
وق��ال فريدون يا�س��مي مدير ال�رشك��ة الوطنية 
لتوزيع املنتجات النفطية يف حمافظة �سنه: ان 
عملية الت�س��دير متت من م�س��فى �سنه النفطي 

عن طريق ال�سهاريج اىل اقليم كرد�ستان.
وا�س��اف يا�س��مي انه مت توزيع م��ادة البنزين 
على 17 الف و631 عائلة يف القرى احلدودية 

بكرد�ستان.
وا�سار مدير ال�رشكة الوطنية لتوزيع املنتجات 
النفطي��ة اىل ان ال�رشكة قام��ت باحباط العديد 
م��ن عملي��ات تهريب املحروق��ات يف املناطق 

احلدودية باقليم كرد�ستان
يذك��ر ان  اإي��ران تو�س��لت م��ع حكوم��ة اقلي��م 
كرد�س��تان  يف وق��ت �س��ابق اىل اتف��اق فن��ي، 
يق�س��ي ببن��اء خ��ط انابي��ب ميكن��ه ان ينق��ل 
يف الي��وم الواح��د قراب��ة 250 ال��ف برميل من 
كرد�س��تان اىل طه��ران، لك��ن االتف��اق مل يوقع 

حتى االآن، وفقًا مل�سوؤولني اكراد.
اقلي��م  حكوم��ة  وزي��ر  م�س��اعد  زنكن��ة،  ط��ه 
كرد�س��تان للم��وارد الطبيعي��ة ق��ال "نح��ن يف 
حكومة اقليم كرد�ستان ن�سدر النفط والغاز اإىل 
اي��ران، وهناك فهم بني اجلانبني بهذا ال�س��اأن، 
وما تبقى لدينا هو اي�س��اح اجلانبني ال�سيا�سي 

والتجاري للبدء باالتفاق".
يذك��ر ان زنكن��ة هو م��ن قاد املفاو�س��ات من 

جانب احلكومة الكردية مع نظريه االيراين.
وي��رى مراقب��ون، ان نهاي��ة االتف��اق الر�س��مي 
ب��ني اجلانب��ني، ميك��ن ان تك��ون ل��ه عواق��ب 
جيو�سيا�س��ية على املدى الطويل، لكنه بالوجه 

االخر �سيعمق العالقة بني كرد�ستان وايران.
وتعود املناق�س��ات ب�س��اأن مد خ��ط انابيب بني 
لك��ن   ،2014 الع��ام  اىل  وكرد�س��تان،  اي��ران 
م�س��وؤويل احلكومتني ب��داأوا مفاو�س��ات جادة 
منذ �س��هر اآذار من العام ال�سابق ، وفقًا مل�سادر 

كردية ر�سمية.
ويف ح��ال مت االتفاق �سي�س��مل ت�س��دير الطاقة 
احلال��ة  وبه��ذه  الطبيع��ي،  والغ��از  النفطي��ة 
- بح�س��ب بيان��ات حكوم��ة االقلي��م - ف��ان 
كرد�ستان العراق �ستح�سل على اكرب احتياطي 

للغاز يف العامل بقدرة 5.6 تريليون مرت مكعب.
ي�س��ار اىل ان حكومة اإقليم كرد�س��تان ت�س��در، 
نح��و ن�س��ف ملي��ون برميل م��ن النف��ط اخلام 
يومي��ًا اىل اال�س��واق العاملي��ة م��ن خ��الل خط 
انابيب وحيد لالقليم ينتهي عند ميناء جيهان 
الرتك��ي. ويق��ول زنكن��ة يف ه��ذا ال�س��اأن "خط 
االنبوب اجلديد، من �ساأنه ان يكون طريقًا بدياًل 
لت�س��دير النفط ونقل��ه اىل اال�س��واق العاملية".  
نظرائه��م  م��ع  االك��راد  امل�س��وؤولون  وتو�س��ل 
االيرانيني اىل تفاهمات ب�س��اأن اجلوانب الفنية 
مل�رشوع الطاقة، ولكن حلكومة كرد�ستان عدم 
ا�س��تعداد ب�س��اأن توقيع االتفاق ب��ني الطرفني، 
وفقًا لناظ��م الدباغ، ممثل حكوم��ة االقليم يف 
طه��ران. وق��ال الدب��اغ، ان بع���ض اخلالف��ات 
التزال قائمة ب�س��اأن �س��عر وحجم النفط املقدم 
الي��ران، ومع ذلك فان، االتف��اق بني اجلانبني 
يق�س��ي كحد اق�س��ى ت�س��دير 250 الف برميل 

