
ك�ش��ف خبر نفطي، اأن كث��راً من الآب��ار النفطية يف 
حق��ول اجلن��وب فق��دت كفاءته��ا م��ع تناق���ص حقن 
امل��اء، مبينًا اأن بع���ص الآبار توقفت متامًا يف حقلي 

الرميلة، وحقول مثل جمنون وغرب القرنة.
واأكدت جلنة النف��ط والطاقة يف جمل�ص النواب اأهمية 
م���روع اي�ش��ال ماء البح��ر اىل احلق��ول النفطية يف 
اجلنوب بطاقة 5 ملي��ون برميل، حلقن مكامن الآبار 
بع��د ا�ش��تخراج النف��ط م��ن احلق��ول النفطية، م�ش��رة 
اإىل اإ�راره��ا عل��ى تنفيذ امل�روع ال��ذي حذرت من 
ان ال�ش��ناعة النفطية �ش��تواجه م�ش��كلة يف حال عدم 

تطبيقه.
وفيما ف�شل املتحدث الر�شمي با�شم وزارة النفط عدم 
اخلو�ص، عن اأ�شباب امل�روع منذ عام 2011، معلاًل 

ذلك بعدم توفر املعلومات لديه.
حم��زة  النفط��ي  اخلب��ر  ق��ال 
ي  ه��ر ا جلو ا

يف مقابل��ة اأجرته��ا مع��ه )اجلورنال( ي��وم ام�ص ، اإن 
"امل�روع كان مطروحًا يف عام 2011، وقد تقدمت 
�رك��ة اك�ش��ون موبيل، ل�ش��تثماره وقته��ا وقد طلب 
مبل��غ 12 ملي��ار دولر لتنفذه ثم ع��ادت لرتفع كلف 
امل���روع، اإل اأن املفاو�ش��ات توقف��ت ب��ن ال�ركة 
والوزارة بعد ذلك" ، واأ�شاف اأن "تناق�ص ال�شغط يف 
املكامن ب�شبب ا�شتخراج النفط، جعل كثرا من الآبار 
النفطي��ة يف حقول اجلنوب تفقد كفاءتها مع تناق�ص 
حق��ن امل��اء الذي يع��د اأ�شا�ش��يًا ارتفع النف��ط باجتاه 

الآبار املنتجة".
وي�ش��ر اجلواه��ري خالل حديث��ه ، اأن "بع���ص الآبار 
توقف��ت متامًا يف حقلي الرميلة، وحقول مثل جمنون 

وغرب القرنة".
ب��دوره اأق��ر وزير النفط الأ�ش��بق وع�ش��و جلن��ة النفط 
والطاق��ة يف جمل�ص الن��واب اإبراهيم بح��ر العلوم يف 
ت�ريح ل�)اجلورنال(، اأن "توقف اإجناز امل�روع من 
قبل �ركة اك�ش��ون موبيل، كان ب�ش��بب اخلالف الذي 
حدث بن الوزارة وال�ركة املذكورة ب�شبب عقود نفط 
كرد�ش��تان وقتها". واأك��د بحر العل��وم، اأن "اللجنة 
النيابي��ة توؤك��د عل��ى اأهمي��ة 

البن��ى  لتطوي��ر  الوطن��ي  التوج��ه  امل���روع �ش��من 
التحتي��ة لل�ش��ناعة النفطي��ة، ف�ش��اًل ع��ن الأهمي��ة 
احلتمي��ة لهذا امل�روع لكفاءة الآبار النفطية يف اأهم 

حقول البالد".
حم��ذرا من اأن "ال�ش��ناعة النفطية �ش��تواجه م�ش��اكل 
كب��رة اإذا مل ينفذ هذا امل�روع باأقرب ما ميكن، واإن 
جلنتنا �ش��ت�ر على امل�شي به و�شرتاقب �شر التوجه 

بخ�شو�شه".
وكان وزي��ر النفط جبار لعيبي، قد ا�ش��تهل ال�ش��بوع 
احل��ايل، بتوجي��ه �ركة نف��ط اجلنوب خالل تروؤ�ش��ه 
اجتماع��ا ملناق�ش��ة خط��ة النت��اج لع��ام 2017 اإىل 
دعوة ال�ركات العاملية املتخ�ش�ش��ة لتنفيذ م�روع 

