
نفط  م�صفاة  بناء  عزمها  عن   ، النفط  وزارة  ك�صفت 
احلقول  من  النفط  اإنتاج  وتعزيز  كركوك  يف  جديدة 
بناء  "تعتزم  اأنها  بيان،  الوزارة يف  احلالية. وذكرت 
اجل  من  كركوك  حمافظة  يف  جديدة  نفط  م�صفاة 
تعزيز انتاج النفط يف احلقول احلالية، موؤكدة عزمها 
من  اأكرث  اإىل  كركوك  حقول  من  النفط  اإنتاج  "زيادة 
"هناك  اأن  اىل،  البيان  وا�صار  يوميا".  برميل  مليون 
الإن��ت��اج  بتعزيز  اأجنبية  ���رك��ات  لتكليف  خططًا 
تعهدت  جانبها،  كركوك".من  يف  النفط  حقول  من 
�صد  قانونية  اإج���راءات  باتخاذ  املركزية  احلكومة 

الأكراد اإذا عرقلوا ت�صدير النفط من كركوك.
كركوك،  حمافظة  العراقية  المنية  القوات  ودخلت 
الثنني )16 ت�رين الول 2017(، يف حني �صيطرت 
كانت  التي  النفطية  واحلقول  احلكومية  املقار  على 
 .2014 عام  قبل  الحتادية  احلكومة  قبل  من  تدار 
ودعت وزارة النفط، الربعاء، �ركة بي بي الربيطانية 
اىل ال�راع بو�صع خطة لتطوير احلقول النفطية يف 
"على  ان  بيان  يف  ال��وزارة  وقالت  كركوك.  حمافظة 
و�صع  يف  ال���راع  العاملية  الربيطانية   BP �ركة 
النفطية يف حمافظة  احلقول  لتطوير  الالزمة  اخلطط 
"ما�صية  اأنها  الوزارة  كركوك". وا�صافت 
ب��ت��ط��وي��ر احل��ق��ول 

الربيطانية"،   BP �ركة  مع  كركوك  يف  النفطية 
عادة ان "من حق احلكومة العراقية ان تطور حقولها 
وزارة  واعلنت  عراقية".  حمافظة  اي  يف  النفطية 
مع  مبدئيًا  اتفاقًا   ،2013 الثاين  كانون  يف  النفط 
"بي بي" لتطوير حقل كركوك النفطية. وكان  �ركة 
وهافانا  ح�صن  باي  حقلي  اإع��ادة  اعلن  النفط  وزير 
منظومة  اإىل  ال��ع��راق  �صمايل  كركوك  حمافظة  يف 
اأن  اللعيبي يف بيان،  الإنتاج الوطني. واأو�صح جبار 
وحمطات  احلقلني  ت�صلم  ب��اإج��راءات  �رعت  ال��وزارة 
ال�صخ لل�صادرات النفطية عرب املنفذ ال�صمايل. ولفت 
والهند�صية  الفنية  الفرق  قيام  اإىل  النتباه  اللعيبي 
بتقييم اأو�صاع احلقلني ومراجعتهما بهدف اإدارتهما 
ال�صمال،  نفط  �ركة  عمالة  قبل  م��ن  وت�صغيلهما 
يف  والت�صدير  الإنتاج  اأن�صطة  اإيقاف  دون  للحيلولة 
وزير  وكان  الأخ��رى.  ال�صمالية  املدن  اأو  املحافظة 
الكامل  بال�صتئناف  اأمر  الكردي،  الطبيعية  امل��وارد 
بعد  وهافانا  ح�صن  ب��اي  حقلي  من  النفط  لإن��ت��اج 
توقف وجيز، الثنني املا�صي، ب�صبب خماوف اأمنية، 
عقب ت�صاعد التوترات مع احلكومة املركزية. وحذرت 
لتعطيل  حم��اولت  اأي��ة  من  العراقية  النفط  وزارة 
تدفقات النفط اخلام من حقل كركوك النفطي. ويبلغ 
برميل  األف   161 نحو  ال�صمال  نفط  �ركتي  اإنتاج 
 407 نحو  كرد�صتان  اإقليم  اإنتاج  يبلغ  كما  يوميًا، 
للخام  العراق  اإنتاج  اإجمايل  يوميًا، من  برميل  اآلف 
النفطي، البالغ 4.4 مليون برميل يوميًا خالل يوليو 
النفط  ل��وزارة  وفقًا  املا�صي، 

