
اعل��ن وزي��ر النفط جب��ار عل��ي اللعيب��ي انه لن تك��ون لدى 
ال��وزارة �رسك��ة خا�رسة بعد نهاية الع��ام اجلاري من خالل 
اخلط��ط والربام��ج التي و�ضعته��ا الوزارة لتطوي��ر عمل تلك 
ال���رسكات ومن �ضمنها �رسكة ناق��الت النفط العراقية التي 
وقع��ت نهاي��ة اال�ضبوع املا�ض��ي عقد م�ضاركة م��ع ال�رسكة 

العربية البحرية لنقل البرتول
وق��ال اللعيب��ي، وف��ق بيان �ضحف��ي ان العق��د �ضيعمل على 
تنمي��ة وتطوير عم��ل �رسكة الناق��الت العراقي��ة، وان العقد 
�ضيعي��د الع��راق اىل م�ضاف ال��دول الرائدة يف جم��ال النقل 

البحري للنفط والغاز واملنتجات االخرى
وتابع اللعيب��ي ان العقد ياأتي �ضمن �ضل�ضلة االجراءات التي 
اتخذته��ا ال��وزارة للنهو�ض بال���رسكات الوطنية وتطويرها 
ال���رسكات  م�ض��اف  اىل  به��ا  واالرتق��اء 
الر�ضين��ة  العاملي��ة 

من اجل حتقيق االهداف االقت�ضادية، من جانبه قال املدير 
التج��اري لل�رسك��ة العربية البحري��ة لنقل الب��رتول يا�ضني 
ال�ضي��اد ان "اع��ادة التع��اون مع �رسكة الناق��الت العراقية 
من خالل عق��د امل�ضاركة الذي مت توقيعه اليوم �ضوف يقوم 
بتلبي��ة الن�ضاطات الت�ضويقية العراقية، و�ضيعمل على تطوير 
وتاأهي��ل امل��الكات العراقية ف�ضال عن ذل��ك �ضيمكن �رسكة 
الناق��الت العراقي��ة من الدخول اىل �ض��وق النفط وبيع ونقل 
النف��ط واملنتجات النفطية والغاز ال�ضائل وم�ضتقبال �ضتكون 
هن��اك عملي��ات لنقل النف��ط اخلام، م��ن جهته ق��ال املدير 
العام ل�رسكة ناقالت النفط العراقية ح�ضني عالوي ان العقد 
�ضيوف��ر املرون��ة لل�ض��ادرات العراقي��ة و�ضيعزز م��ن مكانة 
العراق الدولية يف جمال النقل النفطي ولدينا خطط لتطوير 
عم��ل ال�رسكة من خالل �رساء ناقلتني ا�ضافيتني، م�ضريا اىل 
ان العراق ميلك حاليا 4 ناقالت تعمل على تزويد الناقالت 
النفطي��ة العاملية بالوقود، وا�ضاف ان��ه وفقا للعقد �ضتقوم 
ال�رسكة العربية برف��ع العلم العراقي على الناقالت ما يعيد 
الع��راق يف جمال نقل النفط البح��ري وال�ضوق العاملية، من 
جهت��ه ا�ضار وكيل املدي��ر العام للدائرة 
القانوني��ة عماد 

الع��الق ان العقد مت توقيعه بعد ا�ضتح�ض��ال موافقة جمل�ض 
ال��وزراء عليه و�ضتكون ن�ضب��ة العراق %22،5 من العقد من 
دون دف��ع اي مبال��غ، وان العق��د ا�ضتوف��ى جمي��ع ال�رسوط 
القانوني��ة  م��ن جانب��ه، اك��د املتح��دث الر�ضم��ي لل��وزارة 
عا�ض��م جه��اد ان العقد �ضيوؤم��ن  دخول الع��راق مرة اخرى 
اىل جم��ال الت�ضويق والنقل البح��ري للنفط و�ضيفتح املجال 
لتاأهي��ل امل��الكات العراقية حي��ث �ضيتم تطوي��ر اداء 700 
طال��ب عراقي على وجبات مبعدل 100 طالب يف كل دورة 

