
النواب،  جمل�س  يف  والغاز  والنفط  الطاقة  جلنة  اأك��دت 
جديدة  م�سودة  على   الت�سويت  ب�سدد   النفط  وزارة  اأن 
لقانون �رشكة النفط الوطنية، مبينة اأن امل�سودة اجلديدة 

�ستت�سمن ما يوؤكد ملكيتها لل�سعب ومتويلها للدولة.
العلوم  بحر  اإب��راه��ي��م  النائب  اللجنة  رئي�س  وق���ال   
بالوزارة  ممثلة  النفطية  “القيادة  اإن   » ل�»اجلورنال 
الوطنية  النفط  �رشكة  اإحياء  باإعادة  جديا  تفكر  ب��داأت 
وهذا امل�رشوع الذي نادينا به منذ عام ٢٠٠٤ بداأ يجد 
“الوزارة عاكفة منذ وقت  اإن  له �سدى لديها”، م�سيفا: 

�سابق على اعداد م�سودة قانون جديدة لهذه ال�رشكة”.
امل�سودة  “تت�سمن  اأن  �رشورة  على  العلوم  بحر  و�سدد   
ق�سيتني اأ�سا�سيتني، الأوىل اأن �رشكة النفط الوطنية هي 
“توفق  اأن  اآمال  للدولة”،  ممولة  واأنها  لل�سعب  مملوكة 
اىل  ثم  ال��وزراء  جمل�س  اىل  امل�سودة  تقدمي  يف  ال��وزارة 

جمل�س النواب”.
 ووفقا لرئي�س اللجنة فاإن هذا التوجه جاء بعد “الزيادة 
امللحوظة يف النتاج النفطي للعراق لتفادي النخفا�س 

امل�ستمر يف اأ�سعار النفط عامليا”.
ي�سار اىل ان جلنة النفط والطاقة النيابية ا�ست�سافت عدداً 
النفط  من املالك املتقدم يف وزارة 
قانونيني  من 

وم�ست�سارين ومتخ�س�سني يف ال�ستخراج وال�ستك�سافات 
للتباحث  ال�رشكات  بع�س  مديري  اىل  ا�سافة  النفطية 
وذلك  والوطنية  النفط  �رشكة  قانون  بخ�سو�س  معهم 

على اثر قراءته حتت قبة الربملان  قراءة اأوىل .
النفطية  "ال�سناعة  اإن  النفطي حليم كاظم  اخلبري  وقال 
وت�سغيل  والت�سدير  النتاج  طريقة  يف  املركزية  تتطلب 

العمليات التكريرية املختلفة" .
وا�ساف كاظم يف ت�رشيح ل� ) اجلورنال ( ،اأن "احلقول 
النفطية متقاطعة داخل البلد، كاأن تكون هناك حمافظة 
فيها اكرث من حقل نفطي او هناك حمافظتان ت�سرتكان 
جميع  يف  تتذبذب  النتاجية  والعملية  اخ��رى،  بحقول 
حقل  يف  النتاجية  الزيادة  تتطلب  وقد  العامل،  انحاء 

معني والتقليل من الخر " .
وتابع ان " هناك قانون البرتودولر والذي ي�سبه قانون 
بان  وهناك  هنا  تتعاىل  ا�سوات  لدينا  ثم  ومن  الع�سائر 
االبرتودولر،   من  م�ستحقاتها  تت�سلم  مل  معينة  حمافظة 
وهناك فو�سى يف عمل ال�رشكات النفطية املتعاقدة مع 
وم�ستحقات  م�ساكل  هناك  ودائما  املحلية،  احلكومات 
مالية تطالب بها تلك ال�رشكات، م�سريا اىل ان من الواجب 
النفطي  النتاج  لتكون هناك مركزية يف  القانون  اقرار 

والت�سدير عن طريق �رشكة النفط الوطنية ) �سومو (  " .
تزيد من  ال�سلمية  املركزية  الدارة  ان  اىل  وا�سار اخلبري 
بالعملة  زي��ادة  اىل  ي��وؤدي  ما  والنتاج،  الت�سدير  ن�سب 
ال�سعبة الواردة للموازنة الحتادية للدولة ول يكون 

هناك ت�سارب بالنتاج "
وق���������ال 

ت�رشيح   يف  العبادي  زاهر  والطاقة  النفط  جلنة  ع�سو 
النيابية  والطاقة  النفط  جلنة    " ان   ،» ل���»اجل��ورن��ال 
النفط من  ا�ست�سافت عددا من املالك املتقدم يف وزارة 
ال�ستخراج  يف  ومتخ�س�سني  وم�ست�سارين  قانونيني 