�صابق،  وقت  يف  وجه  النفط،  وزي��ر  وك��ان  العراقية. 
تعديل مب�صار  واإجراء  تهيئة خط نفطي قدمي  باإعادة 
اإىل ميناء جيهان  العراقي من كركوك  النفط  ت�صدير 
الرتكي، تفاديًا لل�صيطرة الكردية على اخلط الأ�صا�صي 
�صمايل  الإقليم  باأرا�صي  امل��ار  جيهان(  )ك��رك��وك 
�صار  ان  بعد  ال�صمال  نفط  انتاج  وانخف�ض  العراق. 
ال�راع املتزايد بني حكومة بغداد وحكومة  �صحية 
القليم. فقد توقف انتاج نحو 275 الف برميل يوميًا، 
يف حني انخف�صت ال�صادرات مبقدار 90 الف برميل 
يوميًا.   ولكن هذا ميكن ان يكون زوبعة موؤقتة، ومدى 
املنطقة يف  من  اخلام  النفط  �صادرات  على  تاأثريها 
اليام املقبلة، �صيعتمد على الطريقة التي �صت�صتجيب 
فيها احلكومة املعنية بتدفق النفط. وتظهر اخلارطة 
العمليات  من  تنجو  ان  ميكنها  ال�صادرات  ان  كيفية 
املنتج  النفط  لت�صدير  الوحيد  الطريق  الع�صكرية.  
ي�صيطر  انابيب  خط  خالل  من  هو  العراق،  �صمال  يف 
اىل  ثم  الرتكية  احلدود  اىل  ي�صل  الذي  الك��راد  عليه 
البحر املتو�صط. وميتد هذا اخلط  جيهان على �صاحل 
�ركة  وتدير  كوكوك.  حقل  من  ال�صمايل  الطرف  من 
نفط ال�صمال التي ت�صيطر عليها بغداد، احلقول الثالثة 
)اجل��زء  بابا  قبة  وه��ي  اجلنوب  اق�صى  يف  الواقعة 
وخباز  جامبور  وحقول  كركوك(.  حقل  من  اجلنوبي 
الف   90 نحو  يبلغ  م�صرتك  انتاج  ولديها  القريبة. 

برميل يوميًا تتم معاجلتها حمليًا. 
من ناحية اخرى، يقع حقل باي ح�صن وق�صم افانا يف 
حقل كوكوك العمالق الذي كانت ت�صيطر عليه حكومة 
اقليم كرد�صتان حني ان�صحبت القوات العراقية يف عام 
2014 حلظة ظهور تنظيم داع�ض. ومنعت 
ح���ك���وم���ة اق��ل��ي��م 

كرد�صتان املناطق من جتاوزها من قبل املتمردين.  
داع�ض  تنظيم  العراقية  القوات  طردت  اأن  وبعد  اليوم 
من �صمال العراق، تريد احلكومة يف بغداد ان تعود اىل 
هذه احلقول ومدينة كركوك على ح�صاب الكراد. ويف 
الدولة �صيطرتها  اليام املا�صية كانت كفيلة لتب�صط 
كركوك  حقل  من  ال�صمايل  الطرف  يف  املدينة.  على 
 ،2008 ع��ام  منذ  ت�صتغل  التي  خورمال  قبة  تقع 
مبوجب عقد ُمنح حلكومة اقليم كرد�صتان. ويبدو اأن 
ملكية هذا احلقل الواقع يف منطقة خممور، لي�ض حمل 
نزاع حتى الآن.  وميكن لالكراد منع التدفق النفطي 
من  هذا  ولكن  بغداد،  عليها  ت�صيطر  التي  احلقول  من 
العراقية  احلكومة  وحرمان  ال�راع  ي�صّعد  اأن  �صاأنه 
من جزء �صغري من �صادراتها الجمالية ما يجعلها 
خطران،  هناك  ولي���زال  ل��الك��راد.  ومقامرة  مكلفة 
فحني توجه الكراد اىل �صناديق القرتاع للت�صويت 
على النف�صال ال�صهر املا�صي، حذرت تركيا من انها 
�صتغلق خط النابيب عند احلدود. واذا ما فعلت ذلك 
ما  �صتفقد  املتو�صط  البحر  يف  التكرير  م�صايف  فاإن 
اخلام.  النفط  من  يوميًا  برميل  الف   600 من  يقرب 
منتجني  من  باإمدادات  ا�صتبداله  عليهم  يتعني  الذي 
بعيدين ما يخلق نق�صًا على طول الطريق. ومل يتمكن 
الكراد من العتماد على املخزون يف جيهان مللء 
ومل  فارغة  هناك  الدبابات  معظم  ان  حيث  الفراغ، 
الآخر  واخلطر  التهديد.   هذا  الن  حتى  تركيا  تتبع 
هو اأن بغداد تعيد النظر يف مطالبتها باحلق الوحيد 
النفط  ذلك  العراقي، مبا يف  النفط  ت�صدير جميع  يف 
املنتج يف كرد�صتان. ومن ثم ميكن اأن ت�صغط تركيا 
على رف�ض نقل النفط اإىل حكومة اإقليم كرد�صتان عرب 
العالقات  تدهور  ومع  اأرا�صيها.  على  الأنابيب  خط 
بني بغداد واأربيل، ل ميكن ا�صتبعاد مثل هذه اخلطوة 

