
اإىل مراجع��ة عق��ود ج��والت  دع��ا خب��ر نفط��ي دويل، 
الرتاخي�ص، الأ�سباب كلفوية وفنية تتعلق ب�سلوك املكامن 
وازدي��اد الكل��ف وع��دم وجود م��ا يعو�ص م���روع حقن 
املاء الكب��ر الذي تاأخر تنفيذه كث��را )م�سوؤولية اجلانب 
العراقي(. وقال اخلب��ر النفطي الدويل ثامر العكيلي، يف 
مذك��رة دقيقة تنفرد )اجلورنال( بن�رها، "اقرتح حتديث 
االحتياطي املوؤك��د PROVED RESERVE وفق، 
تعدي��ل قي��م مع��دالت اال�ستخال���ص املتحفظة من��ذ اأيام 
�رك��ة النفط الوطني��ة، وا�ستكمال تقيي��م مكامن احلقول 
اخل���راء واملنتج��ة مبعدالت واطئ��ة )االنت��اج املبكر(، 
والتع��رف على موا�سفات طبقة املكم��ن )نوعية التكوين 
الر�سوبي وتق�سيماته الطبقي��ة، النفاذية، امل�سامية، وهل 
املوا�سف��ات متغرة عمودي��ا وافقيا واأي��ن( وهذا ي�ري 
عل��ى الطبقتني املكمنية املنتج��ة واملت�سلمة حلقن املاء. 
ويت��م ذلك بفح���ص فتات �سخور احلف��ر واللباب اإ�سافة 
اىل الفحو�سات الطبقية. واأ�ساف 
اأنه  العكيلي 

"ترتب��ط عملية تقييم املكمن باإنتاجه وكلما طالت مدة 
االإنت��اج التج��اري �سنحت الفر�سة للتع��رف على م�ساكل 
�سل��وك املكم��ن، وتقييم املكامن الت��ي مل تخ�سع ملراقبة 
ال�سلوك ملدة كافية ومنها املكامن املتعاقد عليها اأو التي 
��ل الوطني. ت�سب خط��وات الفقرة  ه��ي حت��ت اإدارة امُل�َسغِّ
ال�سابق��ة يف عملي��ة مراقب��ة �سل��وك املكمن ال��ذي ي�سمل 
NUMERICAL ANAL Y  الت�سبي��ه الرقمي له
SIS ملعرف��ة حرك��ة ال�سوائل من املكمن اىل البئر حيث 
يت��م التعرف على كفاءة اكت�س��اح النفط من فجوات طبقة 
املكم��ن من قبل ماء التكوين )الطبقة املائية حتت النفط 
اإن وج��دت او م��اء احلق��ن( وت�سم��ى "عملي��ة االزاح��ة"، 
الت��ي قد تتطلب تغي��ر اماكن اآبار احلق��ن اأو جزء الطبقة 
املحق��ون فيها نتيجة لعملية املراقب��ة". وتابع "ت�ساعد 
ن�سب��ة املاء يف النفط املنتج م��ن االآبار مع الوقت )النفط 
الرطب( وقد ي�ستدعي ذلك غلق جزئي او كلي جلزء الطبقة 
با�ست�س��الح البئر وتخمني الكل��ف املرتتبة عن مثل هذه 
العمليات خالل عم��ر االنتاج وتقدير متى يتم هجر البئر 
اأو احلقل". وبني العكيلي اأن "العبء االكرب يقع على عاتق 
مهند�ص املكامن الذي يتم اختياره وتطوير خربته ب�سكل 
مربمج. ومن زياراتي ملركز وزارة النفط و�ركاتها 
ب��ان  وج��دت  اال�ستخراجي��ة 
ة  ر ا د الإ ا

