
واأ�س��اف اأن��ه " يف املقاب��ل ي�ستفي��د الع��راق م��ن 
ت�سدي��ر الغ��از، بداًل من حرقه حالي��ًا يف ظل عدم 
وج��ود م�سانع له، )اأو اإن كانت قيد االإن�ساء(، ويف 
الوق��ت ذات��ه ت�سدي��د مبال��غ التعوي�س��ات". وبني 
امل��رزوق اأن " اال�ستف��ادة م��ن اجلانبني موجودة، 
والب��ّد م��ن حتقيقه��ا"، م�س��را اإىل اأن "ال�سع��ر هو 
لع��دد  ويخ�س��ع  العملي��ة،  االأخ��رة يف  املرحل��ة 
م��ن االعتب��ارات منه��ا االأ�سعار ال�سوقي��ة، وتكلفة 
اال�ست��راد واملن�س��اآت املطلوبة له��ذه العملية يف 
كال البلدين". اعلن وزير النفط جبار علي اللعيبي، 
اخلمي���س ان مع��دالت ت�سدير الغ��از ال�سائل للربع 
الثال��ث م��ن العام احل��ايل 2017 بلغ��ت اكرث من 
)125200.920( طن مرتي، و )522107.809( 
م��رتا مكعبا م��ن مكثف��ات الغ��از. وق��ال اللعيبي 
يف بي��ان �سحف��ي ان عملي��ات الت�سدير متت عرب 
من�سات التحميل يف ميناء خور الزبر الذي قامت 
ال��وزارة بتاهيل��ه بالتع��اون مع اح��دى ال�رشكات 
العاملي��ة املتخ�س�س��ة، حي��ث بلغ ع��دد ال�سحنات 
امل�س��درة من قبل �رشكة غاز الب�رشة )46( �سحنة 
للغ��از ال�سائل، و )22( �سحنة للمكثفات. وا�سار ان 
ال��وزارة توؤك��د حر�سه��ا على دعم اقت�س��اد البالد 
من خ��الل توفر االيرادات اال�سافية لدعم خزينة 
الدولة االحتادية. . من جانب اخر اكد وزير النفط، 
جب��ار اللعيب��ي، حر�س ال��وزارة على جع��ل ميناء 
خ��ور الزب��ر يف جن��وب الب��الد احد اه��م املرافئ 
النفطي��ة واملراك��ز التجاري��ة يف املنطقة والعامل. 
وق��ال اللعيبي يف بي��ان ان "الوزارة قطعت �سوطا 
كب��را يف تطوي��ر وتاأهيل ه��ذا املين��اء بالتن�سيق 
م��ع وزارة النق��ل، ومن خ��الل التعاق��د مع �رشكة 
SICA الربيطاني��ة اواخر عام 2016". واو�سح 
ان "االتف��اق ت�سم��ن تاأهيل وحتدي��ث االر�سفة ) 
2، 3، 4 ( خل��ور الزبر ، وت�سي��د م�ستودع خزانات 
و�سبك��ة انابي��ب متط��ورة الأغرا���س خ��زن و�سخ 
خمتل��ف امل�ستقات النفطية يف امليناء، باالإ�سافة 
اىل بن��اء مفا�س��ل خمتلف��ة م��ن البن��ى التحتي��ة 

با�ستخ��دام  املوق��ع  يف  احلديث��ة  وامل�ستلزم��ات 
معدات حفر ثقيلة ومتط��ورة حلفر القناة البحرية 
وزيادة عمق الغاط�س من )7( مرت اىل )12( مرت". 
وا�س��ار الوزي��ر اىل ان "تاأهي��ل خور الزب��ر ا�سهم 
يف ر�س��و ومغ��ادرة الناقالت النفطي��ة والتجارية 
بحم��والت ت�س��ل اىل )40( ال��ف ط��ن بان�سيابي��ة 
عالية بعد ان كانت ال�سعة ال�سابقة ال تتعدى )18( 
الف طن ، وبف�سل ذلك مت جتاوز االختناقات التي 
كانت حت��دث �سابقا وتعيق م��ن حركة الناقالت ، 
باال�ساف��ة اىل ذلك وفرت عملي��ة التاأهيل مرونة 
يف عملي��ات ت�سدير وا�ستراد امل�ستقات النفطية ، 
ف�سال عن ذلك فان االر�سفة امل�سار اليها ا�سبحت 
موقع ج��ذب مهم للموردين بع��د ان كانت طاردة 
له��م ب�سب��ب خطورة عملي��ات االر�س��اء واملغادرة 
".وتاب��ع اللعيبي ان "اعمال التاأهيل متثل احلجر 
اال�سا���س يف انط��الق منطق��ة مين��اء خ��ور الزبر 
لتك��ون اح��دى اه��م املوان��ئ البحري��ة لت�سدي��ر 

