
"رويتترز"  التتتي تر�صدهتتا  ووفقتتًا للبيانتتات 
وم�صدر م�صتقتتل ب�صناعة النفط، فتتاإن متو�صط 
االثنتتن  العتتراق يف  متتن جنتتوب  ال�صتتادرات 
والع�رشين يومتتًا االأوىل من ال�صهتتر احلايل بلغ 
3.13 ماليتتن برميل يوميتتًا بانخفا�ض قدره 

110 اآالف برميل يوميًا عن �صبتمرب/ اأيلول.
وهبتتط االإنتاج متتن حقتتول كركتتوك، االأ�صبوع 
املا�صتتي، عندمتتا ا�صتعتتادت القتتوات العراقية 
ال�صيطرة على حقتتول نفطية من مقاتلن اأكراد 

كانوا هناك منذ 2014.
ووفقًا لبيانتتات ال�صحن، فاإن متو�صط �صادرات 
النفط متتن �صمال العراق بلغ حتتواىل 460 األف 
برميل يوميًا منتتذ بداية اأكتوبر/ ت�رشين االأول 
انخفا�صتتًا متتن حواىل 560 األتتف برميل يوميًا 

يف �صبتمرب/ اأيلول.
والهبتتوط يف ال�صحنات من �صمال العراق اأعطى 
دعمًا الأ�صعتتار النفط العاملية. لكتتن ال�صادرات 
متتن اجلنتتوب، والتتتي ت�صتتكل معظم �صتتادرات 
البتتالد من اخلتتام، ا�صتقرت يف االأ�صهتتر القليلة 
املا�صيتتة ممتتا يجعتتل هتتذا االنخفا�تتض غتتر 
متوقع. وقتتال امل�صدر ب�صناعتتة النفط لوكالة 
"رويتترز: "اأنتتا منده�ض جداً". لكتتن العراق ما 
يف  اجلنوبيتتة  �صادراتتته  زيتتادة  بو�صعتته  زال 
الفرة الباقية من اأكتوبر/ ت�رشين االأول ولديه 

خطط لعمل ذلك.
و�رشح وزيتتر النفط العراقي جبتتار اللعيبي، اأن 
ال�صتتادرات اجلنوبيتتة تزيتتد مبقتتدار 200 األف 
برميتتل يوميتتًا لتعوي�ض النق�تتض يف �صادرات 
ال�صمتتال. وغالبية نفط العتتراق يجري ت�صديره 
متتن املوانئ اجلنوبيتتة. ويجري �صحتتن كميات 
اأ�صغر متتن حقول كركوك يف �صمال العراق عرب 

خط اأنابيب اإىل ميناء جيهان يف تركيا.
اأن  االإثنتتن،  العراقيتتة،  النفتتط  واأعلنتتت وزارة 
اجتماعتتًا عقده وزيتتر النفط جبتتار اللعيبي مع 
وفد متتن �رشكة بي بتتي الربيطانيتتة يف بغداد، 
جتترى خالله بحث اأطر التعتتاون لتطوير حقول 
كركتتوك النفطية، التي ا�صردتهتتا بغداد، اأخراً، 
ختتالل عملية ا�صتهدفت مناطتتق النفوذ الكردي 

يف �صمتتال العتتراق. واأو�صتتح بيان �صتتادر عن 
الوزارة اأن "اللعيبي ناق�ض مع املدير التنفيذي 
ل�رشكتتة بي بتتي الربيطانيتتة مايتتكل تاون�صند، 
تفعيتتل التعاون بن اجلانبتتن لتطوير احلقول 
النفطيتتة يف كركتتوك، مبتتا يحقتتق زيتتادة يف 
االإنتاج النفطي مبعتتدالت تتجاوز الت700 األف 
برميتتل يوميتتًا". وتقدر االحتياطيتتات املوؤكدة 
برميتتل،  مليتتار   142.50 بنحتتو  العتتراق  يف 
وبلغتتت قيمتتة �صادراتتته يف العتتام املا�صتتي 
43.89 مليتتار دوالر، و�صجتتل االإنتتتاج 4.47 
املا�صتتي.  العتتام  يوميتتًا يف  برميتتل  ماليتتن 
وت�صتعتتد �رشكة "رويال دات�ض �صتتل" الهولندية 