املكمني��ة هزيل��ة وغ��ر ق��ادرة عل��ى مواكب��ة متطلبات 
املهن��ة الت��ي حتتاجها خط��ط تطوي��ر احلق��ول وخا�سة 
املتعاق��د عليه��ا ولي���ص م�ست��وى التخ�س�س��ات االخرى 
اأف�س��ل ملجابهة ه��ذه املع�سلة؟  التو�س��ل اىل اتفاقيات 
UNITIZATION AGRE Y ( )توحي��د 
MENTS عادل��ة م��ع ال��دول امل�سارك��ة يف احلق��ول 
احلدودي��ة، تق�سر وزارة النفط يف جم��ال ا�ستثمار الغاز 
امل�ساح��ب على طول اخل��ط منذ ني�س��ان 2003 وحتمل 
وزراء النف��ط امل�سوؤولي��ة ع��ن ذل��ك، وقد كت��ب الكثر من 
االخت�سا�سي��ني العراقي��ني، ح��ول هذه النقط��ة وغرها 
)منه��م كامل املهي��دي ، علي مرزة وثام��ر العكيلي ( من 
دون ان يتخ��ذ ال��وزراء وال�سيا�سيون اأي��ة خطوة جتاهها، 
واال���راع باإعادة تاأ�سي�ص �ركة النفط الوطنية وت�ريع 

قانون النفط والغاز واعادة هيكلة وزارة النفط".
وبخ�سو���ص عر���ص حق��ول جديدة، ق��ال العكيل��ي اإن " 
العراق ال يحت��اج لعقود جديدة حيث ميكن حتقيق زيادة 
االإنت��اج م��ن احلق��ول املتعاقد عليه��ا وا�ستخ��دام بع�ص 
احلق��ول املتبقية مع امل�سغل الوطن��ي وب�سورة تدريجية 
الإطال��ة �سن��وات ال��ذروة،  ويف�س��ل دع��م اجله��د الوطني 
للتنفيذ املبا�ر )هذه خربتن��ا( بتكليفه تطوير حقلني اأو 
ثالثة من احلجم ال�سغر اىل املتو�سط وال باأ�ص اأن ت�سارك 
احلكوم��ة املحلية يف املحافظة الت��ي يوجد فيها احلقل. 
ي�ستع��ني اجلهد الوطني باملقاولني كما تقوم به 
االن  املتعاقدة  ال���ركات 

با�ستخ��دام مق��اويل احلفر وخدم��ات االآب��ار والت�ساميم 
ب�رط توافر االدارة القيادية اخلبرة والكفء لي�ص بعيدا 
ع��ن الرم��وز القدمي��ة. واأ�س��اف العكيل��ي ان "ا�ستك�ساف 
املج��ال البح��ري غ��ر وارد يف الوق��ت احلا���ر غر ان 
اال�ستك�س��اف الربي ب�سكل موجه يج��ب اأن ي�ستمر حفاظا 
عل��ى ا�سرتاتيجية تقدم اال�ستك�ساف عل��ى التطوير والتي 
مت�سك��ت به �ركة اال�ستك�ساف النفط��ي وقبل ذلك �ركة 
النف��ط الوطنية العراقية وما نتج عنه باكت�ساف اأكرث من 
60 حق��ال جديدا. واأرى من ال�روري اأن يخ�س�ص اأحد 
اأب��راج �ركة احلف��ر العراقية )متو�س��ط ان مل يكن ثقيال( 
حلفر اآب��ار تقييمية مع الفحو�س��ات، يف تراكيب وحقول 
خ�راء خمتارة". واأ�س��ار اإىل اأٍن "تخفي�ص انتاج العراق 
كج��زء من انتاج االوبك، م��ن دون اأخذ املوؤثرات االخرى 
عل��ى ا�سعار النفط يف اال�سواق العاملية قد ال يحافظ على 
ال�سع��ر اأو يرفع��ه، وقد ي�سط��ر العراق وه��و يقاتل داع�ص 
يف غي��اب م�ساريع اخ��رى كالبرتوكيمياويات واالأ�سمدة 
 2013 يف  ال�س��ادرة  للطاق��ة  الوطني��ة  اال�سرتاتيجي��ة 
والت��ي يبدو ان وزارت��ي النفط وال�سناع��ة غ�ست الطرف 
ع��ن تطبيقها كما هو احل��ال يف ال�سعودية". ودعا اخلبر 
ال��دويل وزارة النف��ط اإىل "دعم �رك��ة امل�ساريع النفطية 
 JOINT VENTURE والتاأث��ر فيها لعقد �راك��ة
م��ع �ركة عاملية لتح�سني اأدائها واإكمال م�سفى كربالء 
واإحالة م�سف��ى اأربيل وكركوك عليها.، واإلغاء قرار الغاء 
�رك��ة النف��ط الوطنية وعودته��ا كما كان��ت ويكون لها 
رئي�س��ا م�ستق��ال وجمل�ص اإدارة، ويبق��ى التخطيط مركزيا 

بخطط خم�سية.

