
�أبل��غ م�سدر رفيع، مر��س��ل )�جلورن��ال( �أن �أ�سبابًا مالية 
و�أخ��رى تتعل��ق باخل��وف م��ن �نهي��ار �أ�سع��ار �لنف��ط يف 
�ل�س��وق �لعاملية، �أدت �إىل �إلغاء د�ئرة �لعقود و�لرت�خي�ص 
�لبرتولي��ة يف وز�رة �لنف��ط �إعالنه��ا �خلا���ص مب���روع 
تطوي��ر و�نتاج جمموعة من �حلقول �ملتو�سطة و�ل�سغرية 
�حلجم يف حمافظتي �لب�رة ومي�سان ويف و�سط �لعر�ق، 
موؤكدة �أن �لوز�رة وجدت نف�سها م�سطرة لإجر�ء تغيري�ت 
جوهري��ة ليت��م تطوير �لبع�ص من تل��ك �حلقول من خالل 
�جله��د �لوطن��ي، تقلي��اًل للنفق��ات، بح�س��ب �مل�س��در، مع 
�إ�ساف��ة حق��ول �أخ��رى �ىل �مل�روع �لذي �سيع��اد �إعالنه 

منت�سف 2017.
فيم��ا �أرج��ع خب��ري نفطي ق��ر�ر �لتاأجي��ل و�لتعدي��ل، �إىل 
مر�جعة �لوز�رة و�سغط �جله��ات �ملعرت�سة على �لتعاقد 
م��ع �ركات �أجنبي��ة، �أنه عند تخفي���ص �لنتاج يف حال 

�لتعاقد مع �ل�ركات �لأجنبية.
ويف �لوق��ت �ل��ذي �أ�ساد في��ه بقر�ر �ل��وز�رة �جلديد؛ لأنها 
�أدرك��ت �أن �مل�س��ي بج��ولت �لرت�خي���ص �سي�ر 
�ل�سيا�س��ة  مبرون��ة 

�لنفطي��ة للب��الد. ن��وه �خلب��ري، باأن��ه يف ح��ال تخفي���ص 
�لنتاج عند �لتعاقد مع �ركات �أجنبية تو��سل �ل�ركات 

خ�سم �لتكاليف وكاأن �لنتاج م�ستمر.
وق��ال م�س��در رفي��ع طلب ع��دم ك�سف ��سم��ه يف ت�ريح 
ل�)�جلورن��ال( �أم�ص �ل�سب��ت، �إن "�سيا�س��ة تقلي�ص نفقات 
�لدولة وتر�سيدها يف ظل نق���ص �إير�د�ت �ملو�زنة �لعامة 
للدول��ة، كان��ت �سبب��ًا �أ�سا�سي��ًا ور�ء �إلغ��اء د�ئ��رة �لعقود 
و�لرت�خي���ص �لبرتولية يف وز�رة �لنف��ط �إعالنها �خلا�ص 
مب���روع تطوير و�نتاج جمموعة م��ن �حلقول �ملتو�سطة 
و�ل�سغ��رية �حلج��م يف حمافظتي �لب���رة ومي�سان ويف 

و�سط �لعر�ق".
وب��ن �مل�س��در �أن "�ل�سب��ب �لآخ��ر يع��ود �إىل �خل�سية من 
�أو  �ملقبل��ة  �ل�سن��و�ت  �لنف��ط يف  باأ�سع��ار  كب��ري  هب��وط 
متغ��ري�ت �أخرى قد تطر�أ على �ل�س��وق �لعاملية، مما جعل 
�لوز�رة وجدت نف�سه��ا م�سطرة لإجر�ء تغيري�ت جوهرية 
ليت��م تطوي��ر �لبع�ص م��ن تلك �حلق��ول من خ��الل �جلهد 
�لوطن��ي، تقلي��اًل للنفق��ات، بح�س��ب �مل�سدر، م��ع �إ�سافة 
حق��ول �أخرى �ىل �مل�روع �لذي �سيع��اد �إعالنه منت�سف 
�لعام �ملقبل". و�أ�ساف �مل�سدر، �أن "�حلكومة ويف ظل ما 
تو�جه��ه من �أزمة مالية، تريد �أن حتافظ على ما ت�سمنته 
�تفاقي��ة �ل�ستعد�د �لئتم��اين مع �سن��دوق �لنقد �لدويل، 
لت�سدي��د  منا�سب��ة  ت�سوي��ة  م��ن 

