
ك�ضفت وزارة النفط، عن اإ�ضافة اإيرادات مالية للموازنة 
االحتادية جتاوزت "الـ 7 مليارات دوالر" عن ت�ضدير 
النفط اخلام خالل 10 اأ�ضهر. وبينت الوزارة يف بيان 
، اأن معدل بيع �ضعر الربميل زاد 5 دوالرات عن ال�ضعر 

املعتمد يف موازنة عام 2017.
وذكر وزير النفط، خالل تروؤ�ضه اجتماع جلنة ت�ضعرية 
النفط اخلام يف �رشكة ت�ضويق النفط، اأن الوزارة اأوفت 
 2017 للعام  االحتادية  اخلزينة  جتاه  بالتزاماتها 
مليار   48.8 بلغت  ايرادات مالية  وا�ضتطاعت حتقيق 
دوالر خالل املدة املذكورة وقبل انق�ضاء اأ�ضهر العام 
من  اأكرث  اإ�ضافة  اللعيبي،  علي  جبار  وتوقع  احلايل. 
10 مليارات دوالر عن �ضهري نوفمرب ودي�ضمرب، ومن 
ثم يتجاوز جمموع االإيرادات املتوقعة للعام احلايل الـ 
الوزارة حققت  اأن  اللعيبي،  57 مليار دوالر. واو�ضح 
زيادة اأي�ضا يف االإيرادات املالية تزيد على 7 مليارات 
دوالر خالل 10 اأ�ضهر على الرغم من التحديات املالية 
التي تواجه عملها، ف�ضال عن  واالقت�ضادية واالأمنية 
�ضمن  االنتاج  بخف�ض  العراق  التزامات 
منظمة  مــــقــــررات 

اأوبك.
�ضعر  بيع  معدل  باأن  ــوزارة،  ال با�ضم  املتحدث  واأفــاد 
املا�ضية  الع�رشة  لالأ�ضهر  اخلــام  النفط  من  الربميل 
اأكرث من  اَي بزيادة  للربميل  47 دوالراً  اأكرث من  بلغ 
املوازنة  يف  اعتماده  مت  الذي  ال�ضعر  عن  دوالرات   5

االحتادية لعام 2017.
الزيادة  اأن حتقق هذه  " ناأمل  واو�ضح عا�ضم جهاد، 
يف االإيرادات املالية الوطنية التقليل من ن�ضبة العجز 

يف املوازنة االحتادية".
يف  اأعلى  ـــرادات  اإي الـــوزارة  حتقق  اأن  جهاد  وتوقع 
حافظت  ما  اإذا  احلايل  بالعام  مقارنة  املقبل  العام 
ا�ضتقرار  عن  ف�ضال  احلالية،  معدالتها  على  االأ�ضعار 
اخلام.  النفط  على  الطلب  وزيــادة  العاملية  االأ�ضواق 
عن  االثنني،  بيان،  يف  النفط  ت�ضويق  �رشكة  وك�ضفت 
خام  من  دي�ضمرب  ل�ضحنات  الر�ضمي  البيع  �ضعر  رفع 
الب�رشة اخلفيف املتجهة اإىل اآ�ضيا 0.35 دوالر، عنه 
ال�ضهر ال�ضابق، ليزيد 0.10 دوالر للربميل عن متو�ضط 

االأ�ضعار املعرو�ضة خلامي عمان ودبي.
وك�ضفت جلنة الطاقة النيابية، االحد، اأن �رشكة "كار" 
م�ضعود  ال�ضابق،  كرد�ضتان  اإقليم  لرئي�ض  التابعة 
نفط  ت�ضدير  عملية  على  ت�ضيطر  مازالت  الــبــارزاين 
كركوك بعد فر�ض احلكومة االحتادية �ضيطرتها على 
احلقول النفطية. وذكر العبادي اإن 
ت  ا لقو ا "

كركوك  حقول  على  �ضيطرتها  فر�ضت  االحتــاديــة 
املا�ضي  ال�ضهر  اأجريت  التي  الع�ضكرية  العملية  يف 
�رشكة  بيد  مازالت  كركوك  نفط  ت�ضدير  عملية  ولكن 
ال�ضابق  كرد�ضتان  اقليم  لرئي�ض  التابعة  الكردية  كار 

