
وقالت ع�ض��و اللجنة هالة ن��ور الدين املفرجي 
اإن اإدارة املحافظ��ة �ض��بق وان اعلن��ت التزامها 
باالتف��اق النفط��ي املوقع يف العا�رش من �ض��هر 
كانون الثاين املا�ضي مع وزارة النفط بح�ضور 
حمافظي نينوى و�ضالح الدين ووكالء وزارات 
التخطي��ط والكهرب��اء واملالي��ة ووزي��ر النف��ط 
وحماف��ظ كرك��وك وال��ذي ن���ص عل��ى جتهي��ز 
م�ض��فاة كلك قرب املو�ض��ل ب��� 40 الف برميل 
النت��اج امل�ض��تقات النفطية اىل جانب تو�ض��عة 
طاق��ة  اىل  لت�ض��ل  القدمي��ة  كرك��وك  م�ض��فاة 
70 ال��ف برمي��ل لكونه��ا تع��ود اىل منت�ض��ف 

اخلم�ضينيات من القرن املا�ضي .
واك��دت اأن عملي��ة جتهيز النفط اخلام م�ض��تمرة 
ويت��م جتهي��ز م�ض��فاة ا�ض��كي كل��ك اىل جان��ب 
جتهيز م�ض��فاة قي��وان قرب ال�ض��ليمانية ب� 20 
ال��ف برمي��ل خ��ام م��ن دون ان يتم حت��ى االن 
تاأم��ن  او  القدمي��ة  كرك��وك  تو�ض��عة م�ض��فاة 

م�ضتحقات املجهز لكهرباء كركوك .
وخل�ضت اإىل القول اأنه ال ميكن ملواطني كركوك 
اال�ضتمرار من دون احل�ض��ول على م�ضتحقاتهم 
املالية واالقت�ضادية والد�ضتورية وهي ت�ضتقبل 
اكرث م��ن 650 الف ن��ازح من دون ان حت�ض��ل 
على م�ض��تحقاتها من البرتودوالر عرب احلكومة 
املركزية منذ الن�ضف االخري من العام 2013.

وكان رئي���ص جلنة الطاق��ة يف جمل�ص حمافظة 
كرك��وك اأحم��د الع�ض��كري اأك��د يف )26 �ض��باط 
اأن اإيج��اد مناف��ذ ت�ض��ديرية جدي��دة   ،)2017
لنف��ط املحافظة يج��ب اأن يك��ون باالتفاق بن 
بغ��داد واأربي��ل، م�ض��ريا اىل اأن الد�ض��تور من��ح 
جمال���ص املحافظات خم�ض�ض��ات البرتودوالر 
وامل�ض��اهمة يف عق��ود تطوير احلق��ول النفطية 

عرب جلان متخ�ض�ضة
يذك��ر ان حكومة اقلي��م كورد�ض��تان واحلكومة 
املركزي��ة اتفقتا يف وقت �ض��ابق ، على ت�ض��دير 
150 األ��ف برميل من النفط يومي��ًا من كركوك 
عرب تركيا، منا�ض��فة بن اأربي��ل وبغداد، وعدم 
تلبي��ة طل��ب هريو اإبراهي��م اأحمد بار�ض��ال نفط 
ال�ض��هاريج  با�ض��تخدام  اإي��ران  اإىل  كرك��وك 

النفطية.
وبح�ض��ب التقاري��ر فاإن املباحث��ات التي جرت 
يف وق��ت �ض��ابق  ب��ن رئي���ص حكوم��ة اقلي��م 

، ورئي���ص  الب��ارزاين  كورد�ض��تان، نيجريف��ان 
الوزراء، حيدر العب��ادي، متخ�ص عنها االتفاق 
عل��ى ت�ض��دير 150 األف برميل نف��ط من حقلي 
باب��ا كرك��ر واخلب��از، م��ن قب��ل حكوم��ة اقليم 
كورد�ض��تان عن طريق خط انابي��ب االقليم اىل 
مين��اء جيهان، وبيع 75 ال��ف برميل منها من 
قب��ل وزارة النفط العراقية، و75 األف برميل من 
قب��ل وزارة ال��رثوات الطبيعية يف حكومة اقليم 