م�ستحق��ات �ل�ركات �لنفطية �لعاملي��ة �لعاملة بالعر�ق، 
على �سكل �أق�ساط م��ن �ملو�زنة �لعامة"، و�أ�ساف �سالح، 
�أن "م�ستحق��ات تطوير �حلقول �لنفطية �ست�سدد على �سكل 
�أق�س��اط من �ملو�زن��ة �لعامة، عل��ى �أل تتج��اوز مبالغها 
�ملليار دولر �سهريا، و�أن ُت�ستكمل نهاية �لعام على وفق 
�لتف��اق، م��ع �أن �أخذ م��دة �سماح للتحا�س��ب متتد لأربعة 
�أ�سه��ر"، م�سيف��ًا �أن "�لبالد غري م�ستع��دة لأعباء جديدة، 
بعد �أن با�رت وز�رة �لنفط بت�سديد �أق�ساط �مل�ستحقات".
ب��دوره �أكد �خلب��ري �لنفطي حمزة �جلو�ه��ري، يف مقابلة 
�أجرته��ا )�جلورن��ال( �أم���ص �ل�سب��ت، �أن "�لإع��الن �لأويل 
لتطوير �حل�قول يف �لب�رة ومي�سان ويف و�سط �لعر�ق مل 
يك��ن �سحيحًا، وكان ينبغ��ي �أن ي�ستعان باجلهد �لوطني 
لتطويره��ا منذ �لبد�ي��ة، وقد و�جهت �ل��وز�رة �عرت��سات 
تغي��ري�ت جوهري��ة يف  �إج��ر�ء  ق��ررت  م�ستم��رة، حت��ى 

�لرت�خي�ص، ف�ساًل عن تاأجيلها".
و�أ�س��اف �جلو�ه��ري �أن "�لكو�در �لعر�قي��ة تطورت بنحو 
كب��ري يف �ل�سن��و�ت �ل�سب��ع �ملا�سية، و�كت�س��ب خربة من 

�لعمل مع �ركات �لنفط �لعاملية".
وتاب��ع �أن��ه "عند تخفي���ص �لنتاج يف ح��ال �لتعاقد مع 
�ل���ركات �لأجنبي��ة، ت�ستم��ر �ل���ركات باخل�س��م وكاأن 
�لنت��اج م�ستمر، مم��ا يعني �ن هكذ� عق��ود ت�ر مبرونة 
�ل�سيا�س��ة �لنفطي��ة". ولف��ت �جلو�ه��ري �إىل �أن "تطوي��ر 
�حلق��ول �ملذكورة يحتاج �أكرث من �ست �سنو�ت، �أي �نه لن 
ينج��ز قبل ع��ام و2023، وه��ذه مدة ميكن 
�أن ت�سه��د تغري�ت 

كب��رية يف �ل�س��وق �لعاملية من حي��ث �لأ�سعار ومن حيث 
�لعر���ص و�لطلب، و��ستباق تل��ك �لتغري�ت بهكذ� �تفاق قد 
يوؤثر يف خيار�ت تطوير �ل�سناعات �لنفطية، ل�سيما و�ن 
�لع��ر�ق يتجه لتطوي��ر م�ساٍف لت�سل طاقته��ا �لنتاجية 

�ىل ملي��ون و500 �ل��ف برمي��ل".
وق��ررت وز�رة �لنف��ط �إرج��اء جول��ة تر�خي���ص لتطوي��ر 
و�إنت��اج حقول �سغرية ومتو�سطة م��ن 30 ت�رين �لثاين 
�إىل منت�س��ف �لع��ام �ملقب��ل، معلن��ة عن وج��ود تغيري�ت 
جوهري��ة يف �لإع��الن �خلا���ص مب�روع تطوي��ر و�إنتاج 
جمموع��ة من �حلق��ول �ملتو�سط��ة و�ل�سغ��رية �حلجم يف 

حمافظتي �لب�رة ومي�سان ويف و�سط �لعر�ق.
و�أعلن��ت وز�رة �لنفط �أنه �سيت��م تطوير بع�ص تلك �حلقول 
من خالل �جله��د �لوطني و�سيتم �إ�سافة حقول �أخرى �إىل 
�مل�روع �لذي �سيتم �إعادة �إعالنه منت�سف عام 2017.

