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املدى/ اخبار النا�شرية

ك�صف خرباء نف���ط ومتخ�ص�صون يف 
ال�صاأن النفطي عن اأن حمافظة ذي قار 
ق���د ت�صبح يف امل�صتقب���ل القريب ثالث 
حمافظ���ة عراقية من حي���ث احتياطي 
م���ن  تك���ون  ق���د  وبالت���ايل  النف���ط، 
املحافظ���ات املتقدم���ة يف اإنتاج النفط 
يف العراق، بعد اأن كانت الإح�صاءات 
احلالية ت�ص���ر اإىل اأن املحافظة تتبواأ 

املرتبة الرابعة من حيث الحتياطي.
ك���رمي  املهند����س  النفط���ي  اخلب���ر 
ال�صاعدي قال ل�صبكة اأخبار النا�صرية 
ام�س: اإن حمافظة ذي قار تتبواأ حاليا 
املرك���ز الراب���ع م���ن حي���ث احتياط���ي 
النف���ط يف الع���راق، حي���ث ت�ص���م م���ا 
الب�ص���رة وكرك���وك  بع���د  ن�صبت���ه %5 
ومي�ص���ان، ومن املرجح اأن ترتفع هذه 
الن�صب���ة يف القري���ب العاجل اإىل %10 
لتكون يف املرتبة الثالثة بعد الب�صرة 

وكركوك.
اإنت���اج  يبل���غ  اأن  ال�صاع���دي  ورج���ح 
حمافظة ذي قار خالل العامني املقبلني 
اإىل نح���و ملي���ون برميل نف���ط يوميا، 
ل�صيما بعد دخول ال�صركات الأجنبية 
النفطي���ة اإىل ال�صتثم���ار يف املحافظة 
بناء على جولت الرتاخي�س النفطية 

الأخرة.
اكت�ص���اف حق���ول  ال�صاع���دي  وتوق���ع 
نفطية جديدة يف ذي قار، ل�صيما بعد 
اعتماد طرق ا�صتك�صافية جديدة خالل 
العق���د الأخ���ر، حي���ث مت العثور على 

النفط يف مناط���ق كان ميوؤو�صا منها، 
مو�صح���ا: اإن الط���رق احلديثة تعتمد 
عل���ى البحث ع���رب الأقم���ار ال�صناعية 
والت���ي باتت تك�ص���ف اأعماقا اكرب مما 

كان يك�صف عنه يف الطرق القدمية.
واأ�ص���ار ال�صاع���دي اإىل اأن هناك جملة 
م�صاري���ع �صان���دة من �صانه���ا اأن ت�صهم 
يف دعم الإنتاج النفطي يف املحافظة، 
منها م�ص���روع ميناء النا�صرية والذي 
من �صان���ه ان يجع���ل املحافظة منطقة 
انت���اج وت�صدي���ر م���ن دون ان تك���ون 

ملزمة باإر�صال النفط اىل الب�صرة.
اأم���ا ع���ن حج���م الحتياط���ي النفط���ي 
ان  ال�صاع���دي:  ذك���ر  فق���د  العراق���ي 
املثب���ت ر�صمي���ا هو ح���ايل 112 مليار 
برميل نفط، غ���ر ان التوقعات ت�صر 
اىل احتم���ال ارتفاع���ه اىل 360 مليار 

برميل نفط.
اإىل ذل���ك قال مدير حق���ول النفطية يف 
ذي ق���ار املهند�س ك���رمي يا�صر: اإن ذي 
قار تعد من املحافظات النفطية املهمة 
يف الع���راق، وت�صم عدة حقول نفطية 
ماب���ني املكت�صفة غر املط���ورة، وغر 
املكت�صف���ة والتي حتت���وي على كميات 

كبرة من النفط.
يف  النف���ط  حق���ول  معظ���م  اأن  واأك���د 
با�صتثن���اء  مط���ورة  غ���ر  املحافظ���ة 
حق���ل النا�صرية حيث مت���ت املبا�صرة 
باملرحل���ة الأوىل م���ن تطوي���ره مطلع 
ل���وزارة  ذاتي���ة  بجه���ود   2007 ع���ام 
النف���ط، وهو ما جعل احلق���ل ينتج ما 
معدله 12 األف برميل يوميا مع قابلية 

للزي���ادة عن���د ال�صتم���رار يف عمليات 
التطوير.

كم���ا اأن املحافظ���ة ت�صم حق���ل الغراف 
وال���ذي مت الإع���الن عن���ه م���ن خ���الل 
جولة الرتاخي�س الثانية، واأحيل اإىل 
ائتالف �صركتي برتونا�س وجابك�س، 
ال�ص���ركات  تبا�ص���ر  اأن  املوؤم���ل  وم���ن 
عمليات التطوير خ���الل الأيام القليلة 
القادم���ة، حي���ث يرج���ح ان ينتج حال 
برمي���ل  األ���ف   230 نح���و  تطوي���ره 

