
ح��ذر خمت�شون يف جمال النف��ط واقت�شاديون م��ن تفاقم م�شكلة 
ه��در الغ��از امل�شاح��ب للحق��ول النفطي��ة يف الع��راق واأ�رضارها 

االقت�شادية وال�شحية.
التقارير الدورية التي ت�شدرها موؤ�ش�شات اقت�شادية غري حكومية 
ت�ش��ري اإىل اأن الع��راق يه��در اأك��ر من ع���رضة مالي��ن دوالر يوميا 
ب�شب��ب عدم ا�شتثمار الغ��از الطبيعي امل�شاحب للحق��ول النفطية، 
نتيج��ة ع��دم وجود خط��ط ا�شرتاتيجية من قبل احلكوم��ة العراقية 
ال�شتثم��اره، رغم اأن العراق م��ازال ي�شرتي غازه الطبيعي من دول 
جم��اورة. وميكن للغاز املحروق اأن يغط��ي احتياجات العراق من 
الطاق��ة، كم��ا اأن كمي��ة الغ��از الطبيعي امله��در امل�شاح��ب للنفط 
اخل��ام املنت��ج يف اآب��ار الب���رضة وحده��ا تق��در �شنوي��ا بنحو 12 
ملي��ار مرت مكعب يف العام، بح�شب ما ورد يف درا�شات ملوؤ�ش�شات 
نفطي��ة غري حكومي��ة. يقول اخلب��ري النفطي حم��زة اجلواهري، اإن 
ه��در الغاز موج��ود ومل يتوقف، فالعراق ينت��ج اليوم نحو 2000 
مقم��ق )ملي��ون قدم مكعب قيا�شي( يف اليوم، وه��و ي�شتثمر حاليا 
م��ن خالل عقد �رضك��ة )�شل ميت�شوبي�شي(، و�رضك��ة )غاز الب�رضة( 
نح��و 500 مقمق، واملفرو�ض اأن يتو�شع لي�شل اإىل 1000 مقمق، 
وحالي��ا لدينا كميات غاز م�شتغلة بالعراق الأغرا�ض توليد الطاقة 

الكهربائي��ة اأو اإنتاج االأ�شمدة، لكن حم��دودة، وح�شب علمي اأن 
اأك��ر م��ن ن�ش��ف الغ��از يت��م ا�شتغالله، فيم��ا يرتك 

الباقي ليحرق يف االأجواء.
واأرجع اجلواهري، �شبب الهدر 

اإىل غياب منظومة 

ا�شرتاتيجي��ة متكامل��ة ال�شتثم��ار الغاز، تقوم بجمع��ه من احلقول 
املنت�رضة عرب العراق من �شماله اإىل جنوبه.

اأم��ا ع��ن اأ�شباب ح��رق الغ��از يف االأج��واء، فق��ال اإن اإنت��اج الغاز 
يحتاج اإىل منظوم��ة ا�شرتاتيجية متكاملة جتمع الغاز من احلقول 
املنت���رضة عرب العراق من �شمال��ه اإىل جنوبه، لكن امل�شكلة اأن هذه 
االأنابي��ب غري موجودة، بل اأجزاء قليل��ة منها فقط، وال منلك حتى 
االآن درا�شة �شاملة لبنية حتتية يف كل العراق، يف حن اأننا نحتاج 
اإىل منظوم��ة غ��از متكامل��ة بتكلف��ة تبل��غ نحو 25 ملي��ار دوالر، 

والعراق ال ي�شتطيع توفري هذه االأموال يف الوقت احلايل.
اأم��ا املتحدث با�ش��م وزارة النقط العراقية عا�شم جه��اد، فاأكد اأن 
اأ�شب��اب التاأخري يف ا�شتثمار الغاز امل�شاحب للحقول النفطية هي 
الظروف ال�شعبة التي عا�شها البلد طيلة ال�شنوات الع�رضة املا�شية، 
والت��ي اأ�شهمت ب�شكل كبري يف تدمري بنيت��ه التحتية بالكامل، كما 
اأن ا�شتثم��ار الغ��از يحتاج اإىل تكنولوجيا حديث��ة واأموال �شخمة، 

ع��الوة عل��ى التحدي��ات االأمنية الت��ي حال��ت دون و�شول 
ال�رضكات اال�شتثمارية للعراق.