كورد�ضتان.
وبه��ذا تلتزم احلكومة العراقية بار�ض��ال رواتب 
موظف��ي كركوك الذين كانت تدفع لهم �ض��ابقًا، 
بينم��ا تق��وم حكوم��ة اقي��م كورد�ض��تان بدفع 
روات��ب موظف��ي املوؤ�ض�ض��ات االمني��ة ومقاتلي 
البي�ض��مركة يف كرك��وك، حي��ث يت�ض��لم 7 اآالف 
م��ن  رواتبه��م  كرك��وك،  يف  موظف��ن  و606 
حكوم��ة اقلي��م كورد�ض��تان، وف�ض��ال ع��ن ذلك 
تقوم حكومة اقليم كورد�ض��تان بار�ض��ال اموال 
الب��رتودوالر اىل كرك��وك والتي تبل��غ نحو 10 

مالين دوالر.
وتوق��ف ت�ض��دير نف��ط كرك��وك مل��دة 5 ا�ض��هر، 
تنفي��ذاً الأم��ر رئي�ص الوزراء العراق��ي، بناًء على 
طلب من اأحد القادة ال�ضيا�ضين يف كورد�ضتان، 
ما ت�ضبب بتفاقم م�ضاكل كركوك وموازنة اقليم 
كورد�ض��تان، كما ط��رح طلب بيع نف��ط كركوك 
عن طريق ايران، لكن حمافظ كركوك وم�ضوؤويل 

املحافظ��ة اعلن��وا ع��دة م��رات انه��م يري��دون 
بيع النف��ط عرب انابي��ب نفط اقليم كورد�ض��تان 
مثل ال�ض��ابق، وذل��ك لت�رشيع العملي��ة وحتقيق 
ال�ض��فافية، بداًل عن ا�ض��تخدام �ض��هاريج نفطية 

عرب ايران.
وبح�ض��ب التقارير ال�ض��حفية فاإن ع�ضو املكتب 
ال�ضيا�ض��ي لالإحتاد الوطني الكورد�ضتاين، هريو 
ابراهيم اأحمد، طلبت من رئي�ص الوزراء العراقي، 
ا�ضدار قرار ب�ضاأن وقف ت�ضدير نفط كركوك عن 
طري��ق انبوب نفط اقليم كورد�ض��تان اىل تركيا، 
لك��ن االأط��راف الدولي��ة الت��ي تراق��ب العملي��ة 
ال�ضيا�ضية واالقت�ض��ادية يف العراق، وقفت �ضد 
بي��ع نف��ط كركوك ع��ن طريق ال�ض��هاريج، ويف 
النهاي��ة مت التو�ض��ل اىل ه��ذا االتف��اق اجلدي��د 
نتيجة املباحثات بن حكومة اقليم كورد�ضتان 

واحلكومة العراقية.
وعلى �ضعيد مت�ضل اكدت االأحزاب الكرد�ضتانية 
العاملة يف كرك��وك دعمها لالتفاق املربم بن 
ادارة حمافظ��ة كركوك ووزارة النفط االحتادية 
ب�ضاأن تو�ضعة وحدة االنتاج يف م�ضفاة كركوك 

و�ضمان �رشف م�ضتحقاتها من البرتدوالر .
ج��اء ذل��ك عق��ب اجتم��اع االأح��زاب واالأطراف 
الكرد�ض��تانية يف كرك��وك الت��ي ت�ض��م االحتاد 
الدميقراط��ي  واحل��زب  الكرد�ض��تاين  الوطن��ي 
الكرد�ضتاين وحركة التغيري واالحتاد اال�ضالمي 

اال�ض��المية  واحلرك��ة  اال�ض��المية  واجلماع��ه 
واحلزب ال�ض��يوعي الكرد�ض��تاين واحزاب اخرى 
حي��ث مت بح��ث االو�ض��اع الراهن��ة يف كركوك 
عق��ب ما �ض��هدته من اح��داث وتوق��ف عمليات 
باإن�ض��اف  واملطالب��ة  حم��دودة  مل��دة  ال�ض��خ 
كرك��وك وتطبي��ق االتف��اق النفط��ي ب��ن ادارة 