امل�ستقات النفطية والتبادل التجاري يف املنطقة 
والع��امل". عل��ى �سعي��د خمتل��ف قال��ت جمموع��ة 
OMV النم�ساوي��ة للنفط والغاز، يف بيان ، اإن 
�س��ايف نتائ��ج الت�سغي��ل الف�سلي��ة بنهاي��ة الربع 
الثال��ث م��ن العام احل��ايل، بلغت نح��و 90 مليون 
يورو )106.6 مليون دوالر. واأو�سحت املجموعة 
النفطي��ة النم�ساوية، اأن اأرباحه��ا الف�سلية جاءت 
بع��د ت�سوي��ة ن��زاع م��ع حكوم��ة اإقلي��م كرد�ستان 
العراق، اأغ�سط�س املا�سي، فيما يتعلق بحقلي غاز 
"خ��ور مور وت�سيم�سال" الواقع��ان �سمن اأرا�سي 
االإقلي��م �سم��ايل الع��راق )خ��ط اأنابي��ب نابوك��و(. 
وكان��ت حكوم��ة اأربيل قد تو�سل��ت اإىل ت�سوية مع 
حتالف "دانا غ��از – املدرجة ببور�سة اأبو ظبي" 
و"اللوؤل��وؤة النفطية"، ين���س على دفع مليار دوالر 
اإىل ال�رشك��ة النم�ساوية، لف�س ن��زاع قانوين ن�سب 
ب��ني الطرفني منذ مدة طويل��ة، يف خطوة لتو�سيع 
حمفظ��ة )OMV( م��ن خ��الل اال�ستح��واذ عل��ى 

10% م��ن "اللوؤل��وؤة". وتعم��ل ال�رشك��ة النم�ساوية 
يف �س��وق التنقي��ب العراق��ي من��ذ 2007، كم�سغل 
رئي�سي المتي��ازات "ماال عم��ر و�سوري�س" باإقليم 
كرد�ستان. وذكرت ال�رشكة النم�ساوية، اأنها ت�سلمت 
60% كاأرب��اح من "اللوؤلوؤة" برل ، من اأ�سل مبلغ 
ال���90 مليون يورو، يف حني مت تخ�سي�س احل�سة 
املتبقية )40%( كح�ساب لال�ستثمارات االآجلة يف 
حقل "خور م��ور" باالأرا�س��ي الكرد�ستانية. وتعد 
OMV اأك��رب م��زود للغ��از بالنم�س��ا، باأحج��ام 
تخزي��ن 2.2 ملي��ار م��رت مكع��ب، وتغطي��ة الأكرث 
من 25% م��ن اال�ستهالك ال�سنوي للغ��از بالنم�سا، 
بح�سب بي��ان ال�رشكة. وحّذر الع��راق من ا�ستغالل 
ملحاول��ة  واإربي��ل،  بغ��داد  حكومت��ي  اخت��الف 
ال�سيط��رة عل��ى ال��رثوات النفطي��ة، مطالب��ا الدول 
النفط��ي، بح���رش  العامل��ة بال�س��وق  وال���رشكات 
التعامل مع حكوم��ة العراق فيما يتعلق بامللفات 

النفطية وعقود اال�ستثمار والت�سدير. 

