
اجلواهري  حمزة  النفطي  ال�ش�أن  يف  اخلبري  ق�ل 
يف  خربة  اكتب�شت  العراقية  الع�ملة  االي��دي  اإن" 
وتكريره  وا�شتخراجه  النفطية  ال�شن�عة  جم�ل 
منذ ع�م 2010 وحتى االن". واأ�ش�ف اجلواهري 
امل��شية  املدة  اأن"  »اجل��ورن���ل«،  ل�  ت�رصيح  يف 
�ش�همت بت�أهيل االيدي العراقية عن طريق مت��شه� 
لدين�  ا�شبحت  ثم  ومن  �شل  �رصكة  مع  العمل  يف 
النفطية  ال�شن�عة  جم�ل  يف  وطنية  ع�لية  كف�ءة 
ا�شتخراج  من  النفطية  امل�ش�ريع  ت�شليم  واع���دة 
اأن"  وت�بع   ." العراقية  للحكومة  وت�شدير  وتكرير 
هن�ك ا�شتكم�ال لعملي�ت التطوير يف حقل جمنون 
الب�رصة والو�شول اىل االهداف املن�شودة  جنوبي 
التطويرية امل�شتمرة واخلطط  الربامج  من خالل 
ان  اىل  م�شريا  اال�شرتاتيجية، 
ان�����ش��ح���ب 

ال�رصكة من العملي�ت النفطية يعني زي�دة امك�نية 
القدرات الوطنية يف ادارة امللف، مبين� ان  "وزارة 
اال�شرتاتيجية  خططه�  تفعيل  نحو  تتجه  النفط  
الغ�ز  جم���ل  يف  اال�شتثم�ر  م�ش�ريع  لتنفيذ 
دفع  من  يقلل  م�  الذاتي،  االكتف�ء  اىل  والو�شول 
الفواتري الب�ه�شة ل�رصكة �شل او اي �رصكة اجنبية 
اال�شت�ش�ريني  كلفة  ان  اىل  النظر  الفتً�  اخ��رى، 
وواردات  مبيع�ت  وتوؤثر يف  ع�لية جدا  النفطيني 
الت�شدير ". وبني اجلواهري اأن" الرقع اال�شتك�ش�فية  
مل  مغط�ة  حقول  لدين�  وم�زالت  كبرية،  النفطية 
يعد  الغ�ز  �شن�عة  اىل  واالجت���ه  به�  العمل  يتم 
مب�شتقبل واعد يف تطوير ال�شن�عة النفطية، الفتً� 
النظر اىل ان هن�ك خطط� لالجت�ه اىل ال�شن�ع�ت 
والتي  التحويلية  وال�شن�ع�ت  البرتوكيم�وية 
ان  ت�شتطيع  والتي  �شل  اخت�ش��ص  �شمن  تدخل 
تقدم الكثري يف تطوير تلك ال�شن�ع�ت من احلقول 
النفطية ، موؤكدا ان عقود جوالت الرتاخي�ص م�زال 
الث�لثة  اجلولتني  يخ�ص  فيم�  نق�ص  فيه� 
يتم  ان  وي��ج��ب  وال��راب��ع��ة 
ت��ط��وي��ر 

وغريهم  وفنيني  مهند�شني  من  الع�ملة  املالك�ت 
". وذكر اجلواهري اأن " �رصكة �شل حتدت الظروف 
النفطية  احلقول  يف  عمله�  وم�ر�شت  والتحدي�ت 
االمك�ني�ت  وتنمية  لتطوير  من��شب  الوقت  واالن 
لل�رصك�ت اال�شتخراجية النفطية العراقية م� يعني 
القي�دية  املواقع  العراقية وتقلد  ت�أهيل املالك�ت 
النت�ج النفط ، مبين� ان ال�رصك�ت االجنبية لن ترتك 
مواقعه� الن البلد بح�جة لتطوير االمك�ني�ت يف 
ال�شن�عة النفطية والغ�ز على حد �شواء والو�شول 