كركوك ووزارة النفط .
وقال ع�ض��و املكتب ال�ضيا�ض��ي لالأحتاد الوطني 
الكرد�ضتاين ا�ضو مامند يف حديث مبقر تنظميات 
االحتاد الوطني الكرد�ض��تاين �ض��مال كركوك ان 
االحزاب الكرد�ضتانية تطالب بان�ضاف كركوك 
االقت�ض��ادية  ا�ض��تحقاقاتها  يخ�ض���ص  فيم��ا 
واملطالب��ه بزي��ادة ح�ض��ة الب��رتدوالر واجراء 
االنتخابات املحليه فيها من دون قيد او �رشط . 
وا�ضار اىل ان املجتمعن اكدوا يف بيان م�ضرتك 
دعمه��م باالجماع ملح�رش االتف��اق الذي ابرم 
ب��ن حمافظ كركوك ووزارة النف��ط االحتادية.. 
مطالب��ن بتنفي��ذ الفقرات ال��وارادة يف االتفاق 
ومنها تو�ض��عة م�ض��فاة كركوك القدمية لت�ض��ل 
اىل طاق��ة 70 ال��ف برميل و�رشف م�ض��تحقات 
البرتدوالر وان�ضاء م�ضفاة حديثة اي�ضا وتنفيذ 
م�ضاريع ا�ض��رتاتيجية وتعين ابناء كركوك يف 
�رشكة نفط ال�ض��مال و�رشف جميع م�ض��تحقات 
الب��رتودوالر الدارة كركوك التي مل ت�رشف منذ 

منت�ضف حزيران العام 2013 ..

واإيران"  تركيا  بن  املياه  "حرب  اأن  من  اخباري،  تقرير  حذر 
تهدد بغداد ب�"اجلفاف والظالم"، م�ضريا اىل اأن م�رشوع "غاب" 
الرتكي لبناء 22 �ضداً على نهري الفرات ودجلة �ضيحرم العراق 
من ح�ضته املائية، يف حن لفت النظر اىل وجود اأنفاق و�ضدود 

اإيرانية لتدمري الزراعة يف اإقليم كرد�ضتان. 
اأن  م�رشية  اع��الم  و�ضائل  ن�رشته  ال��ذي  التقرير  يف  وج��اء 
للتحرك  جت��ددت  قد  العراق  كرد�ضتان  اإقليم  يف  "الدعوات 
ملواجهة خماطر اإقامة اإيران وتركيا، �ضدوداً على نهري دجلة 
ح�ضته  من  العراق  "�ضتحرم  ال�ضدود  تلك  اأن  مبينة  والفرات"، 
تركيا  بن  قوية  حرب  يف  وذلك  النهرين،  مياه  يف  القانونية 
اإىل  النظر  دون  من  الفرات،  نهر  من  املياه  ح�ضة  على  واإيران 

ال�رشر الكبري الذى �ضيلحق بالدولة العراقية".
االخباري  ال�ضابع"  "اليوم  موقع  ن�رشه  الذي  التقرير  وبح�ضب 
من  كرد�ضتان  اإقليم  يف  التحذيرات  "بداأت  فقد  امل�����رشي، 
تقليل  جراء  االإقليم  يف  املائية  بالرثوة  حتدق  التي  املخاطر 
االأنهار  جمرى  وحتويل  اإي��ران،  �ضدود  ب�ضبب  املياه  كميات 
ا�ضرتاتيجية  اإىل عدم وجود  اإ�ضافة  واجلداول من دول اجلوار، 
الزراعة  مياه  لتاأمن  كرد�ضتان  يف  ال�ضلطات  لدى  وا�ضحة 

وال�رشب للمواطنن على املدى البعيد"
واأكدت احلكومة العراقية، اأن "هناك خماطر حقيقية تهدد اإقليم 
كرد�ضتان، تكمن يف اأن اأغلب االأنهار واجلداول التي ت�ضب يف 
االإقليم تنبع من دول اجلوار وباالأخ�ص تركيا واإيران اللتن ال 
وتعمالن  االإقليم،  مع  امل�ضرتكة  املائية  باالتفاقات  تلتزمان 

با�ضتمرار على جتفيف م�ضادر املياه االآتية اإىل االإقليم".
منذ  تعمل  الرتكية  احلكومة  اأن  اىل  االخباري  التقرير  وي�ضري 
وال��ذي  "غاب"  م�رشوع  ي�ضمى  �ضخم  م�رشوع  على  �ضنوات 
يت�ضمن بناء قرابة 22 �ضًدا 14 منها على نهر الفرات و8 على 
نهر دجلة، والتي �ضوف يكون لها تاأثري كبري يف تخفي�ص ن�ضب 

املياه التي تدخل اإىل العراق واإقليم كرد�ضتان".
"مل  تركيا  اإن  التقرير  وي��ق��ول 

