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االثنين

اقتصاديات العراق بعد وصول أول شحنة منه لألسواق العالمية

مع بدء تصدير الغاز المسال .. تفاؤل عراقي بتعظيم 
االيرادات واالسهام في توفير مزيد من الطاقة الكهربائية 

النفط،   ي�صود تفاوؤل اقت�صادي عراقي مع اعالن وزارة 
اأم�س عن ت�صدير اأول �صحنة من الغاز امل�صال عرب مرفاأ 
امر  الب�رصة، وهو  الغاز يف حمافظة  خم�ص�س لت�صدير 
وامل�صاهمة  العراقية  االي��رادات  تعظيم  على  �صينعك�س 
3 ماليني  ل�  الكهرباء تكفي  4،5 جيجاوات من  بتوليد 

منزل ح�صب حمللني يف جمال االقت�صاد.
يقول اخلبري العراقي الدكتور حممد علي زيني اإن العراق، 
وهذا موؤكد، �صوف لن يبقي على ما مت اكت�صافه حلد االآن 
من حقول نفطية وغازية، واإمنا �صت�صاف لها اكت�صافات 
غزيرة اأخرى.  وللتدليل على ذلك نذكر ما متكنت �رصكة 
ال�صبعينيات من  اكت�صافه خالل عقد  الوطنية من  النفط 
ع�رصة  من  اأكرث  تكت�صف  اأن  متكنت  اإذ  املا�صي،  القرن 
القرنة  وغرب  كمجنون  عمالقة  حقول  ب�صمنها  حقول 
و�رصقي بغداد وحلفاية، وبذلك اأ�صافت ال�رصكة نحو 45 
النفط  من  الثابتة  العراق  احتياطيات  اإىل  برميل  مليار 

خالل ع�رص �صنوات فقط.
تقديراتنا  اإن  اأم�س  )اجلورنال(  ورد  بت�رصيح  وا�صاف 
 000،3 بحدود  �صتكون  الغاز  من  العراق  الحتياجات 
مقمق يف �صنة 2015م كما ذكرنا اآنفًا. واإذا كان الطلب 
%5 �صنويًا فاإن هذا  الغاز �صيزداد مبقدار  املحلي علي 
�صنة  بحلول  يوميًا  مقمق   000،6 �صيتجاوز  الطلب 
يوميًا  برميل  10 ماليني  اإنتاج  يتطلب  2030م، وهذا 
من النفط، بافرتا�س اأن كل الطلب املحلي �صي�صد من قبل 
ال�صعود  �صيقرر  العراق  اأن  نعتقد  وال  امل�صاحب،  الغاز 
على  قادر  اأنه  رغم  امل�صتوي  ذلك  اىل  النفطي  باإنتاجه 
ذلك. على اأننا نعتقد باأن �رصكة النفط الوطنية، ونتيجة 
حلملة ا�صتك�صافات مكثفة، �صتكت�صف احتياطيات 
غزيرة من الغاز احلر تكفي 
ل��ي�����س 

فقط مل�صاندة الغاز امل�صاحب ل�صد الطلب املحلي واإمنا 
للتو�صع يف الت�صدير اأي�صًا.

عن  الفائ�س  الغاز  ت�صدير  للعراق  ميكن  انه  اىل  وا�صار 
ليت�صل  �صوريا  نحو  غربًا  االأنابيب  بوا�صطة  حاجته 
الغاز امل�رصي  الذي يحمل  العربي  الغاز  هناك باأنبوب 
اىل االأردن ثم �صمااًل اإىل �صوريا وتركيا مع فرع منه اإىل 
االأنبوب  هذا  يحمله  الذي  الغاز  ت�صدير  وميكن  لبنان. 
باالت�صال  اأو  م�صتقلة  ب�صفة  �صواء  اأوربا  اإىل  تركيا  من 
اأنابيب تنقل الغاز امل�صدر الأوروبا من منطقة بحر  مع 
قزوين اأو حتى من اإيران اإذا متكنت االأخرية من ت�صدير 