اىل االكتف�ء الذاتي يف ع�م 2020 ".
للنفط  العمالقة  �شل  دات�ص  روي���ل  �رصكة  وق�لت 
تطوير  على  جهوده�  �شرتكز  اإنه�  االأربع�ء  يوم 
العراق بعد ت�شليم  وتنمية �رصكة غ�ز الب�رصة يف 
عملي�ت م�رصوع نفط جمنون جمددا اإىل احلكومة 
بداأت  العراق  �شل  اأن  روي��رتز  وذك��رت  العراقية. 
تخ�رجه�  على  النه�ئية  اللم�ش�ت  لو�شع  االإعداد 
البالد.  يف  احلقول  اأك��رب  اأح��د  جمنون/  حقل  من 
2017، ق�مت  ”يف اي�ر  وق�ل متحدث ب��شم �شل 
وزارة النفط يف العراق بتطبيق عقوبة االأداء وبند 
حقل  �شل،  تديره  ال��ذي  امل�رصوع  يف  التعوي�ص 
يف  كبري  اأث��ر  له  ك���ن  م�  النفطي،  جمنون 

طبيعته التج�رية“.

جمنون  م�رصوع  يف  العملي�ت  ت�شليم  �شل  وقررت 
جميع  م�شلحة  من  وعّدته  العراقية  احلكومة  اإىل 

االطراف .
وق�ل املتحدث ”�شل تظل ملتزمة بقوة يف العراق. 
اإدارة جمنون  اأقوى عرب ت�شليم  �شت�شبح يف مركز 
العراق  حلكومة  القيمة  لتعظيم  النفط  وزارة  اإىل 
تركيز  خ��الل  م��ن  م�ش�همين�  وك��ذل��ك  و�شعبه� 
جهوده� على تطوير وتنمية �رصكة غ�ز الب�رصة“.
ال�رصكة  اإن  وق�ل متحدث ب��شم روي�ل دات�ص �شل 
تخو�ص عملية بيع ح�شته� الب�لغة 20 يف املئة 

يف حقل غرب القرنة1- النفطي يف العراق.
وت�أتي اخلطوة يف الوقت الذي ق�لت فيه ال�رصكة 
االإجنليزية الهولندية اإنه� اأع�دت ت�شليم العملي�ت 
يف م�رصوع جمنون النفطي اإىل احلكومة العراقية. 
واحلقل اأحد اأكرب احلقول يف العراق الع�شو مبنظمة 

البلدان امل�شدرة للبرتول )اأوبك(.
واأكد متحدث ب��شم ال�رصكة اأن ح�شة �شل يف حقل 
تخ�شع  موبيل،  اك�شون  تديره  الذي  القرنة،  غرب 
لعملية بيع يف الوقت احل�يل، واأن �شل العراق بداأت 
االإعداد لو�شع اللم�ش�ت النه�ئية على تخ�رجه� من 
البالد. جدير  اأكرب احلقول يف  اأحد  حقل جمنون/ 
ب�لذكر اأن �رصكة غ�ز الب�رصة م�رصوع م�شرتك بني 
وميت�شوبي�شي وم�رصوع  اجلنوب  غ�ز  �شل و�رصكة 

نربا�ص للبرتوكيم�وي�ت.
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اقتصاديات العراق
األيدي العراقية مؤهلة لتطوير اإلنتاج 