ماء البحر بطاقة 5 مليون برميل يف اليوم.
وق��ال وزير النف��ط يف ت�ريح �ش��حفي اطلعت عليه 
) اجلورن��ال ( ، ان��ه "وجه �ركة نف��ط اجلنوب بدعوة 
م���روع  لتنفي��ذ  املتخ�ش�ش��ة  العاملي��ة  ال���ركات 
م��اء البحر وهو من امل�ش��اريع ال�ش��رتاتيجية احليوية 
املهم��ة لإدام��ة م�ش��اريع تطوير احلق��ول النفطية يف 
جن��وب الع��راق وبطاق��ة 5 مليون برمي��ل يف اليوم ، 
وينف��ذ على مرحلت��ن وبواق�������ع  2،5 مليون برميل 
ل��كل مرحلة" ، وا�ش��اف لعيبي ان "امل�روع ي�ش��مل 
تنفيذ من�ش��اآت وحمطات معاجلة، ف�ش��ال عن 
مد �ش��بكات انابيب لنقل 

مياه البحر من اخلليج اىل  معظم احلقول النفطية يف 
جنوب العراق )الب�رة، مي�شان،ذي قار(".

م��ن جانب��ه ق��ال املتح��دث با�ش��م ال��وزارة عا�ش��م 
جهاد يف بي��ان لوزارة النفط ، ان "الدرا�ش��ات الفنية 
والقت�ش��ادية والت�ش��اميم اخلا�ش��ة مب���روع م��اء 
البح��ر ق��د مت اعداده��ا م��ن قب��ل اح��دى ال���ركات 

العاملية املتخ�ش�شة".
امل�ش��اريع  م��ن  يع��د  امل���روع  "ه��ذا  اأن  واأ�ش��اف 
ال�ش��رتاتيجية املهمة التي �شت�ش��ع حدا مل�شكلة نق�ص 
املياه  يف احلقول النفطية، وذلك عرب توفر الكميات 
الالزم��ة من  املي��اه لأغرا�ص حقن املياه يف احلقول 
ال�ش��ناعية  الحتياج��ات  لتلبي��ة  وكذل��ك  النفطي��ة، 
الخرى ومبا يحقق ان�شيابية عالية يف اإدامة النتاج 

الوطني من النفط اخلام".
ويرى باحثون ، اأن تلكوؤ املباحثات مع �ركة اأك�ش��ن 
موبيل حول م�روع حقن املاء، �شبق م�شكلة عقودها 
يف اإقليم كرد�ش��تان مبدة طويلة طويلة، اإذ اإن اأك�ش��ن 
موبي��ل مل حت��دد متطلبات العم��ل ب�ش��كل دقيق، كما 
ووقعت م�ش��اكل مع اجلانب العراقي ح��ول الكلف، اإذ 
ج��رى احلديث ع��ن كلفة 12 ملي��ار دولر للم�روع، 
امل���روع  حج��م  عل��ى  اجلانب��ان  اختل��ف  وكذل��ك 
ومتطلباته، ثم مت اإعالن عقود كرد�ش��تان النفطية مع 
اأك�ش��ن موبيل، وازداد الأمر تعقيداً يف نهاية 2011، 
و�ش��حب العمل نهائيًا من اأك�ش��ن موبيل يف الن�ش��ف 

الأول م��ن ع��ام 2012. 
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إلغاء ضريبة الـ٢٠ دوالرا 
من مسافري الخطوط الجوية 

