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احلكومة تقرر دعم القطاع املختلط

م�صدر :العراق مقبل على ا�ستثمارات عربية و�إقليمية كبرية
بغ��داد  /متابع��ة امل��دى
االقت�صادي  --وكاالت

قررت احلكومة دع ��م القطاع املختلط
يف املج ��االت ال�صناعي ��ة والزراعي ��ة
وال�سياحية ،فيما �أكد رجال �أعمال على
ان العراق مقبل على ثورة اقت�ص ��ادية
ع ��ن طري ��ق تن�ش ��يط اال�س ��تثمارات
العربية والإقليمية فيه.
و ق ��ال جمل� ��س الأعم ��ال الوطن ��ي
العراقي �إن الع ��راق مقبل على "ثورة
اقت�ص ��ادية كب�ي�رة" حتول ��ه اىل مركز
جذب لال�ستثمار العربي والإقليمي.
و�أحج ��م الكثري م ��ن امل�س ��تثمرين عن
�ضخ �أموال يف م�شاريع داخل العراق
ب�سب ��ب العن ��ف ال ��ذي �أعق ��ب �سق ��وط
النظام ال�ساب ��ق يف ربيع عام ،2003
والأزم ��ة ال�سيا�سي ��ة الت ��ي ا�ستم ��رت
معظ ��م ع ��ام  2010حت ��ى ت�شكل ��ت
حكومة جديدة غري مكتملة يف كانون
االول /دي�سمرب املا�ضي.
وح ��ث الع ��راق يف منا�سب ��ات ع ��دة،
رجال الأعمال الع ��رب على اال�ستثمار
يف �أر�ض ��ه ،م�ؤك ��دا وج ��ود ت�سهيالت
م ��ن �ش�أنها ان جت ��ذب الكثري منهم اىل
البالد وحتقق لهم الفائدة.
وقال رئي� ��س جمل�س االعمال الوطني
�إبراهيم البغ ��دادي لوكال ��ة كرد�ستان
لالنب ��اء (�آكانيوز) �إن "الع ��راق مقبل
يف العام  2014عل ��ى انتاج  6ماليني
برمي ��ل يومي ��ا من النفط وه ��ذا يعني
ان الناجت الوطن ��ي �سريتفع اىل 250
مليار دوالر".
و�أ�ض ��اف "وهذا الن ��اجت �سريتفع يف
الع ��ام  2016والع ��ام  2017اىل 350
مليار دوالر �أمريكي".

وكان العراق قد وقع مع �شركات طاقة
عاملية عمالقة �سل�سل ��ة من العقود بعد
ثالث ج ��والت تراخي�ص من �ش�أنها ان
ترف ��ع انتاج الب�ل�اد من النف ��ط اخلام
اىل  12ملي ��ون برمي ��ل يومي ��ا خ�ل�ال
ال�سنوات اخلم�س املقبلة.
لكن خ�ب�راء �شككوا يف ذلك بالقول ان
انت ��اج �سبعة ماليني برميل يوميا يعد
رقما معقوال.
ودعا البغدادي امل�ستثمرين اللبنانيني
والع ��رب ب�صورة عامة اىل اال�ستثمار
يف الع ��راق يف هذا الوق ��ت وقال "قد
تتقل� ��ص ه ��ذه الفر� ��ص يف ال�سنوات
القادمة".
ويبل ��غ اجم ��ايل اال�ستثم ��ار ال ��ذي
ت�ستهدفه احلكومة العراقية لهذا العام
 30ملي ��ار دوالر معظم ��ه يف قطاعات
الطاقة واال�سكان والزراعة.
وي�سع ��ى الع ��راق لتحدي ��ث اقت�صاده
وخا�ص ��ة بع ��د توقيع اتفاق ��ات نفطية
ته ��دف اىل زي ��ادة انتاج ��ه النفط ��ي
ايل �أربع ��ة �أ�ضع ��اف حجم ��ه احلايل.
بالرغ ��م م ��ن �أن البني ��ة التحتية للبالد
ال ت ��زال متهالكة بعد عقود من احلرب
والعقوبات.
وي�شكو امل�ستثم ��رون اي�ضا من اعداد
كب�ي�رة من االي ��دي العامل ��ة يتوقعون
ا�ستيعابها عندما يدخلون يف م�شاريع
م�شرتكة مع احلكومة.
وكان البغ ��دادي ح ��ث يف وقت �سابق
رجال االعمال الع ��رب على اال�ستثمار
يف ب�ل�اده قائ�ل�ا �إن الع ��راق يق ��دم
ت�سهيالت عدة منها االعفاء ال�ضريبي
ال ��ذي يبد�أ من ع�ش ��ر �سنوات وي�صل
اىل � 15سن ��ة يف ح ��ال وج ��ود �شريك
عراقي الي م�ستثمر.