شل تتنازل عن حصتها في حقل مجنون بحثًا عن األرباح في الغاز 
بغداد – فادية حكمت 

اإلدارة اإللكترونية للموارد 

البشرية

النفط يرتفع مع تبدد أثر »إرما« 

وانخفاض إنتاج »أوبك«

العراق يبيع شحنات من خامي البصرة 
في بورصة دبي للطاقة

التجارة تطالب الشركات األميركية بتجهيز 
القمح والرز وفقًا للمواصفات العراقية

بدء أكبر مشروع لتأهيل طريق استراتيجي 
شرقي ديالى بتمويل دولي

وصول 43 ألف طن من السكر الخام 
وأكثر من 31 ألف طن من الرز

ط�ل��ب وزي��ر التج���رة وك�ل��ة �ش��لم�ن اجلميل��ي، االربع���ء، ال���رصك�ت 
االمريكي��ة بتجهي��ز القمح والرز وفق� للموا�ش��ف�ت العراقي��ة، معرب� عن 
امل��ه ب��ش��دار مذك��رات التف�هم امل�ش��رتكة م��ع اجل�ن��ب االمريكي التي 
�ش��تمثل تعزي��زا للتع���ون الثن�ئ��ي ب��ني البلدين.وا�ش���ف اجلميل��ي ان 
"احلكوم��ة العراقية ترحب ب�لتع�مل مع ال�رصك�ت االمريكية، ولكن يف 
اط���ر ال�ش��وابط والتعليم�ت اخل��ش��ة بتنفي��ذ العقود احلكومية و�ش��من 
العرو�ص التي تقدمه� تلك ال�رصك�ت التي توؤهله� للمن�ف�شة مع ال�رصك�ت 
الع�ملي��ة االخرى"، معرب� عن رغبته "يف ان يتم توقيع مذكرات التف�هم 
امل�شرتكة مع اجل�نب االمريكي التي �شتمثل تعزيزا للتع�ون الثن�ئي بني 

البلدين ال�شيم� يف اجل�نبني االقت�ش�دي والتج�ري".

اأعلن��ت جلن��ة االعم���ر يف جمل�ص دي���ىل، االأربع���ء، انطالق اكرب 
م�رصوع لت�أهيل طريق بري ا�شرتاتيجي �رصقي املح�فظة بتمويل 
دويل. وق�ل ن�ئب رئي�ص اللجنة ع�مر الكيالين يف حديث  �شحفي  
، اإن "�رصكة اآ�ش��ور الع�مة اإحدى ال�رصك�ت احلكومية بداأت بتنفيذ 
املرحل��ة االأوىل م��ن م�رصوع ه��و االأكرب من نوع��ه لت�أهيل طريق 
بل��دروز من��ديل بطول 25 ك��م".  واأ�ش���ف الكي��الين، اأن "متويل 
امل���رصوع �ش��يكون م��ن البن��ك ال��دويل ب�لتن�ش��يق م��ع احلكوم��ة 
املركزي��ة"، مبين��� اأن "الطري��ق جزء من طريق بري ا�ش��رتاتيجي 
يربط بعقوبة مبنفذ �ش��وم�ر منديل احلدودي وهو يكت�ش��ب اأهمية 
يف البع��د التج���ري واالقت�ش���دي واإع���دة ت�أهيله �ش��تنهي اأزمة 
اإن�ش�نية تتمثل بتكرار احلوادث املرورية املوؤ�شفة". يذكر اأن اغلب 
الطرق يف دي�ىل تع�ين تخ�ش��ف�ت واأ���رصاراً كبرية اأدت اىل زي�دة 

معدالت احلوادث املرورية يف ال�شنوات االأخرية.

ا�ش��تقبلت ال�رصك��ة الع�مة للموانئ العراقية، خم�ش��ة بواخر كبرية 
حمملة ب�أكرث من ٤٣ الف طن من ال�شكر اخل�م واكرث من ٣١ الف 

طن من الرز.
وذك��ر املدي��ر الع���م لل�رصك��ة ري��ص �ش��وادي �ش��مخي، يف بي�ن 
NO "مين�ء اأم ق�رص اجلنوبي ا�شتقبل الب�خرة )-  �شحفي، ان
DSPRING( وحتمل 1098 ح�وية مت ار�ش�وؤه� على ر�شيف 
11، وكذل��ك الب�خرة )CHRISTINA B( وحتمل 43650 

طن� من ال�شكر اخل�م مت ار�ش�وؤه� على ر�شيف رقم 2".
وا�ش���ف �ش��مخي ان "الب�خرة )SFLSPEY( وحتمل 31543 

طنً� من الرز مت ار�ش�وؤه� على ر�شيف رقم 3".
واكمل ق�ئاًل "ام� يف مين�ء اأم ق�رص ال�ش��م�يل فقد ر�ش��ت الب�خرة 
)YM COSMOS( وحتمل 1134 ح�وية مت ار�ش���وؤه� على 
ر�ش��يف 20، والب�خ��رة )BBC MOONSTONE( الت��ي 
حتم��ل 2293،792 طن��ً� معدات ر�ش��ت على ر�ش��يف رقم 19"، 
م�شريا اىل ان الب�خرة )TRITON PEEFER( وحتمل عدداً 

من احل�وي�ت متت املب��رصة بتفريغه�". 