يف غ�سون ذلك، ��ستقبل وزير �لنفط جبار لعيبي، �لرئي�ص 
�لتنفي��ذي ل�ركة غازب��روم �لرو�سية �ألك�سن��در ديوكوف 
و�لوف��د �ملر�فق ل��ه، وجرى خ��الل �للقاء بح��ث �لتعاون 

�لثنائي و�سبل �لرتقاء بال�سناعة �لنفطية يف �لبالد.
وق��ال لعيب��ي عل��ى ���رورة �مل�س��ي قدما نح��و حتقيق 
زي��ادة يف مع��دلت �نت��اج �لنف��ط و�لغاز يف حق��ل بدرة 
�لنفطي وح�سب �خلطط �مل�ستقبلية للحقل �ملذكور، م�سيد� 

بعمل �ل�ركة وماحققته خالل �لفرتة �ملا�سية.
و�أك��د �لوزير، �ن �لوز�رة تعمل على تذليل كافة �ملعوقات 
�لت��ي تو�ج��ه عم��ل �ل���ركات �لنفطية �لعاملي��ة، وتقدمي 
�لت�سهيالت م��ن �جل �لرتقاء مب�ستويات �لنتاج وتطوير 

�حلقول �لنفطية.
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صندوق االسكان : 

قرض الـ50 مليون دينار يشمل 
المواطنين والموظفين والمتقاعدين 

 با���رت مديرية زر�عة حمافظة �لديو�ني��ة وبالتعاون مع �لدو�ئر ذ�ت 
�لعالق��ة �لخرى بحملة �ل�ست��زر�ع �ل�ستوي للمو�س��م �حلايل ومب�ساحة 

653 �لف دومن.
وق��ال مدير زر�عة �ملحافظة �ملهند���ص �سفاء حممد، �ن "�حلملة ت�سمل 
زر�ع��ة 483 �ل��ف دومن مبح�سول �حلنط��ة و170 �لف دومن مبح�سول 

�ل�سعري ويف عموم مناطق �ملحافظة".
و��ساف حممد، �أنه "مت توفري جميع م�ستلزمات �حلملة من خالل توزيع 
�لب��ذور و�ل�سم��دة بو�ق��ع /20/ كغم يوري��ا للدومن �لو�ح��د ملح�سول 

�ل�سعري و45 د�ب و55 يوريا بالن�سبة ملح�سول �حلنطة".

�أك���دت �للجنة �ملالية يف جمل���ص �لنو�ب، �ن عر�ص �حل�سابات �خلتامية 
للمو�زن��ات �ل�سابق�ة على �لربملان و�لت�سوي��ت على م�سادقتها ليعني 
ت��رك �ملخالف��ن دون ج��ز�ء. وقال ع�س��و �للجنة �رح��ان �سليفاين يف 
ت�ري��ح �سحف��ي، �إن "هناك �عرت��س��ات من �لنو�ب و�لكت��ل �ل�سيا�سية 
رغ��م ت�سويت �لربملان عل��ى م�سادقة �حل�سابات �خلتامي��ة للمو�زنات 

�ل�سابق�ة".
و�و�س��ح �رحان �ن "�لعرت��سات تتعلق ببي��ان �وجه �ل�رف و�سقف 
حما�سب��ة �ملق�ري��ن، ووج��ود خمالفات جز�ئي��ة مرتتبة عل��ى ذلك �أو 
عدم��ه، ف�سال عن تكليف �للجنة �ملالية ببي��ان �ملخالفات و�لتجاوز�ت 
يف ع��دم تق��دمي �حل�ساب��ات �خلتامية على م��دى تلك �لف��رتة". و��ساف 
�ن "�لربمل��ان �سي�س��وت يف مر�حل متقدم��ة على �حل�ساب��ات �خلتامية 
لالع��و�م 2012 -2013- 2016-2015 "، مبين��ا �ن��ه "يفرت���ص 
تق��دمي �حل�سابات �خلتامية للعام �ملنته��ي مع �ملو�زنة �لعامة �جلديدة، 

وذلك ��ستناد� �ىل �ملادة 62 من �لد�ستور".