غازها الأوروبا.
كما ميكن للعراق ت�صدير الغاز الطبيعي اإىل دول اخلليج 
العربي، وخ�صو�صًا الكويت واالإمارات العربية املتحدة. 
العراق  بني  اأنبوب  حاليًا  يوجد  بالكويت،  يتعلق  ففيما 
والكويت بطول 165 كم وقطر 40 �صم ميكنه نقل 400 
مقمق يوميًا، وهو يربط بني حقل الرميلة وحمطة �صخ 
يف �صمال الكويت. ولقد توقفت جتهيزات الغاز العراقي 
اإيل الكويت بعد الغزو يف اأيلول 1990م، غري اأنه ميكن 
الغاز  ت�صدير  ا�صتئناف  ثم  االأنبوب  هذا  تاأهيل  اإع��ادة 
الكويت  اإن  الفائ�س.  الكويت عندما يتوفر   اإيل  العراقي 
لتوليد  وخ�صو�صًا  الطبيعي،  الغاز  اإيل  ما�صة  بحاجة 
الطاقة الكهربائية، واأرادت ا�صترياد ما حتتاجه من الغاز 
من قطر، غري اأن اململكة العربية ال�صعودية مل جتز مرور 
الكويت  وتتفاو�س  مياهها،  بجزء من  البحري  االأنبوب 

االآن مع اإيران ل�صد حاجتها من الغاز.
لكن، على عك�س البلدان املجاورة مثل اإيران وقطر، فاإّن 
العراق،  يف  الطبيعي  الغاز  م��وارد  اأرب��اع  ثالثة  حوايل 
اأي  امل�صاحب،  النوع  من  هي  الوكالة،  تقديرات  ح�صب 

اأّنها تتواجد يف باطن االأر�س خمتلطة مع النفط.
وت�صع هذه اخلا�صّية قيوداً على عملّية اإنتاج الغاز، اأّواًل 
الأّن زيادة االإنتاج منه ترتبط بزيادة االإنتاج من النفط، 
االأ�صود  اخلام  عن  ف�صله  عملّية  الأّن  وثانيًا 
ال�صتخدامه  ومعاجلته 

كغاز للطهي اأو كموّلد للكهرباء تتطّلب تقنّيات ومرافق 
ة. خا�صّ

التحتّية  والبنى  امل��راف��ق  ه��ذه  اإىل  االفتقار  وب�صبب 
عن  الناجم  الطاقة  قطاع  يف  اال�صتثمارات  وانخفا�س 
الظروف ال�صيا�صّية ال�صعبة، مثل العقوبات التي فر�صت 
عام  بداأت  التي  واحلرب  �صدام  حكم  اأثناء  اأمريكا  من 
2003 وغياب �صيا�صة طاقة فّعالة ب�صبب حالة الفو�صى 
ال�صيا�صّية والف�صاد، جلاأ العراق تاريخّيًا اإىل اإحراق الغاز 
وكالة  ق��ّدرت  وكما  النفط.  اإنتاج  لعملّية  امل�صاحب 
امل��وارد  قطاع  عن  مو�ّصع  تقرير  يف  العاملّية  الطاقة 
الطبيعّية يف العراق، فقد اأحرق 12 بليون مرت مكّعب من 
اإجمايل اإنتاج الغاز البالغ 20 بليون مرت مكّعب يف عام 
العراق  احتّل  فقد  الدويّل،  البنك  الأرقام  وطبقًا   .2011

املرتبة الرابعة يف قائمة اأكرث بلدان العامل حرقًا للغاز.
اإ�صافة اإىل اخل�صارة املالّية التي يتكّبدها العراق ب�صبب 
يومّيًا،  دوالر  ماليني   5 ب�  تقّدر  والتي  الغاز  ح��رق 
هذه  فاإّن  العملّية،  هذه  عن  املرتّتبة  البيئّية  واالأ���رصار 
ال�صيا�صة ت�صع عقبات يف طريق ا�صتغالل الغاز الأغرا�س 
وهو  اإمداداته،  يف  نق�صًا  يعي�س  بلد  يف  الكهرباء  توليد 
االجتماعّية  التوّترات  تعميق  اإىل  النهاية  يف  يوؤّدي  ما 
هذه  لتاأمني  اخلارج  على  االعتماد  وزيادة  وال�صيا�صّية 