ق�ل م�شدران جت�ري�ن اإن �رصكة ت�شويق النفط العراقية )�شومو( �شتبيع 
ملي��وين برمي��ل من خ�م الب�رصة الثقيل للتحمي��ل يف ت�رصين الث�ين من 
خالل عط�ء يف بور�ش��ة دبي للط�قة يف 19 اأيلول. كم� �ش��تطرح �رصكة 
النف��ط احلكومي��ة مليوين برميل من خ�م الب���رصة اخلفيف للتحميل يف 
ت�رصي��ن الث�ين من خالل بور�ش��ة دب��ي للط�قة يف 20 اأيلول. واو�ش��ح 
اأحد امل�شدرين اأنه �شيتم حتميل ال�شحنتني خالل املدة م� بني 23 و28 
ت�رصي��ن الث���ين املقبل. وب�عت �ش��ومو مليوين برميل م��ن خ�م الب�رصة 
الثقي��ل بع��الوة 1.63 دوالر للربمي��ل ومليوين برميل اأخ��رى من خ�م 
الب�رصة اخلفيف بعالوة 17 �ش��نت� للربميل ال�ش��هر امل��ش��ي من خالل 

عط�ء يف بور�شة دبي للط�قة.
وجرى ت�ش��عري ال�ش��حنتني للتحميل يف ت�رصين االأول مق�بل �ش��عر البيع 

الر�شمي للخ�مني.

 ك�ش��فت وزارة الكهرب�ء، االربع�ء، عن توقيع عقد مع 
وزارة ال�ش��ن�عة واملع���دن لتجهي��ز وتنفيذ حمط�ت 

حتويلية ث�بتة ومتنقلة وب�أ�شلوب املفت�ح اجل�هز.
وذكر مدي��ر نقل الط�ق��ة الكهرب�ئية ملنطق��ة الفرات 
االأعلى املهند�ص خ�لد غزاي عطية، يف بي�ن �شحفي 
�ش��در عن وزارة الكهرب�ء اطلعت عليه " اجلورن�ل "، 

ان "العقد الذي اب��رم مع �رصكة الزوراء الع�مة احدى 
ت�ش��كيالت وزارة ال�ش��ن�عة واملع���دن ج�ء ا�ش��تن�داَ 
اىل ق��رار جلن��ة الط�ق��ة الوزاري��ة بجل�ش��ته� ) 39 ( 
واملت�شمن االح�لة على �رصكة الزوراء الع�مة لغر�ص 
تنفي��ذ وجتهي��ز حمط���ت حتويلي��ة ث�بت��ة ومتنقل��ة 
"�رصك��ة  ان  واو�ش��ح  الكهرب���ء".  وزارة  مل�ش��لحة 
ال��زوراء الع�م��ة �ش��تقوم بتجهي��ز وزارة الكهرب���ء ب� 
ك.ف   33/  132 متنقل��ة  حتويلي��ة  حمط��ة   )15(

�ش��عة MVA 45 و)15( حمط��ة حتويلي��ة متنقل��ة 
�ش��عة MVA 25"، موؤك��داً ان "20 حمط��ة متنقل��ة 
منه� �ش��يتم جتهيزه��� للمديرية الع�م��ة لنقل الط�قة 
الكهرب�ئي��ة / املنطقة ال�ش��م�لية ام� الع�رصة االخرى 
ف�شتكون مل�شلحة مديريتن� يف املن�طق املحررة من 
تنظي��م داع�ص ومبدة جتهيز 300 يوم تبداأ من دخول 
العق��د حيز التنفي��ذ". وبني ان "العقد ت�ش��من اي�ش��ً� 
ت�ش��ميم وان�ش�ء وت�ش��نيع وجتهيز ون�شب وت�شغيل ) 