ولف��ت جه��اد اإىل اأن هن��اك كمي��ات 
كربى من الغاز يف باطن 

لكن  االأر���ض، 

الغ��از امل�شاحب هو االأك��ر بطبيعة احلال، والأجل ذلك مت االإعالن 
ع��ن جوالت الرتاخي���ض االأخرية لتطوير ثالثة حق��ول غازية، هي 
ع��كاز يف املنطق��ة الغربي��ة واملن�شوري��ة يف دي��اىل و�شيب��ا يف 

الب�رضة.
وزارة النف��ط العراقية، اأك��دت اأن الغاز الكلي للع��راق واحتياطاته 
ميث��ل 70 يف املائ��ة منها غ��از م�شاحب الإنت��اج النفط، و30 يف 
املائ��ة حقول غاز حر، اأما االإنتاج احل��ايل فيمثل 100 يف املائة 
م��ن غ��از م�شاح��ب، م��ع العل��م اأن االحتياط��ي املثبت م��ن الغاز 

الطبيع��ي للعراق يبلغ نح��و 127 تريليون قدم مكعب، 
اإ�شاف��ة اإىل 275 تريلي��ون ق��دم مكعب من 

االحتياط��ي املمك��ن واملحتم��ل 
ا�شتخراجه.
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0.91

0.73

3.65

الياباني��ة  االأ�ش��واق  اأداء  تراج��ع 
اأم���ض.  املبك��رة  التعام��الت  يف 
 0.91% نيك��ي  موؤ���رض  وانخف���ض 
اإىل 15819.46 نقط��ة مب��ا يع��ادل 
145.8 نقط��ة. وانخف���ض اآ�شي��ا داو 
بن�شب��ة %01 اإىل م�شت��وى 2677.9 
نقط��ة. وارتف��ع موؤ���رض هون��غ كون��غ 
 20510.2 م�شت��وى  عن��د   1.69%
نقطة، و�شعد موؤ���رض �شنغهاي بن�شبة 
 2888.8 م�شت��وى  عن��د   0.13%
نقطة. وارتفع موؤ�رض �شنغافورة بنحو 
2800.8 نقطة %1.4 عند م�شتوى 

اأغلق��ت موؤ���رضات االأ�شه��م االأمريكية 
عل��ى ارتفاع جماعي نهاية تعامالت 
الي��وم االثنن، بالت��وازي مع انح�شار 
املخ��اوف حي��ال خ��روج بريطاني��ا 
م��ن االحت��اد االأوروب��ي يف ا�شتفت��اء 
اخلمي���ض املقب��ل. و�شج��ل موؤ�رض داو 
بن�شب��ة  ارتفاع��ًا  ال�شناع��ي  جون��ز 
%0.73، اأو ما يعادل 129.7 نقطة 
17804.9نقط��ة. ال���  م�شت��وى  اإىل 
وارتف��ع موؤ���رض �شتان��درد اأن��د ب��ورز 
م�شت��وى  اإىل   0.58% بن�شب��ة   500
ال� 2083 نقطة مبا يعادل 12 نقطة.
وزاد موؤ���رض نا�ش��داك املجم��ع ال��ذي 
تغلب عليه اأ�شه��م التكنولوجيا بن�شبة 
 36.9 %0.77 بعدم��ا ك�ش��ب نح��و 
نقطة بو�شول��ه مل�شتوى ال� 4837.2 
نقطة.ويف اأ�ش��واق النفط ارتفع اخلام 
االأمريكي ناميك�ض بن�شبة %2.5 اإىل 

م�شتوى ال� 49.2 للربميل.

اأنه��ت موؤ���رضات االأ�شه��م االأوروبي��ة 
تعامالت اأم�ض عل��ى ارتفاع جماعي، 
يف اأك��رب �شع��ود لبع���ض املوؤ���رضات 
انح�ش��ار  و�ش��ط  اأ�شه��ر،   10 خ��الل 
املخ��اوف حي��ال خ��روج بريطاني��ا 
م��ن االحت��اد االأوروب��ي. وزاد موؤ�رض 
�شتوك�ض 600 بنحو %3.65 تعادل 
 337.7 11.9 نقطة، اإىل م�شتوى ال� 
نقط��ة. وارتف��ع موؤ���رض ي��ورو فر�شت 
بن�شب��ة %3.7 تع��ادل 46.9 نقط��ة، 
يف  نقط��ة،   1327.02 م�شت��وى  اإىل 

اأعلى ارتفاع منذ اأغ�شط�ض املا�شي

خبراء: عشرة ماليين دوالر تهدر يوميا في العراق لعدم استثمار الغاز الطبيعي 

)الجورنال(: القطاع المصرفي العراقي مهيأ لالنطالق في العملية التنموية مختصون لـ
 

�ش��دد اخلب��ري امل���رضيف موف��ق ح�ش��ن حمم��ود 
جانب��ي  يف  امل�رضفي��ة  ق��درات  تعزي��ز  عل��ى 
حتليل ميزاني��ات امل�ش��ارف وفحو�شات اجلهد 
stress test وااللتزام ب�شوابط بازل من جهة 
واإح��كام الرقابة على تقي��د امل�شارف باالأنظمة 