وكان ��ت الهيئ ��ة الوطني ��ة لال�ستثم ��ار
و�ضع ��ت يف وق ��ت �ساب ��ق خط ��ة
ا�ستثماري ��ة تت�ضم ��ن  750م�شروع ��ا
بقيم ��ة  600مليار دوالر لإع ��ادة بناء
العراق.
وو�ضع ��ت الهيئ ��ة خطة مدته ��ا خم�س
�سن ��وات بقيم ��ة  186ملي ��ار دوالر

م ��ن بينه ��ا  86ملي ��ار دوالر ت�أت ��ي من
ا�ستثمارات �أجنبية وا�ستثمار
يف غ�ض ��ون ذل ��ك �أعلن ��ت وزارة
ال�صناعة واملعادن عن موافقة جمل�س
ال ��وزراء على تنفيذ م�ش ��روع لتطوير
القطاع املختل ��ط يف البالد ،الفتة �إىل
ت�شكي ��ل جلن ��ة �ستتوىل و�ض ��ع الئحة

تو�صي ��ات تنظم عمل القط ��اع وتوفر
دعما حكوميا له.
وقال ��ت املتحدث ��ة الر�سمي ��ة با�س ��م
ال ��وزارة هن ��اء احل�سين ��ي لوكال ��ة
كرد�ست ��ان للأنباء(�آكاني ��وز) �إن
"احلكومة وافقت على تطوير وتنمية
القط ��اع املختلط يف الب�ل�اد (الزراعي

املوارد املائية تبحث مع ال�شركات تنفيذ امل�شاريع الإروائية

بغداد  /متابعة املدى االقت�صادي

بحث وزير املوارد املائية مهند ال�سعدي مع امل�ست�شار التجاري يف
ال�سفارة الرتكية يف بغداد هارون كوجاك جماالت التعاون امل�شرتك

كرد�ستان جتري
عملية تقييم
لال�ستثمارات
ال�صناعية

و�إمكانية م�ساهم ��ة ال�شركات الرتكية لال�ستثمار يف جماالت تنفيذ
امل�شاريع الإروائية وبناء املجمعات ال�سكنية ملنت�سبي الوزارة.
ونقل املكتب الإعالمي للوزارة عن ال�سعدي قوله :ان العراق حاليا

�أربي��ل  /متابع��ة امل��دى
االقت�صادي

ق ��ال املدي ��ر الع ��ام للدرا�س ��ات واملعلوم ��ات
يف هيئ ��ة ا�ستثم ��ار �إقلي ��م كرد�ست ��ان حيدر
م�صطف ��ى ان الهيئة من�شغل ��ة حالي ًا بالإعداد
لعملية تقييم،و�صو ًال اىل املعلومات الكاملة
عن الن�شاط احل ��ايل وامل�ستقبلي لال�ستثمار
ال�صناعي يف الإقليم.
و�أ�ض ��اف م�صطف ��ى بح�س ��ب املوق ��ع
االلكرتوين الر�سمي التاب ��ع لهيئة ا�ستثمار
االقلي ��م ان تقيي ��م اال�ستثم ��ار ال�صناعي يتم
عن طريق اجراء ا�ستطالع عام للر�أي ب�ش�أن
جميع امل�شاريع ال�صناعية التي ح�صلت على

