
توق��ع �خلب��ر نفطي حم��زة �جلو�ه��ري، بق��اء �أ�سعار 
خام��ي نف��ط �لب���رة �لثقي��ل و�خلفي��ف دون نفطي 
عمان ودبي، ب�سبب طبيعة خ�سائ�ص خامي �لب�رة.
وق��ال �جلو�هري، يف مقابل��ة �أجرتها )�جلورنال(، �إن 
"�الأ�سع��ار حمكومة بقو�نني �ل�سوق وال ت�سيطر �سومو 
عليها"، مبين��ًا �أن "قر�ر �سومو يتعل��ق بفرق �ال�سعار 
ع��ن خام��ات موؤ���رة م��ا يعن��ي �أن خ��ام �لب���رة 

ينخف�ص ويرتفع دون هذين �خلامني �ملذكورين".
و�أ�س��اف �أن "�لع��ر�ق م��از�ل حري�س��ًا عل��ى تطبي��ق 
قر�ر�ت منظم��ة �لدول �مل�سدرة للنف��ط �أوبك، و�لقر�ر 
�ل�سيا�سي له دور كبر يف تبني قر�ر�ت منظمة �أوبك".
ورج��ح �جلو�هري، "جت��اوز �أ�سعار �لنف��ط 65 دوالر� 
يف �لن�س��ف �لثاين من �لعام �حل��ايل �ريطة ��ستمر�ر 
�تف��اق �أوب��ك ب�س��اأن تخفي���ص �الإنت��اج"، م�س��ر�ً �إىل 
�أن "�رتف��اع �الأ�سع��ار �سيقل��ل م��ن 
�مل��ايل  �لعج��ز 

يف �ملو�زن��ة". وتاب��ع �أن "عدم �رتف��اع �أ�سعار �لنفط 
يف �الأ�سه��ر �ملا�سي��ة يع��ود �إىل وج��ود خزي��ن كبر 
للغاي��ة و�سل �ىل نح��و 150 مليونا لدى �غلب �لدول 
�مل�ستهلك��ة و�مل�سارب��ني يف �الأ�س��و�ق �الأم��ر �ل��ذي 
�نعك�ص ب�س��كل �سلبي على قر�ر �أوب��ك ب�ساأن تخفي�ص 

�النتاج".
و�أكدت �ركة ت�سويق �لنفط �لوطنية �سومو، �أن �لعر�ق 
�أبقى �ل�سعر �لر�سمي لبيع خام �لب�رة �خلفيف الآ�سيا 
يف �سحن��ات �أي��ار عند م�ستوى يق��ل 0.75 دوالر عن 
متو�سط �أ�سعار خامي عمان ودبي يف �ل�سهر �ل�سابق.

وقال��ت �سوم��و يف بي��ان عرب �لربي��د �الإلك��روين �إنه 
"ج��رى ت�سعر خام �لب���رة �لثقيل الآ�سيا يف �ل�سهر 
ذ�ت��ه عند م�ست��وى ني�سان نف�سه بو�ق��ع 5.45 دوالر 

دون متو�سط �أ�سعار خامي عمان ودبي".
ورفع��ت �رك��ة ت�سويق �لنف��ط )�سومو(، مطل��ع �لعام 
�حل��ايل، �سع��ر �لبيع �لر�سم��ي خلام �لب���رة �خلفيف 
�إىل �آ�سي��ا يف �سحنات كان��ون �الأول مبقد�ر دوالر عن 
�ل�سهر �ل�ساب��ق �إىل متو�سط �أ�سعار خامي عمان ودبي 
خم�سوم��ا من��ه 0.45 دوالر للربمي��ل. وبع��د ه��ذه 
�لزيادة �سار �سعر خام �لب�رة 
ال  �خلفي��ف 

يقل �سوى خم�سة �سنت��ات عن �خلام �لعربي �ملتو�سط 
�ل�سع��ودي ليتقل���ص �لف��ارق ب��ني �خلام��ني �إىل �أق��ل 