الربيطانيتتة الإنهتتاء قرن متتن اإنتتتاج النفط يف 
العراق بان�صحابها من حقلن مهمن يف البالد 
للركيز على اإنتاج الغاز الذي يدر اأرباحا اأكرب. 
وقالتتت ال�رشكة االأربعاء اإنهتتا اتفقت مع وزارة 
النفتتط العراقية على التنتتازل عن عملياتها يف 
حقل جمنتتون النفطتتي للحكومتتة العراقية بعد 
تعديتتالت غر مالئمتتة لها يف البنتتود املالية. 
كما تبيع �صل اأي�صا ح�صتها البالغة 20 باملئة 
يف حقتتل غتترب القرنتتة-1 الواقتتع يف جنتتوب 
البتتالد، والتتذي تديتتره �رشكتتة اإك�صتتون موبيتتل 
االأمركيتتة. وقتتال متحتتدث با�صتتم �رشكتتة �صل: 
"وافق وزير النفط العراقي ر�صميا على اقراح 

قدمتتته �صتتل يف االآونتتة االأختترة بتخارجهتتا 
التتودي املقبول للطرفن متتن ح�صتها يف حقل 
جمنون، متتع االتفتتاق على االإطتتار الزمني يف 
الوقتتت املنا�صتتب". واأ�صتتاف اأن �صتتل اتختتذت 
القتترار بعدمتتا طبتتق العتتراق عقوبتتات متعلقة 
باالأداء على امل�رشوع التتذي تديره �صل "والذي 
كان له اأثر وا�صتتح على اأدائها التجاري". ويف 
ظتتل اأ�صعتتار النفتتط املنخف�صة ب�صتتكل حاد منذ 
2014، طلتتب العراق متتن ال�تترشكات االأجنبية 
خف�تتض االإنفاق على م�رشوعات النفط من اأجل 
تقلي�ض م�صاهمة احلكومة التي تعاين من اأزمة 

�صيولة يف امل�رشوعات امل�صركة.

    
  

تناولتتت �صحيفة "وا�صنطتتن بو�صت"، يف تقريرهتتا مو�صوع تردي 
او�صاع اهوار العراق، بعدما مت احياوؤها قبل عدة �صنوات.

وح�صتتب تقريتتر ال�صحيفتتة التتذي ترجمتتته »اجلورنتتال نيتتوز«، ان 
لالرا�صتتي  مغطيتتة  مائيتتة،  م�صطحتتات  جمموعتتة  هتتي  االهتتوار 
املنخف�صتتة الواقعة يف جنوبتتي ال�صهل الر�صوبتتي العراقي، وتكون 
على �صكل مثلث بن مدينة العمارة والنا�رشية والب�رشة، وتراوح 
م�صاحتهتتا متتن 35-40 الف كيلتتو مر مربع. تعر�صتتت للتجفيف 
يف الت�صعينيتتات متتن القرن املا�صتتي، وحتديدا بعتتد انتفا�صة عام 
1991، اأو متتا يعتترف بتت"االنتفا�صتتة ال�صعبانيتتة"، عقابتتا ل�صكان 
االأهتتوار بعد انتفا�صهم �صد الدكتاتور ال�صابق "�صدام ح�صن". ومل 

