
من جهته��ا اعلنت �رشكة "جلف كي�ستون" التي 
تعمل يف حق��ل ال�سيخان، يف بيان انها ت�سلمت 

نحو 15 مليون دوالر من حكومة االقليم
واعلن��ت ال�رشكت��ان انهم��ا ت�سلمتا ذل��ك املبلغ 
نظري ا�ستحقاقهما من انتاج النفط يف �سهر اآذار 

املا�سي
ي�س��ار اىل ان العدي��د م��ن ال���رشكات النفطي��ة 
العاملي��ة وقع��ت اتفاق��ات �رشاكة م��ع حكومة 
اقلي��م كورد�ست��ان النت��اج النف��ط م��ن حق��ول 
االقلي��م تتلق��ى نظ��ريه مبال��غ كا�ستحقاق��ات 
النف��ط يف تل��ك  لقيامه��ا با�ستخ��راج وانت��اج 

احلقول
ويوؤك��د وزير نف��ط �سابق اأن احلكوم��ة املطالبة 
بت�سديد نحو 27 مليار دوالر لل�رشكات االأجنبية 
الت��ي عملت عل��ى تطوير احلق��ول اجلنوبية واإن 
الديون هذه تخ�ص العام��ن املا�سي واحلايل، 
م�س��رياً اىل ان عمالق��ة الب��رول انفقوا نحو 43 
ملي��ار دوالر خ��ال العامن املا�سي��ن وانهم 

يعتزمون ا�ستثمار87 مليار دوالر.
وكان��ت اللجن��ة املالي��ة النيابي��ة ك�سف��ت يف 
وق��ت �ساب��ق ، اإن العراق لن ي�س��دد كامل املبلغ 
لل���رشكات، نظراً لاأزم��ة املالية وانهيار ا�سعار 
الب��رول، ورمب��ا يق��دم له��ا �سن��دات م�سمونة 

بقيمة 12 مليار دوالر فقط، ليوؤجل املتبقي. 
وك�س��ف ابراهيم بحر العل��وم، ع�سو جلنة النفط 
والطاقة الربملاني��ة، عن ان العامن املا�سين 
�سه��دا ا�ستثمار ال�رشكات  النفطية اأموااًل  طائلة  
ت�سل اإىل 43 مليار دوالر على ان تدفع احلكومة 
ن�سفه��ا، مبوج��ب عق��ود ج��والت الراخي���ص، 
ي�س��اف اىل ذل��ك ارب��اح ال���رشكات الت��ي يت��م 
ا�ستقطاعه��ا مبع��دل 1.5 دوالر ع��ن كل برميل 
نفط ا�سايف ت�ستخرجه، حيث جنح امل�ستثمرون 
يف ا�ساف��ة نحو مليون برميل لانتاج املحلي، 
وقاموا بت�سييد من�ساآت �سخمة بكل م�ستلزمات 
الرفاهي��ة الإقام��ة اآالف اخل��رباء االجانب على 
نق��ل  ويتول��ون  خ�سو�س��ًا،  الب���رشة  اط��راف 

اخلربات للعنا�رش املحلية العاملة معهم. 
وق��ال بحر العل��وم النظ��ر، اإن م��ن �سمن خطة 
جلن��ة النف��ط والطاق��ة للم��دة املقبل��ة القي��ام 
بجوالت وزيارات اإىل جميع ال�رشكات االأجنبية 

العاملة يف العراق يف قطاع النفط للتعرف على 
اأعمالها وم�ساكلها 

ولفت بحر العلوم اإىل اأن عدد ال�رشكات النفطية 
االأجنبي��ة الت��ي تعم��ل يف العراق ي�س��ل اإىل ما 
يقرب م��ن 17 �رشكة عاملي��ة ا�ستثمارية تعمل 
عل��ى تطوير واإنت��اج احلقول النفطي��ة املنتجة 

وامل�ستك�سفة 
وا�س��اف وزي��ر النفط اال�سب��ق اأن "وزارة النفط 
ائتافي��ًا يف جول��ة  نفطي��ًا  عق��داً  وقع��ت 17 
الراخي���ص االأوىل والثانية والثالث��ة والرابعة 
احلق��ول  تطوي��ر  به��دف  ال���رشكات  ه��ذه  م��ع 