ك�شف جمل�ص حمافظة الب�رة عن قر�ص ح�شلت عليه املحافظة بقيمة 500 
مليون دولر قدمته �ركات عاملية ر�ش��ينة، واأ�ش��ارت اىل اأن تلك ال�ركات 
ا�ش��رتطت دخول تلك الموال �ش��من املوازنة العامة للبالد، وفيما اأكد تقدمي 
تطمينات باملقابل بعر�ص فر�ص ا�شتثمارية "وا�شحة املوا�شفات من دون 
معوقات وخالية من تعقيدات روتينية"، اأو�ش��حت اأن ال�ش��تثمارات النفطية 
حتتل اأولويات ال�ركات العاملية.وقال رئي�ص املجل�ص �شباح ح�شن البزوين 
يف ت�ريح �ش��حفي، ان "موؤمتر الب�رة للنفط والغاز والبنى التحتية الذي 
انعقد يف العا�شمة اللبنانية بروت يف ال�25 من �شهر ت�رين الول املا�شي 
وا�ش��تمر ملدة خم�ش��ة ايام، مب�ش��اركة عدد من اع�ش��اء احلكومة املحلية يف 
الب�رة، قد خرج بنتائج ايجابية تعك�ص الواقع القت�ش��ادي وال�ش��تثماري 
يف املحافظة وت�ش��جع دخول روؤو�ص الموال وال�ركات ال�ش��تثمارية، وبث 

ر�شالة اطمئنان لل�ركات املتخوفة من العمل يف املحافظة".

اأعلن��ت اللجن��ة الزراعية العليا يف حمافظة وا�ش��ط، الب��دء بتهيئة اأكرث من 
مليون دومن لزراعتها مبح�ش��ويل احلنطة وال�ش��عر �شمن املو�شم ال�شتوي 
احل��ايل، ودعت اجلهات املعنية اىل تاأمن م�ش��تلزمات الفالحن من بذور 
واأ�ش��مدة ووق��ود باأ�ش��عار مدعومة، فيم��ا جددت مطالبته��ا ب�رف كافة 
م�ش��تحقاتهم ملوا�ش��م الت�ش��ويق ال�ش��ابقة. وق��ال رئي���ص اللجن��ة الزراعية 
��عب  يف جمل���ص املحافظة، ها�ش��م العوادي يف ت�ريح �ش��حفي، اإن "ال�شُّ
الزراعية يف املحافظة و�ش��عت خطتها للمو�ش��م الزراعي ال�شتوي، وهياأت 
امل�ش��احات املق��رر زراعته��ا مبح�ش��ويل احلنط��ة وال�ش��عر، والت��ي بل��غ 
جمموعه��ا مليون��ًا و163 األف دومن موزع��ة بعموم مناط��ق املحافظة". 
واأ�ش��اف العوادي، اأن "اللجنة الزراعية العليا يف املحافظة �شادقت على 
خطة الزراعة ال�ش��توية بع��د اأن مت التحقق من تنفيذه��ا من قبل الفالحن 
واملزارع��ن الذين با�روا فعال بتنفيذ هذه اخلطة برغم املعوقات الكثرة 

التي تواجههم، ويف مقدمتها تاأخر �رف م�شتحقاتهم املالية".

اب��دى رئي���ص �رك��ة انوار بغ��داد لتوريد �ش��يارات ني�ش��ان للع��راق جمال 
فهي��م ، رغبت��ه ب��ان تق��وم وزارة التج��ارة وال�رك��ة العام��ة للمعار���ص 
باقامة معر�ص متخ�ش���ص لل�ش��يارات يف العراق على غ��رار معر�ص دبي 

واملعار�ص الدولية الخرى اخلا�شة بال�شيارات.
وق��ال فهي��م يف ت�ري��ح " ان �ركت��ه تتمن��ى اقامة معر�ص متخ�ش���ص 
لل�ش��يارات يف العراق، منا�ش��دا وزارة التجارة وال�ركة العامة للمعار�ص 
العراقي��ة باقام��ة معر���ص متخ�ش���ص لل�ش��يارات حتديدا ، وهذا �ش��يكون 
اكرث تواجدا ل�ش��حاب ال�ش��اأن يف مثل هكذا معار�ص.واكد فهيم ان �ركة 
�ش��يارات ني�ش��ان م�ش��تعدة لتقدمي كل الدع��م يف اقامة مث��ل هكذا معر�ص 
وال�ش��تفادة م��ن بقي��ة املعار���ص الدولي��ة ويت��م دع��وة جمي��ع �ركات 

ال�شيارات يف العامل ووكالء العراق لال�شرتاك يف املعر�ص .