يب��د�أ وزير �لطاقة و�ل��رثوة �ملعدنية �لردين �بر�هي��م �سيف �ليوم �لحد 
زي��ارة ر�سمي��ة �ىل �لع��ر�ق يبح��ث خاللها م�ساري��ع �لتع��اون �مل�سرتك 

خا�سة �أنبوب �لنفط، �لب�رة – �لعقبة.
وقال بيان لوز�رة �لطاقة �لردنية، �أم�ص، �ن �لوزير �سيف �سيجري خالل 
�لزي��ارة �لتي ت�ستمر يومن مباحثات مع وزير �لنفط جبار لعيبي وعدد 
من كب��ار �مل�سوؤولن ترتكز يف �سبل تعزي��ز �لتعاون �مل�سرتك يف قطاع 
�لطاق��ة و�مل�ساريع �مل�سرتك��ة بن �لبلدين، �سيما م���روع �نبوب �لنفط 

�لعر�قي – �لأردين.
وتتناول �لزيارة �مل�ستج��د�ت �ملتعلقة مب�روع مد خط �أنابيب لت�سدير 
�لنفط �لعر�قي عرب �أر��سي �ململكة �لأردنية �لها�سمية من ميناء �لعقبة، 
و�مكاني��ة م��د �نب��وب للغ��از �لطبيع��ي م��ن �جل تنوي��ع م�س��ادر �لغاز 

�لطبيعي يف �لردن.
وتوقع �لبيان �ن يجتمع �لوزير �سيف برئي�ص �لوزر�ء حيدر �لعبادي.

ق��ال �سندوق �لإ�س��كان، �ل�سبت، �ن "قر�ص �لإ�س��كان �لبالغ 50 مليون 
دين��ار" ي�سم��ل جمي��ع �ر�ئ��ح �ملجتم��ع �ملختلف��ة ول يقت���ر عل��ى 

�ملوظفن  .
وق��ال ح�سن �لعتبي معاون مدير �ل�سن��دوق �ن مبادرة �لبنك �ملركزي 
�خلا�س��ة ب�ر�ء �لوحد�ت �ل�سكنية �عتماد�ً على قر�ص �سندوق �لإ�سكان 
�لبال��غ 50 ملي��ون دين��ار م�ستم��رة ولتقت���ر عل��ى �ملوظف��ن فقط، 
�من��ا ت�سم��ل جميع �ر�ئ��ح �ملجتمع �لعر�ق��ي من ك�سبة ورج��ال �عمال 

ومتقاعدين.
و�أ�س��ار �ىل �أن �آلي��ة ��ستالم �لقر�ص تكون من خ��الل �ح�سار "كمبيالة" 
مببل��غ 30 ملي��ون دينار وعقد م��ع �مل�ستثمر، وحتدي��د �ملجمع �ل�سكني 
وم��لء �ل�ستمارة عن طريق �ملوقع �للكرتوين لل�سندوق، ويتم بعد ذلك 

ت�سليم �لدفعة �لثانية من �لقر�ص.
و�أ�س��ار �لعتب��ي �ىل �أن �سن��دوق �لإ�سكان لديه تع��اون مع جمموعة من 
�ملجمع��ات �ل�سكنية �حلا�سلة على �إجازة م��ن هيئة �ل�ستثمار �لعر�قية 
، لفت��ا �ىل �أن "قيمة �لفائدة تبل��غ %2 �أي ي�سدد �ملقرت�ص 56 مليونا 

بفائدة قيمتها 6 مالين دينار فقط".
وكان �سن��دوق �لإ�س��كان �أعلن يف وقت �سابق �إط��الق قرو�ص �لإ�سكان 

و�لبالغة 50 مليون دينار عر�قي.