االإمدادات.
وقدرت �رصكة "�صل" الهولندّية التي ت�صتثمر يف م�صاريع 
اأّن حتويل   ،2013 العراق عام  النفط والغاز يف جنوب 
�صي�صاعد  كهرباء،  اإىل  الغاز  من  امل��ه��دورة  الكمّيات 
التي  الكهربائّية  الطاقة  من  جيجاواط   4.5 توليد  يف 

�صتكفي لتغطية حاجات 3 ماليني منزل تقريبًا.
ال�صيا�صّية  بنتائجه  الغاز  لقطاع  املاأ�صاوّي  الواقع  هذا 
واالقت�صادّية التي تهّدد ا�صتقرار البالد، و�صع املزيد من 
لتغيري  العراقّية  احلكومة  يف  امل�صوؤولني  على  ال�صغوط 

مقاربتهم يف �صاأن ا�صتغالل املوارد الطبيعّية لبلدهم.
عبد  ع��ادل  ال�صّيد  العراقّي  النفط  وزي��ر  يعرتف  وكما 
يف  النفط  وزارة  موقع  ن�رصه  حديث  مقال  يف  املهدي 
جولة  يف  تلزم  مل  "ال�رصكات  فاإّن   ،15/03/2016
الغاز  با�صتخال�س  االأوىل  الرتاخي�س 
لكن  امل�������ص���اح���ب، 

تلزم  مواّد  اأدرجت  الثانية  الرتاخي�س  جوالت  من  بدءاً 
املتعاقدين با�صتخال�س الغاز".

اأّن "ن�صبة ا�صتثمار الغاز الطبيعّي  وي�صيف عبد املهدي 
من   50% اإىل   2015 ع��ام  يف  و�صلت  امل�صاحب 
مكّعب  قدم  مليون   3000 البالغة  املنتجة  الكمّيات 
يومّيًا"، م�صّدداً على اأّن "اإنتاج الغاز احلّر ارتفع من 600 
مليار قدم مكّعب يومّيًا يف عامي 2013 و2014 كحّد 
اأعلى، اإىل 1100 مليار قدم مكّعب يومّيًا كحّد اأعلى يف 
للفرتة  ال�صائل  الغاز  اإنتاج  ارتفع  كما  االأخرية،  االأ�صهر 
 5000 اأعلى اإىل  4300 طّن يف اليوم كحّد  نف�صها من 

طّن يف اليوم يف االأ�صهر االأخرية".
ويعّد م�رصوع غاز الب�رصة الذي اأطلقته احلكومة العراقّية 
بال�رصاكة مع "�صل" الهولندّية و"ميت�صوبي�صي" اليابانّية 
عام  يف  الفعلّية  اأعماله  ب��داأ  وال��ذي   ،2011 ع��ام  يف 
امل�صاحب  الغاز  ا�صتخال�س  م�رصوعات  اأكرب   ،2013
ومعاجلته حول العامل، وميّثل ركيزة اأ�صا�صّية يف جهود 

العراق ال�صتغالل موارد الغاز يف �صكل اأكرث كفاءة.
وكان وكيل وزارة النفط ل�صوؤون الغاز حامد الزوبعي قد 
"العراق  اأم ق�رص  الغاز يف ناحية  اأكد من مرفاأ ت�صدير 
الغاز  من  طن   2000 ت�صدير  من  االأوىل  للمرة  متكن 

امل�صال امل�صغوط الفائ�س عن احلاجة املحلية".
اأخرى يف  "ال�صحنة �صوف تعقبها �صحنات  اأن  واأ�صاف، 
االكتفاء  العراق تخطى مرحلة  اأن  اإذ  القريب،  امل�صتقبل 
الذاتي من الغاز الذي ي�صتخدم يف الطبخ، واأ�صبح لديه 
نحو  اجته  ولذلك  امل��ادة،  هذه  من  ا�صرتاتيجي  خزين 
اأن  بعد  امل�صال  للغاز  امل�صدرة  ال��دول  اىل  االن�صمام 
كان اأحد الدول امل�صتوردة". وتابع الزوبعي، اأن "العراق 
للغاز  امل�صدرة  ال��دول  اأه��م  اأح��د  يكون  اأن  اىل  يطمح 