اأعلن جمل�ص ادارة مطار النجف عن توقيع عقد مع اخلطوط اجلوية العراقية 
مت مبوجبه الغاء �ريبة الر�ش��ية التي جتبى من امل�شافرين والبالغة ٢٠ 
دولرا للم�شافر الواحد. وقال ع�شو جمل�ص ادارة املطار م�شطفى الطريحي، 
يف ت�ري��ح �ش��حفي، اإن��ه "مت الي��وم التوقي��ع ب��ن ادارة املط��ار ال��دويل 
واخلط��وط اجلوية العراقية عل��ى اتفاق مت مبوجبه الغاء �ريبة الر�ش��ية 
البالغة ٢٠ دولرا، والتي كانت حتمل عبئا على امل�ش��افر". واكد الطريحي، 
ان "ادارة املطار تو�شلت اىل التفاق بعد مفاو�شات ومطالبات من الدارة 

ا�شتمرت عدة ا�شهر".

ا�ش��تقبل وزير ال�ش��ناعة واملع��ادن وكال��ة ، فريق هيئة 
النزاه��ة املكل��ف بتدقي��ق عقود ال�ش��تثمار وامل�ش��اركة 

املربمة خالل ال�شنوات املا�شية.
والتق��ى فريق النزاهة وزير ال�ش��ناعة واملع��ادن وكالة 
حممد �ش��ياع ال�ش��وداين، يف مكتب الأخ��ر، بعد اأن با�ر 
الفري��ق عمله بح�ش��ب بيان �ش��حفي لل��وزارة، وقد جرى 
خ��الل اللق��اء بح��ث �ش��بل التع��اون وتن�ش��يق اجله��ود 
للتعجيل باإجراءات املتابعة واملراجعة والتدقيق جلميع 

عقود ال�شتثمار وامل�شاركة مبا ي�شمن اجناح العمل.
واأك��د الوزي��ر ال�ش��وداين خالل اللق��اء، ان الف�ش��اد بكافة 
ا�ش��كاله هو باب من اب��واب الرهاب، ولبد من معاجلته 

يف كافة املوؤ�ش�شات احلكومية.
ولف��ت اإىل اأن "احلكوم��ة قد خ�ش�ش��ت لوزارة ال�ش��ناعة 
واملع��ادن الكث��ر م��ن املبال��غ يف موازن��ات ال�ش��نوات 
املا�ش��ية، وان ال��وزارة ابرم��ت مايق��ارب )171( عق��د 
ا�ش��تثمار وم�ش��اركة، اإل انها لال�شف مل ت�شهم يف حتقيق 
اجل��دوى القت�ش��ادية املر�ش��ومة لهذه املبال��غ والعقود 
وتطوي��ر الواقع ال�ش��ناعي ل���ركات ال��وزارة، وهذا اأحد 

ال�ش��باب التي دفعتنا للبحث عن م�ش��ر هذه الموال"، 
مبين��ا باأن��ه "ق��د مت اللجوء اىل هيئ��ة النزاه��ة؛ لغر�ص 
تقدمي ال�ش��ناد وامل�ش��اعدة للدوائر واجلهات املعنية يف 
الوزارة؛ للوقوف على ال�شباب، وك�شف احلقائق، وو�شع 

املعاجلات".
وا�ش��ار ال�ش��وداين اىل اأن "العديد من امل�ش��اكل القانونية 
يف مبالغ التعوي�شات امل�روفة من قبل الوزارة �شببت 
خل��ال كبرا يف كيفية ت�ش��ديد هذه املبال��غ ، منوها باأن 
التاأخر يف ح�شم هذه الق�شايا من املمكن ان يرتب على 

الوزارة اآثارا �شلبية ماليا وفنيا".