م�ست��وى ل��ه من��ذ ت�ري��ن �الأول 2012.
وذك��رت �سوم��و، وقتها ، �إن��ه "جرى ت�سع��ر مبيعات 
خ��ام �لب���رة �لثقي��ل الآ�سي��ا يف كان��ون �الأول عن��د 
متو�س��ط �أ�سع��ار خامي عم��ان ودب��ي خم�سوما منه 

5.45 دوالر للربميل �لو�حد".
وق��ال تاج��ر نف��ط �ن "تكلفة خ��ام �لب���رة �خلفيف 
ت��زد�د" م�سيف��ا �أن "ذلك قد يرفع �لطل��ب على �خلام 

�لعربي �ملتو�سط �ل�سعودي يف �آ�سيا".
وحت��دد �سع��ر �لبي��ع �لر�سمي خل��ام �لب���رة �خلفيف 
يف �سحنات كان��ون �الأول �إىل �أ�سو�ق �الأمركتني عند 
م�ست��وى موؤ���ر �أرجو���ص للخامات �لعالي��ة �لكربيت 
خم�سوم��ا من��ه 0.50 دوالر للربمي��ل بزي��ادة ع��ن 
�ل�سه��ر �ل�سابق. وظ��ل �سعر �سحنات خ��ام كركوك �إىل 
دوالر   0.35 عن��د  تغي��ر  دون  �ملتح��دة  �لوالي��ات 
للربمي��ل ف��وق �أرجو���ص. �أم��ا �سحنات كان��ون �الأول 
�ملتجه��ة �إىل �أوروبا فقد ز�د فيه��ا �سعر خام �لب�رة 
�خلفيف مبق��د�ر 0.40 دوالر �إىل �سع��ر برنت �ملوؤرخ 
خم�سوم��ا منه 4.50 دوالر للربمي��ل بينما ز�د �سعر 
�لبيع �لر�سمي خلام كركوك يف �سحنات كانون �الأول 

�إىل 4.80 دوالر دون برنت �ملوؤرخ.
�لنف��ط  وزي��ر  و��ستقب��ل 

جبارعل��ي ح�س��ني �للعيبي نائ��ب �لرئي���ص �لتنفيذي 
ل�رك��ة برونا���ص �ملاليزي��ة باج��و بيلون��ك و�لوفد 
�ملر�ف��ق ل��ه، وجرى خ��ال �للق��اء بحث �سب��ل تعزيز 
�لتع��اون �مل�س��رك وتطوي��ر قط��اع �سناع��ة �لنف��ط 

و�لغاز.
و�ك��د �لوزي��ر �همية تعزي��ز �لعاق��ات وتطويرها مع 
، م�س��ر� �ىل ���رورة تب��ادل  �لعاملي��ة   �ل���ركات 
�خل��رب�ت ب��ني �ل�رك��ة ومنت�سب��ي �لقط��اع �لنفط��ي 
، موؤك��د� �مت��اك �ل��وز�رة لطاق��ات وكف��اء�ت ميك��ن 

�ال�ستفادة منها وتطوير �د�ئها.
م��ن جانب��ه �ك��د نائ��ب �لرئي���ص �لتنفي��ذي ل�رك��ة 
برونا���ص �ملاليزي��ة  باج��و بيلون��ك �سع��ي �ركت��ه 
لتطوي��ر �لعم��ل �مل�سرك م��ع وز�رة �لنف��ط مبا يحقق 

�الرتقاء بقطاع �لنفط و�لغاز يف �لعر�ق.
كما ��ستقبل �للعيبي، نائب مدير �ركة  �يني �اليطالية 
مدي��ر �لعملي��ات يف �لع��ر�ق �ل�سيد نيكول��و �كوجري 
و�لوف��د �ملر�ف��ق له، وجرى خ��ال �للق��اء بحث �سبل 
تعزيز �لتعاون �مل�سرك تطوي��ر قطاع �سناعة �لنفط 
و�لغاز. ودع��ا �للعيبي �ل�ركة �اليطالية �ىل �الرتقاء 
بعمله��ا يف حق��ل �لزبر مبحافظ��ة �لب���رة ، موؤكد� 
���رورة م�سي �ل�رك��ة قدما نحو حتقي��ق �الهد�ف 
�ملرج��وة.  م��ن جانب��ه �كد نائ��ب مدير �رك��ة �يني 
�اليطالي��ة �سع��ي �ركت��ه �ىل �ال�ر�ع بوت��رة �لعمل 
وتطوي��ر �لعمل �مل�س��رك مع وز�رة �لنف��ط مبا يحقق 

�الرتقاء بهذ� �لقطاع �حليوي يف �لعر�ق.

