
بغداد / متابعة املدى 
جولة  اجل��م��ع��ة  ام�������س  ب���غ���دام  يف  ان��ط��ل��ق��ت 
الرتاخي�س الثانية لعقود تطوير ع�شرة حقول 

نفطية مب�شاركة اكرث من اربعني �شركة عاملية.
الربيطانية  "�شل"  تقودها  �شركات  تقدمت  و 
الهولندية و ال�شركة الوطنية ال�شينية للبرتول 
)�شي ان بي �شي( يف جولة التناف�س التي تقوم 
احلقول  هذه  يف  لال�شتثمار  النفط  وزارة  بها 

النفطية املوزعة يف مناطق متفرقة من البالد. 
جل�شة  املالكي  ن��وري  ال���وزراء  رئي�س  وافتتح 
ح�شور  يف  النفط  وزارة  يف  العرو�س  تقدمي 
العلني  امل���زاد  يف  م�شاركة  �شركة   44 ممثلي 

وبينها كربى ال�شركات الدولية.
متنح  نفطية  حقول  بع�شرة  املناق�شة  وتتعلق 
خم�شة منها اجلمعة واخلم�شة املتبقية ال�شبت.

وفاز ائتالف �شركتي �شل االنكليزية الهولندية 
و برتونا�س املاليزية بعقد تطوير حقل جمنون 
بداية  يف  ال��ع��راق  جنوبي  ال�شخم،  النفطي 

التناف�س يوم ام�س.
امل��ال��ك��ي خالل  ن���وري  ال����وزراء  رئي�س  ق��ال  و 
الثانية  ال��رتاخ��ي�����س  ج��ول��ة  ام�����س  ح�����ش��وره 
مقر  يف  جرت  التي  والغازية  النفطية  للحقول 
يف  النفط  واردات  كانت  لقد   : النفط  وزارة 
اأ�شلحة وحروب  زمن النظام املباد تتحول اإىل 
ف�شتتحول  اليوم  فيها،اأما  للعراقيني  المنفعة 
لعنا�شر �شالم وحمبة وخدمة وحتقيق تطلعات 
ال���رثوة،  ه��ذه  �شاحب  الأن���ه  ال��ع��راق��ي  ال�شعب 
االإدارة  ظل  ،ويف  للعراقيني  العراق  نفط  وان 
املوؤ�ش�شات  ودول��ة  القانون  و�شيادة  اجلديدة 
البد من اأن يرى اأبناء ال�شعب الرثوات النفطية 
ت��ت��ح��ول اإىل م�����ش��ان��ع وخ���دم���ات وزي�����ادة يف 
العراق  اأن  خ�شو�شًا  ال�شيا�شي،  االإ�شتقرار 
على  ال���دول  جميع  م��ع  منفتحًا  ال��ي��وم  اأ�شبح 
امل�شرتكة  وامل�شالح  املتبادل  االإح��رتام  اأ�شا�س 

وعدم التدخل يف ال�شوؤون الداخلية.
واأ�شاف املالكي : اإن هذه اجلولة متثل ظاهرة 
العراقية  النفطية  ال�شناعة  تاأريخ  متطورة يف 
وا�شح  تناف�س  من  اليوم  ن�شهده  ما  خالل  من 
اأمام  و�شفاف بني ال�شركات العاملية والذي يتم 
�شابقًا  يح�شل  كان  كما  اجلميع،ولي�س  اأنظار 
يف الغرف املغلقة وخلف االأبواب،وهذا الو�شع 
النفطية  ال�شناعة  ي���ويل  وامل��ت��ط��ور  اجل��دي��د 
واالإ�شتثمار اأهمية كبرية الأن النفط هو امل�شدر 

االأ�شا�س للطاقة.
جولة  يف  حتقق  ما  اإن  ال��وزراء  رئي�س  وتابع 
النفط  اإن��ت��اج  ق���درة  رف��ع  االأوىل  ال��رتاخ��ي�����س 

اأن  ن��ري��د  ب��رم��ي��ل،وال��ي��وم  م��الي��ني  ���ش��ت��ة  اإىل 
 )35( بح�شور  اجلولة  ه��ذه  يف  املزيد  نحقق 
هذه  اإىل  ينظر  اليوم  العامل  عاملية،وان  �شركة 
موؤهلة  تكون  وق��د  وتقدير  ب��اإح��رتام  التجربة 
االخرى،  ال��دول  تعتمده  من��وذج��ًا  ت�شبح  الأن 
قدرتها  من  ترفع  اأن  الوطنية  لل�شركات  متمنيًا 

وم�شتوياتها االإنتاجية.
 وبني املالكي :اإن تطوير ال�شناعة النفطية هو 
للمنطقة  تطوير  وهو  العراقيني  حلياة  تطوير 
عندما يكون العراق فيه خدمات،ويف ال�شنوات 
عملها  يف  ال�شركات  هذه  تتوفق  حينما  املقبلة 
�شيكون العراق قادرًا على تطوير جميع مرافق 
اأطر التفاهم  احلياة وتوفري النفط للعامل وفق 