تاأهيلية 
يذك��ر ان العراق ع�ضو موؤ�ض���ض يف ال�رسكة العربية البحرية 
لنقل البرتول ولدي��ه جزء من راأ�ض مالها، وال�رسكة العربية 
اح��دى ت�ضكيالت منظمة ال��دول العربية امل�ض��درة للبرتول 
)اواب��ك(  واأعلنت وزارة النفط يف وقت �ضابق عزمها امل�ضي 
يف التفاو���ض م��ع ���رسكات ج��والت الرتاخي���ض ملعاجلة 
العقود املربمة معها م��ن الثغرات التي حتتويها، كما تعهد 
بزي��ادة االنت��اج النفط��ي، اإ�ضافة اىل فتح اآف��اق اال�ضتثمار 
لتطوير قطاع الت�ضفية. وقال  وزير النفط جبار اللعيبي يف 
حدي��ث �ضحفي يف وقت �ضابق  لع��دد من ال�ضحفيني خالل 
زيارت��ه مقر �رسكة احلفر العراقي��ة يف حمافظة الب�رسة اإن  
الوزارة لديها خطط جديدة طموحة لتطوير القطاع النفطي 
حم��وراً،   20 اىل   17 م��ن  تتك��ون 
اأهمه��ا  م��ن 

املحور املتعل��ق بزيادة انتاج النفط اخلام لغر�ض الو�ضول 
اىل مع��دالت تك��ون منا�ضب��ة الحتياجات الع��راق، وال نريد 
اأن نح��دد �ضقوفًا معين��ة لالإنتاج امل�ضتقبل��ي كما حدث يف 
ال�ضاب��ق ، مبين��ًا اأن  ذل��ك اله��دف �ضوف يتحق��ق من خالل 
اجله��ود التي تقوم �رسكات ج��والت الرتاخي�ض، اإ�ضافة اىل 
اجلهد الوطن��ي الذي ميتلك خربات وكف��اءات كبرية، ونحن 
ب�ضدد تفعيل دور اجلهد الوطني اأكرث فاأكرث، ويف �ضوء ذلك 
�ضلمتن��ا �رسكة نفط اجلنوب قبل يومني خطة لتطوير حقول 
نفطي��ة �ضغرية ومتو�ضطة يف حمافظ��ات الب�رسة ومي�ضان 
وذي ق��ار باإمكانيات اجلهد الوطني . وفيما يتعلق بجوالت 
الرتاخي���ض، اأ�ض��ار اللعيبي اىل اأن تلك العق��ود م�ضجلة لدى 
االأمم املتح��دة، وه��ي عقود قائمة، ولكن عن��د ابرامها على 
عج��ل حدث��ت هف��وات وثغ��رات اأث��رت �ضلب��ًا عل��ى اجلانب 
العراق��ي م�ضيف��ًا اأن الوزارة ال تري��د اأن تدخل يف خالفات 
تع��ود بال�رسر على الع��راق، ولكن �ضم��ن اأولوياتنا تعديل 
تل��ك العقود، وبداأنا نقا�ضات كثرية مع �رسكات الرتاخي�ض، 
وهن��اك جت��اوب بع�ض ال�ض��يء، ونحن ج��ادون يف �ضمان 
حق��وق الع��راق، ويف �ضي��اق اآخر، لف��ت الوزي��ر االنتباه اىل 
اأن الوزارة تويل قط��اع الت�ضفية وانتاج امل�ضتقات النفطية 
اأهمية كب��رية، وحاليًا لدينا عجز مبق��دار 200 األف برميل 
ب��ني احلاج��ة اال�ضتهالكي��ة والطاق��ة االنتاجي��ة املتاح��ة 
للم�ض��ايف، ومع وجود 13 م�ضف��اة يف العراق فاإننا �ضوف 
ن�ضعى لتطويرها ل�ضد العجز، اإ�ضافة اىل حت�ضني نوعية 

املنتجات.

استعداداً لعيد الفطر المبارك.. األهوار 

تخطط إلنعاش موسمها السياحي
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اقتصاديات العراق

ضمن إطار التعاون الدولي 

خطط حكومية لتصفير الشركات النفطية الخاسرة ومساع حثيثة لتطوير القطاع 
بغداد – فادية حكمت  

اتجاهات الفقر في العالم 

     وسبل الحد منها

مصر سددت 2.2 بليون دوالر من 

   مستحقات شركات النفط األجنبية

النفط تخطط لرفع إنتاج حقل اللحيس 
إلى 120 ألف برميل يوميًا

اأعلنت مديرية توزيع كهرباء ذي قار، تنفيذ حملة م�ضائية ا�ضتغرقت ثالثة 
ايام جلباية اأجور الكهرباء ورفع التجاوزات يف عدد من احياء النا�رسية، 
م�ضرية اىل انها جمعت ١١ مليون دينار يف هذه احلملة ، وقال مدير توزيع 
كهرباء ذي قار املهند�ض ظافر حميد خلف يف بيان  �ضحفي اإن املالكات 
الهند�ضية والفنية التابعة ل�ضعبة مركز خدمات املركز نفذت حملة م�ضائية 
جلباية اأج��ور الكهرباء ورفع التجاوزات وتنظي��م اال�ضرتاكات لالإي�ضاالت 

اجلديدة يف منطقة االإدارة املحلية و�ضارع احلبوبي.