نفطي يوميًا.
وقال دبلوما�س��ي ايراين يف العا�س��مة الكردية 

اربي��ل يف ت�رشيح �س��حفي  ان بالده لن توقع 
اتفاقًا لت�س��دير الطاقة م��ع حكومة االقليم من 

دون موافقة بغداد.
ويف خ�سم حزمة اخلالفات بني اأربيل وبغداد، 
ف��ان �س��فقة الطاق��ة ب��ني اجلانب��ني الك��ردي 
واالي��راين لن حتل م��امل ُتعال��ج اخلالفات بني 
املرك��ز واالقلي��م، وفقًا ملح�س��ن بافاف��ا نائب 

القن�سل االيراين يف اربيل.
اإقلي��م  حكوم��ة  م�س��وؤويل  م��ن  اثن��ان  وق��ال 
كرد�س��تان، ان امل�س��وؤولني االيرانيني واالكراد 
عل��ى عل��م بت�س��دير االك��راد النف��ط اخل��ام اىل 
م�س��ايف التكرير القريبة من احل��دود العراقية 
الواقعة يف حمافظتي، كرمن�ساه وتربيز �سمايل 

غربي البالد، ورمبا اىل طهران اي�سًا.
ويف املقابل، ت�س��تقبل حكومة كرد�ستان النفط 
اخلام م��ن املوانئ االيراني��ة يف اخلليج لبيعه 
باال�س��واق العاملية. ومن املوؤمل ان يكون �سخ 
النفط الكردي اىل ايران من حقول ال�س��ليمانية 

واملناطق القريبة من كركوك، وفقًا للدباغ.

ويرى بالل وهاب، مدير مركز التنمية واملوارد 
الطبيعي��ة يف اجلامعة االمريكية بال�س��ليمانية 
ان "بن��اء خ��ط انب��وب ث��ان لت�س��دير م��وارد 
الطاق��ة اىل اي��ران، بعدم��ا كان االعتم��اد على 
تركيا، قد ي�سكل خطراً هائاًل على حكومة اقليم 

كرد�ستان".
وا�س��اف اذا ا�س��تفادت طه��ران م��ن ال�س��فقة 
النفطي��ة م��ع كرد�س��تان، ه��ذا ق��د ي�س��اعد يف 
نظ��راً  واربي��ل  بغ��داد  ب��ني  العالق��ة  حت�س��ني 
للعالق��ات الوثيقة بني طه��ران وبغداد"، مبينًا 
ان مث��ل هذا النف��وذ يذه��ب يف كال االجتاهني 
ويفي��د اي��ران كث��رياً، ف�س��اًل ع��ن تركي��ا التي 
�س��تزيد ه��ذا االتف��اق م��ن نفوذه��ا ال�سيا�س��ي 
واالقت�س��ادي يف كرد�س��تان. وق��ال املتحدث 
با�سم حكومة اإقليم كرد�ستان دزه يي اأن تركيا 
مل يكن لها اي رد فعل �س��لبي ب�س��اأن حمادثات 
الطاقة امل�ستمرة بني حكومته وايران. واأ�ساف 
ان "النفط والغاز الذي يذهب اىل تركيا ي�س��ّوق 

اىل اوربا ويذهب اىل ايران واآ�سيا".