    
 

يف قاع��ة قدمي��ة الإح��دى الدوائ��ر الر�سمي��ة يتكد���س جمموع��ة من 
املراجعني، جميعهم من االأعمار الكبرة، هجمت عليهم موجة احلر، 
بع�سه��م كان يردد، ه��ل نحن م�ساج��ني، هذه عقوب��ة جماعية لنا، 
مل��اذا ال توجد كهرب��اء حتى يف دوائر احلكوم��ة، يف البيت ال توجد 
كهرباء، يف الدائ��رة اأي�سا، الكل ي�سكو من قلة التيار الكهربائي، يف 
ظل موجة حر ال تريد اأن تنتهي، كل ظن النا�س اأن قلة الكهرباء تعود 
اىل ارتف��اع درجات احلرارة، ولكن لي�س ه��ذا ال�سبب الفعلي، هنالك 
اأ�سب��اب معروفة واأخرى جمهول��ة، حتى قيل اأن م�سكلة الكهرباء لغز 
ع�س��ّي على احلل، مديري��ات الكهرباء تلقي اللوم على املواطن، فهو 
ال يدف��ع قوائ��م الكهرب��اء، ويتجاوز عل��ى �سبكة التي��ار الكهربائي، 
وهن��اك اآالف العائالت والبيوت تتزود بالكهرباء بطريقة ع�سوائية، 
لي�س اخللل يف دوائر الكهرباء الر�سمية فقط، فاملواطن �رشيك اأ�سا�س 
فيم��ا يح��دث!. املواطن من جهت��ه يلقي اللوم على دوائ��ر الكهرباء، 
وكث��رون يتحدث��ون ب�سوت عال عن ه��در مليارات ال��دوالرات يف 
�سفق��ات وهمية واأخرى جللب ع��دد كهربائية رديئة، بع�سهم نادى 
باإلغ��اء وزارة الكهرب��اء ودوائره��ا، اآخ��رون قال��وا اإن احل��ل يكم��ن 
يف خ�سخ�س��ة قط��اع الكهرباء، بع���س التجارب اخلا�س��ة لرت�سيد 
الكهرباء مت تطبيقها يف بع�س مناطق الكرادة يف بغداد وُيقال اأنها 
جنحت يف تزوي��د املواطنني بكهرباء م�ستم��رة 24 �ساعة وم�ستقرة 
���رشط اأن يراع��ي املواط��ن ع��دم التبذي��ر بالطاقة، اآخ��رون يقولون 
اإن اخل�سخ�س��ة ح��ل للحكومة وطريق��ة لتهرب ال��وزارة املعنية من 
واجباته��ا جت��اه ال�سع��ب وخا�سة ذوي الدخ��ل املح��دود اأو الك�سبة 
والعاطل��ني، وال ي��زال النقا�س حمتدما ح��ول الطريقة التي ميكن اأن 

تقود العراقيني اىل حل مل�سكلة الكهرباء التي بقيت قائمة منذ 14 
�سن��ة وال ت��زال م�ستمرة، وامل�سكل��ة اأنها دخلت 

يف امل�سارب��ات التجاري��ة 
فيما بداأ 

بع�س ال���رشكات ترتب�س باملواطن لتنق�س علي��ه وتتحني الفر�سة 
لتحقي��ق م��ا تريد من مكا�س��ب واأرباح، كذلك لل�سيا�س��ة ح�ستها يف 