يف  فقط  تكتِف 

حماربة الدولة ال�ضقيقة العراق، ولكن بداأت اإيران اأي�ضا يف بناء 
�ضريوان،  نهر  جمرى  لتغيري  �ضخمة  اإروائية  وم�ضاريع  اأنفاق 
الذى ياأتي 70 % منه من االأرا�ضى االإيرانية وي�ضب يف بحرية 

دربنديخان يف حمافظة ال�ضليمانية".
وخمازن  لل�ضدود  العام  املدير  اأحمد  اأكرم  عن  التقرير  وينقل 
الذي  الرئي�ضي  "اخلطر  اأن  تاأكيده  كرد�ضتان  اإقليم  يف  املياه 
معظم  على  وتركيا  اإي��ران  يف  �ضدود  بناء  هو  االإقليم،  يهدد 
منابع املياه التي ت�ضب يف اأرا�ضيه"، م�ضيفا اأن "اإيران تعمل 
على بناء اأكرث من ثالثة �ضدود واأنفاق كبرية �ضتعرِّ�ص مبجرد 

االنتهاء من بنائها اإقليم كرد�ضتان اإىل خطر اجلفاف".
ويف ال�ضياق ذاته، تخ�ضى �ضلطات اإقليم كرد�ضتان من اأن يت�ضبب 
بناء �ضد يف مدينة كرمان�ضاه االإيرانية بجفاف ق�ضم كبري من 
تزود  التى  دربنديخان  لبحرية  الرئي�ضي  الرافد  �ضريوان  نهر 
حمافظة ال�ضليمانية واإدارة كرميان باملاء والطاقة الكهربائية.
يف  داري���ان  �ضد  م�رشوع  انتهاء  اإن  عراقيون،  خ��رباء  وق��ال 
بجفاف  �ضيت�ضبب   ،2018 عام  االإيرانية  كرمان�ضاه  حمافظة 
اإىل  و�ضيوؤدي  الزراعية،  كرد�ضتان  اإقليم  اأرا�ضي  من  كبري  جزء 
وال�ضليمانية  حلبجة  حمافظات  يف  كبرية  مياه  اأزم��ة  خلق 
يف  الزراعية  االأرا���ض��ي  من  وا�ضعة  م�ضاحات  فقدان  و�ضيتم 
حلبجة و�ضيد �ضادق ودربنديخان، اإ�ضافة اإىل فقدان قدرة �ضد 

دربنديخان على اإنتاج الطاقة الكهربائية.
م�ضار  حولت   2003 العام  وبعد  "ايران  اأن  اىل  التقرير  وي�ضري 
لتبقى  العراق  باجتاه  تتدفق  التى  املائية  واجل��داول  االأنهار 
وت�ضبب  املائية،  ح�ضته  من  العراق  حرم  ما  اأرا�ضيها،  داخل 
األواند يف  بينها نهر  االأنهار،  الكثري من هذه  ذلك، يف جتفيف 

ودوكان  ديربنديخان  �ضدي  يف  ي�ضب  ما  وتقليل  خانقن 
تخريب  عن  اأ�ضفر  ما  الدنيا  حدودها  اإىل 

الزراعية  التحتية  البنية 
وامل���ائ���ي���ة 

وال�ضناعية"
اأما قطع مياه الكارون والكرخة والرتويج، بح�ضب التقرير، فقد 
يف  ت�ضبب  الذي  االأمر  وملوثة،  ماحلة  العرب  �ضط  مياه  "جعل 
فقدان الب�رشة ومدن جنوب العراق اأهم م�ضدر للمياه ال�ضاحلة 
تفوق  كثرية  معاجلات  اإىل  حتتاج  حاليا  املياه  الأن  لل�رشب 

القدرات العراقية".
قد  النواب  جمل�ص  يف  وااله��وار  واملياه  الزراعة  جلنة  وكانت 
ك�ضفت يف وقت �ضابق ان تركيا بداأت بتخزين مياه نهر دجلة يف 
ج�ضم �ضد الي�ضو ملدة عام كامل، ما �ضيفقد النهر 38 باملئة من 
مياهه خالل هذه املرحلة، بعد و�ضولها اىل املرحلة االخرية 
يف �ضد الي�ضو والتي ت�ضمى مرحلة حتويل املياه اىل ج�ضم ال�ضد 
من خالل االنفاق، م�ضريًة اىل ان هذه املرحلة �ضتنتهي مطلع 