تراأ�ض��ت املوانئ العراقية وفد العراق امل�ض��ارك يف اجتماعات جلنة ال�ضالمة 
البحري��ة يف مقر املنظمة البحرية الدولية  ) IMO ( يف لندن، وراأ�ض الوفد 
مدي��ر ق�ض��م التفتي���ض البح��ري يف املوانئ العراقي��ة رئي���ض املهند�ضني عبد 
اخلال��ق جمي��ل نا�رس عل��ى راأ�ض وفد  تكون م��ن الدكتور احم��د النقا�ض عن 
وزارة اخلارجي��ة والكابنت �ضعد جمي��ل من وزارة النفط ، يذكر ان هذه لي�ضت 
املرة االوىل التي ترتاأ�ض املوانئ وفد العراق يف املنظمة البحرية والتي تهتم 

بو�ضع ومتابعة تطبيق املعايري وااللتزامات الدولية يف الدول االع�ضاء. 
ه��ذا وق��د  تناولت االجتماع��ات يف البداية اآلي��ات التطبيق املبك��ر للتدقيق 
االلزام��ي الذي اأقّرتُه املنظمة طبقا ملتطلب��ات املدونة، والذي ي�ضمل جوانب 
عدي��ده حتدد م��دى كفاءة الدول��ة يف تنفيذ وانف��اذ االتفاقي��ات واملدونات 

والربوتوكوالت ال�ضادرة عن املنظمة. 

  وجه وزير التعليم العايل والبحث العلمي عبد الرزاق العي�ضى باطالق رواتب 
منت�ضب��ي اجلامعات املحررة ) املو�ضل واحلمدانية وتلعفر ونينوى والتقنية 

ال�ضمالية ( ممن مت التاأكد من �ضالمة موقفهم االمني
وذكرت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي يف بيان �ضحفي ان قرابة �ضتة 
االف وخم���ض مئ��ة موظ��ف وردت ا�ضماوؤهم م��ن م�ضت�ضارية االم��ن الوطني 
ت���رسف رواتبه��م ل�ضهر واح��د من تاري��خ مبا�رسته��م ريثما يت��م ا�ضتكمال 

االجراءات املتعلقة بهذا امللف
واأك��دت التعلي��م التزامه��ا مبتابع��ة حيثي��ات وتفا�ضيل ه��ذا املو�ضوع مع 
اجله��ات املعني��ة حل�ض��م التدقي��ق ال��الزم والتن�ضي��ق م��ع ادارات اجلامعات 

املحررة.

اأعل��ن وكيل وزارة النفط ل�ض��وؤون اال�ضتخراج كرمي حط��اب، اأم�ض ال�ضبت، اأن 
وزارة النفط تخطط لرفع الطاقة االإنتاجية حلقل اللحي�ض النفطي يف جنوب 
العراق اىل اكرث من)120( الف برميل يف اليوم خالل االأ�ضهر القليلة املقبلة.
وقال وكيل الوزارة ل�ضوؤون اال�ضتخراج  خالل زيارته للحقل، اإن  وزارة النفط 
تخط��ط لرفع الطاقة االإنتاجية حلقل اللحي���ض النفطي يف جنوب العراق اىل 
اك��رث من)120( الف برميل يف اليوم خالل االأ�ضهر القليلة املقبلة، باإ�ضافة 
)20( ال��ف برمي��ل يف اليوم  عل��ى االنتاج احلايل الذي يبل��غ ) 100 ( الف 
برمي��ل.  واأ�ض��اف ان  الوزارة ت��ويل اهتماما كبريا باجله��د الوطني لتطوير 
احلقول النفطية اىل جانب تطوير حقول جوالت الرتاخي�ض ، موؤكدا ان وزير 
النف��ط جبار علي اللعيبي اأوعز بت�ضكيل جل��ان وفرق ميدانية ملتابعة اإجناز 

م�ضاريع التاأهيل والتطوير يف احلقول النفطية.
وب��ني حطاب ان  حق��ل اللحي�ض يعد من احلقول الواع��دة التي يتم تطويرها 
باجلهد الوطني ف�ضال عن تزويده ال�ضبكة الوطنية لتوليد الطاقة الكهربائية 

بالغاز وبطاقة 35 مليون قدم مكعبة قيا�ضية يف اليوم. 

