
ُتعد ُع�شبة )زهرة النيل( من اأخطر اأنواع النباتات 
كونها  املائية  امل���وارد  على  امُل��وؤّث��رة  املائية 
ت�شتخدمها  التي  اجل��ذور  من  كثيفة  كتلة  متتلك 
واإن  الأخ��رى،  الأولية  وامل��واد  املاء  لمت�شا�ص 
النباتات  كبقية  غذائها  ب�شنع  تقوم  الُع�شبة  هذه 
ُتهّدد  والتي  ال�شوئي،  الرتكيب  بعملية  الأخ��رى 
يف  الزراعة  وُم�شتقبل  املائية  الرثوة  خاللها  من 

العراق، بل يف العديد من بلدان العامل.
تاأتي هذه الُع�شبة يف الرتتيب الأول من بني اأخطر 
ع�رشة اأدغال يف العامل، وانت�شارها اأو توّطنها يف 
املائية  املنطقة  لتلك  بالء  اأو  كارثة  ُيعد  منطقة 
فاأن  وكذلك  كبرية،  اقت�شادية  بخ�شائر  وتت�شّبب 
انت�شارها يف مياه ال�شدود وخزانات املياه ُي�شّبب 
فقدانًا كبرياً يف كّميات املياه عن طريق )النتح( 
لرت(   1.5( ومبقدار  اأوراقها  اأ�شطح  من  امُلتبّخر 
اأي�شًا  ُتعيق  وهي  الواحدة،  للزهرة  يوميًا  مياه 
تدّفق اأو جريان املاء يف قنوات الري، فقد ُيوؤّدي 
اىل ظهور غطاء كثيف واىل ان�شداد م�شخات املاء 
وتعطيلها، وهي اأي�شًا ماأوى للح�رشات التي تنقل 

ُم�شّببات الأمرا�ص التي ُت�شيب الإن�شان واحليوان.
حو�ص  هو  النبته  لهذه  الأ�شلي  املوطن  اإن  علمًا 
اجلنوبية(  )اأمريكا  الربازيل  يف  الأم���ازون  نهر 
ومنها اإنت�رش اىل اأكرث من 70 بلداً من بلدان العامل 
وب�شمنها العراق، اإذ اأدخل هذا النبات اىل العراق 
اّتخذته  زينه  كنبات  الثمانينات  ُمنت�شف  يف 
�شفاف  على  الواقعة  الأهلية  امل�شاتل  بع�ص 

الأنهار الرئي�شية.
اأواخر  ُيذكر اإن هذا النبات مّت جلبه من م�رش يف 
الثمانينات ومطلع الت�شعينات من القرن املا�شي، 
وكان الغر�ص منه زراعته يف الُبحريات الرئا�شية 
على اإعتبار اأّنه نبات زينة، لكن اإّت�شح العك�ص فمن 
ا�شتورده اأو جلبه من م�رش اىل الق�شور الرئا�شية 
مل يكن يعرف عنه �شيئًا، لذلك اأخذ بالإنت�شار حتى 
مّت  لكّنه  ال�شابقة  الأع��وام  يف  ُم�شكلة  ُي�شّبب  كاد 
قبل  تقريبي عام 2012 من  ب�شكل  عليه  الق�شاء 
ة، وعاود الإنت�شار ب�شكل وا�شع يف  الدائرة امُلخت�شّ

ال�شنوات الأخرية.
كون  وج��ذاب��ًا،  ُم��ّي��زاً  �شكاًل  النيل  زه��رة  لنبات 
حتت  طافية  وج��ذوره  وكبرية  ارجوانية  اأزه��اره 
�شيقان  ذو  ُع�شبي  نبات  بالأ�شا�ص  وه��و  امل��اء 