األراضي العراقية الصالحة للزراعة تكفي 
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ارتفاع إيرادات الخطوط الجوية العراقية 

اأك��دت ع�س��و اللجنة املالي��ة النيابية حما�س��ن حم��دون، اأن وزارة املالية 
تعهدت بحل اأزمة رواتب موظفي املناطق املحررة يف القريب العاجل.

وذك��رت يف بيان، اأنه��ا التقت وزير املالية وكالة عبد الرزاق العي�سى وزير 
التعليم العايل ، وناق�ست معه م�سكلة رواتب املوظفني املدخرة يف املناطق 
املح��ررة وكيفي��ة ايجاد حل��ول ناجعة لها من خ��الل التن�سيق مع اجلهات 
االمني��ة يف املحافظة ومبا ي�سمن ايجاد حل��ول عاجلة لتلك ال�ريحة من 
املواطن��ني ومبا ي�ساهم يف تخفيف معان��اة ع�رات االالف من املواطنني 
وعوائلهم الذين عانوا االمّرين من جرائم داع�ص االرهابية ، ما يتحتم على 
احلكوم��ة ان�سافه��م واطالق رواتبه��م املتوقفة منذ اكرث م��ن عامني ومبا 

ي�ساهم يف زيادة ثقتهم بالدولة وموؤ�س�ساتها.

ناق���ص جمل�ص حمافظة الب�رة مق��رتح �راء الطاقة الكهربائية املقدم من 
دي��وان املحافظة، موؤكدا �رورة ان ال تزيد م��دة التعاقد على �راء الطاقة 

من املحطات اال�ستثمارية على �ستة ا�سهر.
وق��ال رئي���ص املجل�ص �سب��اح البزوين يف ت�ري��ح �سحف��ي، ان "املجل�ص 
ناق���ص مو�س��وع امل��دد الزمني��ة للتعاقد على ���راء الطاقة م��ن املحطات 
اال�ستثماري��ة موؤكدا ان املجل�ص �سيعق��د اجتماعًا مع الفنيني واملعنيني من 
الدوائ��ر احلكومي��ة للتو�س��ل اىل قرار نهائ��ي بهذا االأمر ومن ث��م الت�سويت 
علي��ه". واأ�س��اف الب��زوين ان "التعاق��د عل��ى ���راء الطاق��ة م��ن املحطات 
اال�ستثماري��ة ملدد طويلة باأن��ه يكبل احلكومة املحلي��ة بالتزامات ل�سنوات 
وديون متتد لالأعوام املقبلة"، مبينا ان "خط قرنة _ قرنة 96 ميكن تنفيذه 
م��ن قبل دوائ��ر الكهرباء و�سد احلاج��ة من دون �رف االأم��وال وح�سب ما 
تقدمت به اجلهات املخت�سة من طلب ازاء توفر الطاقة يف �سمال الب�رة".

 MIKE دع��ت موؤ�س�سة كيت بونت بن االمركية يف مركز التجارة العاملي
DUBOIS، احلكومة العراقية اىل جتنب لعنة املوارد النفطية ،م�سرا يف 
الوق��ت ذاته اىل ان عق��ود وزارة النفط عقود اخلدمة مع ال�ركات االمركية 

هي اف�سل بكثر من �ركات امل�ساركة او عقود االمتياز.
وقال��ت يف ت�ري��ح �سحفي، ان��ه  "ينبغي جتنب لعنة م��وارده الوفرة من 
النف��ط والتوجه نح��و تطوير وتفعي��ل جميع قطاعات��ه االقت�سادية واهمها 
الزراع��ة كما هو يف واليتنا �سانت لوي�ص املعتمدة على الزراعة" ،موؤكدة ان 
العراق لديه ثروات اقت�سادية هائلة لكن لن ي�سمح لنف�سه بالتو�سع والتطور 

يف قطاعاته وهذا ينعك�ص �سلبا على اقت�ساده".

اأعلن��ت ال�رك��ة العامة للخطوط اجلوي��ة العراقية، زي��ادة ايراداتها املالية 
ل�سهر اذار املا�سي بن�سبة 32%.

