
اجمع عدد من املخت�صيين ب�صناعة الدواجن على حتقيقها منوا 
ن�صبيييا وجناحييا يعد االول من نوعه منذ عقييد زمني، الفتن اىل 
ان دور وزارة الزراعيية يف االر�صيياد والتوجيه يحتاج اىل تفعيل 
الكثييري من مفا�صلييه، وان حتد من انت�صييار االمرا�ض عرب توفري 
العاجييات النوعية الفعاليية، مبينن اهمية االعييان عن اخلطة 
التييي تعتمدهييا الييوزارة لاأ�صهيير الثاثيية املقبلة والتييي منعت 

خالها تربية الدواجن، وكيف تعالج االمرا�ض الوبائية؟. 
زييياد جبييار خمت�ض ب�صناعيية الدواجن يقييول: ان هييذا امليدان 
يحتاج اىل تنظيم جميع مفا�صله دون ا�صتثناء، الفتا اىل اهمية 
العمييل على ا�صتثمييار اخلربات املحلية التي متثييل قاعدة نوعية 
مهميية يف العييراق مبجال تربييية الدواجيين، ال�صيما مييع انت�صار 
امل�صاريييع ال�صغرية واملتو�صطة لها عرب مبييادرات �صخ�صية من 
قبييل ا�صحيياب هييذه امل�صاريييع دون احلاجيية اىل القرو�ييض من 
اجلهييات املعنييية. وا�صييار اىل ان انت�صييار �صناعيية الدواجيين يف 
اغلييب مناطق العراق وارتفاع العر�ض يف ا�صواق البيع »اجلملة« 
دليييل على جناح م�صاريع الرتبية، وهذا يخدم االقت�صاد الوطني 
حيييث يوفر فر�ييض عمييل ل�رشيحة وا�صعيية من ال�صبيياب يف هذه 
امل�صاريييع وخييال عمليات نقل املنتج بيين املحافظات وكذلك 
يف ا�صييواق العر�ض. اما املربييي احمد ابراهيم مهدي فقد اكد: ان 
�صناعيية الدواجن تزدهر رغم االهمال من اجلهات ذات العاقة، 
مبينييا ان املطلوب من دوائيير وزارة الزراعة متابعة واقع تربية 
الدواجيين ومييا يعانيه ميين معوقات تتمثييل بانت�صييار االمرا�ض 
الوبائييية دون عاج نوعي. ولفت اىل ان العاجات املتوفرة يف 
اال�صواق املحلية غري فعالة وال حتد من انت�صار االمرا�ض كما ان 
اللقاحييات البيطرية ال تعمل واال�صابات ت�رشب قاعات الرتبية 
رغييم تطعيم الدواجيين باللقاحات �صد االمرا�ييض الفتاكة والتي 
اهمهييا ا  I B والكنبييورة والييي C R D  وغريهييا ميين االمرا�ض 
التي يجب التحرك اىل عاجها ب�صكل �رشيع النها تفتك ب�صناعة 
الدواجيين. وكانييت قد قييررت وزارة الزراعة يف وقييت �صابق منع 
تربية الدواجن يف عموم العراق وملدة ثاثة ا�صهر، عازية القرار 
لل�صيطرة على االمرا�ض الوبائية. وبينت يف بيان لها ان »دائرة 
البيطييرة التابعة لها قررت منع تربية الدواجن يف عموم العراق 
وملييدة ثاثيية ا�صهر كاجراء احييرتازي، موؤكييدا ان اجراءها ياأتي 