تكبر هذه امل�سكلة وجعلها مزمنة اأو قابلة للحل.
يف اإحدى امل�ست�سفيات يف ردهة الطوارئ التي كانت تكتظ باأج�ساد 
املر�س��ى، انطفاأت الكهرباء فج��اأة، ت�سغيل املولدة يحتاج اىل وقت، 
موج��ة احل��ر �سارخ��ة، اأنفا���س النا���س تلته��ب، بع�سهم خ��رج من 
القاع��ة مف�س��ال ال�سموم اأو الريح احلارة عل��ى حالة االختناق داخل 
قاع��ة الطوارئ، هذه ال�س��ورة مل ت�ستطع عدة حكوم��ات توالت على 
حك��م العراقيني اأن تق�سي عليها اأو جتد له��ا العالج ال�سايف الوايف، 
يق��ول اأح��د املر�سى احل��اج عبد االأمر، ه��ذه احلالة لي�س��ت جديدة، 
نح��ن نعاين منها يف بيوتن��ا، ولكن انقطاع الكهرب��اء يف م�ست�سفى 
حكوم��ي اأم��ر غري��ب، ي�سيف اأن��ه �سافر اىل اإي��ران �سه��را كامال، مل 
تنقط��ع الكهرباء حلظة واحدة، و�ساف��ر اىل دول اجلوار التي مييزها 
ا�ستق��رار الكهرب��اء، هنا يف الع��راق االأمر خمتلف، هن��اك من يتعمد 
تخري��ب هذا القطاع حتى تبقى اأرباحه م�ستمرة، اأما من اجلهة التي 
تق��ف وراء ذلك فال اأحد يعل��م، اجلميع يتحدث عن الف�ساد والقائمني 
به، وال اأحد يبادر بك�سفهم ومقا�ساتهم، او مبعاجلة هذا الو�سع كي 

ت�سبح لدينا كهرباء م�ستقرة.
يف و�س��ط احل��ي تتج��ول �سي��ارة الكهرب��اء ذات ال�سّل��م االآيل الكبر، 
توقف��ت عند اأح��د االأعم��دة حيث توجد حمول��ة كهربائي��ة معطوبة، 
�ساألن��ا العامل عن �سب��ب االأعطال املتكررة للمول��دات، فلم يتجاوب 
معنا عندما �سعر اأننا نعود اىل جهة اإعالمية، ثم قال ب�سكل �سخ�سي، 

النا���س ال تتعام��ل باإن�ساف مع الكهرب��اء، اجلميع 
يريد وال يعطي، والكل ال يعرتف 

ء  ب�س��ي

ا�سم��ه الرت�سي��د يف اال�سته��الك، كل بي��ت فيه اأكرث من ث��الث اأجهزة 
تربي��د )�سبل��ت(، في�سبح احلمل كبرا على املحول��ة، طبعا قلما جتد 
مواط��ن ملتزم باال�ستهالك ال�سحيح، وعندما يحدث عطل يف اإحدى 
املح��والت ال��كل يتذمر وي�سك��و من وح��دة ال�سيانة لك��ن مل ن�ساهد 
مواط��ن واح��د انتق��د نف�س��ه عل��ى االإ���رشاف يف الكهرب��اء، وعندما 
اأخربن��اه اأن ن��وع املح��والت امل�ستوَرد لي���س منا�سب��ا اأو اأنه �رشيع 
العط��ل، ق��ال حتى ل��و جلبنا مول��دات م��ن اأمريكا �س��وف ال تتحمل 
هذا اال�ستهالك غر املنّظ��م للطاقة، امل�سكلة يف الب�رش اأوال، وعندما 
�ساألن��اه عن الف�ساد، �سمت ومل يتكل��م معنا ثانية، ثم قال هذه اأمور 

لي�ست من اخت�سا�سي.
�ساحب مطعم ي�سع يف واجهة مطعمه ع�رشات امل�سابيح وي�ستهلك 
طاق��ة كبرة ج��دا، عندما �ساألناه ع��ن �سبب ه��ذا اال�ستهالك الكبر، 
ق��ال اإذا مل ا�ستخدم الكهرباء به��ذه الطريقة ال اأ�ستطيع اأك�سب دينارا 
واح��دا، وح��ني قلنا له ه��ل تبيع الطع��ام اأم الكهرباء، ق��ال الزبائن 
ياأت��ون على االإن��ارة لي��ال، وعلى التربي��د نهارا، وي�سي��ف �ساحب 
املطع��م ث��م اأننا ندفع اأج��ورا جتاري��ة، اأي اأن القائم��ة التي ندفعها 
تف��وق قوائم البيوت باأ�سعاف، فقلنا له امل�سكلة لي�س بدفع االأجور، 
واإمن��ا برت�سيد اال�ستهالك حت��ى ت�سل الكهرباء اىل اجلميع، فقال اإذا 