يتبقى �صوى 4% من اجمايل م�صاحتها بعد جتفيف 96% منها.
وبينت ال�صحيفة ان �صكان االهوار الزالوا  ي�صكون من �صوء مياهها، 
منتتذ عتتام 2012، امل�صبب لردي عمل الفالحتتن وال�صيادين. يف 
حن اجته العديد من ابناء االهوار اىل قتال تنظيم داع�ض، مع احل�صد 
ال�صعبتتي، كعامتتل بديل عن �صوء او�صاع عي�ض �صتتكان "اجلباي�ض". 
عند اجتاهك نحو االهوار، ميكنك روؤية �صور �صهداء احل�صد ال�صعبي 
متتن ابناء املنطقة، و�صهداء متتن انتف�ض يف عهد الدكتاتور ال�صابق 
"�صدام ح�صن". حيث انتف�صت املجاميع ال�صيعية الهائلة جلنوب 
العتتراق، �صد احلكومة ال�صنية انذاك، بعد هزمية حرب اخلليج، اتخذ 
الثتتوار متتن االهوار خمبتتاأ لهتتم. ردت احلكومة على ذلتتك بتجفيف 
20.000 كيلومتتر مربتتع من االهتتوار، حمولة املنطقتتة ل�صحراء، 
وم�صببة تهجر اكرث من مليون مواطن. ونقلت ال�صحيفة عن ع�صو 
منظمة حقوق االن�صان الدولية "اندرو ويتلي"، حن و�صف ت�رشف 
جتفيف االهوار بت"جرمية �صتتد االن�صانية واملعامل الطبيعية".كما 
و�صتتف املواطنن االهوار بت"اجلنة ال�صائعة"، يف ال�صابق، احتوت 
االهتتوار على ثتتروات �صمكية هائلة، لكتتن االن، ان م�صاحة االهوار 
هتتي 14% فقتتط، من ن�صبة ما كانت عليه يف عام 1970. ويف عام 

2016، ادرجتتت اليوني�صكتتو اهتتوار العراق يف الئحتتة الراث 
العاملتتي، حينهتتا بداأت عمليتتة تخطيط 

االهتتوار  تطويتتر 

اقت�صاديتتا و�صياحيا. لكن احلكومة العراقية حتى االن، مل تبذل اي 
جهتتد النقاذ االهتتوار، ان جهود املواطنن هي �صبتتب عودة املياه. 
يف نهايتتة تقريرها، نوهتتت ال�صحيفة اىل �تترشورة انقاذ وحماية 
هتتذه املنطقة، يجتتب على احلكومتتة العراقية انهاء ما بتتداأه �صكان 
االهتتوار، عتتن طريق توفتتر �صبل تطويرهتتا واملحافظتتة عليها من 
خطر �صدود الدول املجتتاورة كركيا وايران. وكانت وزارة املوارد 
املائيتتة اعدت خططتتا لتنفيذ م�صاريتتع ا�صتثماريتتة خمتلفة �صمن 
مناطتتق االهوار، التي اكدت بلوغ ن�صتتب غمرها اىل 61 باملئة، يف 
وقتتت با�رشت فيه وزارة الثقافة وال�صياحتتة واالثار، ان�صاء منتجع 