يعت�ب�ر ور�شة عمل كب�ي�رة مفتوحة �أم ��ام جميع ال�ش ��ركات العاملية
لال�ستثم ��ار يف خمتل ��ف املجاالت وهن ��اك رغبة لوج ��ود لل�شركات
الرتكي ��ة يف الع ��راق ال�سيما وانها تتمتع بخ�ب�رة كبرية خا�صة يف
املجال االروائي وادارة املياه ".
وا�ض ��اف ال�سع ��دي ":ان الفر�صة متاحة لل�ش ��ركات الرتكية لتكون
�سباق ��ة يف تنفي ��ذ امل�شاري ��ع الإروائي ��ة �ضم ��ن هذه الدرا�س ��ة علم ًا
ان هنال ��ك �ش ��ركات تركي ��ة تقوم حالي� � ًا بتنفي ��ذ م�شاري ��ع اروائية
وم�شاريع �س ��دود يف العراق وخا�صة م�شروع �سد خا�صة جاي يف
حمافظة كركوك.
يف غ�ض ��ون ذل ��ك نف ��ذت وزارة امل ��وارد املائي ��ة م�ش ��روع امله ��رب
اال�ضط ��راري ملدخل هور احلمّار يف حمافظ ��ة ذي قار بكلفة تعدت
الع�شرة مليارات دينار.
وذك ��ر بي ��ان لل ��وزارة �أك ��د �إن امل�ل�اكات الهند�سية والفني ��ة ل�شركة
الع ��راق �إحدى ت�شكيالت الوزارة تقوم م ��ع �شريكها الرتكي �شركة
الر�س ��ا ،بتنفي ��ذ �إعمال م�ش ��روع امله ��رب اال�ضط ��راري ملدخل هور
احلمّار يف ذي قار.
وق ��ال البي ��ان �إن وظيفة امل�ش ��روع هو ت�صريف املي ��اه الفائ�ضة يف
حال ��ة عط ��ل حمطة �ض ��خ امل�ص ��ب الع ��ام ،ولغر�ض تغذي ��ة االهوار
والتي ت�صل طاقته الت�صريفية قدرها  200م/3ثا.
وا�ش ��ار البيان �إىل �إن امل�شروع من املن�ش ��ات املهمة وهو عبارة عن
ناظ ��م ذي ع�شر بوابات كبرية ترفع هيدروليكيا مبنظومة مرتبطة
بغرف ��ة �سيطرة ،وتبلغ كلفة تنفيذ امل�شروع ( )11.799مليار دينار
عراقي.

اجازات من قب ��ل هيئة اال�ستثم ��ار ،وانتهى
اجنازها.
وا�ض ��اف ان اال�ستط�ل�اع �سيو�ض ��ح جمي ��ع
اجلوان ��ب ال�سلبي ��ة وااليجابي ��ة لال�ستثمار
ال�صناع ��ي يف كرد�ست ��ان ،وت�أثرياته ��ا يف
اقت�ص ��اد االقليم ،و�ستقوم هيئ ��ة اال�ستثمار
ع�ب�ر التقييم ،الك�شف عن ن�شاطاتها ال�سابقة
ودور قان ��ون اال�ستثمار يف دميومة تطوير
القطاع االقت�صادي".
وبني م�صطفى ان الهدف الرئي�س للم�شروع
ه ��و معرفة �آلية عم ��ل اال�ستثم ��ار ال�صناعي
يف املرحل ��ة احلالي ��ة ،وعلى �ض ��وء النتائج
املتحقق ��ة� ،سيت ��م عل ��ى �سبي ��ل املث ��ال و�ضع
اخلط ��ط امل�ستقبلي ��ة لهيئ ��ة اال�ستثم ��ار

عل ��ى �أ�س� ��س موا�صل ��ة العم ��ل لتح�سني هذا
القطاع".
وكان ��ت �آخ ��ر �إح�صائي ��ة �أجرته ��ا دائ ��رة
الدرا�سات واملعلوم ��ات يف هيئة اال�ستثمار
قد ك�شفت عن انه منذ ت�شكيل هيئة اال�ستثمار
ع ��ام  2006وا�ص ��دار قان ��ون اال�ستثم ��ار
وحت ��ى االن ،مت منح  67اجازة �صناعية يف
حمافظات اقليم كرد�ستان الثالث.
ووفق� � ًا للإح�صائي ��ة نف�سه ��ا ،فم ��ن جمم ��ل
امل�شاري ��ع ال�صناعي ��ة ،انته ��ى العم ��ل عل ��ى
تنفيذ  42م�شروع ًا ،وغالبية تلك امل�ؤ�س�سات
ال�صناعي ��ة تطرح ب�ضائعها حالي� � ًا يف اقليم
كرد�ست ��ان ،بينه ��ا  19يف حمافظ ��ة اربي ��ل،
و 13يف ال�سليمانية ،و 10يف دهوك.

