
يحتوي العراق -ح�سب الدرا�سات اجليولوجية - على نحو 
تركيبا جيولوجيا تعطي موؤ�رشات قوية بوجود كم   530
نفطي هائل. ومل يحفر من هذه الرتاكيب �سوى 115 بينها 
تتوزع  هائلة  نفطية  احتياطات  على  احتواوؤها  ثبت   71

على العديد من احلقول.
وتبلغ احلقول العراقية املكت�سفة 71 حقاًل ومل ي�ستغل منها 

�سوى 27 حقاًل بينها ع�رشة عمالقة.
والغاز املنتجة حاليا يف حمافظتي  النفط  وترتكز حقول 
حقول  الأه��م��ي��ة  يف  بعدها  وت��اأت��ي  وك��رك��وك.  الب�رشة 

حمافظات مي�سان وبغداد و�سالح الدين ودياىل ونينوى.
اأغلب  املكت�سفة وغري املطورة فتوجد يف  اأما احلقول غري 
حمافظات العراق ما عدا اأربع هي القاد�سية وبابل والأنبار 
زاهر  وال�ستثمار  القت�ساد  جلنة  ع�سو  وق��ال  وده��وك. 
العبادي يف ت�رشيح �سحفي ل�) اجلورنال ( " ان حفر البار 
اجلديدة �سيزيد من ال�سادرات يف امل�ستقبل وهذا ما يرفع 
ال�سعبة  العملة  من  ال���واردات  قيمة  من 
ال��ت��ي ت��دخ��ل اىل 

، والعراق اليوم يكثف جهوده لزيادة  امليزانية الحتادية 
ا�ستك�سافاته يف الرقع النفطية غري امل�ستثمرة". 

وا�ساف ان "الرقع النفطية املكت�سفة وحفر البار اجلديدة 
ت�سهم يف تغطية الحتياج املحلي بدل عن عمليات �رشاء 
النفطية من بع�ض دول اجلوار ونحن يف �سدد  امل�ستقات 
النفطية  احلقول  توفري  يف  الوطني  اجلهد  اىل  التوجه 
توؤثر  التي  املعوقات  من  الكثري  هناك  ان  مبينا  اجلديدة، 
والزمة  املالية  كاملعوقات  احلقول  ا�ستك�ساف  عملية  يف 

التق�سفية "  
اللغط  من  الكثري  اث��ارت  الرتاخي�ض  ج��ولت  "ان  وتابع 
حولها ال انها اعطت خربة للعراق، ب�سبب قدوم ال�رشكات 
املرتاكمة  اخل��ربات  امتالكنا   اىل  بال�سافة  الجنبية 
للعاملني يف  القطاع النفطي، لكن الزمة املالية احرجت 
بع�ض  وتراكم  الجنبية  النفطية  ال�رشكات  ام��ام  العراق 
الديون او التاأخر يف الدفع املايل لها �ساهم يف التلكوؤ يف 
بعملية  والبدء  للحقول  النفطية   ال�ستك�سافات  يخ�ض  ما 

النتاج وادخالها  �سمن احلقول امل�سدرة " . 
وبني العبادي " ان البار النفطية يجب ان جتهز لالنتاج 
يف امل�ستقبل ونحن الن يف مرحلة ال�ستك�ساف والتح�سري 
حتى يتم و�سع اخلطط اخلم�سية او الع�رشية لدخالها يف 
بال�سافة  احلقيقية  النتاج  مرحلة 
احل��ق��ول  اىل 

اليوم  احلكومة  ان  اىل  م�سريا   ، املحافظات  يف  املنتجة 
تركز على ال�ستثمار يف بع�ض الرقع يف ذي قار واملثنى 
امكانية  اىل  بحاجة  اأننا  ال  النبار،  يف  وحتى  والب�رشة 
مالية توفر ا�ستكمال ال�ستك�ساف بحيث ل نفتح جميع تلك 
حقوًل  تكون  ثم  ومن  ا�ستثمارها  دون  من  النفطية  الرقع 

نفطية خاملة ل ت�سلح لن تدخل مرحلة النتاج".
من جهته قال اخلبري القت�سادي  بيوار خن�ض يف ت�رشيح 
خ�ض به ال�) اجلورنال ( اإن " العراق ميتلك نحو 24  حقال 
م�سرتكًا مع دول اجلوار، بينها 14 حقال مع ايران ، وهذه 
اي  يوجد  ل  الن  حتى  لكن  للعراق  واردا  ت�سكل  احلقول 
تفاهم بني اجلانبني على تلك احلقول امل�سرتكة، مبينا ان 
الواردات اليرانية من تلك احلقول ت�سكل ما يقرب من 17 
احلقول  تلك  ي�ستثمر  مل  العراق  ان  حني  يف  دولر،  مليون 