م�ضعود البارزاين".
حلقول  اليومية  الت�ضديرية  "الطاقة  اأن  واو�ــضــح 
اليومية  وااليــرادات  برميل  الف   250 تبلغ  كركوك 
اأن  اإىل  النظر  10 ماليني دوالر"، الفتًا  تبلغ  املقدرة 
"اإيرادات احلقول النفطية لكركوك تذهب االآن اىل اإقليم 

كرد�ضتان ولي�ض اىل احلكومة االحتادية".
وا�ضاف ان "جمل�ض النواب طالب احلكومة باإنهاء عقد 

�رشكة كار وحتويله اىل �رشكة نفط ال�ضمال".
االأ�ضا�ضي  ال�رشط  النيابية،  املالية  اللجنة  وك�ضفت 
معرفة  وهو  كرد�ضتان  اإقليم  ح�ضة  حول  للتفاو�ض 

عدد موظفي االقليم.
وذكر ع�ضو اللجنة، جبار العبادي ان "موقف احلكومة 
العبادي  حيدر  الــوزراء  رئي�ض  راأ�ضها  وعلى  العراقية 
كان وا�ضحا جدا ب�ضاأن م�ضري رواتب موظفي االقليم 
حيث ال متتلك احلكومة العراقية اليوم بيانات موثقة 

ب�ضاأن اأعداد املوظفني وتوزيع مكاناتهم".
يف  احلكومية  اجلهات  "ح�ضول  اأن  العبادي  واكــد 
موظفي  اعــداد  على  دقيقة  اإح�ضائيات  على  املركز 
على  لذا  املوظفني  رواتــب  ب�رشف  �ضي�رشع  االقليم 
عن  �ضفافية  وبكل  بجدية  تتعامل  ان  االقليم  حكومة 

هذه االح�ضائيات".
وكالة  ذكــرت  ذلــك  اىل 

خلف�ض  جهودا  تبذل  ال�ضعودية  اأن  ــد،  االأح ــرز،  روي
تخمة املعرو�ض العاملي من النفط من خالل تقلي�ض 
ما  وهــو  املتحدة  الــواليــات  اإىل  املتجهة  ال�ضحنات 
�ضيعو�ضون  العراق  ال�ضيما  اآخرين  منتجني  اأن  يعني 
االأ�ضهر  يف  يت�ضارع  رمبا  عام  توجه  يف  النق�ض  هذا 

املقبلة.
اأن�ضط  عــادة  يكون  الــذي  ال�ضيف،  ف�ضل  مدى  وعلى 
الواليات  واردات  ارتفعت  اخلــام،  ل�ضحنات  الفرات 
املتحدة من اخلام العراقي نحو 41 باملئة عن العام 
 22 ال�ضعودية  من  ال�ضحنات  هبطت  بينما  املا�ضي 

باملئة.
اأظهرت بيانات كليرب داتا  وهذا التوجه م�ضتمر حيث 
الواليات  يف  م�ضفاة  اأكرب  اإىل  العراقية  ال�ضحنات  اأن 
املتحدة يف ت�رشين االأول جتاوزت مثيلتها ال�ضعودية 

للمرة االأوىل فيما يزيد على 30 عاما.
وتظهر البيانات اأن الدور القيادي للمملكة يف خف�ض 
ح�ضة  اأي�ضا  كلفها  اخلــام  من  العاملي  املعرو�ض 
�ضوقية يف اأكرب بلد م�ضتهلك للنفط يف العامل مع تراجع 
م�ضتوياته  اأدنى  اإىل  االأمريكية  الواردات  يف  ن�ضيبها 
من  املتحدة  الواليات  واردات  وزادت    .1985 منذ 
اإ�ضافة  اأوبك،  العراق ونيجرييا، الع�ضوين يف منظمة 
اأكرث اعتمادا  اإىل كندا، واأ�ضبحت امل�ضايف االأمريكية 