وال�ستك�سافات 
للتباحث  ال�رشكات  بع�س   مديري  اىل  ا�سافة  النفطية 
وذلك  والوطنية  النفط  �رشكة  قانون  بخ�سو�س  معهم 

على اإثر قراءته حتت قبة الربملان قراءة اأوىل .
وقال العبادي  اإن "اجتماعنا مع املالكات املتخ�س�سة 
�رشكة  بقانون  من�سي  اأن  اأجل  من  هي  النفطي  بال�ساأن 
وللو�سول  الثانية  الت�رشيعية  القراءة  اىل  الوطنية  النفط 
الق�سوى  ولأهميته  عليه  للت�سويت  الثالثة  القراءة  اىل 
القت�سادية  الناحية  م��ن  الوطنية  ال�رشكة  واهمية 
ورفدها  الوا�سعة  امل�ساحة  واإعطائها  البلد  تخدم  التي 
بالقانون الر�سني، على ان يكون القانون لئقًا بال�رشكة 

وبعيداً عن الروتني املعتاد عليه البلد يف دوائر الدولة".
احلالية  "ال�سيغة  ان   اىل  الطاقة  جلنة  ع�سو  واأ���س��ار 
لقانون �رشكة النفط الوطنية التي مت ت�سلمها من رئا�سة 
طموحات  متثل  ول  منقو�سة  ج��اءت  ال���وزراء  جمل�س 
ال�سناعة النفطية  يف العراق فهي ل تتعدى الت�سع مواد، 
ومن ثم يتطلب من جلنة الطاقة بذل املزيد من اجلهود 
اأجل اخلروج  املعنية بالور�س واللقاءات مع اخلرباء من 
وتخدم  العامل  النفطية يف  ال�سناعة  مع  تتناغم  ب�سيغة 

ال�سناعة يف العراق.
الوطنية  النفط  " يكون مقر �رشكة  باأن  العبادي  وطالب 
العراق  عا�سمة  متثل  لكونها  الب�رشة  حمافظة  يف 
ال�رشكة  م��ق��ر  ا���س��اف��ة  ث��م  الق��ت�����س��ادي��ة وم���ن 
ه�����و م�����������رشوع م��ك��م��ل 

املوؤ�س�سات  وجود  مع  مهمًا  اقت�ساديًا  اإط��اراً  وي�سفي 
النفطية املهمة"، مبينًا اأنه "مت خالل الجتماع التطرق 
والنقاط  لها  نح  التي متمُ ال�رشكة والمتيازات  اىل متويل 

املهمة التي متيزها". 
اريزعبد  النيابية   والطاقة  النفط  جلنة  رئي�س  وق��ال 
�سيكون جاهزاً  الوطنية  النفط  "  قانون �رشكة  اإن   ، اهلل 

للت�سويت خالل الأ�سابيع اأو الأ�سهر القليلة املقبلة " . 
الأوىل  القراءة  ا�ستكمال  مت  اأن��ه  اهلل  عبد  اأري��ز  واأو�سح 

للقانون، ويتم مناق�سته حاليًا. 
�رشكة  انف�سال  يت�سمن  "اأريز" اأنه  ذكر  للقانون  ووفقًا 
ترتبط  بحيث  العراقية،  النفط  وزارة  عن  الوطنية  النفط 

مبا�رشة برئي�س وزراء الدولة. 
فقط  ال��ع��راق  داخ��ل  النفط  عمليات  ال�رشكة  و�ستدير 
حاليًا، والتي �ستت�سمن التطوير وال�ستك�ساف والتنقيب 
�سيظل  الذي،  الت�سويق  با�ستثناء  والإنتاج،  وال�ستخراج 

مرتبطًا ب�رشكة "�سومو".
ال�سبوع  خالل  كرد�ستان  حكومة  مع  "�سنجتمع  وتابع 
م�رشوع  ب�ساأن  ات��ف��اق  �سيغة  اإىل  للو�سول  املقبل؛ 

القانون، ونتوقع متريره بعد ذلك". 
جمل�س  داخ��ل  القانون  مقبولية  اإىل  النظر  اأزي��ر  ولفت 

النواب من جميع الكتل ال�سيا�سية. 
وكان ع�سو يف جلنة النفط والطاقة الربملانية العراقية 
نوه يف 20 يوليو اجلاري، باأن ال�سيغة احلالية لقانون 
�رشكة النفط الوطنية ل متثل طموحات ال�سناعة النفطية 

يف العراق. 
لل�رشكة  ال�سماح  اأبرزها،  بنود   9 القانون  ن�س  وي�سمل 
لكل  والغازية  النفطية،  املناطق  جميع  يف  بال�ستثمار 
اأرا�سي العراق ومياهه الإقليمية، كما يحق لها القرتا�س 

من داخل العراق اأو خارجه لتمويل ا�ستثماراتها.