والتعاون املعمول بها دوليًا.
من جانبه اعلن وزير النفط ح�شني ال�شهر�شتاين 
فوز االئتالف الذي ت�شارك فيه �شركة �شل بن�شبة 
 1،39 ب�شعر   ،%40 بن�شبة  وبرتونا�س   %60
دوالر للربميل الواحد على ان يرفع االنتاج اىل 
ما معدله 1،8 مليون برميل يوميا، لفرتة متتد 
املناف�س  االئ��ت��الف  وخ�شر  �شنوات.  �شت  اىل 
الذي ي�شم �شركتي توتال الفرن�شية و"�شي ان 
بلغ 1،75  الذي قدم عر�شا  بي �شي" ال�شينية 
دوالرا للربميل وب�شقف انتاجي ي�شل اىل 1،4 

مليون برميل يوميا.
�شي"  ب��ي  ان  "�شي  ���ش��رك��ات  ائ��ت��الف  ف��از  كما 
"برتونا�س"  و  "توتال" الفرن�شية  و  ال�شينية 
جنوب  احللفاية،  حقل  تطوير  بعقد  املاليزية 

العراق، ح�شبما اعلن ال�شهر�شتاين.
ي�شم  ال��ذي  االئ��ت��الف  ان  ال�شهر�شتاين  وق��ال 
�شركة "�شي ام بي �شي" ال�شينية بن�شبة %50 
و"برتونا�س"  الفرن�شية  "توتال"  م��ن  وك��ال 
حقل  تطوير  بعقد  ف��از   ،%25 بن�شبة  املاليزية 
املناف�شة وح�شوله  بنقاط  تقدمه  بعد  احللفاية 

على 98 نقطة.
والعر�س الذي قدمه االئتالف هو 1،40 دوالر 
للربميل مع �شقف انتاجي ي�شل اىل 535 الف 

برميل يوميا، على مدى �شت �شنوات.
خمتلفة  �شركات  ت�شم  ائتالفات  ثالثة  وف�شلت 

يف جولة التناف�س بح�شولها على نقاط اقل. 
 4،1 بحواىل  احللفاية  حقل  احتياطي  ويقدر 

مليارات برميل من النفط.
يف  لال�شتثمار  بعرو�س  �شركة  اي  تتقدم  ومل 
ح��ق��ول ���ش��رق ب��غ��داد واحل��ق��ول ال�����ش��رق��ي��ة، ما 
يف  ذاتها  على  االعتماد  اىل  النفط  وزارة  دفع 
"مل  ال�شهر�شتاين  وق��ال  احلقول.  هذه  تطوير 
نت�شلم اي عر�س من اي �شركة بخ�شو�س حقل 

�شرق بغداد واحلقول ال�شرقية. �شتتوىل وزارة 
النفط تطوير هذه احلقول كما كانت تقوم بذلك 
من قبل". ويقدر احتياطي النفط يف حقل �شرق 
يبلغ  فيما  برميل  مليارات   8،1 بحواىل  بغداد 
نحو  اربعة،  وهي  ال�شرقية  احلقول  احتياطي 

367 مليون برميل.
و�شتتوا�شل املناق�شة ال�شبت مع منح احلقول 
غرب  ح��ق��ل  طليعتها  ويف  املتبقية  اخلم�شة 
 12،8 ق��دره  احتياطيا  يحوي  ال��ذي   2 القرنة 

مليار برميل.
الع�شرة  للحقول  االحتياطي  اج��م��ايل  ويبلغ 
ويف  برميل  مليار   41،2 امل��زاد  يف  املطروحة 
حال جنحت العقود �شتوؤهل العراق الن ي�شبح 
بعد �شت �شنوات مب�شتوى كبار منتجي النفط 
يف العامل. ويجري املزاد بطرح املناق�شات على 
احلقول فرادى على مدى يومني، خم�شة حقول 

اجلمعة واخلم�شة االخرى اليوم ال�شبت.
وهذه هي اجلولة الثانية من تراخي�س تطوير 
قطاع النفط ، حيث كانت اجلولة االوىل اجريت 

يف حزيران املا�شي.
بالكامل  ت��ط��ور  مل  ح��ق��وال  املناق�شات  وت�شم 
واملقدرة  املجنون  وحقل   2- القرنة  حقل  مثل 
مليار   12 م��ن  ب��اك��رث  منهما  ك��ل  اح��ت��ي��اط��ي��ات 

برميل.
يف  املتناف�شة  الرئي�شية  ال�شركات  ب��ني  وم��ن 
بي(  )ب��ي  ب��رتول��ي��م  بريت�س  احل��ال��ي��ة  اجل��ول��ة 
و�شل،  وت��وت��ال  و�شيفرون  موبيل  واك�����ش��ون 

وعدد من ال�شركات ال�شينية والهندية.
ال�شركات  �شتمنح  املناق�شة،  ب��ن��ود  وح�شب 
ثابتة  ن�شبة  التطوير  بعقود  امل��زاد  يف  الفائزة 

على كل برميل، ولي�س ن�شبة من االرباح.
وي�شعل عر�س هذه احلقول ال�شخمة التناف�س 
للفوز  العمالقة  العاملية  النفط  ���ش��رك��ات  ب��ني 
من  املنطقة  ه��ذه  يف  النفط  ا�شتثمار  بحقوق 

ال�شرق االو�شط.
االو�شط  ال�شرق  نفط  ب�شوؤون  اخلبري  وق��ال 
ماكينزي  وود  ���ش��رك��ة  م��ن  م��ون��ت��ون  ال��ي��ك�����س 
والثانية  االوىل  " ان اجلولتني  لال�شت�شارات: 
ولن  ال��ك��ربى،  العراقية  احل��ق��ول  ك��ل  غطتا  ق��د 