132 /33 ك.ف  4 حمط�ت ( حتويلية ث�بتة �ش��عة 
�شعة 63MVA نوع ) GIS ( مع 6 خ�ن�ت خطوط 
132 ك.ف �ش��يتم ن�شبه� يف حمطة جنوب الفلوجة 
وحمط��ة �ش��منت الفلوج��ة وحمط��ة جن��وب الرم�دي 
وحمطة �ش��م�ل الرم���دي بداًل عن املحط���ت الث�بتة 
التي دمره� كي�ن داع���ص االره�بي اثن�ء وجوده يف 
حم�فظة االنب�ر وان مدة التجهيز 420 يومً� تبداأ من 

دخول العقد حيز التنفيذ". 

و�شل وفد من ال�شندوق الكويتي للتنمية االقت�ش�دية 
العربية، اإىل الع��ش��مة بغداد ملن�ق�شة اعم�ر املن�طق 
املت�رصرة من تنظيم "داع�ص" االره�بي.  وق�ل م�شدر 
يف مكتب رئي�ص جمل�ص الوزراء، اإن "وفدا من �شندوق 
التنمي��ة االقت�ش���دية العربي��ة و�ش��ل اإىل الع��ش��مة 

بغ��داد ملن�ق�ش��ة ملف اعم���ر املن�ط��ق املت�رصرة مع 
امل�ش��وؤولني يف الع��راق"، مبين��� اأن "الوفد �ش��ين�ق�ص 

اي�ش� االتف�قية امل�لية مل�ش�ريع بغداد".
ولف��ت امل�ش��در ال��ذي ف�ش��ل عدم الك�ش��ف عن ا�ش��مه 
االنتب���ه اإىل اأن "الوف��د �ش��يزور حم�فظت��ي االنب���ر 
و�ش��الح الدين به��دف االط��الع على البن��ى التحتية 
وكيفي��ة متويل م�ش���ريع االعم���ر". من جه��ة اأخرى، 

اأعلن ال�شندوق الكويتي للتنمية االقت�ش�دية العربية، 
اإط��الق م�ش���ريع �ش��حية ع�جل��ة يف الع��راق �ش��من 
منح��ة املئ��ة ملي��ون دوالر االأخ��رية التي خ�ش�ش��ه� 
ال�ش��ندوق الإع�دة اإعم�ر العراق. وق�ل ممثل �ش��ندوق 
التنمية نواف املحمد، اإن ال�ش��ندوق �ش��يطلق اخلمي�ص 
15 ملي��ون دوالر م��ن مبل��غ املنح��ة، الكل��ي لتنفيذ 
م�ش�ريع �ش��حية ع�جلة يف ثم�ين حم�فظ�ت عراقية. 

واأ�ش���ف املحمد، اأن امل�ش�ريع التي مت االتف�ق عليه� 
مع احلكومة العراقية �ش��رتكز على اإع�دة بن�ء املراكز 
واالأدوات  ب�ملع��دات  وجتهيزه���  املدم��رة  ال�ش��حية 
الطبي��ة ال�ش��تقب�ل ال�ش��ك�ن الن�زح��ني. واأو�ش��ح اأن 
احل�ج��ة امل��ش��ة الإع�دة اال�ش��تقرار يف تل��ك املن�طق 
دفعت �ش��ندوق التنمية اىل اإط��الق الربن�مج الع�جل 

ب�التف�ق مع �شندوق اإع�دة اإعم�ر العراق.

الكهرباء توقع عقدًا 
مع الصناعة لتجهيز وتنفيذ محطات تحويلية ثابتة ومتنقلة

وفد من الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية يصل إلى بغداد 

أسعار العمالت 
األجنبية بالدينار

126123 155432139122.550 12943151651 3031330.770
دينار أردنيدينار بحرينيدرهم إماراتيريال سعوديجنيه مصريتومان إيرانيجنية استرلينييورودوالر أميركي ليرة سوريةليرة لبنانية دينار كويتي 

 بغداد – خاص 

بغداد – خاص 

بغداد - خاص

بغداد – خاص 

بغداد – خاص 

بغداد – خاص 
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