التجارة :فتح باب اال�ستثمار يف الأ�سواق املركزية
بغداد  /وكاالت

�أعلنت وزارة التجارة عن فتح املجال �أمام
ال�شركات العراقية والعربية والأجنبية،
لال�ستثمار يف ال�شركة العامة للأ�سواق
املركزية ويف ال�شركة العامة للمعار�ض،
م�ؤكدة تقدمي كافة الت�سهيالت الالزمة
للم�ستثمرين لإجناح هذه التجربة.
وقال وزير التجارة خري الله بابكر خالل
م�ؤمتر �صحايف بح�سب "ال�سومرية
نيوز"� ،إن "الوزارة فتحت �أمام
ال�شركات العراقية والعربية والأجنبية
باب اال�ستثمار يف ال�شركة العامة

للأ�سواق املركزية ويف ال�شركة العامة
للمعار�ض واخلدمات التجارية" ،مبينا
�أن "هذه اخلطوة �ست�سهم ببناء امل�ستقبل
االقت�صادي للبالد".
و�أ�ضاف بابكر �أن "الوزارة قدمت كافة
الت�سهيالت املطلوبة للم�ستثمرين،
لإجناح هذه التجربة وفق احدث
الآليات والأ�ساليب العلمية والإدارية
املعا�صرة" ،م�ستدرك ًا بالقول "لكن ق�سما
من امل�ستثمرين اعرت�ضوا على بع�ض
هذه الآليات ،واملفاو�ضات جارية لإيجاد
احللول الالزمة لها".

وتابع بابكر �أن "العرو�ض تقدم �إىل
وزارة التجارة خالل  60يوما ،وتتم
بعد هذه الفرتة املفا�ضلة الختيار
العر�ض املنا�سب من بني ال�شركات"،
الفتا �إىل �أن "العراق مهد الطريق بعد
النجاحات املتعددة واال�ستقرار الأمني
�إىل ا�ستثمارات م�ضمونة وحممية
قانونا مبوجب قانون اال�ستثمار رقم
 13ل�سنة  ."2006وتعر�ضت الأ�سواق
املركزية بعد عام � 2003إىل عمليات
�سلب ونهب �أدى �إىل �إغالقها وتوقفها عن
العمل ،وحتول بع�ضها الحق ًا اىل مقرات

للجي�شني العراقي والأمريكي.
يذكر �أن ال�شركة العامة للمعار�ض العراقية
ت�أ�س�ست عام  1959وكانت ت�سمى �آنذاك
مديرية م�صلحة املعار�ض العراقية،
وان�ضمت ال�شركة يف عام � 1971إىل
ع�ضوية احتاد املعار�ض الدولية ،ومقره
باري�س ،و�أقيم �أول معر�ض عراقي عام
 1964يف بغداد مب�شاركة  4دول عربية
وا�ستمرت الدورات حتى دخول القوات
الأمريكية �إىل البالد يف عام  ،2003ثم
توقفت ب�سبب عدم ا�ستقرار الو�ضع
الأمني يف العا�صمة.

توقيع مذكرة تفاهم بني العراق والأردن يف الطاقة والنقل وال�صناعة والتجارة
بغداد  /متابعة املدى
االقت�صادي

وق��ع ال�ع��راق والأردن مذكرة
ت �ف��اه��م يف جم � ��االت الطاقة
والنقل وال�صناعة والتجارة
يف اط � � ��ار م� ��� �س ��اع لتعزيز
االقت�صاد واال�ستثمارات بني
البلدين.
ووقع االتفاقية ،رئي�س الوزراء
العراقي نوري املالكي ونظريه

الأردين معروف البخيت الذي
زار بغداد على ر�أ�س وفد رفيع
امل�ستوى.
وذك��ر بيان ��ص��ادر ع��ن مكتب
رئي�س ال��وزراء ن��وري املالكي
انه جرى التوقيع على مذكرة
تفاهم تتناول التعاون امل�شرتك
يف جم� ��االت ال �ط��اق��ة والنقل
وال�صناعة والتجارة.
وق� � ��ال ال� �ب� �ي ��ان ان امل��ال �ك��ي
وال �ب �خ �ي��ت ع �ق��دا اجتماعات

للجنة العليا الأردنية العراقية
امل�شرتكة..
وا� �ض��اف ال�ب�ي��ان ان البلدين
�سبق وان اتفقا ال�شهر املا�ضي
على مد خط �سكك احلديد بني
البلدين ،ت�صل طاقة نقله �إىل 6
ماليني طن �سنويا من الب�ضائع
ع �ل��ى ال ��رغ ��م م ��ن ك��ون��ه خطا
انفراديا.
وقال املتحدث با�سم احلكومة
ع �ل��ي ال���دب���اغ خ �ل�ال م ��ؤمت��ر

