
 ت�س��عى جلنة النف��ط والطاقة النيابي��ة وبالتعاون مع 
وزارة النفط لتاأ�س��ي�س جمل�س اعلى للنفط والطاقة من 
اج��ل تنظيم ال�سيا�س��ات النفطية والنهو���س بالقطاع 

النفطي للبالد . 
ع�سو جلنة النفط والطاقة النائب رزاق حميب�س اكد ان 
"املو�سوع متت مناق�سته وهو االن قيد املداوالت بني 
ادارة النفط واللجنة الربملانية لتاأ�سي�س جمل�س احتاد 

لل�سيا�سات النفطية والغازية يف العراق ". 
وا�س��ار النائ��ب حميب���س يف حدي��ث �س��حايف خا�س 
ل�س��حيفة " اجلورن��ال" اىل ان "م�س��ودة امل�رشوع يف 
مراحله��ا االخ��رة "، مبينا ان "ر�س��م ال�سيا�س��ات من 
م�س��وؤولية وزارة النف��ط وبالت�س��اور م��ع جلن��ة النفط 
والطاق��ة الربملاني��ة وبع��د ان�س��اج امل�رشوع �س��يتم 
ار�س��اله اىل جمل���س ال��وزراء للت�س��ديق علي��ه وم��ن 
ث��م ار�س��اله اىل جمل�س الن��واب من اج��ل قراءته 

واقراره". 

واو�س��ح ع�س��و جلن��ة النف��ط والطاق��ة النيابي��ة ،ان 
"مو�سوع رئا�سة املجل�س او �رشكة النفط الوطنية امر 
غر حم�س��وم حتى هذه اللحظ��ة"، مبينا ان " املجل�س 
مهم جدا لغر�س تنظيم ادارة الرثوة النفطية والغازية 
يف الع��راق ومن اجل تقليل حجم امل�س��اكل بني بغداد 
واربيل واملرك��ز واملحافظات املنتج��ة للنفط والغاز 
ويقل��ل من البروقراطي��ة االداري��ة والروتني االداري 
ويف��رغ وزارة النفط لتطوير الرثوة النفطية وتن�س��يم 
عمل ال�رشكات النفطية والغازية العاملة يف البالد ". 
م��ن جانبه اع��رب اخلبر االقت�س��ادي با�س��م انطوان 
عن خ�س��يته من خ�س��وع ه��ذا املجل�س للمحا�س�س��ة 

ال�سيا�سية.
انط��وان ذك��ر يف حدي��ث �س��حايف خا�س ل�س��حيفة 
"اجلورنال" ان " االقت�ساد اليوم يعتمد على القطاع 
النفطي بالدرجة االوىل وهو يقرر الواقع االقت�س��ادي 
للب��الد وان االهتم��ام به��ذا القطاع مهم ج��دا "، الفتا 
"ت�س��كيل تنظيم��ات معين��ة بحي��ث ال  النظ��ر اىل ان 
تتعاو���س م��ع دور وواجب��ات وزارة النف��ط امر مهم 

للغاية من اجل تطوير القطاع النفطي ".  
يعم��ل   ان"   ، االقت�س��ادي  اخلب��ر  ومتن��ى 
املجل���س على وف��ق اطر 

مهنية عالية ويقراأ ال�س��وق النفط��ي والغازي بطريقة 
مهنية " ، مبينا ان " جميع من ياأتي اىل هذا املجل�س 
يجب ان يتمتع باخلربة واملهنية وان يكون من خرة 

العاملني يف جمال النفط من اجل ان يخدم البالد ". 
وا�س��ار اىل ان "تطوي��ر القط��اع ام��ر ال يكف��ي وامن��ا 
يج��ب معرف��ة اىل اين تذهب اي��رادات النفط ؟ وان يتم 
�رشفه��ا يف اعمار البالد"، الفتا النظ��ر اىل "امكانية 
ربط املجل�س برئي�س الوزراء بعيدا عن املحا�س�س��ة"، 
مو�س��حا ان��ه "يف حال كان ه��ذا املجل���س بعيداً عن 
التاثرات ال�سيا�س��ية واحلزبية فان��ه فيه جدوى واما 
اذا ا�س��بح مث��ل بقية ال��وزارات والهيئ��ات فلن تكون 