داك��ن،  ل��ون  ذات  كبرية  وج��ذور  طافية  ق�شرية 
لون  ذات  ال�شكل  بي�شوية  اأو  دائرية  اأوراقًا  ميتلك 
كطّوافات  يعمل  ُمنتفخ  بع�شها  مّل��اع  اأخ�����رش 
على  ُمّمعة  واأوراق��ه  الطفو،  على  النبات  ُت�شاعد 
�شكل ُوريدة �شغرية ذات اأعناق بنف�شجية ُمنتفخة 
ت�شل اىل )30 �شم(، ويرتاوح قطر النبات ما بني 
اإرتفاعه فقد ي�شل اىل )100  اأما  )20-30 �شم(، 
اجلذور  من  كثيفة  كتلة  النبات  هذا  وميتلك  �شم(، 
التي ي�شتخدمها لمت�شا�ص املاء واملواد الأولية 
الرتكيب  بعملية  غذائه  ب�شنع  يقوم  وهو  الأخرى 

ال�شوئي.
بوا�شطة  ب�����رشع��ة،  النيل  زه���رة  ن��ب��ات  يتكاثر 
اخللفّيات اخُل�رشية، اإذ ُيكّون النبات الواحد خم�شة 
البذور  بوا�شطة  وكذلك  الواحد،  اليوم  يف  نباتات 
تبقى  نبات(  اآلف  التي ي�شل عددها اىل )خم�شة 
تنتقل  قد  اأو  �شنة(   15( ملّدة  بحيوّيتها  ُمتفظة 
ُي�شاعد  ما  امُلهاجرة  الطيور  بوا�شطة  البذور  هذه 
على اإنت�شارها، كما اأ�شهم الإن�شان وبدرجة كبرية 
يف اإنت�شار النبات ب�شبب اأزهاره الزاهية وزراعته 
كنبات  ُيباع  يزال  ول  والأح��وا���ص،  احلدائق  يف 

زينة يف العديد من اأ�شواق العامل.

معركتها  يف  ببطء  تنت�رش  اأوب��ك  اأن  يبدو 
اخل��ام  م��ن  العاملي  املعرو�ص  تخمة  �شد 
املخزونات  تراجع  مع  النفطية  واملنتجات 
الربية والعائمة، وقد ل يعك�ص �شعر النفط هذا 
خلام  الآجلة  العقود  تكافح  حيث  الآن  حتى 
برنت للتعايف من خ�شائرها منذ بداية العام 
واخرتاق م�شتوى 55 دولرا للربميل، لكن ما 
من �شك يف اأن املخزونات تنخف�ص يف اأنحاء 
العامل من خليج �شالدانها يف جنوب افريقيا 
اإىل الكاريبي. فتخمة النفط النيجريي الكوؤود 
ت�رشيف  من  انتهت  اإي���ران  وحتى  تنح�رش 

اخلام يف املخزون العائم.

قد  للبرتول  امل�شدرة  البلدان  منظمة  وكانت 
غري  املنتجني  مع  م�شرتكا  اتفاقا  اإن  ذكرت 
الإنتاج نحو 1.8  اأوبك خلف�ص  الأع�شاء يف 
من  الأول  الن�شف  يف  يوميا  برميل  مليون 
2017 يهدف اإىل تقلي�ص فائ�ص قدره 300 
منظمة  دول  خم��زون��ات  من  برميل  مليون 
اخلام  من  والتنمية  القت�شادي  التعاون 
ريت�شارد  و���رشح  البرتولية،  واملنتجات 
مالين�شون املحلل يف اإنرجي اأ�شبكت�ص "على 
ال�شنة زادت خمزونات  الأول من  الربع  مدى 
الأول  ال��رب��ع  اأق��ل كثريا ع��ن  ب��درج��ة  اخل��ام 
ال�شيانة  اأعمال  اأن  رغم  املا�شي  العام  من 
اأك��رث  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  يف  التكرير  مب�شايف 

بكثري."