� �ص �ح �ف��ي م� ��ع ن ��ائ ��ب رئي�س
ال � � � � ��وزراء الأردين �أمي� ��ن
ال�صفدي عقده يف بغداد مطلع
ال �ع��ام اجل� ��اري �إن �إم � ��دادات
النفط العراقية احلالية للأردن
ال �ت��ي ت�ب�ل��غ � 10آالف برميل
يوميا عرب ال�شاحنات ال تلبي
احتياجات عمان.
وك�شف ال��دب��اغ ع��ن ان بالده
والأردن اتفقتا من حيث املبد�أ
على �إن�شاء خط �أنابيب لنقل

اخل���ام �إىل م���ص�ف��اة ال��زرق��اء
الأردن�ي��ة ،و�أن البلدين ناق�شا
�أي�ضا التطوير امل�شرتك حلق
غاز عرب احلدود.
وك� ��ان ال� �ع ��راق ق ��د �أب � ��رم يف
 2008اتفاقا لتزويد الأردن
ب�ـ � 10آالف برميل يوميا من
اخل� ��ام ب �� �ش��روط تف�ضيلية.
وت �غ �ط��ي ال�ك�م�ي��ة ن �ح��و % 10
فقط من احتياجات اململكة من
الطاقة.

وال�صناع ��ي وال�سياح ��ي) م ��ن خ�ل�ال
خطة التنمية واالرتقاء احلكومية".
و�أ�ش ��ارت �إىل �أن "احلكوم ��ة �شكل ��ت
جلن ��ة ير�أ�سها وكي ��ل وزارة ال�صناعة
واملعادن ل�ش�ؤون التنمية واال�ستثمار
ع ��ادل ك ��رمي وع�ضوي ��ة م�ص ��ارف
الرافدي ��ن والر�شي ��د وهيئ ��ة الأوراق

املالية".
و�أو�ضح ��ت احل�سين ��ي �أن "اللجن ��ة
�ستق ��وم عل ��ى و�ضع الئح ��ة تو�صيات
تنظ ��م عم ��ل القط ��اع املختل ��ط وتوفر
دعم� � ًا حكومي� � ًا م ��ن خ�ل�ال تفعي ��ل
قان ��ون حماي ��ة املنتج وتفعي ��ل قانون
الكمارك".

وب ��د�أت احلكومة ب�إع ��ادة هيكلة 180
�شرك ��ة عام ��ة لتدخ ��ل جم ��ال ال�س ��وق
العامل ��ي ع�ب�ر خارط ��ة طري ��ق ت�ستمر
حتى العام .2015
كما �أنه ��ا �أطلقت برناجم ًا لتطوير �أداء
ك ��وادر امل�صان ��ع وال�ش ��ركات العام ��ة
بالتن�سي ��ق مع وزارة املالية ،وذلك يف
�إط ��ار الربنامج الع ��ام لهيكلة امل�صانع
وال�ش ��ركات العام ��ة الت ��ي تواج ��ه
تراجع ��ا "ح ��ادا" لع ��دم قدرته ��ا عل ��ى
مناف�سة املنتج امل�ستورد.
وي�شهد العراق تراجع ًا كبري ًا يف قطاع
وال�صناعة نتيج ��ة �سنوات طويلة من
احل�ص ��ار والعقوب ��ات� ،إ�ضافة �إىل �أن
عملي ��ة ا�ستهالك الب�ضائ ��ع امل�ستوردة
طغت على الإنتاج املحلي بعد الإغراق
ال�سلعي يف ال�سوق مبختلف الب�ضائع
ومن منا�شئ عديدة.
ويقول خ�ب�راء اقت�صادي ��ون �إن واقع
امل�شاري ��ع ال�صناعي ��ة املنتج ��ة يف
الع ��راق تراج ��ع ح�س ��ب الدرا�س ��ات
بن�سبة  %66عن الأع ��وام التي �سبقت
 2003ب�سب ��ب تدفق ال�سل ��ع الأجنبية
�إىل �أ�سواق البالد.
كما �أكدوا على �أن امل�صانع يف العراق
�سببت يف تراجعه ��ا بتعطيل �أكرث من
� 13ألف عامل الأم ��ر الذي �أربك �سعي
احلكومة لتحوي ��ل االقت�صاد العراقي
�إىل اقت�صاد ال�سوق احلر.
وت�ش�ي�ر تقارير ملنظمات غري حكومية
معني ��ة باجلان ��ب االقت�ص ��ادي �إىل
�أن الع ��راق خ�س ��ر من ��ذ ال�سن ��وات
الأرب ��ع املا�ضي ��ة �أكرث م ��ن  180مليار
دوالر ب�سب ��ب اعتماده عل ��ى الب�ضائع
امل�ست ��وردة نتيج ��ة لرتاج ��ع �صناعته
املحلية.