م��ن جانبه نقل رئي�ص فريق هيئة النزاهة حتيات رئي�ص 
الهيئة وتثمينه ملبادرة وزير ال�شناعة واملعادن، موؤكدا 
عل��ى اأن ه��ذه املهم��ة م�ش��اعفة كونها مت��ت بطلب من 
ال��وزارة وان الفريق املكلف يتطلع للقيام بدور مهم جدا 
وحيوي، م�شرا اىل ان هذه املبادرة �رورية لت�شخي�ص 
كاف��ة مكامن الف�ش��اد، ومعرف��ة املعوقات الت��ي تواجه 
العم��ل. وقدم وزير ال�ش��ناعة واملعادن يف وقت �ش��ابق 
طلبا ر�ش��ميا اىل هيئة النزاه��ة؛ لغر�ص مراجعة وتدقيق 
كاف��ة عق��ود اخلط��ة ال�ش��تثمارية وعق��ود ال�ش��تثمار 
وامل�شاركة التي ابرمتها الوزارة خالل ال�شنوات ال�شابقة.

رجح م�شت�ش��ار رئي�ص الوزراء لل�شوؤون املالية مظهر حممد 
�ش��الح، ع��دم اعتماد البل��دان النفطية ومنه��ا العراق على 
النف��ط يف توريد املوازنة خالل ال�ش��نوات اخلم�ص القادمة، 
موؤك��دا ان موازنة 2017 �ش��تقلل م��ن العتماد على النفط 

م�شدرا ا�شا�شيا يف توريد موازنة الدولة.

ويلف��ت �ش��الح النظ��ر اإىل اأن��ه اول م��رة ولتح�ش��ن ا�ش��عار 
النف��ط وارتفاعها من 30 اىل 42 دولرا ولرتفاع كميات 
الت�شدير فقد قلت ن�شبة العجز يف موازنة العام احلايل عن 
ال�ش��نوات ال�ش��ابقة ،مبينا ،ان��ه لأول مرة ت�ش��بح املوازنة 
ال�ش��تثمارية اعل��ى من العج��ز املق��رر يف موازنة 2017 
نتيج��ة لتفعيل امل��وارد املالية غر النفطي��ة ومنها تفعيل 

جباية قطاع الكهرباء وتفعيل ال�شناعة ب�شكل ب�شيط ".

وا�ش��ار اىل اأن "املوازن��ة ال�ش��تثمارية يف موازنة 2017 
هي %25 و املوازنة اجلارية هي %75 وهو ما يوؤكد ان 
املوازنة ال�ش��تثمارية ولأول مرة تزيد عن ن�شبة العجز يف 

املوازنات ال�شابقة".
وتاب��ع ان "هن��اك توجه��ا لتعظي��م م��وارد املوازن��ة غر 
النفطي��ة كقط��اع الكهرباء وال�ش��ناعة، واللج��وء اىل ترك 
امل�ش��ادر النفطي��ة وخالل خم�ص �ش��نوات �ش��يقل العتماد 

على النفط". وكان جمل�ص النواب انهى ال�ش��بوع املا�ش��ي 
الق��راءة الوىل مل�روع قان��ون املوازنة العامة الحتادية 
لعام 2017. و�رحت ع�ش��و جلنة القت�شاد وال�شتثمار 
الربملاني��ة جنيب��ة جني��ب، يف وقت �ش��ابق، ب��اأن املوازنة 
الحتادي��ة بلغ��ت 100 ترليون دينار عراق��ي، بواقع عجز  
22 ترليونًا، وبينها 75 ترليونًا نفقات ت�ش��غيلية، و 25 

ترليونًا نفقات ا�شتثمارية.

النزاهة تباشر 
عملها لتدقيق عقود وزارة الصناعة 

صالح يرجح ترك موارد النفط في بناء الموازنات المالية

شركات عالمية قدمت قروضًا 
للبصرة مقابل االستثمار 

واسط تستعد لزراعة أكثر من 
مليون دونم بالحنطة والشعير

نيسان تدرس فتح 
خط انتاج لها في العراق

اسعار العمالت 
االجنبية بالدينار

130.5133 1,5543213,912540 1,2943151,651 303,1330.727
دينار اردنيدينار بحرينيدرهم إماراتيريال سعوديجنيه مصريتومان ايرانيجنية استرلينييورودوالر امريكي ليرة سوريةليرة لبنانية دينار كويتي 

بغداد - خاص

بغداد – خاص

البصرة – متابعة

واسط – متابعة

بغداد – خاص

النجف – متابعة