هناك جدوى منه".   
ودعت جلنة النفط والطاقة النيابية، اإىل ت�سكيل جمل�س 
اأعلى للنفط والطاقة يكون باإ�رشاف مبا�رش من رئي�س 
الوزراء حيدر العبادي، يف حني اأ�س��ارت اإىل اأن مهمة 
املجل�س، ه��ي االإ�رشاف والتخطيط لل�سيا�س��ة النفطية 
وال���رشاكات  واالتفاقي��ات  العق��ود  واإدارة  العراقي��ة 
ومتابعة عقود الت�س��دير وتطوير ال�سناعات اخلا�سة 

بقطاع النفط.
وقال ع�س��و اللجنة علي في�سل الفيا�س، يف بيان اإنه 
"يف الوقت الذي تزداد فيه احلاجة لتطوير وتو�س��يع 
دائ��رة االهتم��ام مبل��ف النف��ط والطاق��ة ال��ذي ميثل 
ال�رشي��ان احلي��وي واالهم للف��رد العراقي 
ت�س��كيل  اإىل  ندع��و 

جمل�س اأعلى للنفط والطاقة يف البالد مهمته االإ�رشاف 
والتخطيط لل�سيا�س��ة النفطية العراقي��ة واإدارة العقود 
واالتفاقي��ات وال���رشاكات النفطي��ة ومتابع��ة عق��ود 
الت�سدير وتطوير ال�سناعات النفطية، وجعل املجل�س، 
ال�س��لطة االأعلى وعدم ح�رشها ب�رشكة ت�س��ويق النفط 
�س��ومو التي تهيمن على القطاع النفطي العراقي وتعّد 
اجله��ة الوحيدة امل�س��يطرة عل��ى اإبرام عقود ت�س��دير 
النفط اخلام وكذلك عقود ت�س��دير وا�ستراد امل�ستقات 

النفطية".
واأ�س��اف الفيا�س اأن "هناك �س��بابية وعدم و�س��وح 
يف الكث��ر من تعامالتها )�س��ومو( وعقودها املربمة 
م��ع ���رشكات عاملي��ة لك��ن املجل���س االأعل��ى للنف��ط 
والطاقة �سيزيل جميع عالمات اال�ستفهام املو�سوعة 
على االإدارة العامة مللف الطاقة خا�س��ة وانه �سيكون 
حتت اإ�رشاف مبا�رش من قبل رئي�س الوزراء وبع�سوية 
كل م��ن وزراء النف��ط واخلارجية واملالي��ة والكهرباء 
االخت�س��ا�س  ذوي  م��ن  و�سخ�س��يات  والتخطي��ط 

واخلربة يف املجال النفطي". 
وتاب��ع، اأن "اغلب دول العامل النفطي��ة لديها جمال�س 
علي��ا الإدارة ال��رثوات وعق��د االتفاقيات وال�س��فقات 
ووج��ود املجل���س �س��يكون مهم��ا يف الوق��ت الراه��ن 
ال�س��يما وان العراق يعتمد على ثروته النفط كم�س��در 
اأويل مل��وارده"، مطالبًا الكتل الربملانية وال�سيا�س��ية 
ب�"م�س��اندة هذا املقرتح وترجمته عل��ى ار�س الواقع 
للحفاظ على الرثوات النفطية وعدم تركها يف �سياع 

م�ستمر".
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اقتصاديات العراق للنهوض بالواقع االقتصادي 

مساع نيابية لتأسيس مجلس أعلى للطاقة ومخاوف من خضوعه للمحاصصة 
بغداد- ابتهال السعدي 
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البورصة تؤشر تراجع أسهم البنوك 

ي�ستعد معمل من�سوجات ذي قار ال�ستراد ماكنة جديدة ومتطورة من اجل 
دعم انتاجه من احل�سرة البال�ستيكية .

وذكر مدير املعمل رزاق الركابي ، انه ا�ستجابة للطلب املتزايد على منتج 
املعمل من احل�سرة البال�ستيكية فقد قررت االدارة ا�ستراد ماكنة جديدة 
اك��رب حجما م��ن املوجودة حالي��ا يف املعم��ل وبقيمة 70 ملي��ون دينار 
عراقي. واو�س��ح  الركابي ان املاكنة اجلديدة تنتج ح�سائر مب�ساحة اكرب 
ت�س��ل اىل ثالث��ة امت��ار مربعة وتعمل بنظ��ام الكرتوين وبنق�س��ات والوان 
متنوعة تلبي رغبة امل�س��تهلك ، مرجحا ان ت�سل املاكنة اجلديدة منت�سف 
�سهر حزيران املقبل لتبا�رش عملها باالنتاج حال اكتمال اعمال الن�سب .