 ك�س��فت م�س��ادر مطلع��ة، الأول م��رة، ع��ن حج��م من��ح قدمته��ا 
الوالي��ات املتح��دة كم�س��اعدات للق��وات العراقي��ة والبي�س��مركة 
ب�س��كل منف�س��ل، الأربع��ة اأع��وام، م�س��رية اىل اأنها اأم��وال طائلة 
غ��ري معلن��ة �س��ابقًا قدمت على �س��كل اأ�س��لحة ومعدات خ�س���ض 
ج��زء "اأعظم" منها لق��وات مكافحة االإرهاب.  وقالت امل�س��ادر 
يف حدي��ث �س��حفي اإن "الوالي��ات املتح��دة االأمريكي��ة منح��ت 
م�س��اعدات مالي��ة للعراق تزيد على اأربعة مليارات دينار �س��من 
برنام��ج )�س��ندوق الع��راق للتدري��ب والتعبئ��ة("، مو�س��حة اأن 
"االأموال منحت ح�سب قانون 1236 من قانون تفوي�ض الدفاع 
الوطني". واأف�سحت امل�سادر عن، اأن "الربنامج بداأ بدعم العراق 
ملواجه��ة تنظي��م داع�ض ويخ�س���ض له مبلغ �س��نوي، واإذا مل تقم 
احلكوم��ة العراقي��ة بتقدمي طلب قبل �س��هر حزيران من كل �س��نة 
يع��ود املبل��غ اىل �س��ندوق التحال��ف"، مبين��ة اأن "تل��ك املبالغ 
خم�س�س��ة للدع��م اللوج�س��تي والل��وازم واخلدم��ات والروات��ب 
واإ�س��الح البنية التحتية للقوات الع�سكرية وقوات االأمن االأخرى 
التابع��ة للحكوم��ة العراقي��ة او املرتبطة بها مب��ا يف ذلك قوات 
االأم��ن الكردي��ة والع�س��ائرية وق��وات االأم��ن املحلي��ة م��ع بعثة 
اأمنية وطنية". واأو�س��حت امل�س��ادر، اأن "املبالغ التي خ�س�ست 
خالل ال�س��نوات ال�س��ابقة، هي مليار و200 مليون دوالر للقوات 
العراقي��ة �س��نة 2015، وق��وات البي�س��مركة 350 ملي��ون دوالر 
تقريبا يف العام ذاته "، مبينة اأن "القوات العراقية خ�س���ض لها 
يف ع��ام 2016 مبلغ 715 ملي��ون دوالر، ويف عام 2017 نحو 
ملي��ار و170 مليون دوالر ، يف حني خ�س���ض للبي�س��مركة عام 
2017 مبل��غ بنحو 300 مليون دوالر". وا�س��ارت امل�س��ادر اىل 
اأن "الواليات املتحدة خ�س�س��ت نحو مليار و260 مليون دوالر 
تقريبا للقوات العراقية لعام 2018".  ويتلخ�ض عمل الربنامج، 
بح�س��ب امل�س��ادر، بقيام املتخ�س�س��ني مبلف االأم��ن يف مكتب 
التن�س��يق االأمني يف ال�س��فارة االأمريكية املكلف��ني من احلكومة 
العراقي��ة وامل�س��وؤولني ع��ن برنام��ج )FMS ، FMF(، بتقدمي 
احتياج��ات القوات العراقي��ة والبي�س��مركة اىل التحالف الدويل، 

ف�س��ال عن قيام بع�ض امل�س��وؤولني االأمنيني والع�سائر 
اىل  الع�س��كرية  طلباته��م  بتق��دمي 