امل�صال على م�صتوى املنطقة".
باجتاه  ال��وزارة  دفعت  امل�صال  الغاز  "وفرة  اأن  وبني، 
النوع  ه��ذا  ا�صتخدام  بت�صجيع  يق�صي  م�رصوع  تنفيذ 
تاأثريات  له  م�رصوع  وهو  لل�صيارات،  كوقود  الغاز  من 
اقت�صادية  اأهمية  يكت�صب  كما  البيئة،  على  ايجابية 
مباليني  البنزين  ا�صترياد  اىل  ي�صطر  العراق  الأن  كبرية 

الدوالرات".
واأ�صار اىل اأن "ال�صحنة االأوىل من الغاز امل�صال مت ترتيب 
)�صومو(، ومت حتديد  بوا�صطة �رصكة  اجراءات ت�صديرها 
�صعر ال�صحنة مبوجب االأ�صعار العاملية 

للغاز".
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صادرات النفط العراقية ترتفع في يونيو 
ألكثر من95 مليون برميل

مطالبات لإلسراع بفتح معبر طريبيل 
الحدودي النعاش اقتصاد االنبار

شلل مالي يضرب القطاع الزراعي في 
محافظة بابل

 اأعلن��ت وزارة النف��ط العراقية اأم�س اأن ال�ص��ادرات النفطية ل�صهر يونيو بلغت 
اأك��رث م��ن 95 مليون برميل، م�صرية اىل ان االإي��رادات املالية �صهدت ارتفاعا 

مقارنة مع �صهر مايو املا�صي.
ف��ان جمم��وع الكمي��ات امل�ص��درة م��ن النفط اخل��ام ل�صه��ر يوني��و املا�صي 
واملنتج��ة م��ن احلق��ول الو�صطى واجلنوبي��ة بلغت 95.260 ملي��ون برميل، 
م�ص��ريا اىل ان الكمي��ات امل�ص��درة مت حتميله��ا من قبل ���رصكات عاملية من 
خمتل��ف اجلن�صيات م��ن موانئ الب�رصة وخ��ور العمية والعوام��ات االحادية 

على اخلليج العربي.
واأ�صاف��ت الوزارة ان االيرادات املالية املتحققة �صه��دت ارتفاعا طفيفا لهذا 
ال�صه��ر مقارن��ة مع �صه��ر مايو املا�صي حي��ث بلغت هذه االي��رادات 3.845 

مليار دوالر مبعدل �صعر الربميل الذي بلغ 40،367 دوالر.

 اأعلن املكتب االإعالمي لرئي�س جمل�س النواب �صليم اجلبوري يوم االحد 
ع��ن ان االأخ��ري طال��ب وزارة الداخلية باالإ�رصاع يف فت��ح منفذ طريبيل 
احل��دودي الإنعا�س اقت�صاد حمافظة االنبار بع��د حترير اغلب مناطقها 
م��ن �صيط��رة تنظيم داع���س االإرهابي. وق��ال املكتب االعالم��ي لرئي�س 
جمل���س الن��واب ان االجتم��اع االخ��ري ال��ذي عق��ده اجلبوري م��ع وزير 
الداخلي��ة والقيادات العليا يف الوزارة تن��اول اهمية امل�صي با�صتكمال 

التح�صريات الالزمة للمبا�رصة بفتح معرب طريبيل احلدودي.
ونق��ل البي��ان ع��ن مدي��ر املكت��ب االعالم��ي لرئي���س الربمل��ان خال��د 
النا���رص قول��ه ان اجلبوري اأكد عل��ى اهمية انطالق العم��ل بهذا املعرب 

اال�صرتاتيجي.
وا�ص��اف النا�رص نقاًل عن رئي�س الربمل��ان هذا “من �صاأنه ان ي�صهم يف 
اإنعا���س احلرك��ة االقت�صادية للعراق وحمافظة االنب��ار باالأخ�س، التي 
بات��ت بحاج��ة ما�صة لدع��م اقت�ص��ادي ي�صاهم يف دفع حرك��ة االعمار 

واإنعا�س احلياة االقت�صادية ل�صكان املحافظة”.