قالت غازب��روم نفت، ذراع اإنتاج النف��ط التابعة لعمالق 
الغ��از الرو�ض��ي غازب��روم، اإنه��ا تدر���ض عر�ض��ا لتو�ضيع 
اأن�ضطته��ا يف اإقليم كورد�ضت��ان العراق، يف خطوة مماثلة 

لتلك التي اتخذتها رو�ضنفت الرو�ضية يف االإقليم
وتعم��ل غازب��روم نفت حالي��ا يف ثالث��ة م�ضاريع نفطية 
يف كورد�ضت��ان الع��راق، حي��ث ت�ض��ارك فيه��ا باالأ�ضا�ض 
اإقلي��م  الع��راق، خ��ارج  يف عملي��ات اال�ضتك�ض��اف. ويف 
كورد�ضت��ان، تعمل غازبروم نفت يف حق��ل بدره النفطي 

ال��ذي تنتج في��ه 77 األف برميل يومي��ا، وقادت �رسكات 
متو�ضط��ة احلج��م مثل جينل اإنتاج النف��ط يف كورد�ضتان 
الع��راق يف ال�ضنوات االأخرية. وما زالت ال�رسكات الكبرية 
مثل اإك�ضون موبيل و�ضيفرون جتري ا�ضتك�ضافات وتخلت 
ع��ن بع���ض مناط��ق االمتياز بع��د عمليات بح��ث خميبة 
لالآم��ال، وقال ف��ادمي ياكوفلي��ف النائ��ب االأول للرئي�ض 
التنفي��ذي ل�رسك��ة جازب��روم لل�ضحفي��ني عل��ى هام���ض 
االجتم��اع الع��ام ال�ضن��وي "ننظ��ر يف احتم��االت زيادة 
انك�ضافنا )عل��ى كورد�ضتان الع��راق(. ُعر�ضت علينا مثل 
تل��ك االحتم��االت". وامتن��ع ياكوفليف ع��ن احلديث عن 

امل�ضاري��ع اجلدي��دة، واتفق��ت رو�ضنف��ت الرو�ضي��ة خالل 
ال�ضهر احل��ايل على ا�ضتك�ضاف وتطوي��ر خم�ضة حقول يف 
كورد�ضت��ان العراق، وقال ياكوفلي��ف اإن جازبروم نفت، 
اأ���رسع ال�رسكات منوا بني منتجي النفط الرو�ض من حيث 
اأحجام االإنتاج، تعت��زم اأي�ضا زيادة ح�ضتها يف م�رسوع 
غرب �ضيبريي��ا اململوك ل�رسكة ريب�ضول االإ�ضبانية للنفط، 
م�ضيف��ا اأن �رسكت��ه تقدمت بطل��ب اإىل اجله��ة التنظيمية 

الرو�ضية املعنية ل�رساء 25 باملئة يف يوروتك-اأوجرا
وق��ال ياكوفلي��ف اإن م��ن املتوقع ا�ضتكم��ال االتفاق يف 
غ�ض��ون �ضهري��ن اإىل ثالث��ة اأ�ضه��ر. وُتق��در احتياطي��ات 

امل���رسوع عند 30 ملي��ون طن، وقال األك�ضن��در ديوكوف 
الرئي���ض التنفي��ذي جلازب��روم نف��ت اإن �رسكت��ه تتوق��ع 
ارتفاع��ا يف �ض��ايف الرب��ح والتوزيع��ات يف 2017 بعد 
اأن حقق��ت اأرباح��ا بقيمة 200 مليار روب��ل )3.5 مليار 
دوالر( ودفع��ت توزيع��ات بقيم��ة 10.68 روب��ل لل�ضهم 
يف 2016، وق��ال ياكوفلي��ف اإن ال�رسك��ة تتوق��ع زيادة 
اإنتاجه��ا النفطي جمددا يف 2018 م��ن اإنتاج خمطط له 
يبل��غ 89.2 ملي��ون ط��ن )1.78 ملي��ون برمي��ل يوميا( 
خالل الع��ام احلايل، لك��ن االأحجام امل�ضتقبلي��ة �ضتعتمد 

على كيفية �ضري االتفاق العاملي خلف�ض اإنتاج النفط.