تكون هناك جولة ثالثة".
"باأنه  لال�شتثمار  احلقول  هذه  عر�س  وو�شف 

حدث مهم جدا.. وله اهمية اقت�شادية هائلة".
الفوز  من  تتمكن  مل  التي  ال�شركات  وحت��اول 
بعقود يف اجلولة االوىل ان تدفع بقوة باجتاه 
ح�شولها على عقود يف هذه اجلولة، ومن بني 
حتى  الوفا�س  خالية  خرجت  التي  ال�شركات 
هذه اللحظة �شركة �شيفرون االمريكية الكبرية 

و�شركة توتال الفرن�شية.
وتقول �شركة توتال انها �شت�شرتك يف مناق�شة 
النفطية  احل��ق��ول  اح��د  النفطي  جم��ن��ون  حقل 

العمالقة املعرو�شة يف املناق�شة.
اجلديدة  اجل��ول��ة  يف  امل��ع��رو���ش��ة  واحل���ق���ول 
الثانية"  "املرحلة  القرنة  وغ��رب  جمنون  هي 
مي�شان  يف  واحللفاية  الب�شرة  حمافظة  يف 
الكفل  ق���ار وال��ك��ف��ل وغ���رب  وال���غ���راف يف ذي 
و�شرقي  االأو�شط  الفرات  منطقة  يف  ومرجان 
نينوى  يف  وجنمة  والقيارة  بغداد  يف  بغداد 

وبدرة احلدودي يف وا�شط.
يف  ال�شرقية  احلقول  جمموعة  اإىل  باال�شافة 
حمافظة دياىل، وهي خ�شم االأحمر وناودومان 

وقمر وكالبات.
تطوير  ان  ال��ع��راق��ي��ة  ال��ن��ف��ط  وزارة  وت��ق��ول 
ج��والت  �شمن  امل��ط��روح��ة  النفطية  احل��ق��ول 
الرتاخي�س �شريفع �شادرات العراق من النفط 
خالل  يوميا  برميل  ماليني  �شبعة  اىل  اخل��ام 
البالد  ب���اأن  منوها  املقبلة،  ال�شت  ال�����ش��ن��وات 
التي حتتلها  املرتبة احلادية ع�شرة  �شتقفز من 
املرتبة  اىل  للنفط  املنتجة  ال���دول  ب��ني  حاليا 

الثالثة من خالل اال�شتثمارات النفطية.

انطالق جولة الرتاخي�ص الثانية لتطوير احلقول النفطية 
مب�شاركة 44 �شركة 
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عبا�س الغالبي

جولة الرتاخي�ص 
الثانية 

احلقول  لتطوير  الثانية  الرتاخي�س  جولة  �شهدت 
النفطية العراقية تناف�شا �شديدا بني كربيات ال�شركات 
النفطية  ال�شوق  يف  العمل  برخ�شة  للفوز  العاملية 
العراقية وعلى الرغم من ان اليوم االول �شهد ار�شاء 
من  وه��م��ا  وجم��ن��ون  احللفاية  حقلي  تطوير  ع��ق��ود 
احلديث  مو�شع  وهما   ، اجلنوبية  احلقول  كربيات 
ال�شيا�شة  دهاليز  ويف  االع���الم  و�شائل  يف  اجل���اري 
ولدى تطلعات ال�شركات العاملية التي ت�شعى لال�شتثمار 
يف احلقول النفطية العراقية للميزات التي تت�شم بها 
دول  وال�شيما  االخ��رى  النفطية  احلقول  عن  وتنفرد 

اجلوار االقليمي .
هذه اجلولة تعقد يف ظل غياب البيئة القانونية التي 
وهي   ، اخلدمة  عقود  يف  ال�شركات  ه��ذه  عمل  تنظم 
ال�شركات  عنه  اعلنت  طاملا  ال��ذي  الرئي�شي  ال�شبب 
ت�شريع  ب�شرورة  العراقية  احلكومة  وطالبت  العاملية 
الدول  يف  ماموجود  غ��رار  على  والغاز  للنفط  قانون 
هذه  ينتاب  ق��د  ال���ذي  للتوج�س  منعا  ك��اف��ة  النفطية 
طبيعة  ترتبها  والتي  للحقوق  �شياع  من  ال�شركات 
مثل هكذا تعاقدات ، ولكن مكابرة احلكومة يف امل�شي 
البرام هذه العقود يف ظل تعطل قانون النفط والغاز 
مع  والتعامل  املقبلة  الربملانية  ال��دورة  اىل  وترحيله 
االمر على وفق معايري عاملية تبدو انها مثالية ، اال ان 
وتردد  العمالقة  النفطية  ال�شركات  من  الكثري  عزوف 
البع�س االخر منها يعود اىل عدم وجود قانون للنفط 