 اأعترب مدير زراعة بابل عالء كبة، االحد اأن املديرية باتت “�صبه م�صلولة”، 
يف تنفي��ذ براجمها االعتيادية، عازي��ا ال�صبب اىل �صائقة مالية، فيما لفت 
اىل اأن املديري��ة بحاج��ة ل� 30 مليون �صهريا لكي تط��ور واقع الزراعة يف 
املحافظ��ة. وقال كبة” اإن املديرية باتت �صب��ه م�صلولة يف تنفيذ براجمها 
االعتيادي��ة ب�صب��ب ال�صائق��ة املالي��ة التي متر به��ا املديري��ة”، مبينا اأن 
“بع���س الربامج الزراعية التي اأ�رصف��ت املديرية على تطويرها تراجعت، 
بينه��ا تطوير حما�صي��ل البطاط�س والطماطم”. واأ�ص��اف كبة، اأن “املبلغ 
املخ�ص���س من ال��وزارة ال يكف��ي ل�صد كلفة وق��ود مول��د املديرية وبع�س 
التنق��الت الالزم��ة لالإ���رصاف ور�س املبي��دات”، مبين��ا اأن “برامج تطوير 
املحا�صي��ل الزراعي��ة وا�صت�صالح اأرا�ص��ي زراعية جدي��دة بحاجة لتوفري 
ثالث��ني ملي��ون دين��ار �صهريا ل�ص��د كلفته��ا”. واأو�ص��ح كب��ة، اأن “جمل�س 
حمافظة بابل قرر �رصف مبلغ خم�صة ماليني للمديرية الإعانتها يف تنفيذ 

طلعات ق�صم البحوث الزراعية لكنها ال تكفي”

 �صباق من نوع اخر م�صماره اال�صواق ورواده التجار 
الذين ينتظرون فر�صة الرواج التي يجلبها اقرتاب عيد 

الفطر املبارك على اأحر من اجلمر.
املبارك  الفطر  عيد  اق��رتاب  ومع  بابل  و�صط  ا�صواق 
تعرف انتعا�صا غري م�صبوق فحركة الباعة وامل�صرتين 
اال���ص��واق باملئات  وامل���رتددون على  االرج���اء  مت��الأ 
و�صلع  منا�صب  و�صعر  اف�صل  لعر�س  بفر�صة  للظفر 
اجود ، ن�صاط ورواج يبداأ يف الت�صاعد ليبلغ اوجه ليلة 

املالب�س  ا�صواق  يف  املوا�صم  اف�صل  عن  وليعلن  العيد 
املحالت  وا�صحاب  الباعة  يواكبه  الذي  املو�صم  ذلك 

باإغراق متاجرهم وحمالتهم.
يف بع�س ا�صواق حمافظة بابل متاجر وحمالت ك�صتها 
بهجة ا�صتقبال العيد حتى قبل حلوله فقام ا�صحابها 
جلذب  الكا�صفة  واالن��وار  والزينة  البالونات  بتعليق 
الزاهية  باملالب�س  رفوفها  امتالأت  فيما  املت�صوقني 

للكبار وال�صغار ، من خمتلف االلوان واملاركات.
املحالت  ا�صحاب  من  بعدد  التقينا  جتوالنا  خالل 
ومنهم ” علي احمد ” حتدث لنا قائال: ا�صواق املالب�س 

يف بابل ت�صهد منذ اأكرث من ا�صبوع حركة ن�صطة لقدوم 
االيام  هذه  خالل  من  التجار  ان  وتابع  الفطر  عيد 
يريدون تعوي�س اخل�صائر التي حلقت بهم خالل الفرتة 
املا�صية امالآ ان ت�صتمر هذه احلركة الن�صطة يف االيام 
علي   ” ويدعى  املتب�صعني  احد  حتدث  كما  القادمة. 
االرتفاعات  من  ” اتفاجئ  عراق   NEN ” ل�  كاظم 
عام  كل  ترتفع  فهي  املالب�س  ا�صعار  يف  املتوالية 
مبعدالت تفوق ما �صبقه من وذلك دون مربر ، وانتهاز 
املواطنني  ا�صتغالل  من  يزيد  العيد  لفر�صة  التجار 
وا�صتيائهم الكبري من هذا الغالء لذلك يجب على وزارة 