لل�صيطييرة علييى االمرا�ييض الفريو�صييية الوبائية. 
عبا�ض الدليمي طبيب بيطري 

اىل  ا�صار 

ان م�صاريييع تربييية الدواجن ال�صيما ال�صغييرية واملتو�صطة اآخذة 
بالتو�صع ب�صكل كبري يف اغلب املناطق، ولكنها تعاين من انت�صار 
االمرا�ييض الوبائييية، موؤكييدا ان الت�صخي�ييض متوا�صييل المرا�ض 
عديييدة يف مقدمتهييا مييا ي�صمييى I b  ويتييم �ييرشف العاجييات 
الازميية وقبل ذلك اللقاحات التييي حتد من هذه االمرا�ض ولكن 
ن�صييب عملها ال تتجيياوز 20 باملئة يف احيان كثرية.  وا�صار اىل 
ان احييد ا�صباب انت�صييار االمرا�ض الوبائييية يتمثل بعدم معاجلة 
هيياكات م�صاريييع الدواجيين امل�صابة وفييق اال�صاليييب العلمية 
ال�صحيحيية التي حتد ميين انت�صارها وانتقالهييا، موؤكدا ان الكثري 
من املربن يعملون على رمي الهاكات يف العراء وهذا يقود اىل 
تف�صخها ومنو الفايرو�ض وانت�صاره مل�صاحة وا�صعة وانتقاله عرب 
الرياح باجتاهات خمتلفة ح�صب اجتاه الريح وهذا احد اال�صباب 
ولكيين لي�ض ابرزهييا.  الدليمي اكد اهمييية التوجه �صوب �رشكات 
انتيياج االدوييية العاملية التي تنتج االف�صل علييى م�صتوى العامل 
وكذلك ت�صكيل جلييان متخ�ص�صة تبحث يف حتديد اهم االمرا�ض 

التي ت�رشب �صناعة الدواجن.
ع�صو منتدى بغداد االقت�صادي هادي هندا�ض ا�صار اىل �رشورة 
النهو�ض مب�صاريع الدواجيين التي اخذت باالنت�صار ب�صكل �رشيع 
وحتقييق جدوى اقت�صادية كبرية للبلد من خال �صد ن�صبة كبرية 
من حاجيية اال�صييواق املحلية وجعييل دورة راأ�ض املييال داخلية، 
ف�صييا عن توفيير فر�ض عمل ل�رشيحيية وا�صعة ميين ال�صباب، كما 
حركييت عملية النقل بن املحافظات.ولفت اىل �رشورة اأن تعمل 
وزارة الزراعيية على تذليل معوقات تربية الدواجن بال�صكل الذي 
يخدم االقت�صاد الوطني. مين ناحيته قول اأبو كامل " مل ا�صتطع 
اال�صتمييرار يف اإدارة احلقييل بعييد مر�ض انت�ييرش يف احلقل والذي 
ت�صبييب بدوره بخ�صائر مالية فادحة مما ا�صطرين اإىل بيع احلقل 
بخ�صائر عالية و باأ�صعار �صئيلة ". م�صريا اإىل اأن العمل باحلقول 
يييوؤدي بالديون ودون الفائدة ف�صا عيين غياب الدعم احلكومي 
للحقييول وللعاملن فيهييا ". ويروي م�صطفى ح�صيين الذي اأودت 
بييه الديون اإىل ال�صجن " لدي حقول كبري من الدواجن وتفاجاأت 
بعييد مرور عامن بوجود مر�ض فتاك اوقع بالكثري من الدواجن 

ومت حرقهييا من قبييل املفارز البيطرييية " مبينا ان اخل�صائر 
ا�صتدييين  ان  اجربتنييي  ح�صلييت  التييي 

احلياة  ارجييع  لكييي 

للحقييول لكني عجزت عن ت�صديدها ". وا�صيياف نتيجة للخ�صائر 
املتكييررة وقليية االهتمام ميين قبل وزارة الزراعيية اودى بي باأن 
اعلن خ�صارة حقييل الدواجن الذي اديره وبالتايل عجزت عن �صد 

ديوين فال�صجن كان م�صريي ".
وت�صييري الدرا�صييات البيطرية ان حمافظات العييراق عموما تعاين 
ميين كييرة االمرا�ض املنت�رشة بيين الدواجن نتيجيية لتلوث اجلو 
وعييدم تقييدمي الغذاء واملييكان املنا�صييب اجليد لهييا، مو�صحا ان 
الدواجيين تعر�صييت لهيياكات وال�صبيياب كثرية جعلييت املواطن 
عاجييزا عن مواجهتهييا دون م�صاندة الدولة ممييا ادى اىل عزوف 