وباعت اإيران كل النفط الذي خزنته ل�شنوات 
للمحافظة  حاليا  طهران  وتكافح  البحر  يف 
على منو ال�شادرات بينما ت�شعى للتغلب على 
عقبات يف النتاج، وبح�شب جتار نفط باعت 
�رشكة فيتول العمالقة لتجارة ال�شلع الأولية 
النيجريي  اخلام  النفط  من  الرباميل  ماليني 
املخزون يف خليج �شالدانها بجنوب افريقيا 
واأبحرت �شحنات من تلك الكميات اإىل تايوان 

والهند والوليات املتحدة واأوروبا.
من  اأخ��رى  برميل  مليوين  توتال  وعر�شت 
�شهاريجها  من  النيجريي  اإ�شكرافو�ص  خام 
م�شادر  قالت  حني  يف  �شالدانها  خليج  يف 
عر�شت  ال�شلع  لتجارة  مركوريا  �رشكة  اإن 
املخزون، يف غ�شون  من  نفطا  الأخرى  هي 

ذل����������ك جت���د 
التحميل  برامج 
ال���ن���ي���ج���ريي���ة 
م�شرتين  اجل��دي��دة 
بوترية معقولة على 
الو�شع  من  النقي�ص 
عندما  ع��ام��ني  ق��ب��ل 
من  مبيعات  اأي  كانت 
�شغوطا  ت�شع  املخزون 
هائلة على اأ�شعار ال�شحنات 

اجلديدة.
واأف�������اد ب��ن��ك ا�����ص.اإي.ب����ي 
ب��ي��ان��ات  يف  ال���ش��ك��ن��دن��ايف 
النفط  خم��زون��ات  اإن  اأ�شبوعية 
مليون   42 ت��راج��ع��ت  ال��ع��امل��ي��ة 
اأرتفاع  اأن  البنك  واأ�شاف  برميل، 
الأمريكية  اخل��ام  النفط  خم��زون��ات 
اأحدث بع�ص الرتباك منذ بداية العام 
التكرير  اأن�شطة  لرتاجع  نتيجة  لكنه 
النفط  وواردات  ناحية  من  الأمريكية 
ووفقا  اأخرى،  ناحية  من  الأمريكية  اخلام 
ل�رشكة اف.جي.اإي ال�شت�شارية فاإن اإجمايل 
بالوليات  الرئي�شية  املنتجات  خمزونات 
اأم�����ش��رتدام-روت��ردام- وخم���زون  املتحدة 
اأنتورب ويف �شنغافورة واليابان تراجع 6.5 

 13 يف  املنتهي  الأ�شبوع  يف  برميل  مليون 
متاحة(  كاملة  بيانات  )اأح��دث  اآذار  مار�ص 
البيانات  اإىل 631 مليون برميل، وقد كانت 
الأ�شبوعية �شجلت اأعلى م�شتوى على الإطالق 
عندما جتاوزت 679 مليون برميل يف فرباير 
اف.ج����ي.اإي.  قالت  ح�شبما   2016 �شباط 
الرتاجعات  ا�شتمرت  اإذا  اإنه  ال�رشكة  وتقول 
فاإن خمزونات املنتجات العاملية قد ت�شجل 
مليون   611 اأو  �شنوات  لع�رش  نطاقها  ذروة 

برميل يف غ�شون ثالثة اأ�شابيع فقط.
يف  والإي�����راين  ال��رو���ش��ي  الرئي�شان  ���رشح 
مبوا�شلة  يتعهدان  بلديهما  اإن  م�شرتك  بيان 
ال�شتقرار  وحتقيق  النفط  اإنتاج  كبح  جهود 
امل�شدرة  البلدان  اذ كانت منظمة  بالأ�شواق، 
منتجي  كبار  من  وغريها  )اأوب��ك(  للبرتول 
دي�شمرب  يف  اتفقوا  قد  رو�شيا  بقيادة  النفط 
لالإنتاج  م�شرتك  خف�ص  على  الأول  كانون 
لتقلي�ص  يوميا  برميل  مليون   1.8 بنحو 