حتى الن" .
وا�ساف ان "التعاون امل�سرتك يف ادراة احلقول او تكليف 
�رشكة عاملية يف ادراتها يحقق ربحًا جيداً من دخول تلك 
احلقول يف طور النتاج وادخال العملة ال�سعبة، ومن ثم 
الي��راين  اجلانبني  بني  احلقول  تلك  تق�سيم  على  التفاق 
والعراقي وتق�سيم ن�سب العمل، مبينا ان العراق من الدول 
وله  اوبك  من  جزء  فهو  ثم  ومن  النفط  انتاج  يف  املهمة 
الح��وال  كل  يف  لكنه  النتاج،  يف  التخفي�ض  التزامات 
يف  العر�ض  زي��ادة  على  وي�ساعد  وقتيا  التفاق  هذا  يعد 
من  الواحد  الربميل  ا�سعار  وتخفي�ض  النفطية  ال�سوق 
ان   " وت��اب��ع    ." اخل��ام  النفط 

ودول  العراق  بني  امل�سرتكة  للحقول  النفطي  ال�ستثمار 
اجلوار يجب ان يكلل بالتفاق الداخلي النفطي بني بغداد 
ال�سعبة  العملة  من  ال��واردات    زيادة  ثم  ومن   ، والقليم 
وحتقيق اخلطط ال�سرتاتيجية لل�سناعة النفطية على مدى 

ال�سنوات املقبلة ".
حقل  يف  بئر  اأول  بحفر  املبا�رشة  النفط،  وزارة  واأعلنت 

احلويزة احلدودي مبحافظة مي�سان.
اإن  �سحفي   بيان   يف  اللعيبي  جبار  النفط  وزي��ر  وق��ال 
"الوزارة با�رشت، حفر اول بئر يف حقل احلويزة احلدودي 
مع  امل�سرتكة  احلقول  "تطوير  موؤكدا  مي�سان"،  مبحافظة 

دول اجلوار والعمل على ال�ستثمار المثل لهذه احلقول".
هذا  بتطوير  حاليا  تقوم  "الوزارة  اأن  اللعيبي،  واأ�ساف 
احلقل من خالل اجلهد الوطني املتمثل ب�رشكة نفط مي�سان 
النفطية"،  ال�ستك�سافات  و�رشكة  العراقية  احلفر  و�رشكة 
احلقل  يف  والعاملني  للم�سوؤولني  الإيعاز  "مت  اأنه  موؤكدا 
الأب��ار  من  املزيد  وحفر  النتاج  عمليات  يف  بال�رشاع 

�سمن برنامج تطوير احلقل".
من  املزيد  �ست�سهد  املقبلة  القليلة  "املرحلة  اأن  وب��ني، 

م�ساريع تطوير احلقول احلدودية".
كرمي  ال�ستخراج  ل�سوؤون  ال��وزارة  وكيل  قال  جهته،  من 
كبرياً  اهتماما  تويل  "الوزارة  اإن  البيان،  بح�سب  حطاب، 
ال�ستثمار  هدف  يحقق  ومبا  احلدودية  احلقول  بتطوير 
"امل�سوحات  اأن  اإىل  ح��ط��اب،  واأ���س��ار  لذلك".  الم��ث��ل 
اأن  اىل  ت�سري  الولية  والتوقعات  اجليولوجية  والدرا�سات 
من  اأك��ر  يبلغ  احلويزة  حلقل  النفطي  الحتياطي  حجم 
احلدودية  احلقول  من  يعد  واأن��ه  برميل  مليار 

املهمة" . 
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اقتصاديات العراق اتفاق أوبك لن يعيق تنفيذها

استثمار اآلبار النفطية الجديدة استراتيجية لتحقيق االكتفاء الذاتي من المشتقات 
بغداد – فادية حكمت

رحلة إيران االقتصادية 

    بين التغيير واإلصالح

تراجع األسهم السعودية بقيمة 

    15 بليون دوالر

العراق يعتزم فتح منفذين جديدين 
مع إيران 

البرلمان: العراق مقبل على مرحلة استثمارية 
فريدة في الشرق األوسط

 بعد سنوات من زراعتها.. ذي قار تقتلع 
الكاريستا من شوارع المحافظة

اعل��ن م���رشف الرافدي��ن ا�ستم��راره مبتابع��ة املقرت�سني ال�سابق��ني الذين 
ت�سلموا القرو�ض وال�سلف من امل�رشف .