الكهرباء :توزيع حمطات �سريعة الن�صب
على عدد من املحافظات
بغداد  /متابعة املدى االقت�صادي

وزع ��ت وزارة الكهرباء عدد ًا م ��ن املحطات ال�صغرية كجزء
من خطة الطوارئ على املحافظات العراقية.
وق ��ال املتح ��دث الر�سم ��ي با�سم ال ��وزارة م�صع ��ب املدر�س
لوكال ��ة كرد�ست ��ان للأنب ��اء (�آكاني ��وز) �إن "وزارة الكهرباء
العراقية وزعت عدد ًا من املحطات ال�صغرية بقدرة انتاجية
ت�صل اىل  100ميغاواط على جميع املحافظات العراقية ".
و�أ�ض ��اف �أن" حمافظ ��ة بغ ��داد ح�صل ��ت عل ��ى  17حمط ��ة
�صغ�ي�رة وحمافظ ��ة االنبار  6حمط ��ات وحمافظ ��ة كركوك
 6حمطات،وحمافظ ��ة املو�ص ��ل  5حمط ��ات ،والديواني ��ة
4حمطات ،وحمافظة ال�سماوة 4حمطات ".
وا�ش ��ارت �إىل ان "وزارة الكهرب ��اء خ�ص�ص ��ت اي�ضا �ضمن
خطة الطوارئ حمافظة الب�صرة  2حمطة وذي قار  2حمطة
وحمافظ ��ة مي�سان  2حمطة ودياىل  2حمطة "،مو�ضح ًا �أن
"ال�شركة الكورية � ktvستقوم بعملية ن�صب املحطات خالل
مدة ال تتجاوز � 13شه ��ر ًا و�ستبد�أ من املحافظات اجلنوبية
و�صو ًال �إىل بغداد وباقي �إىل املحافظات العراقية ".
وك�شف ��ت وزارة الكهرب ��اء ان م�شاريعه ��ا لن�ص ��ب املحطات
الغازية تهدف لإنت ��اج  7150ميغاواط ًا تدخل املنظومة يف
عام .2013
ورجح ��ت وزارة الكهرب ��اء يف بداية ال�شهر اجلاري توقف
ع ��دد من املحط ��ات الكهربائية ب�سبب ع ��دم و�صول الوقود
ال�ل�ازم لت�شغيله ��ا م�ؤكدة �أنه ��ا �شكلت جلن ��ة لتوفري الوقود
ال�ل�ازم لت�شغي ��ل املحط ��ات الكهربائية خالل ف�ص ��ل ال�صيف
احلايل.
و�أعلنت وزارة الكهرباء العراقية االثنني املا�ضي عن �إ�ضافة
 380ميغاواط ��ا �إىل املنظومة الكهربائية يف البالد ،م�شرية

�إىل �أن العمل �سيتم نهاية ال�شهر اجلاري.
و�أعلن ��ت وزارة الكهرب ��اء �أن الطاق ��ة الإنتاجي ��ة للكهرب ��اء
و�صل ��ت �إىل � 8آالف ميغ ��اواط بع ��د ان مت ت�شغي ��ل عدد من
املحط ��ات الغازي ��ة وبدء حمل ��ة ت�أهيل املغذي ��ات واملحطات
احلرارية.
وطالب ��ت وزارة الكهرب ��اء رئي� ��س احلكومة ن ��وري املالكي
�أثن ��اء زيارت ��ه �إىل ال ��وزارة يف � 8شباط /فرباي ��ر املا�ضي
بحل م�شكل ��ة ال�ضوابط ال�صارمة يف التعاق ��د مع ال�شركات
الأجنبي ��ة واملحلي ��ة لن�ص ��ب املحط ��ات الكهربائي ��ة والت ��ي
ت�سببت بت�أخري اجناز امل�شاريع.
وبح�سب خ�ب�راء ف�أن العراق بحاج ��ة �إىل خطة طوارئ من
خ�ل�ال توف�ي�ر حمطات �صغ�ي�رة توفر نح ��و � 11ألف فولت،
ت�أت ��ي جاهزة من ال ��دول املجاورة وتق ��وم بن�صبها �شركات
عاملية مهتمة مب�شاريع اال�ستثمار الكهربائي.
ويع ��اين العراق م ��ن نق�ص حاد يف الطاق ��ة الكهربائية ،وال
ت ��زال ال�شبك ��ة الوطني ��ة غري ق ��ادرة عل ��ى توفري �إم ��دادات
الكهرب ��اء لأك�ث�ر م ��ن �ساع ��ات قليل ��ة يف الي ��وم ،وت�أت ��ي
االنقطاع ��ات املتك ��ررة يف الكهرب ��اء عل ��ى ر�أ� ��س �ش ��كاوى
املواطنني.
وبح�سب �أرقام حكومية ف�إن طاقة العراق املتاحة تبلغ نحو
� 9آالف ميغ ��اواط ،فيما يقدر الطلب مب ��ا ي�صل �إىل � 14ألف
ميغاواط خالل ال�صيف حينما تتجاوز درجات احلرارة 50
درجة مئوية.
ويخط ��ط الع ��راق لزيادة طاقته م ��ن الكهرب ��اء �إىل � 27ألف
ميغ ��اواط يف �أرب ��ع �سنوات مقبلة ويحت ��اج ال�ستثمارات ال
تق ��ل عن � 3إىل  4ملي ��ارات دوالر �سنويا ليتمكن من حتقيق
هذا الهدف