على اإنتاج البالد املتزايد من النفط ال�ضخري.
االأولية  ال�ضلع  بحوث  مديرة  فيلدن  �ضاندي  وذكــرت 
تنتجه  ال  برميل  "كل  �ضتار  مورننج  لدى  والطاقة 
�رشكات  تلجاأ  �ضوقية..  ح�ضة  اأمامه  تفقد  ال�ضعودية 
اأن  الوا�ضح  ومن  املوقف  هذا  يف  بديل  اإىل  التكرير 

العراقيني ي�ضتفيدون"

الفقر في مواجهة خطط حكومية 

طموحة لتخفيض نسبه
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اقتصاديات العراق شركة تابعة لبارزاني كانت تحصل على 10 ماليين دوالر يوميًا 

النفط: 7 مليارات دوالر إيرادات إضافية لدعم الموازنة العامة لعام 2017
يغداد- خاص

قطاع اإلسكان العراقي  ودوره 

في إنعاش االقتصاد الوطني

الجزائر و فرنسا توقعان ثالثة 

اتفاقات شراكة اقتصادية

مصرف الرافدين يعلن منح قروض 
تشغيلية للجامعات األهلية

الموارد المائية تصدر توضيحًا بشأن 
سالمة سد الموصل بعد الزلزال

وصول أول وجبة من النفط األبيض 
من بغداد إلى السليمانية

ذي قار تدعو إلى اجتماع "طارئ" 
بشأن أزمة المياه

اعلن وزير املوارد املائية ح�ضــن اجلنابي �ضــالمة �ضــد املو�ضــل بعد زلزال 
عنيــف �ــرشب املنطقة احلدوديــة بني العــراق وايران. وقــال اجلنابي يف 
من�ضــور على في�ضــبوك، "ات�ضــل بي قبل دقيقة مدير �ضــد املو�ضل، وقد قام 
مع ِمالك ال�ضــد ومبرافقة اع�ضــاء فيلق املهند�ضني االمريكي بتفتي�ض ج�ضم 
ال�ضــد ونفق التح�ضية ومراقبة املتح�ض�ضــات وال يوجد �ضيء مثري لل�ضك بكل 
القراءات التي �ضــجلت وال يف املناطق التي متت معاينتها". وكان اجلنابي 
اعلن حدوث انزالقات يف اجلبل املجاور ملن�ضــاأ �ضــد دربنديخان و�ضــقطت 
قطــع احجــار واأنقا�ض يف امل�ضــيل املائي لل�ضــد، وانهارت بع�ــض البيوت 
املجاورة. وا�ضــاف "ان �ضــد دربندخان اقرب من�ضــاأ ملركز الهزة االر�ضّية 
ول�ضنا متاأكدين حاليا ب�ضبب الظالم من حجم االنزالقات، لكن املطمئن ان 
�ضــد حمرين وهو اأ�ضفل �ضد دربندخان بو�ضع جيد". وا�ضيب اكرث من 100 
�ضــخ�ض يف اربيل وق�ضــاء دربنديخان نتيجة زلزال �ــرشب مدينة حلبجة 
وو�ضــلت هزاتــه االرتداديــة اىل اكرث من مدينة يف العــراق ودول جماورة. 
وقالت هيئة امل�ضــح اجليولوجي االأمريكية اإن قوة الزلزال و�ضــلت اإىل 7.3 
درجة واإن مركزه يقع اإىل جنوب غرب مدينة حلبجة على احلدود االإيرانية 

العراقية.