التجارة بالبحث وراء ارتفاع اال�صعار واتخاذ التدابري 
الالزمة �صد ج�صع التجار حتى يتمكن اي مواطن من 
ايام عيد  الب�صة وخا�صة خالل  �رصاء ما يحتاجه من 

الفطر ال�صعيد.
واقرتاب  االخري  اال�صبوع  الكرمي  ال�صهر  دخول  ومع 
العيد يتوا�صل ارتفاع اال�صعار وتزداد حجم املعاناة 
تعمل  رقابة  وال  االرتفاعات  هذه  ي�صبط  قانون  فال 
على احلد منها ليجد املواطن نف�صه وحيدا يف مواجهة 
على  مثيل  لها  ي�صبق  مل  وارتفاعات  التجار  تغول 

اال�صعار.

أقبال كبير من البابليين 
على األسواق قبل عيد الفطر المبارك

بغداد ــ متابعة   

تراجع حجم التبادل التجاري مع تركيا 
ومحاوالت إلنعاش الصادرات العراقية اليها 

 اعلن��ت اللجن��ة املالي��ة الربملانية، اأم���س االحد ان حجم التب��ادل التجاري 
م��ع تركي��ا انخف���س، م�صرية اىل ان��ه �صيتم الرتكي��ز على ال�ص��ادرات اليها، 
فيم��ا بين��ت ان ال�صنوات املا�صية �صهدت دخول ���رصكات غري ر�صينة نفذت 

م�صاريع بجودات متدنية.
وقال��ت ع�صو اللجن��ة ماجدة التميمي عل��ى هام�س تاأ�صي���س غرفة التجارة 
وال�صناع��ة العراقية الرتكية ان "حجم التبادل التجاري بني العراق وتركيا 
انخف���س خالل ال�صنوات االخرية"، مبينة ان "حج��م التبادل التجاري لعام 
2013 بل��غ 16 ملي��ار دوالر لينخف���س ع��ام 2014 اىل 10.66 ملي��ار 
دوالر". واأ�صاف��ت التميمي ان "العراق يج��ب ان يركز على �صادرات العراق 
لرتكي��ا من خالل تعريف الع��راق باملنتجات العراقية والذي �صينعك�س على 
تطوير ال�صناعة، ا�صافة اىل ت�صجيع تبادل اخلربات مع ال�رصكات الرتكية".
وتابع��ت التميمي ان "غرفة التجارة وال�صناع��ة العراقية الرتكية امل�صرتكة 
الت��ي مت تاأ�صي�صه��ا حالي��ا م��ن �صانه��ا تن�صيق العم��ل بني البلدي��ن ملعرفة 
ال���رصكات الر�صين��ة وح��ل امل�ص��اكل العالق��ة ب��ني الطرف��ني مب��ا يتعل��ق 
باال�صتثم��ار واال�صت��رياد والت�صدير"، مبينة ان "ال�صن��وات املا�صية ادت اىل 

دخول �رصكات غري ر�صينة ونفذت م�صاريع بجودات متدنية" .
واعلن��ت وزارة التجارة يف ت�رصين االول 2015، ان حجم التبادل التجاري 
ب��ني الع��راق وتركيا انخف�س خالل ع��ام 2015 اىل ت�صعة مليارات مقارنة 

بالعام املا�صي التي بلغت ع�رصة مليارات دوالر. 
و�صه��دت العالق��ات العراقي��ة والرتكي��ة يف االون��ة االخ��رية فت��ورا ب�صب��ب 
التجاذبات ال�صيا�صية التي ح�صلت خالل حكومة نوري املالكي ال�صابقة مع 
حكومة اردوغان الرتكية مما ادى اىل ان�صحاب الكثري من ال�رصكات الرتكية 

من عملها معللة بذلك اىل الو�صع االمني.

اسعار العمالت 
االجنبية بالدينار

127.5133 1,7243213,912500 1,3243151,668 303,1330.727
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