العراق ي�صدر �أول �شحنة من النفط �إىل ال�صني
بغداد  /وكاالت

�أعلنت ال�شركة الوطنية ال�صينية
للبرتول عن ت�صدير �أول �شحنة من
النفط العراقي �إىل ال�صني والبالغة 2
مليون برميل.

وذكرت وكالة �أنباء ال�صني (�شينخوا)
�أن هذه ال�شحنة من النفط اخلام والتي
تعد الأوىل جاءت من امل�شروع التعاوين
بني ال�شركة ال�صينية والعراق يف حقل
الرميلة النفطي العراقي.
وقال م�س�ؤول يف ال�شركة ال�صينية

�إن انطالق ال�سفينة الأوىل املحملة
بالنفط اخلام العراقي يرمز �إىل بدء
ال�شركة با�سرتداد تكاليف م�شروع
الرميلة واحل�صول على التعوي�ض عن
اخلدمات و�إدخال امل�شروع �إىل مرحلة
التنمية املتوا�صلة.

م�صادر� :أوبك تدر�س رفع �سقف الإنتاج مبا ي�صل �إىل
 1.5مليون برميل يوميا
�سنغافورة ( /رويرتز)

تدر�س �أوبك رفع م�ستوى الإنتاج
امل�سته ��دف الأ�سب ��وع املقبل للمرة
الأوىل منذ  2007وهي خطوة قد
تخف�ض �أ�سع ��ار النفط التي حتوم
ح ��ول  100دوالر وتخف ��ف �أث ��ر
تكاليف الطاقة املرتفعة على النمو
االقت�صادي.
وقال من ��دوب يف منظم ��ة البلدان
امل�ص ��درة للب�ت�رول (�أوب ��ك) ان
املنظم ��ة الت ��ي ت�ض ��خ �أك�ث�ر م ��ن
ثل ��ث االنت ��اج العامل ��ي تدر�س رفع
م�ستوي ��ات االنت ��اج امل�ستهدفة مبا
ي�صل اىل  1.5مليون برميل يوميا
يف اجتم ��اع وزراء �أوبك يف فيينا
يف الثامن من حزيران احلايل.
و�أ�ض ��اف �أن النتيج ��ة املرجح ��ة
لالجتم ��اع �ستك ��ون رف ��ع االنت ��اج
مليون برميل يوميا.
وب�ي�ن ان زيادة االنتاج امل�ستهدف
مبليون برميل يوميا لن ت�ؤدي اال
اىل زي ��ادة طفيف ��ة يف االم ��دادات
الفعلي ��ة الوب ��ك .و�أ�ض ��اف �أن هذا
يرج ��ع اىل �أن ج ��زءا م ��ن الزيادة
ميث ��ل التج ��اوز الفعل ��ي ل�سق ��ف