التخمة يف خمزونات النفط ودعم الأ�شعار.
لكن اإيران جنحت يف اإقناع اأوبك بعدم تقييد 
اإنتاجها الذي بداأ يف التعايف ببطء بعد رفع 
كانون  يناير  يف  عنها  الدولية  العقوبات 
البيان  يف  وجاء  املا�شي،  العام  من  الثاين 
ال�شادر عن الرئي�ص الرو�شي فالدميري بوتني 
ونظريه الإيراين ح�شن روحاين رو�شيا واإيران 
�شتوا�شالن التعاون يف هذا ال�شدد )تخفي�ص 
يف  ال�شتقرار  لتحقيق  �شعيا  النفط(  اإنتاج 
عاملي  منو  و�شمان  العاملية  الطاقة  �شوق 
م�شتقر، حيث تعهدت رو�شيا بخف�ص اإنتاجها 
الن�شف  يف  يوميا  برميل  األف   300 النفطي 

الأول من العام.
خارج  ومن  اأوب��ك  يف  نفط  وزراء  بحث  كما 
الرو�شي  الطاقة  وزي��ر  ذلك  يف  مبا  املنظمة 
كانون  دي�شمرب  اتفاق  تنفيذ  نوفاك  األك�شندر 
بتمديد  التو�شية  عن  اأحجموا  لكنهم  الأول 
ويف  العام،  من  الثاين  الن�شف  اإىل  اخلف�ص 
بيجن  الإي��راين  النفط  وزير  ذكر  �شابق  وقت 
زنغنه يف مو�شكو اإن من املرجح متديد اتفاق 
هناك  لكن  العاملي  النفط  اإن��ت��اج  تقلي�ص 
با�شتفا�شة،  الأمر  ملناق�شة  وقت  اإىل  حاجة 
واأ�شاف اأن اإنتاج بالده من النفط يقرتب من 

3.8 مليون برميل يوميا.
العام ملنظمة  الأمني  باركيندو  �رشح ممد 
للمنظمة  تطمينات  اأعطى  العراق  اإن  اأوب��ك 
خف�ص  باتفاق  كامال  التزاما  �شيلتزم  باأنه 
تعزيز  اإىل  ال��ه��ادف  النفطي  امل��ع��رو���ص 
العراقي  النفط  وزي��ر  وذك��ر  اخل��ام،  اأ�شعار 
موؤمتر  يف  األقاها  كلمة  بعد  اللعيبي  جبار 
باركيندو  ح�رشه  بغداد  العراقية  بالعا�شمة 
باملئة   98 بن�شبة  الآن  ملتزم  ال��ع��راق  اإن 

باتفاق خف�ص الإنتاج.
اللتزام  م�شتوى  اأن  املوؤمتر  باركيندو  واأبلغ 
داخل  من  املنتجني  بني  امل��ربم  بالتفاق 
يف  املعرو�ص  خف�ص  على  وخارجها  اأوب��ك 

"م�شجع"، واإن م�شتوى  العام املا�شي  نهاية 
بالتخفي�شات  النفط  ملنتجي  العام  اللتزام 
الثاين و94  بلغ 86 باملئة يف يناير كانون 

باملئة يف فرباير �شباط.
بالفعل م�شيفا  تتوازن  ال�شوق  اأن  اإىل  واأ�شار 
اللعيبي  وعرب  تنخف�ص،  النفط  خمزونات  اأن 
عن  امتنع  لكنه  احلايل  بالتفاق  ر�شاه  عن 
ل  اأم  متديده  يدعم  العراق  كان  اإذا  ما  قول 
لأوبك  مرتقب  وزاري  لجتماع  القرار  تاركا 
احلايل  التفاق  اإن  م�شيفًا  اأي��ار،  مايو  يف 
الإيجابية  العنا�رش  من  العديد  "يت�شمن 
م�شتمر  والعمل  الأه��داف  من  الكثري  وحقق 
برميل  مليون   "1.8 خف�ص  اإىل  للو�شول 
املنتجني  من  و11  اأوب��ك  اتفقت  كما  يوميا 
الن�شف  خالل  رو�شيا  بينهم  من  امل�شتقلني 