ق��رر جمل�ص حمافظة بابل، �أم���ص �ل�سبت، �ن�ساء م�سفى 
للنف��ط وحمط��ة توليد �لكهرب��اء بالطاق��ة �ل�سم�سية يف 
ناحي��ة �لكف��ل جنوبي �حللة، )100 ك��م جنوب بغد�د(، 
فيم��ا ��س��ار �ىل تخ�سي���ص ثالث��ة �آلف دومن لإن�س��اء 
�مل�سف��ى. وق��ال رئي���ص جلن��ة �ل�ستثم��ار يف جمل���ص 
باب��ل ��سعد �مل�سلم��اوي، �إن "هناك �لكث��ري من �لفر�ص 
�ل�ستثماري��ة موزع��ة عل��ى مناطق �ملحافظ��ة، ومنها 
يف ناحي��ة �لكف��ل )20 ك��م جنوب��ي باب��ل("، موؤك��د�ً 
�نن��ا "كمجل���ص حمافظ��ة �سوتنا عل��ى �ن�س��اء م�سفى 
للنف��ط وحمطة تولي��د �لكهرباء يف �لناحي��ة". و��ساف 
�مل�سلم��اوي، �أن "فر�س��ة �مل�سف��ى �ل�ستثماري��ة تق��ع 

خ��ارج ح��دود �لبلدي��ة وخ�س�سنا م�ساح��ة ثالثة �آلف 
دومن لن�س��اء �مل�سف��ى"، لفت��ا �إىل �أن "�لناحية متوفر 
فيه��ا جمي��ع �لمكاني��ات �لفني��ة و�لوج�ستي��ة لإقامة 
�مل�سف��ى وبطاق��ة �نتاجي��ة ت�سل �ىل 60 �ل��ف برميل 
يومي��ا". وتاب��ع �مل�سلم��اوي، �أن "�ملجل���ص ��سدر يوم 
�م�ص كتاب��ا �ىل وز�رة �لكهرباء لإن�س��اء حمطة كهرباء 
تعمل على �لطاقة �ل�سم�سية من قبل �ل�ركات �لجنبية 
�ملجل���ص  �ب��دى  وق��د  و�لخت�سا���ص،  �لكف��اءة  ذ�ت 
��ستع��د�ده لتخ�سي���ص )1500 دومن( يف ناحية �لكفل 
كونه��ا حتتاج �ىل �ر��ٍص و��سع��ة ب�سعة )500 – 600 
ميغ��او�ط( وهي حمطة �سديق��ة للبيئة"، لفت��ا �إىل �أن 
"هذه �لفر�ص �ل�ستثمارية �ستعمل على ت�سغيل �ملئات 
م��ن �خلريجن و�لعاطلن ع��ن �لعمل، وتع��زز �جلو�نب 

�لقت�سادي��ة لالق�سي��ة و�لنو�حي". يذك��ر �ن حمافظة 
باب��ل يوج��د فيه��ا 16 ق�س��اء وناحية، و�س��وف ُيحدد 
ل��كل ق�س��اء وناحية ع��دٌد م��ن �مل�ساري��ع �ل�ستثمارية 
وف��ق م��ا مت �لتف��اق علي��ه ب��ن هيئ��ة ��ستثم��ار بابل 
وجلنة �ل�ستثمار مبجل�ص �ملحافطة ومديريات بلديات 

حمافظة بابل قبل �يام.
و �أعل��ن وزير �لنفط جبار لعيب��ي، يف وقت �سابق، طرح 
م�سف��ى �لنا�رية يف حمافظة ذي ق��ار �ىل �ل�ستثمار 
من قب��ل �ل�ركات �ملحلي��ة و�لعاملي��ة.  و��ساف وزير 
�لنف��ط، �ن "�لوز�رة و�سمن خططه��ا �لر�مية �ىل تطوير 
قطاع �لت�سفي��ة وتعظيم �لنتاج �لوطني من �مل�ستقات 
�لنفطي��ة  تعلن عن فتح ب��اب �ل�ستثمار �مام �ل�ركات 
�لر�سينة للتناف�ص على بناء وت�سغيل م�سفى �لنا�رية  

وف��ق �لقو�نن و�لتعليم��ات �لنافذة". و�ك��د وزير �لنفط 
عل��ى �همية هذ� �مل�روع �حلي��وي يف توفري �مل�ستقات 
�لنفطي��ة للب��الد وف��ق �ملو��سف��ات �لعاملي��ة، وتغطية 
ج��زء م��ن �حلاج��ة �ملحلي��ة، ف�سال ع��ن ت�سغي��ل �لآف 
�ملو�طن��ن م��ن �بن��اء �ملحافظ��ة و���ركات �لقط��اع 
�خلا���ص و�خلدم��ات، ومب��ا ي�سه��م �لنهو���ص بالو�ق��ع 
�لقت�س��ادي للمدينة، د�عيا �جله��ات �ملعنية �ىل تذليل 
جمي��ع �مل�ساعب و�ملعوقات �لد�رية من �جل �ل�ر�ع 
يف �حالة ه��ذ� �مل�روع �ىل �ل�ركات �لتي تقدم �أف�سل 