ا�صحاب احلقول والعاملن بها ".
وتقييول هنييد ر�صييا "طبيبيية بيطرييية" " اإن احلقييول بحاجة اىل 
االعيياف واملييكان املنا�صبيين ف�صييا عيين التيييار الكهربائييي 
وجميعهييا ال توجييد يف اأي احلقييول املتواجدة بالعييراق عموما ، 
وبينييت ان من اخل�صائر التي يعانيهييا املربي هو تدهور �صناعة 
الدواجيين ب�صكل كبييري ". م�صرية اىل ان عددا كبريا من املربن قد 
تركوا املهنيية نتيجة العجز عن تغطييية التكاليف والوقود وعدم 
وجود قانون يحمي املنتوج املحلي وعدم وجود اعاف حم�صنة 
كييي ت�صهييم يف حت�صن االنتاج املحلييي ". فيما اأ�صييارت املربية 
كوثيير عقيييل وهي تدييير ثاثة حقييول" يعاين ا�صحيياب احلقول 
ب�صييورة عامة من قلة الدعم املقدم ميين قبل احلكومات املحلية 
واملركزية، وبينت ال توجييد هناك حتى دورات تثقيفية للمربن 
لتوعيتهييم يف هييذا املجييال، الفتيية اىل ان العراق يفتقيير الأب�صط 

االمور التي نحاول تثبيتها بالوقت احلايل".
يف حن ي�صري �صمري عبد اهلل )خمت�ض بالروة( اىل " ان املربن 
يفتقرون اىل الثقافة العامة بكل اجلوانب حيث منهم طارئ على 
مهنيية تربييية الدواجن وكيفييية حمايتها من االمرا�ييض ، ومنهم 
�صعيياف النفو�ييض الذييين يحاولييون ك�صييب االموال بييكل الطرق 
الدنيئيية ". وتابع ان الطاميية الكربى انك تذهييب للم�صوؤول يوؤكد 

ويق�صييم لي�ض من �صاحيته تقدمي اخلدمات الطبية 
للدواجيين للحفيياظ عليهييا من 

الهاك ".
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هبطييت اأ�صعييار النفييط اخلييام يف 
بداييية التعامييل باآ�صيييا ، االثنن 
م�صتييوى  اأدنييى  ميين  مقرتبيية   ،
لهييا منييذ �صهرييين ب�صبييب �صعف 
اال�صتهاك املو�صمييي على الرغم 
ميين ت�رشيحييات اأدىل بهييا وزير 
الطاقة ال�صعييودي، وقال فيها اإن 
�صوق النفط اأ�صبحت اأكر توازنا.

وهبييط �صعيير خييام برنييت ت�صليم 
اإىل  �صنتييا   22 اأيلييول  �صبتمييرب 
46.54 دوالر للربميييل بحلييول 
ال�صاعة 2247 بتوقيت جرينت�ض 

يوم االأحد.

قالييت م�صادر يف �صناعيية الطريان، 
اأتانتيييك«  »فريجيين  �رشكيية  اإن 
الربيطانييية �صتوقع �صفقة مع �رشكة 
 10 ت�صييرتي مبوجبهييا  »اإيربا�ييض« 

طائرات جديدة على االأقل.
ال�صفقيية  اأن  امل�صييادر  واأو�صحييت 
�صتتم مييع افتتاح معر�ض »فارنربة« 
اأعمالييه  االثنيين وت�صتميير  للطييريان 
حتى اجلمعيية، وفق ما اأوردت وكالة 

»رويرتز«.
املقييرر  الطائييرات  اأن  وتابعييت 
�رشاوؤها هييي من طييراز »اأي 350«، 
ذات املحركيين وتت�صييع 366 راكبا، 
ويتوقييع اأن ت�صل قيميية ال�صفقة اإىل 
نحو 3.5 مليييار دوالر، وفقا لقائمة 

االأ�صعار يف املعر�ض.

هبطييت اأ�صعييار النفييط، االثنيين، 
و�صييط اإ�صييارات علييى اأن منتجي 
الواليييات  يف  ال�صخييري  النفييط 
املتحييدة تاأقلمييوا مييع االأ�صعييار 
مظاهيير  جتييدد  ومييع  املتدنييية 

�صعف االقت�صاد االآ�صيوي.
وجييرى تييداول خام برنييت ب�صعر 
46.38 دوالر للربميييل بحلييول 
ال�صاعة 06:53 بتوقيت غرينت�ض 
بانخفا�ييض قييدره 38 �صنتييا عن 

�صعر اآخر ت�صوية.
وانخف�ييض خييام غييرب تك�صا�ييض 
 44.95 اإىل  �صنتييا   46 الو�صيييط 

دوالر للربميل.