الأول من عام 2017.
ورفع التفاق اأ�شعار النفط اخلام اإىل نحو 50 
دولرا للربميل. لكن الزيادة يف ال�شعر �شجعت 
اأي�شا منتجي النفط ال�شخري الأمريكي الذين 
الإنتاج،  زيادة  على  التفاق  يف  ي�شاركوا  مل 
هدف  بتحقيق  العراق  يلتزم  حني  يف  واإن��ه 
يف  �شيم�شي  فاإنه  بالكامل  الإنتاج  خف�ص 
اإىل  تنفيذ م�رشوعات لرفع الطاقة الإنتاجية 
اأن  واأ���ش��اف  يوميا،  برميل  ماليني  خم�شة 
اأوبك  داخ��ل  للنفط  منتج  اأك��رب  ثاين  العراق، 
بعد ال�شعودية، �شيم�شي بالتوازي مع ذلك يف 
خطط التنقيب لزيادة احتياطياته مبا يعادل 
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مليار برميل.
الإنتاجية  الطاقة  اأن خطط زيادة  اإىل  واأ�شار 
من احلقول املوجودة ت�شمل خطة حلقن مياه 
العراقية  النفط  ت�شويق  واأعلنت �رشكة  البحر، 
اإنتاج النفط بلغ 4.464  اأن متو�شط  )�شومو( 
اآذار  مار�ص  بداية  منذ  يوميا  برميل  مليون 
وهو ما يعني انخفا�شا باأكرث من 300 األف 
تطبيق  قبل  ما  م�شتويات  عن  يوميا  برميل 
يناير  اأول  يف  �رشيانه  بداأ  الذي  اأوبك  اتفاق 

كانون الثاين املا�شي.
وبينت �شومو اإن متو�شط �شادرات اخلام بلغ 
اآذار  برميل يوميا يف مار�ص  3.756 مليون 
مقابل م�شتوى قيا�شي مرتفع جتاوز الأربعة 
ت�رشين  نوفمرب  يف  يوميا  برميل  ماليني 
من  ي�شدر  العراقي  النفط  معظم  واأن  الثاين، 
البالد من  اإنتاج  موانئ اجلنوب حيث معظم 
�شادرات  متو�شط  اإن  اللعيبي  وق��ال  اخل��ام. 
يف  يوميا  برميل  مليون   3.2 بلغ  اجلنوب 
الجتماعات  باركيندو  وو�شف  اآذار.  مار�ص 
التي عقدها مع رئي�ص الوزراء العراقي حيدر 
بغداد  يف  اآخرين  عراقيني  وق��ادة  العبادي 
باأنها كانت "بناءة جدا"، واو�شح اللعيبي يف 
الطبيعي  الغاز  من  العراق  اإنتاج  اإن  املوؤمتر 
�شريتفع لثالثة اأمثاله اإىل 1700 مليون قدم 
اإطار  يف   2018 عام  بحلول  يوميا  مكعبة 

تطبيق م�رشوعات للحد من حرق الغاز.

هناك م�شكلة حول كفاية وات�شاق املعلومات املتاحة 
الع�ام  املج�ال  يف  ال��ع��راق  يف  النفطي  القطاع  عن 
ذلك  �شمن  وم��ن   .)PUBLIC DOMAIN(
عن  النفطية  املعلومات  توفر  عن  اأكرب  م�شكلة  هناك 
م�شكورة،  النفط،  وزارة  تن�رشه  فما  كرد�شتان.  اقليم 
على  والغاز،  اخلام  النفط  عن  الإلكرتوين  موقعها  يف 
القليم.  ي�شمل  ل  اأنه  كما  كاف  غري  الكبرية،  اأهميته 
وفيما عدا اإنتاج النفط والغاز امل�شاحب )ح�شب �رشكة 
نفط اجلنوب/�رشكة نفط مي�شان و�رشكة نفط ال�شمال/
انتاج  عن  بيانات  هناك  لي�ص  الو�شط(  نفط  �رشكة 
النفطية  الأ�شا�شية  البنية  الغاز غري امل�شاحب ول عن 