وقال املكتب العالمي للم�رشف يف بيان له،  ان امل�رشف م�ستمر مبتابعة 
املقرت�س��ني الذي��ن ت�سلم��وا القرو���ض وال�سلف م��ن امل���رشف وحتديدا من 
املوظف��ني واملواطنني ومل يقوموا بت�سديده��ا، م�سريا اىل ان امل�رشف اتخذ 

خطوات قانونية واآلية منا�سبة يف ذلك. 

اأعلن��ت املناف��ذ احلدودي��ة قرب اط��الق منفذي��ن جديدين مع اإي��ران لتعزيز 
التب��ادل التجاري.  وقال مدير املنافذ احلدودية، �سامي ال�سوداين يف حديث 
�سحفي اإن "العراق واإيران �سيفتحان منفذين حدودين جديدين قبل الزيارة 

الربعينية لالمام احل�سني بهدف تعزيز التبادل التجاري".
واأ�ساف اأن "املنفذ الول يقع يف حمافظة وا�سط واملنفذ الثاين يف حمافظة 
مي�س��ان"، م�س��ريا اإىل اأن "الع��راق ميتلك ١٢ منف��ذا حدودي��ًا بال�سافة اإىل 
مطارين هما الب�رشة والنجف بينما مطار بغداد حتت �سيطرة وزارة النقل".

ق��ال ع�سو هيئة رئا�سة جمل�ض النواب ال�سيخ همام حمودي ان العراق مقبل 
بع��د انتهاء ال�رشاع مع تنظي��م داع�ض اإىل مرحلة جديدة يف البناء والإعمار 
وانتعا���ض احلال��ة القت�سادي��ة وال�سناعي��ة، لفت��ا النظ��ر اىل ان "املرحلة 

اجلديدة للبلد �ستوفر بيئة ا�ستثمارية موؤاتية وفريدة يف ال�رشق الأو�سط ".
ج��اء ذل��ك خالل لقائه �سف��ري الت�سيك ل��دى العراق يان فيجيت��ال يف مكتبه 
ببغ��داد اجلوان��ب ال�ستثمارية الت��ي �سيتطرق اليها الوف��د الربملاين اجليكي 
برئا�س��ة نائ��ب رئي�ض الربمل��ان، ف�س��اًل عن اأ�سح��اب ���رشكات ا�ستثمارية 
يف ب��راغ وال��ذي من املوؤم��ل و�سوله نهاية ال�سهر احل��ايل بدعوة من ال�سيخ 
حم��ودي .  ودع��ا حمودي اإىل ال�ستم��رار يف جمال تدريب الق��وات العراقية 
وفتح اآفاق التعاون يف جمالت الأمن والدفاع وال�سحة وال�سناعة، ا�سافة 
اإىل توطي��د العالق��ات الربملاني��ة واحلكومي��ة وتفعي��ل جل��ان ال�سداقة بني 

العراق والت�سيك . 

اأو�ست دائرة بيئة ذي قار باقتالع كافة ا�سجار الكاري�ستا التي تزين �سوارع 
املحافظ��ة بحجة انها تتلف البنى التحتية وتوؤثر يف منو النباتات الخرى، 
وذلك بعد �سنوات من تبني حمالت الت�سجري “املليونية” لزراعة هذا النبات 
يف اجل��زرات الو�سطي��ة وال�ساح��ات العام��ة وال�سوارع اخلارجي��ة والحزمة 
اخل���رشاء . وق��ال مدي��ر بيئة ذي ق��ار حم�سن عزي��ز يف حدي��ث �سحفي اإن 
دائرته قدم��ت تو�سية اىل ديوان املحافظة وجمل�سها معزَّزة بدرا�سة مقدمة 
م��ن قبل كلية الزراعة والهوار يف ذي قار، تدعو فيها اىل �رشورة قلع هذه 

ال�سجار وا�ستبدالها بنباتات اخرى اقل �رشرا على البيئة .
وا�س��ار اىل ان مديرية البيئة اكت�سفت اأخ��رياً ان هذه ال�سجار توؤثر يف البنى 
التحتي��ة و�سب��كات املج��اري وال���رشف ال�سح��ي وانابيب املي��اه وتت�سبب 
بان�سداده��ا ومن ثم بتلف البنى التحتية، ف�س��ال عن انها توؤثر �سلبا يف منو 

النباتات القريبة منها نتيجة متدد جذورها.