التحالف.  من�سقي 

وثم��ة معلومات جديدة حول املنح��ة االأمريكية للجي�ض العراقي 
والتي �س��يتم ت�س��ليمها عام 2018، اإذ ُتلفت امل�س��ادر النظر اىل 
اأن وزارة الدف��اع االأمريكي��ة "البنتاغون" وافقت على ت�س��ليمها 
للعراق و�س��تتكفل وزارة اخلارجية االأمريكية بدفع م�س��تحقاتها 
لل���رشكات االأمريكي��ة. وبه��ذا ال�س��اأن ك�س��فت امل�س��ادر، عن اأن 
املنح��ة �ستت�س��من تدري��ب ق��وات اجلي���ض بقيم��ة 445 ملي��ون 
دين��ار وجتهيزه��ا باملع��دات ال�رشوري��ة، وهي بن��ادق 1500 
بندقي��ة م��ن ط��راز )m16(، و100 بندقي��ة خرطو���ض وبن��ادق 
قن�ض )Sniper Rifle M14(، ف�س��ال عن 86 ر�سا�ض اآيل من 
 M249( و200 بندقية ر�سا�س��ة من طراز ،) B-M240( طراز
SAW(. وتو�س��ح امل�سادر، اأن "امل�ساعدات االأمريكية للقوات 
العراقية لعام 2018، �ستت�س��من كذلك 1500 مدفع هاون عيار 
60 ملم، ف�سال 1300 تلي�سكوب روؤية، و10 اآالف وحدة اإ�سعاف 
اأويل، و10 اآالف خ��وذة م��ن ن��وع )Mich-2000("، مبين��ة 
اأن "املنح��ة �س��املة وتت�س��من اأي�س��ا 13 األف قن��اع حماية من 
الغازات طراز )M50(، و10 اآالف درع )كفالر(، و1300 ناظور 
ليل��ي".  وال تقت�رش م�س��اعدات ع��ام 2018 على االأ�س��لحة فقط، 
حيث تلفت امل�س��ادر النظر اىل اأنها "تت�س��من 250 دورة الإزالة 
االألغام، و250 اأداة �سخ�س��ية لرفع املتفجرات و700 بو�س��لة"، 
م�س��رية اىل اأن "الوالي��ات املتح��دة �س��توفر 350 جهاز ات�س��ال 
باالأقمار ال�سناعية، و100 عدة طبية ميدانية وحماالت جرحى، 
ف�سال عن 9 اآالف حقيبة ع�سكرية، و14 األف جعبة مع حافظات 
ماء".  و�ستت�سمن امل�ساعدات اأي�سا منح القوات العراقية 9 اآالف 
حاملة قنابل يدوية، و16 األف �سفيحة درع )كفالر(، اىل جانب 

250 جهاز مالحة )جي بي اأ�ض( من �رشكة روكويل. 
وت�س��ري امل�س��ادر اىل اأن اجل��زء االآخ��ر م��ن املنحة �س��ينفق على 
املع��دات واملركبات الع�س��كرية بقيمة 329 ملي��ون دوالر، وهي 
7 �س��احنات نقل ثقي��ل من ط��راز )HET M1070P1(، و43 

�س��احنة نق��ل خفيفة متعددة اال�س��تخدامات، مو�س��حة اأن 
امل�س��اعدات تت�س��من اأي�س��ا 5 �ساحنات 

ط��راز  م��ن  ا�س��تعداد 

)MTV Wrecker M1089(، و 200 عرب��ة هامف��ي طراز 
 M1152( و52 اأخ��رى م��ن طراز ،)HMMWV M1151(
HMMWV(، مع 80 �س��هريج لنقل املياه، و�ست �ساحنات 
�س��يانة ط��راز )M1113(، و30 عرب��ة اإ�س��عاف، و22 �س��احنة 
وق��ود". وبح�س��ب امل�س��ادر، �س��يتم تخ�س��ي�ض اجلان��ب االأعظم 
م��ن ال�س��فقة لقوات مكافح��ة االإرهاب، مو�س��حة اأنها �س��تكون 
بواق��ع 6 اآالف بندقي��ة من ط��راز )M4 كارب��ن(، و400 بندقية 
اآلي��ة م��ن ط��راز )M249B(، ف�س��ال ع��ن 200 ر�سا�س��ة اآلي��ة 
م��ن ط��راز )M240B(، كم��ا بين��ت اأن ح�س��ة ق��وات مكافح��ة 
 M2( االإره��اب تت�س��من اأي�س��ا 450 ر�س��ا�ض ثقي��ل من ط��راز
.cal 50(، و400 ق��اذف قناب��ل )MK 19(، و3 اآالف ناظ��ور 
ليلي و3 اآالف م�س��د�ض عيار 9 ملم".  وتوؤكد امل�س��ادر، اأن جهاز 
مكافحة االإرهاب �س��يجهز اأي�س��ا ب�300 بندقي��ة خرطو�ض طراز 
)Gauge Shotgun-12(، و5 اآالف درع و12 األ��ف قن��اع 
غ��از )M50(، اىل جان��ب 5 اآالف خ��وذة و3 اآالف راب��ط لوقف 
النزيف، ف�س��ال عن 10 اآالف �س��فيحة حماية متو�س��طة احلجم، 
و6 اآالف ع��دة اإ�س��عاف اأويل �سخ�س��ية، و40 اأداة �س��يانة، و10 
مول��دات كهرباء". وتابعت، اأن جهاز مكافحة االإرهاب �س��يجهز  
ب���375 عربة هامف��ي ط��راز )HMMWV M1151(، و30 
اأخرى م��ن ط��راز )HMMWV M1152(، مع 20 �س��احنة 
 5T Truck Cargo( ا�س��تعادة، و30 �س��احنة نق��ل وحم��ل
M1084A(، و15 بل��دوزر )D7G(، و15 جراف��ة، مو�س��حة 
اأن قوات اجلهاز �ستجهز كذلك ب�10 مركبات اإ�سعاف، و20 عربة 
 Armored D7( ناقل��ه للوق��ود، و10 بل��دوزرات م��ن ط��راز