ي�س��ارك العراق باعمال موؤمتر االقت�س��اد العاملي "دافو�س " يف العا�س��مة 
االردني��ة عم��ان والذي انطلق��ت اعماله يوم ام�س ال�س��بت مب�س��اركة عربية 
ودولي��ة وا�س��عة.  وافتتح العاه��ل االأردين امللك عبد اهلل الثاين بن احل�س��ني، 
اأعم��ال اجلل�س��ات الر�س��مية للمنتدى االقت�س��ادي العامل��ي، ملنطقة ال�رشق 
االأو�س��ط و�س��مال اأفريقي��ا، يف منطقة البح��ر امليت جنوب غربي العا�س��مة 
عمان. وت�س��هد منطقة البحر امليت اإجراءات اأمنية م�س��ددة، ت�س��بق و�س��ول 
املل��ك عب��د اهلل الثاين، وروؤ�س��اء ع��رب واأجان��ب وم�س��وؤولني حكوميني من 
ع��دة دول. وي�س��ارك يف املنت��دى، العاهل االإ�س��باين امللك فيليب ال�س��اد�س، 
والرئي���س العراق��ي ف��وؤاد مع�س��وم، والرئي���س الفل�س��طيني حمم��ود عبا�س، 
ورئي���س جمهوري��ة مقدوني��ا جورج��ي اإيفانوف ورئي�س كو�س��وفو ها�س��م 

ثات�سي ورئي�س النيجر حممد يو�سفو.
ويحم��ل املنت��دى الع��ام احل��ايل، �س��عار متك��ني االأجي��ال نحو امل�س��تقبل، 
متطرق��ًا اإىل اأب��رز اأدوات الثورة ال�س��ناعية الرابعة يف مواجه��ة التحديات 

اجليو�سيا�سية واالقت�سادية احلالية.

وجهت احلكومة املحلية يف حمافظة ذي قار، بغلق جميع �رشكات ال�سياحة 
وال�سفر غر املجازة واملخالفة لل�سوابط والتعليمات، مبينة اأن القرار ياأتي 

يف اإطار متابعة ال�رشكات غر املجازة والوهمية وحما�سبتها قانونيًا.
وق��ال نائ��ب املحافظ ع��ادل الدخيل��ي، يف بي��ان، اإن "توجيهات �س��درت 
لالأجهزة االأمنية املخت�س��ة بالتعاون مع مكتب املفت�س العام لوزارة النقل 
يف ذي قار وامل�س��اور القانوين للنقل اخلا�س، تق�س��ي بغلق جميع �رشكات 
ال�س��ياحة وال�س��فر غر املجازة والتي تعمل ب�س��ورة غر قانونية واإيقافها 

من مزاولة عملها املخالف للتعليمات". 

اأنهى املوؤ�رش العام لبور�س��ة العراق تداوالته اال�س��بوع املا�س��ي مرتاجعًا 
نقط��ة، مقارن��ة   5.39 نح��و  فاق��داً   ،597.49 النقط��ة  عن��د   ،0.89%
مب�س��توياته االربعاء املا�س��ي .  وتاأثر اأداء املوؤ�رش برتاجع اأ�س��هم عديدة ، 
ت�س��درها امل�رشف املتح��د بنحو %6.9، تبعه م���رشف بغداد ب�4.8%، 
وهب��ط م�رشف املن�س��ور، وامل�رشف التج��اري %4.44 و%4.26 على 
الرتتي��ب.  يف املقاب��ل، ارتف��ع اخل��امت لالإت�س��االت %3.75، يلي��ه بغداد 
للم�رشوبات الغازية، وم�رشف اإيالف االإ�سالمي %3.36 و%3.13 على 

الرتتيب، و�س��عد م�رشف ال�رشق االأو�س��ط 2.22 .
وت�س��در م�رشف بغ��داد الت��داوالت اليوم حجم��ًا وقيمة بنح��و 214.96 

مليون دينار، من خالل تداول 270.19 مليون �سهم. 
وارتفع��ت ال�س��يولة ي��وم اخلمي���س املا�س��ي اإىل 863.81 ملي��ون دينار، 
مقابل 508.28 مليون دينار يف اجلل�سة ال�سابقة، كما زادت الكميات اإىل 

1.11 مليار �س��هم، مقابل 724.29 مليون �س��هم يف جل�س��ة االأربعاء.