ونق��ل بي��ان لل��وزارة عن املدي��ر الع��ام لل�ركة �سام��ر كبة قول��ه ان "تلك 
االي��رادات املالية جاءت نتيج��ة االعداد الكبرة لرح��الت العمرة والزيادة 

الوا�سحة يف ن�سب االمتالء على منت طائرات اخلطوط".
وا�س��اف ان "الن�سبة االكرب كانت لبيع تذاك��ر ال�سفر باال�سافة اىل ايرادات 
ال�سح��ن اجل��وي واخلدمات االر�سي��ة جميعها عوامل �ساع��دت على ارتفاع 

االيراد املايل املتحقق".

اك��د وزي��ر التخطي��ط والتج��ارة �سلم��ان اجلميل��ي ان 
احلكوم��ة العراقية مهتمة كثرا مبو�سوع اعادة افتتاح 
منفذ طريبيل مع اململكة االردنية من اأجل اعادة حركة 
التجارة الربية مع دول العامل والتي ت�سكل ن�سبة عالية 

من واردات البلد �سنويا.
وا�س��اف اجلميل��ي اأن م��ا يعي��ق افتتاح منف��ذ طريبيل 
احل��دودي م��ع االردن ك��رثة اجل�س��ور املدم��رة من قبل 
ع�ساب��ة داع���ص خ��الل �سيطرت��ه عل��ى م��دن حمافظة 
االنب��ار من��ذ مطل��ع 2014 وحت��ى حتري��ر الفلوج��ة 
والرم��ادي قبل ا�سهر، مبين��ا ان نحو 36 ج�را دمرتها 

ع�ساب��ات داع���ص االرهابي��ة كم��ا ان م��دن راوة وعنه 
وكذل��ك القائ��م بحاج��ة اىل حتريرها بوق��ت �ريع من 

ع�سابات داع�ص.
وق��ال الوزير اجلميل��ي، "اتوقع خالل امل��دة املقبلة اأن 
يتم افتتاح هذا الطريق الدويل وعودة الن�ساط التجاري 

اإليه".
وطالب��ت االردن ع��دة م��رات م��ن نظرته��ا العراقي��ة 
باع��ادة تاأهي��ل الطري��ق ال��دويل ال�ري��ع ال��ذي ميت��د 
مل�ساف��ة تق��در ب���)500 ( كلم م��ن بغداد حت��ى احلدود 
االردني��ة وال�سورية غرب��ا متهيدا الع��ادة ن�ساط حركة 

التجارة الدولية.
وكان رئي���ص احلكومة العراقية حي��در العبادي اكد يف 

حدي��ث قبل ا�سبوعني ان اجلهات املخت�سة يف حكومته 
ابرمت اتفاقا مع احدى ال�ركات االمنية العادة تاأهيل 
وتاأم��ني احلرك��ة على الطري��ق الدويل ال�ري��ع واعادة 
تن�سيط حركة التجارة الدولية بني العراق وبلدان العامل 

من دون الك�سف عن م�سمون االتفاق.
وبا���رت الق��وات االمني��ة، تاأمني الطري��ق املوؤدي اىل 
منفذ طريبيل احلدودي املمتد من ق�ساء الرطبة و�سوال 

اىل طريبيل.
وذك��ر م�س��در امن��ي ل�)اجلورن��ال ني��وز( ، اإن “القوات 
امل�سرتك��ة نف��ذت، عملي��ة امني��ة، لتام��ني الطريق بني 
الع��راق واالردن م��ن ق�س��اء الرطب��ة و�س��وال اىل منفذ 
طريبي��ل، مع ن�ر دوريات امني��ة ون�سب ابراج مراقبة 

على طول احلدود والطريق الدويل ال�ريع”.
وا�س��اف، اأن “القوات االمني��ة ت�سيطر ب�سكل كامل على 
منفذ طريبي��ل غربي االنبار”، موؤكداً ان “العمل م�ستمر 
لتاأم��ني الطرق الربي ال�ريعة الت��ي تربط املنفذ مبدن 
االنب��ار و�سوال اىل الرمادي ومنها اىل العا�سمة بغداد 

واملحافظات العراقية”.
ي�س��ار اىل ان الق��وات االمنية متكنت م��ن دخول الرطبة 
وفر���ص ال�سيط��رة على %80 م��ن مناطقه��ا بعد طرد 
عنا�ر داع���ص االرهابية واملبا���رة بتفكيك العبوات 

النا�سفة.
ودعا رئي�ص جمل�ص النواب �سليم اجلبوري، اإىل االإ�راع 

يف اإعادة افتتاح منفذ طريبيل احلدودي .