Dozer( امل��درع الإزال��ة االألغ��ام، مع 80 مركب��ات مدرعة 
اأخرى، و25 �ساحنة او�سكو�ض التكتيكية". 
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ثالث��ة  نح��و  النف��ط  اأ�س��عار  هبط��ت 
باملئ��ة بع��د ارتفاع اإنت��اج الواليات 
املتح��دة و�س��ادرات اأوب��ك اإىل اأعلى 
م�س��توى خ��الل الع��ام احل��ايل مب��ا 
األق��ى بظ��الل من ال�س��ك عل��ى جهود 
املنتجني لتقلي���ض تخمة املعرو�ض 

يف االأ�سواق العاملية.
العامل��ي  القيا���ض  خ��ام  وانخف���ض 
م��ا  اأو  دوالر،   1.40 برن��ت  مزي��ج 
يع��ادل 2.9 باملئة، يف الت�س��وية اإىل 
46.71 دوالر للربمي��ل بعد اأن هبط 
اأ�س��عف  وه��و  دوالر،   46.28 اإىل 

م�ستوى له يف اأكرث من اأ�سبوع.

م�ستوى  اأدن����ى  اإىل  ال��ذه��ب  ه��ب��ط 
بيانات  بعد  اأ�سهر  اأربعة  نحو  يف 
املتحدة  ال��والي��ات  يف  للوظائف 
ج���اءت اأف�����س��ل م��ن ال��ت��وق��ع��ات ما 
الفائدة  اأ�سعار  رف��ع  احتمال  زاد 
االأمريكية واأدى اإىل ارتفاع الدوالر.

اإن  االأمريكية  العمل  وزارة  وقالت 
غري  القطاعات  يف  الوظائف  ع��دد 
قفز  املتحدة  بالواليات  الزراعية 
ال�سهر  وظيفة  األ��ف   222 مب��ق��دار 
التوقعات  يفوق  ما  وه��و  املا�سي 

بزيادة مقدارها 179 األف وظيفة.
للذهب  ال��ف��وري  ال�سعر  وانخف�ض 
دوالر   1209.90 اإىل  باملئة   1.2

لالأوقية .

���س��رتي��ت  وول  ب��ور���س��ة  اأغ��ل��ق��ت 
�ستاندرد  امل��وؤ���رش  وحقق  مرتفعة 
يف  مكا�سبه  اأف�سل   500 بورز  اآند 
الوظائف  تقرير  بعد  جل�سات  �ست 
امل�ستثمرين  جعل  ال��ذي  االأمريكية 

اأكرث ثقة يف متانة االقت�ساد.
وارتفع املوؤ�رش داو جونز ال�سناعي 
 0.44 يعادل  ما  اأو  نقطة   93.07
يف  نقطة   21413.11 اإىل  باملئة 
اآن��د  �ستاندرد  امل��وؤ���رش  �سعد  ح��ني 
نقطة   15.33 مبقدار   500 ب��ورز 
 2425.08 اإىل  باملئة   0.64 اأو 
املجمع  نا�سداك  املوؤ�رش  وزاد  نقطة 
اإىل  باملئة   1.04 اأو  نقطة   63.62

6153.08 نقطة.

ضمن صندوق العراق للتدريب.. منحة أميركية لقوات مكافحة اإلرهاب 

 نتج عنه تصدير 34 مليون لتر من البنزين 

مراقبون: االتفاق النفطي اإليراني مع كردستان له أبعاد جيوسياسية 

ك�شف مدير ال�شركة 
الوطنية لتوزيع املنتجات 

النفطية يف حمافظة )�شنه( 
االيرانية، عن ت�شدير 34 

مليون لرت من مادة البنزين 
من املحافظة اىل اقليم 

كرد�شتان العام املا�شي.

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


