإمكانية 

تفاهمات اجلزائر ب�ساأن خف�ش االإنتاج
اإنتاج بلدانهم نحو  "اأوبك" الذين ي�سكل  وتو�سل االأع�ساء يف 
ثلث االإنتاج العاملي من النفط, اإىل تفاهمات يف 28 �سبتمرب 
مليون   33  -  32.5 اإىل  االإنتاج  خلف�ش  باجلزائر,  املا�سي 

برميل  مليون   33.8 عن  ب��داًل  يوميًا,  برميل 
فعلية  .
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ارتفع��ت واردات ال�س��ني م��ن النفط 
اخل��ام يف فرباي��ر �سب��اط اإىل ث��اين 
اأعل��ى م�ستوياتها عل��ى االإطالق مع 
ا�ستمرار الطل��ب القوي من امل�سايف 
امل�ستقل��ة يف دف��ع النم��و , واأظهرت 
اأن  ال�سيني��ة  اجلم��ارك  بيان��ات 
النف��ط اخل��ام  ال�س��ني م��ن  واردات 
 31.78 �سب��اط  فرباي��ر  يف  بلغ��ت 
ملي��ون ط��ن اأو م��ا يع��ادل 8.286 
مليون برميل يوميا بزيادة 3.5 يف 
املئة مقارنة مع م�ستواها قبل عام.

انخف�ست االرب��اح ال�سافية ل�ركة 
"كيبكو"  م�ساريع الكوي��ت القاب�سة 
يف الربع االخر م��ن العام املا�سي 
بن�سب��ة %61 مقارنة باملدة نف�سها 
م��ن العام الذي �سبق��ه لت�سل اىل ما 

يقارب 5.5 ماليني دينار . 
كما انخف�ست ارباح ال�ركة بنهاية 
الع��ام املا�سي بن�سبة  %11 لت�سل 
اىل ما يقارب 45.5 مليون دينار . 

ه��ذا واأو�س��ي جمل���ش اإدارة ال�ركة 
عل��ى  نقدي��ة  اأرب��اح  بتوزي��ع 
امل�ساهمني بن�سب��ة  %25 من راأ�ش 
امل��ال, وبواق��ع  25 فل�س��ًا لل�سه��م, 

وذلك عن العام املا�سي

 هبط موؤ�ر نيك��ي القيا�سي لالأ�سهم 
الياباني��ة ب�سكل طفيف عند االإغالق 
للجل�س��ة الرابع��ة عل��ى الت��وايل  مع 
مي��ل امل�ستثمري��ن اىل توخ��ي احلذر 
قبيل اإعالن تقري��ر وظائف اأمركية 

يف وقت الحق من االأ�سبوع
غ��ر اأن �سهم �رك��ة نينتندو خالف 
االجت��اه الع��ام و�سع��د 0.6 باملئة 
"فاميت�س��و"  جمل��ة  ذك��رت  بعدم��ا 
املتخ�س�سة يف اأخبار األعاب الفيديو 
الهجين��ة  اللع��ب  اأداة  اأن  الياباني��ة 
اأطلقته��ا  الت��ي  بالي��د  املحمول��ة 
ال�رك��ة يف الثالث م��ن مار�ش اآذار 
باع��ت نحو 330 األف��ا و637 وحدة 

يف االأيام الثالثة االأوىل

أوبك تخفض سقف اإلنتاج والعراق يلتزم بـ 85% من االتفاق 

 35 مليار دوالر كلفة التدمير من جراء داعش 

اقتصاديون: كلفة إعادة إعمار البنى التحتية للمناطق المحررة تقديرية 

اجمع عدد من  النواب 
واملتخ�ش�شني يف ال�ش�أن 

االقت�ش�دي على ان تقدير 
تكلفة اع�دة اعم�ر املن�طق 

املحررة من قبل تنظيم داع�ش  
الميكن ح�ش�به� يف الوقت 

احل��شر لكون هن�ك من�طق 
م�زالت جتري فيه� حروب 
�شد تنظيم داع�ش ومن ثم 

الميكن تقدير تلك اال�شرار.

بغداد – متابعة 

بغداد – فادية حكمت 

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