توقع��ت اللجن��ة الزراعي��ة وامل��وارد املائي��ة يف 
جمل�ص حمافظة وا�سط، اأن انتاج املحافظة ملو�سم 
ت�سوي��ق حم�سول احلنطة للعام احلايل �سي�سل اىل 

850  ال��ف ط��ن.
وق��ال رئي�ص اللجن��ة ها�سم الع��وادي، اإن "اللجنة 
وح�س��ب التقاري��ر ال��واردة من اجله��ات املخت�سة 
،وب�سب��ب كمي��ة االمطار الكبرة الت��ي هطلت على 
مناط��ق املحافظة خالل الع��ام احلايل ، نتوقع ان 

ي�سل انتاج حم�سول احلنطة اىل 850  الف طن".
زراع��ة  عليه��ا  املنف��ذ  "امل�ساح��ة  ان  وا�س��اف 
املح�س��ول بلغت مليونا و94 الف دومن يف عموم 
اق�سي��ة ونواح��ي وا�س��ط ، مبين��ا ان اعل��ى ن�سب��ة 
لزراع��ة املح�س��ول املذك��ور ترك��زت يف نواح��ي 
االحرار وال�سحيمية والدجيلي واملوفقية والكوت".
واو�سح الع��وادي، ان "موعد افتتاح مراكز الت�سلم 
يف عم��وم املحافظ��ة �سيكون نهاية �سه��ر ني�سان 
اجل��اري نظ��را لوج��ود زراعة مبك��رة يف املناطق 
اجلنوبي��ة من املحافظة ، وم��ن اأجل التخفيف من 

الزخ��م احلا�س��ل عل��ى تل��ك املراكز خ��الل عملية 
الت�سوي��ق"، م�سرا اىل ان "اللجن��ة الزراعية قررت 
توزي��ع عملي��ات الت�سوي��ق يف املناط��ق عل��ى 8 
مراكز متثل��ت ب�سايلو الر�ساف��ة و�سايلو ال�سويرة 
ومط��ار النعماني��ة و�سايلو الك��وت ومطار �سحية 
، ا�ساف��ة اىل املجمع املخ��زين والر�سيف النهري 
يف الكوت". يذكر ان حمافظة وا�سط احرزت خالل 
االع��وام اخلم�سة املا�سي��ة املركز االول يف جمال 
ت�سويق حم�سويل احلنطة وال�سعر من خالل زيادة 
امل�ساح��ات الزراعية وتوفر احل�س���ص االروائية 

الكافية واال�سم��دة الكيمياوية واملعدات الزراعية. 
ويقرتب الع��راق من حتقيق اكتفاء ذاتي يف اإنتاج 
حم�س��ول القم��ح، بعدما و�سلت كميات��ه اإىل 3.5 
ملي��ون ط��ن، بينما يبل��غ حد االكتف��اء 5 ماليني. 
وع��زا الناطق با�سم وزارة الزراع��ة العراقية حميد 
النايف، �سبب تراجع اإنتاج املح�سول يف ال�سنوات 
ال�سابق��ة اإىل احتالل اإرهاب داع�ص بع�ص املناطق 
الزراعي��ة، اإذ كان اإنت��اج احلنط��ة ق��د و�سل اإىل 5 
مالي��ني طن ع��ام 2003 وه��و م�ست��وى االكتفاء 

الذاتي. 

36 جسرًا دمرها داعش 
تعيق إعادة فتح منفذ طريبيل

واسط تتوقع إنتاج 850 ألف طن من الحنطة الموسم الحالي 

وزارة المالية تتعهد بحل أزمة موظفي 
المناطق المحررة

البصرة تناقش مقترح شراء الطاقة 
الكهربائية

كيت بونت: على العراق تجنب 
لعنة الريعية

أسعار العمالت 
األجنبية بالدينار

125323 155432139122.550 12943151651 3031330.770
دينار أردنيدينار بحرينيدرهم إماراتيريال سعوديجنيه مصريتومان إيرانيجنية استرلينييورودوالر أميركي ليرة سوريةليرة لبنانية دينار كويتي 

بغداد - خاص

بغداد- خاص

بغداد- خاص

البصرة- خاص

سانت لويس-  خاص

بغداد- خاص

رئيس التحرير