النفطية املنتجة وامل�ستك�سفة والغازية 
ويب��ننّ ان  جن�سي��ات ه��ذه ال���رشكات النفطي��ة 
العامل��ة يف الو�س��ط واجلن��وب تت��وزع م��ا بن 
ال���رشكات االأمريكي��ة التي تع��د اق��ل ا�ستثماراً 
والرو�سي��ة  والربيطاني��ة  االيطالي��ة  وب��ن 
واملاليزي��ة وال�سيني��ة يف ح��ن اأن ال���رشكات 
النفطي��ة العامل��ة يف اإقليم كرد�ست��ان قائمتها 
والركي��ة  الرنويجي��ة  اأبرزه��ا  م��ن  طويل��ة 

واالأمريكية وغريها من ال�رشكات  
اإقلي��م  حكوم��ة  اأن  اىل  العل��وم  بح��ر  واأ�س��ار 
ال�سابق��ة  ال�سن��وات  خ��ال  اأبرم��ت  كرد�ست��ان 

م��ا يقرب م��ن 50 عق��داً نفطي��ًا ا�ستك�سافيًا مع 
ال���رشكات النفطية العاملية التي بداأتها بتوقيع 
ثاثة عق��ود قبل ع��ام 2006 وا�ستم��رت بهذه 

العقود اإىل العام 2010 
وعن اجن��ازات ه��ذه ال���رشكات العاملية خال 
ال�سن��وات اخلم���ص املا�سية، يوؤك��د النائب بحر 
العل��وم اإن "ه��ذه ال���رشكات النفطية طورت من 
االإنت��اج النفط��ي ، مو�سحًا  بعدم��ا كان انتاج 
النف��ط يف ع��ام 2009 ي�س��ل اإىل 1.8 ملي��ون 
برمي��ل يوميا متكنت هذه ال�رشكات من زيادته 
اإىل 2.7 ملي��ون برميل يوميًا من حقول الو�سط 

واجلنوب يف الوقت احلايل.
وتتحدث التوقع��ات النفطية عن زيادة حمتملة 
يف االإنت��اج م��ن ه��ذه املناط��ق حتدي��داً، اإىل 3 
ماين برميل نفط يوميًا ، ومي�سي ع�سو جلنة 
الطاق��ة الربملاني��ة بالق��ول اإن "اال�ستثم��ارات 
التي قامت بها ال���رشكات النفطية وخا�سة يف 
احلق��ول املنتجة يف الب�رشة والزب��ري والرملية 
وغرب��ي القرن��ة 1 �ساهم��ت برف��ع االنت��اج يف 
حق��ل جمن��ون اإىل م��ا يق��رب م��ن 200 ال��ف 
برمي��ل يوميا، واالأح��دب اإىل 170 األف برميل، 
واكت�سف��ت حق��ول ب��درة الت��ي تنت��ج 40 ال��ف 

برمي��ل واحللفاية وغريها ، وبخ�سو�ص طبيعة 
العق��ود اال�ستثمارية الت��ي اأبرمتها وزارة النفط 
االحتادي��ة مع ال�رشكات االجنبية، يقول الوزير 
ال�سابق اإن ه��ذه العقود تلزم ال�رشكات العاملية 
با�ستثمار اأموالها لرفع القدرة االإنتاجية للنفط 
على اأن تلتزم احلكومة العراقية بدفع ما ن�سبته 
50% م��ن االأم��وال امل�رشوف��ة، اإىل ال���رشكات 
النفطي��ة �سنويًا ت�ساف اليها ارباح مبعدل 1.5 