عينت الهيئة االإدارية لرابطة امل�ضارف اخلا�ضة نائب رئي�ض 
الهيئ��ة رئي�ضا موؤقتا لها  بدال عن رئي�ض الهيئة املقال وديع 
احلنظ��ل ال��ذي اقي��ل باأغلبي��ة اأع�ض��اء الهيئ��ة االإدارية على 
خلفية خمالفات اداري��ة وقانونية لعمل الرابطة، االأمر الذي 

اأدى اىل توقيع اغلب امل�ضارف على اقالته.
وا�ض��ار بيان للهيئ��ة االإدارية �ضدر بتوقي��ع اأغلبية االأع�ضاء 
فيه��ا اىل حتدي��د م��دة ٤٥ يوم��ا الإج��راء انتخاب��ات جديدة 
الختي��ار رئي���ض دائم��ي للرابط��ة الت��ي تعد واح��دة من اهم 
املوؤ�ض�ض��ات املوؤثرة يف االقت�ض��اد العراقي ملا ميتلكه قطاع 
امل�ض��ارف من اأهمي��ة يف اقت�ض��اد العراق وحي��اة املواطن 
اليومي��ة م��ن خ��الل التاأث��ري املبا���رس وغ��ري املبا���رس على 

االأ�ضعار واالأ�ضواق والتبادالت التجارية. 

وكان رئي���ض الرابطة املق��ال قد اُتهم من قب��ل متخ�ض�ضني 
باتهام��ات عديدة منها قيامه بتزويد معلومات مغلوطة اىل 
البن��ك املركزي العراق��ي بغية حتقيق مناف��ع �ضخ�ضية على 
ح�ضاب القط��اع امل�رسيف اأدت اىل ت�ضنجات يف العالقة بني 
امل�ض��ارف واجله��ة القطاعية احلكومية، االم��ر الذي كاد ان 
يت�ضب��ب به��زة يف اال�ضواق العراقي��ة وال�ضيم��ا اأن االقت�ضاد 
العراق��ي م��ازال ينف�ض عنه غبار تاأث��ريات انخفا�ض اأ�ضعار 
النفط العاملية وي�ضهد تعافيا حم�ضوبا مع عظم امل�رسوفات 

احلكومية ب�ضبب حربها على ااٍلرهاب.
وكان��ت رابط��ة امل�ض��ارف العراقي��ة اخلا�ضة، اعلن��ت اقالة 
رئي���ض رابطته��ا، يف ح��ني ا�ض��ارت اىل ان��ه �ضيت��م الحق��ا 
اختي��ار رئي���ض جديد للرابط��ة. وقالت امل�ض��ارف يف بيان، 
انها “ق��ررت اقالة رئي���ض رابطة امل�ض��ارف العراقية وديع 
احلنظ��ل”، م�ضرية اىل انه “�ضيت��م الحقا اختيار رئي�ض جديد 

للرابطة”.وا�ضاف��ت ان “ذل��ك ج��اء لغر���ض االرتق��اء بعمل 
القط��اع امل���رسيف وتطويره م��ن خالل تفعي��ل دور الرابطة 
للقي��ام بامله��ام والن�ضاط��ات املختلف��ة لالرتق��اء بالعم��ل 
امل���رسيف، مبا يتنا�ضب مع متطلب��ات االقت�ضاد العراقي يف 

ظل ظروف املرحلة الراهنة”.
م��ن جهته نف��ى رئي�ض رابط��ة امل�ضارف اخلا�ض��ة العراقية 
املق��ال ودي��ع احلنظ��ل، يف وق��ت �ضاب��ق انب��اء حتدثت عن 
اإقالت��ه م��ن من�ضب��ه. وزعم احلنظ��ل ان "تغي��ريه يكون عرب 
االنتخاب��ات"، الفتا النظ��ر اىل اأن "منظم��ات دولية ا�ضادت 

بعمل رابطة امل�ضارف اخلا�ضة خالل املدة احلالية". 
واأ�ض�ضت رابط��ة امل�ضارف العراقية اخلا�ضة يف اخلام�ض من 
ايار عام 2004، وبا���رست ن�ضاطها يف متابعة امل�ضتجدات 
التي توؤثر يف العمل امل�رسيف العراقي ب�ضكل عام والتاأثريات 

على امل�ضارف اخلا�ضة بالذات.

غازبروم تدرس مشاريع جديدة 
في إقليم كوردستان

شهر ونصف النتخاب رئيس جديد..

 رابطة المصارف الخاصة تعين رئيسًا مؤقتًا لها بديال عن رئيسها المقال

ذي قار تجمع 11 مليون دينار في حمالت 
لجباية أجور الكهرباء 

الموانئ ترأس وفد العراق في اجتماعات 
  ) IMO ( المنظمة البحرية الدولية

التعليم توجه بإطالق رواتب منتسبي 
جامعات نينوى

أسعار العمالت 
األجنبية بالدينار

124923 155432139122.550 12943151651 3031330.770
دينار أردنيدينار بحرينيدرهم إماراتيريال سعوديجنيه مصريتومان إيرانيجنية استرلينييورودوالر أميركي ليرة سوريةليرة لبنانية دينار كويتي 
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