يوميا.
يا�ص���ر لفت كذلك اإىل وج���ود حقل اأبو 
عام���ود، وهو م���ن احلق���ول املكت�صفة 
وغ���ر املط���ورة وي�ص���م خم�ص���ة اآبار 
نفطي���ة، ف�ص���ال ع���ن حقل �صب���ه وهو 
مكت�ص���ف وغ���ر مط���ور ويحتوي 17 
بئ���را حي���ث ت�صع���ى وزارة النفط اإىل 

تطوير هذا احلقل بجهودها الذاتية.
احلق���ول  ب���ان  الق���ول  اإىل  وانته���ى 
املحافظ���ة  يف  املوج���ودة  النفطي���ة 

حتت���وي عل���ى خزين هائل م���ن النفط 
وعن���د املبا�ص���رة بتطويره���ا والب���دء 
بالإنت���اج منها �صت�صب���ح حمافظة ذي 
قار م���ن الأرقام املهمة يف جمال اإنتاج 

النفط يف العراق.
م���ن جانبه اأك���د نائب حماف���ظ ذي قار 
حيدر بنيان، اأن املعلومات الأولية من 
خ���الل اخلرباء النفطيني يف املحافظة 
ت�ص���ر اإىل اإن النا�صري���ة متتلك ثالث 
خزين نفط���ي يف العراق بعد الب�صرة 

ومي�صان.
وتابع: يف حال تط���ور ال�صتك�صافات 
ف���ان  وال�صتخراج���ات  النفطي���ة 
املحافظ���ة قد تقف���ز اإىل املرتبة الثانية 

من حيث الحتياطي النفطي.
انتعا�ص���ا  تتوق���ع  ق���ار  ذي  اأن  يذك���ر 
اقت�صادي���ا خ���الل ال�صن���وات القادمة، 
ل�صيم���ا بع���د اأن قرر جمل����س النواب 
منح املحافظ���ة دولرا واح���دا عن كل 

برميل نفط منتج فيها.
املع���اون الفني ملجل����س املحافظة عبد 
احل�ص���ني ه���ادي هجر كان ق���د قال يف 
وق���ت �صاب���ق: اإن جمل����س املحافظ���ة 
ب���واردات  خا�ص���ة  خط���ة  �صي�ص���ع 
املحافظ���ة، خ�صو�ص���ا واإن ذي قار مل 
تكن متتلك يف وقت �صابق اأي واردات 
م�صتقلة لأنها لي�صت حمافظة حدودية 

ول تطل على موانئ.
اللجن���ة  ع�ص���و  قال���ت  جانبه���ا  م���ن 
القت�صادي���ة واملالية يف املجل�س منى 
ال�ص���ايف: اإن اإنتاج املحافظة قد ي�صل 
اإىل مئة األ���ف برميل نفط يوميا خالل 
ف���رتة ق�ص���رة وهو م���ا من �صان���ه اأن 
يحقق دفعة قوي���ة لقت�صاد املحافظة، 
موؤك���دة اإن النفط �صيكون من واردات 

املحافظة املهمة.
وتابعت، نحن جلنة اقت�صادية ومالية 
يف املجل�س �صنتاب���ع هذا املو�صوع و 
نحن معنيون بالواقع القت�صادي يف 
املحافظ���ة، مرجح���ة اأن يك���ون القرار 
�صببا باإنعا����س الواقع القت�صادي يف 

املحافظة.

خرباء: ذي قار قد ت�صبح ثالث حمافظة فـي االحتياطي النفطي

حقل نفط..

وداعًا علي القي�صي
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ومميزاته���ا، ا�صاف���ة اىل ممي���زات الطاق���ة ال�صم�صي���ة مقارنة 
بالطاق���ات الخ���رى، حيث �صدد عل���ى اأن التقنية امل�صتعملة يف 

الطاق���ة ال�صم�صي���ة ُتع���د ب�صيطة ن�صبي���ًا وغر معق���دة، مقارنة 
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توفر عامل الأمان البيئي، على اعتبار اأن الطاقة ال�صم�صية هي 
طاقة نظيفة ل تلوث اجلو ول ترتك ف�صالت ما يك�صبها و�صعًا 
خا�ص���ا يف هذا املجال، كما ميكن اإي�صال الطاقة ال�صم�صية اإىل 
جمي���ع الأماك���ن النائية ب���دون ا�صتخدام الأ�ص���الك الكهربائية 
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باعتباره���ا معروفة من���ذ القدم ك�اأحد م�ص���ادر الطاقة احلركية 

التي ت�صتعمل يف عمليات طحن احلبوب و�صخ املياه.

هيئة البحث والتطوير ال�صناعي تناق�ش
جمال الطاقات املتجددة

نــــــــــــعــــــــــــي
مبزيد من احلزن وال�صى يتقدم ال�صتاذ فخري كرمي رئي�س جمل�س ادارة موؤ�ص�صة املدى 

لالعالم والثقافة والفنون، والزمالء يف ا�صرة التحرير بالتعازي احلارة لعائلة الزميل

عـــلــــي الـــقـــيـــ�صــــي
املح���رر يف ق�ص���م املحليات، الذي وافاه الج���ل اأم�س اإثر نوبة قلبية... ن�ص���األ الله ان يلهم 

اهله وذويه ال�صرب وال�صلوان.
موؤ�ش�شة املدى لالعالم
�الثقافة �الفنون