�صياحي �صمنها.
يف غ�صتتون ذلتتك، قدم جمل�ض حمافظة مي�صتتان مقرحات عدة اىل 
اجلهتتات املخت�صة للنهو�تتض بواقع االهوار بالتعتتاون مع منظمة 
)اليوني�صكتتو(. واو�صتتع وكيتتل وزارة املوارد املائيتتة، مهدي ر�صيد 
مهتتدي، يف ت�رشيح ان ن�صب غمر املياه يف مناطق االهوار و�صلت 
اىل 61 باملئتتة، رغم االرتفاع امل�صتمر بدرجات احلرارة وما ينتج 
عنتته من زيتتادة معتتدالت التبخر، موؤكتتدا ا�صتمرار التتوزارة بربامج 
الغمتتر وفتتق جدول زمنتتي دقيق معتتد �صلفا. و�صوتتتت جلنة الراث 
العاملتتي التابعتتة ملنظمة االأمم املتحدة للربيتتة والعلوم والثقافة 
)اليوني�صكتتو(، يف التتت 17 متتن ال�صهتتر احلتتايل، علتتى ادراج االأهوار 
يف العتتراق، يف الئحتتة التتراث العاملتتي، بعد جهود كبتترة بذلتها 
احلكومة بكل وزاراتها املعنية، ا�صافة اىل حمالت اعالمية تبنتها 
�صبكتتة االعالم العراقي بهدف التح�صيتتد املحلي والدويل للت�صويت 
علتتى ادراج االهوار. وعد مهتتدي ان�صمام االهوار اىل الئحة الراث 
العاملتتي، اعطى دفعتتة قوية اىل احلكومة بتتكل وزاراتها ودوائرها 
املعنيتتة، للبتتدء بتطويتتر تلتتك املنطقتتة من ختتالل ال�صعتتي الن�صاء 
م�صاريتتع متتن �صاأنها ان جتلتتب الفائدة اىل �صكان االهتتوار، وتخلق 

فر�تتض عمتتل عديدة فيهتتا، كا�صفتتا يف الوقتتت نف�صه، عن 
اعتتداد خطتتة ودرا�صتتات مل�صاريتتع 

�صتثماريتتة  ا

خمتلفة يف تلك املناطق، والتي من املوؤمل االعالن عنها 
قريبا.

ومتثتتل اهتتوار العراق، ابتترز االرا�صتتي الرطبة واأهم مراكتتز التنوع 
االحيائتتي يف العامل، ملا حتويه من ثراء بايولوجي زاخر مبختلف 
اأنتتواع االأحيتتاء املائيتتة والربية، ا�صافتتة اىل ما حتملتته من تنوع 

نباتي وحيواين بع�صها يعد نادرا. 
و�صهتتدت االهوار اواختتر ثمانينيات القرن املا�صتتي، ازمة ان�صانية 
موؤملتتة امتتتدت ملا يزيد على العقتتد، ب�صبب �صيا�صتتة التجفيف التي 
اتبعهتتا جالوزة النظام الدكتاتوري املقبتتور يف ذلك الوقت والتي 
ادت اىل نتتزوح اكتترث من 90 باملئة من �صكانهتتا بحثا عن م�صادر 

املياه.
متتن جانبه، قال رئي�ض هيئتتة ال�صياحتتة يف وزارة الثقافة حممود 
الزبيتتدي ان التتوزارة وعقتتب ان�صمتتام االهتتوار اىل الئحتتة الراث 
العاملتتي، فقتتد �صكلتتت جلانا من التتوزارات كافتتة، مهمتهتتا اعادة 
احليتتاة اىل مناطتتق االهتتوار، كا�صفا عتتن اعتتداد وزارته خمططات 

مل�صاريع �صياحية تهدف اىل احياء مناطق االهوار �صياحيا.
وتق�صم االأهوار جغرافيا اىل جمموعتن، االوىل تلك الواقعة �رشقي 
نهتتر دجلتتة واأهمهتتا احلويزة وتبلتتغ م�صاحتتته داخل العتتراق نحو 
2863 كيلومراً مربعًا، اما املجموعة الثانية فهي االأهوار الواقعة 
غربتتي نهتتر دجلتتة، واأهمها هور احلمتتار الذي تبلتتغ م�صاحته نحو 
2441 كيلومتتراً مربعًا، وهناك اهوار اختترى ت�صمى اهوار الفرات 
وهتتي �صغرة ومتتد من اخل�رش اىل الكفل بتتن فرعي نهر الفرات، 
وتبلتتغ م�صاحتتة اإجمتتايل االأهتتوار، متتا بتتن )9000 – 20000( 