وتطورها.
حول  وم��وؤط��رة  مت�شقة  بيانات  هناك  لي�ص  اأن��ه  كما 

الدرا�شة  ط��ور  يف  اأو  امل�شتقبلية  النفطية  امل�شاريع 
ال�شهرية  اخل��ام  النفط  اإنتاج  بيانات  ويف  والتنفيذ. 
ال�شتخدامات  مموع  ف��اإن  امل��وق��ع  يف  املن�شورة 
هو  الكهرباء(  ومطات  للم�شايف  واملجهز  )الت�شدير 
َهز  ُيجَّ اأين  من  تو�شيح  هناك  ولي�ص  الإنتاج.  من  اأكرب 
املعلومات  ات�شاق  وانخفا�ص  كفاية  عدم  اإن  الفرق. 
التحليالت  �شدقية  م��ن  يقلل  النفطية  وال��ب��ي��ان��ات 
والتنبوؤات التي ميكن اأجراءها والتو�شيات وال�شيا�شات 

التي ميكن اقرتاحها على ا�شا�شها.
 واإذا كانت هناك بيانات تن�رش �شهريًا عن اإنتاج النفط 
والغاز يف املوقع الإلكرتوين لوزارة النفط فلي�ص هناك 
من�شورات  ول  كرد�شتان  لإقليم  ر�شمي  اإلكرتوين  موقع 
خاللها  من  ميكن  العام  املجال  يف  معروفة  دوري��ة 
النفط  وت�شدير  انتاج  عن  ومعلومات  بيانات  معرفة 
البنية  ع��ن  اأو  النفطية  املنتجات  اأو  وال��غ��از  اخل��ام 

الأ�شا�شية وامل�شاريع والعقود النفطية يف الإقليم.
 لذلك حتى ُت�شتكمل ال�شورة لبد للباحث اأن يرجع اإىل 
ويت�شل  تقارير  لع على عدة  ويطَّ عدة م�شادر وجهات 
بعدة خرباء. وعادة ما يعرث على معلومات يف تقارير 
ملوؤمترات  مقدمة  ودرا�شات  مهنية  اعالمية  وم�شادر 
اأكرث  بال�رشورة  لي�ص  )ولكن  بكثري  اأك��رث  متخ�ش�شة 
لهذا  الر�شمية.  املواقع  على  متوفر  هو  ما  ات�شاقًا( 
اجلواهري  ال�شيد/حمزة  جهود  عاليًا  اأق��در  ال�شبب 
ال�شتمرار  منه  واأطلب  النفطية،  املعلومات  ن�رش  يف 
التي  الأم��ري  ف��وؤاد  د.  جلهود  بتقدير  ا�شري  كما  بذلك. 
القت�شاديني  �شبكة  موقع  يف  �شامل  بتقرير  ن�رشت 
العراقيني. وي�شكر يف هذا املجال اأي�شًا د. ثامر العكيلي 
اخلواجة  ف��الح  وال�شيد/  ال�شبكة  ملوقع  كتاباته  يف 

مبداخالته املتعددة.
اإن احل�شول على العديد من التقارير النفطية “الر�شمية” 

يف بع�ص الأحيان �شعب ول يتاح للجميع. على �شبيل 
الوطنية  ال�شرتاتيجية  عن  متاح  هو  ما  اإن  املثال، 
املتكاملة للطاقة INES ، والتي ت�شكر اجلهة امل�شوؤولة 
تنفيذي  ملخ�ص  ب�شكل  �شفحة   22 هو  اإتاحته،  على 
بالإ�شافة  ح��زي��ران  يف   MEES موقع  على  )ن�رش 
املف�شل  التقرير  اأن  حني  يف  الإن��رتن��ت(  يف  لتداوله 
اأنه  التنفيذي  يبدو من امللخ�ص  والذي  اأجزاء(،  )�شبعة 
تف�شيلية  وبيانات  ومعلومات  كبري  جهد  على  ينطوي 
على  ح�شل  رمبا  العام.  املجال  يف  متاح  غري  غنية، 
ب�شكل  الأ�شخا�ص  من  عدد  جميعها  اأو  الأج��زاء  بع�ص 
�شخ�شي. ولكن الأ�شل يف ن�رش املعلومات هو اتاحتها 
النفطي  بال�شاأن  املهتمون  ليتمكن  العام  املجال  يف 
�شاماًل  نقا�شها  وي�شبح  عليها  الطالع  والقت�شادي 