اأعلنــت مديريــة النفــط يف ال�ضــليمانية، االثنــني، عن و�ضــول اأول وجبــة للنفط 
االبي�ــض قادمــة مــن بغــداد للمحافظــة، فيمــا بينــت اأن عمليــة التوزيــع على 
املواطنني �ضــتبداأ خالل االأيام املقبلــة. وقالت املديرية يف بيان اإن "اأول وجبة 
من النفط االأبي�ض و�ضلت من بغداد، اليوم االثنني، اإىل خمازن الوقود مبحافظة 
ال�ضــليمانية"، م�ضرية اإىل اأن "عملية و�ضول النفط االأبي�ض �ضت�ضتمر خالل االأيام 
املقبلــة". وا�ضــافت املديرية، اأنه "مــن املقرر اأن تبداأ عمليــة توزيع النفط على 
املواطنــني خالل االأيام املقبلة". وكان وزير النفط جبار اللعيبي اأعلن، ال�ضــبت 
بتوزيع 30 مليون لر من النفط االأبي�ض على مدن اقليم كرد�ضــتان، فيما ا�ضــار 
اىل ان الــوزارة م�ضــتمرة يف جتهيــز وتوزيع مادة النفــط االأبي�ض على خميمات 
النازحــني. يذكــر ان الــوزارة با�رشت بعمليــات جتهيز النفط االبي�ض منذ �ضــهر 
متوز املا�ضــي لتاأمني خزين جيد للمواطنني خالل ف�ضــل ال�ضتاء املقبل، بهدف 
حتقيق ان�ضيابية عالية يف عملية التوزيع وهو �ضياق اتبعته الوزارة يف االعوام 

ال�ضابقة.

دعــا حمافــظ ذي قار يحيى النا�رشي، رئا�ضــة الــوزراء ووزارة املوارد املائية 
اىل عقــد اجتمــاع "طــارئ" للحكومات املحليــة يف حمافظات الفرات االو�ضــط 
واجلنوب لتدار�ض ازمة �ضحة املياه التي تتعر�ض لها وايجاد ال�ضبل ملعاجلتها.

وقال النا�رشي خالل موؤمتر �ضحفي م�ضرك لعدد من اع�ضاء احلكومة املحلية 
وقائد عمليات الرافدين ومدراء الدوائر املعنية يف ديوان املحافظة ان "ذي قار 
تتعر�ــض اىل ازمة خطرية يف توفري مياه ال�رشب للعديــد من الوحدات االدارية، 
واأنها على ا�ضــتعداد الحت�ضــان موؤمتر طارئ للحكومات املحلية يف حمافظات 
الفرات االو�ضــط واجلنوب لتدار�ض ازمة �ضــحة املياه من اجل الو�ضول اىل حلول 
منا�ضبة تخفف من حجم اال�رشار احلالية يف ظل ا�ضتمرار م�ضكلة التجاوزات من 
قبل املحافظات اعايل االنهار".   وحذر النا�رشي من "تهديد �ضحة املياه حلياة 
املواطنني وت�ضببها بحدوث هجرة من املناطق املت�رشرة واإحلاق ا�رشار بيئية 
وتدمــري التنوع االحيائي ف�ضــال عن تعر�ض ملف ان�ضــمام االهــوار اىل الئحة 
الراث العاملي للخطر و�ضــياع اجلهود التي بذلت يف هذا االجتاه والتي تتطلب 
الوقوف بجدية لدعم ملف االهوار من قبل الدولة العراقية واملنظمات الدولية".   
مــن جانبه، اتهــم قائد عمليــات الرافديــن اللواء علــي ابراهيــم الدبعون خالل 
املوؤمتر ال�ضحفي "بع�ض مدراء املوارد املائية يف املحافظات املت�ضاطئة بعدم 
التعــاون مع قيادة عمليــات الرافدين يف حتديد نوعيــة واماكن التجاوزات يف 
حمافظاهم من اجل التعامل معها قانونيا والعمل على رفعها، بعد �ضدور اوامر 
حازمــة لقيادات ال�رشطــة يف جميع املحافظات برفع جميــع انواع التجاوزات 

على االنهار وم�ضاريع املياه لتامني احل�ضة املائية للمحافظات اجلنوبية".