وقع��ت وزارة النف��ط ممثلة ب�رشكة نف��ط الب�رشة مع 
ائت��الف ال���رشكات الفائ��زة بتطوي��ر حق��ل ال�س��يبة 
الغ��ازي يف حمافظ��ة الب���رشة - جنوب��ي الع��راق 

تعديال  ا�سافيا على �سيغة العقد.
 وت�س��من التعديل اإن�س��مام الهيئة امل�رشية العامة 
للب��رتول " ك�رشيك يف عمليات تطوير احلقل بن�س��بة 
%15 من ح�س��ة امل�س��غل الرئي�سي  "�رشكة كويت 
اإنرج��ي "والبالغة %45 من العقد التي ت�س��اركها  
وال�رشي��ك   30% بن�س��بة   " "تركي��ة  �رشك��ة  في��ه 
احلكومي متمثاًل ب�رشكة نفط مي�سان بن�سبة 25%..
وقال املتحدث الر�س��مي با�سم الوزارة عا�سم جهاد 
الي��وم يف بي��ان ،ان "التعدي��ل اال�س��ايف للعق��د مت 
توقيعه بعد ا�س��تكمال االج��راءات القانونية من قبل 

جميع االطراف وياأتي مل�س��لحة العمل واال�س��تفادة 
م��ن خ��ربة الهيئ��ة امل�رشي��ة للب��رتول و���رشورات 
امل�سي يف عمليات تطوير احلقل واال�ستثمار االمثل 
للغ��از" ، م�س��را اىل ان "ال��وزارة ت�س��عى لالرتق��اء 
مبعدالت االنت��اج الغازية وحتقي��ق االكتفاء الذاتي 

من انواع الغاز املنتج" .
م��ن جهت��ه قال مدير �رشك��ة كويت اإنرج��ي العراق 
ماجد هادي ح�س��ني: "قامت �رشكة كويت اإنرجي ، 
"الطرف امل�سغل للحقل " وبعد ا�ستح�سال املوافقات 
االأ�س��ولية الالزم��ة من �رشكة نف��ط الب�رشة ووزارة 
واملتطلب��ات  ال�رشوري��ة  الوثائ��ق  وتهيئ��ة  النف��ط 
القانوني��ة والفنية ببيع %15 من ح�س��تها البالغة 
%45 م��ن عق��د تطوير حق��ل ال�س��يبية الغازي اإىل 

الهيئة امل�رشية العامة للبرتول .
يف ح��ني ع��د الرئي���س التنفي��ذي للهيئ��ة امل�رشي��ة 

العام��ة للب��رتول عاب��د ع��ز الرج��ال ه��ذه ال�رشاكة 
خط��وة جديدة عل��ى طريق التع��اون الوثيق واملمتد 
بني الهيئة امل�رشية العامة للبرتول وبقية ال�رشكاء 
،كم��ا اأنها تفت��ح املجال لتعاون م�س��تقبلي اأكرب مع 
�رشك��ة نف��ط الب���رشة  ، موؤك��دا اأن الهيئ��ة امل�رشية 
العامة للبرتول ت�س��ع اإمكانياته��ا و�رشكاتها كافة 

لالإ�سهام يف تنمية وتعظيم االإنتاج ويف القريب .
م��ن جانبه��ا، ا�س��ارت �رشك��ة نف��ط الب���رشة، ، اىل 
تعدي��ل عق��د تطوي��ر حق��ل ال�س��يبة الغ��ازي الواق��ع 
جنوب املحافظة مبا يت�سمن ال�سماح بدخول الهيئة 
امل�رشي��ة العامة للبرتول ك�رشي��ك يف تطوير احلقل 
بن�س��بة %15 يف �س��وء تخل��ي امل�س��غل الرئي�س��ي 
للحقل �رشك��ة "كويت انرجي" عن تلك الن�س��بة من 

ح�ستها يف م�رشوع تطوير احلقل البالغة 45%. . 
 وذك��ر بي��ان لل�رشك��ة ، اإن "�رشك��ة نف��ط الب���رشة 