عام 2014
نقا�ص  ع��ن   �ضابق  وق��ت  يف  ال��دوري  عتاب  النائبة  وك�ضفت 
املتوقع  من  التي  واالأ���رشار  الرتكي  الي�ضو  �ضد  حول  برملاين 
والزراعية  احليوانية  و  االقت�ضادية  والرثوة  للبيئة  ي�ضببها  اأن 

ا�ضافة اىل ت�ضببه يف زيادة الت�ضحر”.
العراق  بن  املياه  تقا�ضم  اتفاقيات  “بتفعيل  الدوري  وطالبت 

والدول املجاورة وال�ضيما تركيا و�ضوريا”.
النقا�ضات  �ضيطرح يف  الي�ضو  �ضد  “مو�ضوع  ان  الدوري  واكدت 
وان هناك م�رشوع  اقرب وقت وال�ضيما  املقبلة يف  الربملانية 

الو�ضع  وان  للمياه(  الوطني  )املجل�ص  ا�ضمه  قانون 
بالت�ضويت  التعجيل  يتطلب  احل��ايل 

عليه.
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اأظه��رت بيان��ات م��ن وزارة التجارة 
الربازيلي��ة اأن �ض��ادرات الب��الد م��ن 
 67 بن�ض��بة  �ض��عدت  اخل��ام  النف��ط 
باملئة يف يونيو حزيران مقارنة مع 
ال�ضهر نف�ضه من العام املا�ضي لت�ضل 

اإىل 6.195 مليون طن.
وباملقارنة مع ال�ض��هر ال�ضابق قفزت 
ال�ض��ادرات يف يونيو حزيران بن�ضبة 
75 باملئة. ويقرتب الرقم ب�ض��دة من 
اأعلى م�ض��توى على االإطالق امل�ض��جل 
 6.23 والبال��غ  �ض��باط  فرباي��ر  يف 

مليون طن.

اأدنى  اإىل  الذهب  اأ�ضعار  انخف�ضت  
م�ضتوياتها يف �ضبعة اأ�ضابيع م�ضجلة 
اأكرب خ�ضارة ليوم واحد منذ نوفمرب 
ال��دوالر  تعايف  مع  الثاين  ت�رشين 
و���ض��ع��ود ع��وائ��د ���ض��ن��دات اخل��زان��ة 
وهو  �ضنوات  ع�رش  الأجل  االأمريكية 
ما اأثر �ضلبًا يف املعدن النفي�ص الذي 
ال يدر عائدا. وهبط �ضعر الذهب يف 
باملئة   1.6 ال��ف��وري��ة  امل��ع��ام��الت 
ل��الأوق��ي��ة  دوالر   1221.21 اإىل 
)االأون�ضة( يف نهاية التعامالت يف 
يف  الم�ص  اأن  بعد  االأمريكية  ال�ضوق 
وقت �ضابق من اجلل�ضة اأدنى م�ضتوى 

له منذ احلادي ع�رش من مايو اأيار .
عند 1218.83 دوالر.

اأغلق املوؤ�رش نيكي لالأ�ضهم اليابانية 
بينما  تعامالت  ختام  يف  منخف�ضا 
مهما  اإعالنا  ترتقب  ال�ضوق  كانت 
من كوريا ال�ضمالية بعد �ضاعات من 
املياه  يف  �ضقط  �ضاروخا  اإطالقها 

االإقليمية لليابان.
وبعد االإغالق قالت كوريا ال�ضمالية 
�ضاروخا  بنجاح  اخ��ت��ربت  اإن��ه��ا 
بالي�ضتيا عابرا للقارات واإنها قادرة 

على �رشب اأي مكان يف العامل.
 0.1 القيا�ضي  نيكي  املوؤ�رش  ونزل 
 20032.35 عند  ليغلق  باملئة 
نقطة مبتعدا عن اأعلى م�ضتوى خالل 
يوم الثالثاء عند 20197.16 نقطة 

الذي �ضجله �ضباحا.

حرب المياه بين تركيا وإيران تهدد بغداد بالجفاف 

كركوك تطالب الحكومة بصرف مستحقاتها من البترودوالر

  دعت ع�ضو يف جلنة 
الطاقة يف جمل�س حمافظة 

كركوك احلكومة املركزية 
ووزارة النفط اىل االلتزام 
باالتفاق النفطي املربم مع 
وزارة النفط يف االقليم ، 

و�ضمان تو�ضعة م�ضفاة 
كركوك القدمية .

بغداد – متابعة 

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