والغاز .
وعلى الرغم من الهنات التي تعرتي عملية ابرام هذه 
االنتاج  ق��درات  لتطوير  حثيث  �شعي  انها  اأال  العقود، 
مايكون  اأح��وج  فيه  ال��ع��راق  ان  وق��ت  يف  والت�شدير 
من  الفعلية  احلاجة  لتغطية  النفطية  العائدات  اىل 
م�شاهمة  ن�شبة  وان  ال�شيما  واخل��دم��ات  امل�����ش��اري��ع 
القطاع النفطي يف املوازنة العامة للدولة تفوق ن�شبة 
93%، مايتطلب االهتمام بهذا القطاع انتاجا وت�شديرا 
كانت  وان  التعاقدية  اجل��والت  هذه  ولعل  وتوزيعا، 
انها  اال   ، الفنية والقانونية  النواق�س  ت�شوبها بع�س 
احلقول  وتطوير  االنتاج  حجم  لرفع  جادة  حماوالت 
وادخال التكنولوجيا احلديثة يف هذا امل�شمار ، ف�شال 
النفطي  القطاع  يف  العامل  الفني  الكادر  تطوير  عن 
اكتمل  ق��د  يكون  ال�شبت  ال��ي��وم  وبانق�شاء   ، املحلي 
عقد التعاقدات النفطية يف اجلولتني االوىل والثانية 
العام  ، فقد ي�شهد  خالل اقل من �شتة ا�شهر من الزمن 
املقبل زيادة حمتملة يف حجم ال�شادرات النفطية يف 
النفط  ا�شواق  ت�شهده  ال��ذي  التدريجي  االرتفاع  ظل 

العاملية .
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Economical Issue

ت�ستمر يومني با�سراف وزارة النفط

ابوظبي / زينب الربيعي 
مع عودة نوع من اال�شتقرار االمني اىل العراق باتت م�شروعات 
النفط والغاز مطروحة بقوة على اولويات احلكومة العراقية 
، وكانت دورة الرتاخي�س االويل قد عقدت يف مطلع هذا العام 
الزبري  وار�شت عقود تطوير لثالثة حقول نفطية عمالقة هي 
هذه  من  واح��د  كل  انتاج  وي�شل   ، القرنة  وغ��رب   ، الرميلة   ،

احلقول اىل مليون برميل من النفط يوميا.
عن  اهمية  التقل  �شخمة  غ��ازي��ة  ث��روة  على  ال��ع��راق  وي��رتب��ع 
بحوايل  الغاز  من  العراق  احتياطي  ويقدر   ، النفطية  ثروته 
يف  نفطيون  م�شوؤولون  وي��وؤك��د  مكعب.  ق��دم  تريليون   112
بغداد ، ان العراق ميلك احتياطًا �شخمًا من الغاز، ي�شعه يف 
م�شاف اأهم 10 دول منتجة يف العامل، يف وقت يتزايد الطلب 

عليه عامليًا لتوليد الطاقة الكهربائية وحتلية املياه.
وبح�شب خرباء يعملون يف �شناعة الغاز هناك ان العراق قادر 
على انتاج اكرث من 6000 مليون قدم مكعبة قيا�شية من الغاز 
لكن  والت�شدير  املحلي  االإ�شتهالك  لتغطية  تكفي  امل�شاحب، 
حاليًا ال يتعدى االإنتاج 1000 مليون قدم مكعب قيا�شي ومنها 
رق يوميًا يف حقول الب�شرة. قرابة 700 مليون قدم مكعب حتحُ
 وي��ق��ول ه���وؤالء اخل���رباء ان اك��رث م��ن 70 يف املئة م��ن الغاز 
ما  النفط،  ا�شتخراج  لعملية  العراقي عبارة عن غاز م�شاحب 
جعل التقديرات والتقارير ال�شادرة من جمل�س النواب، حتدد 
خ�شارة العراق ب� 100 بليون دينار عراقي يوميًا )80 مليون 

دوالر( من حرق هذا الغاز.
 واأ�شاروا اإىل ان كميات الغاز املحروقة يوميًا، تكفي لتزويد 
األف  ولتعبئة 300  الكهربائية  بالطاقة  مرتني  االأردن  مثل  بلد 
الدول  من  كبرية  كميات  ي�شتورد  لكنه  يوميًا،  غاز  ا�شطوانة 
�شّدر له يف املنطقة  املجاورة، يف وقت ميكنه ان ي�شبح اكرب محُ

العربية وبالعامل.
ويواجه العراق م�شكلة حقيقية يف الوقت الراهن ب�شبب حرق 

الغاز العراقي، الذي يت�شبب يف تراكم 20 مليون طن �شنويًا 
انبعاثات  ي�شاوي  ما  الكربون،  اأوك�شيد  ثاين  انبعاثات  من 
عوادم 3 ماليني �شيارة. يف حني اليزال العراق ي�شتورد غاز 
الكهربائية  الطاقة  توليد  على  قادر  وغري  اخل��ارج  من  الطبخ 
اأن  الديزل يف حني  مثل  التقليدية  البدائل  الغاز العتماده  من 
عملية  حلول  اإىل  التو�شل  كوبنهاجن  يف  حتاول  العامل  دول 
لتخفي�س انبعاثات ثاين اأك�شيد الكربون، وهناك فر�شة فعلية 
يف العراق للم�شاهمة يف هذه اجلهود عن طريق ا�شتغالل هذا 

الغاز واأي�شًا ب�شفة اقت�شادية.
اال ان امل�شروعات الغازية اجلديدة يف حال اقرارها والتو�شل 
الغاز  لت�شدير  العراق  توؤهل  ب�شددها  نهائية  اتفاقيات  اىل 
العربي  الغاز  اأو دجمه مع خط  العاملية،  االأ�شواق  اإىل  املحُ�شال 

اأو خط الغاز اخلليجي.
القرارات  ات��خ��اذ  ال��ب��طء يف  م��ن  االج��ان��ب   وي�شكو اخل���رباء 
احلكومية املالئمة ب�شاأن اتفاقيات عقود النفط والغاز والبت 