�لعرو�ص.
و�وع��ز لعيب��ي �ىل �لدو�ئر �ملعنية يف �ل��وز�رة �ل�ر�ع 
يف �ج��ر�ء�ت �حال��ة �أربع��ة م�س��ايف �خ��رى لل�ركات 
�ل�ستثمارية وهي "كركوك، �لكوت، �ل�سماوة، �لب�رة".

��ستقب��ل مطار �لنجف �ل��دويل، �أول طائ��رة ُعمانية منذ 
�لعام 1990، تقل 120 ر�كبًا لأد�ء �لزيارة �لأربعينية.
فيما ذكرت �د�رة �ملط��ار، �أن عدد �خلطوط �جلوية �لتي 

ت�سري رحالتها للمطار بلغ بذلك 26 �ركة.
وقال مدير �لعمليات يف �ملطار علي خليل، يف ت�ريح 
�سحف��ي، �إن "مطار �لنجف �لأ���رف �لدويل �سهد ع�ر 

�لي��وم، هبوط �أول طائ��رة ُعمانية منذ عام 1990، تقل 
120 ر�كبًا للم�سارك��ة يف �إحياء �لزيارة �لأربعينية"، 
�ستق��وم  �لُعماني��ة  �جلوي��ة  "�خلط��وط  �أن  �إىل  م�س��ري�ً 
برحلت��ن �أو ث��الث ��سبوعي��ًا قابلة للزي��ادة، �إىل مطار 

�لنجف".
من جهته قال ع�سو جمل�ص �إد�رة �ملطار كرمي خ�ساف، 
�إن "طائ��ر�ت تابعة ل�26 �رك��ة طري�ن تهبط يف مطار 
�لنج��ف، ب�سمنها �لُعماني��ة"، موؤكد�ً عل��ى �أهمية "فتح 

�آفاق جديدة نحو �لعامل بعد �أن �سهد �ملطار تطور�ً كبري�ً 
على �لأ�سعدة كافة".

يذك��ر �أن �لآلف م��ن �لعرب و�لأجانب ب��دوؤو� يتو�فدون 
عل��ى �لع��ر�ق لأد�ء �لزيارة �لأربعينية، �لت��ي تعد �إحدى 
�أهم �لزي��ار�ت للم�سلمن �ل�سيعة، حيث يخرج �مل�سلمون 
�ل�سيعة من حمافظات �جلنوب و�لو�سط �أفر�د� وجماعات 
مطلع �سهر �سفر م�سيا �إىل كربالء، فيما ت�ستقبل �ملنافذ 
�حلدودية و�ملطار�ت م�سلمن �سيعة من خمتلف �لبلد�ن 

�لعربي��ة و�لإ�سالمي��ة للم�سارك��ة يف زي��ارة �أربعيني��ة 
�لإم��ام �حل�سن )ع(، ثالث �أئم��ة �ل�سيعة �لثني ع�رية، 
لي�سل��و� يف �لع�ري��ن م��ن �ل�سه��ر ذ�ته، �ل��ذي ي�سادف 
زي��ارة )�لأربع��ن( �أو ع��ودة ر�أ�ص �حل�س��ن )ع( ورهطه 
و�أن�س��اره �لذي��ن ق�س��و� يف معرك��ة كرب��الء ع��ام 61 
للهجرة، و�أ�سبحت هذه �ملمار�سة �أو هذه �ل�سعرية تقليد�ً 
�سنويًا بعد �نهيار �لنظام �ل�سابق، �لذي كان ي�سع قيود�ً 

�سارمة على ممار�سة �ل�سيعة ل�سعائرهم.

إنشاء مصفاة نفطية 
ومحطة كهرباء جنوبي الحلة

أول طائرة عمانية تهبط في مطار النجف

حملة لزراعة 653 ألف دونم 
في الديوانية

تأكيد نيابي: مصادقة الحسابات 
الختامية ال تعطل المحاسبة

وزير الطاقة االردني يزور العراق اليوم

اسعار العمالت 
االجنبية بالدينار
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