ومتوازنًا ومثمراً.
ِكن  مُيَّ اأن  ميكن  الذي  التنفيذي  امللخ�ص  فائدة  ومع   

مقايل  به يف  قمت  كما  والتقييم،  التعليق  من  الباحث 
املن�شور يف MEES يف 12 اآب/اأغ�شط�ص 2013، فاإن 
للتعليق  اأ�شمل  اأر�شية  يوفر  التف�شيلي  التقرير  اإتاحة 
املتعلقة  الق�شايا  من  وا�شعة  مموعة  على  والتقييم 
على  عمومًا.  والقت�شاد  للطاقة  امل�شتقبلي  بامل�شار 
�شبيل املثال، بالإ�شافة ل�شيناريوهات اإنتاج وت�شدير 
التف�شيلي معرفة  التقرير  يتيح  قد  والغاز  النفط اخلام 
وامل�شتقبلي  احلا�رش  املحلي  ال�شتهالك  تقدير  اأ�ش�ص 
مبا  املختلفة  اأ�شكالها  بني  وتوزيعه  الطاقة  ملجموع 
والغاز  النفطية  للمنتجات  املحلي  ال�شتهالك  ذلك  يف 
�شيناريوهات  على  يعتمد  بالطبع  وه��ذا  والكهرباء. 
التطور القطاعي كال�شناعة والكهرباء والإن�شاء والنقل 
والت�شدير  واخلدمي  والتجاري  املنزيل  وال�شتهالك 
و�شوًل اإىل �شيناريوهات الناجت املحلي الإجمايل. ويف 
هذا املجال قد ميكن معرفة امل�شار امل�شتقبلي لالأ�شعار 

وكيف  حتريرها  التقرير  افرت�ص  التي  للطاقة  املحلية 
املحلي  ال�شتهالك  م�شار  تقدير  يف  بالعتبار  اأُخ��ذت 
من  للت�شدير  املتوفر  كمية  على  ذل��ك  واأث��ر  للطاقة 
النفط اخلام والغاز م�شتقباًل. واعتماداً على فر�شياتها 
امل�شتقبلية، من ناحية، واملعلومات والبيانات وتفاعل 
عليها  اعتمدت  التي  والقت�شادية  الفنية  العالقات 
ي�شتطيع  اأخ��رى.  ناحية  من  تنبوؤاتها،  يف  وا�شتخدمت 
ال�شيا�شات  ملعقولية  اأ�شمل  تقييم  تقدمي  الباحث 

والإجراءات والتو�شيات املقرتحة يف الإ�شرتاتيجية.
متوازنة  نظرة  على  احل�شول  �شعوبة  يل  َتَبَيَنت  لقد   
اإعداد م�شح عن  للقطاع النفطي حني ُطِلَب مني موؤخراً 
العراق.  يف  واآفاقها  النفطية  الأ�شا�شية  البنية  م�شهد 
الرجوع  يل  لبد  كان  منا�شبة  �شورة  على  وللح�شول 
وتقارير  وجهات  وبيانات  معلومات  م�شادر  عدة  اإىل 

ودرا�شات مقدمة ملوؤمترات والنقا�ص مع خرباء. 
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ملخص

كمية

قيــــمة

أســــعار

المؤشر العام

التغير

نسبة التغير

القيمة المتداولة

األسهم المتداولة

عدد الصفـقات

الشركات المتداولة

أسهم ارتفعت

أسهم انخفضت

األسهم الثابتة

600.92
2.88
0.48%

408,576,537
699,241,566
418
37
9
14
14

0.36
75,727,672.00

2.63
56,923,532.00
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40,115,628.00
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)BMFI( موصل
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)IMIB( دراجة

0.36
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0.56
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0.44
54,200,000.00

0.38
52,000,000.00

)BMFI( موصل
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)IMIB( دراجة

)BCOI( أهلي

)BGUC( خليج
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