يف املناق�شات الدولية.
غاز  لت�شدير  م�شتعدا  كان  العراق  ان  اخل��رباء  ه��وؤالء  ويوؤكد 
�شحنة  اول  كانت  حيث  الت�شعينيات  اوائل  منذ  امل�شال  النفط 
�شتغادر ميناء الب�شرة يوم الغزو العراقي لدولة الكويت يف 
هذا  يومنا  حتى  �شيء  كل  توقف  وبعدها   ،  1991 اآب  مطلع 
دولة  اىل  واحل��رب  احل�شار  بفعل  حت��ول  ال��ع��راق  ان  لدرجة 

م�شتوردة للغاز.
ال�شابق  النظام  عهد  يف  الدولية  العقوبات  �شنوات  وخ��الل 
تركزت جهود العراقيني على ت�شغيل قطاع النفط فيما اهملوا 
قطاع الغاز الذي يحتاج اىل تكنولوجيا متطورة ال�شتخراجه 

وا�شتغالله اقت�شاديا وجتاريا.
ويذكر م�شوؤولو وزارة النفط ان �شركة" �شل " هي اول �شركة 
حيث  العراق  يف  الغاز  �شناعة  يف  بالعمل  قرارا  تتخذ  عاملية 
افتتحت ال�شركة الهولندية الربيطانية العمالقة اول مكتب لها 

ت�شرين االول عام 2008 واوف��دت فرق عمل  الب�شرة يف  يف 
ومهند�شني ملبا�شرة العمل هناك.

وتتعاون »�شل« مع احلكومة العراقية منذ عام 2005، الإعداد 
اإنتاج الغاز، واإمكان ا�شتغالله وتكريره،  درا�شة حل�شر قدرة 
مع  اأويل  عقد  توقيع  م��ن  ومتكنت  م��ن��ه.  اال���ش��ت��ف��ادة  و�شبل 

احلكومة لت�شويق غاز اجلنوب يف حمافظة الب�شرة.
ال�شركة  الأنها  »�شل«،  اختارت  قد  العراقية  احلكومة  وكانت   
ولديها  العربية،  ال��دول  كل  يف  »املتواجدة  الوحيدة  العاملية 
جاهزة  اأنها  كما  املنطقة،  يف  الغاز  تطوير  يف  خربة  بالتايل 
عن  درا���ش��ة  اإع���داد  يف  �شاركت  باعتبارها  ف���ورًا،  العمل  لبدء 
اإمكانات العراق من الغاز على مدى ال�شنوات الثالث املا�شية«. 
املدى  ق�شرية  م�شاريع   « تطوير  يف  نفقتها  على  �شاهمت  كما 
كميات  وت��وف��ري  امل��ح��روق  ال��غ��از  ا�شتغالل  عمليات  لتح�شني 
ا�شتخدام  وتقلي�س  الطبخ،  وغ��از  اجل��اف  الغاز  من  اإ�شافية 
عمليات الغاز والكهرباء من ال�شبكة الوطنية، و�شيانة حمطة 

كهرباء �شمال منطقة الرميلة، واإن�شاء حمطة جديدة«.
�شركة  ا�شتعداد  اىل  العراقية  النفط  وزارة  م�شوؤولو  وا�شار 
العقد  توقيع  فور  غاز اجلنوب،  ا�شتغالل  العمل يف  لبدء  �شل 
ت�شم  جديدة  �شركة  ت�شكيل  على  اأي�شًا  ين�س  ال��ذي  النهائي، 
�شركة غاز اجلنوب و »�شل« وميت�شوبي�شي ولكن مل يذكروا اأي 

�شيء عن اجلدول الزمني لتوقيع العقود النهائية.
�شل  �شركة  ت�شتعد  �شوف  النهائية  للعقود  التو�شل  حال  ويف 
 ، العراقيني  م��ن  اجل��ن��وب  غ��از  �شركة  موظفي  تاأهيل  الع���ادة 
ان  ويذكر  ال��ع��راق.  يف  الغاز  �شناعة  تطوير  يف  للم�شاعدة 
غاز  �شركة  مع  بالت�شاور  املا�شي  العام  يف  اتفقت  �شل  �شركة 
اجلنوب على دعم م�شروع لتح�شني البنية التحتية الثنني من 
ال�شراكة  الب�شرة كجزء من  املهني يف منطقة  التدريب  مراكز 

بني �شركات الطاقة واملجتمع املدين وال�شلطات العراقية. 
 وكانت وزارة النفط قد ابرمت اتفاقية مبادئ مع �شركة �شل 

واملبادئ  االأ�ش�س  مبوجبها  و�شعت  والتي  ايلول/2008  يف 
�شركة  �شتمتلك  والتي  امل�شرتكة  ال�شركة  لتاأ�شي�س  التجارية 
غاز اجلنوب 51% من ا�شهم ال�شركة يف حني متتلك �شركة �شل 
44% وميت�شوبي�شي 5% الباقية على ان تقوم ال�شركة امل�شرتكة 
يف  الطبيعي  ال��غ��از  وت�شويق  جتميع  يف  ال��ع��راق  مب�شاعدة 