اعلنــت �رشكــة نفط الب�ــرشة، اخ�ضــاع حمطات عــزل الغاز 
املركزية واجلنوبية وال�ضامية والقرينات اىل عمليات جتديد 

كبرية �ضمن خمططات التحديث للخدمات.
ونقــل بيــان لل�رشكة عــن مدير هيئة ت�ضــغيل الرميلة ح�ضــن 
حممد ح�ضــن قوله، ان "من اهم عمليات التطوير وال�ضــيانة 
هــو حتديــث اربــع حمطــات لعــزل الغاز مــن خــالل ادخال 
وحــدات )عازالت( طــرد املاء امل�ضــاحب الثالثي الطور من 

اجــل حت�ضــني اداء وزيــادة انتاج كل حمطة"، م�ضــريا اىل ان 
"هناك �ضــببًا وجيهًا وراء حاجــة ال�رشكة اىل وحدات طرد 

املاء امل�ضاحب ثالثية الطور".
واو�ضــح ح�ضن ان "ال�ضنوات املا�ضية �ضهدت زيادة يف ن�ضبة 
القطع املائي ب�ضــكل ملحوظ )وهو ن�ضــبة املــاء الذي يدخل 
حمطــات العــزل من االبــار املنتجة( ومــن اوىل الطرق التي 
اتخذت يف امل�رشوع القيــام بعمليات اغالق منافذ املاء يف 
اعماق االبار وت�ضــليط املزيد من ال�ضــغط على وحدات النفط 
الرطب من اجل ت�رشيف املاء، حيث تعمل وحدات طرد املاء 

امل�ضــاحب وهي عازالت ثالثية الطور على ف�ضــل املاء عن 
النفط والغاز عنــد اجلبهة االمامية للمحطة". وتابع ان "كل 
وحــدة من وحــدات طرد املاء امل�ضــاحب تعمل علــى تقليل 
القطــع املائــي بن�ضــبة %10، امــا املتبقي من املــاء فيتم 
عزلــه بوا�ضــطة وحــدات معاجلة النفــط الرطب ومــن ثم يتم 
تخزيــن النفــط يف خزانات اجلريــان قبل �ضــخه اىل �رشكة 
نفط الب�رشة وح�ضــب املوا�ضــفات املطلوبة". واأردف ح�ضن، 
انــه "مت حتديــد حمطــات العــزل االربعــة والتي يتم ن�ضــب 
وحدات طرد املاء امل�ضــاحب ثالثية الطور فيها بعد درا�ضــة 

دقيقة قام بها فريق ادارة املكامن والتي حترت انتاج املاء 
امل�ضــتقبلي من االآبــار املرتبطة بتلك املحطات، باالإ�ضــافة 
اىل وحــدات طرد املاء امل�ضــاحب ثالثية الطور ال�ضــتة ع�رش 
فقد مت ن�ضــب معدات �ضاندة اخرى جديدة”، م�ضيفا ان “يف 
كل حمطــة يتــم ن�ضــب اربع من�ضــات حقن مــواد كيمياوية 
والتي تقوم بخزن وحقن مانع اال�ضــتحالب وم�ضــاد الرغوة 
والتاآكل والتي من �ضــاأنها ت�ضهيل عملية العزل ومنع التاآكل 
هــذا ويتم ن�ضــب منظومات حــرق جديدة لكي ت�ضــاعد على 

التخل�ض من الدخان االأ�ضود يف تلك املواقع".

نفط البصرة تبدأ عمليات

 تطوير محطات عزل الغاز في حقل الرميلة

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- متابعة

بغداد- متابعة

السليمانية -متابعة

ذي قار -متابعة

رئيس التحرير

قرو�ضا  منحه  عن  الثالثاء،  الرافدين،  م�رشف  اأعلن  بغداد-متابعة: 
ت�ضغيلية للجامعات االأهلية، معتربا ان هذه اخلطوة ت�ضاهم يف دعم وتهيئة 
البيئة الربوية املنا�ضبة يف البالد. وقال املكتب االإعالمي للم�رشف يف 
بيان، انه “تقرر منح قرو�ض ت�ضغيلية للجامعات االأهلية ت�ضل اىل ١٠٠ 
وا�ضاف  �ضنوات”.   ٥ اىل  ت�ضل  القر�ض  “مدة  ان  مبينا  دينار”،  مليون 
رهنه  املراد  للعقار  حديثة  قيد  �ضورة  يقدم  القر�ض  “طالب  ان  املكتب 
وتهيئة  دعم  يف  ت�ضاهم  اخلطوة  “هذه  ان  معتربا  امل�رشف”،  ل�ضالح 

البيئة الربوية املنا�ضبة يف البالد”.