الفرات األوسط.. 

يشكو شح المياه والحلول غائبة 
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اقتصاديات العراق التصويت عليه خالل األسابيع المقبلة 

قانون الشركات النفطية.. يفك أزمة البترودوالر ويزيد إنتاج الخام 
بغداد -  فادية حكمت 

تزايد اإلقبال على سيارات البنزين 

مع انخفاض شعبية محركات الديزل

أسواق الطاقة تحتاج إلى معايير 

جديدة لتقويم األسعار

إيران تقترح التعاون في مجال المالحة 
البحرية مع العراق

 المالية تكشف عن رغبة الشركات 
التشيكية بتنفيذ مشاريع محلية

أسهم الصناعة والفنادق ترتفع في 
بورصة العراق عند اإلغالق

اأعلن��ت وزارة الإعم��ار والإ�س��كان والبلدي��ات، الأح��د، اأنها تعم��ل بالتعاون 
م��ع البن��ك الدويل على تنفي��ذ م�ساريع تق�س��ي بتاأهيل اجل�س��ور املدمرة يف 
املحافظ��ات املح��ررة، ومنه��ا حمافظ��ة نينوى، ف�س��اًل عن تنفي��ذ م�ساريع 
لتوف��ري املي��اه. وقالت وزيرة العم��ار والإ�سكان والبلدي��ات اآن نافع اأو�سي 
خ��الل موؤمتر �سحايف يف حمافظ��ة الب�رشة اإن "الوزارة م��ن واجبها اإعادة 
اخلدم��ات اىل املناط��ق املح��ررة، وم��ن م�سوؤوليتن��ا رف��ع الأنقا���س وفتح 
ال�س��وارع وتو�سي��ل املاء اىل املواطن��ني"، مبين��ة اأن "النازحني ل يرجعون 
اىل بيوته��م قب��ل توفري املاء لهم، وامل��اء اأهم من خدم��ة الكهرباء". ولفتت 
اأو�س��ي النتباه اىل اأن "الوزارة تعمل بالتعاون مع البنك الدويل على تاأهيل 
اجل�س��ور املدم��رة يف حمافظات �سالح الدين والأنب��ار ودياىل"، م�سيفة اأن 
"هن��اك خطة متكاملة لتاأهيل اجل�سور يف مدينة املو�سل، حيث �سوف يتم 
تاأهي��ل بع�س اجل�سور على املدى القريب، ومن ثم جميع اجل�سور على املدى 
البعي��د". يذك��ر اأن تنظيم )داع���س( الرهابي  قام بن�سف ع��دد غري قليل من 
اجل�س��ور احليوية يف حمافظات نينوى والأنبار و�سالح الدين خالل الأعوام 
الثالث��ة املا�سي��ة يف حماول��ة منه لعزل املناط��ق الت��ي كان ي�سيطر عليها 

ومنع القوات الأمنية من حتريرها.

اأعل��ن وزير التعاون والعم��ل والرخاء الجتماعي الي��راين، علي ربيعي، ان 
�رشك��ة املالحة البحري��ة للجمهورية ال�سالمية اليراني��ة م�ستعدة للتعاون 
م��ع الع��راق يف جمال ناق��الت النف��ط وتدريب امله��ارات الفني��ة واحلرفية 
للم��الكات العراقي��ة. وقال ربيعي يف حديث ن�رشته وكال��ة "ارنا" اليرانية 
واطلع��ت عليه اجلورنال اإن "�رشكة املالح��ة البحرية للجمهورية ال�سالمية 
اليراني��ة م�ستع��دة للتع��اون م��ع العراق يف جم��ال ناقالت النف��ط وتدريب 

املهارات الفنية واحلرفية للمالكات العراقية".
وا�سار ربيعي خالل لقائه وزير النقل العراقي كاظم فنجان، اىل ان "طهران 
وبغ��داد بامكانهما التع��اون يف املجالت ال�سرتاتيجي��ة".  من جانبه، اأكد 
وزي��ر النقل "�رشورة تطوير التعاون بني ايران والعراق"، مبينا ان "وزارته 

م�ستعدة لتطوير التعاون يف جمال املالحة البحرية ونقل احلاويات".