الب�شرة.
مليون   700 على  يزيد  ما  ح��رق  حاليا  يتم  ان��ه  خ��رباء  وق��ال 
العراق يف حني  الغاز اخلام يوميا يف جنوب  قدم مكعب من 
 300،000 النتاج  الكمية  هذه  ا�شتغالل  باالمكان  ا�شبح  انه 
اخلارج.  من  ا�شترياده  من  بدال  يوميا  للطبخ  غاز  ا�شطوانه 
ويرى اخلرباء انه من املفيد ادخال الغاز الطبيعي يف البنية 
التحتية للطاقة يف العراق مما ي�شاعد على التنمية االقت�شادية 
الفائ�س  ال��غ��از  كميات  ت�شدير  املمكن  م��ن  ان  كما  املحلية 
جديدا  دخ��ال  ينتج  مما  امل�شال  الغاز  من  املحلية  احلاجة  عن 

لالقت�شاد العراقي.
بداأت  فقد  بغداد  العراقية يف  النفط   وبح�شب م�شادر وزارة 
امل�شاريع  من  ع��دد  على  العمل  يف  اجلنوب  وغ��از  �شل  �شركة 
لتوليد  املتوفر  اجلاف  الغاز  من  املزيد  انتاج  لتحقيق  املبكرة 
الطاقة الكهربائية مما يوؤدي اىل خف�س كمية الطاقة امل�شتمدة 
البرتول  غ��از  م��ن  امل��زي��د  ا�شتخراج  اىل  ا�شافة  ال�شبكة  م��ن 
امل�شال حيث ي�شتورد العراق حاليا 1200 طن يوميا من غاز 
البرتول امل�شال فيما يحرق 4000 طن يوميا ، وكانت وزارة 
النفط العراقية و»�شل«، قد وقعتا يف �شبتمرب من العام 2008 
اتفاقية مبادئ حتدد االأ�ش�س التجارية الإن�شاء م�شروع م�شرتك 
مع �شركة »غاز اجلنوب« العراقية- التابعة لوزارة النفط. وقد 

�شادق جمل�س الوزراء على هذا العقد اآنذاك.
و�شيعمل امل�شروع امل�شرتك فور تاأ�شي�شه على جمع ومعاجلة 
املعالج  الطبيعي  ال��غ��از  بيع  ث��م  ال��ب�����ش��رة،  يف  اخل���ام  ال��غ��از 
واملنتجات ذات ال�شلة، مثل: غاز البرتول املكثف وامل�شال، اإىل 

االأ�شواق املحلية واخلارجية. 
الإنتاج  من�شاأة  بناء  اإىل  م�شتقباًل  امل�شرتك  امل�شروع  يلجاأ  وقد 
الغاز الطبيعي امل�شال من اأجل ت�شديره، االأمر الذي من �شاأنه 
والذي  ال��ع��راق��ي،  االقت�شاد  على  النفع  م��ن  مبزيد  يعود  اأن 
امل��ادة  ل��ه��ذه  املحُ�����ش��درة  ال��ب��ل��دان  م�شاف  يف  ال��ع��راق  �شيحُدخل 
كلت �شراكات مماثلة  كاجلزائر وقطر وم�شر وعمان، حيث �شحُ

بني ال�شركات الوطنية وال�شركات العاملية. 
قدم  مليون  يتم يوميًا حرق نحو 700  الوقت احلا�شر،  ويف 
قبل  من  اإنتاجه  يتم  الذي  الطبيعي،  الغاز  من  مكعبة  قيا�شية 
�شركات ا�شتنقاب واإنتاج النفط يف جنوب العراق، ومن هنا، 
فاإن امل�شروع امل�شرتك يهدف اإىل جمع ومعاجلة هذه الكميات 
اإم��دادات دائمة ووفرية من الطاقة  من الغاز الطبيعي لتوفري 
املعدة لال�شتخدام املحلي، كما يرمي اإىل التقليل من االنبعاثات 
الغازية امل�شرة بالبيئة، مبا ي�شب يف م�شلحة العراق ب�شكل 

ملحوظ. 
جولة  ط��ري��ق  ع��ن  ن��ه��ائ��ي  لعقد  ال��ن��ف��ط  وزارة  تتو�شل  ومل 
با�شم  املعروف  �شخم  غ��از  حقل  لتطوير  االأوىل  الرتاخي�س 
اأنه ي�شم  االأنبار �شمال غرب بغداد ويعتقد  عكا�س يف منطقة 
اأي نحو 6% من  الغاز،  نحو �شبعة تريليونات قدم مكعب من 
الغاز االإجمايل املقدر وجوده يف العراق البالغ 112 تريليون 
خم�شني  نحو  عكا�س  حقل  ينتج  ان  املتوقع  مكعب.ومن  قدم 
مليون قدم مكعب من الغاز يوميا مع اإمكانية زيادة هذه الكمية 
عكا�س  من حقل  ينتج  اأن  مكعب وميكن  قدم  مليون   450 اإىل 
اإمكانية  مع  يوميا  الغاز  من  مكعب  قدم  مليون  خم�شني  نحو 
زيادة هذه الكمية اإىل 450 مليون قدم مكعب يوميا يف حالة 
اإجراء املزيد من التطوير للحقل.وحتر�س احلكومة العراقية 
على بدء العمليات يف هذا احلقل يف اأ�شرع وقت ممكن وت�شدير 
اإنتاجه عرب �شوريا اإىل اأوروبا �شعيا ال�شتعادة اإيرادات البالد.

ولكن حتى االآن ال يوجد و�شوح عن الكيفية. 