دوالر عن كل برميل ا�سايف 
ويلف��ت اخلب��ري النفط��ي النظ��ر اىل اأن اإجم��ايل 
اال�ستثم��ارات النفطي��ة التي انفقته��ا ال�رشكات 
العاملية يف العراق بن عامي 2011 - 2012 
ي�سل اإىل 17 مليار دوالر، وقد �سددت احلكومة 
العراقي��ة كميات م��ن النفط اإىل ه��ذه ال�رشكات 
ت�سل اىل 10 مليارات دوالر ، وذكر ع�سو جلنة 
الطاقة الربملانية اأن العقود اال�ستثمارية متنح 
ال���رشكات االجنبي��ة �ساحي��ات ا�ستقط��اع ما 
معدل��ه 1.5 دوالر ع��ن كل برمي��ل نفط ا�سايف 
وق��د ينخف���ص هذا املبل��غ لي�س��ل اإىل ما يقرب 
من 70 �سنتًا ب�سب��ب فر�ص الر�سوم وال�رشائب، 
م�س��رياً اإىل اأن عم��ر ه��ذه العق��ود اال�ستثماري��ة 

يراوح ما بن 20 - 25 عامًا .

ك�سفت ع�سو جلن��ة االقت�ساد واال�ستثمار النيابية جنيبة جنيب 
ع��ن وعود من االأمم املتحدة مب�ساعدة العراق من تخ�سي�ساتها 
املالي��ة الإعادة اعمار املناطق املت���رشرة من االإرهاب، موؤكدة 
ان حج��م املوازنات لل�سنوات املقبلة غري كافية من دون وجود 

دعم دويل.
وقال��ت جني��ب يف بي��ان �سحف��ي ان املوازن��ات االحتادي��ة ال 
تكف��ي الإعادة اعمار املناطق التي دمرها داع�ص، م�سرية اىل ان 
"املجتمع الدويل تقع عليه م�سوؤولية م�ساعدة العراق ماليا يف 

اإعادة االإعمار". 
واأ�سافت، ان عملية اإعادة االإعمار يجب ان ُتدر�ص ب�سكل واقعي، 
عل��ى ان ت�سمل ازال��ة االألغام واالأنقا�ص وتهيئ��ة املدن لت�سبح 

�ساحلة للعي�ص 
وا�س��ارت اىل، ان الع��راق ح�س��ل عل��ى وع��د م��ن االأمم املتحدة 
مبنح��ة خا�س��ة م��ن موازنته��ا، كم��ا ان دول اأوروبي��ة وكذلك 
الوالي��ات املتح��دة االأمريكية وعدتنا مب�ساع��دة مالية من اجل 
اإع��ادة االإعم��ار"، مبين��ة ان  العراق حارب االإره��اب نيابة عن 

العامل ودعُمنا واجُبهم .
ولفت��ت النظر، اىل ان "املناطق الت��ي تعر�ست اىل �رشر نتيجة 
ا�ستقبال النازحن ورعايتهم من املفر�ص ان تكون لها ح�سة 
م��ن هذه االأموال، مبينة ان "حماربة الف�ساد واإنفاق االأموال يف 
مكانه��ا ال�سحيح هو التحدي االأول ال��ذي يواجه العراق الإمتام 

عملية اإعادة االإعمار. 
وق��ال املتحدث با�سم وزارة التخطي��ط والتعاون االمنائي، عبد 
الزه��رة الهن��داوي، يف حديث �سحفي �ساب��ق  انه "حتى االن مل 
يت��م م�س��ح حجم اخل�سائ��ر بالتف�سي��ل يف املناطق الت��ي ت�سهد 
توترات امنية، لذلك من ال�سعب ان نطلق ارقاما دقيقة عن حجم 
تلك اخل�سائر لكن هناك تقديرات اولية ت�سري اىل اننا بحاجة اىل 
25 مليار دوالر العمار املناطق التي ت�رشرت بفعل االرهاب، 

م�س��ريا اىل ان  هذا الرقم تقدي��ري ولي�ص رقما 
حقيقي��ا قائم��ا عل��ى ا�سا���ص 

م�س��ح ميداين 

لا�رشار الن اغلب املناطق التزال �ساخنة.
وا�س��اف ان اال���رشار �سمل��ت كل تفا�سي��ل احلي��اة وم�ساري��ع 
التنمي��ة كالبن��ى التحتي��ة، يف الزراعة والكهرب��اء ودور ال�سكن 
والتعلي��م النقل، وكله��ا تعر�ست اىل ا�رشار بالغ��ة ومن املبكر 

االن اعان ارقام.  
واو�سح الهن��داوي انه اذا ذهبنا اىل فكرة اال�رشار االقت�سادية 
بنحو عام والتبعات واال�س��كاالت التي �ستنجم عنها فاعتقد ان 
الرق��م �سيكون كبريا جدا، لكننا حتى االن مل نقم بدرا�سة االمور 

بدقة وال نريد اطاق ارقام ال تعتمد على الواقع.
 م�سريا اىل ان "ال�رشر كبري ورمبا متتد اآثاره اىل اأوقات مقبلة.