ك�سف��ت وزارة املالية، الحد، عن رغبة ال�رشكات الت�سيكية بتنفيذ  امل�ساريع 
احلكومية  وتطوير العالقات القت�سادية والتجارية مع العراق.

وقال��ت وزارة املالية يف بيان �سحفي تلقت اجلورنال ن�سخة منه اإن "وكيل 
وزي��ر املالية الدكتور ماهر حماد جوهان التقى �سفري جمهورية الت�سيك يف 
الع��راق يان فيجت��ال"، م�سيفة اأنه "مت خ��الل اللقاء اإب��داء رغبة جمهورية 
الت�سي��ك بامل�ساهم��ة يف اعادة اعمار املناطق املح��ررة وا�ستعداد ال�رشكات 
الت�سيكي��ة لتنفي��ذ امل�ساري��ع احلكومي��ة وتطوي��ر العالق��ات القت�سادي��ة 
والتجاري��ة ب��ني البلدي��ن والعمل على تفعي��ل اللجنة امل�سرتك��ة العراقية – 
الت�سيكي��ة". ولفتت النتب��اه اإىل اأنه "متت مناق�سة مو�س��وع توقيع اتفاقية 
ب��ني البلدي��ن لتجن��ب الزدواج ال�رشيب��ي مل��ا يف ذل��ك منفع��ة ال�سعب��ني 

ال�سديقني".

  اأنهى املوؤ�رش العام لبور�سة العراق تداولته، الأحد، اأوىل جل�سات الأ�سبوع 
مرتفع��ًا %0.16، باإقفال��ه عن��د النقط��ة 568.09، رابح��ًا 0.89 نقط��ة، 

مقارنة مب�ستويات اإقفاله بجل�سة يوم اخلمي�س املا�سي . 
وتاأث��ر اأداء املوؤ���رش ي��وم ام�س الح��د  بارتف��اع 11 �سهم��ًا، ت�سدرها �سهم 
الألب�س��ة اجلاهزة بنح��و %8.11، تبعه فنادق كربالء ب��� %5.84، و�سعد 
فن��ادق املن�سور وبغ��داد للم�رشوب��ات الغازية ب���%3.62 و%2.61 على 
الرتتي��ب. على اجلانب الآخر، هبط 11 �سهمًا، بينها 4 م�سارف، على راأ�سها 
م���رشف بغ��داد، وباب��ل املرتاجعني بن�س��ب مت�ساوي��ة بلغ��ت %3.12، ثم 

اخلليج التجاري بنحو 2.94%.
وتقل���س حجم التداولت  يوم ام�س الحد اإىل 855.01 مليون �سهم، مقابل 
1.13 ملي��ار �سه��م باجلل�س��ة ال�سابقة، كم��ا تراجعت قيمة الت��داولت اإىل 
784.58 مليون دينار، مقابل 940.71 مليون دينار يف جل�سة اخلمي�س 
املا�س��ي . وت�سدر �سه��م م�رشف كورد�ست��ان الن�ساط حجم��ًا وقيمة بواقع 

300.01 مليون �سهم.  375.012 مليون دينار، من خالل تداول 

اك��دت وزارة الت�سالت، ان م���رشوع الكيبل ال�سوئي 
�سيح�س��ن جودة النرتن��ت يف العراق اىل 10 ا�سعاف، 

م�سرية اىل ان العراق �سيكون بلد اترانزيت دويل.
وق��ال املدي��ر العام لل�رشك��ة العامة خلدم��ات ال�سبكة 
الدولي��ة للمعلومات علي الق�س��اب يف موؤمتر �سحفي 

عق��ده،  الحد، ب�س��اأن امل�رشوع الوطن��ي لالنرتنت يف 
الع��راق، اإن م���رشوع الكيب��ل ال�سوئ��ي �سيح�سن جودة 
النرتن��ت يف العراق اىل 10 ا�سعاف النرتنت احلايل 
مع �سمان عدم النقطاع، م�سريا اىل ان "ن�سبة الجناز 
يف امل�رشوع الذي و�سل اىل %93 �سيتم النتهاء منه 

نهاية العام احلايل".
واو�س��ح الق�ساب ان "امل���رشوع ت�سمن مد 4 ماليني 

املحافظ��ات  ال�سوئ��ي يف عم��وم  الكيب��ل  م��ن  م��رت 
وبعم��ق 3 اأمت��ار م��ع احت��واء امل���رشوع عل��ى انظمة 
حماي��ة و�سالمة ر�سينة"، مبين��ا ان "مالكات الوزارة 
بالتع��اون م��ع ال���رشكاء بامل���رشوع متكن��ت من ربط 
الع��راق بالكيب��الت الدولية من اربع��ة منافذ حدودية 
مع اإن�س��اء بوابة نفاذ دولية لتاأمني وحماية البيانات 

وباإ�رشاف مبا�رش من قبل مالكات الوزارة الفنية".