اأعلن��ت وزارة ال�سناع��ة واملعادن، تق��دمي ال�رشكة 
���رشكات  )اأح��دى  الإلكرتوني��ة  لالنظم��ة  العام��ة 
ال��وزارة( عر�س��ا بقيمة 6 ملي��ارات دين��ار لتنفيذ 

اأعمال اإعادة تاأهيل حمطة كهرباء حديثة.
وقال امدير الع��ام لل�رشكة يو�سف حممد جا�سم يف 
بي��ان �سحفي اإنه "مت عقد لقاءات عديدة مع رئي�ض 
�سندوق الأعم��ار م�سطفى الهيتي لبح��ث اإمكانية 
م�سارك��ة ال�رشك��ة يف اإعادة تاأهي��ل حمطة كهرباء 

حديثة لكونها قام��ت بن�سب وت�سغيل هذه املحطة 
وتدري��ب مالكاته��ا ملدة اأربع �سن��وات"، م�سريا اإىل 
اأن "�رشكت��ه قدم��ت عر�س��ًا فني��ًا وجتاري��ًا بقيمة 
)6( ملي��ارات دين��ار بع��د اإج��راء الك�س��ف املوقعي 
على املحطة واأنها بانتظ��ار ا�ستح�سال املوافقات 

الالزمة لتنفيذ العمل".
واأ�س��اف جا�س��م، اأن "ت�سلي��م ال�سحن��ة الأخرية من 
الأجه��زة واملعدات اخلا�سة مب�سف��ى حديثة جرى 
خالل �سه��ر حزيران املا�سي بالتع��اون مع قيادة 
العملي��ات امل�سرتك��ة و�ستت��م املبا���رشة باأعم��ال 

الن�س��ب والت�سغي��ل والتدري��ب خ��الل �سه��ر مت��وز 
احل��ايل بعد اإكمال اإجراءات الفح�ض والت�سلم مع ال

م�سفى".                                                      
واأ�س��ار امدي��ر الع��ام لل�رشك��ة، اإىل "تق��دمي �رشكته 
عر�سًا فنيا�ض وجتاريًا بقيمة )2( مليار و )500( 
ملي��ون دين��ار لتجهي��ز وزارة ال�سح��ة مبنظوم��ة 
الإنذار والطفاء ملقر الوزارة بناًء على طلبها وذلك 
بع��د اإجراء الك�س��ف املوقعي وان ال�رشك��ة بانتظار 

املوافقات الأ�سولية الالزمة لتنفيذ العمل".
واأو�س��ح، اأن��ه "مت عق��د لق��اء م��ع رئي���ض جمل���ض 

حمافظ��ة بغ��داد يف �س��وء كت��اب املحافظة حيث 
جرى خالل اللقاء بحث قيام ال�رشكة باإن�ساء مركز 
حلف��ظ البيان��ات وار�سفته��ا"، لفت��ًا النظ��ر اإىل اأن 
"العمل يجري حاليا لإعداد درا�سة وعر�ض خا�ض 

عن هذا امل�رشوع الكبري".
واأ�س��اف، اأن �رشكت��ه "�ستق��وم خ��الل �سه��ر مت��وز 
اجل��اري بتجهي��ز مديرية اجل��وازات بكمية )300( 
جه��از ب�سمة متط��ور جدا كدفع��ة اأوىل بن��اًء على 
طل��ب املديري��ة املذك��ورة وذل��ك لغر���ض الإ�رشاع 

باإجناز اجلوازات للمواطنني". 