بالتاأكيد.

المناطق التجارية.. استهداف 
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اقتصاديات العراق  تصل إلى مليون برميل يوميًا 

خطط حكومية لبناء مصفاة نفط جديدة في كركوك وزيادة إنتاج المحافظة من الخام
بغداد- خاص

النفط الصخري.. نمو يقلق 

األسواق النفطية

اإلمارات تبحث تعزيز التعاون التجاري 

مع مقاطعة غوانغدونغ الصينية

استكمال التحضيرات األولية لفتح معبر 
أوفاكوي بدال عن الخابور

الصين تبين دور العراق المستقبلي 
في نقل البضائع إلى آسيا وأفريقيا

العراق يبدأ تنفيذ مشروع أنبوب النفط 
مع األردن خالل األشهر الخمسة المقبلة

 اأكدت ال�ص��ني، اأن العراق �ص��يكون ممرا مهما لنقل الب�صائع من طريق 
ال�ص��ني اىل عدد م��ن بلدان ا�ص��يا وافريقيا واوروبا بع��د اجناز طريق 
احلري��ر، م�ص��رية اإىل عزمه��ا على م�ص��اعدة العراق يف عملي��ات اعادة 
واعم��ار امل��دن املح��ررة. وق��ال م�ص��اعد مكت��ب ال�ص��وؤون اخلارجي��ة 
ملقاطع��ة فوج��ني، “يل ل��ني”  يف ت�ريحات �ص��حفية اإن “ال�ص��ني 
تعتزم امل�صاركة بعمليات البناء والعمار التي ي�رع العراق باقامتها 
خ��الل الأوق��ات املقبل��ة يف املناط��ق الت��ي مت حتريره��ا م��ن دن���ض 
الره��اب”. واك��د ان “الع���رات من �ركات مقاطعته ت�ص��عى عازمة 
عل��ى ال�ص��تثمار يف الع��راق يف �ص��تى املجالت، ل�ص��يما ال�ص��ناعية 
والتكنولوجي��ة”، لفتًا النظ��ر اىل ان “مقاطعة فوج��ني متتلك العديد 
م��ن الق��درات النتاجية وال�ص��ناعية والتجاري��ة التي �ص��تمكنها من 
لعب دور حيوي ومهم يف اخلريطة ال�ص��ناعية ال�صينية خالل العوام 
املقبلة”. واأ�ص��اف يل ل��ني، اأن “فوجني اجرت مباحث��ات مع العراق 
لنت��اج ان��واع خمتلفة من ال�ص��فن التي ت�ص��تخدم لغرا���ض خمتلفة، 
ل�ص��يما �ص��حن الب�صائع”، م�ص��ريا اإىل “التو�ص��ل اىل نتائج مهمة يف 
ه��ذا ال�ص��اأن مع الع��راق”. واأملح امل�ص��وؤول ال�ص��يني، اىل اأن “حكومة 
بكني حري�ص��ة ج��دا على امتام م�روع طريق احلري��ر التجاري، الذي 
يربط ال�صني مع مناطق غرب و�رق ا�صيا”، موؤكدا “تخ�صي�ض مبالغ 
كب��رية لجناز امل�روع حيث �ص��يحيي عمليات التب��ادل التجاري مع 
العدي��د م��ن البلدان الت��ي تقع على ه��ذا الطريق، ل�ص��يما العراق الذي 
�ص��يكون ممراً مهما لنقل الب�صائع من طريق ال�صني اىل عدد من بلدان 