األهوار.. أبواب االستثمار تشرع فيها 

وخطط الحكومة تنتظر التنفيذ
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األردن: جهود حثيثة لفتح خطوط 
التجارة مع العراق

طرحت �ل�ركة �لعامة لل�سناعات �لكهربائية و�اللكرونية �حدى �ركات 
وز�رة �ل�سناعة و�ملعادن �أمنوذجا جديد� من �ل�سخان �ل�سم�سي.

و�و�س��ح �ملدير �لعام لل�ركة حممد قا�س��م توفيق، �ن "�ل�سخان يعمل على 
�نظمة ت�سخني �ملياه باأ�ستخد�م �لطاقة �ل�سم�سية وب�سعات خمتلفة".

و��س��ار �ىل �ن "�الأمن��وذج �ل��ذي تبل��غ �سعته  150 لر� يع��د كفوء� يف رفع 
درجة حر�رة �ملاء �لتي ت�سل �ىل 80 درجة مئوية يف حالة �جلو �مل�سم�ص 
وباالم��كان �الحتف��اظ بدرجة حر�رة �مل��اء عند �جلو �لغائ��م ب�سبب نوعية 
�لع��ازل �حلر�ري �لكفء �مل�ستخدم وذلك م��ن حيث تر�سيد ��ستهاك �لطاقة 
�لكهربائي��ة من خال ��ستخد�م م�سخن كهربائ��ي لا�ر�ع بعملية ت�سخني 

�ملياه وملدة �ساعة و�حدة".
وق��ال توفي��ق �ن "�ل�رك��ة قامت باإر�س��ال مناذج من �ل�سخ��ان �ملنتج �ىل 
وز�رة �لعلوم و�لتكنلوجيا مركز تكنولوجيا �لطاقة �ملتجددة وذلك لفح�سه 

وتقييم �د�ئه وتبني �أنه يعمل بكفاءة جيدة".

�أقام مكتب برنامج �الأمم �ملتحدة �الإمنائي يف حو�ص �لفر�ت �الو�سط ور�سة 
عمل حول )��سر�تيجية تطوير �لقطاع �خلا�ص(.

و�س��ارك يف �لور�س��ة حماف��ظ كرب��اء عقي��ل �لطريح��ي ورئي���ص جمل���ص 
حمافظ��ة كرب��اء ن�سيف �خلطابي ونائ��ب �ملحافظ علي �ملي��ايل، ورئي�ص 
ر�بط��ة �لفن��ادق و�ل���ركات �ل�سياحي��ة حمم��د �س��ادق �له��ر، وممثلني عن 
�مل�س��ارف �حلكومية و�الأهلية، وهيئة ��ستثمار كرباء، و�حتادي �ملقاولني 
و�ل�سناعي��ني، و�حتاد رجال �العمال و�جلمعي��ات �لفاحية ودو�ئر �لدولة، 

و��ساتذة جامعيون، وعدد من ��سحاب �ل�ركات و�لتجار.

بح��ث مدي��ر �إنتاج �لطاق��ة �لكهربائي��ة يف �لب�رة حت�سني زك��ي �ل�سعد مع 
مهند�س��ي �ركة جرن�ل �لكريك )GE( �الأمركية �ال�ر�ع بت�سغيل برنامج 
منظومة �لغاز على جميع �لوحد�ت �لعاملة يف حمطة �سط �لب�رة �لغازية.