اأك��د املجل�ض القت�س��ادي العراقي اأنه �س��ارك وب�سكل فعال 
يف موؤمت��ر التج��ارة وال�ستثم��ار ال��ذي عقد يف لن��دن ملدة 
يوم��ني هم��ا الثال��ث والراب��ع م��ن ال�سه��ر اجل��اري، والذي 
نظمت��ه بنج��اح ال�سف��ارة العراقي��ة يف لن��دن بالتعاون مع 
الغرف��ة العربي��ة الربيطاني��ة، يف ح��ني اأك��د اإ�س��ادة جمي��ع 
احل�س��ور بال��دور الري��ادي للع��راق. وذك��ر بي��ان للمجل�ض، 
اأن "املجل���ض القت�س��ادي العراقي �س��ارك وب�سكل فعال يف 
موؤمت��ر التجارة وال�ستثمار الذي عقد يف لندن ملدة يومني، 
3و4 /7، حي��ث ب��ذل ال�سفري العراقي �س��الح التميمي مع 
جميع طاق��م ال�سفارة العراقية ومنذ �سهري��ن تقريبًا جهوداً 

كب��رية لإجناح هذا املوؤمتر"، مو�سحًا اأن "املجل�ض مّثله كل 
م��ن رئي�ض املجل���ض ابراهي��م البغدادي امل�سع��ودي، ونائب 
رئي�ض املجل���ض علي فا�سل �سمارة، وع�س��و جمل�ض الدارة 
�سعيد حممد الفحام، وعادل رحيم املو�سوي، وغدير العطار، 
وثام��ر عبد اهلل �س��اري، وعالء املو�سوي وه��و احد الراعني 
للموؤمتر م��ن خالل جمموعة �رشكات الربه��ان العائدة له". 
واأ�س��اف البي��ان، اأن "املوؤمت��ر �سارك فيه وف��د عراقي كبري 
ورفي��ع امل�ستوى، حيث تراأ�ض الوفد وزير اخلارجية ابراهيم 
اجلعفري، كما �سارك من اجلانب التنفيذي وزير النفط جبار 
اللعيب��ي، واأي�س��ًا وزي��ر التخطيط �سلمان اجلميل��ي، ورئي�ض 
الهيئة الوطنية لال�ستثمار�سامي الأعرجي، وم�ست�سار رئي�ض 
ال��وزراء ولي��د احللي، ووكيل وزي��ر النفط �سي��اء املو�سوي، 

ووكي��ل وزي��ر النقل عبا�ض عم��ران، ورئي�ض هيئ��ة ا�ستثمار 
بغ��داد �ساكرالزامل��ي، وع��دد م��ن املديري��ن العام��ني ومن 
م��الكات الدوائر ذات العالقة يف ال��وزارات اآنفًا"، م�ستدركًا 
"اأما من اجلانب الت�رشيعي فقد ح�رش عدد من ال�سادة النواب 
وه��م، النائ��ب ج��واد الب��ولين والنائ��ب بره��ان املعموري 
والنائ��ب فار���ض الفار�ض من جلن��ة القت�س��اد وال�ستثمار 
والنائ��ب �س��ادق الركابي والدكتور موف��ق الربيعي ا�سافًة 

اىل املهند�ض حممد الدراجي وزير ال�سناعة ال�سابق".
ولفت النظر، اإىل اأن "املوؤمتر �سارك فيه اأي�سًا عدد من رجال 
العمال العراقيني املمثلني لعدد من املنظمات والحتادات 
القت�سادية، كما ح�رش عن اجلانب الربيطاين وزير التجارة 
الربيطاين هان�ض وممثلة غرفة التجارة العربية الربيطانية، 

وعدد من اع�ساء جمل�ض العموم الربيطاين وعدد من اع�ساء 
جمل�ض اللوردات تتقدمهم البارونة اإميا نيكل�سون ا�سافًة اىل 
عدد من امل�سوؤولني وال�رشكات وممثلي البنوك الربيطانية".
وحت��دث ال�سف��ري العراقي �س��الح التميمي، بح�س��ب البيان، 
ع��ن "ال�ستثم��ارات ع��رب التفاقيات التي ميك��ن ان تنه�ض 
بالع��راق بع��د حربه عل��ى الرهاب الت��ي ادت اىل تدمري يف 
البن��ى التحتية لعدد من امل��دن واملحافظ��ات"، موؤكداً اأنها 
"فر�س��ة لل���رشكات الربيطاني��ة لك��ي تتع��اون وتعمل مع 
ال���رشكات العراقية". واأو�س��ح، اأن "املناطق املحررة والتي 
�سب��ق وان احتله��ا داع���ض حتظ��ى برعاي��ة خا�س��ة يف هذا 
املوؤمتر وهناك م�ساريع مهمة بني العراق والعديد من بلدان 

العامل بهذا اخل�سو�ض"،.

الصناعة تقدم عرضًا بقيمة 6 مليارات دينار 
إلعادة تأهيل محطة كهرباء حديثة
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