صناعة الدواجن في العراق .. االمراض واالهمال يهددانها باالنهيار رغم النجاح النسبي

الصناعات االنشائية الوطنية .. امكانات متوفرة ومنافسة  
غير "متوازنة "مع المستورد 

املهتييم بال�صيياأن االقت�صييادي عميير ا�صماعيل 
التييي تعرت�ييض طريييق  بيين ان »املعوقييات 
ال�صناعييات االن�صائييية ب�صكل عييام و�صناعة 
اال�صمنييت ب�صييكل خا�ييض تتمثييل بقليية الدعم 
احلكومييي لهييذه ال�صناعات ميين خال توفري 
الطاقة الكهربائية وحماييية املنتوج الوطني 
ودعييم القطيياع اخلا�ييض«. وا�صييار ا�صماعيييل 
اىل ان توفييري الطاقيية الكهربائييية للمعامييل 
ب�صييكل م�صتميير يعد العمييود الفقييري للمعامل 
ال�صناعية، داعيا اجلهات املخت�صة اىل توفري 
الوقود ال�صحاب املعامل وامل�صانع اخلا�صة 
با�صعار مدعومة ومائمة ا�صوة بدول اجلوار.
كما حث احلكومة على حماية املنتج املحلي 
ميين خال تطبيق القانون اخلا�ض به، وكذلك 
تطبيييق قانون التعرفيية اجلمركية على املواد 
االن�صائييية، كاال�صمنييت واحلديييد والطابييوق 
والبلييوك والكا�صييي واجل�ييض، بييدال ميين غزو 
املنتجييات االجنبييية لل�صييوق املحلييية. وعييد 
ا�صماعيييل ال�صناعييات االن�صائييية يف العراق 
من احد اهم املجاالت واملنافذ التي ت�صتوعب 
مئييات االالف ميين االيييدي العامليية والكوادر 
الفنية، حيث ان القطاع العام يف جميع بلدان 
العييامل املتمثل باجهييزة الدولة ال ي�صتطيع ان 
يوفر فر�ض العمل جلميع خمرجات الدرا�صات 
اجلامعية واملعاهد وطالبي العمل، لذلك دعا 
اجلهات احلكومية املخت�صة ان ت�صاعد وتدعم 
القطيياع اخلا�ييض للعمل علييى نهو�صه ليكون 
م�صاعييدا لها يف توفييري فر�ض العمل لاجيال 
اجلديييدة ورفع امل�صتييوى الفنييي والعلمي يف 
توفييري املييواد اال�صا�صييية العادة اعمييار البلد 
بيياأن  املخت�ييض  ونييوه  �صناعيييا.  ونهو�صييه 
تطوييير ال�صناعيية الوطنييية يييوؤدي اىل تدوير 
راأ�ييض املييال الوطني داخل البلييد على العك�ض 
من الييواردات التي تعمل على اخييراج روؤو�ض 
االمييوال والعمات االجنبييية اىل خارج البلد، 

ما ي�صبب ال�رشر لاقت�صاد الوطني وبالتايل 
تاأثر املواطن بهذه العوامل التي ت�صبب تذبذبا 
يف ا�صعييار املييواد االن�صائييية ب�صييكل م�صتميير 
لكونهييا م�صتوردة. وراأى ان ميين اهم العوامل 
امل�صاحبيية لل�صناعييات االن�صائييية احلفيياظ 
علييى نظافيية البيئيية، م�صييددا علييى ا�صتخدام 
التقنيييات احلديثة، كالفاتيير واجهزة حتليل 
الغيياز العييادم ل�صمييان التخل�ييض االآميين من 

املييواد ال�صييارة والغبييار للحفاظ علييى بيئة 
نظيفيية وخالييية ميين  التلوث.غييري اأن اخلبري 
االقت�صييادي با�صييم جميييل انطييون يعتقد ان 
"تطبيق قانون حماية املنتجات هذا لن يكون 
كافيا لدعييم ال�صناعة العراقييية، ال�صيما لدى 
القطاع اخلا�ض الذي ميلك اكر من 34000 
م�ييرشوع �صناعييي كبري متوقييف حاليا، مامل 
توفيير بيئيية �صناعييية منا�صبيية، كبنيياء مدن 