وا�س��اف الق�س��اب ان "ال��وزارة �سوف ل��ن تتحمل اي 
تكالي��ف تذك��ر على ان�ساء ه��ذا امل�رشوع ال��ذي تنفذه 
�رشكت��ا ايرثلن��ك و�سمفوين و�سيح�س��ل العراق مبوجب 
ذل��ك عل��ى %37 م��ن واردات امل���رشوع" ، موؤكداً ان 
"العراق �سيكون بلد اترانزيت دويل و�سي�ساهم بتنمية 
القط��اع القت�سادي العام واخلا���س، كما يوؤدي دوراً 

متميزاً يف حفظ الأمن القومي العراقي والعاملي" .

اعل��ن وزير النفط جب��ار علي اللعيبي، التو�س��ل مع ايران 
اىل اتف��اق "مبدئي" على ال�ستثم��ار امل�سرتك حلقلي نفط 

يف حمافظتي دياىل والب�رشة. 
وق��ال اللعيبي عق��ب انتهاء جولة املباحث��ات التي جرت 
بني وف��دي البلدي��ن يف طه��ران، اإنه "مت التف��اق مبدئيا 
عل��ى ال�ستثم��ار والتطوير امل�سرتك حلقل��ي نفط خانه يف 

حمافظة دي��اىل وال�سندباد يف حمافظ��ة الب�رشة"، معربا 
ع��ن اأمله "بتوقي��ع التف��اق النهائي يف الرب��ع الأول من 

العام املقبل".
باجت��اه  التف��اق خط��وة  "ه��ذا  اأن  اللعيب��ي،  واأ�س��اف   
ال�ستثم��ار له��ذه احلق��ول ومب��ا ي�سم��ن ح��ق كل ط��رف 
وف��ق املعايري والتفاق��ات الدولية املماثل��ة"، م�سريا اىل 
"التف��اق عل��ى ت�سكي��ل جلنة م�سرتك��ة لدرا�س��ة اإمكانية 
ت�سدي��ر كمي��ات م��ن النفط اخل��ام من حق��ول كركوك اىل 

م�سف��ى يف اإي��ران ع��رب �سبك��ة اأنابيب يت��م اإن�س��اوؤه لهذا 
الغر�س". 

من جانب��ه قال املتحدث با�سم ال��وزارة عا�سم جهاد، اإن 
"البلدي��ن اتفقا على بح��ث ودرا�سة اإمكانية قيام اجلانب 
الإي��راين با�ستثمار الغاز امل�ساحب للعمليات النفطية من 
بع�س احلقول النفطية ال�سغ��رية يف جنوب العراق بهدف 
انتاج كميات من الغاز اجلاف وال�سائل واملكثفات لتغطية 
احلاجة املحلي��ة"، مبينا اأن "املباحث��ات �سملت التعاون 

يف جم��الت ال�ستثمار امل�س��رتك بني ال���رشكات النفطية 
ل��كال البلدي��ن به��دف الرتقاء ب��اأداء ال���رشكات الوطنية، 
ف�س��ال عن ا�ستمرار التعاون يف جم��الت التدريب والبنى 
التحتية وتوريد الغاز ملحطات الطاقة الكهربائية". وكان 
وزي��ر النف��ط جبار عل��ي اللعيب��ي اأعلن، الأح��د )2 ني�سان 
2017(، اأن العراق �سيتو�سل اىل اتفاقية مع اإيران ب�ساأن 
احلق��ول امل�سرتك��ة، مبين��ا ان��ه �سيت��م اإ�ساف��ة 15 مليار 

برميل لحتياطيات العراق النفطية العام املقبل.

االتصاالت: مشروع الكيبل الضوئي 
سيحسن جودة اإلنترنت في العراق إلى 10 أضعاف

اتفاق بين بغداد وطهران على استثمار مشترك في حقلين نفطيين 

  بالتعاون مع البنك الدولي.. اإلعمار تعلن 
تأهيل جسور في المحافظات المحررة 
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