ال�����ع�����راق ي����ط����رح م�������ش���روع���ات ن���ف���ط ع��م��الق��ة 

النجف – عامر العكاي�سي 
الفالحني  بت�شليف  النجف  حمافظة  يف  الزراعي  امل�شرف  با�شر 
�شغرية  م�شاريع  لتنفيذ  ب�شلف  احليوانات  ومربي  وامل��زارع��ني 
احليوانية  وال������رثوة  ال���زراع���ي  ب��ال��واق��ع  ل��ل��ن��ه��و���س  وك���ب���رية 

باملحافظة. 
النجف جالل عبد زيد اجلنابي  الزراعي يف  امل�شرف  وقال مدير 
بتنظيم  ي��ق��وم حاليا  ال��ت��ع��اوين  ال��زراع��ي  " امل�����ش��رف  ل���)امل��دى( 
االإنتاج  تطوير  بخدمة  وامل�شاهمة  الفالحني  ت�شليف  معامالت 

وت�شليف  اإقرا�س  حاليا  يتم  حيث  احليوانية  وال��رثوة  الزراعي 
املكننة  ���ش��ن��دوق  ومنها  �شناديق  خم�شة  خ��الل  م��ن  امل��زارع��ني 
�شراء  طريق  عن  الت�شليف  يكون  حيث  احلديثة  ال��ري  وو�شائل 
ال�شاحبات واملاكنات الزراعية وامل�شخات وحفر االآبار االرتوازية 

والت�شليف بن�شبة )%100( ". 
وا�شاف " ال�شندوق الثاين هو �شندوق تنمية الرثوة احليوانية 
وي�شمل ت�شغيل م�شاريع الرثوة احليوانية ومنها م�شاريع تربية 
الت�شليف  خالل  من  النخيل  تنمية  و�شندوق  واالأبقار  الدواجن 

اإن�شاء الب�شاتني اجلديدة وخدمة وتطوير الب�شاتني القدمية  على 
املحا�شيل  وزارع���ة  دع��م  خ��الل  م��ن  امل��زارع��ني  �شغار  و�شندوق 
امل�شاريع  �شندوق  هو  االأخ��ري  وال�شندوق  وال�شيفية  ال�شتوية 

الكربى التي تزيد قيمتها على )250 مليون دينار( ". 
نوع  تعتمد  واالإق��را���س  الت�شليف  عملية   " ب��ان  اجلنابي  وب��ني 
وحجم امل�شروع ويتم �شرف القرو�س للمزارعني عن طريق جلان 
م�شرتكة بني مديرية الزراعة وال�شعب الزراعية وامل�شرف وتر�شل 

اإىل االإدارة العامة الإقرارها وامل�شادقة النهائية عليها ". 

امل�شرف الزراعي يبا�شر بت�شليف الفالحني واملزارعني ومربي احليوانات 

بغداد / وكالت
قال وزير الزراعة ال�شابق الدكتور على البهاديل ان املبالغ 
العام  للم�شاريع اال�شتثمارية �شمن موازنة  التي خ�ش�شت 
يتنا�شب مع طبيعة  ا�شتغاللها ب�شكل  كافية يف حال   2010
خلطط  منها  مبالغ  ا�شتقطاع  دون  املقررة  امل�شاريع  وحجم 
اخرى. وا�شاف البهاديل بح�شب وكالة ال�شحافة امل�شتقلة 
للقطاع  املالية  املخ�ش�شات  من  مبالغ  ا�شتقطاع  ان  )اإيبا( 
فهناك   ، املطلوبة  امل�شاريع  تنفيذ  من  يقلل  اخ��رى  لربامج 
عدد من املجاالت التنموية التي اإ�شتهدفت يف جمملها تنمية 

القطاع الزراعي ب�شقيه النباتي واحليواين.
برامج  لتقومي  ال��درا���ش��ات  و�شع  ���ش��رورة  البهاديل  وب��ني 

االإ�شالح االقت�شادي والتكيف الهيكلي على اداء القطاعات 
ب�شكل  اأرا�شيهم  اىل  للعودة  املزارعني  وت�شجيع  الزراعية 
كانت  العراق  بها  مر  التي  الظروف  ان  اىل  م�شريا  �شريع. 

�شببا رئي�شا يف تذبذب االنتاج الزراعي.
ونوه اىل توثيق ال�شالت مع اجلهات املعنية كوزارة املوارد 
واإ�شتقطاب  الدرا�شات  يف  م�شرتكة  بجهود  والقيام  املائية 
اتفاقيات  تنفيذ  على  م�شددا  ال��زراع��ي��ة.  لالن�شطة  ال��دع��م 
التعاون ومذكرات التفاهم مع الدول لال�شتثمار يف القطاع. 
وجتدر اال�شارة اىل انه مت تخ�شي�س اكرث من 300 مليون 
دوالر للقطاع الزراعي يف موازنة 2010 ، ويرى معنيون 

ان املبالغ قليلة التتنا�شب وم�شكلة القطاع الزراعي.