�صناعييية ومنح قرو�ض مي�رشة لل�صناعين".
اىل ذلييك قييال ها�صم ذنييون الرئي�ييض ال�صابق 
الحتاد ال�صناعييات العراقي غري احلكومي ان 
"ال�رشوط التي فر�صتها وزارة ال�صناعة على 
ال�صناعييين حلماية منتجاتهييم وفقا لقانون 
حماية املنتجات الوطنية تعجيزية، واأن على 
الييوزارة التعاون مع االحتييادات ذات العاقة 
لت�صهيل تطبيق هذا القانون على ار�ض الواقع 

تواجه ال�صناعات 
االن�صائية يف العراق 
العديد من املعوقات 
التي اثرت �صلبا يف 

كميات االنتاج وتغطية 
ال�صوق املحلية مبوادها، 

فريى خمت�صون ان 
توفري الدعم الالزم 

لهذه ال�صناعات من قبل 
اجلهات املخت�صة �صيحقق 

ايرادات وفرية ت�صاعد 
على تدوير روؤو�س 

االأموال �صمن الدورة 
االقت�صادية للبلد. 

يغداد ــ    خاص

خاص

بغداد ــ متابعة

المــواد

المــواد

الغذائية

االنشائية

رز كيلو غرام  

حمص كيلو غرام

فاصولياء يابسة كيلو غرام

لوبياء كيلو غرام

عدس كيلو غرام

سكر كيلو غرام

معجون طماطه 830غرام

شاي ليبتون 450 غرام

شاي حصه كيلو غرام

زيت مستوردلتر واحد

طبقه بيض مستورد

حديد تسليح مستورد 
لكافة القياسات

حديد تسليح مستورد 
قياس 12  ملم

حديد تسليح مستورد 
قياس 16  ملم تركي

حديد تسليح مستورد 
قياس 16  ملم اوكراني

حديد زاوية مستورد 
قياس دون 50 ملم

حديد زاوية عراقي  
قياس كافة القياسات

حديد راسطه كافة 
القياسات مستورد

حديد ساقية عراقي

سيت حمام ابيض 
موديل انتيك /تركي

سيت حمام ملون 
موديل انتيك /تركي

سيت حمام مشجر 
موديل انتيك /تركي

ابواب جاهزه داخليه

ابواب جاهزه خارجية 
مختلفة المناشئ

طخم حمام اردني /
موديل سان ريمو

طخم حمام اردني / 
ابيض وملون  ايكو

طخم حمام تركي 
)نارين ( بدون بانيو

طخم خالطات كامل  
موديل لونا

خالطات مغسله 
جسري لبناني

خالط سنك لبناني

خالط بانيو عمودي 
لبناني 

سيراميك ارضيات 
زنوبيا

طن

طن

طن

طن

طن

طن

طن

طن

سيت

سيت

سيت

عدد

عدد

طخم

طخم

طخم

طخم

طخم

طخم

طخم 

م 2

1000
1350
1100
3000
2000
1500
2500
3000
2500
2350
4500

470000

450000

440000

470000

510000

250000

500000

500000

157000

160000

170000

70000

150000

25000

210000

250000

50000

15000

11500

20000

4300

حركة 
الطائرات

FZ211 IA474IRN 3429IA23 MHK130 IA474ABY368IA164 IRA3415 ME322FZ215QR445 IA237 IA904IA443PGT870
دبي نيودلهي لندن - مالمو قوانغشتو   عماندبيمشهد طهران دوحةزاهدان بيروت اربيل عمانصبيحةالشارقة بصرة 

الرحلة 

المدينة

10:40 10:0017:30 16:00 10:3010:5015:00 14:40 15:5020:0011:00 14:30 16:4512:1017:0009:00 وقت المغادرة

11:10 08:1509:5019:00 12:00 09:0013:5019:00 10:30 14:5011:3015:20 18:10 09:4010:0019:00 وقت القدوم