والتعليمات امل�رضفية من جهة ثانية.
بالتدري��ب  اال  يتحق��ق  ال  ه��ذا  ان  اىل  وا�ش��ار 
املتوا�شل للعاملن يف الرقابة امل�رضفية ولعل 
اف�ش��ل و�شيل��ة ه��ي التعاقد مع جه��ة حما�شبية 
ر�شينة عراقي��ة او اجنبية ت�شارك موظفي البنك 
املركزي يف جمال حتليل امليزانيات ويف جمال 
الرقابة امل�رضفي��ة بجانبيها املكتبي وامليداين 
توؤم��ن ملوظف��ي البن��ك املرك��زي تدريب��ا عمليا 
ونظري��ا. وتاب��ع قائ��ال: ملعاجلة �شاآل��ة روؤو�ض 
اموال امل�ش��ارف حث على الدخ��ول مب�شاركات 
مالي��ة فيما بينه��ا Syndications   لتمويل 
امل�رضوع��ات ال�شغرية واملتو�شط��ة الفتا اىل انه 
كان ق��د دعا امل�ش��ارف مرارا وتك��رارا اىل هذه 
امل�ش��اركات، مبين��ا ان��ه عر���ض مزاي��ا ا�شل��وب 
امل�ش��اركات ملعاجلة ق�شيتن رئي�شتن اوالهما 
�شاآل��ة روؤو���ض ام��وال امل�ش��ارف وم��ا لديه��ا 
من ودائ��ع كما بين��ت �شابق��ا وثانيتهما توزيع 
املخاط��ر وهو مب��داأ م�رضيف غاي��ة يف االهمية 

ولكن دعواتي ذهبت ادراج الرياح.
امل�ش��ارف  لرابط��ة  التنفي��ذي  املدي��ر  ب��دوره 
اخلا�ش��ة العراقية علي طارق قال: ان العراق بلد 
غن��ي بجميع املعاي��ري االقت�شادية ويحتاج اىل 
ادارة قطاعاته بحرفية عالية، كما يتم يف بلدان 
العامل املتقدم وهذا االمر يحتاج اىل بناء قدرات 
التكنولوجي��ا  الب�رضي��ة ومتكنه��م م��ن  امل��وارد 
املتط��ورة، ال�شيم��ا يف القطاع امل���رضيف الذي 
يع��د حمور االنطالق الأية عملي��ة تنموية بجميع 

القطاعات االقت�شادية االنتاجية واخلدمية.
وا�ش��اف ان رابطة امل�شارف تبنت خطوة اعداد 
مدربن حملي��ن ملختلف العملي��ات امل�رضفية 
املهم��ة، الفت��ا اىل ان هذا التوجه يت��م باإ�رضاف 
موؤ�ش�شات دولية متخ�ش�شة ومعتمدة يف تدريب 
الكف��اءات امل�رضفية على م�شت��وى العامل، حيث 
يخ�ش��ع املدرب��ون اىل متابعة واختب��ارات على 

درجة عالية من الدقة تنفذ الأول مرة يف العراق.
ط��ارق ا�ش��ار اىل ان اال�شابي��ع املا�شي��ة �شهدت 
تخ��رج ع��دد م��ن املخت�ش��ن بغ�شي��ل االم��وال 
وبا���رضاف دويل فري��د م��ن نوع��ه، حي��ث متكن 
امل�شارك��ون من اكت�شاب خ��ربات وفنون جديدة 
يف التعامالت امل�رضفي��ة متكنهم من ت�شخي�ض 
حاالت غ�شي��ل االموال بدقة عالي��ة، وهذا �شمن 
منه��اج لتطوي��ر امل��وارد الب�رضي��ة العامل��ة يف 

القطاع امل�رضيف.
ولف��ت اىل ان الرابطة لديها خطة العداد مدربن 
بخ��ربات عاملي��ة به��دف تن�شئة جي��ل جديد من 
املدربن املحلين يغني عن اال�شتعانة مبدربن 
العملي��ات  لتنفي��ذ  مه��م  التعاق��د  يت��م  اجان��ب 
التدريبي��ة وم��ا يرافق ه��ذه العملية م��ن نفقات 

كبرية.
الكف��اءات الب�رضي��ة وب��ن ط��ارق ان منهاجن��ا 
االع��دادي بداأ وهناك م�شاركون يتلقون التدريب 
ال��الزم الأعداده��م والو�ش��ول به��م اىل العاملية 
يف اكت�ش��اب املعلوم��ة واي�شاله��ا اىل الكفاءات 

الب�رضية العامل��ة يف القطاع امل�رضيف اخلا�ض، 
م�ش��ددا عل��ى اهمي��ة ان يقدم اجله��از امل�رضيف 
ويناف���ض  البنكي��ة  املنتج��ات  اف�ش��ل  املحل��ي 
امل�ش��ارف االقليمية والدولية، ال�شيما ان فروعا 
له��ا متواجدة يف العراق االم��ر الذي يحتم علينا 