قللت من الكهرباء يتوقف رزقي!.
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ل�رشك��ة  املالي��ة  البيان��ات  ظه��رت 
 ،)HPAL(  فن��دق فل�سطني ال��دويل
املدرج��ة ببور�س��ة الع��راق، ارتفاع 
اأرباحه��ا يف الرب��ع الثالث من العام 
عل��ى   1132.6% بن�سب��ة  اجل��اري 
اأ�سا���س �سنوي. واأ�س��ارت ال�رشكة يف 
بي��ان للبور�س��ة، الي��وم االأح��د، اإىل 
اأن اأرباحه��ا بلغ��ت 609.28 مليون 
دوالر(،  األ��ف   510.29 دين��ار) 
مقاب��ل 49.43 مليون دينار)41.4 
األف دوالر(، اأرب��اح الربع الثالث من 

.2016

العراق  ع��رب  م�رشف  �رشكة  قالت 
بالبور�سة  امل��درج��ة   ،)BTRI(
و���س��ام  امل�����س��اه��م  اإن  ال��ع��راق��ي��ة، 
ح�سته  رفع  الربيعي،  حممد  عدنان 
اإىل    6.85% م��ن  امل�����رشف  يف 
واأ�سافت  راأ�سماله.  من   ،9.12%
اأن   ، للبور�سة،  بيان  يف  ال�رشكة 
�سهم،  مليارات   6 ا�سرتى  امل�ساهم 
ل��رتت��ف��ع ح�����س��ت��ه ب��امل�����رشف من 
 24.08 اإىل  �سهم  مليار   18.08
احلكمة  �رشكة  �سهم.وكانت  مليار 
للو�ساطة، اأ�سارت يف بيان للبور�سة 
بيع  اإىل  املا�سي،  االثنني  العراقية، 
 1.25 �ساكر  و�سام ح�سون  امل�ساهم 
مليار �سهم من ح�سته مب�رشف عرب 

العراق.   

ترقب  و�سط  املقبل  االأ�سبوع  يبداأ    
اقت�سادية  واأحداث  �سيا�سية  قرارات 
يف ع���دد م���ن ال�����دول االأوروب���ي���ة 
يف  ال�رشكات  وت�ستمر  واالآ�سيوية. 
الربع  ع��ن  اأعمالها  نتائج  اإع���الن 
الثالث من العام اجلاري، اإىل جانب 
يف  الت�سخم  بيانات  عن  االإف�ساح 
اجتماع  عن  ف�ساًل  ال��دول،  من  عدد 

احلزب احلاكم يف ال�سني.
الناجت  منو  بيانات  ال�سني  تك�سف 
االإج���م���ايل امل��ح��ل��ي ل��دي��ه��ا خ��الل 
يوم  اجلاري  العام  الثالث من  الربع 
اأن  توقعات  م��ع  املقبل،  اخلمي�س 

ُي�سجل منواً بنحو 6.8%.

الكهرباء.. لغز يشترك بصنعه المواطن والمسؤول وأصحاب المولدات الخاصة

الكويت: ال خالف مع بغداد على تسعير الغاز العراقي 
النفط: نعمل على جعل خور الزبير مرفئًا عالميًا

اأكد وزير النفط الكويتي 
ع�سام عبداملح�سن املرزوق، 

اأنه لي�س هناك خالف بني 
بغداد والكويت على م�ساألة 

ت�سعري الغاز العراقي، م�سريا 
اإىل اأن هناك مفاو�سات 

�ستنتهي قريبًا ملا فيه م�سلحة 
البلدين. ونقلت �سحيفة 

عن  "الراي" الكويتية 
املرزوق قوله، اإن " ا�سترياد 

الكويت الغاز العراقي فيه 
م�سلحة للطرفني، فاإذا 

كان الغاز م�سااًل ت�ستفيد 
حمطات الكهرباء، يف حني 

ت�ستفيد م�سانع الغاز اإذا كان 
طبيعيًا".

  بغداد- خاص  

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