)اجلن��وب �س��ابقا( وقع��ت، التعدي��ل االإ�س��ايف لعقد 
تطوي��ر حق��ل ال�س��يبة الغ��ازي، ويق�س��ي التعدي��ل 
بان�س��مام الهيئة امل�رشي��ة العامة للبرتول ك�رشيك 
يف عملي��ات تطوي��ر احلق��ل بن�س��بة %15، وتك��ون 
تلك الن�سبة من ح�س��ة �رشكة كويت انرجي البالغة 
%45 قب��ل التعدي��ل"، مبينة اأن "ان�س��مام الهيئة 
امل�رشي��ة العام��ة للب��رتول ج��اء انطالق��ا من حق 
املقاول الرئي�س��ي )كويت انرج��ي( يف التنازل عن 
جزء من ح�سته اىل �رشيك اآخر يراه منا�سبا، خا�سة 
واأن ال�رشي��ك اجلديد لديه اال�س��تطاعة الكاملة ماليا 

وفنيا الإدامة العقد".
يذك��ر ان العقد املربم مع ائت��الف ال�رشكات العاملة 
يف احلقل والذي وقع �سمن جولة الرتاخي�س الثالثة 
اكد ان "للمقاول الرئي�سي احلق يف التنازل عن جزء 

من ح�سته اإىل �رشيك اآخر يراه منا�سبًا" .

دع��ا رئي���س اجلمهورية فوؤاد مع�س��وم القط��اع اخلا�س 
االأردين والعراق��ي املقي��م يف االردن اىل التوظي��ف يف 
العراق واإىل تعزيز العالقات االقت�س��ادية واال�ستثمارية 
ب��ني البلدي��ن. وذكر بيان رئا�س��ي ، ان مع�س��وم "خالل 
لقائ��ه اخلمي���س املا�س��ي يف مقر اقامت��ه يف عّمان مع 
نخب��ة متميزة م��ن كبار رج��ال االأعمال وامل�س��تثمرين 

االردني��ني والعراقي��ني اأك��د ان اال�س��تثمارات االردني��ة 
حتظ��ى بتقدي��ر عاٍل عل��ى جميع امل�س��تويات يف العراق 
ال��ذي َيعّد امل�س��تثمرين االردنيني �رشكاء ا�س��رتاتيجيني 
في��ه".  تواجهه��م  م�س��اكل  اي  ازال��ة  عل��ى  ويحر���س 
واأ�س��ار مع�س��وم اىل ان "الع��راق لديه طموح��ات ملحة 
و�س��املة لتحقي��ق التنمية االقت�س��ادية امل�س��تدامة وان 
اتفاقية ت�س��جيع وحماية اال�س��تثمار بني البلدين كفيلة 
بدف��ع عجل��ة التنمي��ة االقت�س��ادية واال�س��تثمارية بني 

البلدي��ن اىل االم��ام". كما �س��دد رئي���س اجلمهورية على 
"�رشورة تعزيز وتقوية امل�ساركة احليوية للم�ستثمرين 
عموم��ا  واخل��ارج  االردن  يف  املقيم��ني  العراقي��ني 
مرحب��ا به��م للم�س��اركة يف كل الفعاليات االقت�س��ادية 
ومنوه��ا بكفاءاتهم، ووجه ب���رشورة توفر الت�رشيعات 

وامل�ستلزمات الكفيلة بحماية حقوقهم وم�ساحلهم".
من جان��ب اخر اأكد امل�س��تثمرون االردنيون والعراقيون 
احلا���رشون متان��ة عالق��ات االأخ��وة والتع��اون ب��ني 

البلدين وحر�س��هم على تعزيزها، كما ا�ستعر�س��وا عددا 
م��ن ال�س��عوبات الت��ي تواج��ه م�س��اريعهم وعمله��م يف 
الع��راق ، موؤكدي��ن تطلعه��م اإىل تفعيل اأق��وى للعالقات 
امل�سرتكة يف املجاالت اال�ستثمارية واالقت�سادية كافة 
و�س��عيهم اإىل جت��اوز ما �س��هدته العالقات االقت�س��ادية 
ب��ني البلدين من حتديات خالل املدة ال�س��ابقة خا�س��ة 
ب�س��بب ا�س��تمرار اإغ��الق مع��رب طريبيل احل��دودي ورفع 
الر�سوم على الب�سائع االردنية وحمايتها من التقليد". 

مصر تنضم الئتالف الشركات المساهمة 
بتطوير حقل غازي في العراق

معصوم يدعو القطاع الخاص األردني إلى التوظيف في العراق

منسوجات ذي قار تستورد ماكنة جديدة 
لتوسيع إنتاجها 

العراق يشارك بأعمال مؤتمر دافوس 
لالقتصاد العالمي

إغالق عدد من الشركات السياحية 
في ذي قار 
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