بناء قطاع م�رضيف متطور.
اأرق��ام كب��رية واكد ان بناء قاع��دة من املدربن 
االكفاء يحقق تاث��ريا ايجابيا يبداأ ت�شخي�شه يف 
امل�شتقب��ل القري��ب حيث يج��د امل�شتفي��د ا�شلوبًا 
متط��وراً يف التعام��ل وتقدمي اخلدم��ة ف�شال عن 
متابع��ة امت��ام التعام��الت مع االرق��ام الكبرية 
بثقة وامان، حيث احلاجة اىل خدمات م�رضفية 
تتعام��ل م��ع االرق��ام الكب��رية الت��ي ي�شهده��ا 
ان  ط��ارق  م�شتقبال.وب��ن  الوطن��ي  االقت�ش��اد 
القط��اع امل���رضيف اخلا���ض يتفاع��ل م��ع خطة 
الرابط��ة التدريبية الهادف��ة اىل تطوير كفاءاتهم 

يف جميع الن�شاطات البنكية.
بدوره ك��رمي العم��اري خبري يف جم��ال التنمية 
اك��د ل�( جلورنال ): اإن مو�ش��وع التدريب امر يف 

غاي��ة االهمي��ة اذا م��ا تطلعن��ا لقط��اع م�رضيف 
عل��ى درج��ة عالية م��ن التطور ق��ادر ان يناف�ض 
امل�شارف االقليمي��ة والدولية بتقدمي اخلدمات، 
الفت��ا اىل ان اع��داد املدرب��ن املحلي��ن امر يف 
غاي��ة االهمية ويحقق ج��دوى اقت�شادية كبرية 
للعراق، حيث نعتمد االن على مدربن من خارج 

البلد وهذا االمر يحتاج اىل مبالغ مالية كبرية.
وا�ش��ار العماري اىل ان الرابط��ة كانت قد عقدت 
اتفاقا م��ع املعهد امل�رضيف امل�رضي التابع اىل 
البنك املرك��زي امل�رضي والذي اأ�شهم يف تاأهيل 
ع��دد كب��ري م��ن املخت�ش��ن بال�ش��اأن امل�رضيف 
م�ش��ريا اىل ان هدف االتف��اق كان اعداد مدربن 
تلق��ى  امل�رضفي��ة، حي��ث  الفن��ون  يف خمتل��ف 
املتدرب حما���رضات نظرية عن امل��ادة العلمية 
الت��ي يخت���ض به��ا ث��م بعد ذل��ك اع��داده ليكون 
مدرب��ا حملي��ا وت�شب��ق هاتن املرحلت��ن دورة 
ق�ش��رية داخ��ل الرابطة حمورها تزوي��د املر�شح 
مبعلوم��ات اولي��ة ع��ن واق��ع التدري��ب وكي��ف 

يتعامل مع موظفي امل�شارف

ميثل تطوير املوارد 
الب�شرية وبناء القدرات 

ومتكنهم يف قطاع 
ادارة املال حمورا مهما 

يتزامن مع عملية التنمية 
االقت�شادية التي باأم�س 

احلاجة اىل كفاءات 
قادرة على التمكن من 

التكنولوجيا امل�شرفية 
املتطورة واملعتمد يف 

بلدان العامل املتقدم التي 
ميكنها التعامل مع االرقام 

الكبرية، حيث احلاجة 
بدت ملحة الن ي�شبح 

لدينا قطاع م�شريف 
يناف�س امل�شارف االقليمية 

والدولية.

يغداد ــ خاص

خاص

بغداد ــ متابعة

المــواد

المــواد

الغذائية

االنشائية

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

1000
1350
1100
3000
2000
1500
2500
3000
2500
2350
4500

470000

450000

440000

470000

510000

250000

500000

500000

157000

160000

170000

70000

150000

25000

210000

250000

50000

15000

11500

20000

4300

حركة 
الطائرات

FZ211 IA474IRN 3429IA23 MHK130 IA474ABY368IA164 IRA3415 ME322FZ215QR445 IA237 IA904IA443PGT870
دبي نيودلهي لندن - مالمو قوانغشتو   عماندبيمشهد طهران دوحةزاهدان بيروت اربيل عمانصبيحةالشارقة بصرة 

الرحلة 

المدينة

10:40 10:0017:30 16:00 10:3010:5015:00 14:40 15:5020:0011:00 14:30 16:4512:1017:0009:00 وقت المغادرة

11:10 08:1509:5019:00 12:00 09:0013:5019:00 10:30 14:5011:3015:20 18:10 09:4010:0019:00 وقت القدوم