 وع��ن عمل ال��وزارة يف اطار اعادة اعم��ار املناطق املت�رشرة، 
بن املتحدث با�سم وزارة التخطيط ، ان "هناك حتركا يف اطار 
اعادة االعمار للمناطق املحررة، ومت الطلب من جميع الوزارات 
وبح�س��ب االخت�سا�ص ان تقدم كل منها تقريرا عما تعر�ست له 
من�ساآته��ا من ا�رشار وما تقدمه تل��ك املن�ساآت من خدمات، اىل 
وزارة التخطيط وكذلك بالن�سبة للحكومات املحلية للمحافظات 

املت�رشرة ومن خال هذه التقارير �ستكون ال�سورة او�سح 
وتاب��ع بالق��ول ان "هن��اك جانب��ن يف عملية اع��ادة االعمار، 
االول م��ن خ��ال التخ�سي�س��ات اال�ستثمارية وتنمي��ة االقاليم 
باال�ساف��ة اىل تخ�سي���ص ام��وال م��ن فق��رة الب��رودوالر م��ن 
املنتج��ة اىل املحافظ��ات املت���رشرة واجلان��ب  املحافظ��ات 
االخ��ر ه��و م��ا مت تثبيت��ه يف �سن��دوق اع��ادة اعم��ار املناطق 
املح��ررة الذي مت ا�ستحداثه يف اطار قانون املوازنة براأ�ص مال 
اويل بقراب��ة 500 ملي��ون دوالر"، الفتا االنتب��اه اىل انه "لدى 
احلكوم��ة توجه للح�سول عل��ى منح واعانات دولي��ة لدعم هذا 

ال�سن��دوق حت��ى يوف��ر جزءا من اع��ادة االعم��ار ف�سا عن 
تخ�سي�س��ات احلكومة العراقي��ة من اموال 

�سمن اجلانب اال�ستثماري 
تنمي��ة  و

االقاليم. اىل ذلك، ق��ال اخلبري االقت�سادي، ماجد ال�سوري، يف 
حدي��ث �سحفي �سابق ان "خ�سائ��ر العراق نتيجة االزمة االمنية 
االخ��رية كب��رية ج��دا وال تق��در بثم��ن، وهن��اك خ�سائ��ر مادية 
وب�رشي��ة ومعنوي��ة باال�ساف��ة اىل ان تاأثرياتها غ��ري املبا�رشة 
عل��ى االقت�ساد العراقي كبرية جدا �سواء بتعطيل جزء كبري جدا 
م��ن االقت�ساد العراقي يف املناطق املحتل��ة او من حيث زيادة 
ع��دد العاطل��ن عن العم��ل واملهجري��ن والنازح��ن، ف�سا عن 
امل��وارد اال�سا�سية الزراعي��ة والنفطية الت��ي كانت موجودة يف 

تلك املناطق وحرمان العراق منها. 
وتاب��ع بالق��ول  اذا ما مت احت�س��اب كل اخل�سائر املبا�رشة وغري 
املبا���رشة فانه��ا �ستتع��دى ال��� 300 ملي��ار دوالر، ف�س��ا ع��ن 
ق�ساي��ا اع��ادة االعم��ار وكل ه��ذا ب�سب��ب االدارة الفا�سل��ة م��ن 