كيلومر مربع، وتقع �صمن حمافظات: مي�صان وذي 
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ت�صويتتة  عنتتد  الذهتتب  �صعتتر  ارتفتتع   
تعامالت اليتتوم اجلمعة، ولكنه حقق 
خ�صائر اأ�صبوعيتتة للمرة ال�صاد�صة يف 
7 اأ�صابيع. و�صعد �صعر العقود االآجلة 
للمعتتدن االأ�صفر بن�صبتتة %0.2 عند 
لالأوقيتتة،  1271.8 دوالر  م�صتتتوى 
يف حتتن هبتتط علتتى متتدى جل�صات 
وياأتتتي   .0.7% بنحتتو  االأ�صبتتوع 
ارتفتتاع املعتتدن النفي�تتض اليتتوم مع 
تبايتتن اأداء التتدوالر اأمتتام العمتتالت 
 6:56 ال�صاعتتة  فبحلتتول  الرئي�صيتتة، 
م�صتتاًء بتوقيت جرينت�تتض زاد الدوالر 
اإىل   0.6% بن�صبتتة  اليتتورو  اأمتتام 
1.1586 دوالر، فيما تراجع بن�صبة 
ب�صيطة %0.09 مقابل الن الياباين 

عند 113.9 ين.

ارتفعتتت موؤ�تترشات االأ�صهتتم االأمريكيتتة 
بنهايتتة تعامالت اليوم اجلمعة، حمققة 
مكا�صب اأ�صبوعيتتة، ولي�صجل "نا�صداك" 
م�صتوى قيا�صيًا واأقتتوى اأداء يومي منذ 
نوفمتترب بعتتام 2016، بدعتتم انتعا�ض 
موؤ�تترش  و�صعتتد  التكنولوجيتتا.  قطتتاع 
اإىل   0.1% متتن  باأكتترث  جونتتز"  "داو 
حمققتتًا  نقطتتة،   23434.2 م�صتتتوى 
مكا�صتتب للمتترة ال�صابعتتة علتتى التوايل 
بنحتتو %0.5، يف اأطتتول موجتتة زيادة 

اأ�صبوعية منذ دي�صمرب املا�صي.

اغتتتتلتتتتقتتتتت اأ�تتتتتصتتتتتهتتتتتم �تتتترشكتتتتات 
و"اأمازون"،  "مايكرو�صوفت"، 
و"الفابت" تعامالت على م�صتويات 
الربع  اأعمال  نتائج  بدعم  قيا�صية، 
التتعتتام اجلتتتتاري التي  التتثتتالتتث متتن 
واأنهى  املحللن.  توقعات  فاقت 
التداوالت  اأمازون"   " �رشكة  �صهم 
مرتفعًا بن�صبة %13.2 عند م�صتوى 
1100.9 دوالر، ليحقق اأعلى اإغالق 
على االإطالق واأف�صل اأداء يومي منذ 
لت�صجل   ،2015 بعام  اأبتتريتتل   24
يف  العاملة  لل�رشكة  ال�صوقية  القيمة 
قيمة  االإليكروين  الت�صويق  جمتتال 
528.9 مليار دوالر، مبكا�صب بلغت 

62 مليار دوالر خالل اجلل�صة.

أهوار الجنوب.. وعود دولية إلحيائها مازالت على الورق!

العراق يفقد 210 آالف برميل يوميًا ويشعل أسعار الخام في األسواق العالمية

�أظهرت بيانات لل�شحن �أن 
�شادر�ت �لنفط من جنوب 

�لعر�ق �نخف�شت مبقد�ر 
يوميًا  برميل  �آالف   110

هذ� �ل�شهر، وهو ما ي�شاف 
�إىل �لهبوط يف تدفقات 

�خلام من ثاين �أكرب منتج 
يف منظمة �أوبك و�لناجت 

عن نق�ص من حقول كركوك 
�ل�شمالية مبعدل 100 �ألف 

برميل يوميًا.

بغداد- دانيا رافد

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

2250
1250
1000
2000
1500
1500
2000
2000
1500
1250
3500

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