وقال �ل�سعد، :�أكدنا خال �للقاء �أهمية �رعة �جناز ت�سغيل �لوحدة �ل�سابعة 
)90( ميغاو�ط على �لغاز �لوطني وت�ريع �خلطو�ت لت�سغيل بقية �لوحد�ت 
حل��ني حتديث برنامج �لت�سغيل باالإ�ساف��ة �إىل معاجلة �مل�ساكل و�ملعوقات 

�لتي تو�جه �ملاكات ".
و�سدد على "بذل �ملزيد من �جلهود لت�سغيل جميع �لوحد�ت ل�سمان ��ستقر�ر 

�لتيار �لكهربائي يف �ملحافظة خال مو�سم �ل�سيف �حلايل".

�ك��د وزير �ل�سناعة و�لتجارة و�لتموين �الردين �ملهند�ص يعرب �لق�ساة، �ن 
�جله��ود �حلثيثة لفتح خط��وط �لتجارة مع �لعر�ق قائم��ة على قدم و�ساق ، 
وتوق��ع �ن تكون �حل��دود مفتوحة �مام حركة �لتجارة ب��ني �لبلدين بحلول 

متوز �ملقبل.
و��س��ار �لق�س��اة يف ت�ري��ح �سحف��ي �ىل �همي��ة �ل�س��وق �لعر�قي��ة ك�سوق 
رئي�سية للمنتج �ل�سناعي �الردين، الفتا �لنظر �ىل �نه مت �لتو�سل �ىل �تفاق 
يت�سمن ��ستثناء جمموع��ة من �ل�سلع من �لر�سوم �لكمركية تن�سيطا للعملية 

�لت�سديرية لل�سوق �لعر�قية.
ودع��ا �ل�سناعي��ني �الردنيني �ىل تزويد �ل��وز�رة بال�رع��ة �ملمكنة بحجم 
�لطاق��ة �النتاجية لل�سناعات متهيد� لا�ستفادة من �ال�ستثناء�ت �لكمركية 

�لتي �سيمنحها �لعر�ق لل�سناعة �الردنية.

�أعلن �ملكتب �العامي لرئي�ص �لوزر�ء  حيدر �لعبادي، �ن 
�لربنام��ج �حلكومي العادة �ال�ستقر�ر �ىل �ملدن �ملحررة، 
�سم��ل   360 م�روع��ا ت�سل �ملبالغ �لت��ي ر�سدت لها �ىل 
450 ملي��ار دينار.  وق��ال �سعد �حلديثي �ملتحدث با�سم 
�ملكت��ب �العامي لرئي���ص �لوزر�ء يف �يج��از �سحفي  �ن 
"�لربنام��ج �حلكوم��ي لتحقي��ق �ال�ستق��ر�ر يف �ملناط��ق 
�ملح��ررة وعودة �لنازح��ني  �ليها، يت��م مبتابعة مبا�رة 
م��ن قبل رئي�ص جمل�ص �ل��وزر�ء حيدر �لعبادي �لذي يويل 
 مل��ف حتقي��ق �ال�ستق��ر�ر �همي��ة كب��رة".   و�أ�س��اف �نه 
"�سب��ق �ن �س��در �الم��ر �لديو�ين �لقا�س��ي بت�سكيل خلية 
�د�رة �الزم��ات  �ملدني��ة يف ع��ام 2015، و�لت��ي تت��وىل 

�ال���ر�ف على مل��ف �ع��ادة �لنازحني، وتن�سي��ق  �جلهود 
�حلكومي��ة لتحقيق �ال�ستقر�ر يف �ملدن �ملحررة ومتابعة 
�ل��دويل  �ل��وز�ر�ت  و�حلكوم��ات �ملحلي��ة و�لدع��م  عم��ل 
�ملق��دم للعر�ق يف هذ� �ملج��ال".  وتابع �حلديثي �ن "هذ� 
�لربنامج يحظى مب�ساندة �المم �ملتحدة �لتي ��ساد �مينها 
 �لع��ام �نتونيو غوتري�ص يف زيارت��ه �ىل بغد�د مبا تقوم 
به �حلكومة �لعر�قية يف �طار  حتقيق �ال�ستقر�ر يف �ملدن 
�ملح��ررة وعودة �لنازحني �ليها".  و�أ�س��ار �ىل "�ملبا�رة 
بعملي��ات تاأهيل �ملناطق �ملح��ررة مبا�رة بعد تاأمينها 
 م��ن قب��ل �جله��د �لهند�س��ي م��ن �لتفخي��خ و�لعب��و�ت ، �ذ 
جتري عمليات رفع �النقا���ص  و�ز�لة �ملخلفات �حلربية، 
و��س��اح و�سيان��ة �لط��رق و�جل�سور، ثم جت��ري عمليات 
 توف��ر �خلدم��ات �ال�سا�سية كخدم��ات �مل��اء و�لكهرباء، 