م�شوؤول زراعي �شابق : التخ�شي�شات 
اال�شتثمارية لعام 2010 كافية 

 بغداد / املدى
املائية  املوارد  ادارة  نفى مدير عام   
ال��ل��ه وج���ود تلوث  ع��ون ذي���اب عبد 
ك��ب��ري يف ن���ه���ري دج���ل���ة وال���ف���رات 
لرتكيا  ال�شناعية  املخلفات  ج���راء 

و�شوريا. 
وك�شف عبد الله يف ت�شريح �شحفي 
له وجود درا�شة ت�شري اىل ان نق�س 
االيرادات املائية من تركيا و�شوريا 
النهرين،  م��ي��اه  نوعية  على  ي��وؤث��ر 
قد تطرق اىل وجود  ان يكون  نافيا 

تلوث يف املياه. 
م�شريا اىل ان ن�شبة االيرادات املائية 
تلوث.  اأي  من  خالية  وانها  جيدة، 
الدقة  مطالبا و�شائل االإعالم بتوقي 

يف نقل املعلومات. 
يذكر ان بع�س و�شائل االإعالم نقلت 
املوارد  ادارة  مدير  عن  ت�شريحات 
امل��ائ��ي��ة ع���ون ذي���اب ع��ب��د ال��ل��ه تفيد 
ال��واردات املائية،  بوجود تلوث يف 
تظهر  ب��داأت  بامرا�س  ت�شببت  وق��د 

يف املحافظات اجلنوبية. 

املوارد املائية تنفي وجود تلوث 
يف نهري دجلة والفرات 

بغداد / وكالت
 ارتفعت �شادرات النفط العراقي عرب موانئ الب�شرة اىل 1.68 مليون برميل 
يوميا نهاية اال�شبوع املا�شي. ونقلت وكالة رويرتز عن م�شدر بال�شحن البحري 
العراق  بجنوب  الب�شرة  قبالة  البحرية  مرافئ  من  النفط  ���ش��ادرات  اإن  قوله 
اأدت االأح��وال اجلوية ال�شيئة  اأن  ارتفعت اىل 1.68 مليون برميل يوميا ، بعد 
اىل انخفا�س تدفق ال�شادرات يف وقت �شابق هذا اال�شبوع. وذكر امل�شدر الذي 
قالت رويرتز انه ا�شرتط عدم الك�شف عن هويته انه يجري االآن حتميل �شفينتني 
يف الب�شرة. وقال ان �شادرات النفط انخف�شت اىل اأقل من الن�شف يوم الثالثاء 
املا�شي لت�شل اىل 792 األف برميل يوميا من 1.848 مليون برميل يوميا بعد اأن 

اأعاقت الرياح العاتية واالمطار الغزيرة عملية الت�شدير.

بغداد / املدى 
 اأبدت �شركة الفار�س العامة ا�شتعدادها 
املحافظات  حاجة  تاأمني  يف  لالإ�شهام 
خالل  من  لل�شرب  ال�شاحلة  املياه  من 
جممعات  م���ن  ب��اإن��ت��اج��ه��ا  جت��ه��ي��زه��ا 
ت�شفية املاء متنوعة ال�شعات، بح�شب 
بيان لوزارة ال�شناعة. وقال البيان اأن 
البلديات  وزارة  مع  تعاقدت  ال�شركة 

ماء  ب� 90 وحدة  لتجهيزها  واالأ�شغال 
جممعة ذات �شعات 400، 240، 100 
وا�شار  بال�شاعة.   مكعبا  م��رتا  و50 
ع���ق���دًا مع  اأب���رم���ت  اأن���ه���ا  اإىل  ال��ب��ي��ان 
الطاقة  اإنتاج  مل�شاريع  العامة  املديرية 
لتجهيزها  وا����ش���ط  يف  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 
مبجمع ت�شفية �شعة 50م3/ �شاعة مع 

املعدات الالزمة للن�شب والت�شغيل. 

ارتفاع �شادرات النفط العراقي من 
الب�شرة اىل 1.68 مليون برميل

بغداد / املدى
اعلن���ت وزارة ال�شناع���ة واملعادن 
للتنمي���ة  العام���ة  املديري���ة  اإن 
اإج���ازة   242 منح���ت  ال�شناعي���ة 
تاأ�شي�س مل�شاري���ع �شناعية جديدة 
خالل �شه���ر ت�شرين الثاين املا�شي 
وبقيمة ا�شتثمارية بلغت 33.667 
ملي���ار دين���ار )نح���و 28.8 مليون 

دوالر(. 
وذك���ر بيان لل���وزارة اأن االإجازات 
ال���� 242 املمنوح���ة توزع���ت عل���ى 
م�شاري���ع م���ن خمتل���ف القطاع���ات 
الن�شيجية،  الغذائي���ة،  ال�شناعي���ة 
اخل�شبي���ة، الورقي���ة، الكيمياوي���ة 
والبال�شتيكية، االإن�شائية، املعدنية 
امل�شنعة وال�شناعات التحويلية. 

واأورد البي���ان اأن قطاع ال�شناعات 
الغذائية احتل املرتبة االأوىل بعدد 
حل�شوله���ا  املمنوح���ة  االإج���ازات 
عل���ى 107 اإج���ازة تاأ�شي�س قيمتها 
 13.489 بلغ���ت  اال�شتثماري���ة 
مليار دينار وحل قطاع ال�شناعات 
اإج���ازة   55 ب����  ثاني���ا  االإن�شائي���ة 
 10.110 اال�شتثماري���ة  قيمته���ا 

مليار دينار. 

التنمي�ة ال�شناعية 
جتيز 242 م�شروعا 

�شركة الفار�ص تبدي ا�شتعدادها لتجهيز 
املحافظات باملياه ال�شاحلة لل�شرب 