ا�صيا وافريقيا واوروبا”.
واو�ص��ح يل لني، ان “ال�ص��ني ت�ص��عى لتعزيز التعاون مع بلدان �رق 
وغرب ا�ص��يا بوا�ص��طة طري��ق احلرير، لي�ض يف املجالت القت�ص��ادية 
والتجارية فح�صب، بل يف املجالت الثقافية والعلمية والن�صانية مع 

البلدان املطلة على ذلك الطريق ال�صرتاتيجي املهم”.
وتعد مقاطعة فوجني املنطل��ق الول لطريق احلرير التجاري، وحتتل 
مرتب��ة متقدمة من بني املناطق النتاجية يف ال�ص��ني، ل�ص��يما عقب 
حتقيقها اكرث من 28 مليار دولر يف حجم النتاج الجمايل، وت�صتهر 
يف العديد من ال�ص��ناعات، النتاجي��ة والتكنولوجية والنفطية، وهي 
امليزة التي مكنتها من ا�ص��تقطاب ا�ص��تثمارات احنبي��ة بقيمة ثمانية 

مليارات دولر.

قالت ال�ص��فرية العراقية لدى الأردن، �ص��فية ال�صهيل، اإن البدء يف تنفيذ 
م�روع اأنبوب النفط بني الأردن والعراق �ص��يتم خالل اأربعة اأو خم�ص��ة 
اأ�صهر، م�صرية اإىل النتهاء من معظم الإجراءات الالزمة لتنفيذ امل�روع.
واو�ص��حت ال�ص��فرية، اأن ما مت تداوله من معلومات اأخرياً حول احتمال 
تاأخر تنفيذ امل�روع غري �صحيح، لكون القرار متخذا من قبل احلكومة 

الحتادية يف بغداد.
وتق��در تكلف��ة امل���روع بنح��و 18 ملي��ار دولر ويربط ب��ني الب�رة 

جنوبي العراق، مرورا بالأنبار )غرب(، حتى ميناء العقبة يف الأردن.
وم��ن املق��رر، بح�ص��ب وزارة الطاق��ة الأردني��ة، اأن يتم ت�ص��دير مليون 
برمي��ل يومي��ًا من اخل��ام العراق��ي اإىل الأردن، منه��ا 150 األف برميل 

لت�صغيل م�صفاة الزرقاء الأردنية.
وت�صعى بغداد اإىل احلفاظ على �صادرات النفط بعيداً عن اإقليم كرد�صتان 
العراق )�صمال( ال�صاعي اإىل النف�صال بعد ال�صتفتاء الذي اأجراه يف 25 

�صبتمرب/اأيلول املا�صي، حيث يهدف اإىل توفري مرافئ ت�صدير جديدة.
كم��ا يتطل��ع الأردن، من خالل مّد الأنب��وب، اإىل تلبي��ة احتياجاته من 
النفط اخلام التي ي�ص��توردها حاليا من ال�ص��عودية بالأ�ص��عار العاملية، 
بوا�ص��طة البواخ��ر، ومن ثم نقله��ا بال�ص��هاريج من العقب��ة جنوبًا اإىل 
م�ص��فاة البرتول الوحي��دة يف البالد الواقعة يف مدين��ة الزرقاء �رقي 

العا�صمة عّمان.