لتب��د�أ بعد ذل��ك �جر�ء�ت �ع��ادة  �فتتاح �لدو�ئ��ر �لر�سمية 
و�ملب��اين �حلكومي��ة ومر�ك��ز �ل�رط��ة و�لدف��اع �مل��دين 
تعقبها �و  تتز�من معها �جر�ء�ت تاأهيل �ملن�ساآت �ل�سحية 
و�لربوية".  و�أكد "�سع��ي �حلكومة لتوفر �ملو�د �لغذ�ئية 
للعائ��ات �لعائدة باي�س��ال مفرد�ت �لبطاق��ة  �لتموينية 
�ليه��ا ف�س��ا عن تام��ني توف��ر �لوقود مبختل��ف �نو�عه 
لل�س��كان و�لعائدي��ن  �ىل �ملناط��ق �ملح��ررة باال�ساف��ة 
�ىل �فتت��اح حمط��ات �لوق��ود و�ع��ادة تاأهي��ل �ملن�س��اآت 
�لنفطية".  ولفت �لنظر �ىل �ن "�لربنامج �حلكومي العادة 
�ال�ستق��ر�ر �ىل �مل��دن �ملح��ررة ي�سم��ل 21 مدين��ة  حيث 
غط��ى �لربنام��ج خ��ال �لع��ام �ملا�س��ي 360 م�روعا 
ت�س��ل �ملبال��غ �لتي ر�س��دت لها  �ىل 450 ملي��ار دينار، 
وق��د تنوعت ه��ذه �مل�ساري��ع لتغطي خمتل��ف �لقطاعات 

�خلدمي��ة  و�ملعي�سي��ة الهايل هذه �ملناط��ق".  ففي قطاع 
�لكهرباء، �و�س��ح �ن "�لكلفة �لتخميني��ة الإعادة �لتاأهيل 
تبل��غ 780 مليار  دينار وقد مت خال عام 2016 تاهيل 
14 حمطة كهربائية و12 خطا ناقا للتيار  �لكهربائي، 
و65 مغذي��ا كهربائيا يف حمافظة �النبار باال�سافة �ىل 
جتهي��ز �ملحافظة ب���   98 �آلية، و�جن��از 12 كيلومر� من 
�الن��ارة".  ويف حمافظة نينوى، �أ�س��ار �ىل �نه "مت ت�سغيل 
وحد�ت حمطة توليد �س��د �ملو�سل لتغذية  مدينة �ملو�سل 
ب� 85 ميكاو�ط، وكذلك مت ت�سغيل حمطة نينوى �لغازية، 
وحمط��ة �لر�سيدية  لتغذية �ملدينة ب�85 ميكاو�ط، وكذلك 
مت��ت تغذية �ملحط��ات �ملح��ررة يف)  �مل���ر�ق، �لقيارة، 
�ل�رق��اط( باال�ساف��ة �ىل تام��ني �لتي��ار �لكهربائي يف 

خميمات  �لنازحني �لتي �ن�سئت يف حمافظة نينوى". 

�أعلنت �حلكوم��ة �مل�رية، �ر�ء 12  مليون برميل نفط 
�سنوي��ا من �لعر�ق، مبوجب �تف��اق تو�سلت �إليه حكومتا 

�لبلدين �لعام �ملا�سي. 
وق��ال وزير �لب��رول �مل�ري، ط��ارق �ملا يف ت�ريح 
�سحف��ي، �إن "هذ� هو �لتعاق��د �الأول من نوعه بني م�ر 
و�لع��ر�ق يف �ر�ء مبا�ر، و�إن �لبلدين �سيوقعان ر�سميا 
خ��ال �الأيام �لقليل��ة �ملقبلة ، عقد �سح��ن �أول كمية من 

�لنفط �لعر�قي مل�ر". 