النواحي االقت�سادية والف�ساد املايل واالداري. 
وع��ن التاأثريات امل�ستقبلية للم�س��اكل االمنية، بن ال�سوري ان  
اخل�سائ��ر ال ميكن ح�سابه��ا االن ب�سكل دقي��ق، ويجب ان تتوافر 
االح�سائي��ات والطاق��ات الكافي��ة حل�سابه��ا، لك��ن اخل�سائر قد 
ت�س��ل اىل ترلي��ون دوالر اذا م��ا اخذن��ا بنظ��ر االعتب��ار التاأخر 
ال��ذي ح�سل يف العراق ، وا�سار اىل ان الع��راق ميتلك امكانيات 
هائلة م��ن النواحي املادية والب�رشية ول��و مت ا�ستغالها ب�سكل 
�سحي��ح وبادارة ر�سي��دة ال�سبحنا من ال��دول الغنية ولي�ص من 
ال��دول املتخلف��ة، ول��و ا�ستغل��ت كل االمكاني��ات املتواف��رة يف 

الع��راق م�ستقبا ال�ستطعنا ان نكون من الدول ال�سناعية 
املتقدمة.  
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اأغلق��ت بور�سة وول �سريت من دون 
تغ��ري يذكر على الرغم م��ن اأن �سفقة 
اأم��ازون البالغة قيمتها 13.7 مليار 
دوالر ل�رشاء �رشكة البقالة هول فودز 
عكرت �سفو قط��اع التجزئة واأحدثت 
ه��زة يف اأ�سه��م ع��دد م��ن ال���رشكات 

بينها وول مارت وتارجت
وارتف��ع املوؤ���رش داو جونز ال�سناعي 
24.38 نقط��ة اأو م��ا يع��ادل 0.11 
باملئ��ة اإىل 21384.28 نقطة بينما 
�سعد املوؤ�رش �ستاندرد اآند بورز 500 
مبقدار 0.69 نقط��ة اأو 0.03 باملئة 
ح��ن  يف  نقط��ة   2433.15 اإىل 
انخف���ص املوؤ���رش نا�س��داك املجم��ع 
13.74 نقط��ة اأو 0.22 باملئ��ة اإىل 

6151.76 نقطة

بعدما  طفيفا  تغريا  الذهب  �سجل 
البيع  موجة  اأن  م�ستثمرون  راأى 
الفائدة  اأ�سعار  رف��ع  اأحدثها  التي 
انتهت  احل��ايل  االأ�سبوع  االأمريكية 
الدوالر  فيه  تراجع  الذي  الوقت  يف 
اأرخ�ص  االأ�سفر  املعدن  جعل  ما 

ثمنا حلائزي العمات االأخرى
ال��ذه��ب يف امل��ع��ام��ات  وارت���ف���ع 
الفورية 0.1 باملئة اإىل 1254.24 
بعدما  )االأون�سة(   لاأوقية  دوالر 
م�ستوى  اأدنى  �سابق  وقت  يف  �سجل 
 1251.05 عند  اأيار  مايو   24 منذ 

دوالر لاأوقية

بعد  وا�سع  نطاق  على  ال��دوالر  هبط 
بيانات اأ�سعف من التوقعات ب�ساأن 
املنازل ومعنويات امل�ستهلكن اأدت 

اإىل العزوف عن املخاطرة
باملئة   0.3 ال���دوالر  موؤ�رش  ون��زل 
ت�سجيل  اإىل  متجها   97.126 اإىل 
 0.14 ن�سبته  اأ�سبوعي  انخفا�ص 
0.35 باملئة  باملئة وارتفع اليورو 
اأمام العملة اليابانية اإىل 124.04 
يف  م�ستوى  اأعلى  الم�ص  بعدما  ين 

نحو اأ�سبوعن يف وقت �سابق 

 وعود دولية بتخصيص أموال إلعادة إعمار المناطق التي دمرها اإلرهاب

بعيدًا عن بغداد.. كردستان أبرمت نحو 50 عقدًا نفطيًا استكشافيًا خالل السنوات السابقة

اعلنت �شركتان نفطيتان 
عامليتان تعمالن يف اقليم 

كورد�شتان، ت�شلمهما 
مبلغ 56 مليون دوالر 
من حكومة االقليم من 

ا�شتحقاقاتهما
فقد اكدت �شركة )دي ان 
او( التي تعمل يف حقل 
طاوكي، يف بيان، انها 
ت�شلمت نحو 41.26 

مليون دوالر من حكومة 
اقليم كورد�شتان

بغداد – الجورنال 

بغداد – الجورنال 

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