االنتاج من بع�ض �أع�ضاء �أوبك.
و�أنتجت دول �أوبك االحدى ع�شرة
املقي ��دة بح�ص�ص حم ��ددة 26.23
ملي ��ون برمي ��ل يومي ��ا يف اي ��ار
املا�ض ��ي وهو م ��ا يزي ��د نحو 1.4
مليون برمي ��ل يوميا عن امل�ستوى
امل�سته ��دف  24.84ملي ��ون برميل
يوميا.
واذا رفع ��ت �أوبك م�ستوى االنتاج
الر�سم ��ي ف ��ان ذل ��ك �سي�ضطره ��ا
ملواجهة م�سائل �صعبة .وال متتلك
بع�ض الدول طاقة انتاجية فائ�ضة
لكي تزي ��د االنتاج لكنه ��ا �ستحجم
عن التخلي عن الزيادات الر�سمية
ل�صالح ال ��دول التي ت�ستطيع �ضخ
املزيد .وتريد دول �أخرى �أن تكون
امل�ستوي ��ات امل�ستهدف ��ة معربة عن
التغري يف الطاقة االنتاجية.
ور�أى مندوب اخر يف املنظمة �أنه
ال حاج ��ة لتغي�ي�ر ر�سم ��ي لوج ��ود
الكثري من التعقيدات.
واذا رفعت �أوبك م�ستويات االنتاج
امل�ستهدفة فان ذل ��ك �سيتناق�ض مع
نتيج ��ة ا�ستط�ل�اع لروي�ت�رز �أظهر
�أن املحللني يتوقعون ترك االنتاج

دون تغيري يف االجتماع.
وال ي ��زال برن ��ت ف ��وق  100دوالر
للربمي ��ل منذ �شب ��اط املا�ضي مما
دف ��ع حكوم ��ات دول م�ستهلك ��ة
للتحذي ��ر م ��ن �أث ��ر ارتف ��اع �أ�سعار
النف ��ط عل ��ى االقت�ص ��ادات التي ال
ت ��زال تتعاف ��ى م ��ن االزم ��ة املالية
العاملية.
ويف ال�شه ��ر املا�ض ��ي حث ��ت وكالة
الطاق ��ة الدولي ��ة املنتج�ي�ن عل ��ى
تعزي ��ز االم ��دادات للم�ساع ��دة يف
خف� ��ض تكالي ��ف الوق ��ود وحماية
التعايف االقت�صادي.
وقال لوران�س ايجلز حملل النفط
ل ��دى جيه.ب ��ي مورج ��ان انه حتى
اذا �أدى رف ��ع �سق ��ف االنت ��اج اىل
ا�ضاف ��ة كمي ��ة قليل ��ة م ��ن برامي ��ل
النفط يف ال�سوق فان ذلك �سيهدئ
القل ��ق ب�ش� ��أن االم ��دادات الليبي ��ة
واملخ ��اوف ب�ش� ��أن تكاليف الوقود
املرتفعة.
و�أ�ض ��اف "�ستك ��ون ه ��ذه خط ��وة
ايجابي ��ة م ��ن ناحي ��ة ال�سيا�س ��ة
بالن�سبة للبلدان امل�ستهلكة".
وع ��ززت ال�سعودي ��ة �أك�ب�ر م�صدر

للنف ��ط يف العامل ام ��دادات النفط
يف �شب ��اط املا�ض ��ي لتعوي� ��ض
النق� ��ص يف �ص ��ادرات ليبي ��ا التي
تراجعت ب�سبب احلرب .لكن �أوبك
مل تتخ ��ذ �أي ق ��رار ر�سم ��ي ب�ض ��خ
مزيد م ��ن النف ��ط يف ال�سوق للحد
من ارتفاع اال�سعار.
وقال حمللو جيه.بي مورجان اند
ت�شي� ��س يف تقري ��ر ن�ش ��ر م�ؤخر ًا:
رف ��ع االنت ��اج خ�ب�ر جي ��د بالطب ��ع
لالقت�ص ��اد العامل ��ي ال ��ذي مي ��ر
مبرحلة حرجة ،لكن لي�س وا�ضحا
حت ��ى االن ان كان ذل ��ك كافي ��ا
للحيلول ��ة دون ا�ستم ��رار ارتف ��اع
اال�سعار يف الربع الثالث.
وحت ��ى �أواخ ��ر الع ��ام املا�ضي ظل
ال�سع ��ر الذي ت�ستهدف ��ه ال�سعودية
للنف ��ط  80-70دوالرا للربمي ��ل
باعتب ��اره �سع ��را ع ��ادال للمنتجني
وامل�ستهلكني.
ومل تغ�ي�ر �أوب ��ك �سيا�س ��ة االنتاج
الر�سمي ��ة منذ �أواخ ��ر  2008حني
اتفقت املنظمة على خف�ض قيا�سي
ملواكبة الرتاج ��ع احلاد يف الطلب
يف ظل االزمة املالية العاملية.