ولف��ت �لوزير ، �ل��ذي تفاو�ص ب�ساأن �لعق��د مع �حلكومة 
يف بغد�د منذ �لعام �ملا�سي، �لنظر �إىل �أن م�ر ت�ستورد 
حالي��ا �لنفط �خلام من �لكوي��ت و�ل�سعودية، منوها باأن 

�لتنويع يف �الأ�سو�ق دليل على تعاون �لدول �لعربية".
و�أ�س��ار �مل��ا �إىل �أن مديوني��ة م���ر ل���ركات �لنف��ط 
�الأجنبي��ة بلغ��ت ثاث��ة ملي��ار�ت و 500 �أل��ف دوالر، 
ق��دم و�س��اق عل��ى  �أن �حلكوم��ة تعم��ل عل��ى  م�سيف��ا 
تخفي�سه��ا". و��ستاأنف��ت �رك��ة �أر�مك��و �ل�سعودي��ة يف 
�الآونة �الأخرة �سحناته��ا من �ملو�د �لبرولية �ىل م�ر 
بع��د �نقط��اع د�م �ست��ة �أ�سه��ر، بينم��ا ج��ددت �حلكومة 

�مل�رية عق��د� لتوريد �لنفط من �لكوي��ت لثاث �سنو�ت 
�أخرى تنتهي يف 2019. 

وكان �لبلد�ن وقعا يف �آذ�ر �لعام �ملا�سي �تفاقا يق�سي 
باإمد�د م�ر مبليون برميل نفط �سهريا، من نفط �لب�رة 

�خلفيف، قابلة للزيادة فيما بعد وب�روط دفع مي�رة.
وناق�ست �لقاهرة وبغد�د بنود �التفاق خال زيارة �ملا 

بغد�د يف نهاية �أكتوبر ت�رين �الأول 2016.
وج��اءت زي��ارة �مل��ا عقب توق��ف �إمد�د �رك��ة �أر�مكو 
�ل�سعودي��ة مل���ر بنح��و 700  �أل��ف ط��ن م��ن �مل��و�د 
�لبرولي��ة، يف �إط��ار �تف��اق طويل �الأجل ب��ني �لريا�ص 

و�لقاه��رة، بعد توتر �لعاقات بينهم��ا منذ �سهور ب�سبب 
ق�ساي��ا ثنائي��ة و�إقليمي��ة. وكان �مل��ا قد ���رح �أثناء 
زيارت��ه بغد�د ب��اأن "م�ر متتلك ق��در�ت تكرير فائ�سة 
ميك��ن ��ستغالها يف تكري��ر خام �لب�رة، م��ن �أجل �سد 
�حتياج��ات �جلان��ب �لعر�ق��ي م��ن �مل�ستق��ات �لنفطية، 
�إ�ساف��ة �إىل �خلام �ل��ذي ترغب م�ر يف �ر�ئه". وتعمل 
���ركات م�ري��ة حاليا - بح�سب ما ذك��ره �ملا - يف 
�لب�رة جنوبي �لعر�ق يف جماالت �لنفط و�لغاز. كما �أن 
هيئة �لبرول �مل�ري��ة �ريك يف �حلقل �لنفطي "بلوك 

10 يف �ملئة. 9" جنوبي �لعر�ق بن�سبة 

البرنامج الحكومي للمدن المحررة 
شمل 360 مشروعًا بكلفة 450 مليار دينار

تصدير 12 مليون برميل نفط سنويًا إلى مصر

الصناعات الكهربائية واإللكترونية 
تطرح أنموذجًا لسخان شمسي

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي يناقش 
تطوير القطاع الخاص في كربالء

الكهرباء تفاوض شركة أميركية 
لتشغيل محطة شط البصرة

أسعار العمالت 
األجنبية بالدينار

125323 155432139122.550 12943151651 3031330.770
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