 اأعل��ن رئي�ض جلنة الإعم��ار يف جمل�ض حمافظة الأنبار 
اأركان خل��ف الطرم��وز، الأربعاء، توقي��ع اتفاقيات مع 
�ركات ا�ص��تثمارية كورية لإن�ص��اء فن��دق خم�ض جنوم 
وجمم��ع متكام��ل لرج��ال الأعم��ال وم�صت�ص��فى دويل 

خا�ض ومراكز للقلب وال�رطان. 
وق��ال الطرم��وز اإن "وفداً م��ن حكومة الأنب��ار املحلية 

زار جمهورية كوريا اجلنوبية لو�ص��ع اللم�صات الأخرية 
م��ع �رك��ة ت��راك الكوري��ة لتنفي��ذ م�ص��اريع كبرية يف 

املحافظة".
واأو�ص��ح الطرموز، اأن "الوفد �صمه بالإ�صافة اإىل نائب 
حماف��ظ الأنب��ار عل��ي فرح��ان ورئي�ض جمل���ض الأنبار 
اأحمد حميد �رقي ورئي�ض جلنة ا�ص��تثمار الأنبار اأحمد 
الها�صم ورئي�ض هيئة ال�صتثمار مهدي �صالح وع�صوي 

الربملان غادة ال�صمري ونهلة جبار الفهداوي".

واأ�ص��اف الطرم��وز، اأن "ه��ذه الزيارة تاأت��ي بدعوة من 
TRAC DEVELO P رجمموع��ة ت��راك للتطوي��
بامل�ص��اريع  تخت���ض  والت��ي   MENT GROUP
الكربى من حيث التطوير، والبناء، والت�صميم، والتمويل 

وخا�صة فيما يتعلق باملدن اجلديدة والذكية".
وتاب��ع الطرموز، اأنه مت "توقي��ع اتفاقيات بقيمة مليار 
دولر مع �ركات ا�صتثمار كورية يف جمالت متعددة، 
منه��ا بن��اء م��دن جديدة وفن��دق خم�ض جن��وم وجممع 

متكام��ل لرج��ال الأعم��ال وقاع��ات موؤمت��رات كب��رية 
وم�صت�ص��فى دويل خا���ض ومراكز للقلب وغ�ص��يل الكلى 

ومعاجلة اأمرا�ض ال�رطان، ومرافق اأخرى". 
يذك��ر اأن بع�ض البنى التحتية يف الأنبار تعر�ص��ت اإىل 
دمار وخراب نتيجة العمليات الع�ص��كرية و"الإرهابية" 
بعد �ص��يطرة التنظيم على معظم مدن املحافظة يف عام 
2014، بينما ت�صعى احلكومة املحلية اىل التعاقد مع 

�ركات ا�صتثمار لإعادة اعمار املحافظة.
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متابعة

بغداد-متابعة

بغداد – متابعة

رئيس التحرير

التح�صريات  والعراقية،  الرتكية  ال�صلطات  اأ�صتكملت  متابعة:    P بغداد 
“اأوفاكوي”  منطقة  يف  البلدين  بني  جديد  ح��دودي  معرب  لفتح  الأولية 
وكالة  وذكرت  زاخو.  يف  خابور  معرب  عن  كبديل  تركيا،  �رقي  جنوب 
“تركيا الآن” اإنه “مت اإمتام التح�صريات الأولية لفتح معرب حدودي جديد 
بني العراق وتركيا مبنطقة “اأوفاكوي” جنوب �رقي تركيا، بعدما اأعلنت 
“خابور”  معرب  عن  كبديل  بغداد  مع  بالتن�صيق  املعرب  فتح  نيتها  اأنقرة 
الذي يربطها باإقليم �صمال العراق. واأ�صافت اأن “اأنقرة تعتزم اإغالق معرب 
اإقليم  اإدارة  اإجراءات بحق  �صل�صلة  خابور احلدودي كاإجراء عقابي �صمن 
�صمال العراق، عقب تنظيم الأخرية ا�صتفتاء النف�صال غري الد�صتوري يف 
اأعلن،  يلدرمي  الرتكي بن علي  الوزراء  املا�صي”. وكان رئي�ض  اأيلول   25
املعرب  فتح  بغداد  على  اقرتحت  بالده  حكومة  اأن  املا�صي،  اجلمعة  يوم 
احلدودي “اأوفاكوي” الواقع غربي معرب “خابور” امل�صتخدم حاليا. ي�صار 
اللم�صات الأخرية للمعرب والتفا�صيل املتعلقة به �صتتم مناق�صتها  اأن  اإىل 

خالل زيارة رئي�ض الوزراء الرتكي يلدرمي املرتقبة اإىل بغداد.

ً


